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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

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

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

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

رســـــالة

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي

ميثل “ال�سالم العاملي” و”االزدهار” ركيزتان
�أ�سا�سيتان يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات ،يف زمن ي�شهد  -وللأ�سف
ال�شديد -املزيد من مظاهر الفقر وعدم
اال�ستقرار ،مما ي�ستدعى وقفة حقيقية ملراجعة
االلتزام الأخالقي للدول واملنظمات لتخفيف
وط�أة املعاناة الإن�سانية ،من خالل تعظيم �أثر
امل�ساعدات والدفع باجتاه دعم اال�ستقرار
و�إنهاء ال�صراعات واحلروب ،التي تولد املزيد
من امل�آ�سي الإن�سانية.
وي�أتي �إ�صدار هذا التقرير ال�سنوي حول
امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية ،متزامنا مع
�إعالن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  -حفظه
اهلل عام “ 2017عام اخلري” ،و�إطالق وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل ل�سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية ،وهي ال�سيا�سة التي ترتكز يف
مبادئها على قيمنا العربية والإ�سالمية ،التي
� ّأ�صلها م�ؤ�س�س الدولة ،املغفور له ال�شيخ زايد
ابن �سلطان �آل نهيان  -ط ّيب اهلل ثراه .لت�ؤكد
الر�ؤية اجلديدة ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
على �أن دولة الإمارات ما�ضية يف طريقها لإغاثة
امللهوف ودعم املحتاجني يف �شتى بقاع العامل،
دون تفرقة �أو متييز.

�إن مما عزز من مكانة دولة الإمارات يف خارطة
العمل الإن�ساين والتنموي ،لي�س فقط حجم
وقيمة م�ساعداتها اخلارجية ،وتركيزها على
خمتلف القطاعات و�شرائح املجتمعات ،و�إمنا
�أي�ضا اهتمامها بالربامج التنموية ،لإميانها
العميق ب�أن التنمية هي احلل الأمثل للق�ضاء
على الفقر وحتقيق اال�ستقرار واالزدهار
و�ضمان اال�ستدامة .و�إنني فخور بذلك الدور
الذي قامت به بالدي يف الإ�سهام يف �صياغة
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،التي �أعلنت عنها
الأمم املتحدة ،ال �سيما فيما يتعلق بامل�ساواة بني
اجلن�سني والطاقة امل�ستدامة.
و�أود �أن �أتقدم بال�شكر والعرفان جلميع زمالئي
العاملني يف املجال الإن�ساين ،وخا�صة يف
مناطق الكوارث والنزاعات ،الذين يخاطرون
ب�أرواحهم .ون�ستذكر ت�ضحيات �شهداء فريق
الواجب الإن�ساين الإماراتي يف �أفغان�ستان،
الذين ق�ضوا نحبهم نتيجة �أفعال �إرهابية
�شنيعة ،تتطلب تكاتف اجلهود الدولية ملحاربة
الإرهاب والفكر املتطرف.

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

كما �أخ�ص بال�شكر اجلهات املانحة الإماراتية،
ال�شريك الأ�سا�سي يف جمال امل�ساعدات
اخلارجية ،التي �أثبتت متيزها يف جودة العمل
و�سرعة اال�ستجابة للتعامل مع الكوارث والأزمات
الإن�سانية .كما �أ�شكر �شركاءنا الدوليني ،و�أخ�ص
بالذكر منظمات الأمم املتحدة ،على جهودهم
لتعزيز العمل االن�ساين .كما �أثمن جهود جميع
املنظمات العاملة يف املجال الإن�ساين ،التي تعمل
على خدمة الإن�سانية بكل حرفية وحيادية ،مما
ي�سهم يف دعم اال�ستقرار العاملي.
و�أنتهزها فر�صة لأ�ؤكد على �أن وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ما�ضية يف �سعيها ،مع �شركائها
املحليني والدوليني ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية
لل�صراعات والنزاعات ،الذي يتطلب اال�ستماع
�إىل �صوت العقل واحلكمة والإن�سانية ،وجمابهة
خطابات التحري�ض والكراهية ،امل�سببة للعنف
والإرهاب ،لن�ضمن انت�شار قيم الت�سامح واملحبة
والتعاي�ش بني �شعوب ودول العامل ،ومن �أجل
حتقيق ال�سالم العاملي واالزدهار.
عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

�إن ثقافة العطاء �أ�صبحت نربا�سا ت�سري عليه
دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف ظل توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفه بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،الذي �أعلن عام
 2017عاما للخري ،لي�ؤكد على �أن دولة الإمارات
ما�ضية يف جهودها خلدمة الإن�سانية ،دون متييز
�أو تفرقة ،ولعب دوري قيادي يف التنمية الدولية
واال�ستجابة االن�سانية .ولذا لي�س بغريب �أن تكون
دولة الإمارات يف �ضمن �أعلى الدول املانحة
ن�سبة �إىل دخلها القومي الإجمايل ،ولت�سهم تلك
امل�ساعدات يف �إحداث نقلة نوعية يف العديد من
املجتمعات والدول امل�ستهدفة ،خ�صو�صا و�أنها
ركزت على فئات وقطاعات وحتديات حمددة،
مثل ق�ضايا متكني الن�ساء والفتيات ،ومكافحة
الفقر واجلوع ،وبناء قدرات الدول ال�شريكة.
و�أنه ملن دواعي فخرنا �صدور التقرير ال�سنوي
للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات للعام
 ،2016والذي ُيعرب عن جهود �إماراتية م�ضنية
تُبذل خلدمة الب�شرية �أينما كانت .لت�ؤكد تلك
اجلهود على تر�سخ ثقافة العطاء وحب اخلري
لدى جمتمع دولة الإمارات ،هذه الثقافة التي
زرعها م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ

زايد بن �سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ثراه،
والتي ُتنى ثمارها من خالل ال�سمعة واملكانة
الطيبة لدولة الإمارات على م�ستوى العامل.
وقد �سجلت قيمة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات لهذا العام  2016مبلغا وقدره
 22.23مليار درهم ( 6.05مليار دوالر
�أمريكي) .هذا املبلغ الذي تفرد يف نوعية
القطاعات التي مت الرتكيز عليها ،مبا يتوافق
مع �أهداف وخطة التنمية امل�ستدامة .2030
ولي�س م�صادفة �أن ي�شهد العام � 2016إطالق
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات،
والتي ن�سعى من خاللها اىل حت�سني حياة
املجتمعات الأقل حظ ًا وتخفيف حدة الفقر
بها ،ون�شر اال�ستقرار وال�سالم واالزدهار يف
املنطقة عرب معاجلة اال�سباب اجلذرية مل�شاكل
الفقر والبطالة والعمل على تطوير التنمية
الب�شرية والتي ت�ؤدي اىل تعزيز اال�ستقرار
ومكافحة التطرف ،وال�سعي اىل بناء عالقات
قوية مع الدول ال�شريكة ،لي�ؤكد ذلك على �أن
دولة الإمارات تعمل وفق ر�ؤية و�أهداف دولية،
ذات خطة ا�سرتاتيجية ،تهدف �إىل متكني الدول
الأقل منوا من اللحاق بركب التنمية.

و�أتقدم بجزيل ال�شكر للجهات املانحة
وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية،
جلهودها يف تنفيذ امل�شاريع التنموية و�سرعة
ا�ستجابتها للعديد من الأزمات والكوارث ،مما
�أ�سهم يف �إبراز الدور الفعال لدولة الإمارات
على �ساحة التعاون الإمنائي الدويل ،وكذلك
احلفاظ على املكانة التي و�صلتها الدولة ك�أبرز
الدول املانحة على م�ستوى العامل .وال�شكر
مو�صول اىل جميع املنظمات الدولية وال�شركاء
الدوليني الذين يعملون معنا لتحقيق �أهداف
وخطة التنمية امل�ستدامة � .2030آملني �أن تعظم
جهودنا الأثر وحتقق الهدف املن�شود والذي
يتما�شى مع �أولويات وخطط التنمية للدول
ال�شريكة مبا ي�ضمن حتقيق ال�سالم واالزدهار
يف العامل.
ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

04

03

اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2016

المحتـــــــويـــــــــــــــات
رســـــالة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01
كلـمـــــة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02

الملخص التنفيذي����������������������������������������������������������������������������������������������������������������05
مقدمـــــــــــة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06

الفصل األول :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام ���������������������������������������������������������������10

�أ .مقتطفات من �إجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة كدولة مانحة���������������������������������������������������������������������������������������������������11
ب� .إجمايل امل�ساعدات املدفوعة ون�سبتها من الدخل القومي الإجمايل���������������������������������������������������������������������������������������������������13
ج� .إجمايل امل�ساعدات املدفوعة للبلدان الأقل منو ًا ون�سبتها من الدخل القومي الإجمايل ��������������������������������������������������������������������������������13
د .فئات امل�ساعدات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
ه� .أنواع التمويل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
و .قطاعات امل�ساعدات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
ز .توزيع م�ستوى الدخل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
ح .م�صادر التمويل �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
ط� .أ�شكال امل�ساعدات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
ي .التوزيع اجلغرايف������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
ك .اجلهات املانحة الإماراتية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
ل .االلتزامات الإجمالية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

الموجه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة ����24
الفصل الثاني :دعم دولة االمارات العربية المتحدة
ّ

التح ّول من الأهداف الإمنائية للألفية �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة ����������������������������������������������������������������������������������������������������25
الدعم املقدم من دولة الإمارات نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة :على امل�ستويني الوطني والدويل������������������������������������������������������������������26
مقدم ـ ـ ـ ـ ــة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
املوجه لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر ����������������������������������������������������������������������������������������������28
اجلزء الأول :الدعم ّ
املوجه ملجموعة خمتارة من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مبا فيها الأهداف الأكرث تلقي ًا للتمويل�����������������������������������������������������29
اجلزء الثاين :الدعم ّ
اجلزء الثالث :الدعم املوجه لأهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى ���������������������������������������������������������������������������������������������������������49
اجلزء الرابع :االلتزامات املعلن عنها عام  2016كدعم لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة �����������������������������������������������������������������������������62

الفصل الثالث :المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات �������������������������������������������������64
اال�ستجابة الإن�سانية من دولة الإمارات للأزمة ال�سورية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68

الفصل الرابع :التركيز الجغرافي للمساعـدات الـخارجية المقدمة من دولة اإلمارات �����������������������������72

مقدم ـ ـ ـ ـ ــة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
�أفريقيا �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
�آ�سيا ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
البلدان الأقل منو ًا �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
الدول النامية غري ال�ساحلية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87

جمموعة خمتارة من الدول�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
م�صر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
اليمن��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92
الأردن �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
املغرب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
ال�صومال ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
الربامج متعددة البلدان وامل�ساهات املوجهة للمنظمات الدولية��������������������������������������������������������������������������������������������������������103

الفصل الخامس :الجهات المانحة اإلماراتية������������������������������������������������������������������������������106

امل�ساعدات احلكومية ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������108
�صندوق �أبوظبي للتنمية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������115
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117
جمعية دار الرب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119
م�ؤ�س�سة دبي العطاء ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
جمعية ال�شارقة اخلريية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123
هيئة �آل مكتوم اخلريية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
جمعية دبي اخلريية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������127
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������129
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������131

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������133
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������137
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
م�ؤ�س�سة القلب الكبري ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������141
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية���������������������������������������������������������������������������������������������������������143
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������145
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������147
مركز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان للبحوث العلمية والإن�سانية ������������������������������������������������������������������������������������������������151
م�ؤ�س�سة نور دبي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������153
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������155
املانحون اجلدد املن�ضمون لقائمة اجلهات املانحة الإماراتية �����������������������������������������������������������������������������������������������������������156
جامعة الإمارات العربية املتحدة (156�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )UAEU
طريان االحتاد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156
م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
الهيئة العامة للطريان املدين ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
�شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية (الياه �سات) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
�شركة بي �آر �إ�س القاب�ضة ذات امل�س�ؤولية املحدودة158��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
بنك دبي الإ�سالمي����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������158
ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط وجمموعة م�ست�شفيات النور ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������158

القطاع اخلا�ص والأفراد�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159

الفصل السادس :المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ����������������������������162
مقدم ـ ـ ـ ـ ــة �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163
مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام 163���������������������������������������������������������������������������� 2016
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات كم�ساعدات �إن�سانية خالل عام 163�����������������������������������������������������������������������2016
ح�سب م�ستوى الدخل ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163
ح�سب نوع التمويل ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163
ح�سب القطاع�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف������������������������������������������������������������������������������������������������������163
االلتزامات املتعلقة بتقدمي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������166
اخلط الزمني للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،والدعم املقدم للبلدان الأقل منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ���������������������������������������������������168

الفصل السابع :مستقبل المساعدات الخارجية اإلماراتية�������������������������������������������������������������170
ر�ؤية الإمارات 171���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2021
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 171����������������������������������������������������������������������������������������� 2021-2017
برامج امل�ساعدات الإماراتية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������172
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ودورها كعن�صر �أ�سا�سي �ضمن برنامج التعاون الدويل الإماراتي����������������������������������������������������������������������173
التزام دولة الإمارات بامل�شاركة يف اجلهود الدولية الرامية لتحقيق خطة التنمية لعام 177��������������������������������������������������������������������������2030
نبذة عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������177

المقاالت

ال�شبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب :جعل �أ�صواتهم م�سموعه و�صنع عامل يفتخرون به ����������������������������������������������������������������������������������������������������������33
ريادة �إماراتية يف متويل التنمية الدولية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
خدمات الرعاية االجتماعية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
االبتكار :ا�ستدامة مت�سارعة اخلطى ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
متكني الن�ساء والفتيات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
الق�ضاء على �شلل الأطفال :جناح باهر على و�شك التحقق����������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
تعزيز النمو االقت�صادي من خالل م�شاريع الطاقة املتجددة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
التعليم يف حاالت الطوارئ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
برنامج امل�ساعدات الفنية لدولة الإمارات العربية املتحدة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������174
امل�شاركة الن�شطة لدولة الإمارات يف جماالت عمل املنظمات متعددة الأطراف �����������������������������������������������������������������������������������������175
عام اخلري يف دولة الإمارات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������178

مرفقات ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������179

املرفق الأول :املنهجية امل�ستخدمة يف توثيق امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية�������������������������������������������������������������������������������������������180
املرفق الثاين :التعريفات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181
املوجه لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية ����������������������������������������������������������������������184
املرفق الثالث :منهجية تعيني الدعم الإماراتي ّ

مــالحـــق ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187

امللحق الأول :امل�ساعدات اخلارجية وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ،ح�سب م�ستوى الدخل والدولة والقطاع (بالدوالر الأمريكي) ���������188
امللحق الثاين :امل�ساعدات اخلارجية وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات للدول النامية غري ال�ساحلية ،ح�سب الدولة والقطاع (بالدوالر الأمريكي) ��������200
امللحق الثالث :امل�ساعدات اخلارجية وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات للدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،ح�سب الدولة والقطاع (بالدوالر الأمريكي)���203
امللحق الرابع :امل�ساعدات اخلارجية وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ،ح�سب اجلهة املانحة والدولة (بالدوالر الأمريكي) ������������������204

التعليقات الختامية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������210

06

05

اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2016

الملخص التنفيذي
منذ بد�أت ت�سجيل م�ساعداتها اخلارجية ر�سمي ًا يف عام  ،2009د�أبت
دولة الإمارات العربية املتحدة على ن�شر تقرير �سنوي يلقي ال�ضوء
على امل�ساعدات التي تقدمها خارج حدودها .ولكن �إ�صدار هذا العام،
 ،2016يعترب �أول تقرير ت�صدره وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يقي�س
حجم امل�ساعدات اخلارجية مقابل ت�أثريها املنعك�س على �أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر الواردة �ضمن خطة التنمية للعام .2030
لذا فعلى مدى هذا التقرير توجد �إ�شارات مل�شاريع ومنح متعلقة ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة .كانت غالبية امل�ساعدات اخلارجية ،املقدمة خالل
موجهة ل�صالح حتقيق الهدف الثامن (املتعلق بتحقيق
عام ّ ،2016
النمو االقت�صادي وتوفري فر�ص العمل الالئق) ،والهدف ال�سابع ع�شر
(�إقامة ال�شراكات من �أجل حتقيق الأهداف) ،والهدف الأول (الق�ضاء
على الفقر) من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،والتي �ش ّكلت يف جمموعها ما
يقرب  70يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات.
فيما يتعلق بالهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة :حتقيق النمو
االقت�صادي وتوفري فر�ص العمل الالئق .نظر ًا للتحديات القائمة على
امل�ستوى الإقليمي كال�صراعات وارتفاع ن�سب البطالة بني ال�شباب،
مت توجيه غالبية الدعم ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� .شمل
هذا دعم ميزانيات احلكومات ،وت�شجيع ريادة الأعمال �صغرية احلجم،
و�إتاحة فر�ص توليد الدخل.
وفيما يتعلق بالدعم ثنائي الأطراف املقدم كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية،
دعمت دولة الإمارات حتقيق الهدف ال�سابع ع�شر :حيث �ساهمت
ال�شراكات املقامة من �أجل حتقيق الأهداف يف زيادة حجم ميزانيات
حكومات عدد من البلدان الأقل منو ًا ،مما �أتاح لتلك احلكومات مرونة
�أكرب لتخ�صي�ص الأموال وفق ًا خلططها الوطنية ومبا يتنا�سب مع
�أولوياتها.
عالوة على هذا� ،ساهمت دولة الإمارات كذلك يف تقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية وبذل اجلهود لدعم اال�ستقرار ،بالإ�ضافة �إىل ح�شد املوارد
ملعاجلة م�شكلة الفقر وتخفيف املعاناة �سعي ًا لتحقيق الهدف الأول من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك من خالل تنفيذ عدد من امل�شاريع
التنموية التي تهدف لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية للدول
واملجتمعات.
وا�ستعرا�ض ًا لعام  ،2016جند �أن امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات بلغت  22.23مليار درهم �إماراتي ( 6.05مليار دوالر
�أمريكي) دعمت تنفيذ برامج تنموية و�إن�سانية وخريية يف العديد
من الدول النامية ،من بينها  44دولة من البلدان الأقل منو ًا� .شملت
قائمة القطاعات التي مت دعمها ،قطاع دعم امليزانية العامة ،وح�صل
على غالبية امل�ساعدات املقدمة ،يليه قطاع تطوير البنية التحتية
والتنمية احل�ضرية ،ثم امل�ساهمات املقدمة للمنظمات الدولية ،و�أخري ًا
امل�ساعدات متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ .مت �إنفاق ما يزيد عن
ن�صف امل�ساعدات اخلارجية يف �أفريقيا ،يف حني ح�صلت �آ�سيا على ما
يزيد عن ثلث امل�ساعدات املدفوعة .وبلغ ن�صيب البلدان الأقل منو ًا من
امل�ساعدات املقدمة خالل عام  32 ،2016يف املائة من القيمة الإجمالية
للم�ساعدات ،بزيادة قدرها  47يف املائة ع ّما �سبق تقدميه يف العام
ال�سابق .يف حني ارتفع ن�صيب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متعددة
الأطراف مبقدار  38يف املائة.

مقدمـــــــــــة

فيما يتعلق بن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي
الإجمايل ،جتاوزت دولة الإمارات الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة
وكانت �أكرب دولة مانحة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية خالل عام
 ،2016حيث قدمت ما يوازي  1.12يف املائة من دخلها القومي الإجمايل
كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية وذلك ح�سب البيانات الأولية التي �صدرت من
جلنة امل�ساعدات االمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
عالوة على هذا ،متكنت دولة الإمارات من تلبية ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املفرت�ض تقدميها للبلدان
الأقل منو ًا التي حددتها الأمم املتحدة مبقدار  0.20 – 0.15يف املائة
 ،حيث و�صلت ن�سبة املدفوعات يف عام � 2016إىل  0.36يف املائة من
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية  /بالدخل القومي الإجمايل .كما احتلت
دولة الإمارات املركز الثالث ك�أكرب دولة مانحة للم�ساعدات الإن�سانية
على م�ستوى العامل مقارن ًة بالدخل القومي الإجمايل� .شملت امل�ساعدات
الإن�سانية ،عمليات الإغاثة يف حاالت الطوارئ ،وم ّثلت  9يف املائة من
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات.
�ساهمت العديد من اجلهات املانحة االماراتية يف جناح ت�أثري امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة عام  2016وحتقيق النتائج املرجوة منها .وكانت
امل�ساعدات احلكومية على ر�أ�س القائمة كحجم امل�ساعدات املقدمة ،تليها
امل�ساعدات املقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية ،ثم هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي ،ثم م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية.
م�شجع ،تزايدت م�ساهمة القطاع اخلا�ص الإماراتي يف جمع
ويف تط ّور ّ
التربعات وامل�شاركة يف مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،خا�ص ًة
يف �ضوء �إعالن دولة الإمارات عام “ 2017عام ًا للخري”.

يتضمن تقرير المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات ،الذي تولت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنتاجه

وتصدر نسخته الثامنة هذا العام ،كل ما يتعلق بتفاصيل المساهمات والمساعدات المقدمة والجهود
التي بذلتها دولة اإلمارات ،لصالح قضايا خارج حدودها .وباإلضافة إلى التركيز على أوجه السخاء التي
اتسمت بها المساعدات التي قدمتها الدولة ،إال أن هذا التقرير يعتبر كذلك أحد المظاهر األساسية

لجهود الدولة في تحسين الشفافية والمساءلة.

ومن خالل مطالعة �صفحات هذا التقرير� ،سيتمكن القارئ من الوقوف
على مدى ات�ساع نطاق امل�ساعدات اخلارجية على مدار العام ال�سابق،
والتوجه متعدد ال�سنوات املزمع اتباعه على مدى الأعوام املقبلة ،بالإ�ضافة
ّ
�إىل معرفة كيفية م�ساهمة هذه امل�ساعدات يف دعم حتقيق خطة التنمية
 ،2030ومعرفة ملحة عن االلتزامات التي �أعلنت الدولة عن تلبيتها يف
امل�ستقبل ب�ش�أن التعاون الدويل ،وكذلك عن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات للفرتة من .2021 – 2017

ولإ�ضفاء بع�ض مظاهر احلياة على الأرقام ومتكني القارئ من االطالع
على النتائج والآثار املنعك�سة على حياة الأ�شخا�ص ،اعتمد التقرير على
�سرد مواقف حقيقية من الأماكن الفعلية التي وقعت بها ،بالإ�ضافة �إىل
العديد من املقاالت التي تو�ضح اجتاهات امل�ساعدات ونتائجها .كما �أنه
يلفت االنتباه �إىل ق�ضايا ذات طابع خا�ص ،كتمكني الن�ساء والفتيات
والطاقة املتجددة وم�شاركة ال�شباب والق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال.

و�صلت قيمة االلتزامات التي مت الإعالن عنها خالل عام  ،2016والتي
�سيتم دفع غالبيتها يف امل�ستقبل 5.03 ،مليار درهم �إماراتي ( 1.37مليار
دول نامية .كما
دوالر �أمريكي) ل�صالح تنفيذ م�شاريع تنموية و�إن�سانية يف ٍ
مت �إ�ضافة “مقاالت” �ضمن هذا التقرير ت�ستعر�ض �صورة عامة لبع�ض
املجاالت ،حمور تركيز دولة الإمارات ،ت�شمل الطاقة املتجددة ،ومتكني
الن�ساء والفتيات ،وبرنامج امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات ،والذي يتيح
للدول ال�شريكة اال�ستفادة من م�شاركة املعارف واخلربات من خالل
بعثات اخلرباء والدورات التدريبية.
ويعترب م�ستقبل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،املو�ضح يف �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة،
مبثابة بو�صلة لأولويات و�أهداف جهود التعاون الدويل التي �ستبذلها دولة
الإمارات ،ا�سرت�شاد ًا مبا ورد يف ر�ؤية الإمارات للعام .2021

تستمر دولة اإلمارات بدعم األطفال الفلسطينيين الالجئين في التعليم من خالل تبً ني ودعم  20مدرسة في قطاع غزة ،مكً نت أكثر من  22ألف طالب من الوصول إلى مدارسهم
ومنحتهم األمل في مستقبل أفضل.
المصدر :وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
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يت�ضمن هذا التقرير ملخ�ص ًا تنفيذي ًا ،ور�سوم ًا بيانية �إح�صائية ور�سوم ًا تو�ضيحية من �أجل ر�سم �صورة للنتائج واملخرجات الناجتة عن امل�ساعدات املقدمة� ،إىل جانب بيان
1
طريقة التوثيق املتبعة ،وق�ص�ص من الواقع ،بالإ�ضافة �إىل املالحق.

1

المساعدات الخارجية
اإلماراتية في أرقام
الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل الرابع

التركيز الجغرافي
للمساعـدات الـخارجية
المقدمة من دولة اإلمارات

الفصل الثالث

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

3

2

4

1 .12
0.7

0.36
0.27

الفصل الخامس

الجهات المانحة
اإلماراتية

5

6

0.32

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات

7

1.26

0.20

0.15

1.18

0.22

1.34

يتناول الف�صل الأول ال�صورة العامة للم�ساعدات
اخلارجية  ،2016-2014ا�ستناد ًا للأرقام
وتوزيعاتها عرب خمتلف فئات امل�ساعدات.

0.17

0.05

0.7

المساعدات اإلنمائية
الرسمية لدولة اإلمارات
الفصل السادس

مستقبل
المساعدات
الخارجية اإلماراتية
الفصل السابع

ي�أخذ الف�صل الثاين القارئ يف رحلة حول كيفية
ارتباط الدعم املقدم من دولة الإمارات ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر الواردة �ضمن خطة
 2030للتنمية امل�ستدامة .ونظر ًا لأن هذه اخلطة
ت�ستهدف الفرتة ما بني  ،2030 – 2016يعترب
هذا العام الأول الذي يت�ضمن التقرير فيه مثل هذا
الف�صل.

خالل عام  ،2016ا�ستفادت ع�شرات الدول
النامية من امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات .ويلقي الف�صل الرابع مزيد ًا من ال�ضوء
على الرتكيز اجلغرايف للربامج التي مت متويلها.
كما ي�شتمل الف�صل على خم�س �صفحات لدول
حمددة تت�ضمن حتلي ًال متعمق ًا للم�شاريع والربامج
التي جرى تنفيذها يف الدول التي ح�صلت على
الق�سم الأكرب من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
�إ�ضاف ًة لهذا ،ويت�ضمن هذا التقرير حتلي ًال جديد ًا
للم�ساعدات املمنوحة للدول التي تعاين من �أو�ضاع
خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا ،وغريها.

ي�ستعر�ض الف�صل الثالث امل�ساعدات الإن�سانية التي
قدمتها دولة الإمارات خالل العام ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاركتها يف عمليات الإغاثة واال�ستجابة لأزمات
الالجئني مبختلف �أنحاء العامل.

مت تناول اجلهات املانحة االماراتية ،مبا فيها
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها ،يف الف�صل اخلام�س.
كما يت�ضمن الف�صل كيفية ح�شد دولة الإمارات
للدعم املقدم من القطاع اخلا�ص.

يتناول الف�صل ال�ساد�س امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية على عدة م�ستويات من التحليل :كم�ستوى
الدخل ،والقطاع ،واملوقع اجلغرايف.
و�أخري ًا ،ي�ستعر�ض الف�صل ال�سابع ما ميكن �أن
يتوقعه العامل من دولة الإمارات يف امل�ستقبل ،من
خالل �إلقاء ال�ضوء على عنا�صر �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية وخطة التعاون الدويل.
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2016

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

1

لمحة عامة:
المساعدات
الخارجية اإلماراتية
في أرقام
بلغت قيمة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة
اإلمارات خالل لعام  22.23 ،2016مليار درهم إماراتي
( 6.05مليار دوالر أمريكي) دعمت تنفيذ برامج تنموية
وإنسانية وخيرية في العديد من الدول النامية ،من بينها
ً
نموا.
 44دولة من البلدان األقل
وفيما يتعلق بنسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
من الدخل القومي اإلجمالي ،تجاوزت دولة اإلمارات
نسبة  0.7في المائة ,التي حددتها األمم المتحدة,
وكانت أكبر دولة مانحة خالل عام  ،2016حيث قدمت
ما يوازي  1.12في المائة من دخلها القومي اإلجمالي
كمساعدات إنمائية رسمية.
كذلك ,كانت دولة اإلمارات واحدة من أكثر الدول
ً
نموا ،حتى أنها تجاوزت نسبة
سخاء للبلدان األقل
المانحة
ً
 0.20 – 0.15في المائة التي حددتها األمم المتحدة
كمساعدات إنمائية رسمية من الدخل القومي اإلجمالي
ً
نموا ،حيث قدمت اإلمارات ما يوازي
للبلدان األقل
 0.36من دخلها القومي اإلجمالي كمساعدات إنمائية
2
ً
نموا خالل عام .2016
رسمية للبلدان األقل
متثل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املمنوحة خالل عام  ،2016بالن�سبة لدولة
الإمارات وبقية اجلهات املانحة للم�ساعدات التنموية والإن�سانية مبختلف �أنحاء
العامل� ،أول اختبا ٍر ملدى م�ساهمة اجلهود الدولية يف �إحداث فارق حقيقي من
�أجل حتقيق الهدف الأ�سمى للإن�سانية وهو الق�ضاء على الفقر وحتقيق التنمية
امل�ستدامة بحلول عام .2030
وتو�ضح الأ�شكال والفقرات التالية الواردة يف هذا الف�صل ا�ستعرا�ض ًا لهذه اجلهود
التوجهات املتبعة من
التي بذلتها دولة الإمارات خالل عام  ،2016بالإ�ضافة �إىل ّ
الأعوام ال�سابقة.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2016

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

أ .مقتطفات من إنجازات دولة اإلمارات كدولة مانحة

الشكل  :1الدول المانحة الرائدة
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من دول أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية ودولة اإلمارات العربية المتحدة

على الرغم من �أن دولة الإمارات مل تبد�أ يف ن�شر
تقريرها ال�سنوي مل�ساعدات اخلارجية �إال يف عام
 ،2009والبدء يف ت�سجيل م�ساعداتها الإمنائية
الر�سمية لدى جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ويف خدمة
التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة يف العام نف�سه،
�إال �أن ثقافة املنح والعطاء وتقديرها البالغ لأهمية
جهود التعاون الدويل تعود �إىل �أكرث من  45عام ًا
م�ضت ،وذلك منذ ن�ش�أة الدولة ذاتها.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2016-2014

7

2014

واحتلت دولة الإمارات موقع ال�صدارة بني دول
العامل يف بذل اجلهود ملحاربة الفقر وتقدمي
امل�ساعدات اخلارجية للمحتاجني ،مبا فيها الفئات
الأكرث �ضعف ًا وه�شا�ش ًةَ .فتحتَ �شعار "متحدون يف
امل�صري" ,متثل ر�ؤية الإمارات للعام � 2021إلهام ًا
بالن�سبة للدولة لتت�صدر اجلهود التنموية والإن�سانية
على م�ستوى العامل.
مناصرة القضايا العالمية

ا�ستكما ًال اللتزاماتها املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية،
تقود دولة الإمارات اجلهود ملنا�صرة الق�ضايا
واملو�ضوعات العاملية ومن بني امل�ساهمات العديدة
البارزة التي �شاركت فيها دولة الإمارات ،مبا فيها
الق�ضاء على �شلل الأطفال ،وهو املر�ض الذي يعيق
احلركة وغالب ًا ما ي�صيب الأطفال ،وقامت دولة
االمارات با�ست�ضافة القمة العاملية الأوىل للقاحات,
بالإ�ضافة �إىل تي�سري احل�شد العاملي للتمويالت
املوجهة لهذه احلملة ،التي جمعت  14.69مليار
درهم �إماراتي ( 4مليار دوالر �أمريكي) يف �صورة
التزامات من �أجل تخلي�ص العامل من �شلل الأطفال
بحلول عام  3.2018عالوة على هذا ،ت�ست�ضيف
دولة الإمارات با�ستمرار �أهم الفعاليات الباحثة عن
حلول للم�شكالت الإن�سانية والتنموية الدولية .حيث
قدّم م�ؤمتر القمة العاملية للحكومات والذي ُعقد يف
فرباير  ،2016والذي يعترب �أكرب جت ّمع �سنوي لقادة
القطاع احلكومي مبختلف �أنحاء العامل� ،سل�سلة
�إجراءات لتفعيل التنمية امل�ستدامة ،والتي بد�أت
دولة الإمارات يف اتخاذها خالل  100يوم من بدء
املهلة املحددة لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة على
مدى  15عام ًا.
�إىل جانب العديد من االجتماعات واحلوارات
رفيعة امل�ستوى ،يعترب �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة،
والذي يت�ضمن م�ؤمتر القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
وم�ؤمتر القمة العاملية للمياه وم�ؤمتر القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر ،من الفعاليات املهمة التي
تقام من �أجل �إيجاد م�ستقبل م�ستدام .عالوة على
هذا ،ي�شمل معر�ض اك�سبو  2020الدويل ،املزمع
عقده يف دبي ،برناجم ًا حتت ا�سم "اك�سبو اليف"،
وهي مبادرة بتكلفة  100مليون يورو تهدف لدعم
وت�شجيع االبتكارات املجتمعية املرتبطة مبو�ضوعات
معر�ض اك�سبو  ،2020وهي :الفر�ص ،والتنقل،
واال�ستدامة .كما �ست�ست�ضيف دولة الإمارات الدورة
العا�شرة للمنتدى احل�ضري العاملي يف عام ،2020

يف العا�صمة �أبوظبي .ويعترب املنتدى احل�ضري
العاملي منرب ًا دولي ًا لتوثيق ما جرى تنفيذه من
"اخلطة احل�ضرية اجلديدة" والتي ت�شتمل على
الر�ؤية امل�شرتكة للمعايري الدولية املعنية بالتنمية
احل�ضرية.
نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
من الدخل القومي اإلجمالي
على مدى �أربعة �أعوام على التوايل ،من � 2013إىل
 ،2016جتاوزت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية

لدولة الإمارات الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة
بنحو  0.7يف املائة من دخلها القومي الإجمايل،
حيث قدمت  1.22يف املئة كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية من الدخل القومي الإجمايل يف املتو�سط.
وتكري�س َا لهذا الإجناز ،كانت دولة الإمارات
كذلك �أكرب دولة مانحة من حيث الدخل القومي
الإجمايل يف ثالثة من هذه ال�سنوات الأربع .حيث
بلغ متو�سط ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
من الدخل القومي الإجمايل للدول الأع�ضاء يف
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ,خالل فرتة هذه ال�سنوات
الأربع 0.31 ,يف املائة .ومن بني �أع�ضاء جلنة
امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية الثالثني ،متكنت �سبع
حكومات مانحة (الدمنارك و�أملانيا ولوك�سمبورج
وهولندا والرنويج وال�سويد واململكة املتحدة) من
تلبية ن�سبة  0.7يف املائة التي حددتها الأمم املتحدة
يف عام  .1970وا�ستكما ًال لهذه اجلهود ،كانت دولة
الإمارات �أول دولة من غري �أع�ضاء جلنة امل�ساعدة
الإمنائية تتمكن من تلبية هذه الن�سبة العاملية بل
وتتجاوزها.
ففي عام  ،2016كانت �أعلى الدول املانحة
(الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية) ،من حيث
حجم امل�ساعدات ،هي الواليات املتحدة الأمريكية
و�أملانيا واململكة املتحدة واليابان وفرن�سا .ويف

العام نف�سه ،وا�ستناد ًا للبيانات الأ ّولية ،احتلت دولة
الإمارات املرتبة الأوىل على م�ستوى العامل ،من
حيث ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل
4
القومي الإجمايل ،حيث قدمت  1.12يف املائة.
ً
نموا
المساعدات المقدمة للبلدان األقل

يف ظل ارتفاع معدالت الفقر يف البلدان الأقل منو ًا،
حددت الأمم املتحدة كذلك ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل
املفرو�ض توجيهها �إىل البلدان الأقل منو ًا بن�سبة
ترتاوح ما بني  0.20 – 0.15يف املائة .و�أ�صبحت
دولة الإمارات واحدة من الدول املانحة من غري
�أع�ضاء جلنة امل�ساعدات الإمنائية ,تتمكن من تلبية
هذه الن�سبة املحددة ،وهو ما �أهّ لها لاللتحاق بنخبة
معدودة من الدول املانحة التي متكنت من حتقيق
هذا الإجناز يف الفرتة ما بني ،2016 – 2014
و�صل متو�سط امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات للبلدان الأقل منو ًا �إىل  0.36يف
املائة.
المساعدات اإلنسانية واالستجابة
لحاالت الطوارئ

يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية ،تعترب دولة الإمارات
كذلك واحدة من �أكرث الدول املانحة �سخا ًء على
م�ستوى العامل .وفيما يتعلق بحجم امل�ساعدات
املندرجة حتت هذه الفئة ،وعلى الرغم من �أن ن�سبة
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات
بلغ  9يف املائة من �إجمايل مدفوعات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية� ،إال �أن دولة االمارات احتلت
املرتبة ال�ساد�سة عاملي ًا يف عام  .2016كما كانت
دولة الإمارات �أكرب مانح للم�ساعدات الإن�سانية
لليمن خالل  5.2016-2015ومن حيث الدخل
القومي الإجمايل ،ففي عام  ،2016احتلت
دولة الإمارات املرتبة الثالثة على م�ستوى العامل،
بعد الرنويج ولوك�سمبورغ ،ك�أكرث دول املانحة
6
للم�ساعدات الإن�سانية �سخا ًء على م�ستوى العامل.

1

1.26

2

1.09

3

1.06

4

1.00

5

0.86

6

0.70

7

0.64

8

0.59

9

0.51

10

0.46

2015
4,576.9

1

1.40

2

1.18

3

1.05

4

0.95

5

0.85

6

0.75

اإلمارات

5,176.6
السويد

355.2
لكسمبرغ

3,882.9
النرويج

2,531.7
الدنمارك

17,990.7
المملكة المتحدة

4,663.3

7

0.70

8

0.55

هولندا

1,388.9

9

0.52

4,381.4

3

1.00

4

0.94

5

0.75

6

0.70

اإلمارات

4,277.7
النرويج

362.9
لكسمبرغ

2,565.6
الدنمارك

5,725.5
هولندا

18,544.9

7

0.70

8

0.65

المملكة المتحدة

1,288.0

4,609.9
النرويج

390.7
لكسمبرغ

4,884.1
السويد

2,370.3
الدنمارك

24,407.7
ألمانيا

20,095.1
المملكة المتحدة

17,940.2

10

0.51

3,529.3

لم تتجاوز هدف األمم المتحدة (بجعل نسبة المساعدة
اإلنمائية الرسمية  %0.7من الدخل القومي)
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ً
نموا ،ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
الشكل  :3إجمالي المدفوعات اإلماراتية المقدمة للبلدان األقل

ب .إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

يتم توثيق امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات من �إجمايل "امل�ساعدات اخلارجية" ،و"امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية" .وعلى الرغم من �أن دولة الإمارات تتبع
�أ�سلوب االحت�ساب الذي و�ضعته جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،إال �أن �أرقام امل�ساعدات اخلارجية الواردة يف هذا التقرير تتناول
تعريف �أو�سع للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،كما ت�ضع يف اعتبارها� ،إىل جانب عوامل �أخرى ،املبالغ املقدمة من م�صادر القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل الربامج املوجهة
للعطاء اخلريي ذات الطابع الثقايف والديني ،والتي ال تدخل �ضمن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية( .راجع امللحق  2لالطالع على مزيد من التفا�صيل حول توثيق املقارنات
بني امل�ساعدات اخلارجية وامل�ساعدة الإمنائية الر�سمية).

خالل الفرتة من  ،2016-2014بلغ متو�سط �إجمايل
مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات  25.74مليار درهم �إماراتي ( 7.01مليار
دوالر �أمريكي) ،يف حني بلغ �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية  17.36مليار درهم �إماراتي ( 4.73مليار
8
دوالر �أمريكي).

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2016-2014
صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية
ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

المساعدات الخارجية
1,301.2

318.8

1,916.8

211.7

1,202.3

1,249.4

%0.05

%0.32

%0.36

الشكل  :2إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي
اإلجمالي لدولة اإلمارات
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2016-2014
المساعدات الخارجية
6,164.7

8,804.3

صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية
ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

6,051.7

بينما بلغ متو�سط مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ال�صافية ،والتي يتم احت�سابها عن طريق خ�صم الدفعات
امل�سددة من القرو�ض التي �سبق �أن قدمتها دولة الإمارات
كم�ساعدات تنموية وان�سانية على مدى ال�سنوات ال�سابقة،
 16.74مليار درهم �إماراتي ( 4.56مليار دوالر �أمريكي)
التوجه
وذلك خالل الفرتة من  .2016-2014كما �أن ّ
العام لن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل
القومي الإجمايل لدولة الإمارات خالل نف�س الفرتة كان
�أعلى بكثري من الن�سبة الدولية امل�ستهدفة واملحددة مبقدار
9
 0.7يف املائة ،حيث بلغت  1.19يف املائة.
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ً
نموا ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
ج .إجمالي المساعدات المدفوعة للبلدان األقل

ت�ش ّكل امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ما يزيد عن ثلثي
التمويل اخلارجي املقدم للبلدان الأقل منو ًا .تت�ألف
تلك املجموعة من ( 34دولة يف �أفريقيا 13 ،دولة
يف �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادئ ،ودولة واحدة يف
�أمريكا الالتينية) وتقع تلك الدول يف ذيل قائمة
دليل التنمية الإن�سانية .كما �أن تلك البلدان الأقل
منو ًا كانت الأبعد عن م�سار الأهداف الإمنائية
للألفية التي انتهت املدة املحددة لتنفيذها م�ؤخر ًا
( ،)2015-2000وهي جمموعة من الأهداف
العاملية الرامية للق�ضاء على الفقر .وللأ�سف ،دائم ًا
ما يكون عدد ال�سكان الذين يعي�شون يف فقر يف تلك
البلدان الأقل منو ًا هو الأعلى ،بن�سبة ت�صل �إىل
10
 51يف املائة من ال�سكان.

املح�سنة للبلدان
للبلدان الأقل منو ًا" و"االلتزامات ّ
الأقل منو ًا ،التي متتلك وتتح ّمل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
لتحقيق التنمية فيها" .ومن بني االتفاقيات البارزة
الأخرى املعمول عاملي ًا� ،أهداف التنمية امل�ستدامة
(للفرتة من  ،)2030-2016والتي ت�شتمل على
غايات �صريحة حمددة لدعم البلدان الأقل منوا؛
لتمكينها من حتقيق العديد من �أهدافها ،ومن بينها
الغاية الثانية للهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة" :ت�شجيع مقدمي امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية على النظر يف �إمكانية ر�سم هدف يتمثل
يف تخ�صي�ص  0.20يف املائة على الأقل من الناجت
القومي الإجمايل للم�ساعدة الإمنائية الر�سمية لأقل
البلدان منو ًا".

ومن �أجل خطة التنمية امل�ستدامة اجلديدة للعام
 2030التي يتم ال�سعي حثيث ًا لتحقيقها ،يعترب
تقدمي الدعم العاملي للبلدان الأقل منو ًا �أمر حيوي
التو�صل �إىل عدة
و�ضروري .وحتقيق ًا لهذا التعهد ،مت ّ
اتفاقيات دولية ،من بينها برنامج عمل للدول النامية
للعقد  2020-2011والذي ميثل منهج ًا لتحقيق
"هدف الأمم املتحدة ب�ش�أن ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة للبلدان الأقل منو ًا
بن�سبة ترتاوح ما بني  0.20 - 0.15يف املائة من
الدخل القومي الإجمايل للدولة املانحة كم�ساعدات

خالل االجتماع رفيع امل�ستوى الذي عقدته
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية عام ،2014
والذي �شاركت فيه دولة الإمارات� ،أعلن �أع�ضاء
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية التزامهم بـ "تخ�صي�ص املزيد
من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية ل�صالح
الدول النامية الأكرث احتياج ًا ،كالبلدان الأقل منو ًا،
والدول منخف�ضة الدخل ،والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية ،والدول النامية غري ال�ساحلية ،والدول
اله�شة واملت�ضررة من ال�صراعات" .كما التزم

�أع�ضاء جلنة امل�ساعدة الإمنائية كذلك بـ "العمل
على عك�س االجتاه ال�سائد بتناق�ص حجم امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املمنوحة للبلدان الأقل منو ًا".
ومتثل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة
للبلدان الأقل منو ًا مثا ًال لعزم الدولة الأكيد على
دعم هذه اجلهود العاملية .يف الفرتة من – 2014
 ،2016بلغ متو�سط امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية/
الدخل القومي الإجمايل املقدمة من دولة الإمارات
للبلدان الأقل منو ًا  0.24يف املائة.
يف عام  ،2016وا�ستناد ًا للبيانات الأ ّولية التي
�أ�صدرتها جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،كانت دولة االمارات
�إحدى �أعلى الدول املانحة �إىل البلدان الأقل منو ًا
على م�ستوى العامل ،من حيث ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل ،حيث
قدمت  0.36يف املائة .هذا بالإ�ضافة �إىل �سبع دول
�أخرى حققت الن�سبة العاملية امل�ستهدفة للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل
املقدمة للبلدان الأقل منو ًا يف عام  2016وهي:
لوك�سمبورغ ،والرنويج ،وال�سويد ،واململكة املتحدة،
11
والدمنارك ،وبلجيكا ،وهولندا.

تنق�سم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ثالث
فئات :التنموية (وهي الربامج التي تهدف لتح�سني
االقت�صاد �أو الرفاهية والرعاية االجتماعية)،
والإن�سانية (وهي الأن�شطة التي ت�سهم يف �إنقاذ
الأرواح ،مبا فيها اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
وعمليات الإغاثة) ،وامل�ساعدات اخلريية (وهي
امل�شاريع ذات الطابع الديني والثقايف) .وعلى
غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة ،فيما يتعلق

بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية و"امل�ساعدات
اخلارجية" مبفهومها الأو�سع ،مت توجيه غالبية
امل�ساعدات الإماراتية خالل الفرتة -2014
 2016كدعم للربامج التنموية التي جرى تنفيذها
يف العديد من الدول .وم ّثل كال النوعان من
امل�ساعدات ما يقرب من  90يف املائة من �إجمايل
املدفوعات.

قدمت دولة الإمارات خالل عام  2016م�ساعدات
�إن�سانية بقيمة  1.90مليار درهم �إماراتي
( 518.2مليون دوالر �أمريكي) ،وهو ما يتواكب
كذلك مع متو�سط ما مت تقدميه على مدى ال�سنوات
الثالث :بن�سبة  11يف املائة (من �إجمايل مدفوعات
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية) ،و 9يف املائة (من
قيمة امل�ساعدات اخلارجية الإجمالية).

الشكل  :4المبالغ المدفوعة (حسب فئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014
إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية

المساعدات الخارجية
2014

2015

2016

2014

2015

2016

6,164.7

8,804.3

6,051.7

5,185.3

4,531.1

4,465.6

5,323.4
658.8
182.5

%86
%11
%3

8,041.2
646.3
116.9

%91
%8
%1

5,393.8
518.2
139.8

تنموية

%89
%9
%2

4,601.8
583.5
-

إنسانية

%89
%11
-

خيرية

3,960.9
570.1
-

%87
%13
-

4,044.3
421.2
0.003

%91
%9
%0.0001
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الفصل األول:

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ه .أنواع التمويل

املي�سرة املمنوحة للدول
على الرغم من �أن القرو�ض ّ
النامية ت�سهم يف دعم وتعزيز متويالتها املحلية� ،إال
�أن املنح متثل كذلك فائدة كبرية لتلك الدول ،حيث
�إنها ال حتمل �أي �أعباء �إ�ضافية على الدولة املتلقية
فيما يتعلق ب�إعادة ال�سداد.
للتوجه املتبع يف عام  ،2014عندما
وت�أكيد ًا
ّ
قدمت الإمارات م�ساعداتها اخلارجية املوجهة
للدول النامية ب�شكل ح�صري تقريب ًا يف �صورة
منح� ،شهدت ن�سبة املنح مقارنة بالقرو�ض يف عام
 2016زيادة بن�سبة  16يف املائة ،حيث قدمت دولة
الإمارات مدفوعات بقيمة  11.78مليار درهم
�إماراتي ( 3.21مليار دوالر �أمريكي) على �شكل
منح.

المساعدات الخارجية 2016

الشكل  :5المبالغ المدفوعة (حسب نوع التمويل)

الشكل  :6المبالغ المدفوعة (حسب القطاع)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014

(بالمليون دوالر أمريكي ،من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016

المساعدات الخارجية
2014

2015

2016

6,164.7

8,804.3

6,051.7

أخرى
السياسات اإلدارية لقطاع التوظيف
انظمة إمداد المياه الكبيرة

5,552.9
611.8

%90
%10

2,774.8
6,029.5

3,207.5
2,844.2

%32
%68

%53
%47

5,185.3

5,077.9
107.5

%98
%2

2,344.8
2,186.3
منحة

دوالر أمريكي

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية

4,465.6

%52
%48

6,051.7

الخدمات الطبية

إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية

4,531.1

البنية التحتية للنقل الجوي

2,468.2
1,997.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ

%55
%45

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014

قرض

و .قطاعات المساعدات

من خالل حتديدها بنا ًء على الغر�ض من الن�شاط
الذي جرى متويله بامل�ساعدات اخلارجية ،توجز
قطاعات امل�ساعدات ب�شكل وا�ضح الأولويات
وجماالت الرتكيز اخلا�صة باجلهة املانحة .ففي
حالة دولة الإمارات ،اعتمدت برامج امل�ساعدات
التي نفذتها �إىل حد بعيد على �أولويات الدول
ال�شريكة لها ،بالإ�ضافة �إىل املجاالت املوا�ضعية
حمور تركيز اجلهات املانحة للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية .وانعكا�س ًا ملا ورد يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات� ،شملت تلك القطاعات
امل�ساعدات الإن�سانية ،والبنية التحتية ،مبا فيها
التنمية احل�ضرية� ،إىل جانب قطاعات �أخرى.

خالل الفرتة من  ،2016 – 2014ا�ستمر توجيه
دولة الإمارات لقدر كبري من الدعم للربامج
املتعلقة بالتنمية احل�ضرية ،مبدفوعات �إجمالية
بلغت  5.46مليار درهم �إماراتي ( 1.49مليار
دوالر �أمريكي) .يف � ،2016شملت تلك الربامج
بناء �أكرث من � 65ألف وحدة �سكنية ،بالإ�ضافة �إىل
البنية التحتية واخلدمات احل�ضرية ،والتي تهدف
جميعها �إىل حت�سني الظروف املعي�شية للكثري من
الأ�سر والأفراد يف العديد من الدول منخف�ضة
الدخل( .راجع الف�صل الثاين لالطالع على و�صف
تف�صيلي للقطاعات التي دعمتها امل�ساعدات).

التنمية الحضرية وإدارتها

المساهمات في المنظمات الدولية

2014

قطاع

يف عام  ،2016وبالتوافق مع توجهها املتبع منذ
�سنوات ،و�ضعت دولة الإمارات الأولويات التنموية
للدول ال�شريكة لها على ر�أ�س �أولويات جهودها
للتعاون الدويل ،حيث قدمت �أكرث من ن�صف
م�ساعداتها اخلارجية يف �شكل متويل �إ�ضايف
للميزانيات العامة للحكومات التي دعمتها .كانت
تلك التمويالت غري خم�ص�صة ،مما �أتاح لتلك
احلكومات قدر ًا �أكرب من املرونة لتخ�صي�ص
تلك التمويالت مبا يتنا�سب مع خططها التنموية
الوطنية ،بد ًءا من تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية على
االقت�صاد الكلي وحتى ال�سعي لتنفيذ برامج الق�ضاء
على الفقر.

دعم الميزانية العامة

دعم امليزانية العامة
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
امل�ساهمات يف املنظمات الدولية
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
اخلدمات الطبية
البنية التحتية للنقل اجلوي
�أنظمة �إمداد املياه الكبرية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التوظيف
خدمات الدعم والتن�سيق
مرافق التعليم والتدريب
التخزين
البنية التحتية للنقل الربي
خدمات الرعاية الإجتماعية
موارد الأرا�ضي الزراعية
توليد الطاقة من املوارد غري املتجددة
نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
املن�ش�آت الدينية
التعليم العايل
مكافحة الأمرا�ض املعدية
�أخرى
املجموع الكلي

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2015
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2016
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

874.1

%14

2,259.0

%26

3,321.5

%55

1,019.9

%17

211.3

%2

254.4

%4

8.8

%0.1

56.3

%0.6

234.2

%4

227.3

%4

373.1

%4

206.4

%3

155.2

%3

129.5

%1

140.8

%2

182.8

%3

119.4

%1

139.1

%2

5.7

%0.1

49.7

%0.6

134.0

%2

15.9

%0.3

21.8

%0.2

114.1

%2

0

%0.0

15.2

%0.2

111.8

%2

120.2

%2

57.4

%0.7

100.1

%2

123.3

%2

79.8

%0.9

92.2

%2

36.2

%0.6

56.4

%0.6

88.7

%1

173.1

%3

148.9

%2

80.4

%1

76.4

%1

61.2

%0.7

78.3

%1

0

%0.0

85.6

%1

76.8

%1

54.4

%0.9

169.3

%2

65.9

%1

41.9

%0.7

40.8

%0.5

63.4

%1

85.4

%1

55.6

%0.6

50.3

%0.8

9.3

%0.2

30.4

%0.3

48.0

%0.8

30.1

%0.5

22.2

%0.3

42.4

%0.7

2,924.7

%47

4,761.5

%54

609.1

%10

6,164.7

%100

8,804.3

%100

6,051.7

%100
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2016

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ح .مصادر التمويل

ز .توزيع مستوى الدخل

يقوم البنك الدويل بت�صنيف الدول واملناطق تبع ًا
مل�ستويات دخلها ال�سنوي .وعلى مدى �سنوات ،مبا
فيها الفرتة من  ،2016-2014ح�صلت ال�شريحة
الدنيا لفئة الدول متو�سطة الدخل على غالبية
امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات ،مبتو�سط
 63يف املائة من �إجمايل املدفوعات املقدمة على
مدى هذه ال�سنوات الثالث .وا�ستمرت البلدان الأقل
منو ًا يف احتالل املركز الثاين بني الدول الأكرث تلقي ًا

للم�ساعدات خالل نف�س الفرتة .ويف عام ،2016
زادت املدفوعات املوجهة للبلدان الأقل منو ًا بن�سبة
 47يف املائة مقارن ًة بعام .2015
وبينما يبدو الدعم املقدم للدول منخف�ضة الدخل هو
الأقل من حيث الن�سبة� ،إال �أن هذا يعود �إىل حد بعيد
�إىل عدد الدول الواقعة �ضمن هذه الفئة 4( ،دول),
مقارن ًة بعدد البلدان الأقل منو ًا ( 48دولة) ،والدول

الواقعة �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة الدول
متو�سطة الدخل ( 36دولة)( .ملزيد من التفا�صيل
حول الدعم املقدم للبلدان الأقل منو ًا ،راجع الق�سم
"ج" لالطالع على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة للبلدان الأقل منو ًا والف�صل الثاين� ،ضمن
"الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة").

بالن�سبة لدولة الإمارات ،بالرغم من �أن غالبية
املانحة الإماراتية( .الأكرث من  40جهة) لديها
م�صدر مبا�شر لتمويل براجمها للم�ساعدات
اخلارجية ،وتتلقى متويالتها �إما من موارد حكومية
وبع�ضها تعتمد على م�صادر خا�صة ,كال نوعي
التمويل ،احلكومي واخلا�ص .وتت�ضمن املجموعة
الأخرية  3جهات مانحة مت تناولها يف هذا التقرير،

الشكل  :7المبالغ المدفوعة (حسب مستوى الدخل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014
%100

وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة ،كانت
غالبية امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية من م�صادر
متويل ر�سمية ،مبتو�سط  96يف املائة على مدى
الفرتة من  .2016-2014ويعود ال�سبب يف هذا
جزئي ًا �إىل تركيبة اجلهات املانحة الإماراتية التي
كانت تقوم بتوثيق �أن�شطة م�ساعداتها اخلارجية
– (�أقل من  30يف املائة م�صدرها من القطاع
اخلا�ص).

الشكل  :8المبالغ المدفوعة (حسب مصدر التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014

4,078.4
%66

%80

6,643.5
%75

%90

%70

يعترب م�صدر متويل امل�ساعدات ،والذي يكون �إما
من م�صادر ر�سمية (حكومية/قطاع عام) �أو
خا�صة ،من املعايري املهمة امل�ستخدمة لتحديد حجم
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .كما �إنه يوفر م�ؤ�شر ًا
مهم ًا مل�ستوى م�شاركة القطاع اخلا�ص فيما تقدمه
الدولة من م�ساعدات خارجية.

هي :هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة
دبي العطاء ،وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية الإن�سانية.

ومن املرجح �أن يتطور هذا االجتاه على مدى
ال�سنوات املقبلة ،نظر ًا للرغبة يف ت�ضمني ال�شراكات
مع القطاع اخلا�ص �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية  ،2021-2017وكذلك يف
ظل م�شاركة املزيد من اجلهات الإماراتية التابعة
للقطاع اخلا�ص يف تقدمي امل�ساعدات اخلارجية
التنموية والإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات.

2014

6,164.7
2,846.0
%47

%60

1,301.2
%15

1,424.6
%23

318.8
%5

541.7
%6

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

661.1
%11

81.1
%1

152.1
%2

308.8
%5
2016

2014

253.9
%4

159.7
%2
2015

2016

300.9
%5

1,916.8
%32

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

الدخل العالي

غير محدد (برامج
في دول متعددة)

2014

0

7.7
%0.1

%10

2015

%20

8,804.3

8,562.2
242.1

6,051.7

5,729.5
322.2

%97
%3

%95
%5

خاص

ط .أشكال المساعدات
6.1
%0.1

%30

2015

حكومي

2016

%40

18.1
%0.3

%50

5,893.0
271.7

%96
%4

2016

الدخل المنخفض

يلقي هذا اجلزء ال�ضوء على املنهج الذي تتبعه
اجلهات املانحة الإماراتية يف تقدمي م�ساعداتها.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،اختارت دولة الإمارات
تنفيذ غالبية برامج م�ساعدتها اخلارجية ب�شكل
مبا�شر .فخالل الفرتة من  ،2016-2014مت
تنفيذ �أكرث من ن�صف م�شاريع امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية بهذا الأ�سلوب.
وي�ستمر الدعم ثنائي الأطراف املقدم للحكومات
حمت ًال للمركز الثاين بني �أكرث �أ�شكال الدعم
ّ
املف�ضلة لدولة الإمارات .حيث يتم تقدميه يف �صورة
م�ساهمات غري خم�ص�صة ،ويتواكب هذا مع مبد�أ
فعالية امل�ساعدات ،والذي ين�ص على �أنه" :ميكن
لل�شراكات املنعقدة من �أجل التنمية �أن تنجح
فقط عندما تقود زمامها الدول النامية ،وباتباع
منهجيات التنفيذ امل�صممة مبا يتنا�سب مع الأو�ضاع
واالحتياجات اخلا�صة بالدولة".

كما تعترب امل�ساهمات املوجهة للمنظمات متعددة
الأطراف ،والتي يتم تقدمي غالبيتها �إىل منظمات
الأمم املتحدة ،كذلك من املنهجيات الرئي�سية التي
ت�ستخدمها اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات
اخلارجية .ففي عام  ،2016ارتفع حجم املبالغ
املوجهة ل�صالح امليزانيات الأ�سا�سية للمنظمات
متعددة الأطراف ،حيث زاد بن�سبة  234يف املائة،
مقارن ًة مبا مت تقدميه يف عام .2015
ويف عام  ،2016مت �إ�ضافة �شكلني �آخرين من
�أ�شكال امل�ساعدات �إىل الإطار العام لت�سجيل وتوثيق
بيانات امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات:
"املنح الدرا�سية وتكاليف دعم الطالب" بالإ�ضافة
�إىل املبالغ املدفوعة من خالل "بعثات اخلرباء
وامل�ساعدة الفنية ".ومن املتوقع �أن ت�شهد كال
املنهجيتان منو ًا على مدى ال�سنوات املقبلة ،يف ظل
�سعي دولة الإمارات لزيادة تركيزها على التعاون

الفني ،من خالل عدة و�سائل من بينها برنامج
امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات ()UAE TAP
الذي �أطلق م�ؤخر ًا( .راجع الف�صل ال�سابع لالطالع
على مزيد من التفا�صيل حول التعاون الفني ومقال
حول برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات).
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الشكل  :10المبالغ المدفوعة (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)

الشكل  :9المبالغ المدفوعة (حسب شكل المدفوعات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016
%100

243.9
%4

%90
%80
%70
%60
%50

أوروبا

آسيا

%40

عالمي

%30

293.5
%5

%20

أفريقيا

4.1
%0.1

%10

االمريكيتين
ٔ

0
المشاريع المنفذة
بشكل مباشر

المساعدات
الثنائية األطراف
إلى الحكومات

المساعدات إلى
المنظمات المحلية
غير الحكومية
ومؤسسات
المجتمع المدني

المساعدات
األساسية إلى
المنظمات
متعددة األطراف

المساعدات
المخصصة الغرض
إلى المنظمات
متعددة األطراف

التكاليف اإلدارية

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

شكل المدفوعات

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

2015
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

5,668.2

%92

1,850.4

%21

3,089.1

8.3

%0.1

6,655.2

%76

2,332.5

%39

186.0

%3

153.4

%2

177.8

%3

163.3

%3

53.5

%0.6

178.5

%3

108.7

%2

59.1

%0.7

134.9

%2

16.1

%0.3

13.1

%0.1

97.3

%2

14.2

%0.2

19.6

%0.2

31.7

%0.5

0

%0.0

0

%0.0

6.7

%0.1

0

%0.0

0

%0.0

3.2

%0.05

6,164.7

%100

8,804.3

%100

6,051.7

%100

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014
2014

قارة وفئة المساعدات
أفريقيا

تنموية
خريية
�إن�سانية
آسيا

تنموية
�إن�سانية
خريية
عالمي

تنموية
�إن�سانية
خريية
عالوة على هذا ،ارتفعت املدفوعات للربامج املتعددة
الدول التي جرى تنفيذها يف عام  2016مقارن ًة مبا
يتم تنفيذه يف عام 2015؛ ويرجع ال�سبب يف هذا
االرتفاع ،بن�سبة  236يف املائة� ،إىل حد بعيد لزيادة
حجم الدعم املوجه للمنظمات متعددة الأطراف.
وي�ستعر�ض الف�صل الرابع مزيد ًا من التف�صيل حول
التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات العربية املتحدة.

2,036.6
%34

3,468.8
%57

2016

%51

ي .التوزيع الجغرافي

مت توجيه ما يزيد عن ثلثي امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية لدعم الدول النامية الواقعة يف قارة
�أفريقيا خالل الفرتة من  .2016 – 2014وعلى
الرغم من ح�صول دول قارة �آ�سيا على ن�سبة �أقل
من امل�ساعدات� ،إال �أن حجم مدفوعات امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة لدول �آ�سيا ارتفع بن�سبة
 13يف املائة يف عام  ،2016مقارن ًة مبا مت �إنفاقه
يف .2015

المنح وتكاليف
الطالب

أوقيانوسيا

2014
نسبة مئوية

المساعدات إلى
المنظمات الدولية
غير الحكومية

مساعدات التعاون
الفني والخبراء

4.8
%0.1

أوروبا

تنموية
خريية
�إن�سانية

االمريكيتين
ٔ

تنموية
خريية
�إن�سانية

أوقيانوسيا

تنموية
خريية
�إن�سانية
املجموع الكلي

المساعدات
الخارجية بالمليون
دوالر أمريكي

2015
نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية بالمليون
دوالر أمريكي

2016
نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية بالمليون
دوالر أمريكي

نسبة مئوية

3,995.4

%65

6,838.7

%78

3,468.8

%57

3,826.2

%62

6,707.9

%76

3,340.4

%55

80.8

%1

44.1

%0.5

65.7

%1

88.4

%1

86.7

%1

62.7

%1

1,392.9

%23

1,805.8

%21

2,036.6

%34

1,546.3

%26

758.5

%12

1,196.3

%14

%7
%1

553.8

%9

549.0

%6

427.2

80.6

%1

60.5

%0.7

63.1

226.5

%4

87.4

%1

293.5

%5

211.9

%3

73.6

%0.8

269.9

%4

11.0

%0.2

10.3

%0.1

23.6

%0.4

3.6

%0.1

3.5

%0.04

0

%0.0

538.3

%9

44.2

%0.5

243.9

%4

516.8

%8

36.7

%0.4

229.8

%3.8

15.8

%0.3

7.5

%0.1

9.4

%0.2

5.7

%0.1

0.1

%0.001

4.7

%0.1

1.8

%0.03

1.7

%0.02

4.8

%0.1

0.3

%0.01

0.6

%0.01

3.3

%0.1

1.5

%0.02

1.1

%0.01

1.5

%0.02

0.01

%0.0002

0

%0.0

0

%0.0

9.8

%0.2

26.4

%0.3

4.1

%0.1

9.6

%0.2

26.1

%0.3

4.0

%0.1

0.2

%0.003

0.1

%0.001

0.1

%0.002

0.01

%0.0002

0.3

%0.003

0

%0.0

6,164.7

%100

8,804.3

%100

6,051.7

%100
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ك .الجهات المانحة اإلماراتية

)%73( 1,000.0

)%20( 597.0

)%38( 1,113.0

)%31( 588.0

)%18( 243.0

)%56( 1,050.0

21.0

%0.3

20.5

%0.2

32.6

%0.5

20.2

%0.3

35.4

%0.4

23.0

%0.4

13.5

%0.2

10.7

%0.1

21.6

%0.4

18.5

%0.3

17.0

%0.2

16.2

%0.3

21.8

%0.4

22.3

%0.3

15.0

%0.2

15.7

%0.3

19.7

%0.2

13.5

%0.2

9.4

%0.2

10.0

%0.1

12.9

%0.2

20.0

%0.3

9.5

%0.1

12.7

%0.2

14.0

%0.2

12.6

%0.1

10.2

%0.2

0

%0.0

0

%0.0

9.0

%0.1

9.1

%0.1

8.3

%0.1

8.7

%0.1

1.6

%0.03

5.7

%0.1

3.3

%0.05

2.7

%0.04

7.6

%0.1

2.4

%0.04

0

%0.0

0

%0.0

1.5

%0.03

1.1

%0.02

1.6

%0.02

1.4

%0.02

0.05

%0.001

0.01

%0.0001

0.9

%0.01

0.1

%0.002

0.5

%0.01

0.6

%0.01

25.6

%0.4

1.4

%0.02

0.6

%0.01

6,164.7

%100

8,804.3

%100

6,051.7

%100

آسيا

أوروبا
تنموية

2016

عالمي
تنموية

تنموية

إنسانية

)%42( 1,229.0

48.6

%0.8

46.1

%0.5

55.5

%0.9

)%11( 200.0

226.8

%4

154.7

%2

168.0

%3

2014

2015

)%3( 41.0

233.9

%4

103.6

%1

241.9

%4

2016

أفريقيا
تنموية

)%0( 0

1,452.6

%24

736.7

%8

2,494.4

%41

2015

)%0.8( 15.0

4,008.6

%65

7,580.0

%86

2,905.9

%48

2014

2016

2014

2015

2016

2014

2015

)%2( 30.0

امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
الهالل الأحمر الإماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية ال�شارقة اخلريية
القطاع اخلا�ص والأفراد واملانحني اجلدد
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت)
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة القلب الكبري
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
مركز �إيواء الن�ساء والأطفال
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية
م�ؤ�س�سة نور دبي
املجموع الكلي

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

)%0.8( 24.0

الجهـة المانحة

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2015
نسبة مئوية

2016

)%0( 0

الشكل  :11المبالغ المدفوعة (مقسمة حسب الجهـة المانحة)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014
2014

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2014

)%1( 21.0

ا�ست�أثرت امل�ساعدات احلكومية ,املقدمة من
اجلهات املحلية واالحتادية احلكومية (التي تزيد
عن  15جهة) ،على غالبية امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات .حيث قدمت ما يزيد
عن ثلثي امل�ساعدات الإجمالية املقدمة خالل
الفرتة من  .2016 – 2014وعلى مدى ال�سنوات،
ا�ستمر �صندوق �أبوظبي للتنمية يف �إحتالل املركز
الثاين يف قائمة �أكرب اجلهات املانحة .بالإ�ضافة

الشكل  :12مبالغ االلتزامات (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)

)%0( 0

م�ساعداتها اخلارجية لدى الوزارة ،ب�شكل منف�صل
يف هذا التقرير .ت�شمل تلك اجلهات :م�ؤ�س�سة
دبي العطاء ،املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية� ،إىل جانب جهات �أخرى.

2014

2015

2016

2014

2015

االمريكيتين
ٔ
تنموية

)%0( 0

وي�ستعر�ض هذا التقرير �أن�شطة ما يزيد عن
 40جهة مانحة ،وهو العدد الذي من املرجح �أن
يرتفع نظر ًا لرتكيز الإمارات على تعزيز ال�شراكات
مع القطاع اخلا�ص ،والتوجهات املو�ضحة يف �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات .مت تناول
اجلهات املندرجة �ضمن "مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية" ,والتي قامت بتوثيق �أن�شطة

�إىل مركز �إيواء الن�ساء والأطفال ،فقد قامت
 3جهات مانحة بتقدمي زيادة تقدر ب�أكرث من
 50باملئة من مدفوعاتها يف عام  2016مقارن ًة
بالعام ال�سابق ،وهي� :صندوق �أبوظبي للتنمية
(زيادة بن�سبة  239يف املائة) ،هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي ( 134يف املائة) ،وم�ؤ�س�سة دبي
العطاء ( 59يف املائة) .ويتناول الف�صل اخلام�س
امل�ساعدات اخلارجية للجهات الإماراتية املانحة
خالل عام .2016

بلغت قيمة االلتزامات الإجمالية التي �أعلنت عنها دولة الإمارات خالل عام  2016نحو  5.03مليار درهم �إماراتي ( 1.37مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح برامج �سيتم
تنفيذها يف العديد من الدول النامية ،من بينها �أفغان�ستان والأردن واملغرب واليمن .و�سيح�صل الدعم املوجه ل�صالح الربامج التنموية على غالبية مبالغ التمويل ،عرب
خمتلف القارات .تت�ضمن تلك الربامج :قطاع تطوير البنية التحتية والطاقة املتجددة ،وقطاع ال�صحة ،بالإ�ضافة �إىل برامج الأمن الغذائي.

)%4( 56.0

تعترب امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات عبارة عن جهد جماعي لع�شرات اجلهات
الإماراتية املانحة .وتت�سم هذه املجموعة بالرثاء
والتن ّوع ،وترتاوح ما بني اجلهات احلكومية والقطاع
اخلا�ص ،مبا فيها امل�ؤ�س�سات الإن�سانية ،واجلمعيات
اخلريية ،وم�ؤ�س�سات الأعمال.

ل .االلتزامات اإلجمالية

2016

أوقيانوسيا
تنموية
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المساعدات الخارجية 2016

2

دعم دولة اإلمارات
الموجه لتحقيق
ّ
األهداف العالمية
للتنمية المستدامة
خالل عام  ،2016والذي يعتبر العام األول
للعمل على تحقيق األهداف العالمية للتنمية
المستدامة الممتدة على مدى خمسة
ً
عاما ،اتخذت الجهود التي بذلتها دولة
عشر
اإلمارات من أجل تحقيق كل هدف من
ً
قيما
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
كمية ،للمساهمة في القضاء على الفقر
ّ
العالمي وتحقيق التنمية المستدامة .جاء هذا
الدعم في صورة مدفوعات كمساعدات
خارجية بقيمة  22.23مليار درهم إماراتي
( 6.05مليار دوالر أمريكي).
كانت أعلى ثالثة أهداف من أهداف التنمية
المستدامة حصلت على دعم من دولة
اإلمارات خالل عام  :2016الهدف األول
(المتعلق بالقضاء على الفقر) ،والهدف
الثامن (المتعلق بتحقيق النمو االقتصادي
وتوفير فرص العمل الالئق) ،والهدف السابع
عشر (المعني بإقامة الشراكات من أجل
ّ
وشكلت في مجموعها ما
تحقيق األهداف)،
يقرب  70في المائة من إجمالي المساعدات.
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األهداف اإلنمائية لأللفية

المساعدات الخارجية 2016

التحول من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى األهداف
ّ
العالمية للتنمية المستدامة

�أبدت دولة الإمارات على مدار الفرتة املقررة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،من عام  2000وحتى
عام  ،2015التزام ًا قوي ًا بدعم امل�ساعي الدولية الرامية لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية الثمانية ،والتي
ركزت ب�شكل �أ�سا�سي على الت�صدي للتحديات التنموية يف الدول الأكرث فقر ًا على م�ستوى العامل .وا�ستمر
هذا العزم للق�ضاء على الفقر واملعاناة وازداد �إ�صرار ًا مع الدخول يف العهد اجلديد خلطة الأهداف العاملية
للتنمية امل�ستدامة للعام  .2030فمع �إطالقها يف �سبتمرب  ،2015وحلولها بالتايل حمل الأهداف الإمنائية
للألفية� ،أ�صبحت خطة التنمية  2030مبثابة �إطار العمل اجلديد للتعاون الإمنائي الذي ي�ضم كافة �أطراف
العامل ،من �أجل �إيجاد م�ستقبل م�ستدام ،من �أجل الأفراد ول�صالح الكوكب ككل ،من خالل ،ومن �أجل،
حتقيق ال�سالم واالزدهار وال�شراكات.
من بني ال�سمات الرئي�سية خلطة التنمية  2030تتجلى �أهداف التنمية امل�ستدامة للفرتة من -2016
 ،2030والتي تت�ألف من �سبعة ع�شر هدف ًا و 169غاية تغطي الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
للتنمية امل�ستدامة .ومن خالل مراعاة تلك الأبعاد ،ت�سعى �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل �إحداث تغيري
حقيقي ل�صالح الإن�سانية والعامل الذي نعي�ش فيه.
وتتم ّيز �أهداف التنمية امل�ستدامة بال�شمولية ،حيث �سيتم تطبيقها يف كافة دول العامل ،وتركز على االلتزام
بـ "عدم جتاهل �أي طرف يتخلف عن ركب التنمية" ،وهو ال�شعار خلطة التنمية  2030الذي ي�ضمن متتع
كل فرد باحلقوق والفر�ص التي تتيحها �أهداف التنمية امل�ستدامة.

قادة الفكر يناقشون الحلول المطروحة لتعجيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خالل سلسلة "إجراءات تفعيل التنمية المستدامة" التي أقيمت خالل القمة العالمية للحكومات التي
عقدت في دبي .2016

الدعم المقدم من دولة اإلمارات نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة :على المستويين الوطني والدولي

لعبت دولة الإمارات دور ًا ن�شط ًا يف التح ّول من
الأهداف الإمنائية للألفية �إىل �أهداف التنمية
امل�ستدامة من خالل امل�شاركة يف العديد من
النقا�شات رفيعة امل�ستوى من �أجل �صياغة �أهداف
التنمية امل�ستدامة .ويت�ضمن هذا� ،إىل جانب �أمثلة
�أخرى ،فريق الأمم املتحدة رفيع امل�ستوى املعني
باال�ستدامة العاملية ،والذي �أو�صى بتطوير �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف عام .2012

ويف العام التايل ،دعا الأمني العام للأمم املتحدة
دولة الإمارات لالن�ضمام �إىل جمل�س قيادة �شبكة
حلول التنمية امل�ستدامة ،كما كانت الدولة �أحد
�أع�ضاء الفريق العامل املعني ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة بع�ضوية مفتوحة لالنت�ساب باجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،والذي كان مكلف ًا بح�صر
امل�سائل املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة واقرتاح
جمموعة جديدة من الأهداف والغايات.

وي�ستمر التزام دولة الإمارات بخطة التنمية
 2030وعمليات �أهداف التنمية امل�ستدامة ،على
امل�ستويني املحلي واخلارجي ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع
�أدوات رئي�سية ت�ضمن حتقيق م�ساعي الدولة لتلبية
التزاماتها وطموحاتها الوطنية والعاملية ب�ش�أن خطة
التنمية .2030

وخالل املائة يوم الأوىل من �إطالق �أهداف التنمية
امل�ستدامة� ،أطلقت دولة الإمارات يف فرباير
� 2016أول �سل�سلة �إجراءات لتفعيل التنمية
امل�ستدامة خالل القمة العاملية ال�سنوية للحكومات،
والتي �ضمت وفود ًا رفيعة امل�ستوى لإجراء العديد
من احلوارات الهادفة للتو�صل �إىل حلول من �أجل
م�ستقبل �أهداف التنمية امل�ستدامة.

في أواخر  ،2016أطلقت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي سياسة المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات،
والتي تعتبر بمثابة الخطة الوطنية للتعاون اإلنمائي
طويل األجل ،بهدف القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار
والسالم العالمي .ويستمر التزام وزارة الخارجية
والتعاون الدولي وشركائها بدعم أولويات التنمية
الخاصة بالدول الشريكة ،بما فيها أهداف التنمية
المستدامة.

على الصعيد المحلي،
تأسست اللجنة
الوطنية ألهداف
التنمية المستدامة
في أوائل .2017
وتهدف اللجنة لتوثيق والإ�شراف على
التقدم املحقق يف تنفيذ اخلطة الوطنية
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وهي ا�سرتاتيجية لدمج �أهداف التنمية
امل�ستدامة �ضمن عمليات احلكومة املتعلقة
ب�صنع القرارات ال�سيا�سية والتوثيق
الإح�صائي .كما ت�سعى اللجنة كذلك �إىل
�ضمان ات�ساق �أولويات �أهداف التنمية
امل�ستدامة الوطنية مع خطة التنمية طويلة
الأجل للدولة.
وعلى ال�صعيد العاملي ،ومن خالل التعاون
الوثيق مع اجلهات الإماراتية املانحة
وكذلك ال�شركاء الإقليميني والدوليني،
تت�صدر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
جهود تنفيذ خطة الدولة املخت�صة
بالتعاون الإمنائي الدويل.
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دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

دولة اإلمارات والخط الزمني ألهداف التنمية المستدامة
مايو

العام األول لتطبيق أهداف التنمية المستدامة العالمية،
بدعم من دولة اإلمارات.

دعوة األمين العام لألمم المتحدة لدولة اإلمارات
لالنضمام إلى مجلس القيادات لشبكة حلول التنمية
المستدامة.

يونيو

2016

قدمت دولة اإلمارات وثيقة تحت عنوان" :أجندة عمل
من أجل التنمية المستدامة" ،وهو عبارة عن تقرير
أعدته شبكة حلول التنمية المستدامة ،والتي أسسها
األمين العام لألمم المتحدة.

2015
2013

2014

سبتمبر

افتتاح منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة.

الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
الجزء األول :الدعم
ّ
تسعى المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات للمساهمة في دعم وتعزيز الجهود الدولية
الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للفترة من .2030-2016
مت تعيني كل م�شروع من م�شاريع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف  2016لهدف واحد من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مع الوعي كذلك ب�إمكانية م�ساهمتها يف حتقيق
الغر�ض العام لأهداف التنمية امل�ستدامة املتمثل يف الق�ضاء على الفقر وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
الشكل  :13المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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يشتمل هذا الفصل على أربعة أجزاء:

هدف 11

)%4( 231.6

)%8( 497.6

هدف 8

)%4( 225.4

)%7( 403.2

يعتمد التحليل الوارد يف هذا التقرير على �أ�سلوب ا�ستعادي للأن�شطة يف تعيني
كل ن�شاط من �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية لهدف حمدد من �أهداف التنمية
امل�ستدامة (للمزيد من املعلومات حول �أ�سلوب التحليل والربط ،راجع ق�سم
“املنهجية” �ضمن امللحق .)3

العمل الالئق ونمو االقتصاد

الجزء األول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

يو�ضح الدعم املقدم من دولة
الإمارات لكل هدف من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر.

توجهات الدعم الإماراتي
يتناول ّ
املوجه نحو حتقيق �أهداف التنمية
ّ
امل�ستدامة الثمانية املت�سقة مع �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات،
مبا يف ذلك �أعلى ثالثة �أهداف
للتنمية امل�ستدامة وقطاعات متلقية
للم�ساعدات.

التوجهات اخلا�صة بدعم
ي�ستعر�ض ّ
حتقيق القطاعات و�أهداف التنمية
امل�ستدامة الأخرى ،والتي على درجة
كبرية من الأهمية كذلك بالن�سبة
لدولة الإمارات.

ي�ستعر�ض االلتزامات املالية التي
�أعلنت عنها دولة الإمارات خالل
عام  2016لدعم عدد من �أهداف
التنمية امل�ستدامة على مدى ال�سنوات
الالحقة.

تدرك وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ب�أنه ميكن حت�سني املنهجية املطبقة مبرور الوقت ،كما �أنها ملتزمة بالعمل مع اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية
املوجه لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
واملجتمع التنموي الدويل لتنقيح مناهجها التحليلية للدعم الإماراتي ّ
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هدف:
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مت تقدمي املعلومات املتعلقة بدعم دولة الإمارات لأهداف التنمية امل�ستدامة ب�شكل
تراكمي ،ولكن مع هذاُ ،قدمت جمموعة خمتارة من القطاعات وامل�شاريع التي مت
دعمها حتت كل هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة التي مت �إلقاء ال�ضوء عليها.
لكل من
عالوة على تي�سريه لقيام الإمارات وجهاتها املانحة بتعيني م�ساهماتها ٍ
�أهداف التنمية امل�ستدامة واالحتياجات العاملية الأ�شمل .يو�ضح التحليل الوارد يف
التقرير مدى ات�ساق برامج امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية مع �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،ودعمها ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات( .الرجاء
مراجعة الف�صل اخلام�س لالطالع على الدعم املقدم من كل جهة مانحة لأهداف
التنمية امل�ستدامة)

7

4

)%0.1( 8.1

مقدمـــــــــــة

لتوجهات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
يت�ضمن الف�صل الثاين حتلي ًال وا�ستعرا�ض ًا ّ
من دولة الإمارات ودعمها لأهداف التنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل التوقعات
التوجهات يف �إطار �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
امل�ستقبلية لتلك ّ
دولة الإمارات  .2021-2017مت جمع املعلومات من �أكرث من  40جهة �إماراتية
مانحة ،وتعك�س تلك املعلومات امل�ساعدات املقدمة على مدار عام  ،2016والذي
يتم ّيز بكونه العام الأول الذي تقوم فيه دولة الإمارات بتوثيق �أن�شطة م�ساعداتها
اخلارجية الهادفة لتحقيق خطة التعاون الإمنائي املمتدة على مدى خم�سة ع�شر
عام ًا ،حتت ا�سم �أهداف التنمية امل�ستدامة.

)%0.1( 7.8

ديسمبر

انضمام دولة اإلمارات لقادة العالم في الدورة الحادية والعشرين
لمؤتمر األطراف الخاص باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ ر
المناخ ،وتم خالله اعتماد اتفاق باريس ،وهو اتفاق عالمي معني
بالمناخ ،يهدف إلى الحفاظ على مستوى االحتباس الحراري في مستوى
أقل من درجتين مئويتين.

أكتوبر

إطالق العملية التحضيرية لحكومات الدول
األعضاء المشاركة في المؤتمر الثالث
لتمويل التنمية.

)%0.1( 6.7

سبتمبر

انعقاد قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية المستدامة للعام
 2030وأهداف التنمية المستدامة .حيث قامت دولة اإلمارات خاللها
بالتصديق على أهداف التنمية المستدامة.

أصدرت لجنة الخبراء الحكومية الدولية
المعنية بتمويل التنمية المستدامة
ً
تقريرا يقترح استراتيجية لتمويل التنمية
المستدامة.

ترشيح دولة اإلمارات لالنضمام
إلى الفريق رفيع المستوى التابع
لألمين العام لألمم المتحدة
المعني باالستدامة العالمية،
للعمل على صياغة وإنشاء الخطة
األولية للتنمية المستدامة .حيث
ّ
أصدر الفريق رفيع المستوى تقرير
"المرونة لإلنسان والكوكب ً
معا:
أفضل خيار للمستقبل" ،ويشتمل
ً
توصية للتمكن من القضاء
على 56
على الفقر والحد من انعدام
التكافؤ المساواة ،إلى جانب
التصدي لمشكلة تغيّ ر المناخ في
الوقت ذاته.

)%0.1( 5.5

أغسطس

يوليو

)%0.01( 0.7

دعمت دولة اإلمارات مؤتمر األمم المتحدة الدولي الثالث المعني
صدقت الدول األعضاء في األمم المتحدة وقادة
بتمويل التنمية .حيث ّ
التنمية على خطة عمل أديس أبابا ،والتي تعتبر بمثابة اإلطار العام
الشامل للتمويل ,للتمكن من تحقيق خطة .2030

مارس

2012

15

16

5

10

13

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

هدف 2

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

القضاء التام على الجوع

هدف 6

هدف 9

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 5

المساواة بين الجنسين

هدف 14

الحياة تحت الماء

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

هدف 15

الحياة في البرّ

هدف 10

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 12

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

)%0.01( 0.3

يوليو

شاركت دولة اإلمارات بنشاط في فريق
العمل المعني بأهداف التنمية المستدامة
بعضوية مفتوحة االنتساب التابع للجمعية
ً
مقعدا.
العامة لألمم المتحدة ،ويضم 30

)%0.002( 0.1

يناير

انعقاد أولى جلسات صياغة الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث لتمويل
التنمية ،بمشاركة دولة اإلمارات.

)%17( 1,027.6

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

14

12

المجموع الكلي

6.05

مليار دوالر أمريكي

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

هدف 13

العمل المناخي

30
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2016

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

الموجه لمجموعة مختارة من أهداف التنمية المستدامة ،بما فيها األهداف
الجزء الثاني :الدعم
ّ
ً
تلقيـا للتمويل
األكــثـر
علينا القول ب�أنه يف نهاية املطاف �ست�سهم امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات يف دعم كافة �أهداف التنمية امل�ستدامة؛ ولكن مع هذا ،فمن خالل الربامج
وتوجهات امل�ساعدات املقدمة من املانحني الإماراتيني واالحتياجات ذات الأولوية للدول النامية ،كانت امل�ساعدات
املوا�ضيعية وخطط �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجيةّ ،
اخلارجية الإماراتية على الأرجح �أعلى امل�ساهمات املقدمة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية املو�ضحة �أدناه .مثلما تو�ضح البيانات� ،ساهمت  76يف املائة من
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف دعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية البارزة يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
الشكل  :14المساعدات اإلماراتية الموجهة ألهداف التنمية المستدامة التي تدعمها سياسة المساعدات الخارجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وقطاع األنشطة

هدف 1

القضاء على
الفقر

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ

هدف 4
%46

هدف 8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد
المجموع الكلي 2,619.5 :مليون دوالر أمريكي

هدف 17

مرافق التعليم والتدريب
%45

المجموع الكلي 1,027.6 :مليون دوالر أمريكي

التعليم العالي والتدريب المهني

خدمات الرعاية اإلجتماعية

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

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

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

التعليم الجيد

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل

%22
المساهمات في المنظمات الدولية
%19

%10
التعليم اإلبتدائي

خدمات الدعم والتنسيق
%13

%6

المجموع الكلي 497.6 :مليون دوالر أمريكي

أخرى

هدف 1

القضاء على
الفقر

المجموع الكلي 204.9 :مليون دوالر أمريكي
هدف 5

المساواة بين
الجنسين

هدف 8

المنظمات والمؤسسات النسائية المعنية بالمساواة
%22

المجموع الكلي 497.6 :مليون دوالر أمريكي

العمل
الالئق ونمو
االقتصاد

هدف 9

دعم الميزانية العامة
%95

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

السياسات اإلدارية لقطاع التوظيف
%4
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المجموع الكلي 225.4 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 6.7 :مليون دوالر أمريكي

هدف 4

أخرى
%1

التعليم الجيد

المجموع الكلي 2,619.5 :مليون دوالر أمريكي
هدف 9

الصناعة
واالبتكار
والهياكل
األساسية

البنية التحتية للنقل الجوي

هدف 10

البنية التحتية للنقل البري

الدخل العالي

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل العالي

الدخل المنخفض

595.3
244.8
159.6
20.5
7.3
0.03

%58
%24
%16
%2
%0.7
%0.003

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الدخل المنخفض

الدخل العالي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

الدخل المنخفض

غير محدد (برامج في دول متعددة)

178.8
171.4
85.5
47.1
8.5
6.4

%36
%34
%17
%9
%2
%1

127.1
37.1
33.4
22.5
4.5
0.7

%56
%16
%15
%10
%2
%0.3

%0.1

%3

%59

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الدخل العالي

%11

المساهمات في المنظمات الدولية

ً
نموا
الدول األقل

%28
التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية

%75

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

2,002.3
613.2
2.3
1.2
0.5
0.1

%76
%23
%0.1
%0.05
%0.02
%0.002

الحد من أوجه
ّ
عدم المساواة

المجموع الكلي 204.9 :مليون دوالر أمريكي

خدمات الدعم والتنسيق
المساهمات في المنظمات الدولية
%4
المجموع الكلي 5.5 :مليون دوالر أمريكي

البنية التحتية للنقل البحري

الشريحة العليا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

%96

%36

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

%4
الصناعات الزراعية

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية
المجموع الكلي 7.8 :مليون دوالر أمريكي

%0.3

الدخل العالي

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الدخل العالي

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

73.7
71.7
46.2
7.3
3.5
2.6

%36
%35
%23
%4
%2
%1

5.6
1.5
0.4
0.2
0.1

%72
%19
%5
%2
%2

أخرى
%0.7

هدف 5

المساواة بين
الجنسين

المجموع الكلي 225.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

اإلذاعة والتليفزيون والصحافة المطبوعة

هدف 17

%70
التطوير القضائي والقانوني
األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
المساهمات في المنظمات الدولية
المجموع الكلي 7.8 :مليون دوالر أمريكي

%26

عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

دعم الميزانية العامة
%80
خدمات الدعم والتنسيق
%10
المساهمات في المنظمات الدولية
%9

%2
أخرى

%1

%2
المجموع الكلي 1,027.6 :مليون دوالر أمريكي

غير محدد (برامج في دول متعددة)

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

5.1
1.4
0.1
0.1

%76
%21
%2
%1

المجموع الكلي 6.7 :مليون دوالر أمريكي
هدف 10

الحد من أوجه
ّ
عدم المساواة
المجموع الكلي 5.5 :مليون دوالر أمريكي

غير محدد (برامج في دول متعددة)

5.5

%100
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2016

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

وت�ستعر�ض الفقرات التالية مزيد ًا من املعلومات حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية التي تركز عليها �سيا�سة دولة
الإمارات للم�ساعدات اخلارجية.

ً
تلقيا للتمويل
أهداف التنمية المستدامة األكثر

ثالثة من أهداف التنمية المستدامة:

حصل الهدف األول (المتعلق بالقضاء على الفقر) ،والهدف الثامن (المتعلق بتحقيق
النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل الالئق) ،والهدف السابع عشر (المعني بإقامة
الشراكات من أجل تحقيق األهداف) ،على ما يقرب من  70في المائة من إجمالي
المساعدات الخارجية اإلماراتية ،بقيمة إجمالية بلغت

 15.22مليار درهم إماراتي
( 4.14مليار دوالر أمريكي)

ً
نموا.
ساهم ثلث هذا المبلغ في دعم  32دولة من البلدان األقل

هدف 8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

للمساعدة في معالجة
الوضع المعقد القائم
في منطقة شمال
أفريقيا والشرق
األوسط ،تم تخصيص
الدعم الموجه لصالح
تنفيذ الهدف الثامن
من أهداف التنمية
المستدامة ،بشكل
ً
تقريبا ،إلى
حصري
منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.

يرتبط ارتفاع معدالت التوظيف والقوى العاملة
املنتجة ب�شكل كبري بتحقيق النمو االقت�صادي.
وي�سعى الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة
�إىل تعزيز �إيجاد منو اقت�صادي م�ستمر و�شامل
وم�ستدام ي�ستند �إىل �إتاحة فر�ص العمل الالئق،
والعمالة الكاملة واملنتجة.
يتطلب حتقيق الهدف الثامن من �أهداف التنمية
امل�ستدامة و�ضع �سيا�سات ت�سهم يف خلق قوى عاملة
ومبتكرة وماهرة لتمكينها من تلبية متطلبات
متع ّلمة ِ
االقت�صاد العاملي.
كما تلعب ال�سيا�سات االقت�صادية امل�شجعة للتجارة
وريادة الأعمال وخلق الوظائف كذلك دور ًا رئي�سي ًا
يف هذا ال�ش�أن .ويف الوقت ذاته ،ف�إن �ضمان �إتاحة
فر�ص العمل الالئق يعني �ضمني ًا الت�صدي ل�سيا�سات
العمل امل�سيئة التي ت�ضر مب�صالح العاملني وتعوق
التنمية االجتماعية واالقت�صادية .عالوة على هذا،
يجب ال�سعي للق�ضاء على �أن�شطة العمالة الق�سرية
املحظورة ،كالرق واالجتار بالب�شر ،ل�ضمان �إتاحة
فر�ص العمل الالئق للجميع.
وفيما يتعلق بهذا ال�ش�أن ،ما زالت دولة الإمارات
عازمة على الت�صدي لهذه اجلرمية ومكافحتها
يف الداخل واخلارج ،وبد�أت يف تطبيق خطة عمل
ت�شتمل على  5دعائم �أ�سا�سية :الوقاية ،واملالحقة
الق�ضائية ،والعقاب ،واحلماية ،والرتويج (لأن�شطة
التعاون الدويل) .ت�سهم جهتان من اجلهات

الإماراتية املانحة بن�شاط وفعالية يف هذه اجلهود،
هما :مركز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)،
وم�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال ،حيث
تعمالن على �ضمان تقدمي الرعاية ورفاهية �ضحايا
تلك اجلرائم ،كما تقدمان الربامج االجتماعية
وبرامج الت�أهيل ,بالإ�ضافة �إىل فر�ص �إعادة دجمهم
يف املجتمعات مرة �أخرى بنجاح.
فيما يتعلق بالهدف الثامن من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،تواجه منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا عدد ًا من التحديات .حيث كان لل�صراعات
وعدم اال�ستقرار واال�ضطرابات االجتماعية �أثر ًا
مدمر ًا على النمو والفر�ص االقت�صادية يف املنطقة.
ويف ظل وجود �أعلى ن�سب بطالة بني ال�شباب على
م�ستوى العامل ،تثري م�شكلة ال�شباب يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا املخاوف ب�شكل
خا�ص .وللم�ساعدة يف معاجلة هذه امل�شكلة املعقدة،
كان الدعم املوجه ل�صالح الهدف الثامن من
�أهداف التنمية امل�ستدامة مقدم ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ح�صري ًا تقريب ًا ،بن�سبة
تزيد عن  95يف املائة ،من �أجل تنفيذ برامج متعددة
االجتاهات ترتاوح ما بني دعم ميزانيات احلكومات
�إىل الرتويج ملن�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتناهية
ال�صغر من �أجل �إتاحة فر�ص توليد الدخل.

متدربون يتلقون التدريب المهني العملي الذي يساهم في تعزيز االقتصاد المصري من خالل إيجاد قوة عاملة تتمتع بمهارات عالية في مجال الصناعات ،بتنفيذ المكتب التنسيقي
للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر.
المصدر :المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة
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الشبــــــــــــــاب :جعل أصواتهم مسموعة
عالم يفتخرون به
وصنع
ٍ
دعم الجيل الذي سيكون له األثر اإليجابي األعظم على المستقبل

لعب دور ب ّناء وذو �أهمية يف املجتمع .ويف الوقت
الراهن ،تقدم دولة الإمارات لالجئني ال�سوريني
والنازحني داخليا من العراقيني فر�ص ًا للتعليم،
كما �أنها �أطلقت العديد من الربامج التي تركز على
ال�شباب يف جمهورية م�صر العربية .وكانت م�شاريع
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة لدعم برامج ال�شباب
يف عام  2016قد بلغت ما ي�صل �إىل  799.2مليون
درهم �إماراتي ( 217.6مليون دوالر �أمريكي).

معالي شما المزروعي – وزيرة دولة لشؤون الشباب تشارك في إحدى الحلقات الشبابية في نيويورك.
المصدر :مجلس اإلمارات للشباب

بن�سبة  %17من تعداد �سكان العامل ،بلغ عدد
ال�شباب (يف عمر ما بني  24 – 15عام) نحو
 1.2مليار �شاب عام  ،2015معظمهم يعي�شون
دول نامية .ففي �أفريقيا ،يوا�صل تعداد ال�شباب
يف ٍ
النمو ،ومن املتوقع �أن ميثل ما ي�صل �إىل  42يف املائة
من تعداد ال�شباب يف العامل بحلول  12.2030حيث
يقدّر البنك الدويل �أن هذا التق�سيم الدميوغرايف
ميكن �أن ي�سهم يف توليد منو يف الناجت القومي
الإجمايل بن�سبة ترتاوح ما بني  15 -11يف املائة
خالل الفرتة من  2011وحتى  13.2030ومع
هذا ف�إنه ال ي�ضمن �أن ميثل هذا ح ًال �شافي ًا لكافة
م�شكالت القارة .فعلى �سبيل املثال ،يف ظل متتعها
برثاء املوارد ،وكرثة ال�صراعات يف الوقت ذاته
وارتفاع معدالت البطالة بني ال�شباب ،ت�ضم منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بع�ض ًا من �أف�ضل
الفر�ص املتاحة ،وكذلك التحديات ،يف املنطقة.
وكانت دولة الإمارات قد �أدركت منذ زمن بعيد
الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها ال�شباب اليوم،
و�أ�صبح من الوا�ضح لها �أن حتقيق ر�ؤية الإمارات
للعام  2021يتطلب ا�ستغالل املهارات والطاقة
واحلما�س وااللتزام الذي يتمتع به �شباب الدولة.
ويف فرباير  ،2016قامت دولة الإمارات بتعيني
وزير دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،وهي �أ�صغر وزير حكومي
على م�ستوى العامل واالختيار الأن�سب ملو�ضوعات
ال�شباب .وبالرغم من �أن هذا الدور ي�ستلزم متثيل
م�شكالت ال�شباب وطموحاته ،وو�ضع اخلطط
التنموية واال�سرتاتيجيات الهادفة لتطوير �إمكانات
ال�شباب يف دولة الإمارات� ،إال �أن دور هذا املن�صب
الوزاري م�ستمر يف التنامي وحتمل م�س�ؤوليات كونه
�سفري ًا عاملي ميثل كافة ال�شباب.

وكانت دولة الإمارات قد جعلت ت�ضمني ال�شباب
على ر�أ�س �أولويات �سيا�ساتها ،كما و�ضعت �آليات
مبتكرة للم�شاركة من �أجل تعزيز م�شاركة ال�شباب
يف �صنع ال�سيا�سات على امل�ستوى الوطني .وملوا�صلة
تطبيق هذه ال�سيا�سة على امل�ستوى الدويل� ،أطلقت
دولة الإمارات يف عام  2016برنامج الأمم املتحدة
للمندوبني ال�شباب ( ،)YDPبهدف حت�سني م�شاركة
ال�شباب يف العمليات التي تتم داخل منظومة الأمم
املتحدة من خالل �إ�شراك ال�شباب الإماراتي يف
وفود دولة الإمارات لدى الأمم املتحدة.
عالوة على هذا ،تهتم خطة العام  2030للتنمية
امل�ستدامة بال�شباب باعتباره �شريك ًا يف التنمية ،و�أحد
�شرائح املجتمع الأ�سا�سية لإحداث التغيري الإيجابي
املطلوب لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .كما
تقر خطة التنمية ب�أن حت�سني الظروف املحيطة
للم�ساهمة يف تدعيم �آمال ال�شباب يف م�ستقبل
�أف�ضل� ،أم ٌر جوهري لنجاح اخلطة .وبنا ًء عليه،
ف�إن ثلث غايات �أهداف التنمية امل�ستدامة تت�ضمن
�إ�شارات �صريحة �أو �ضمنية لل�شباب ،مع الرتكيز
14
على التمكني و�/أو امل�شاركة و�/أو تعزيز الرفاهية.
وت�ؤكد �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
على الدور املحوري الذي تلعبه امل�ساعدات اخلارجية
يف تعزيز ال�سالم واالزدهار ،وتوفري �أف�ضل الفر�ص
للدول واملجتمعات والأفراد ،مبا فيهم ال�شباب من
اجلن�سني.
كما ميكن �أن تتيح امل�ساعدات اخلارجية فر�ص ًا
للتعليم والتدريب املهني والتوظيف – خا�صة
يف حاالت الأزمات – بحيث يتمكن ال�شباب من

قطاع دعم الميزانية العامة

تدعم �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
فكرة ت�شجيع العمل الالئق والنمو االقت�صادي يف
�إطار التعاون الإمنائي ،ويتمتع هذا الأمر ب�أهمية
كبرية يف برامج ال�شراكات ال ُقطرية ،والتي تهدف
�إىل دعم �أولويات التنمية الوطنية اخلا�صة بالدول
ال�شريكة .و�سعي ًا لتحقيق هذه الغايةٌ ،قدم غالبية
املوجه للهدف
الدعم الإماراتي ( 95يف املائة) ّ
الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة حلكومتي
جمهورية م�صر العربية ( 7.35مليار درهم
�إماراتي –  2مليار دوالر �أمريكي) وجمهورية
ال�سودان ( 1.84مليار درهم �إماراتي –  500مليون
دوالر �أمريكي)� .ساهم هذا الدعم يف م�ساعدة
حكومتي الدولتني للحفاظ على احتياطيات النقد
الأجنبي لديهما ،مع احلفاظ على ا�ستمرار النمو
االقت�صادي مبا يتوافق مع ظروفها املحلية.

قطاع سياسات التوظيف واإلدارة

دعمت دولة الإمارات برامج �شملت املئات من
اليمنيني العاطلني عن العمل يف عدن .بتكلفة بلغت
 410.6مليون درهم �إماراتي ( 111.8مليون
دوالر �أمريكي) ،و�ساهم برنامج “النقد مقابل
العمل” يف دعم اخلدمات اللوج�ستية و�إتاحة تو�صيل
مواد الإغاثة والإمدادات الإن�سانية �إىل ال�سكان
املت�ضررين ،كما �أتاح �شبكة �أمان م�ؤقتة ،ولكنها
�أ�سا�سية ،للعديد من الأ�سر ال�ضعيفة يف عدن،
موفر ًا لهم فر�ص توليد الدخل .ومن �أبرز مميزات
تلك الربامج ،متكني الأ�سر يف اليمن من احل�صول
على مبالغ نقدية متكنها من اختيار م�شرتياتها مبا
يتنا�سب مع احتياجاتها و�أولوياتها.

يسهم البرنامج
اإلماراتي "النقد مقابل
العمل" الجاري تنفيذه
في اليمن في توفير
شبكة أمان مؤقتة،
ولكنها أساسية ،للعديد
من األسر الضعيفة في
عدن.

كما قامت دولة الإمارات بتنفيذ برنامج لتطوير
اجلامعات احلكومية يف الأردن ،بقيمة  107.3مليون
درهم �إماراتي ( 29.2مليون دوالر �أمريكي) .ويف
املغرب ،وبالإ�ضافة �إىل  13معهدا مهنيا ،مت بناء
كلية جديدة للطب يف مدينة طنجة .كما ح�صلت
جامعات يف كل من �أفغان�ستان وبنغالدي�ش والنيجر
على الدعم الالزم .بالإ�ضافة �إىل متويل برامج
للمنح الدرا�سية يف جامعات خمتلفة بكل من تنزانيا
والهند وغامبيا وبوركينا فا�سو و�إريرتيا .ودعم
برنامج لدرا�سات ما بعد التخرج يف جمال الهند�سة
يف نيجرييا.
امتدت امل�ساعدات كذلك لت�شمل التعليم الفني
والتدريب املهني ،بالإ�ضافة �إىل دعم امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .كذلك متويل برنامج
الأ�س�س ال�سليمة وتطوير املهارات وتوفري التعليم
للمراهقات ( )RAISEالذي جرى تنفيذه يف
الفلبني ،وي�ستهدف الفتيات املراهقات من الأ�سر
القروية الفقرية .ويف م�صر� ،ساعدت دولة الإمارات
يف ت�أ�سي�س مركز لرعاية ال�شباب اليافعني امل�صابني
بالتوحد.
�إن الأمل الذي يحدو �شباب اليوم يف م�ستقبل م�شرق
يلهمهم للتحرك ب�إيجابية ،وي�شجعهم على التعاون
بحما�س لبذل جهود منتجة ت�سهم يف بناء االقت�صاد.
وت�شارك دولة الإمارات ب�شكل ن�شط لتكون ال�صوت
املعرب عنهم وت�شكيل عامل يفخرون بالعي�ش فيه.
“إن مستقبل اإلنسانية
والكوكب الذي نعيش عليه
يكمن بين أيدينا .كما يكمن
بين أيدي شباب جيل اليوم
الذين سيمررون الشعلة لألجيال
القادمة”.
خطة التنمية  ،2030الفقرة 53

جانب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي باألردن والتي تلقت دعم من صندوق ابوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

قطاع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعم ًا لتحقيق الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،شجعت امل�شاريع املوجهة لهذا القطاع تطوير امل�ؤ�س�سات ومن�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة ،مبا يف ذلك
الدعم املقدم لـ “املبادرة امل�صرية للتنمية املتكاملة” (نداء) ،وهي برنامج م�شرتك و�ضعته احلكومة امل�صرية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي .تهدف املبادرة �إىل تعزيز
تنمية االقت�صاد املحلي ومعاجلة التفاوت يف ن�سب الفقر يف احل�ضر والريف والفر�ص االقت�صادية يف �صعيد م�صر ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة فر�ص توليد الدخل ،وتعزيز �إدارة
املعارف وربط �شبكاتها.
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ريادة إماراتية في تمويل التنمية الدولية
تدعم دولة اإلمارات البلدان النامية والبلدان األقل نموا من خالل أشكال أخرى من
أشكال تمويل التنمية
حظي جدول �أعمال �أدي�س �أبابا للم�ؤمتر الدويل
الثالث لتمويل التنمية عام  2015باهتمام بالغ
على امل�ستوى الدويل نحو مواجهة التحديات
املالية التي تواجه الدول النامية يف �سعيها لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة للعام  ،2030خا�صة
زيادة املخاطر وال�صعوبات االقت�صادية يف العامل و
ظهور �أعداد كبرية من الالجئني والنازحني ب�سبب
ت�صاعد الطوارئ الإن�سانية الطبيعية ومن �صنع
االن�سان يف بع�ض املناطق وتدهور �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية والتقلبات املتزايدة يف تدفقات ر�ؤو�س
الأموال مع ا�ستمرار انعدام التكاف�ؤ يف االنتعا�ش
االقت�صادي العاملي وغياب النمو القوي وامل�ستدام
واملتوازن الالزم لتحقيق التنمية امل�ستدامة للجميع.
ويف ظل تلك التحديات ت�أتي جهود دولة الإمارات
نحو امل�ساهمة يف حتقيق التنمية الدولية خا�صة
بالبلدان الأقل منو ًا من خالل جمموعة من
القنوات واملجاالت كاال�ستثمار والتجارة اخلارجية
والتحويالت املالية وامل�ساعدات الإمنائية ل�ضخ
ر�ؤو�س الأموال االماراتية ،نحو تلك الدول مل�ساعدتها
يف حتقيق �أهدافها التنموية �إميان ًا بالدور الإماراتي
من �أجل ال�سالم واالزدهار يف العامل.
على الرغم من عدم ت�سجيلها كم�ساعدات خارجية
من دولة الإمارات ،فقد بلغت اال�ستثمارات
الإماراتية يف اخلارج  144.72مليار درهم
( 39.40مليار دوالر) خالل فرتة اخلم�س �سنوات
املا�ضية ( )2015-2011مت توجيه  5يف املائة
منها للبلدان الأقل منو ًا مبا يوازي  1.97مليار
دوالر ،ويعد ذلك �ضخ مبا�شر يف اقت�صاديات تلك
الدول التي تعاين من �ضعف م�ستوى التنمية وتفتقر
�إىل ر�أ�س املال ب�سبب �ضعف مدخراتها الوطنية مما
كان له الأثر يف حتفيز الن�شاط االقت�صادي ودعم
جهود اال�ستثمارات الوطنية بتلك الدول.

قطاع دعم الميزانية العامة

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

تدعم دولة اإلمارات
البرامج العالمية
ومتعددة األقطار التي
تهدف إلى تحقيق
إنجازات عالمية عبر
مختلف المبادرات
والمجاالت المواضيعية.

وعلى �صعيد التجارة اخلارجية ،فقد فتحت
دولة الإمارات �أ�سواقها ملجموعة الدول امل�ستحقة
للم�ساعدات الإمنائية وفق قوائم جلنة امل�ساعدات
الإمنائية ( )DACومل ت�ضع حواجز جتارية �أمامها،
وقد بلغ حجم تلك التجارة  707مليار دوالر خالل
فرتة اخلم�س �سنوات املا�ضية ،منها جتارة خارجية
بقيمة  82.96مليار دوالر مع جمموعة البلدان الأقل
منو ًا ،نتج عنها فائ�ض جتاري ل�صالح املجموعة
بقيمة  9.2مليار دوالر مبا ميثل �ضخ ًا للعمالت
الأجنبية وي�ساهم يف زيادة الدخل القومي ،وبالتايل
زيادة العوائد والفوائ�ض املالية لتلك الدول ومبا
ي�سمح ب�إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية احلقيقية التي
تعود على جمتمعاتها بالنمو والرفاهية االقت�صادية.
و�إ�ضافة لال�ستثمارات والتجارة اخلارجية ،بلغت
قيمة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ملجموعة
البلدان الأقل منوا خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية
 2.6مليار دوالر مل�ساعدة هذه الدول يف م�سريتها

التنموية ولتنفيذ م�شاريع لتح�سني بنيتها التحتية
والقطاع الزراعي وقطاع اخلدمات االجتماعية
وال�صحية والتعليمية والإ�سكانية.
ومما �سبق ,ميكن القول �أن دولة الإمارات قامت
ب�ضخ تدفقات ر�ؤو�س �أموال للبلدان الأقل منو ًا عرب
القنوات الثالث (اال�ستثمار ،والتجارة اخلارجية،
والتحويالت املالية) بقيمة  21.77مليار دوالر،
مبا يزيد عن ثمانية �أ�ضعاف امل�ساعدات اخلارجية
التي بلغت قيمتها  2.6مليار دوالر ،وبذلك يكون
�إجمايل تلك التدفقات  24.37مليار دوالر خالل
فرتة اخلم�س �سنوات ،وي�شري ذلك �إىل اجلهود
الإماراتية يف دعم التنمية يف دول العامل ،خا�صة
جمموعة الدول الأقل منوا ،والعمل من �أجل ال�سالم
15
واالزدهار يف العامل.

ال ميكن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة دون
التزام بال�شراكات العاملية؛ ويهدف الهدف ال�سابع
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل تعزيز
و�سائل تنفيذ خطة التنمية  2030و�إحياء ال�شراكات
العاملية الهادفة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
يتطلب هذا من املجتمع الدويل العمل مع ًا من �أجل
تعزيز جماالت التنفيذ املختلفة ،كالنواحي املالية،
والتكنولوجية ،وبناء القدرات ،والتجارة ،بالإ�ضافة
�إىل تن�سيق ال�سيا�سات الهادفة ملعاجلة امل�شكالت
املتعلقة بالأنظمة.
تعترب ال�شراكات� ،سوا ًء كانت مع دول �شريكة �أو
جهات مانحة ثنائية الأطراف �أو م�ؤ�س�سات متعددة
الأطراف �أو منظمات غري حكومية �أو مع القطاع
اخلا�ص ،يف �صميم جمال امل�ساعدات اخلارجية
وتلعب دور ًا حموري ًا يف �إجناح تنفيذ �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات.
وتدعم دولة الإمارات املبادرات ال ُقطرية من خالل
براجمها لل�شراكة ال ُقطرية ،حيث تدعم الإمارات
�شراكاتها ال ُقطرية من �أجل تنفيذ �أولوياتها
التنموية .كما تدعم الإمارات الربامج العاملية
واملتعددة الأقطار التي تهدف �إىل حتقيق �إجنازات
عاملية عرب خمتلف املبادرات �أو املوا�ضيع .ويف كافة
احلاالت� ،سوا ًء كانت �شراكة ُقطرية �أو �إقليمية
�أو عاملية ،تعمل دولة الإمارات عن قرب وثيق مع
�شركائها من �أجل حتقيق الأهداف املن�شودة.

يف �إطار ال�سعي لتنفيذ الهدف ال�سابع ع�شر من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،مت تقدمي غالبية
امل�ساعدات ( 80يف املائة منها� ،أي ما يوازي
 3.02مليار درهم �إماراتي –  821.5مليون دوالر
�أمريكي) كم�ساعدات ثنائية الأطراف ،مع الرتكيز
على تنفيذ الغاية الثانية �ضمن الهدف ال�سابع ع�شر:
االلتزام بتقدمي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،مبا
يف ذلك االلتزام بتخ�صي�ص ن�سبة  0.20يف املائة
من الدخل القومي الإجمايل كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية موجهة للبلدان الأقل منو ًا� .ساهم هذا
الدعم املقدم من دولة الإمارات يف زيادة حجم
ميزانيات حكومات عدد من البلدان الأقل منو ًا،
مما �أتاح لتلك احلكومات قدرة �أكرب على تخ�صي�ص
الأموال لتنفيذ خططها ومبا يتنا�سب مع �أولوياتها.
�ساهمت تلك املبالغ كذلك يف دعم احلكومات
لتمكينها من حت ّمل نفقاتها ،واحلفاظ على توازن
مدفوعاتها وموا�صلة القدرة على تقدمي اخلدمات
احلكومية الأ�سا�سية� .شملت تلك احلكومات،
بالرتتيب :اليمن ( 1.96مليار درهم �إماراتي
–  532.7مليون دوالر �أمريكي) ،وموريتانيا
( 156.9مليون درهم �إماراتي –  42.7مليون
دوالر �أمريكي) ،وال�صومال ( 66.7مليون درهم
�إماراتي –  18.2مليون دوالر �أمريكي).
ساعدت دولة اإلمارات في
زيادة حجم ميزانيات حكومات
ً
نموا،
عدد من البلدان األقل
مما أتاح لتلك الحكومات قدرة
أكبر على تخصيص األموال
لتنفيذ خططهم وبما يتناسب
مع أولوياتهم.
مت ربط الأن�شطة حتت هذا القطاع بالهدف الثامن
من �أهداف التنمية امل�ستدامة( .بع�ض الأن�شطة
املتعلقة بهذا القطاع مت �إدراجها �ضمن الهدف
الثامن ،للمزيد من املعلومات حول �أ�سلوب التحليل،
راجع ق�سم “املنهجية” �ضمن امللحق .)3
قطاع المساهمات المقدمة
للمنظمات الدولية

تلعب ال�شراكات التي تعقدها دولة الإمارات مع
املنظمات الدولية دور ًا حموري ًا يف �إتاحة الفر�صة
للإمارات لدعم املوا�ضيع العاملية التي تهتم بها
خطة التنمية  .2030وحتقيق ًا لتلك الغاية ،تدعم
دولة الإمارات املنظمات الدولية العاملة يف املجاالت
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،وهو ما يدعم
باملقابل املقومات املتنوعة الواردة �ضمن �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات.

وبوجه عام ،كان تخ�صي�ص تلك امل�ساهمات يتم،
متى ما �أمكن ،للقطاع والهدف الإمنائي املتعلق
ب�شكل مبا�شر مبجال عمل املنظمة والتكليف املنوطة
به .على �سبيل املثال ،مت تعيني امل�ساهمات الأ�سا�سية
املوجهة ملنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والوكالة
تدعم دولة اإلمارات المنظمات
الدولية العاملة في النواحي
االجتماعية واالقتصادية
والبيئية ،وهو ما يدعم بالمقابل
المقومات المتنوعة الواردة
ضمن سياسة المساعدات
الخارجية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) للهدفني الثاين
وال�سابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،واملتعلقني
باجلوع والطاقة النظيفة ،على التوايل.
بينما يف حاالت �أخرى ،مت دعم الهدف ال�سابع
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل
امل�ساهمات الأ�سا�سية املقدمة من دولة الإمارات
لتمويل امليزانية العامة لعدد من املنظمات الدولية
بقيمة 321.8مليون درهم �إماراتي ( 87.6مليون
دوالر �أمريكي) والتي قامت بدعم املبادرات العاملية
االجتماعية ،واالقت�صادية ،والإن�سانية.
ي�شمل هذا م�ؤ�س�سات متويل التنمية ،مثل البنك
الإ�سالمي للتنمية و�صندوق النقد العربي والبنك
الدويل؛ وال�صناديق واملنظمات الإن�سانية مثل
ال�صندوق املركزي لال�ستجابة حلاالت الكوارث
واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر؛ وال�صناديق
واملنظمات املهتمة بالتنمية ،مثل منظمة التجارة
العاملية و�صندوق الأمم املتحدة للتعاون ما بني دول
اجلنوب( .مت ربط الأن�شطة لهذا القطاع ب�أكرث
من هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة( .بع�ض
الأن�شطة املتعلقة بهذا القطاع مت �إدراجها �ضمن
العديد من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،راجع ق�سم
“املنهجية” �ضمن امللحق .)3
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ساهمت المساعدات
الخارجية المقدمة من
دولة اإلمارات في
الحد من مشكلة الفقر
العالمي وتخفيف
المعاناة من خالل تلبية
عدد من االحتياجات
االجتماعية واالقتصادية،
من خالل تنفيذ مجموعة
متنوعة من المبادرات.

�شملت هذه املبادرات بذل جهود العمل الإن�ساين
وا�ستعادة اال�ستقرار ،بالإ�ضافة �إىل دعم الأ�سر
املحتاجة ،وكفالة الأيتام والأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات يف البلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة
ومتو�سطة الدخل ،مبا فيها املناطق املت�أثرة
بال�صراعات ،كاليمن و�سوريا والعراق وفل�سطني.
قطاع المساعدات متعددة
القطاعات في حاالت الطوارئ

قامت دولة الإمارات بتنفيذ عدد من عمليات الإغاثة
يف عدد من احلاالت الإن�سانية خالل عام .2016
وكان ن�صيب تلك الأن�شطة متعددة القطاعات
يف حاالت الطوارئ  41يف املائة من امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة ل�صالح تنفيذ الهدف
الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة ( 757.9مليون
درهم �إماراتي –  206.4مليون دوالر �أمريكي).
�شملت تلك الأن�شطة بذل جهود الإغاثة الثنتني
من الأزمات االن�سانية يف كل من �سوريا واليمن،
والفي�ضانات التي وقعت بال�سودان و�سريالنكا،
�إىل جانب حاالت طوارئ �أخرى .بالن�سبة للأزمة
ال�سورية� ،شملت امل�ساعدات املوجهة لها دعم
الالجئني يف دول اجلوار كالأردن ولبنان والعراق،
بالإ�ضافة �إىل طالبي اللجوء �إىل اليونان.

قطاع خدمات الرعاية االجتماعية

مت تخ�صي�ص ن�صيب كبري من امل�ساهمات الإماراتية
املوجهة ل�صالح تنفيذ الهدف الأول من �أهداف
التنمية امل�ستدامة من �أجل دعم املبادرات التنموية
واخلريية ،مثل توفري ال�سلع العينية واخلدمات،
ودعم الفئات ال�ضعيفة واملعر�ضة للمخاطر.

خدمات الرعاية االجتماعية
رعاية األيتام وإطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين

حيث مت دعم ما يزيد عن � 65ألف طفل يتيم يف
ما يزيد عن  20دولة مبختلف �أنحاء العامل ،من
خالل توفري الغذاء والك�ساء وخدمات التعليم
وال�صحة �إىل جانب الدعم املايل� .إىل جانب بناء
عدد من دور الأيتام ،وتقدمي امل�ساعدات لتغطية
تكاليف الت�شغيل وال�صيانة وتكاليف اخلدمات
الأخرى .كما مت تقدمي الدعم للأ�سر املحرومة يف
ما يزيد عن  23دولة من خالل �إن�شاء وحدات �إنتاج
�صغرية ،ومتكينها من توليد الدخل و�إتاحة م�صادر
ثابتة لك�سب املعي�شة ،وزيادة قدراتها على مواجهة
امل�صاعب خالل الأزمات االقت�صادية واالجتماعية.

شباب من إثيوبيا يحضرون إحدى دورات تقنيات المعلومات واالتصاالت بأحد دور األيتام التي تكفلها دولة اإلمارات في إثيوبيا.
المصدر :مؤسسة طيران اإلمارات

يقدّر عدد من يعي�شون يف فقر مدقع مبختلف �أنحاء
العامل�( ،أي على �أقل من  1.90دوالر �أمريكي يف
اليوم �أو ما يقل عن  7دراهم يف اليوم) ،وفق ًا
لتعريف البنك الدويل ،بنحو  800مليون �شخ�ص،
وبالأخ�ص يف املناطق القروية ومناطق ال�صراعات
وجنوب �آ�سيا وجنوب ال�صحراء الكربى الأفريقية.
ويعترب (الق�ضاء على الفقر) هو الهدف رقم واحد
من الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة .لذا فال
َغ ْرو �أن ما يزيد عن  90يف املائة من امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة لأغرا�ض الرعاية
االجتماعية مت ِّول اجلهود املبذولة لتحقيق هذا
الهدف .ففي عام  ،2016حيث مت تقدمي م�ساعدت
خارجية يف �صورة منح بقيمة  434.9مليون درهم
�إماراتي ( 118.4مليون دوالر �أمريكي) كجزء من
خدمات الرعاية االجتماعية.

قوافل المساعدات اإلغاثية في حاالت الطوارئ تصل إلى اليمن عن طريق الهالل األحمر اإلماراتي.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

مــقــــــــالــــة

هدف 1

القضاء على الفقر

يت�ضمن الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة
غايات حمددة تهدف للق�ضاء على الفقر و�ضمان
تنفيذ تدابري و�إجراءات احلماية االجتماعية
لدعم الفئات الأكرث �ضعف ًا .وبنا ًء عليه� ،ساهمت
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
يف احلد من م�شكلة الفقر وتخفيف املعاناة من
خالل تلبية عدد من االحتياجات االجتماعية
واالقت�صادية ،عن طريق تنفيذ جمموعة متنوعة
من املبادرات.

المساعدات الخارجية 2016

�ساهمت غالبية املبالغ املمنوحة يف ا�ستفادة ما
يقدّر بنحو  65,000طفل يتيم يف  40دولة .ففي
فل�سطني ولبنان ،على �سبيل املثال� ،ش ّكلت كفالة
الأيتام جزء ًا كبري ًا من تلك املنحة .كما مت بناء

دور لرعاية الأيتام يف كل من م�صر و�أوغندا ،بينما
متت تغطية امل�صاريف الت�شغيلية لقرى الأيتام يف
�أفغان�ستان وكمبوديا .ويف الهند ،ح�صل دار للأيتام
يف كريال على تربع يف �صورة � 300سرير ،و�أغطية
للفرا�ش ومراتب ومالب�س وغريها .حتى �أن توزيع
حقائب مدر�سية ،كتلك التي مت توزيعها يف �ألبانيا،
�أحدثت فرق ًا يف احلياة اليومية للأيتام هناك.
ومن �أمثلة امل�ساعدات املقدمة كذلك توزيع �أحذية
يف ال�سنغال وبطانيات يف بنجالدي�ش ،حيث مت
تقدمي جمموعة متنوعة من املواد العينية غري
الغذائية لتي�سري حياة الأ�شخا�ص الأكرث احتياج ًا.
وكان للم�ساعدات الغذائية املوزعة على املحتاجني
اهتمام خا�ص يف املناطق املنكوبة باجلفاف يف كل
من ال�سودان وال�صومال .عالوة على هذا مت متويل
�شراء الكرا�سي املتحركة والعكازات للأ�شخا�ص
ذوي االعاقة يف العديد من الدول مثل ال�سودان
وتوغو و�إثيوبيا وموريتانيا وزامبيا .كما مت توزيع
امل�صابيح الكا�شفة للتغلب على انقطاع التيار يف
فل�سطني ،و�صناديق الإ�ضاءة ال�شم�سية على الأطفال
يف املغرب.

�إ�ضاف ًة ملا �سبق ،قامت اجلهات الإماراتية املانحة
ب�شراء مواد مل�ساعدة الفقراء على توليد الدخل.
�شمل هذا �شراء مطاحن للحبوب يف النيجر ،و�أبقار
حلوبة يف جيبوتي وماكينات للحياكة يف �سريالنكا.
حيث ي�سهم التمكني يف �إحداث تغيريات من �ش�أنها
رفع الكرامة الإن�سانية والرفاهية ب�شكل عام
ويزرع الأمل يف م�ستقبل �أف�ضل للجميع .ال يزال
الطريقُ طوي ًال و�صعب قبل �أن ي�ستطع العامل �أن
يلقي بالفقر املدقع يف غياهب املا�ضي ،ولكنه �أم ٌر
ممكن احلدوث ،فخطوة بخطوة من خالل كفالة
يتيم ،وتقدمي وجبة ،ومنح بطانية �أو ماكينة حياكة،
�سن�ستطيع الو�صول للهدف املن�شود.
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وت�ستعر�ض الفقرات التالية مزيد ًا من املعلومات حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى التي تت�سق مع �سيا�سة دولة الإمارات
للم�ساعدات اخلارجية.

أهداف التنمية المستدامة األخرى المتسقة مع سياسة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

تدعم أهداف التنمية المستدامة المتبقية،
المتسقة مع سياسة المساعدات الخارجية
لدولة اإلمارات ،بشكل مباشر البرامج المواضيعية
العالمية ،باستثناء الهدف العاشر من أهداف
ً
ً
مشتركا
هدفا
التنمية المستدامة ،والذي يعتبر
بين كافة برامج وخطط السياسة.

هدف 9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

يعتبر العجز في البنية
التحتية بالدول النامية
أحد أكبر العقبات في
سبيل تحقيق النمو
االقتصادي والتنمية.
وسيسهم تركيز دولة
اإلمارات على موضوعي
االبتكار والبنية التحتية
في دعم تحقيق الهدف
التاسع من أهداف
التنمية المستدامة.

�ست�سهم الربامج العاملية املتعلقة بالنقل والبنية
التحية احل�ضرية يف �سد الفجوة والعجز يف البنية
التحتية بالدول منخف�ضة ومتو�سطة الدخل ،وهو
ما يعترب �أحد �أهم العقبات يف �سبيل حتقيق النمو
االقت�صادي والتنمية.
ففي الوقت الراهن ،يعي�ش ما يزيد عن ن�صف
�سكان العامل يف املدن ،ومن املتوقع �أن ترتفع هذه
الن�سبة �إىل  70يف املائة بحلول  16.2050لذا يعترب
توجيه القدر الكايف من ا�ستثمارات البنية التحتية
يف جمالت النقل والإ�سكان والرعاية ال�صحية
والطاقة واالت�صاالت واملياه وال�صرف ال�صحي
من املتطلبات اجلوهرية لتح�سني فر�ص احل�صول
على اخلدمات ونوعية احلياة .كما �أن لهذا الأمر
ت�أثري ًا كبري ًا على القدرة على التنقل ،بالإ�ضافة �إىل
التبعات املتعلقة بكفاءة �سال�سل الإمداد واخلدمات
اللوجي�ستية والإنتاجية الكلية لالقت�صاد.

ويعد الت�صنيع من العنا�صر البارزة الأخرى للهدف
التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،حيث �إنه
يعترب العامل املحفّز للتقدم االقت�صادي امل�ستدام.
فمع منو ال�صناعة ،ي�سهم هذا ب�شكل تباديل
يف تعزيز العالقة مع التنمية االجتماعية وخلق
الوظائف وحت�سني القدرة على مواجهة الأزمات
وحت�سني فر�ص احل�صول على الرعاية ال�صحية
والتعليم واخلدمات االجتماعية الأخرى.
قطاع البنية التحتية للنقل الجوي

ح�صل قطاع النقل اجلوي على ما يقرب من
 60يف املائة من امل�ساعدات الإماراتية املوجهة
للهدف التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
�شملت تلك املدفوعات دعم املطارات التي تخدم
حمافظات عدن وح�ضرموت و�سقطرى يف اليمن،
بالإ�ضافة �إىل مطار كلميم يف املغرب ،والذي يلبي
احتياجات النقل للمحافظة الكربى كلميم واد نون
باملغرب.

قطاع البنية التحتية للنقل البري

يعترب قطاع البنية التحتية للنقل الربي من بني
�أبرز الربامج متعددة ال�سنوات التي نفذتها دولة
الإمارات ،حيث ح�صل على  295.2مليون درهم
�إماراتي ( 80.4مليون دوالر �أمريكي) خالل عام
 .2016مت توجيه ما يقرب من  70يف املائة من هذه
املبالغ لدعم احتياجات الدول متو�سطة الدخل التي
تعاين فجوات كبرية يف التمويل من �أجل م�ساعدتها
يف حت�سني بنيتها التحتية ،وبالتايل حت�سني قدرتها
على جذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية.
ففي الأردن ،على �سبيل املثال ،يهدف م�شروع
ممر ع ّمان التنموي ،والذي يعترب جز ًءا من
املنحة التي التزمت بتقدميها حكومة الإمارات
يف عام  2013بقيمة  4.60مليار درهم
�إماراتي ( 1.25مليار دوالر �أمريكي)� ،إىل دفع
وتعزيز القدرة التناف�سية لالقت�صاد الوطني
للأردن 17.يت�ضمن امل�شروع �إن�شاء الطريق الرئي�سي
من مطار امللكة علياء الدويل ،وعدد من طرق
اخلدمات ،و 7تقاطعات مع اجل�سور العلوية.
ويف م�صر ،قدمت دولة الإمارات منح ًا ل�شراء
 600حافلة ركاب لتعزيز خدمات النقل العام .مت
توجيه الغالبية العظمى للدعم املتبقي �إىل  7من
البلدان الأقل منو ًا .ويف بنني ،ح�صل م�شروع �إن�شاء
طريق �أوده � -أالدا ومفرق باهو – توري ،والذي
بد�أ تنفيذه يف عام  ،2012على مدفوعات بقيمة
 24.3مليون درهم �إماراتي ( 6.6مليون دوالر
�أمريكي).

قطاع البنية التحتية للنقل البحري

املوجه لهذا القطاع
مت تخ�صي�ص غالبية الدعم ّ
�ضمن الهدف التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
من �أجل تطوير و�إعادة ت�أهيل ميناء الدار البي�ضاء
يف املغرب� .ست�سهم هذه املنحة ،والتي بلغت قيمتها
 237.5مليون درهم �إماراتي ( 64.7مليون دوالر
�أمريكي) منذ بدء امل�شروع يف عام  ،2014يف زيادة
حركة املرور يف امليناء البحري ،والذي يعترب �أحد
�أكرب املعابر يف املغرب ،ويخدم �أكرث من ثلث حركة
املرور يف موانئ الدولة.
قطاع الصناعات الزراعية

دعم ًا لقطاع الزراعة ،قدمت دولة الإمارات
م�ساعدات لدعم �إعادة ت�أهيل وت�شغيل م�صانع
التمور اململوكة للحكومة يف واحة �سيوة التابعة
ملحافظة مطروح بجمهورية م�صر العربية.
ويف �أفغان�ستان ،متتد �صناعة الزعفران منذ مائة
عام م�ضت ،ولكنها �شهدت انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف
الإنتاج .ونظر ًا لقدرتها على دعم النمو االقت�صادي،
تعمل حكومة �أفغان�ستان واملجتمع الدويل على
�إنعا�ش و�إعادة �إحياء �صناعة الزعفران بالدولة،
وبناء القدرات الالزمة لزيادة الإنتاج ورفع الوعي
مبزاياه ،والتي ت�شمل خلق فر�ص العمل للن�ساء،
مبا �أن ّهن يق ّمن بنحو  80يف املائة من �أن�شطة
الإنتاج .ان�ضمت دولة الإمارات لهذا الربنامج من
خالل تقدمي املنح لدعم �إجراء درا�سات اجلدوى
وامل�ساعدة يف ت�شجيع اال�ستثمار.
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االبتكار :استدامة متسارعة الخطى
نتطلع نحو توفير نوعية حياة أفضل للجميع
هدف 4

التعليم الجيد

بدء ًا من البدايات املتوا�ضعة وحتى �أ�صبحت مركز ًا
للأفكار املبتكرة ،ت�شتهر دولة الإمارات بفعاليتها
وقدرتها على االبتكار .حيث ت�سعى الدول الأخرى
�إىل اال�ستفادة من جتارب وخربات الإمارات.
و�إميان ًا منها ب�أن االبتكار هو م�ستقبل اال�ستثمار
الب�شري ،ت�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار كل
من التعليم وال�صحة والطاقة املتجددة كقطاعات
ذات �أولوية لالبتكار ،بالإ�ضافة �إىل قطاعات املياه
والنقل والتكنولوجيا والف�ضاء .وتدرك اال�سرتاتيجية
�أهمية الأفراد املبتكرين ،وحمالت دعم االبتكار،
ودمج اجلهود اجلماعية احلكومية املبتكرة من �أجل
ت�أ�سي�س بيئة داعمة لالبتكار.

هدف 5

المساواة بين الجنسين

و�سعي ًا لإيجاد حكومات مبتكرة ،ت�أ�س�س مركز حممد
بن را�شد لالبتكار احلكومي لتحفيز و�إثراء ثقافة
االبتكار يف القطاع احلكومي .ويهدف املركز �إىل
�أن يكون االبتكار عادة حكومية وممار�سة يومية من
خالل اختبار الأفكار املبتكرة ،بالإ�ضافة �إىل متكني
الأفراد ذوي املهارات و�شبكات االت�صال واملوارد
املنا�سبة ،مما يرثي ثقافة االبتكار.
ويعترب االبتكار �أحد العوامل امل�ساعدة يف تعجيل
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر،
ويتمتع ب�أهمية خا�صة لإيجاد حلول دائمة ميكن من
خاللها �إحداث فارق ،مع �سعي الدول واملجتمعات
الجتياز الطريق ال�شائك نحو حتقيق التقدم
االجتماعي واالقت�صادي والبيئي.
ومن جانبها ،تعمل دولة الإمارات بالفعل على ت�سخري
اجلهود لإيجاد هذا العن�صر اجلوهري الالزم
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .واعرتاف ًا منها
بالتعزيز املتبادل والرتابط ما بني �أهداف التنمية
امل�ستدامة� ،ست�ساهم �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات يف حتقيق غالبية هذه الأهداف،
و�ستوجه جهودها على وجه اخل�صو�ص نحو حتقيق
ثمانية �أهداف منها ،مبا يف ذلك الهدف التا�سع
واملتعلق ب�إقامة ُبنى حتتية قادرة على ال�صمود،
وحتفيز الت�صنيع ال�شامل للجميع ،وت�شجيع االبتكار.
ويعترب االبتكار كذلك م ّكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات
برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات ،والذي
يهدف �إىل تعاون دولة الإمارات مع الدول ال�شريكة
من �أجل م�شاركة التجارب واخلربات.

وي�شمل معر�ض اك�سبو  ،2020واملزمع عقده يف
دبي ،برناجم ًا رئي�سي ًا حتت ا�سم "اك�سبو اليف".
يهدف �إىل حتديد ودعم االبتكارات االجتماعية
املرتبطة مبو�ضوعات معر�ض اك�سبو ،وهي "التنقل"
واال�ستدامة و"الفر�ص".
ت�ؤمن دولة الإمارات ب�أن االبتكار لي�س �أمر ًا حتمي
فح�سب بالن�سبة للربامج التنموية ،بل �إنه على قدر
م�سا ٍو من الأهمية لتو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية.
ويف م�ؤمتر القمة العاملي للعمل الإن�ساين الذي عقد
 ،2016تعهدت دولة الإمارات بدعم وتبني احللول
واملنهجيات املبتكرة لتح�سني فعالية املمار�سات
الإن�سانية.
عالوة على هذا ،ت�ؤمن دولة الإمارات ب�أن املمار�سات
امل�ستدامة تعترب الركيزة الأ�سا�سية ل�ضمان �إيجاد
عامل �أكرث �أمن ًا وا�ستقرار ًا .وبنا ًء عليه ،حتر�ص
دولة الإمارات على اال�ستثمار يف الأ�ساليب والأفكار
املبتكرة من �أجل خف�ض خماطر الكوارث وحت�سني
م�ستوى اجلاهزية ملواجهة الكوارث ،وذلك للتمكن
من اال�ستجابة لها بفعالية.

فيمكن البتكار فكرة م�ضيئة واحدة� ،أو عدة �أفكار
مت�سقة ومتناغمة فيما بينها� ،أن تكون اللبنة الأوىل
لتعجيل رحلتنا نحو احلد من املعاناة وحتقيق مزيد
من االزدهار.
ّ
تطلع األفراد
“االبتكار:
ومؤسسات القطاع الخاص
والحكومات لتحقيق التنمية
من خالل استحداث األفكار
المبتكرة واستخدام منتجات
وخدمات وعمليات جديدة
تسهم في تحسين نوعية الحياة
وجودتها بشكل عام”.

منطقة جنوب الصحراء
الكبرى بأفريقيا ،نصف
عدد سكانها من
الشباب متسربون من
التعليم .لذا ،واصل
البرنامج التعليمي
اإلماراتي العمل على
ضمان عدم وقوف
غياب أو نقص مرافق
التعلم كحجر عثرة في
سبيل التعليم.

بالرغم من التقدم املحقق يف هذا املجال،
�إال �أنه ووفق ًا للبيانات اجلديدة ال�صادرة عن
معهد اليون�سكو للإح�صاء ال يزال هناك حوايل
 263مليون طفل و�شاب مت�سربني من التعليم.
غالبيتهم يف �أفريقا ،وهي القارة التي ما يقرب من
ن�صف عدد �سكانها يف �سن حتت � 15سنة .ففي
منطقة جنوب ال�صحراء الكربى الأفريقية وحدها،
ن�صف تعداد �شبابها (حوايل  89مليون �شاب ،يف
�سن ما بني  24 – 12عام) مت�سربون من التعليم.

كان لأفريقيا ن�صيب الأ�سد من هذه امل�ساعدات
(بن�سبة  64يف املائة) من بينها  98.2مليون درهم
�إماراتي ( 26.7مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة
منح للعديد من م�شاريع املدار�س يف ال�صومال ،وهي
الدولة التي ي�شكل ال�شباب ما ي�صل �إىل  70يف املائة
من تعداد �سكانها.
ويف مقاطعة �شانغال ب�إقليم خيرب بختونخوا،
بباك�ستان ،ح�صلت مدر�سة خم�ص�صة للفتيات
على دعم من دولة الإمارات .حيث تخدم املدر�سة،
امللحق بها مبنى لإقامة املدر�سات العامالت فيها،
نحو  350فتاة ،و�سيتم تو�سيعها يف وقت الحق قريب
بحيث ت�سع ملا ي�صل �إىل  1,000فتاة.

مت منذ زمن بعيد �إثبات العالقة ما بني التعليم
والق�ضاء على الفقر ب�شكل ال يقبل اجلدل ،وهو
ما يعترب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لنجاح ح�صول كافة
الفتيات على تعليم جيد .لذا ي�سعى الهدف الرابع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل �ضمان ح�صول
كافة الأطفال ،بغ�ض النظر عن جن�سهم ،على تعليم
جيد ومن�صف وجماين بالإ�ضافة �إىل فر�ص للتعلم
امل�ستمر مدى احلياة .وعلى النحو نف�سه ،يدعم
الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة هذا
املو�ضوع العاملي� ،إذ يعمل على حت�سني متكني الن�ساء
والفتيات وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف خمتلف
النواحي والأبعاد االجتماعية واالقت�صادية.

ي�سهم االلتحاق مبرحلة التعليم العايل و�إمتامها يف
متهيد الطريق للح�صول على فر�ص �أكرث و�أف�ضل
للجميع ،مبا فيهم الن�ساء .ح�صل الأردن على
 61يف املائة من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املخ�ص�صة لهذا القطاع ،وذلك بالأغلب للم�ساعدة
يف توفري وحت�سني خدمات التعليم العايل يف
 9جامعات حكومية.

واعرتاف ًا ب�أهمية الدور الذي تلعبه الن�ساء يف
التنمية االجتماعية واالقت�صادية للدول وبامل�صاعب
التي يواجهنها يف ظل انتهاك حقوقهن ،تدعم دولة
الإمارات ،من خالل براجمها املعنية بتمكني وحماية
املر�أة ،الن�ساء والفتيات لتمكينهن من ا�ستغالل
كامل �إمكاناتهن وتزويدهن بالتدابري احلمائية،
وبخا�صة يف حاالت ال�صراع .ويتطلب حتقيق متكني
وحماية الن�ساء تطبيق منهجية ممتدة على مدى
دورة حياتها ،بدء ًا من مرحلة الطفولة املبكرة
ومرور ًا مبرحلة الطفولة و�سنوات املراهقة ،وحتى
البلوغ.

�ساهمت تلك املنحة ،بقيمة  107.7مليون درهم
�إمريكي ( 29.3مليون دوالر �أمريكي) يف م�ساعدة
الآالف على التدريب با�ستخدام �أحدث التقنيات
و�صقل مهاراتهم وقدراتهم و�إعدادهم لي�صبحوا
�أكرث قدرة على املناف�سة عند دخولهم �سوق العمل.
ويف املغرب ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي منح للدرا�سة
اجلامعية متتد خلم�س �سنوات �إىل  720طالب ًا،
قدمت دولة الإمارات  32.9مليون درهم �إماراتي
( 9.0مليون دوالر �أمريكي) يف �شكل منح متعددة
ال�سنوات ،الهدف العام منها زيادة عدد املخت�صني
املهرة املطلوبني يف جمايل الطب وال�صيدلة.

قطاع مرافق التعليم والتدريب

على غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة ،وا�ستكما ًال
للربامج الأخرى ذات العالقة بالتعليم ،وا�صلت دولة
الإمارات العمل على �ضمان عدم وقوف غياب �أو
نق�ص مرافق التعليم حجر عرثة يف �سبيل التعليم.
بح�صولهما على ن�سبة  44يف املائة� ،أي ما يوازي
 338.7مليون درهم �إماراتي ( 92.2مليون دوالر
�أمريكي) من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية،
�ضمن الهدفني الرابع واخلام�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،مت توجيه غالبية الدعم الإماراتي
املخ�ص�ص لهذا القطاع من �أجل بناء و�إعادة
ت�أهيل مئات املدار�س بالإ�ضافة �إىل توفري املواد
وامل�ستلزمات� ،إىل جانب متويل التكاليف الت�شغيلية
ملرافق التعليم يف عدد من الدول ،من بينها  31من
البلدان الأقل منو ًا.

قطاع التعليم العالي

يف حني مت توجيه اجلزء املتبقي من امل�ساعدات
املخ�ص�صة لهذا القطاع �إىل دعم كليات التعليم
العايل واجلامعات الأخرى بالإ�ضافة �إىل برامج
املنح الدرا�سية يف عدة دول �أخرى ،من بينها
 9من البلدان الأقل منو ًا( .راجع املقال حول برنامج
الإمارات للم�ساعدات الفنية يف الف�صل ال�سابع).
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مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2016

تمكين النساء والفتيات
رعاية واحتضان قوى عاملة قادرة على قلب الموازين لصالح تحقيق هدف القضاء
ً
نهائيا على الفقر

مع إطالق دولة
اإلمارات ،في عام
 ،2016لسياسة
األولي ألسس
المخطط ّ
تقديم المساعدات
الخارجية للفترة من
 2017إلى ،2021
تطمح دولة اإلمارات
الستكمال نجاحاتها
المحلية وجهود التعاون
الدولي الموجهة إلى
تمكين النساء والفتيات.

كما انتهت الوزارة من �إجراء تقييم للتع ّرف على
التوجه العام مل�ساعداتها الإمنائية الر�سمية املتعلقة
ّ
بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،با�ستخدام
الأداة الإح�صائية اخلا�صة بلجنة امل�ساعدات
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ,لتوثيق �أن�شطة امل�ساعدات التي ت�ستهدف
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني باعتبارها من بني
19
�أهداف ال�سيا�سة.

حيث مت حتليل كافة �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات العربية املتحدة بالتوازي ،مبا فيها
امل�ساهمات بخالف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
لتحديد �أي الأن�شطة ت�سهم ،ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر ،يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
الن�ساء� ،سواء كانت هدف ًا �أ�سا�سي ًا �أو ثانوي ًا لتلك
الأن�شطة .وت�شري التقديرات الأ ّولية �إىل �أن ما يزيد
عن  14يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة يف  2016متثل م�ساعدات من
�أجل متكني الن�ساء والفتيات يف خمتلف �أنحاء
العامل ،بزيادة قدرها  47يف املائة يف املدفوعات
عن العام الأ�سبق .وبعد خ�صم دعم امليزانية ثنائي
الأطراف املقدم للحكومات ،والذي ميثل ما يزيد
عن ن�صف امل�ساعدات الإماراتية املقدمة خالل عام
 ،2016و�صلت ن�سبة �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية التي �ساهمت يف حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة �إىل حوايل ثلث امل�ساعدات
الإجمالية .ال�شكل التايل يو�ضح هذا التحليل ،ح�سب
قطاعات الأن�شطة.
ومن بني م�شاريع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
التي مت تنفيذها ل�صالح هذه الق�ضية املهمة،
التدريب املهني للن�ساء ودعم رائدات الأعمال
من الن�ساء يف الدول منخف�ضة ومتو�سطة الدخل.
وبالإ�ضافة �إىل تنفيذ ما يزيد عن  100م�شروع
يف قطاع ال�صحة للن�ساء والأطفال ،دعمت دول
الإمارات �صناعة الزعفران يف �أفغان�سان ،حيث
ت�ساهم الن�ساء يف نحو  80يف املائة من �أن�شطة
الإنتاج وقدمت �أي�ض ًا يف �سريالنكا دعما ماليا ملعهد
مكر�س لتمكني الن�ساء والفتيات.

عالوة على هذا ،قامت الإمارات بتنفيذ العديد
من برامج تعزيز املهارات التي تركز على الن�ساء.
وقامت الإمارات ،بالتعاون مع منظمة الطريان
املدين الأفريقية ،برعاية وتدريب فريق من الن�ساء
الأفريقيات العامالت يف جمال الطريان .كما مت
تنفيذ برنامج للتعليم بتمويل �إماراتي للمعلمني
الأوائل يف غانا ،بلغت ن�سبة املعلمات الن�ساء فيه
 50يف املائة ،ويهدف لرفع الوعي باملوا�ضيع
اجلن�سانية.
عالوة على هذا ،تقوم دولة االمارات كذلك بدعم
العمل الذي تقوم به العديد من املنظمات متعددة
الأطراف الهادفة لدعم امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة .يت�ضمن هذا تقدمي م�ساهمات مالية
للميزانية الأ�سا�سية لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة
وكذلك دعم مبادرة “كل امراة ..كل طفل ..يف
كل مكان” ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف اجلهود
الدولية الرامية لإنهاء العنف �ضد املر�أة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص يف حاالت ال�صراع.
�إ�ضاف ًة ملا �سبق ،تقدم دولة الإمارات ،يف العديد
من احلاالت ،دعم ًا للمنظمات املحلية غري
احلكومية التي ين�صب تركيزها على الن�ساء
والفتيات ب�شكل خا�ص .ففي الهند ،دعمت الإمارات
تكاليف ت�شغيل مدر�سة للتعليم الأ�سا�سي ملتحق
بها  3,000فتاة .كما ت�شمل �أهداف ال�صندوق
الإماراتي لدعم م�شاريع الطاقة املتجددة يف دول
جزر البحر الكاريبي ،الذي مت الإعالن عنه يف
عام  2016بقيمة  187.3مليون درهم �إماراتي
( 5مليون دوالر �أمريكي)� ،أهداف ًا �صريحة تركز
على متكني الن�ساء وامل�ساواة بني الفتيات.

مجموعة من الشابات الالتي تدعمهن دولة اإلمارات في الهند.

ت�ش ّكل الن�ساء ما ي�صل �إىل  70يف املائة من �ساعات
العمل يف العامل ،ومع هذا ف�إنها حتقق ما يوازي
 10يف املائة فح�سب من دخل العامل .يف حني �إنه لو
�أتيحت �إمكانية ا�ستخدام الإنرتنت لنحو  600مليون
امر�أة ،فيمكن �أن يرتفع الناجت القومي الإجمايل
ال�سنوي مبا يوازي  66.1مليار درهم �إماراتي
( 18مليار دوالر �أمريكي) يف الدول النامية 18.ف�إىل
�أي مدى ميكن للعامل الإ�سراع بتحقيق االزدهار
امل�ستدام للجميع يف حال ا�ستطاعت الن�ساء املم ّكنات
من امل�ساهمة يف العمل؟ �إن منح الن�ساء ح ّيز عادل
ومتكافئ يف االقت�صاد الر�سمي يعترب انت�صار ًا يف
املعركة �ضد الفقر.
تعترب امل�ساواة بني اجلن�سني ،بالإ�ضافة �إىل متكني
الن�ساء والفتيات ،من بني �أولويات خطة التنمية

امل�ستدامة للعام  ،2030حيث يتناول الهدف
اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة هذا املتطلب
حتديد ًا بالتف�صيل .فعندما تتمتع الن�ساء بفر�صة
مت�ساوية للتعلم ،ميكنهن امل�شاركة يف الأعمال ب�شكل
كامل .كما �أن ارتفاع قدرتهن على توليد الربح
�سي�سهم يف زيادة دخل الأ�سرة .عالوة على �أن تعزيز
م�شاركة الن�ساء يف اتخاذ القرارات داخل الأ�سرة،
والذي ُيرتجم كذلك �إىل احتماالت �أف�ضل ورفاهية
�أعلى للأطفال ،ي�سهم يف خف�ض احتماالت الفقر يف
الأجيال امل�ستقبلية.
مع �إطالق دولة الإمارات ،يف عام  ،2016ل�سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية للفرتة من � 2017إىل
 ،2021تطمح دولة الإمارات ال�ستكمال جناحاتها
املحلية وجهود التعاون الدويل املوجهة �إىل متكني

الن�ساء والفتيات .وت�ضع ا�سرتاتيجية وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل ،ب�شكل �صريح ،متكني
الن�ساء والفتيات على قمة �أولويات اجلهود الإن�سانية
والتنموية الدولية.
ومن خالل بحثها ودرا�ستها جلهودها املا�ضية
من �أجل اال�سرت�شاد بها عند القيام بالتخطيط
اال�سرتاتيجي للم�ستقبل وتوحيد �أولويات اجلهات
املانحة الإماراتية� ،أجرت وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل حتلي ًال ملدى م�ساهمة �أن�شطة امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ،املنفذة يف  ،2016يف حتقيق
كل هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مبا فيها
الهدف اخلام�س املتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء والفتيات كافة.

مجاالت مشاريع دولة اإلمارات ذات التركيز على تمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين
(حسب قطاعات النشاط ،بالمليون دوالر أمريكي وكنسبة مئوية من اإلجمالي)2016 ،
الصحة

)21.0( 213.4

التعليم

)44.0( 156.0

سياسات التوظيف
المساواة وحماية
النساء

)80.0( 112.0
()3.0

المساهمات في
المنظمات الدولية
تطوير المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
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وا�ستكما ًال لربامج امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية
هذه ،حتر�ص دولة الإمارات كذلك على دفع
جهود متكني الن�ساء والفتيات من خالل املنابر
الدولية .ت�ست�ضيف دولة الإمارات فعاليات �سنوية،
لت�شجيع عقد النقا�شات الدولية واحلوارات املثمرة
املوجهة لتحقيق النتائج .على �سبيل املثال� ،شملت
الفعاليات ال�سنوية التي عقدت خالل عام ،2016
القمة العاملية لرئي�سات الربملانات والتي عقدت
يف �أبوظبي ،وهي عبارة عن فعالية �سنوية ت�ضم
الن�ساء الالتي ي�شغلن �أرفع منا�صب اتخاذ القرار يف
الربملانات على م�ستوى العامل ،بالإ�ضافة �إىل منتدى
املر�أة العاملي ،والذي يهدف �إىل ت�شجيع ومتكني
م�ساهمة الن�ساء يف الأعمال واملجتمع يف املنطقة
وخارجها.
عالوة على هذا� ،أ�س�ست دولة الإمارات كذلك
ملتقى ال�سيدات لال�ستدامة والبيئة والطاقة
املتجددة ( ،)WiSERبهدف متكني والهام الن�ساء
وحتفيزهن لالبتكار والتو�صل �إىل حلول جتارية
تغي املناخ و�ضمان فر�ص احل�صول
ملعاجلة م�شكلة ّ
على الغذاء والطاقة واملياه.

المساعدات الخارجية 2016

وتعترب امل�ساواة بني اجلن�سني �ضرورة حتمية يف
جميع البيئات واملواقف ،ولكن يف حاالت الأزمات،
ف�إنها تعترب الأ�سا�س للتعايف .حيث يعد متكني الن�ساء
�أحد املكونات الأ�سا�سية التي ت�ساعد املجتمعات يف
التعايف من احلاالت والأزمات الإن�سانية.

لدولة الإمارات .كما �أن التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف
الهيئات احلكومية املحلية والقطاع اخلا�ص يف
دولة الإمارات م�شرف �أي�ض ًا -حيث حتتل املر�أة
الإماراتية يف هذه القطاعات  42يف املائة و  54يف
20
املائة على التوايل.

�أعلنت دولة الإمارات ،خالل م�ؤمتر القمة العاملي
للعمل الإن�ساين الذي عقد يف عام  ،2016التزامها
مبوا�صلة تعاونها مع خمتلف ال�شركاء ،لوقف العنف
اجلن�ساين يف حاالت ال�صراع ودعم التعليم اجليد
للفتيات والفتيان يف خم ّيمات الالجئني وتوفري
الرعاية ال�صحية للن�ساء والأطفال يف حاالت
الأزمات الإن�سانية وخم ّيمات الالجئني.

�ستظل الن�ساء حجر زاوية لي�س يف احلا�ضر الإماراتي
فح�سب ،ولكن يف م�ستقبله كذلك .حيث ت�ؤمن الدولة
�أن التقدم يف املوا�ضيع املتعلقة بحقوق الن�ساء �أم ٌر
�ضرري لبناء جمتمع معا�صر يتحلى بالت�سامح.
ومع ما حققته من منافع ومعارف وخربات عملية،
�ستوا�صل دولة الإمارات العمل بد�أب على �ضمان
متتّع الن�ساء يف بقية �أنحاء العامل بنف�س التقدير
والقدرة على امل�شاركة التي حققتها داخلي ًا.

وعلى ال�صعيد الداخلي ،تعترب ال�سيا�سات الوطنية
الإماراتية املعنية بامل�ساواة بني اجلن�سني ،والتي
�أثبتتها الإجنازات التي حققتها املر�أة الإماراتية،
مبثابة �إلهام للأخرين .حيث �إن ما ميثل ُربع الوزراء
يف جمل�س وزارة دولة الإمارات من الن�ساء .ومن
اجلانب القيادي يف الربملان ،ت�شكل الن�ساء ن�سبة
 20يف املائة من �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي

أبوظبي تستضيف القمة العالمية لرئيسات البرلمانات ،ديسمبر .2016
المصدر :المجلس الوطني االتحادي

قطاع التعليم في حاالت الطوارئ

بالرغم من ت�سبب الفقر يف م�ضاعفة التحديات
�أمام التعلم والتعليم ،وم�ساهمة الكوارث يف توقف
العملية التعليمية ،تظل ال�صراعات على ر�أ�س قائمة
العقبات الرئي�سية التي تقف يف �سبيل التعليم.
فوفق ًا للتقارير الواردة من منظمة اليون�سكو حول
حالة التعليم عاملي ًا ،ف�إن  35يف املائة ( 22مليون)
من كافة الأطفال املت�سربني من املدار�س هم يف
�سن مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ونحو  25يف املائة
( 15مليون) من هو يف �سن املراهقة ومت�سربني
من املدار�س يف �سن املرحلة املتو�سطة قبل الثانوي،
و  18يف املائة ( 26مليون) من كافة ال�شباب
املت�سربني من التعليم يف �سن مرحلة الثانوي يعي�شون
يف مناطق ال�صراعات.
وا�ستجاب ًة لهذا� ،أعادت دولة الإمارات �إحياء
براجمها الإن�سانية ،مبا فيها تلك الهادفة لدعم
قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ .حيث قامت دولة
الإمارات ،خالل عام  ،2016ب�إعادة بناء وجتهيز
ما يقرب من  270مدر�سة يف اليمن عرب هيئة
الهالل االحمر االماراتي .ويف فل�سطني ،وا�صلت
دولة الإمارات دعمها متعدد ال�سنوات لربامج
التعليم املوجهة للأطفال الالجئني يف قطاع غزة.

وتتوىل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) �إدارة
هذا الربنامج ،حيث توفر خدمات التعليم ملا يزيد
عن � 263ألف طفل الجئ فل�سطيني.
ويف �سرياليون� ،أطلقت دبي العطاء برنامج التعليم
يف حاالت الطوارئ ،والذي دعم الأطفال الذي
توقفوا عن موا�صلة درا�ستهم وتعليمهم �أثناء �أزمة
تف�شي وباء الإيبوال� .أما يف نيبال ،فبالإ�ضافة �إىل
اخل�سائر يف الأرواح� ،أدى الزلزال املدمر الذي
وقع يف عام � 2015إىل توقف ما يزيد عن مليون
طفل عن الدرا�سة وخروجهم من املدار�س .ودعم ًا
منها جلهود الدولة يف �إعادة الإعمار ،قامت
الإمارات بتمويل �إعادة بناء  10مدار�س ت�سع
نحو  5000طفل .وجاء الربنامج ال�شامل للإملام
بالقراءة والكتابة ليتمم تلك اجلهود ،حيث جرى
تنفيذه يف  100مدر�سة ،وا�ستفاد منه حوايل
� 20ألف طفل( .راجع املقال حول التعليم يف حاالت
الطوارئ يف الف�صل الثالث).

تعليم القراءة والكتابة من خالل المدارس التي تدعمها دولة اإلمارات عبر مؤسسة دبي العطاء في السنغال.
المصدر :دبي للعطاء

قطاع المنظمات والهيئات
المعنية بالمساواة وتمكين المرأة

املوجه �إىل متكني وحماية املر�أة،
مت تقدمي الدعم ّ
تنفيذ ًا للهدف اخلام�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،يف �صورة م�ساهمات طوعية مقدمة
للمنظمات متعددة الأطراف (بقيمة 18.5مليون
درهم �إماراتي –  5.1مليون دوالر �أمريكي) ،مثل
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،و�صندوق الأمم املتحدة
الإمنائي للمر�أة ( ،)UNIFEMو�صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان ( .)UNFPAكما قدمت الإمارات
من خالل �شراكتها مع اململكة املتحدة ،يف �إطار
مبادرة منع العنف اجلن�سي 5.2 ،مليون درهم
�إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي) للم�ساعدة
يف مكافحة العنف اجلن�سي وتوفري التدريب وبناء
القدرات للن�ساء يف ال�صومال .وتعترب هذه املبادرة
جزء ًا من برنامج عاملي �أكرب يهدف �إىل رفع الوعي
بالعنف اجلن�سي وح�شد العمل العاملي للت�صدي له.
كذلك يف �سريالنكا ،دعمت دولة الإمارات �إحدى
امل�ؤ�س�سات املكر�سة لتمكني املر�أة.
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هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

فمن خالل برنامج
المساعدة الفنية ،تدعم
اإلمارات تعزيز فعالية
الحكومات ومعالجة
المشكالت المتعلقة
باألنظمة والتي تعد
من العناصر األساسية
لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة.

ت�ستند �سيادة القانون �إىل تطبيق �أ�ساليب احلوكمة
والإدارة العامة ال�سليمة ،وال�سالم ،واال�ستقرار،
وحقوق الإن�سان والعنا�صر الداعمة ال�ضرورية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة .لذا يعترب وقوع الأزمات
من العوامل املهددة خل�سارة ما مت �إحرازه ب�صعوبة
من مكا�سب تنموية� ،إىل جانب �أنها تنطوي على
انعدام الأمن والعنف وغياب �سيادة القانون،
بالإ�ضافة �إىل ت�أثرياتها العك�سية طويلة الأجل على
النواحي االجتماعية واالقت�صادية والبيئية.
نظر ًا لل�صراعات املمتدة واقرتانها بوقوع العديد
من الكوارث الطبيعية ،كالزالزل وموجات اجلفاف
والفي�ضانات ،يعترب حتقيق الهدف ال�ساد�س ع�شر
من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا على وجه التحديد حتدي ًا
كبري ًا وحمل اهتمام.
وا�ستناد ًا للخربات التنموية التي تتمتع بها دولة
الإمارات ،ومن خالل برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ( )UAETAPحتديد ًا،
تدعم الإمارات بربناجمها املعني باملو�ضوع العاملي
“فعالية احلكومة” بناء م�ؤ�س�سات قوية وحت�سني
جودة �أ�ساليب احلوكمة واخلدمات العامة .فمن
خالل برنامج امل�ساعدة الفنية ،تدعم الإمارات
تعزيز فعالية احلكومات ومعاجلة امل�شكالت املتعلقة
بالأنظمة والتي تعد من العنا�صر الأ�سا�سية لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة( .راجع املقال حول
برنامج الإمارات للم�ساعدات الفنية يف الف�صل
ال�سابع).

المساعدات الخارجية 2016

قطاع تطوير النظام القانوني
والقضائي واإلذاعة والتليفزيون
والصحافة المطبوعة

مت تقدمي ما يقرب من  70يف املائة (20.6مليون
درهم �إماراتي –  5.6مليون دوالر �أمريكي) من
املوجهة ل�صالح
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ّ
حتقيق الهدف ال�ساد�س ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة �إىل اليمن من �أجل ا�ستعادة خدمات
حمطاتها التليفزيونية الوطنية .ي�سهم هذا يف
دعم م�ساعي احلكومة لتعزيز �أن�شطة البث العام
وتوا�صلها الإعالمي مع مواطنيها .بالإ�ضافة لهذا،
مت توجيه  26يف املائة ( 7.5مليون درهم �إماراتي
–  2مليون دوالر �أمريكي) لدعم التدريب القانوين
والق�ضائي ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي املنح الأكادميية
القانونية يف خمتلف �أنحاء العامل.
المساهمات المقدمة لقطاع
المنظمات الدولية

قدمت دولة الإمارات م�ساهمات طوعية للم�ؤ�س�سات
واملنظمات الدولية العاملة يف جماالت ال�سالم
والعدالة واحلوكمة ،مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية  ،و�صندوق الأمم املتحدة
للتربعات ل�ضحايا التعذيب ،و�صندوق الأمم املتحدة
اال�ستئماين للتربعات من �أجل مكافحة �أ�شكال الرق
املعا�صرة(.بع�ض الأن�شطة املتعلقة بهذا القطاع
مت �إدراجها �ضمن العديد من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،للمزيد من املعلومات حول �أ�سلوب
التحليل ،راجع ق�سم “املنهجية” �ضمن امللحق .)3

هدف 10

الحد من أوجه عدم
ّ
المساواة

سيسهم الدعم الذي
تقدمه دولة اإلمارات
للدول التي تعاني
ً
ً
خاصا ،كالبلدان
أوضاعا
ً
نموا ،والدول
األقل
الجزرية الصغيرة النامية،
والدول النامية غير
الساحلية ،في تمكينها
من تحقيق الهدف
العاشر من أهداف
التنمية المستدامة.

عالوة على هذا ،يويل مو�ضوع فعالية احلكومة
الوارد �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات �أهمية كبرية ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية
لل�صراعات ،وذلك من خالل الإقرار ب�أن ال�سالم
والأمن من املتطلبات امل�سبقة ال�ضرورية للحوكمة
الف ّعالة .ويف هذا ال�ش�أن ،تدعم دولة الإمارات
اجلهود املبذولة لبناء م�ؤ�س�سات قوية و�إر�ساء
ال�سالم ومنع ال�صراعات وحلها.

على غرار الهدفني الأول وال�سابع ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،يعترب الهدف العا�شر هدف ًا
م�شرتك ًا ومتداخ ًال يف كافة جماالت امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات .حيث ي�سعى
الهدف العا�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل
احلد من تباين م�ستويات الدخل والفوارق ال�شا�سعة
على امل�ستوى الوطني داخل الدول ،وعلى امل�ستوى
العاملي فيما بني الدول وبع�ضها .ويعترب احلر�ص
على تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة لدعم
النمو االقت�صادي وحت�سني الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات
املالية ،بالإ�ضافة �إىل تي�سري الهجرة الآمنة
وحتركات الأفراد من الو�سائل املهمة لت�ضييق فجوة
التباينات .ومع و�صول �أعداد الالجئني خالل عام
 2016مل�ستويات قيا�سية غري م�سبوقة على م�ستوى
العامل منذ احلرب العاملية الثانية ،يعترب �ضمان
حرية االنتقال الآمن للأفراد من الأمور ذات
الأهمية العالية.
بنا ًء على املنهجية املتبعة لتعيني امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية لكل هدف من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،حيث مت التعيني بطريقة واحد اىل واحد
و�إىل الغر�ض العام ،مت تعيني امل�ساعدات ب�شكل
�أ�سا�سي لأهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى املكملة
للهدف العا�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة .ومع
املوجه للدول التي
هذا ،يعترب الدعم الإماراتي ّ
تواجه �أو�ضاع ًا خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية والدول النامية احلبي�سة،
والذي ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الغاية �ضمن الهدف
العا�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،والتي ت�شجع
على تقدمي امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية والتدفقات
املالية لتلك الدول التي تعاين احتياجات هائلة
ا�ستناد ًا خلططها وبراجمها الوطنية ،يعترب �أحد
ال�سمات الرئي�سية لربنامج ال�شراكات ال ُقطرية
الوارد �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات( .راجع الف�صل الثاين حول الدول التي
تواجه �أو�ضاع ًا خا�صة).

خدمات الدعم والتنسيق

دعم ًا لعمليات الإغاثة وتو�صيل امل�ساعدات
الإن�سانية ،مبا فيها تقدمي الدعم اللوجي�ستي وتوفري
م�ساحات تخزين م�ستلزمات الإغاثة يف حاالت
الطوارئ بامل�ستودعات ،ت�ست�ضيف دولة الإمارات
عدد ًا كبري ًا من املنظمات الإن�سانية يف املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية ،والتي تعد مركز ًا عاملي ًا
حيوي ًا للخدمات اللوجي�ستية الالزمة لال�ستجابة يف
حاالت الطوارئ ،ومقرها دبي.
فيما يتعلق بالهدف العا�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،مت ت�سجيل الدعم املقدم للمنظمات
املعنية مب�ساعدة الالجئني والنازحني �ضمن هذا
الهدف؛ يف حني مت تعيني اجلزء املتبقي من هذا
النوع من امل�ساعدات الإماراتية وفق ًا لنوع التكليف
املنوطة به املنظمة .كما �ساهمت الأ�شكال الأخرى
جلهود الإغاثة الإن�سانية التي قدمتها دولة الإمارات
لالجئني ب�شكل كبري يف حتقيق الهدف الأول من
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
املوجهة
مت تقدمي امل�ساعدات اخلارجية الإماراتيةّ ،
لتحقيق الهدف العا�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،ل�صالح �أن�شطة التن�سيق وخدمات الدعم
املقدمة للمنظمات الدولية الداعمة لالجئني ،مثل
مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
وجلنة الالجئني الأمريكية وجمل�س الالجئني
الرنويجي ،والتي كانت يف غالبها عبارة عن توفري
مل�ساحات املكاتب والدعم اللوجي�ستي .على �سبيل
املثال ،تخزن مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني خمزون ًا من الإمدادات العاملية مل�ستلزمات
الطوارئ والإغاثة يف م�ستودعات املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية تكفي لتزويد � 350ألف �شخ�ص
يف خمتلف �أنحاء العامل بامل�ستلزمات ال�ضرورية
الأ�سا�سية خالل � 24ساعة.

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية الموجهة لصالح تحقيق أهداف التنمية
المستدامة التي تدعمها سياسة المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
دعم الميزانيات العامة للدول النامية ،بما فيها

بناء وإعادة تأهيل وتجهيز حوالي

ً
نموا
عشرة من البلدان األقل

ً
ومركزا للتدريب
 1,000مدرسة

يزيد عن  800كيلومتر

تقديم منح دراسية الستكمال التعليم الجامعي لنحو

بناء وإعادة تأهيل ما

من الطرق في الدول النامية ،من بينها سبعة
ً
نموا
من البلدان األقل
توصيل ما

يزيد عن  4,500طن
من مواد اإلغاثة

توفير خدمات التعليم

آلالف األطفال والشباب
اليافعين

 780طالب
كفالة ما يزيد عن

 65ألف طفل يتيم

تزويد

آالف األفراد

واألسر المحتاجة بخدمات الرعاية االجتماعية
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المساعدات الخارجية 2016

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

الجزء الثالث :الدعم الموجه ألهداف التنمية المستدامة األخرى
تعترب كافة �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر منظومة متكاملة وتدعم بع�ضها البع�ض ب�شكل تباديل� ،إىل جانب متتعها مبنظور ا�ست�شرايف متوازن للعوامل البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية .بالإ�ضافة �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية املت�سقة مع �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ،هناك متثل �أهداف التنمية امل�ستدامة
الأخرى كذلك �أهمية كبرية بالن�سبة لدولة الإمارات والدول ال�شريكة لها ،حيث تعترب تلك الأهداف متطلبات �أ�سا�سية م�سبقة للتمكن من الق�ضاء على الفقر.
ويوفر ال�شكل والفقرات التالية مزيد ًا من املعلومات حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى.
الشكل  :15المساعدات اإلماراتية المقدمة ألهداف التنمية المستدامة األخرى
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016

هدف 2

القضاء التام
على الجوع

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%39
مشورع للتنمية الزراعية

هدف 3

الخدمات الطبية
مكافحة األمراض المعدية
%18
الرعاية الصحية األساسية وفي حاالت الطوارئ

برامج لألمن الغذائي والصوامع الزراعية
%19

%11
الرعاية الصحية اإلنجابية

أخرى
%8

%9

المجموع الكلي 364.0 :مليون دوالر أمريكي

أخرى
المجموع الكلي 242.9 :مليون دوالر أمريكي

هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة
الصحية

أنظمة كبيرة إلمداد المياه وتطوير أحواض األنهار
%57
أنظمة كبيرة للصرف الصحي وإدارة المخلفات
%29

هدف 7

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
%32
نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
توليد الطاقة من مصادر متجددة

إمداد مياه الشرب وتوفير خدمات المياه والصرف
الصحي في حاالت الطوارئ

(كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية)

%31
%15

تخزين مصادر الطاقة

%14
المجموع الكلي 231.6 :مليون دوالر أمريكي

%15
أخرى
%7
المجموع الكلي 205.8 :مليون دوالر أمريكي

هدف 11

مدن
ومجتمعات
محلية
مستدامة

التنمية الحضرية وإدارتها

هدف 12

%63
المشاريع الثقافية والدينية
%25

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة
المجموع الكلي 242.9 :مليون دوالر أمريكي

هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية
المجموع الكلي 231.6 :مليون دوالر أمريكي
هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

هدف 15

الحياة في البرّ

هدف 14

هدف 13

المساهمات في المنظمات الدولية
%100

العمل المناخي

هدف 14

الحياة تحت
الماء
هدف 13

العمل المناخي

السياسة واإلدارة البيئية

هدف 15
%94

المساهمات في المنظمات الدولية

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل العالي

الشريحة العليا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الدخل المنخفض

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الدخل العالي

الدخل المنخفض

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل العالي

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الدخل العالي

134.8
85.6
76.8
38.3
28.4
0.2

%37
%24
%21
%10
%8
%0.1

119.6
68.7
24.2
18.7
11.6
0.1

%49
%28
%10
%8
%5
%0.04

124.0
52.4
30.5
24.1
0.5

%54
%23
%13
%10
%0.2

103.7
56.8
24.6
15.0
5.7

%50
%28
%12
%7
%3

غير محدد (برامج في دول متعددة)

4.6
1.6
1.1
0.4
0.3
0.02

%57
%20
%14
%5
%4
%0.3

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

0.7
0.04

%94
%6

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل العالي

الدخل المنخفض

غير محدد (برامج في دول متعددة)

المساهمات في المنظمات الدولية

غير محدد (برامج في دول متعددة)

0.3

%100

المجموع الكلي 0.3 :مليون دوالر أمريكي
%51
هدف 12

التنوع الحيوي

%6
المجموع الكلي 0.7 :مليون دوالر أمريكي

الدخل العالي

غير محدد (برامج في دول متعددة)

المجموع الكلي 0.7 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 0.3 :مليون دوالر أمريكي

الحياة في البرّ

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

المجموع الكلي 8.1 :مليون دوالر أمريكي

الحياة تحت الماء

ً
نموا
الدول األقل

273.8
87.0
19.8
15.0
6.1
1.7

%68
%22
%5
%4
%2
%0.4

المساهمات في المنظمات الدولية
%100

أخرى
المجموع الكلي 403.3 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 364.0 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 205.8 :مليون دوالر أمريكي

النقل بالسكك الحديدية وتدابير السالمة في قطاع النقل
%7
%5

القضاء التام على
الجوع

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

%5

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

هدف 11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

هدف 2

%57

%34

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

المجموع الكلي 403.3 :مليون دوالر أمريكي

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة واألنشطة في القطاع

الصحة الجيدة
والرفاة

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل

%49
المجموع الكلي 8.1 :مليون دوالر أمريكي

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

غير محدد (برامج في دول متعددة)

0.1

%100
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على الصعيد المحلي ،تم
التركيز على أهداف التنمية
المستدامة :الثاني( :المعني
بالقضاء على الجوع) ،والثالث:
(المعني بالحفاظ على
الصحة ومستوى الرفاهية)،
والسادس( :المعني بالمياه
والصرف الصحي) ،والسابع:
(المعني بتوفير الطاقة
النظيفة ميسورة التكلفة)،
والحادي عشر( :المعني بالحد
من أوجه انعدام المساواة)
باعتبارها من بين القطاعات
والدعائم ذات األولوية في
السياسات واالستراتيجيات
الرئيسية ،مثل رؤية دولة
اإلمارات للعام  ،2021على
سبيل المثال ،واالستراتيجية
الوطنية لالبتكار ،واألجندة
الخضراء الوطنية ،2030-2015
والخطة الوطنية للطاقة
.2050

على غرار �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية
املت�سقة مع �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات ،تتوافق �أهداف التنمية امل�ستدامة :الثاين
(املعني بالق�ضاء على اجلوع) ،والثالث( :املعني
بال�صحة) ،وال�ساد�س (املعني باملياه وال�صرف
ال�صحي) ،وال�سابع (املعني بالطاقة النظيفة
وب�أ�سعار معقولة) ،واحلادي ع�شر (املعني باحلد من
�أوجه انعدام امل�ساواة) مع املبادرات اال�سرتاتيجية
لال�ستدامة التي تدعمها دولة الإمارات وطني ًا
وتهدف �إىل حماكاتها عاملي ًا.
فعلى امل�ستوى الوطني ،تعترب �أهداف التنمية
امل�ستدامة هذه من �ضمن القطاعات والدعائم ذات
الأولوية يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الرئي�سية،
مثل ر�ؤية الإمارات للعام  ،2021واال�سرتاتيجية
الوطنية لالبتكار ،والأجندة اخل�ضراء الوطنية
 ،2030-2015اخلطة الوطنية للطاقة ،2050
بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات التي تنفذ على
م�ستوى الإمارة ،مثل ر�ؤية �أبوظبي  ،2030ور�ؤية
دبي  ،2030ور�ؤية ال�شارقة  2050وغريها.
تت�ضمن هذه ال�سيا�سات �أوجه اال�ستدامة �ضمن
كافة خططها التنموية وتهدف �إىل تعزيز ال�شمولية
والتما�سك االجتماعي واال�ستدامة.
تعترب الأهداف الثاين والثالث وال�ساد�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة من الأ�س�س ال�ضرورية للتنمية،
حيث �إنها تدعم االحتياجات الأ�سا�سية وتكمل
الهدفني الأول (املعني الق�ضاء على الفقر) والرابع
(املعني بالتعليم اجليد) يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات .كما �أنها تتوافق مع
املجال ذو الأولوية اال�سرتاتيجية الذي حددته وزارة

خالل توزيع المساعدات الغذائية على الفقراء والمحتاجين في اليمن.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

المساعدات الخارجية 2016

اخلارجية والتعاون الدويل “الق�ضاء على الفقر
العاملي ،واجلوع ،ودعم الأطفال” ،والذي يعترب من
الركائز الأ�سا�سية جلهود التعاون الإمنائي الدويل
التي تقوم بها دولة الإمارات .وكما تو�ضح البيانات،
فقد قدمت دولة الإمارات م�ساهمات كبرية ل�صالح
�أهداف التنمية امل�ستدامة هذه ل�ضمان قدرة الأفراد
احل�صول على الغذاء والرعاية ال�صحية واملياه
النظيفة ومرافق ال�صرف ال�صحي.
فيما يتعلق بالهدفني ال�سابع واحلادي ع�شر من
�أهداف التنمية امل�ستدامة� ،أظهرت دولة الإمارات
التزامها الرا�سخ بالتنمية امل�ستدامة من خالل البدء
يف تطبيق عدد من ال�سيا�سات الوطنية لدعم حت ّولها
نحو االقت�صاد الأخ�ضر .عالوة على هذا ،لعبت
دولة الإمارات دور ًا حموري ًا يف دعم وت�شجيع اتباع
ممار�سات التنمية امل�ستدامة يف جماالت الطاقة
النظيفة خالل فريق الأمم املتحدة رفيع امل�ستوى
املعني باال�ستدامة العاملية ،كما قامت بتنفيذ عدد
من م�شاريع الطاقة املتجددة عاملي ًا.
ودعم ًا للهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة� ،ست�ست�ضيف دولة الإمارات كذلك الدورة
العا�شرة للمنتدى احل�ضري العاملي ()WUF10
يف عام  2020ب�أبوظبي .ويعترب املنتدى احل�ضري
العاملي منرب ًا دولي ًا لتوثيق ما جرى تنفيذه من
“اخلطة احل�ضرية اجلديدة” والتي مت تبنيها عام
 2016خالل م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالإ�سكان
والتنمية احل�ضرية امل�ستدامة .وتو�ضح اخلطة
الر�ؤية امل�شرتكة فيما يتعلق باملعايري العاملية املعنية
بالتنمية احل�ضرية.

هدف 2

القضاء التام على
الجوع

مثلت المساعدات
الغذائية في حاالت
الطوارئ الجزء األكبر من
المساعدات اإلماراتية
المندرجة ضمن الهدف
الثاني من أهداف
التنمية المستدامة
(القضاء على الفقر).

ي�سعى الهدف الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة
�إىل الق�ضاء على اجلوع و�سوء التغذية وخلق �أنظمة
م�ستدامة للغذاء ل�ضمان قدرة الأفراد احل�صول
على الغذاء ال�صحي واملغذي على مدار العام .غالب ًا
ما تكون ندرة الغذاء واجلوع تبعات مبا�شرة للتدهور
البيئي و�أحوال الطق�س املتطرفة ،كموجات اجلفاف
والفي�ضانات وفقد التن ّوع الأحيائي نتيجة الأن�شطة
الإن�سانية .يتطلب حتقيق الهدف الثاين من �أهداف
التنمية امل�ستدامة الرتويج للممار�سات الزراعية
املالئمة للمناخ والأنظمة الغذائية امل�ستدامة،
بالإ�ضافة �إىل �ضمان قدرة املزارعني احل�صول
على الأرا�ضي الزراعية والتقنيات والبنية التحتية
والأ�سواق ملمار�سة ن�شاطهم.
قطاع المساعدات الغذائية في
حاالت الطوارئ

بالإ�ضافة �إىل الكوارث الطبيعية والأ�سباب املتعلقة
بالبيئة ،تعترب ال�صراعات كذلك من الأ�سباب
الرئي�سية امل�سببة النعدام الأمن الغذائي و�سوء
التغذية.

لهذا ،مثلت امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ
اجلزء الأكرب من امل�ساعدات املندرجة �ضمن الهدف
الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،والتي مت من
خاللها دعم الأفراد الذين دمرتهم املجاعة يف
ال�صومال ،واملت�أثرين بالأزمات اجلارية يف �سوريا
وليبيا واليمن ،و�ضحايا الفي�ضانات يف �سريالنكا
والزالزل يف باك�ستان .وبالإ�ضافة �إىل دعم ما
يزيد عن � 17ألف فل�سطيني ًا ،غالبيتهم من الفئات
ال�ضعيفة كالن�ساء وكبار ال�سن من خالل ق�سائم
امل�ساعدات التي يديرها برنامج الأغذية العاملي،
مت تقدمي خالل عام  2016ما يزيد عن � 6آالف
طن من امل�ساعدات الغذائية� ،شملت تقدمي التمور
بالإ�ضافة �إىل �أكرث من � 600ألف عبوة غذائية
طارئة للعديد من الدول املحتاجة.

قطاعات برامج األمن الغذائي
والتخزين

تعترب م�صر من �أكرب الدول امل�ستوردة للقمح ،حيث
ت�شرتي حكومتها �أكرث عن  10مليون طن من القمح
�سنوي ًا لتلبية الطلب املحلي ،بينما تقدم كذلك دعم ًا
على اخلبز ملاليني امل�صريني 21.ولدعم برامج
الأمن الغذائي يف م�صر� ،شملت امل�شاريع دعم �إمداد
وتوفري القمح من خالل دعم �إنتاج � 300ألف طن
من القمح يف �صحراء م�صر اجلنوبية.
كما دعمت الإمارات تخزين القمح من خالل بناء
� 25صومعة معدنية لتخزين القمح ب�سعة  1.5مليون
طن ،مما �ضاعف من قدرة م�صر على تخزين
القمح و�أتاحت للحكومة اال�ستمرار يف تقدمي الدعم.
يف الأردن ،دعمت الإمارات عمليات تو�سعة �صوامع
اجلويدة لتخزين احلبوب بهدف تلبية الطلب
املحلي من خالل زيادة خمزونات الأردن من القمح
وال�شعري ،واللذان يعتربان املح�صوالن الأ�سا�سيان
للغذاء يف الأردن.
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هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

في عام ،2016
ساهمت دولة اإلمارات
بمساعدات بقيمة
 850.6مليون درهم
إماراتي ( 231.6مليون
دوالر أمريكي) للعمل
على تحقيق الهدف
السادس من أهداف
التنمية المستدامة
والمعني بالمياه
والصرف الصحي.

ترتبط املياه النظيفة ب�شكل ال يقبل اجلدل بال�صحة
والبيئة واالحتياجات الأ�سا�سية الأخرى التي لها
ت�أثري على اجلوع والتعليم .لذا ي�سعى الهدف
ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة ل�ضمان
توفري �إمدادات مياه ال�شرب ومرافق ال�صحة العامة
الآمنة بتكلفة معقولة .ي�ستلزم هذا حماية موارد
املياه و�ضمان ا�ستخدامها ب�شكل يدعم اال�ستدامة.
عالوة على هذا ،يلعب اال�ستثمار يف البنية التحتية
الرئي�سية من �أجل توزيع ومعاجلة و�إدارة خملفات
املياه دور ًا حيوي ًا يف حماية البيئة ،مما ي�شجع اتباع
ممار�سات ال�صحة العامة والنظافة ال�صحية ،ويقي
من الإ�صابة بالأمرا�ض والأوبئة املنقولة باملياه.
و�أخري ًا� ،سي�سهم حتقيق هذا الهدف كذلك يف تلبية
احتياجات  2.4مليار �شخ�ص حمرومني من مرافق
ال�صحة العامة املُح�سنة ،بالإ�ضافة �إىل  663مليون
�شخ�ص ال يزالون يعتمدون على م�صادر غري
22
ُم�سنة ملياه ال�شرب.
قطاع أنظمة المياه الكبيرة

عانت املغرب من موجة جفاف حاد خالل عام
� ،2016أثرت على قطاع الزراعة فيها والذي ميثل
 17يف املائة من ناجتها القومي الإجمايل ،ويعمل
به حوايل  37يف املائة من قوة العمل الإجمالية
بالدولة 23.وبالإ�ضافة �إىل عدد من ال�سدود التي مت
بنا�ؤها بدعم من دولة الإمارات على مدى ال�سنوات
املا�ضية ،مت تنفيذ �أربعة م�شاريع يف املغرب ل�صالح
قطاع �أنظمة املياه الكبرية عن طريق منح متعددة
ال�سنوات بقيمة �إجمالية بلغت  330.8مليون درهم
�إماراتي ( 90.1مليون دوالر �أمريكي) للم�ساعدة يف
حت�سني قدرة الدولة على الت�صدي لتلك التحديات.
وبذلك متكن �سكان ثالث مدن (داخلة ،بوجدور،
خريبكة) والبلدات املجاورة من التمتع مبياه �شرب
نظيفة من خالل �شبكات ُم�سنة لإمداد املياه
و�إمكانات لتخزين املياه .وباعتباره من امل�شاريع
اال�سرتاتيجية� ،سي�سهم �سد خروب ،الذي يتمتع
بقدرة تخزينية تبلغ  200مليون مرت مكعب ،يف
توفري املياه لأغرا�ض ال�شرب والري ل�سكان مدينة
طنجة و�أ�صيلة ،بالإ�ضافة كذلك حلفظ مياه
الأمطار واملياه املتدفقة من الوديان املجاورة.
ويف ال�صومال ،وبالإ�ضافة �إىل �آبار وخزانات املياه،
�سي�سهم ال�سد اخلر�ساين ،الذي يبلغ ارتفاعه
 11مرت ًا و�سعته التخزينية � 350ألف مرت مكعب
يف حفظ حوايل � 650ألف جالون من املياه يومي ًا
خالل مو�سم اجلفاف يف منطقة هريجي�سيا .كما
�ستح�صل دولة لي�سوتو ،والتي تعترب من الدول
النامية احلبي�سة فبالإ�ضافة لكونها من البلدان
الأقل منو ًا ،على دعم من دولة الإمارات من �أجل
بناء �سد ميتولونغ .فالإ�ضافة لتوفريه � 71ألف
مرت مكعب من مياه ال�شرب يومي ًا ،يهدف امل�شروع
كذلك �إىل دعم اقت�صاد لي�سوتو عن طريق تعزيز
البنية التحتية لإدارة املياه يف الدولة ،وتعظيم
م�صادر مياه ال�شرب احلالية يف العا�صمة ما�سريو،
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وكذلك يف القرى والبلدات املجاورة .من املتوقع �أن
ي�سهم ال�سد يف تلبية متطلبات ال�سكان من املياه
حتى عام  24.2025عالوة على هذا ،ودعم ًا لهذا
القطاع وهذا الهدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
�ساهمت الإمارات يف دعم م�شاريع يف كل من تون�س
(من خالل بناء � 20سد) ولبنان (من خالل بناء
�شبكات ملياه ال�شرب يف طرابل�س و�صيدا).

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

قطاع إمدادات مياه الشرب
األساسية

مت توجيه ما يزيد عن ثلثي الدعم الإماراتي املوجه
لهذا القطاع من �أجل معاجلة م�شكلة ندرة املياه يف
 25من البلدان الأقل منو ًا .حيث كان غالبية الدعم
املوجه ل�شبكات مياه ال�شرب الأ�سا�سية من
العاملي ّ
خالل حفر وبناء مئات الآبار .كما مت تقدمي ق�سم
املوجه لهذه الفئة من خالل مبادرة �سقيا
من الدعم ّ
الإمارات ،والتي تعمل على �إيجاد حلول م�ستدامة
ملعاجلة ندرة املياه وتوفري مياه ال�شرب الآمنة .تدعم
امل�ؤ�س�سة �إجراء الأبحاث والتطوير يف هذا املجال،
بالإ�ضافة �إىل توفري �آبار املياه يف خمتلف �أنحاء
العامل .حتت "مبادرة حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية" ،وحتى عام  ،2016ا�ستفاد من م�شاريع
�سقيا الإمارات ما يزيد عن  8ماليني �شخ�ص يف
 19دولة يف خمتلف �أنحاء العامل.
قطاع أنظمة الصحة العامة الكبيرة

�ساهمت امل�ساعدات الإماراتية املقدمة ل�صالح
الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
دعم العديد من م�شاريع ال�صرف ال�صحي .ح�صلت
جمهورية م�صر العربية على غالبية الدعم املوجه
لهذا القطاع خالل عام  ،2016حيث ح�صلت
على منحة بقيمة  97.5مليون درهم �إماراتي
( 26.6مليون دوالر �أمريكي) ،ومت بوا�سطتها
�إكمال �شبكة البنية التحتية لل�صرف ال�صحي
لعدد  151قرية .يف لبنان ،دعمت دولة الإمارات
بناء نظام املجارير يف قريتي �إهدن والكرة ،وهو
ما ي�سهم يف الق�ضاء على ظاهرة ت�صريف مياه
ال�صرف ال�صحي يف البحر .ومنذ عام  2010حتى
تاريخه ،ح�صل امل�شروع متعدد ال�سنوات ،والذي
ا�ستفاد منه � 25ألف �شخ�ص بالإ�ضافة �إىل حماية
البيئة ،على م�ساعدات بقيمة  36.4مليون درهم
�إماراتي ( 9.9مليون دوالر �أمريكي).

في عام  ،2016حصلت
ً
نموا على
البلدان األقل
 28في المائة من الدعم
اإلماراتي الموجه لقطاع
الصحة؛ حيث تم توجيه
غالبيته ( 49في المائة)
لدعم الشريحة الدنيا من
فئة الدول متوسطة
الدخل.

ت�ؤثر ال�صحة على العوامل الأ�سا�سية امل�ؤهلة للقيام
بالوظائف اليومية يف احلياة ،مثل التح�صيل العلمي
وت�أدية مهام العمل وتربية الأ�سرة .لذلك تعترب
ال�صحة اجليدة والرفاهية والقدرة على احل�صول
على الرعاية ال�صحية اجليدة يف كل مرحلة من
مراحل احلياة �أمور ًا �إلزامية من �أجل التنمية
والتطور الب�شري.
يتناول الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة
الأولويات الرئي�سية لل�صحة العاملية التي ت�ؤثر على
العامل ككل مبا فيها الأمرا�ض املُعدية وغري املُعدية؛
وال�صحة الإجنابية و�صحة الأم والطفل؛ وال�صحة
الذهنية و�إدمان املواد املخدرة؛ وتوفري العقاقري
واللقاحات ب�أ�سعار معقولة؛ و�شمولية التغطية
ال�صحية و�إمكانية احل�صول على خدمات �صحية
عالية اجلودة.
ومن بني الغايات املحددة لتحقيق هذا الهدف
املوجهة
الإمنائي “تقدمي زيادة كبرية يف التمويالت ّ
لقطاع ال�صحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا
القطاع وتطويرها وتدريبها وا�ستبقائها يف البلدان
النامية ،وبخا�صة يف �أقل البلدان منو ًا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية”.
ففي عام  ،2016ح�صلت البلدان الأقل منو ًا على
 28يف املائة من الدعم الإماراتي املوجه لقطاع
ال�صحة؛ حيث مت توجيه غالبيته ( 49يف املائة)
لدعم البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل.
قطاع الخدمات الطبية

املوجه لهذا القطاع ،والذي مت
بلغت ن�سبة الدعم ّ
تقدمي غالبيته من �أجل بناء امل�ست�شفيات والعيادات
الطبية بالإ�ضافة �إىل متويل التكاليف الت�شغيلية
وتوفري الأجهزة الطبية ،حوايل ن�صف امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة ل�صالح الهدف الثالث من
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
حيث مت تقدمي  510.8مليون درهم �إماراتي
( 139.1مليون دوالر �أمريكي) لدعم اخلدمات
الطبية كبناء وتو�سيع و�إعادة ت�أهيل و�صيانة
امل�ست�شفيات والعيادات ،بالإ�ضافة �إىل املرافق
الطبية املتخ�ص�صة للأطفال والن�ساء وال�سرطان،
والأمرا�ض الأخرى .جرى تنفيذ �أهم امل�شاريع
املنفذة بهذا املجال يف الأردن واملغرب واليمن
وال�صومال.

المعدية
قطاع مكافحة األمراض ُ

مت توجيه ن�سبة  17يف املائة �إ�ضافية من امل�ساعدات
الإماراتية ( 155.6مليون درهم �إماراتي –
 42.4مليون دوالر �أمريكي) لدعم وقف انت�شار
الأمرا�ض املُعدية .ففي اليمن ،مت تقدمي الإمدادات
الطبية والعالجات ملكافحة وعالج حمى ال�ضنك
والكولريا يف املناطق التي انت�شرت بها.

ويف باك�ستان ،وا�صلت الإمارات تنفيذ حمالت
التح�صني �ضد مر�ض �شلل الأطفال ،وو�صلت �إىل ما
يزيد عن  17مليون طفل .وعلى نحو مماثل ،ا�ستمر
جهود الق�ضاء على �شلل الأطفال يف خمتلف �أنحاء
�أفريقيا يف �إطار مبادرة منظفة اليوني�سف.
وعلى امل�ستوى العاملي ،عملت الإمارات مع مركز
كارتر لدعم حملة الق�ضاء على مر�ض دودة غينيا.
وعلى الرغم من �أنه مت الق�ضاء ب�شكل نهائي تقريب ًا
على طفيل املر�ض (بن�سبة  99.99يف املائة) منذ
عام  1983حيث مت الإبالغ عن �إ�صابة  25حالة
فح�سب يف عام � ،2016إال �أنه ال تزال جنوب
ال�سودان ومايل وت�شاد و�إثيوبيا من الدول املت�ضررة.
عالوة على هذا ،مت تقدمي م�ساهمات طوعية كذلك
�إىل التحالف العاملي للقاحات والتح�صني (جايف)،
والذي يعمل من �أجل حت�سني فر�ص احل�صول على
اللقاحات اجلديدة وغري املتوفرة للأطفال الذين
يعي�شون يف الدول الأكرث فقر ًا على م�ستوى العامل.
قطاع الصحة في حاالت الطوارئ

بلغت ن�سبة امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات
لدعم اخلدمات ال�صحية يف حاالت الطوارئ  10يف
املائة ( 84.8مليون درهم �إماراتي –  23.1مليون
دوالر �أمريكي) يف كل من اليمن وليبيا والأردن.
ففي الأردن ،مت تقدمي خدمات �صحية لالجئني
ال�سوريني الذين يعي�شون يف خميمات الالجئني� .أما
يف ليبيا واليمن ،فمع انهيار اخلدمات الأ�سا�سية،
قدمت الإمارات الدعم لتوفري امل�ستلزمات الطبية
والعقاقري ال�ضرورية واخلدمات الطبية الأخرى.
حيث انهار قطاع اخلدمات بالدولتني ،حتى
اخلدمات الأ�سا�سية.
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القضاء على شلل األطفال :نجاح باهر
على وشك التحقق
ً
معا :إنجاز عظيم على وشك التحقق
فلنتكاتف

ويف العام نف�سه ،عقدت القمة العاملية للقاحات يف
�أبوظبي ،حيث �سهلت دولة الإمارات ح�شد متويالت
عاملية وجمعت  14.69مليار درهم �إماراتي
( 4مليار دوالر �أمريكي) كالتزامات نحو تخلي�ص
العامل من مر�ض �شلل الأطفال بحلول عام .2018
�شمل هذا التزام �إ�ضايف بتقدمي  440.8مليون
درهم �إماراتي ( 120مليون دوالر �أمريكي) من
دولة الإمارات.
كما دفعت دولة الإمارات ،عام  ،2014وبالتعاون مع
منظمة ال�صحة العاملية 22 ،مليون درهم �إماراتي
( 6مليون دوالر �أمريكي) و 33.8مليون درهم
�إماراتي ( 9.2مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح برامج
الق�ضاء على �شلل الأطفال يف �أفريقيا وباك�ستان
على الرتتيب .كما �أنفقت ،بالتعاون مع منظمة
اليوني�سف يف مايل ،مبلغ  3.7مليون درهم �إماراتي
(مليون دوالر �أمريكي) �إ�ضايف عام  2015لتح�سني
�صحة ورفاهية الأطفال والأمهات ،من خالل تقدمي
اللقاحات للأطفال ورعاية الأمهات احلوامل.

تظل مناطق ال�صراعات واحلروب التي تنخف�ض
بها تغطية حمالت اللقاحات والتح�صني من
بني التحديات الكربى التي تواجهها اجلهود
الدولية .ومع هذا ،فبعد مرور �أقل من �أ�سبوع
على ت�أكيد منظمة ال�صحة العاملية لتف�شي مر�ض
�شلل الأطفال يف �سوريا يف يونيو  ،2017تعهدت
دولة الإمارات بتقدمي مبلغ  110.2مليون درهم
�إماراتي ( 30مليون دوالر �أمريكي) �آخرين لدعم
اجلهود الدولية ملحاربة هذا املر�ض ،بالإ�ضافة �إىل
التعهدات التي �أعلنها ال�شركاء الدوليون الآخرون.

�أدى ت�صاعد الأزمة اليمنية خالل عام � 2016إىل
�إطالق ندا ًء عاملي لتنفيذ برامج متكاملة للتح�صني
�ضد مر�ض �شلل الأطفال واحل�صبة .ودعمت دولة
الإمارات هذه الربامج ال�صحية التي جرى تنفيذها
يف اليمن ،وت�ستهدف حت�صني حوايل � 650ألف
طفل و�سيدة.
عالوة على هذا� ،ساهمت املبالغ املوجهة للق�ضاء على
مر�ض �شلل الأطفال خالل العام املا�ضي يف تنفيذ
حمالت حت�صني يف �أفريقيا وباك�ستان .ومن خالل
املرحلة الثالثة (يف عام  )2016للحملة الإماراتية
للق�ضاء على �شلل الأطفال يف باك�ستان ،التي امتدت
على مدى � 3سنوات من تقدمي جرعات لقاح �شلل
الأطفال حتت �إدارة الربنامج الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان ،و�صل مبلغ امل�ساعدات �إىل  158.2مليون
درهم �إماراتي ،مما �ساهم يف حت�صني ما يزيد عن
 10.6مليون طفل خالل عام .2016

وميكن القول ب�أن نهاية الطريق على مرمى الب�صر،
فالفوز باملعركة �ضد الأمرا�ض التي ميكن الوقاية
منها بالتح�صينات �أم ٌر ممكن ،وميكننا من خالل
اجلهود اجلماعية �صنع التاريخ لغد �آكرث �أمن ًا وعامل
خال من مر�ض �شلل الأطفال.
ٍ

تصدر دولة اإلمارات للجهود العالمية
ّ
الرامية للقضاء على شلل األطفال
مظاهر الدعم الموجه للقضايا العالمية
استضافت أبوظبي ،في  ،2013أول قمة عالمية للقاحات بحضور ما يزيد عن

قام المشروع االماراتي لمساعدة باكستان بتنفيذ حملة واسعة في باكستان وإعطاء التطعيمات الالزمة لألطفال ضد شلل األطفال.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان

يعدو العامل بخطوات �سريعة لقطع امليل الأخري يف
�سباق الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال بحلول عام
 .2018وتتوا�صل اجلهود الدولية للتعجيل بالق�ضاء
عليه ،والرتكيز ب�شكل خا�ص على �آخر دول يف العامل
ال يزال املر�ض متواجد فيها ومل تتوقف مطلق ًا عن
نقل فريو�سه .وحتى عام  ،2016كان املر�ض يتوطن
يف كل من �أفغان�ستان ونيجرييا وباك�ستان.
وبالرغم من توفر التح�صينات اخلا�صة مبر�ض
�شلل الأطفال منذ ما يزيد عن  60عام ًا م�ضت،
مما �ساهم يف احتواء انت�شار مر�ض �شلل الأطفال
وحماية  17دولة رئي�سية مع ّر�ضة خلطر انت�شاره
فيها� ،إال �أن ال�صراعات ،و�سوء البنية التحتية
والأنظمة ال�صحية ،وعدم كفاية املوارد وتوزيع
ال�سكان يف الأماكن النائية واملعزولة متثل عقبات
�أمام الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال ،وهو
عبارة عن عدوى فريو�سية ُمعدية ميكن �أن يكون
لها تبعات مدمرة .لي�س فقط الحتمالية ت�سببه يف
الوفاة والإ�صابة بال�شلل احلركي ،بل لأنه ي�ؤثر ب�شكل
�أ�سا�سي على الأطفال ال�صغار.

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها
احلملة الدولية للق�ضاء على �شلل الأطفال� ،إال
�أنه يبدو �أن العامل على مقربة �شديدة من حتقيق
�إجناز تاريخي يف الرعاية ال�صحية .ففي �أوائل
الثمانينيات ،كان فريو�س املر�ض يت�سبب يف �شلل
ما يزيد عن � 350ألف طفل يف كل عام ب�أكرث من
 125دولة .ويف عام  ،2016كان عدد الأطفال
الذين �أ�صيبوا مبر�ض �شلل الأطفال �أقل من �أي عام
�آخر على م�ستوى العامل .وقد لعبت دولة الإمارات
دور ًا حيوي ًا منذ زمن طويل يف تنفيذ هذه احلملة،
حيث �أنها �أقامت �شراكات مبتكرة ،و�ساهمت يف
دفع اجلهود الدولية الرامية للق�ضاء على املر�ض،
وتعهدت بتقدمي امل�ساهمات املالية ،وتي�سري ح�شد
املوارد وتكرمي الأبطال الذي �ساهموا يف تبني هذه
الق�ضية.
وخالل الفرتة من � 2011إىل  ،2016قدمت دولة
الإمارات م�ساعدات خارجية بقيمة ( 446.6مليون
درهم �إماراتي)  121.6مليون دوالر �أمريكي
للم�ساعدة يف الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال .ويف

 300شخص من قادة العالم
والوفود رفيعة المستوى.
اجتماع قادة

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
عام � ،2011أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة بدولة االمارات ،وبيل جيت�س،
رئي�س م�ؤ�س�سة يبل وميلندا غيت�س ب�إعالن عن
تعهد م�شرتك بقيمة  367.3مليون درهم �إماراتي
( 100مليون دوالر �أمريكي) لتوفري اللقاحات
والتح�صينات امل�ساهمة يف �إنقاذ الأرواح للأطفال
يف كل من �أفغان�ستان وباك�ستان.
وبعد مرور عامان ،يف  ،2013قدمت دولة االمارات
ممثلة بدائرة املالية ب�أبوظبي  29.4مليون درهم
�إماراتي ( 8مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع
الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال التي تنفذها
منظمة ال�صحة العاملية يف �أفريقيا .وعندما بد�أ
تف�شي مر�ض �شلل الأطفال �أثناء احلرب التي
ن�شبت يف �سوريا ،قدمت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي متويال ل�صندوق الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سف) لتوفري اللقاحات يف حاالت الطوارئ.

في أبوظبي ،عام .2015

إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي

إنجازات التنفيذ والشراكات
تحصين

 30مليون طفل
إعطاء

 158مليون جرعة لقاح

ً
وثائقيا حول تأثير شلل األطفال
فيلما

دعم تعزيز األنظمة الصحية ورفع الوعي
واألبحاث الدولية.

أطالق اإلمارات جوائز أبطال
القضاء على شلل األطفال،

عقد شراكات مع الدول واألمم المتحدة
ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة بيل
وميلندا غيتس والقطاع الخاص.

وأثنت على الجهود المبذولة للقضاء عليه.

بالشراكة مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس.

حشد التمويالت

ساهمت دولة اإلمارات في تيسير حشد التمويالت الالزمة :حيث تم جمع مبلغ

 14.69مليار درهم إماراتي

( 4مليار دوالر أمريكي) في صورة التزامات دولية بهدف تخليص العالم من مرض شلل
األطفال بحلول عام  ،2018تم جمعها أثناء القمة العالمية للقاحات.

قدمت اإلمارات

 446.6مليون درهم إماراتي

تعهد بقيمة  110.2مليون درهم إماراتي
ٍ
( 121.6مليون دوالر أمريكي) ،باإلضافة إلى
( 30مليون دوالر أمريكي) في عام .2017

أعلنت دولة اإلمارات ومؤسسة بيل وميلندا غيتس عن تعهد مشترك بقيمة

 367.3مليون درهم إماراتي
( 100مليون دوالر أمريكي).

58

57

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

تم توجيه ما يقرب
من ثلثي الدعم
اإلماراتي المخصص
لتحقيق الهدف الحادي
عشر من أهداف
التنمية المستدامة
(والمعني بإنشاء
المدن والمجتمعات
المستدامة) نحو
قطاع التنمية واإلدارة
الحضرية.

المساعدات الخارجية 2016

مع ا�ستمرار هجرة �سكان العامل من املناطق الريفية
للمناطق احل�ضرية� ،ستكون هناك حاجة جلعل
املدن �أكرث �أمن ًا ونظافة و�إتاحة للتمكن من تلبية
متطلبات �أعداد ال�سكان املتزايدة .غالب ًا ما ترتكز
الفئات الفقرية ب�شكل خا�ص يف امل�ساكن احل�ضرية،
وهو ما ي�ضع �ضغط ًا هائ ًال على املوارد املحدودة
لهذه الأماكن.

وعلى نحو م�شابه ،ت�ض ّمن الدعم املقدم ملدينة
ال�شيخ زايد �إدخال املرافق ومياه ال�شرب لل�سكان،
من خالل بناء نظام للري و�إمداد املياه ،وتوفري
� 200سرير يف م�ست�شفى ،وبناء م�سجدين ،و�أربعة
مدار�س (منهم مدر�سة واحدة ح�صري ًا للفتيات،
واثنتان خم�ص�صتان لدرا�سة التخ�ص�صني التجاري
وال�صناعي) ،ومعهدين وخم�س مدار�س ابتدائية.

يتطلب حتقيق الهدف احلادي ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة �إدارة وتخطيط ح�ضري �سليم
و�شامل يراعي حماية البيئة ،واحلفاظ على الرتاث
الطبيعي والثقايف ،وي�سهم يف �إحداث تغريات
حت ّولية يف تلك املدن واملجتمعات ب�شكل يدعم
اال�ستدامة ويفي مبتطلبات �سكانها .ت�شمل الأمثلة
على املبادرات الرئي�سية اال�ستثمار يف النقل العام
و�إن�شاء م�ساحات خ�ضراء و�ضمان �إتاحة م�ساكن
�آمنة ي�سرية التكلفة .وبالإ�ضافة �إىل امل�شاريع املبينة
يف الفقرات التالية ،دعمت دولة الإمارات كذلك
�إعادة بناء وت�أهيل البنية التحتية لعدد من الدول،
مثل املناطق املت�ضررة من موجات ت�سونامي يف
�سريالنكا وجزر املالديف ،ويف اليمن و�أفغان�ستان.

ويف املغرب ،ت�ضم ّنت امل�شاريع التنموية متعدد
ال�سنوات التي جرى تنفيذها يف �أ�صيلة منحة
بقيمة �إجمالية بلغت  37.0مليون درهم �إماراتي
( 10.0مليون دوالر �أمريكي) مت االلتزام بها يف
عام  ،2012تنفيذ م�شاريع �سكنية وبناء مرافق يف
املدينة .كما مت تنفيذ م�شاريع �أخرى يف �أ�صيلة لدعم
بناء الطرق و�شبكات املياه وحوايل  200وحدة
�سكنية.

قطاع التنمية واإلدارة الحضرية

ّ
التح�ضر .وت�شري التقارير
عاد ًة ما يرتافق النمو مع
�إىل �أنه مل يحدث مطلق ًا �أن ارتقت دولة �إىل فئة
البلدان متو�سطة الدخل دون انتقال عدد كبري من
�سكانها �إىل املدن 25.وبنا ًء عليه ،مت تقدمي غالبية
املوجه لهذا القطاع (بن�سبة  86يف
الدعم الإماراتي ّ
املائة) للبلدان متو�سطة الدخل .يف حني مت تقدمي
الن�سبة املتبقية �إىل البلدان الأقل منو ًا.
وللم�ساعدة يف حتقيق الغاية الأوىل �ضمن هذا
الهدف�“ :ضمان ح�صول اجلميع على م�ساكن
وخدمات �أ�سا�سية مالئمة و�آمنة ومي�سورة التكلفة،
ورفع م�ستوى الأحياء الفقرية ،بحلول عام ،”2030
مت دعم �أربعة م�شاريع يف م�صر �ضمن هذا
القطاع .كان �أكربها بناء � 50ألف وحدة �سكنية
يف  17حمافظة� .ساهم جممع نا�صر ال�سكني،
والذي يعترب منوذج ًا للتطوير امل�ستدام للع�شوائيات،
يف رفع وحت�سني م�ستوى حياة �آالف الأفراد من
الفئات املحرومة ،وتوفري خدمات الكهرباء ومياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي يف م�ساكنهم .ت�ض ّمن
املج ّمع ،الذي �أن�شيء مبنحة بقيمة �إجمالية بلغت
 661مليون درهم �إماراتي ( 180مليون دوالر
�أمريكي) ،بناء  8,500وحدة �سكنية� ،إىل جانب
مرافق �شملت خزانات للمياه وم�ست�شفى.

قطاع البنية التحتية للنقل بالسكك
الحديدية

دعم ًا لتوفري و�سائل انتقال م�ستدامة ومتاحة
للجميع ،تنفيذ ًا للغاية الثانية من الهدف احلادي
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مت دعم م�شاريع
لل�سكك احلديدية كذلك يف م�صر واملغرب (بقيمة
 107.5مليون درهم �إماراتي –  29.3مليون دوالر
�أمريكي) .حيث مت تركيب حواجز �أمنية للحماية
على طول نظام ال�سكك احلديدية يف م�صر .كما
مت تطوير قطار فائق ال�سرعة يربط ما بني مدينتي
طنجة والدار البي�ضاء يف املغرب ،ومن املتوقع �أن
ي�سهم يف دفع ال�سياحة وحتفيز الن�شاط االقت�صادي
على طول م�ساره.
قطاع اإلسكان منخفض التكلفة

عالوة على م�شاريع الإ�سكان منخف�ض التكلفة التي
جرى تنفيذها يف كل من بنغالدي�ش و�سريالنكا،
ت�ضمنت امل�شاريع املنفذة �ضمن هذا القطاع بناء
 1,200منزل من الطني يف والية ك�ساال ب�شرقي
ال�سودان.

هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

قدمت دولة اإلمارات
ً
دعما لعدد من الدول
لمساعدتها في توفير
مصادر للطاقة المتجددة
ميسورة التكلفة.

تلعب �إتاحة الطاقة للجميع على حد ال�سواء دور ًا
حيوي ًا يف حتقيق النمو االقت�صادي .ويف ظل تزايد
الطلب العاملي على الطاقة ،يرتفع كذلك الطلب
على الطاقة مي�سورة التكلفة .ويعني االنتقال �إىل
عامل م�ستدام ال�سعي لت�شجيع النمو االقت�صادي دون
الت�سبب يف الإ�ضرار بالبيئة .ويتطلب هذا اعتماد
�أقل على املوارد غري امل�ستدامة مثل الوقود احلفري،
وطلب �أكرث على م�صادر الطاقة النظيفة .وللتمكن
من توفري فر�ص مت�ساوية للتمتع مب�صادر للطاقة
النظيفة مي�سورة التكلفة ي�ستلزم الأمر تقدمي
ا�ستثمارات يف م�صادر الطاقة املتجددة ،بالإ�ضافة
�إىل تو�سيع القدرات اال�ستيعابية للبنية التحتية
وحتديث التقنيات امل�ستخدمة لإيجاد حلول تتم ّيز
بفعالية التكلفة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة.
و�إدراك ًا منها لتباين الأو�ضاع التنموية للدول
ال�شريكة لها ،دعمت دولة الإمارات الدول يف �إتاحة
م�صادر مي�سورة التكلفة للطاقة �سوا ًء من خالل
و�سائل تقليدية �أو متجددة.
حيث مت متويل قطاعات الطاقة املتولدة من
م�صادر متجددة (�سواء كانت �شم�سية� ،أو رياح،
�أو مائية)� ،ضمن حافظة الطاقة املتجددة ،بحوايل
 113.9مليون درهم �إماراتي ( 31مليون دوالر
�أمريكي) .مت من خاللها دعم العديد من الدول،
مبا فيها الدول اجلزرية ال�صغرية النامية الواقعة
�ضمن �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط
الهادئ ،والذي يعمل على متويل م�شاريع الطاقة
املتجددة يف خمتلف دول املحيط الهادئ .حيث

دعم ال�صندوق كل من جزر مار�شال وميكرونيزويا
ّ
وناورو وجزر �سليمان وتوفالو ،مل�ساعدتها يف ت�أمني
الطاقة ال�شم�سية النظيفة ،وبالتايل م�ساعدتهم
يف توفري تكاليف ا�سترياد وقود الديزل واحلد من
انبعاثات الوقود احلفري .كما دعمت الإمارات
م�شاريع �إ�ضافية �ضمن قطاع الطاقة املتجددة يف
�أذربيجان والأردن وموريتانيا وال�صومال.
قطاع المساهمات المقدمة
للمنظمات الدولية

بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمات الأ�سا�سية املقدمة
مليزانيات املنظمات ،ح�صلت الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�إيرينا) كذلك على منحة متتد لأربع
�سنوات بقيمة  22.1مليون درهم �إماراتي ( 6مليون
دوالر �أمريكي) لتقدمي امل�ساعدة الفنية للدول
النامية من �أجل �إجراء درا�سات اجلدوى للم�شاريع
وتطوير املقرتحات .وتعمل الوكالة على م�ساعدة
الدول يف ا�ستخدام �إمكاناتها املتاحة لتوفري الطاقة
النظيفة� ،إىل جانب تعزيز موارد الطاقة املتجددة
وتقنياتها( .بع�ض الأن�شطة املتعلقة بهذا القطاع مت
�إدراجها �ضمن العديد من �أهداف التنمية امل�ستدامة
راجع ق�سم "املنهجية" �ضمن امللحق .)3

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية الموجهة لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى:
بناء ما يزيد عن

بناء وتجهيز وإعادة تأهيل

 65ألف منزل

ً
ً
صحيا
ومرفقا
> 200مستشفى

 10آالف طن من المساعدات
الغذائية

توفير

توصيل ما يزيد عن

بناء أكثر من

الرعاية الصحية لماليين األفراد

دعم مشاريع ساهمت في توفير

 20صومعة معدنية لحفظ

 2,650كيلو واط من الطاقة

تحصين  17.4مليون طفل

توفير إمدادات الطاقة لعدد  70قرية

بسعة إجمالية بلغت  1.5مليون طن

ضد مرض شلل األطفال

في مناطق غير متصلة أو خارج نطاق شبكات الطاقة
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المساعدات الخارجية 2016

تعزيز النمو االقتصادي من خالل
مشاريع الطاقة المتجددة
نصير الطاقة المتجددة

برزت دولة اإلمارات باعتبارها
واحدة من أهم الدول المناصرة
للطاقة المتجددة على
ً
استنادا لبرامج
مستوى العالم،
مساعداتها التنموية الداعمة
المستندة إلى الطلب في هذا
القطاع .ومع اقتراب قيمة
مساعداتها اإلجمالية الموجهة
لقطاع الطاقة لحوالي
مليار دوالر أمريكي ،تعتبر
المساعدات اإلماراتية قطاع
الطاقة المتجددة من العوامل
الدافعة لالقتصاد وتعزيز نمو
الوظائف ،إلى جانب المساهمة
في تحقيق منافع على مستوى
وتغير المناخ في الوقت
البيئة
ّ
ذاته.

وبالرغم من �أن م�صادر الطاقة املتجددة تعترب �أقل
تكلفة بكثري من م�صادر الطاقة التقليدية ،مثل وقود
الديزل ،يف العديد من الدول النامية� ،إال �أنه مع هذا
يجب �أن تتواكب التنمية مع �إمكانات ال�سوق ،مما
ينتج عنه �أ�سعار وقود �ضارة باالقت�صاد بالن�سبة
ملوفري اخلدمات الأ�سا�سية والأ�سر والأعمال
التجارية.
وبنا ًء على هذا ،تهدف امل�ساعدات التنموية املقدمة
من دولة الإمارات ل�صالح قطاع الطاقة املتجددة
�إىل البدء يف ن�شر وحتقيق توفري اكرب يف التكلفة
وجدوى اقت�صادية فورية ال�ستخدام م�صادر الطاقة
املتجددة ،وكذلك تعزيز خربة ال�سوق والثقة يف
الو�سائل التكنولوجية – ومتهيد الطريق خللق
وظائف م�ستدامة العائد وقدر �أكرب من الطاقة
معقولة التكلفة.

أحد مشاريع الطاقة المتحددة التي تدعمها اإلمارات في كيريباس.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

جنحت دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام
 2016يف تعزيز التزامها جتاه قطاع الطاقة املتجددة
يف الدول النامية ،حيث �أعلنت عن منحة بقيمة �إجمالية
بلغت  183.7مليون درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح ال�صندوق الإماراتي لدعم م�شاريع
الطاقة املتجددة يف دول جزر البحر الكاريبي،
كجزء من م�شروع طويل الأجل لإقامة مرفق م�شروع
�صندوق �أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�إيرينا) ،بقيمة  1.29مليار درهم �إماراتي
( 350مليون دوالر �أمريكي) .حيث قدمت الإمارات
قرو�ض ًا مي�سرة بقيمة  169مليون درهم �إماراتي
( 46مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  4م�شاريع� ،إىل
جانب متويل �إ�ضايف يف �صورة م�ساهمات خم�ص�صة
بقيمة  22مليون درهم �إماراتي ( 6مليون دوالر
�أمريكي) لتقدمي امل�ساعدة الفنية يف الإعداد للم�شاريع.

ت�ستند برامج الطاقة املتجددة �إىل اخلربات الوطنية
التي تتمتع بها دولة الإمارات .حيث قامت دولة
الإمارات ،والتي تعترب واحدة من �أعلى  5دول م�صدرة
للبرتول على م�ستوى العامل ،بدعم اال�ستثمار العام
الأ ّويل يف جماالت التكنولوجيا والقدرات امل�ؤ�س�سية
من �أجل خلق قطاع جتاري ديناميكي ن�شط للطاقة
املتجددة داخلي ًا ،حققت من خالله يف عام � 2015أقل
تكلفة للطاقة ال�شم�سية على م�ستوى العامل� ،أقل حتى
من تكلفة الغاز الطبيعي .عالوة على هذا ،تقدم دولة
الإمارات حوافز لالبتكار ،كما ت�ست�ضيف الفعاليات
ال�سنوية الأكرث ت�أثري ًا على م�ستوى العامل واملخ�ص�صة
لدفع ا�ستخدام الطاقة املتجددة ،وت�شجيع ا�ستخدام
الطاقة بكفاءة ،والتكنولوجيا النظيفة .وعلى الرغم
من م�ساهمة تلك احلوارات واملبادرات الدولية يف
حتفيز �إيجاد وتطبيق حلول ف ّعالة وم�ؤثرة� ،إال �أنه ال تزال
هناك بع�ض امل�شكالت املتعلقة بالتنمية عالقة دون حل.

وعليه ،يعترب ت�أ�سي�س مرفق م�شروع �صندوق �أبوظبي
للتنمية والوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا)
لدعم م�شاريع الطاقة املتجددة ،والذي بد�أ ت�شغيله
عملي ًا يف  ،2013من بني الو�سائل الرئي�سية التي
ا�ستخدمتها امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف
قطاع الطاقة املتجددة ،حيث ينفق املرفق ما ي�صل
�إىل  183.7مليون درهم �إماراتي ( 50مليون
دوالر �أمريكي) �سنوي ًا على م�شاريع حت ّولية يف
الدول الأع�ضاء بالوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�إيرينا) .ويعتمد �صندوق �أبوظبي للتنمية على
اخلرباء الدوليني املجتمعني حتت مظلة الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) لدرا�سة وحتليل
مقرتحات امل�شاريع التي �أقرتها احلكومة .ويف
يناير � 2016أعلن ال�صندوق دعمه مل�شاريع تتعلق
با�ستخدام طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية يف اثنني
من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،هما انتيغوا
وباربودا ،والر�أ�س الأخ�ضر ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
للطاقة ال�شم�سية يف اثنني من البلدان الأقل منو ًا،
هما بوركينا فا�سو وال�سنغال ،حيث �ست�سهم تلك
امل�شاريع يف توفري �أول م�صدر ُيعتمد عليه للطاقة
على الإطالق يف تلك املناطق ،خلدمة ما يزيد عن
� 12ألف �أ�سرة و� 80ألف �شخ�ص ،على الرتتيب،
يف املناطق القروية ،بالإ�ضافة ال�ستفادة قطاعات
ال�صحة والتعليم وتوليد الدخل للأفراد واالت�صال
بخدمات الهاتف املحمول.
ا�ستجاب ًة ملتطلبات التنمية يف الدول التي تعاين من
ارتفاع تكلفة �إنتاج الطاقة فيها بدرجة جعلتها من
بني العوائق الأ�سا�سية �أمام حتقيق النمو� ،أطلقت
دولة الإمارات �أول �صندوق �إقليمي رئي�سي لها لقطاع
الطاقة املتجددة ،حتت ا�سم “�صندوق ال�شراكة بني
دولة الإمارات ودول املحيط الهادئ” والذي يعد
مبثابة مبادرة لتقدمي منحة بقيمة  183.7مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر�أمريكي) .وحتى
الآن ،عمل ال�صندوق مع  11دولة من الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية من �أجل تلبية متطلباتها

مشروع ماجورو لتجميع المياه بالطاقة الشمسية في مارشال.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

العاجلة والتو�صل �إىل حلول لعدد من الدول التي
تعترب الأعلى من حيث تكلفة الطاقة الكهربائية
على م�ستوى العامل ،وهو ما يعيق ال�صناعات
املحلية والنمو االقت�صادي ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات
احلكومية الأ�سا�سية كال�صحة ،والتعليم ،واملياه.
يف مايو � ،2016أعلنت دولة الإمارات اكتمال
م�شاريع للطاقة ال�شم�سية يف  5دول؛ هي جزر
املار�شال ،ميكرونيزيا ،باالو ،ناورو ،جزر �سليمان؛
ويف حاالت عديدة كانت تلك امل�شاريع مبثابة �أول
مرفق للطاقة املتجددة يف الدول التي ُنفذت فيها،
وحلت ب�شكل مبا�شر حمل وقود الديزل ،مما �ساهم
يف خف�ض تكلفة توليد الطاقة وكذلك �إف�ساح املجال
ال�ستخدام تلك امليزانيات يف ا�ستثمارات �أخرى يف
البنية التحتية واحلياة اجتماعية .عالوة على هذا،
�ساهم ال�صندوق يف بناء قدرات عالية امل�ستوي فيما
يتعلق بتقنيات التحكم يف ال�شبكات .فعلى �سبيل
املثال ،من خالل ابتكارات �شركة م�صدر� ،أ�صبحت
الطاقة ال�شم�سية متثل ما ي�صل �إىل  70يف املائة من
جمموعة م�صادر الطاقة يف بع�ض الدول اجلزرية،
مقارنة بامل�صادر التقليدية التي مثلت  30يف املائة،
مما �أتاح حتقيق وفورات اقت�صادية وبيئية �أكرب.
عالوة على هذا ،و�ضع �صندوق ال�شراكة بني دولة
الإمارات ودول املحيط الهادئ جمموعة جديدة من
الإجراءات خالل عام  2016بهدف تن�سيق �أن�شطة
املانحني وعالقات ال�شراكة معهم ،م�ستند ًا �إىل
النجاحات التي حققها يف عمليات التنفيذ واتباعه
ل�سيا�سة م�شاركة مقرتحات امل�شاريع مع املانحني
الآخرين واملنظمات الإقليمية .ومن �أبرز الأمثلة
على ذلك ،تو�صل الإمارات �إىل اتفاق للتمويل
امل�شرتك مع نيوزيلندا ب�ش�أن م�شروع جزر �سليمان
والذي مت تنفيذه بوا�سطة �شركة م�صدر ،وهو ما
يعترب املرة الأوىل التي ا�ستخدمت فيها �إحدى الدول
الأع�ضاء ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية جهة
�إماراتية لتويل عمليات التنفيذ.

تردد �صدى النجاح الذي حققه �صندوق ال�شراكة
بني دولة الإمارات ودول املحيط الهادئ خارج نطاق
املنطقة ،حيث �أقر ر�ؤ�ساء حكومات ودول منطقة
الكاريبي ،خالل املناق�شات التي دارت مع قادة دولة
الإمارات ،بالت�أثري امللحوظ الرتفاع تكاليف الطاقة
على اقت�صاديات بلدانهم ومواطنيهم .وعقب �إجراء
م�شاورات �إقليمية� ،أعلنت دولة الإمارات ،يف �سبتمرب
 2016خالل اجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،عن ت�أ�سي�س ثاين مرفق �إماراتي �إقليمي،
وهو ال�صندوق الإماراتي لدعم م�شاريع الطاقة
املتجددة يف دول جزر البحر الكاريبي .بالإ�ضافة
�إىل زيادة تطبيقات الطاقة املتجددة يف املنطقة،
�سيعمل �صندوق املنح الذي بقيمة  183.7مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) – وله
هدف وا�ضح يتمثل يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة – على تو�سيع وتنمية اخلربات الفنية
املحلية يف جمايل ت�صميم و�إدارة م�شاريع الطاقة
املتجددة ،من �أجل تي�سري ن�شر هذا النوع من الطاقة
ب�شكل �أ�سرع و�أقل تكلفة يف امل�ستقبل .ومرة �أخرى،
ي�ضم ال�صندوق الإقليمي كل من وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل و�صندوق �أبوظبي للتنمية و�شركة
م�صدر ،ويهدف للعمل عن قرب مع املنظمات
الإقليمية واجلهات املانحة الأخرى ،ال�ستكمال
وموا�صلة جمموعة الأن�شطة وامل�شاريع اجلارية.
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الفصل الثاني:

اإلمارات العربية المتحدة

United Arab Emirates

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

المساعدات الخارجية 2016

Foreign Aid 2016

الجزء الرابع :االلتزامات المعلن عنها عام  2016كدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
�أعلنت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2016عن عددٍ من االلتزامات لتمويل حتقيق � 9أهداف من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،بقيمة �إجمالية بلغت  5.03مليار درهم �إماراتي
املوجه لتحقيق
( 1.37مليار دوالر �أمريكي) .ولكن نظر ًا للطبيعة املتداخلة لأهداف التنمية امل�ستدامة ،ف�إن ت�أثري تلك امل�شاريع �سيكون وا�سع النطاق و�سي�شمل كذلك الدعم ّ
املوجه لتحقيق الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة لدعم تطوير قطار فائق ال�سرعة
� ٍ
أهداف �أخرى من �أهداف التنمية امل�ستدامة .على �سبيل املثال ،االلتزام ّ
يربط ما بني مدينتي طنجة والدار البي�ضاء يف املغرب لن ي�سهم يف حتقيق ا�ستفادة كبرية لتمكني حرية انتقال الأفراد فح�سب ،بل �سي�سهم كذلك يف دفع وتعزيز ال�سياحة
ودعم النمو االقت�صادي العام يف تلك املدن.

عدد من أهم وأبرز النتائج والتأثيرات الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذتها دولة اإلمارات
ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ

ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﺷﺎﻝ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﻧﺎﻭﺭﻭ

ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ

ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺳﺎﻣﻮﺍ

ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ

ﻓﻴﺠﻲ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺗﻮﻧﻐﺎ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ

الشكل  :16االلتزامات اإلماراتية المعلن عنها كدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ

ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

دعم ما يزيد عن
ونشاط تجاري

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ

ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

مليون شخص

)%73( 1,000.2

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ

ﻛﻮﺑﺎ

�ست�سهم غالبية االلتزامات التي �أعلنت عنها دولة الإمارات ( 97يف املائة� ،أي ما يوازي  4.86مليار درهم �إماراتي –  1.32مليار دوالر �أمريكي) يف دعم حتقيق الأهداف
الأربعة التالية من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الأول ،والثالث ،احلادي ع�شر ،وال�سابع ع�شر.

ﺑﺎﻻﻭ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺟﺰﺭ ﺳﻴﺸﻞ

 100ميغاوات

من الطاقة المتجددة

13.6

ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

بتقدر بما يزيد عن
توليد طاقة
ّ

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ

تحقيق وفر يزيد عن

مليون درهم إماراتي

ً
سنويا نتيجة توفير
( 3.7مليون دوالر أمريكي)
تكاليف استخدام وقود الديزل

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ

خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

بأكثر من  26ألف

توفير رفع مالي بقيمة بما يزيد عن

 1.42مليار درهم إماراتي

)%15( 210.0

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ
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( 387.0مليون دوالر أمريكي) في
صورة تمويل إضافي من مصادر أخرى.

ً
سنويا
طن

2013
افتتاح مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة –
والذي يتميّ ز بتركيب نظام لأللواح الضوئية من
الخاليا الشمسية فوق السطح على مساحة 1,000
م 2إلنتاج  305ألف كيلو وات/ساعة من الطاقة
ً
سنويا.
الكهربية
تحقيق دولة اإلمارات لرقم قياسي عالمي ألقل
تكلفة إلنتاج الطاقة الشمسية ،أقل حتى من تكلفة
الغاز الطبيعي.
إطالق ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة
والطاقة المتجددة ( )WiSERعلى هامش الدورة
السبعين الجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة،
وهي مبادرة تهدف لتمكين والهام النساء ودفعهن
لتحفيز االبتكار والتوصل إلى حلول تجارية لمعالجة
مشكلة تغيّ ر المناخ وضمان فرص الحصول على
الغذاء والمياه والطاقة.

استضافة اإلمارات للفعاليات السنوية األكثر
ً
تأثيرا على مستوى العالم المخصصة لدفع
استخدام الطاقة المتجددة ،وتشجيع استخدام
الطاقة بكفاءة ،والتكنولوجيا النظيفة:
القمة العالمية لطاقة المستقبل وأسبوع
أبوظبي لالستدامة.

2009
2008

إطالق مرفق مشروع صندوق
أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية
للطاقة المتجددة (إيرينا) لتمويل
مشاريع الطاقة المتجددة في الدول
األعضاء بالوكالة الدولية للطاقة
المتجددة.
إطالق صندوق الشراكة بين دولة
اإلمارات ودول المحيط الهادئ لدعم
الدول الجزرية المشاركة في الصندوق
لرفع قدراتها على مواجهة التحديات
في مجال الطاقة ،وتعزيز خلق الوظائف
ودعم جهودها المبذولة لبناء القدرات،
والمساهمة في تحقيق غاياتها
المتعلقة بالطاقة المتجددة.

إطالق اإلمارات لـ "جائزة زايد لطاقة
المستقبل" ،وتقديم جوائز بقيمة  14.7مليون
درهم إماراتي ( 4مليون دوالر أمريكي) كل
عام لمكافأة المبتكرين الملتزمين بإيجاد حلول
للتصدي للتحديات العالمية كتغيّ ر المناخ وتأمين
الطاقة وحماية البيئة.

هدف:

17

3

1

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

2006

)%3( 36.0

)%4( 52.4

هدف 17

هدف 11

تأسيس شركة أبوظبي لطاقة
المستقبل – مصدر ،وأول مدينة
خالية من انبعاثات ومخلفات
الكربون ،مدينة مصدر.

11

7

)%0.7( 10.0

)%4( 60.0

2011

فوز اإلمارات باستضافة مقر
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
(إيرينا) ،وهي منظمة حكومية
دولية تدعم الدول في محاوالتها
االنتقال إلى لطاقة المستقبل
المستدامة.

2

)%0.1( 0.7

2015

انعقاد أول اجتماع حكومي
دولي للجمعية العامة
للوكالة الدولية للطاقة
المتجددة والذي تم فيه
إعالن تأسيس الوكالة
ً
رسميا ،وحصول أبوظبي
على مقعد دائم فيها.

)%0.05( 0.7

2016

إطالق الصندوق اإلماراتي لدعم مشاريع
الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي،
استجابة الرتفاع تكاليف إنتاج الطاقة في الدول
الجزرية بمنطقة الكاريبي ،والتي حددتها الوكالة
الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وإجراءات العمل
المعجل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار
َّ
ساموا) باعتبارها أحد العقبات األساسية في
سبيل تحقيق النمو.

)%0.03( 0.4

أبرز إنجازات دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال دعم الطاقة المتجددة

15

13

9

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 15

هدف 13

الحياة في البرّ

العمل المناخي

المجموع الكلي

1.37

مليار دوالر أمريكي

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

64
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المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

3

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات
دعم االحتياجات اإلنسانية العاجلة اثناء
األزمات واألوقات الحرجة
بلغت قيمة المساعدات اإلنسانية
المقدمة من دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،خالل عام ،2016
 1.90مليار درهم إماراتي
( 518.2مليون دوالر أمريكي).
ّ
شكل قطاع المساعدات متعددة
القطاعات المقدمة في حاالت
الطوارئ باإلضافة إلى المساعدات
الغذائية الطارئة ما يقرب من  70في
المائة من المساعدات اإلنسانية
المقدمة من اإلمارات لعدد من الدول
والمجتمعات المتضررة خالل عام .2016
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الفصل الثالث:

المساعدات الخارجية 2016

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

العمل على تلبية احتياجات األشخاص المتأثرين بالصراعات والزالزل وموجات الجفاف

في عام  ،2016احتلت
دولة اإلمارات المركز
الثالث على مستوى
العالم بين أعلى الدول
المانحة للمساعدات
اإلنسانية بالنسبة لدخلها
القومي اإلجمالي ،حيث
قدمت اإلمارات ما
قيمته  1.55مليار درهم
إماراتي ( 421.2مليون
دوالر أمريكي) في
صورة مساعدات
إنمائية رسمية.

ال�صفحات التالية تو�ضح جهود امل�ساعدات الإن�سانية
الإغائية يف عام  .2016للأ�سف نتج عن النزاعات
الدائرة والكوارث الطبيعية املتعددة التي وقعت على
مدى ال�سنوات الأخرية عدد متنامي من املت�ضررين
الذين على حافة فقدان الأمل يف حياة كرمية.
نادر ًا ما يقلق الكثريون ب�ش�أن توفر احتياجاتهم
الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك املكان الذي �سيتناولون فيه
وجبتهم التالية �أو ي�أوون �إليه ،ولكن هذا ميثل واقع ًا

م�أ�سوي ًا ملاليني الأ�شخا�ص .لذا يكافح العاملون
يف املجال الإن�ساين واملتطوعون من امل�ؤ�س�سات
الإماراتية� ،إىل جانب العاملني من خمتلف �أنحاء
العامل ،يف كل يوم للو�صول �إىل املدنيني املحا�صرين
يف الأزمات ،للم�ساعدة يف �إنقاذ الأرواح والتخفيف
من املعاناة وحماية كرامة الإن�سان �أثناء حاالت
الطوارئ وبعدها.

ّ
وتشكل المساعدات اإلنسانية ،بما فيها أنشطة اإلغاثة في حاالت
ً
ً
مهما من المساعدات الخارجية اإلجمالية المقدمة
جزءا
الطوارئ،
من دولة اإلمارات ،حيث وصلت نسبتها إلى  9في المائة خالل
عام  .2016أي أعلى بدرجتين مئويتين مما سبق تقديمه في العام
األسبق ،وبحلول  ،2020من المتوقع أن تصل نسبة المساعدات
اإلنسانية إلى حوالي  15في المائة على األقل من المساعدات
الخارجية للدولة.

م ّثلت امل�ساعدات متعددة القطاعات املقدمة
يف حاالت الطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات
الغذائية الطارئة ،ما يقرب من  70يف املائة من
امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية املقدمة لعدد من
الدول واملجتمعات خالل عام  .2016كما م ّثلت
اجلهود الإماراتية املوازية املبذولة لت�سهيل تو�صيل
مواد الإغاثة وامل�ساعدات الإن�سانية املوجهة حلاالت
الطوارئ ،مبا فيها العمليات اللوجي�ستية و�أنظمة
االت�صاالت واملدرجة حتت قطاع خدمات الدعم
والتن�سيق بن�سبة  20يف املائة من �إجمايل املبالغ
املدفوعة كم�ساعدات �إن�سانية� .أما املبالغ املتبقية
فقد مت توجهها ل�صالح توفري خدمات التعليم
وال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي يف حاالت
الطوارئ وتوفري احلماية والأمن يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية.

يف ليبيا ،وا�صلت دولة الإمارات دعمها امل�ستمر
منذ �أن �أر�سلت م�ساعداتها الإن�سانية ومواد الإغاثة
يف حاالت الطوارئ �إىل ليبيا للمرة الأوىل يف عام
 .2012وخالل عام � ،2016أن�ش�أت الإمارات
 13ج�سر ًا جوي ًا على الأقل لتو�صيل ما يزيد عن
 400طن من املواد الغذائية وغري الغذائية لتقدمي
امل�ساعدة للمت�ضررين من النزاعات ،مبا فيهم
 1.3مليون �شخ�ص يف حاجة مل�ساعدات �إن�سانية
عاجلة .وبالإ�ضافة �إىل الغذاء واخليام والبطاطني،
�سهلت الإمارات النقل ال�سريع الأدوية والأجهزة
الطبية ،حيث توقف نظام الرعاية ال�صحية يف ليبيا
تقريب ًا نتيجة لتدمري الع�شرات من امل�ست�شفيات يف
الدولة ،مما ترك مئات الآالف من الأ�شخا�ص دون
خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية �أو ال�ضرورية
26
لإنقاذ الأرواح.

ح�صلت اليمن والأزمة ال�سورية على جزء كبري من
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات
خالل  ،2016خا�ص ًة وقد نتج عن الأزمة اجلارية
يف اليمن �أن ما يقرب من ثلثي ال�سكان �أ�صبحوا يف
حاجة للح�صول على م�ساعدات �إن�سانية .وكانت
الإمارات يف مقدمة الدول املانحة �إىل جانب
املنظمات الإن�سانية التي �سارعت ب�إر�سال م�ساعدات
الإغاثة ،كما قامت بربط تلك امل�ساعدات ب�أن�شطة
�إعادة الت�أهيل واجلهود التنموية.

ويف ظل املجاعة التي تلوح يف الأفق ،ركزت
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة لل�صومال �إىل حد
كبري على تو�صيل امل�ساعدات الغذائية الطارئة
وتوزيع حوايل  1,000طن من امل�ساعدات الغذائية
و�أكرث من  1,000طرد غذائي .كما قامت الإمارات
ببناء مركز ًا ل�صحة املر�أة يف العا�صمة مقدي�شيو،
لتلبية احتياجات ال�صحة الإجنابية واال�ستجابة
حلاالت العنف اجلن�ساين .مت تناول امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املوجهة لل�صومال مبزيد من
التو�ضيح يف الف�صل الرابع.

كانت دولة اإلمارات
في مقدمة الدول
المانحة إلى جانب
المنظمات اإلنسانية
التي سارعت بإرسال
مساعدات اإلغاثة،
كما قامت بربط تلك
المساعدات بعمليات
إعادة التأهيل والجهود
التنموية.

جانب من المساعدات وجهود اإلغاثة وإعادة التأهيل المقدمة من دولة االمارات إلى اليمن.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

ومع كل هذا ،فبالرغم من ت�شديد العمل الإن�ساين
على �ضرورة التحرك الفوري لتلبية االحتياجات
الأ�سا�سية والالزمة للنجاة� ،إال �أن هدفها يف
الأ�سا�س م�شابه للم�ساعدات التنموية ،ولكنها
تتم ّيز بح�سا�سيتها الأكرب لعامل الوقت .مت تناول
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة �إىل اليمن
مبزيد من التف�صيل يف الف�صل الرابع .ومو�ضح يف
الفقرات التالية ا�ستجابة دولة الإمارات للأزمة
الإن�سانية يف �سوريا.

وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية
امل�ستمرة لأفغان�ستان ،كذلك قدمت دولة الإمارات
بال�شراكة مع برنامج الأغذية العاملي بتقدمي ق�سائم
الطعام الإلكرتونية �إىل � 17,000شخ�ص مبا يف
ذلك الن�ساء يف فل�سطني .كما �أولت دولة الإمارات
�أولوية كبرية للتعليم ،عندما �أعلنت عن تنفيذ
مبادرة “�أعد بناء فل�سطني .ابد�أ بالتعليم” ،بقيمة
 11.4مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر
�أمريكي) ،يف عام  ،2014لدعم ما يقرب من
 2,600طالب و 100معلم من مدر�سة الزيتون
االبتدائية ومدر�سة بيت حانون الإعدادية للفتيات.
يتمم هذا الدعم امل�ساهمة ال�سنوية املقدمة من
دولة الإمارات بقيمة  55.1مليون درهم �إماراتي
( 15مليون دوالر �أمريكي) التي مت التعهد بها عام
 2016لتمويل دفع رواتب ما يزيد عن  800معلم
ودعم تكاليف ت�شغيل  20مدر�سة تديرها وكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى (الأونروا).
ويف �أعقاب الزلزال املدمر الذي وقع عام  2015يف
نيبال ،و�أدى مل�صرع ما يقرب من � 9آالف �شخ�ص
وت�شريد ما يزيد عن � 21ألف ًا �آخرين ،واجهت
نيبال كارثة مدمرة .حيث �أدى الزلزال لتدمري
كامل للكثري من البنية التحتية �أو حدوث تلفيات
ج�سيمة فيها باملناطق املت�ضررة ،مبا يف ذلك مئات
املدار�س .وبال�شراكة مع �إحدى املنظمات غري

احلكومية الدولية واملجتمعات املحلية وال�سلطات
النيبالية ،ركزت دولة الإمارات جهودها على
�إعادة ت�أهيل وبناء املدار�س� .ساهم هذا يف حتقيق
ا�ستفادة مبا�شرة لنحو  3,000طفل ومعلم يف
 20مدر�سة للتعليم الأ�سا�سي ،بالإ�ضافة �إىل
� 7,000شخ�ص بالغ ،من بينهم  1,500امر�أة
غري متعلمة من املجتمعات القروية الأ�صلية� .إ�ضافة
لهذا ،يتناول هذا الف�صل برنامج الإمارات للتعليم
يف حاالت الطوارئ ،والذي و�صل �إىل ثمان دول يف
عام  ،2016وارتفعت مدفوعاته خلم�سة �أ�ضعاف
مقارنة بعام .2015
بدء ًا بالالجئني ال�سوريني يف اليونان مرور ًا
باملت�ضررين من الفي�ضانات يف �سريالنكا ،وانتها ًء
بالناجني من زلزال باك�ستان والأطفال املحرومني
من الرعاية ال�صحية �أو التعليم� ،ستوا�صل الإمارات
عزمها امل�ساعدة يف تخفيف املحن التي مير بها
املحتاجون للم�ساعدات الإن�سانية.
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الشكل  :17المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016
المياه والصحة العامة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.3

)%1( 3.1
االيواء والمواد غير الغذائية في
حاالت الطوارئ اإلن

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4( 20.7

)%5( 23.6
الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

518.2

)%4( 23.1

)%40( 206

دوالر أمريكي

خدمات الدعم والتنسيق

المساعدات الغذائية في
حاالت الطوارئ اإلنسانية

)%19( 100.1

)%27( 140.8

المخيم اإلماراتي للنازحين العراقيين في أربيل بكردستان العراق.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

االستجابة اإلنسانية من دولة اإلمارات لألزمة السورية

المخيمات وتوصيل المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ
إغاثة الالجئين وإنشاء
ّ

حسب الحالة اإلنسانية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

األردن

ليبيا

اليمن

46.6
%9

45.8
%9

سورية

العراق

الصومال

40.2
%8
16.5
%3

13.3
%3

أفغانستان

طاجيكستان

لبنان

اليونان

12.5
%2

6.5
%1

5.5
%1

4.7
%1
أخرى

33
%6

293.6
%57

يف ظل الأزمة احلالية ،والتي غالب ًا ما ُي�شار �إليها
بكونها “�أكرب �أزمة الجئني وحالة طوارئ �إن�سانية
يف ع�صرنا احلايل” ،ترزح �سوريا حتت عبء
تلك ال�صراعات و�إح�صائياتها املرعبة .فمنذ عام
 ،2011ف َّر ما يقدّر بنحو خم�سة ماليني �سوري
من بلدهم� ،سعي ًا للح�صول على ملج�أ �آمن يف �أي
مكان �آخر .كما �أُجرب �ستة ماليني �آخرين على ترك
منازلهم والنزوح �إىل �أماكن �أخرى داخل الدولة،
حيث �أدى ال�صراع الدائر �إىل تقييد فر�ص احل�صول
على الغذاء واخلدمات ال�صحية املقدمة يف حاالت
27
الطوارئ.

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016
المساعدات الحكومية

)%58( 302.7

الهالل األحمر اإلماراتي
صندوق أبوظبي للتنمية

)%28( 146.8
)%5( 19.6

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%2( 12.9

القطاع الخاص واألفراد

)%2( 12.4

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%2( 10.2

مؤسسة دبي العطاء

)%2( 8.8

مؤسسة القلب الكبير

)%0.3( 1.7

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.3( 1.6

جمعية دار البر

)%0.1( 0.5

أخرى

)%0.3( 0.9

يف م�ستهل الأزمة الإن�سانية ب�سوريا ،ح�شدت دولة
الإمارات العربية املتحدة م�ساعدات للإغاثة يف
حاالت الطوارئ مل�ساعدة ماليني املت�ضررين .وعلى
نحو موازٍ � ،أ�س�ست دولة الإمارات كذلك ،يف عام
� ،2013صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا،
مب�شاركة �أملانيا والواليات املتحدة الأمريكية ،وهو
عبارة عن مبادرة متعددة املانحني تهدف ب�شكل
�أ�سا�سي لدعم جهود التعايف و�إعادة الإعمار .يقدم
ال�صندوق م�ساعدات متعددة القطاعات ،مما يتيح
توفري العديد من اخلدمات احليوية ،من بينها
ال�صحة ،واملياه وال�صرف ال�صحي ،والتعليم.
كما �إنه ي�سهم يف متكني �إعادة بناء البنية التحتية
للقطاعات ال�ضرورية ،مثل النقل والأمن الغذائي
والبنية التحتية االجتماعية.

قدمت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2016م�ساعدات
بقيمة  477.6مليون درهم �إماراتي ( 130مليون
دوالر �أمريكي) للتخفيف من �آثار الأزمة احلالية يف
�سوريا .مت توجيه ثالثة �أرباع هذا املبلغ كم�ساعدات
�إن�سانية ،بينما مت توجيه الباقي كدعم للمبادرات
التنموية.
قامت االمارات بتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية يف
الداخل ال�سوري عرب احلدود الأردنية ،كما قامت
الإمارات بدعم وكفالة الأيتام وتوفري االحتياجات
الغذائية ال�ضرورية للأطفال يف عمر �أقل من خم�س
�سنوات والن�ساء احلوامل واملر�ضعات .ولكن يف ظل
تدفق الالجئني ال�سوريني للدول املجاورة ،كالأردن
ولبنان وتركيا والعراق ودول �أخرى ،تتزايد احلاجة
با�ستمرار لتقدمي م�ساعدات �إن�سانية خارج �سوريا.
ما زالت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تعمل على
�إدارة املخ ّيم الإماراتي الأردين لالجئني ال�سوريني يف
مريجب الفهود يف الأردن ،والذي ي�ست�ضيف ما يزيد
عن � 7آالف الجئ �سوري ،وتوفري الدعم لالجئني
ال�سورريني يف املخيم الهالل الأحمر االماراتي
يف �شمال العراق والذي ي�ست�ضيف قرابة  4االف
الجئ �سوري .وبالإ�ضافة لإر�سالها العديد من قوافل
امل�ساعدات التي حتمل البطانيات واملالب�س و مواد
�صحية وغذائية خالل عام  ،2016وا�صلت دولة
الإمارات امل�ساعدة تقدمي رعاية �صحية على مدار
ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع من خالل املركز الطبي
يف خم ّيم الزعرتي وامل�ست�شفى االماراتي امليداين يف
املفرق باالردن.

�شملت �أن�شطة الإغاثة يف حاالت الطوارئ املقدمة
لالجئني ال�سوريني يف لبنان تقدمي امل�أوى واملواد
غري الغذائية مبا فيها البطانيات ومواقد التدفئة
والغاز ملواجهة ف�صل ال�شتاء خالل �أربع �أ�شهر،
كما مت �أن�شاء خميم �صغري لال�سر ال�سورية الأكرث
احتياجا ..ويف اليونان ،قامت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي بت�أ�سي�س خم ّيم لعدد  4االف الجئ �سوري
هناك.
ت�شارك دولة الإمارات يف حت ّمل م�س�ؤولية معاجلة
�أزمة الالجئني ال�سوريني بعدة �صور ،حيث �أعلنت
خالل م�ؤمتر قمة القادة املعني ب�أزمة الالجئني،
والذي عقد مبقر الأمم املتحدة يف �سبتمرب ،2016
�أنها ترحب با�ست�ضافة � 15,000سوري لدخول
الدولة على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة بح�سب
الإجراءات املتبعة يف الدولة عرب توفري �أذون
الإقامة عرب مل ال�شمل �أو �أذون العمل واحلقوق
الكفيلة بها من �ضمان �صحي وتعليم ،حيث ت�شارك
دولة الإمارات يف حت ّمل م�س�ؤولية الت�صدي لأزمة
الالجئني ال�سوريني.
ولكن مع الأ�سف ،فا�ستناد ًا للم�شهد احلايل ،ما
زالت ال�شكوك حتوم حول م�ستقبل �سوريا ،وكذلك
حول م�صري �شعبها .ويعترب ال�شيء الوحيد امل�ؤكد
حالي ًا هو احلاجة املتزايدة للم�ساعدات الإن�سانية
ودعم عمليات الإغاثة و�إعادة االعمار.
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الفصل الثالث:

المساعدات الخارجية 2016

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

حسب الدولة والقطاع

التعليم في حاالت الطوارئ ،حق أساسي

(بالمليون دوالر أمريكي ،خالل عام )2016

مصر )%0.1( 0.07

األردن )%60( 78.7

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.07

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%25( 32.1

تركيا )%0.1( 0.1

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلن
)%5( 6.0

130.0

دوالر أمريكي

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%3( 4.0

العراق )%7.0( 0.6

اليونان )%4( 4.7
االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلن
)%4( 4.7

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%0.8( 1.1
خدمات الدعم والتنسيق
)%1( 0.8

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.1

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلن
)%0.7( 0.6

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2( 2.4

لبنان )%4( 5.3

سورية )%31( 40.5

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.1( 0.2

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%28( 36.9

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلن
)%3( 3.4

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.2

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%2.9( 3.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.8( 1.6

أخرى
)%23( 32.0

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%0.1( 0.2

البرامج الموسمية
)%0.2( 0.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.05( 0.06

خدمات الدعم والتنسيق
)%0.04( 0.06

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات االستجابة اإلنسانية لدولة اإلمارات الموجّ هة لألزمة السورية (منذ :)2012

دفع  2.97مليار درهم إمارتي

( 808.6مليون دوالر أمريكي)
توصيل حوالي

 65ألف طن

من مواد اإلغاثة المتنوعة

تزويد أكثر من

 1.1مليون

الجئ بالمساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ،من خالل عدة
قنوات للتوصيل من بينها برنامج األغذية العالمي ووكالة األونروا
تقديم مساعدات نقدية ألكثر من

 145ألف الجئ

دعم ما يزيد عن

 650ألف طفل

وامرأة مرضعة من خالل برامج لمكافحة سوء التغذية من خالل
منظمة اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي
توصيل أكثر من

 400طن

من اإلمدادات والمستلزمات الطبية

مــقــــــــالــــة

التعليم في حاالت الطوارئ

الشكل  :18استجابة دولة اإلمارات العربية المتحدة لألزمة السورية

توفير الرعاية الصحية لما يزيد عن

 100ألف الجئ

من خالل عدة جهات تشمل لجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة الصحة العالمية
تحصين

 1.6مليون طفل
ضد مرض شلل األطفال
تزويد

 15ألف الجئ

بإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية لإلغاثة في حاالت
الطوارئ ،من خالل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.
الدعم العديد من مستوطنات الالجئين:
•المخيم اإلماراتي – األردني ،مريجب الفهود ،في األردن
(بسعة 10,000 :شخص الجئ)
•مخيم الزعتري ،باألردن (بسعة 60,000 :شخص الجئ)
•مستوطنة الالجئين في المرج ،بلبنان (بسعة 350 :شخص الجئ)
•مستوطنة الالجئين في اليونان (بسعة 4,000 :شخص الجئ)

اكت�سبت �أهمية التعليم اعرتاف ًا متزايد ًا على مدى
جيل
ال�سنوات الأخرية حر�ص ًا على عدم �ضياع ٍ
كامل من الأطفال وال�شباب ،وهو ما يجب احلر�ص
عليه بالفعل .فمع و�صول معدالت النزوح الق�سري
لأعلى م�ستوياتها منذ نهاية احلرب العاملية الثانية،
�أ�صبحت العقبات �أمام موا�صلة التعليم �أكرث تعقيد ًا
وامتداد ًا .ومن جانبها� ،ساندت دولة الإمارات
املجتمع الدويل يف احلر�ص على موا�صلة الأطفال
وال�شباب ال�صغار املت�أثرين بالأزمات الإن�سانية
لتعليمهم.
ففي عام  ،2016كثف جمتمع امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتي تركيزه على قطاع التعليم يف
حاالت الطوارئ؛ وت�ضاعفت مدفوعاته املقدمة
خالل العام لأكرث من خم�سة �أ�ضعاف ما مت تقدميه
يف  .2015فمن بني اجلهات الإماراتية املانحة
ال�ست وع�شرين العاملة على تقدمي امل�ساهمات
ل�صالح قطاع التعليم ،تت�صدر جهتان رائدتان جهود
الدولة لتنفيذ برنامج التعليم يف حاالت الطوارئ،
هما :م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،كجزء من من مبادرات
�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
فيما يلي بع�ض �أن�شطة التعليم يف حاالت الطوارئ ايل
قامت دولة الإمارات بتنفيذها خالل عام :2016
إعادة تأهيل المدارس وكفالة
نفقاتها

�أدت الأزمة التي متر بها اليمن �إىل تدمري حياة
املاليني ،حيث نتج عنها  18.8مليون �شخ�ص
يف حاجة مل�ساعدات �إن�سانية ،و 2.3مليون طفل
يف حاجة لدعم ملوا�صلة التعليم 28.وللم�ساعدة
يف التغلب على امل�شكلة الأخرية ،قامت الإمارات
ببناء و�إعادة ت�أهيل ما يزيد عن  270مدر�سة يف
اليمن .وعلى نحو م�شابه ،يف نيبال ،عندما ُح ِرم
ما يزيد عن مليون طفل من موا�صلة تعليمهم يف
�أعقاب زلزال  ،2015ح�شدت الإمارات اجلهود
لبناء  10مدار�س تت�سع لنحو  5,000طالب.
ويف فل�سطني ،دعمت دولة الإمارات كذلك تعليم
� 30ألف طالب فل�سطيني.
إعالن مؤتمر القمة العالمية للعمل
اإلنساني ومبادرة التعليم ال ينتظر

�أثناء م�ؤمتر القمة العاملية للعمل الإن�ساين ،يف مايو
� ،2016أعلنت م�ؤ�س�سة دبي العطاء التزامها بزيادة
ن�سبة براجمها اخلا�صة بالتعليم يف حاالت الطوارئ
لتمثل ثلث �إجمايل متويالتها للعام – 2017
 .2018مت تخ�صي�ص  10يف املائة من هذا التمويل
للأبحاث و�أن�شطة تقييم الت�أثري.

قامت دولة اإلمارات بتوفير التعليم في حاالت الطوارئ في اليمن.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

وخالل نف�س الفعالية ،مت اختيار م�ؤ�س�سة دبي
العطاء ع�ضو ًا يف الفريق التوجيهي رفيع امل�ستوى
ل�صندوق “التعليم ال ميكن �أن ينتظر” الذي مت
ت�أ�سي�سه حديث ًا ،وهو �أول �صندوق عاملي لرفع �أولوية
التعليم يف العمل الإن�ساين.
الدليل للتعليم في حاالت الطوارئ

خالل فعالية خا�صة على هام�ش الدورة احلادية
وال�سبعني الجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف عام � ،2016أعلنت م�ؤ�س�سة دبي
العطاء ر�سمي ًا عن ت�أ�سي�س غالف مايل جديد
موجه للأبحاث ،مبنحة قيمتها  36.7مليون
ّ
درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر �أمريكي) ،حتت
ا�سم “الدليل للتعليم يف حاالت الطوارئ” .تهدف
املبادرة �إىل خلق جمال �سيا�ساتي ف ّعال للتعليم يف
حاالت الطوارئ من خالل النتائج امل�ستندة �إىل
الدالئل� ،إىل جانب توفري �أف�ضل احللول للتمكن من
توفري مناذج لتقدمي خدمة تعليمية تت�سم والكفاءة
29
وقوة الت�أثري.
التعليم في حاالت الطوارئ :دليل
العمل

�أطلقت دبي العطاء برامج يف كل من لبنان
والنيجر و�سرياليون ،كجزء من مبادرة “التعليم
يف حاالت الطوارئ :دليل العمل” .ويعترب دليل
العمل للتعليم يف حاالت الطوارئ ( )3EAمبادرة
جديدة ت�سعى لتحديد �أكرث تقنيات ومناهج التعلم
فعالية يف الطوارئ واحلاالت الإن�سانية ،من خالل
�إجراء عمليات لتقييم الت�أثري .بال�شراكة مع جلنة
الإنقاذ الدولية وغلوبال تايز للأطفال/جامعة
نيويورك ،يهدف الربنامج الذي يجري تنفيذه

يف  3دول �إىل حت�سني خمرجات تعلم الأطفال
واكت�ساب مهارات القراءة والريا�ضيات والتفاعل
االجتماعي-العاطفي ملا يقرب من � 9آالف طفل
الجئ� ،إىل جانب حت�سني م�شاركة الآباء يف تعلم
الأطفال وحمايتهم ،وتعزيز قدرة املدر�سني يف
ف�صول “اال�ست�شفاء”  ،والتي يتم فيها الرتكيز على
الرعاية النف�سية للطالب لتمكينهم من التعايف من
30
ال�صدمة والنمو والتطور.
حملة #آخر_ما_تعلمت

يف �أكتوبر  ،2016مت �إطالق حملة
(�#آخر_ما_تعملت) بهدف ن�شر الوعي املجتمعي
وجمع التربعات لدعم ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة دبي
العطاء للتعليم يف حاالت الطوارئ .ا�ستمر تنفيذ
احلملة �شهر واحد ومت خاللها جمع تربعات
ون�شر الوعي ب�ش�أن حمنة الأطفال املت�ضررين من
النزاعات والكوارث الطبيعية.
مخيّ م الالجئين االفتراضي في
أسبوع اإلمارات لالبتكار

حتت عنوان “االبتكار يف التعليم يف حاالت
الطوارئ” ،مت تنفيذ حملة منا�صرة ا�ستمرت على
مدى �سبعة �أيام يف دبي خالل االحتفاالت بـ “�أ�سبوع
الإمارات لالبتكار” .كان �أهم حدث يف الفعالية
عر�ض فيلم بتقنية الواقع االفرتا�ضي ،بر�ؤية مداها
 360درجة ،مت ت�صويره يف �إحدى املدار�س بواحد
من خميمات الالجئني ال�سوريني� ،أتيح من خالله
م�شاهدة حياة �إحدى الفتيات الالجئات وعائلتها
�أثناء �سعيهم ملوا�صلة تعليمها.
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4

التركيز الجغرافي
للمساعدات
الخارجية المقدمة
من دولة اإلمارات
وصلت المساعدات الخارجية المقدمة من
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،خالل عام
 ،2016لمناطق عديدة في مختلف أنحاء
العالم .جاءت أفريقيا على رأس القارات
التي حصلت على الدعم ،حيث حصلت على
 12.74مليار درهم إماراتي ( 3.47مليار دوالر
أمريكي) .في حين احتلت آسيا المرتبة الثانية
بمساعدات بلغت  7.48مليار درهم إماراتي
( 2.04مليار دوالر أمريكي) و التي تمثل أكثر
من ثلث المدفوعات.
شهدت المساعدات المقدمة لصالح البرامج
ذات التأثير العالمي ،والتي تم توجيه غالبيتها
لدعم الميزانيات األساسية للمنظمات
متعددة األطراف ،زيادة بمقدار  236بالمئة
عما سبق تقديمه في عام  .2015بينما
ّ
ً
ً
خاصا كذلك
أوضاعا
حصلت الدول التي تعاني
على اهتمام مكثف من دولة اإلمارات ،حيث
ً
نموا على  32في المائة
حصلت البلدان األقل
من المساعدات الخارجية اإلماراتية.
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أفريقيا

مقدمـــــــــــة

ي�ستعر�ض هذا الف�صل نظرة حتليلية للتوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  .2016وبالإ�ضافة �إىل التحليل الذي �أجري على
القارات واملناطق ،مت تناول الدعم الإماراتي املقدم لـ “الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة” مبنظور جديدة يف هذا التقرير .تت�ألف تلك املجموعة من البلدان الأقل منو ًا،
املوجهة للربامج ذات الت�أثري واملردود العاملي،
والدول النامية غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية .كما ي�ستعر�ض هذا الق�سم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ّ
خم�س من الدول التي مت دعمها خالل عام .2016
بالإ�ضافة �إىل �شرح متعمق لأن�شطة دولة الإمارات التي جرى تنفيذها يف ٍ
الشكل  :19مبالغ المساعدات المدفوعة

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

243.9
%4

أوروبا

آسيا

عالمي

االمريكيتين
ٔ

293.5
%5

أفريقيا

4.1
%0.1

تغيرت نظرة العالم
منذ بدء األلفية الجديدةّ ،
إلى قارة أفريقيا .فبعد أن كانت النظرة
الثابتة المعتادة لها على أنها موطن الفقر
المدقع والمجاعة واألزمات ،أصبحت أفريقيا
اآلن معروفة بكونها "القارة الصاعدة".
ولكن مع هذا ،وبالرغم من النمو االقتصادي
واالنخفاض العام في معدالت الفقر في
القارة الذي يدعم هذا الوصف ،إال أنه ال يزال
هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

4.8
%0.1
أوقيانوسيا

2,036.6
%34

3,468.8
%57

المجموع الكلي

6.05
أفريقيا

�شمال �أفريقيا
�شرق �أفريقيا
غرب �أفريقيا
جنوب �أفريقيا
و�سط �أفريقيا
�إقاليم متعددة (�أفريقيا)
آسيا

غرب �آ�سيا
جنوب �آ�سيا
و�سط �آ�سيا
جنوب �شرق �آ�سيا
�إقاليم متعددة (�آ�سيا)
�شرق �آ�سيا
عالمي

�إقاليم متعددة (عاملي)

3,468.8

%57

3,195.1

%92

158.0

%4.5

97.9

%3

11.0

%0.3

4.2

%0.1

2.5

%0.1

2,036.6

%34

1,815.0

%89

156.7

%8

33.8

%2

24.1

%0.7

4.9

%0.2

2.1

%0.1

293.5

%5

293.5

%100

أوروبا

جنوب �أوروبا
�شمال �أوروبا
غرب �أوروبا
�شرق �أوروبا

االمريكيتين
ٔ

�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الو�سطى
�أمريكا اجلنوبية
الكاريبي
�إقاليم متعددة (الأمريكيتني)
أوقيانوسيا

مايكرونيزيا
ميالنيزيا
بولنيزيا
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا

مليار دوالر أمريكي

243.9

%4

234.7

%96

5.3

%2

2.1

%1

1.8

%1

4.8

%0.1

2.2

%45

1.6

%34

0.8

%16

0.2

%4.5

0.02

%0.5

4.1

%0.1

2.3

%56

1.1

%26

0.5

%11

0.3

%7

فبالنظر �إىل معدل النمو ال�سكاين يف �أفريقيا،
حت�سن الظروف املعي�شية ملاليني
وعلى الرغم من ّ
الأ�شخا�ص على مدى ال�سنوات ال�سابقة� ،إال �أنه ال
يزال هناك عدد �أكرب ال يزالون يعي�شون يف فقر.
فمنذ ما يقرب من  30عام�أً م�ضت ،كان يعي�ش يف
�أفريقيا  280مليون �شخ�ص فقري .وعلى النقي�ض،
قدّر البنك الدويل �أنه يف عام  2012ارتفع هذا
الرقم لي�صل �إىل  330مليون �شخ�ص.
فمن بني كل � 5أفراد ،اثنني منهم يعانون من
�أمية القراءة والكتابة 31،كما �أن التمتع بالطاقة
الكهربائية ال يزال �ضرب ًا من الرفاهية بالن�سبة
للكثريين .حيث ال يزال هناك ما يزيد عن
 625مليون �شخ�ص دون �أي م�صدر للطاقة
يف منطقة جنوب ال�صحراء الكربى الأفريقية
وحدها 32.وال يختلف �أمر احل�صول على املاء عن
هذا الو�ضع :فيوجد  319مليون �شخ�ص يف منطقة
جنوب ال�صحراء الكربى الأفريقية دون م�صدر
املح�سنة 33.حيث ت�سهم
ُيعتمد عليه ملياه ال�شرب
ّ
عدم كفاية البنية التحتية يف عرقلة التنمية والنمو
االقت�صادي يف �أفريقيا.

يف عام  ،2016وا�صلت دولة الإمارات دعمها
طويل الأمد لل�شعوب الأفريقية ،حيث قدمت الدعم
ملا يقرب من  1,500م�شروع ًا جرى تنفيذها
يف خمتلف �أنحاء القارة بقيمة �إجمالية بلغت
 12.74مليار درهم �إماراتي ( 3.47مليار دوالر
�أمريكي) ،مت توجيهها ح�صري ًا تقريب ًا ل�صالح
برامج تنموية .وعلى غرار ال�سنوات ال�سابقة،
ح�صلت منطقة �شمال �أفريقيا على غالبية هذا
الدعم ،حيث مت توجيه  92يف املائة من املدفوعات
الإماراتية املقدمة �إىل �أفريقيا ل�صالح �ست دول
يف هذه املنطقة� ،أبرزها م�صر واملغرب وال�سودان.
ففي عام  ،2016ارتفع حجم امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة لكل من منطقة �شرق �أفريقيا
وغرب �أفريقيا بنحو  33يف املائة و 12يف املائة على
الرتتيب ،مقارن ًة مبا مت تقدميه يف .2015

وحر�صت  30من اجلهات املانحة الإماراتية،
خالل عام  ،2016على دعم القطاعات التي تلبي
االحتياجات الأكرث �إحلاح ًا و�ضرورة يف �أفريقيا،
حيث ح�صل قطاع دعم امليزانية العامة على
�أكرث من  70يف املائة من امل�ساعدات الإماراتية
املدفوعة� .ساهمت امل�ساعدات ثنائية الأطراف
املقدمة للميزانيات العامة لكل من م�صر وال�سودان
وال�صومال يف توفري مبالغ �إ�ضافية لدعم تلك
احلكومات يف الوفاء بنفقاتها واحلفاظ على توازن
موازين مدفوعاتها ،وموا�صلة تقدمي اخلدمات
احلكومية الرئي�سية وتخ�صي�ص املبالغ تبع ًا
خلططها التنموية و�أولوياتها الوطنية.
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الشكل  :20المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجّ هة لقارة أفريقيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
شمال أفريقيا

شرق أفريقيا

غرب أفريقيا

جنوب أفريقيا

وسط أفريقيا

إقاليم متعددة (أفريقيا)

3,195.1
%92

158.0
%5

97.9
%3

11.0
%0.3

4.2
%0.1

2.5
%0.1

3,129.5
47.1
18.5

%98
%1
%1

122.4
13.4
22.2

73.4
2.2
22.3

%78
%8
%14

10.9
0.2

%75
%2
%23
إنسانية

تنموية

3.8
0.4

%98
%2

%91
%9

0.5
2.1

%18
%82

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

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

تنموية

أحد مشاريع اإلمارات عبر صندوق ابوظبي في دعم التنمية في إفريقيا ومن ضمنها بناء الطرق في كينيا.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

ساعدت البرامج
اإلماراتية الموجهة
للتنمية الحضرية في
أفريقيا في معالجة
مشكلة العجز الهائل في
البنية التحتية بمختلف
أنحاء القارة.

كما �ساعدت الربامج الإماراتية املوجهة للتنمية
احل�ضرية يف الت�صدي للعجز الهائل يف البنية
التحتية يف خمتلف �أنحاء القارة .ي�أتي قطاع
التنمية احل�ضرية كثاين �أكرث القطاعات متوي ًال
بامل�ساعدات اخلارجية الإمارتية خالل عام ،2016
بزيادة قدرها  36يف املائة ع ّما �سبق تقدميه يف عام
� .2015شملت برامج امل�ساعدات املقدمة لكل من
اجلزائر وم�صر واملغرب و�سي�شل ،والتي مت تقدميها
ح�صري ًا يف �صورة منح ،منها بناء ما يقرب من
� 60ألف منز ًال ،بالإ�ضافة �إىل بناء الطرق و�أنظمة
�إمداد املياه وال�صرف ال�صحي يف خمتلف �أنحاء
القارة .عالوة على هذا ،وجهت الإمارات جهود ًا
مركزة لقطاعي التعليم وال�صحة يف �أفريقيا� ،شملت
عدة �أوجه من بينها بناء وجتهيز مئات املدار�س
وامل�ست�شفيات.

إنسانية

)%96( 3,340.4

حم�سنة
وتقدير ًا منها ملدى احلاجة �إىل �أنظمة ّ
لإمداد املياه يف �أفريقيا� ،شملت �أهم الربامج التي
دعمتها الإمارات يف �أفريقيا كذلك بناء عدة �سدود
�ضخمة يف لي�سوتو واملغرب وتون�س وال�صومال .مت
تناول امل�ساعدات املقدمة �إىل ثالث دول يف �أفريقيا،
هي م�صر واملغرب وال�صومال ،بالتف�صيل على مدى
ال�صفحات التالية.

)%2( 62.7

دعم الميزانية العامة
)%77( 2,561.9

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%73( 45.7

المنشآت الدينية
)%42( 27.6

التنمية الحضرية وإدارتها
)%7( 219.9

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%22( 13.8

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%36( 23.7

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%3( 99.1

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3( 2.1

البرامج الموسمية
)%17( 10.9

الخدمات الطبية
)%2( 70.8

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 0.5

التعليم الديني
)%5( 3.5

مرافق التعليم والتدريب
)%2( 59.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%0.9( 0.5

أخرى
)%9( 329.8

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.1

حسب الجهة المانحة

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

)%49( 1,712.7

المساعدات الحكومية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

المجموع الكلي

3.47

مليار دوالر أمريكي

خيرية

)%2( 65.7

)%45( 1,547.0
)%2( 60.7

الهالل األحمر اإلماراتي

)%1( 43.8

جمعية دار البر

)%1( 38.7

أخرى

)%2( 65.8
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آسيا

في ظل معيشة أكثر من نصف سكان
تتميز قارة آسيا
العالم فوق أراضيها،
ّ
بطبيعة نابضة بالحياة كما أنها المسؤولة
عن تحقيق معظم النمو االقتصادي في
العالم .تظل منطقة شرق آسيا والمحيط
الهادئ أهم محركات االقتصاد العالمي،
حيث يتحقق فيها ما يقرب من ُخمسي النمو
34
االقتصادي العالمي.
ومع هذا ،ففي ظل هذا النمو االقت�صادي املت�سارع،
والذي �ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف انت�شال الآالف من
الفقر ،ال تزال �آ�سيا موطن ًا حلوايل ثلثي فقراء
العامل .حيث ال يزال هناك �أكرث من  800مليون
�شخ�ص يف �آ�سيا يعي�شون على �أقل من  4.60درهم
�إماراتي ( 1.25دوالر �أمريكي) يف اليوم ،و 1.7مليار
�شخ�ص يعي�شون على �أقل من  7.3درهم �إماراتي
35
( 2.00دوالر �أمريكي) يف اليوم.
تعترب منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ واحدة من �أكرث
املناطق املع ّر�ضة للكوارث على م�ستوى العامل .عالوة
على هذا ،ت�سهم ال�صراعات اجلارية يف غرب
�آ�سيا يف تفاقم العديد من التحديات التي تواجهها
القارة .وتت�شابه �أوجه ال�صعوبات التي تواجهها
�آ�سيا مع تلك التي تعاين منها �أفريقيا :حيث يوجد
ب�آ�سيا نحو  1.7مليار �شخ�ص دون مرافق لل�صرف
ال�صحي ،و 680مليون �شخ�ص دون م�صادر للطاقة
36
الكهربائية.

وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات املا�ضية� ،ساعد
الدعم الذي قدمته الإمارات لآ�سيا خالل عام
 ،2016بقيمة  7.48مليار درهم �إماراتي
( 2.04مليار دوالر �أمريكي) ،يف الت�صدي لعدد
من التحديات التنموية والإن�سانية يف القارة.
حيث ارتفعت املدفوعات مبقدار  13يف املائة
مقارن ًة بالعام ال�سابق ،مما �ساهم يف ا�ستفادة
كافة مناطق القارة تقريب ًا ،مبا فيها و�سط �آ�سيا
املوجه لها بن�سبة  211يف
(والتي ارتفع الدعم ّ
املائة) وغربي �آ�سيا (بزيادة قدرها  19يف املائة).
وح�صلت منطقة غربي �آ�سيا على الق�سم الأكرب
املوجهة لآ�سيا
من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ّ
خالل عام ( 2016بن�سبة  89يف املائة).

ونظر ًا للو�ضع الذي متر به العديد من دول القارة،
يف ظل الأزمات املمتدة ونزوح ماليني الأ�شخا�ص
والتهديدات بخ�سارة ما مت �إحرازه ب�صعوبة من
مكا�سب تنموية ،مت توجيه غالبية مدفوعات
امل�ساعدات املقدمة من  31جهة �إماراتية مانحة
لقارة �آ�سيا ،خالل عام � ،2016إىل جمموعة
متنوعة من الربامج التنموية وبرامج �إعادة الت�أهيل.

تساعد مشاريع صندوق ابوظبي للتنمية في تحسين فرص الحصول على الكهرباء في بنغالديش.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

حصلت مجموعة متنوعة
من البرامج التنموية
وبرامج إعادة التأهيل
على غالبية مدفوعات
المساعدات المقدمة
من  31جهة إماراتية
مانحة الموجهة لقارة
آسيا خالل عام .2016

المجموع الكلي
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حيث مت توجيه ما يقدّر ب ُربع الربامج التنموية
املمولة من دولة الإمارات لآ�سيا يف �صورة دعم
ثنائي الأطراف مليزانيات احلكومات ،مبا فيها
فل�سطني واليمن� .ساهمت تلك امل�ساعدات يف �إتاحة
قدر �أكرب من املرونة لتلك احلكومات ومتكينها
من تخ�صي�ص مبالغ الدعم تلك وفق ًا لأولوياتها
وظروفها الداخلية .وا�ستكما ًال لتلك اجلهود ،قامت
الإمارات ببناء ودعم عمليات ت�شغيل مئات املدار�س
وامل�ست�شفيات ،بالإ�ضافة �إىل تعبيد الطرق وبناء
عدد من املج ّمعات ال�سكنية للمنازل مي�سورة التكلفة
ومرافقها ،من بينها  4,000منز ًال يف �أفغان�ستان.

مليار دوالر أمريكي

مت توجيه ما يزيد عن  20يف املائة من املدفوعات
املقدمة �إىل �آ�سيا ل�صالح برامج �إن�سانية� ،شملت
خدمات الدعم والتن�سيق لتي�سري تنفيذ عمليات
الإغاثة يف حاالت الطوارئ ،والتي مت تنفيذ معظمها
يف �سوريا واليمن .مت تناول امل�ساعدات املقدمة �إىل
اثنتني من دول �آ�سيا ،هما الأردن واليمن ،مبزيد من
التف�صيل يف ال�صفحات التالية.
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الشكل  :21المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة لقارة آسيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
غرب آسيا

جنوب آسيا

آسيا الوسطى

جنوب شرق آسيا

إقاليم متعددة (آسيا)

شرق آسيا

1,815.0
%89

156.7
%8

33.8
%2

24.1
%1

4.9
%0.2

2.1
%0.1

1,385.0
405.7
24.4

%76
%23
%1

119.2
14.9
22.6

26.0
6.5
1.3

%76
%10
%14

10.6
0.1
13.5

%77
%19
%4
إنسانية

تنموية

%44
%0.1
%56

%100
-

4.9
-

0.7
1.4

%34
%66

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

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

إنسانية

تنموية

)%76( 1,546.3

خيرية

)%3( 63.1

)%21( 427.2

دعم الميزانية العامة
)%36( 558.9

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%38( 160.6

المنشآت الدينية
)%32( 20.3

البنية التحتية للنقل الجوي
)%8( 128.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%30( 127.0

البرامج الموسمية
)%31( 19.7

موارد األراضي الزراعية
)%5( 76.8

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5( 22.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%25( 15.5

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%4( 63.5

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%4( 19.0

التعليم الديني
)%12( 7.7

الخدمات الطبية
)%4( 61.8

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4( 17.6

أخرى
)%43( 656.6

أخرى
)%19( 80.4

حسب الجهة المانحة

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

)%55( 1,118.2

صندوق أبوظبي للتنمية
الهالل األحمر اإلماراتي
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
مؤسسة دبي العطاء
أخرى

)%26( 531.2
)%9( 187.7
)%5( 99.3
)%1( 18.1
)%4( 82.1

دعم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات كل طفل في فلسطين من الرعاية الصحية عبر مؤسسة القلب الكبير.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير

ً
أوضاعا خاصة
الدول التي تعاني

يتواكب الدعم اإلماراتي
الموجه لـ "لدول التي
ّ
ً
أوضاعا خاصة"،
تعاني
والذي يتم تقديمه
للمرة اإلولى ،مع
التحديات التنموية
الملحة التي تواجهها
ّ
تلك الدول ،والتي تضم
فئات البلدان األقل
ً
نموا ،والبلدان النامية
غير الساحلية ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية.

يعترب ق�سم امل�ساعدات الإماراتية املوجهة �إىل
“الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة” �إ�ضافة
جديدة �إىل التقرير ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،ويركز
ب�شكل خا�ص على الدول التي تواجه �أوجه �ضعف
تغي
وق�صور وا�ضحة ب�سبب موقعها اجلغرايف �أو ّ
املناخ ،بالإ�ضافة �إىل التحديات التنموية والفقر
املدقع .تت�ألف تلك املجموعة من  48دولة من
البلدان الأقل منو ًا 32 ،دولة من الدول النامية غري
ال�ساحلية ،و 38دولة من الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية( 37.مع مالحظة وجود تداخل يف ت�صنيف
تلك الدول �ضمن الفئات الثالث :حيث �إنه من بني
الدول الثمان و�أربعني للبلدان الأقل منو ًا 17 ،دولة
منهم تعترب دو ًال نامية غري �ساحلية كذلك ،و 9تعترب
دو ًال جزرية �صغرية نامية).
للمرة الأوىل يلقى ال�ضوء على الدعم الإماراتي
املوجه لهذه املجموعة ،والذي يتوافق مع التحديات
ّ
امللحة التي تواجهها تلك الدول ،والتي مت
التنموية ّ
الت�أكيد عليها عدة مرات يف الأهداف وااللتزامات
العاملية املعرتف بها دولي ًا مثل :خطة التنمية
امل�ستدامة للعام  2030و�أهداف التنمية امل�ستدامة،
وخطة عمل �أدي�س �أبابا (وهي عبارة عن �إطار عام

�شامل للتمويل يهدف ل�ضمان تنفيذ �أهداف التنمية
تغي
امل�ستدامة وخطة  ،)2030واتفاق باري�س ب�ش�أن ّ
املناخ ،و�إطار �سنداي للحد من خماطر الكوارث،
واخلطة احل�ضرية اجلديدة ،والتي تت�ضمن معايري
عاملية جديدة للتنمية احل�ضرية امل�ستدامة.
يبلغ التعداد الإجمايل ل�سكان كل تلك الدول
اله�شة االثنني وت�سعون جمتمعة  1.1مليار
�شخ�ص 38.وبالرغم من �أن تلك الدول كافة تواجه
حتديات مت�شابهة� ،إال �أن كل جمموعة منها تتفرد
مبواجهة �أنواع من الظروف اخلا�صة بها .على �سبيل
املثال ،يف جمموعة الدول النامية ،تعترب ن�سبة الفقر
�أعلى يف جمموعة البلدان الأقل منو ًا ،بينما ي�ضع
انعدام الإطاللة على البحر بالن�سبة للدول النامية
غري ال�ساحلية العراقيل �أمام م�شاركة تلك الدول
يف �أن�شطة التجارة العاملية .يف حني تعاين الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية من م�شكالت تتمثل يف
تغي املناخ.
ال�ضعف واله�شا�شة يف مواجهة �آثار ّ
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ً
نموا
البلدان األقل

تمكنت دولة اإلمارات
على مدى عامي
 2015و 2016من تلبية
نسبة المساعدات
اإلنمائية الرسمية/
الدخل القومي اإلجمالي
الموجهة للبلدان األقل
ً
نموا ،بل إنها تجاوزت
النسبة العالمية
المستهدفة والمحددة
بقيمة ما بين  0.15إلى
 0.20في المائة ،حيث
بلغ متوسط ما قدمته
دولة اإلمارات من
مساعدات إنمائية
رسمية نسبة .0.34

مبجموعها التي ت�ضم  48دولة ،ال يعترب ت�صنيف
البلدان الأقل منو ًا مفهوم ًا جديد ًا .حيث تعود
املرة الأوىل التي يتم فيها اقرتاح �إن�شاء فئة خا�صة
بالبلدان الأقل منو ًا �إىل ما يزيد عن  50عام ًا
م�ضت ،يف عام � ،1964أثناء م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية ،تلى ذلك ت�صديق الأمم املتحدة
عليها الحق ًا يف عام  39.1971ومنذ ذاك الوقت،
مت رفع �أربعة دول فح�سب من القائمة وخرجت من
تلك الفئة .ولكن مع هذا ،فهناك عالمات وا�ضحة
على حدوث التقدم ،حيث يوجد حالي ًا ع�شرة دول
قيد الرفع من قائمة البلدان الأقل منو ًا ،واالنتقال
40
�إىل فئة الدول منخف�ضة الدخل.
وعلى الرغم من التقدم الذي حققته ،تواجه البلدان
الأقل منو ًا العديد من التحديات .فاملخاطر و�أوجه
ال�ضعف واله�شا�شة التي تعاين منها تلك الدول،
تغي املناخ والكوارث
والتي ت�شمل الآثار الناجتة عن ّ
الطبيعية والأوبئة واملخاطر ال�صحية (كتف�شي
وباء الإيبوال يف  2014بغرب �أفريقيا) ،والهزات
االقت�صادية ،كل هذا ي�ش ّكل تهديدات على هذا
التقدم املحقق .لذلك يعترب الو�ضع احلايل لتلك
الدول م�ؤ�سف .وبتعداد �سكانها الذي يبلغ  12يف
املائة من تعداد �سكان العامل ،متثل جمموعة البلدان
الأقل منو ًا �أقل من  2يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل العاملي ،وحوايل  1يف املائة من �إجمايل
�أن�شطة التجارة العاملية ال�سلعية .تعد تلك املجموعة
موطن ًا لأكرث من  880مليون ن�سمة؛ ويعي�ش ما
يقرب من ن�صف تعداد تلك الدول الثمان و�أربعني
للأ�سف يف فقر مدقع (على �أقل من  4.60درهم
41
�إماراتي �أي ما يوازي  1.25دوالر �أمريكي).
ونظر ًا ملعدالت الفقر و�أوجه ال�ضعف واله�شا�شة
والتحديات التنموية املعقدة التي تواجهها جمموعة
البلدان الأقل منو ًا ،حددت الأمم املتحدة ن�سبة
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي
الإجمايل املفرت�ض توجيهها �إىل البلدان الأقل منو ًا
بن�سبة ترتاوح ما بني  0.20 – 0.15يف املائة.
ول�ضمان تقدم التنمية امل�ستدامة يف البلدان الأقل
منو ًا ،مت تبني برنامج عمل للدواللأقل منو ًا للعقد
 .2020-2011وتعهد املانحون بدعم الهدف
اجلوهري من الربنامج والذي ين�ص على “متكني
ن�صف عدد البلدان الأقل منو ًا من تلبية معايري
اخلروج من القائمة بحلول  ،”2020و”الوفاء
بالتزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
للبلدان الأقل منو ًا ،وحت�سينها �إن �أمكن”� ،إىل جانب
التزامات �أخرى.
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بالرغم من مت ّكن بع�ض البلدان الأقل منو ًا من
حتقيق تقدم ملحوظ يف ح�شد املوارد الداخلية
لتمويل وتنفيذ خططها التنموية الوطنية� ،إال �أن
هناك عدد منها ال يزال يعاين من فجوات كبرية يف
التمويل .فوفق ًا لتقارير منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،تُظهر فئة البلدان الأقل منو ًا �أعلى ن�سب
اعتمادية على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
فبالن�سبة لتلك املجموعة ،تعترب امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية م�صدر ًا مهم ًا للتمويل ،ومتثل
42
 68يف املائة من �إجمايل التمويل اخلارجي.
يف عام  ،2016زادت دولة الإمارات العربية
املتحدة من جهودها العاملية املوجهة لدعم البلدان
الأقل منو ًا .حيث وج ّهت دولة الإمارات ما يقرب من
ن�صف م�ساعداتها اخلارجية ،بقيمة  7.04مليار
درهم �إماراتي ( 1.92مليار دوالر �أمريكي) لدعم
البلدان الأقل منو ًا .ومتكنت على مدى عامني على
التوايل 2015 ،و ،2016من تلبية هدف ن�سبة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل ،بل وجتاوزت ،الن�سبة العاملية امل�ستهدفة
 0.20 – 0.15يف املائة ،حيث قدمت دولة
الإمارات خاللهما م�ساعدات �إمنائية ر�سمية بن�سبة
 0.32و 0.36على الرتتيب .وت�أتي الإمارات ك�أحد
�أول الدولة املانحة من غري �أع�ضاء جلنة امل�ساعدة
الإمنائية تتمكن من تلبية هذه الن�سبة املحددة ،وهو
ما �أهّ لها لاللتحاق بنخبة معدودة من الدول املانحة
التي متكنت من حتقيق هذا الإجناز.
مت تقدمي ما يقرب من ثالث �أرباع امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات �إىل البلدان
الأقل منو ًا يف �شكل منح .وجائت اليمن وال�سودان
على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على الدعم،
حيث ح�صلت على ما يزيد عن  80يف املائة من
�إجمايل املدفوعات املوجهة للبلدان الأقل منو ًا .يوفر
املرفق  1ح�ساب ًا تف�صيلي ًا للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة للبلدان الأقل منو ًا.

عالوة على هذا ،قامت دولة الإمارات بتنفيذ عدة
م�شاريع ل�ضمان توفري خدمات التعليم حتى يف
حاالت الأزمات ،وا�ستفاد منها �آالف الطالب يف
كل من النيجر و�سرياليون واليمن ويف نيبال
يف �أعقاب الزلزال املدمر الذي وقع يف عام
 2015خملف ًا وراءه �أكرث من مليون طفل خارج
املدار�س� .إ�ضاف ًة ملا �سبق� ،ساهمت الربامج متعددة
القطاعات املنفذة يف حاالت الطوارئ بالبلدان
الأقل منواً خالل عام  2016يف توفري اخلدمات
ال�صحية واملياه وال�صرف ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل
م�ستلزمات الإيواء واملواد غري الغذائية.
�ساهم الدعم الإماراتي املقدم للبلدان الأقل منو ًا،
خالل عام  ،2016يف معاجلة بع�ض الأولويات
املو�ضوعية التي من املمكن �أن ت�سهم يف حتقيق
مكا�سب تنموية يف عدد من الدول .ففي ال�سودان،
بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإماراتية ثنائية الأطراف
 96يف املائة ،حيث قدمت الإمارات  1.84مليار
درهم �إماراتي ( 500مليون دوالر �أمريكي) كدعم
للميزانية العامة ،مما �ساهم يف متكني حكومة
ال�سودان من تعزيز اال�ستقرار املايل و النقدي
للدولة� ،إىل جانب تعزيز املناخ اال�ستثماري بها .كما
مت تنفيذ العديد من امل�شاريع متعددة القطاعات
الأخرى من �أجل توفري خدمات الرعاية االجتماعية
للكثري من الأ�سر والأفراد الفقرية واملحرومة ،مبا
فيهم الأيتام .عالوة على هذا ،ح�صلت قطاعات
التعليم وال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي على
بع�ض من تلك املدفوعات� ،شملت بناء املدار�س
ٍ
ودعم نفقاتها الت�شغيلية ،ودعم امل�ست�شفيات
والعيادات ،و�أعمال حفر وبناء �آبار املياه يف �أجزاءٍ
عديدة من الدولة.
ففي موريتانيا ،ان�صب تركيز جهود امل�ساعدات
الإماراتية ،خالل عام  ،2016على تنفيذ العديد
من م�شاريع البنية التحتية� .شمل هذا تنفيذ عدد

من م�شاريع البناء ،بدء ًا ب�إن�شاء طريق رئي�سي
مع ّبد ثنائي االجتاه بطول  264كيلومرت� ،إىل بناء
املدار�س والعيادات وحفر �آبار املياه .وبعد االنتهاء
من م�شروع الطاقة ال�شم�سية الذي دعمته الإمارات،
وي�شمل ثمان حمطات للطاقة ال�شم�سية� ،سي�سهم يف
توفري ما يقرب من ثلث احتياجات الكهرباء ل�سبع
بلدات نائية يف موريتانيا ،مما ي�سهم يف خف�ض
اعتمادها على املولدات التي تعمل بوقود الديزل،
وتوفري نفقات وتكلفة الوقود كما يخف�ض من
انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
يف بنغالدي�ش (والتي تعترب �أحد البلدان الأقل
منو ًا ومن الدول النامية غري ال�ساحلية) ،دعمت
الإمارات كذلك العديد من م�شاريع البنية
التحتية .من بينما بناء حمطة طاقة �شيكالباها
بقدرة  225ميغاوات يف �شيتاغونغ ،وتهدف تلبية
الطلب على الطاقة الكهربائية ومعاجلة العجز يف
الطاقة يف تلك املنطقة ،والذي يقدّر مبا بني � 7إىل
� 8ساعات يف اليوم .كما يعد �إعادة متهيد وتعبيد
طريق “جويدفبور – ت�شاندرا – تاجنيل � -إلينجا”
بطول  70كيلومرت مثا ًال بارز ًا �آخر على هذا الدعم.
يعترب احل�صول على املاء من امل�شكالت التي تواجهها
بنغالدي�ش ،بالإ�ضافة �إىل جودة ونوعية املياه .فوفق ًا
ملنظمة ال�صحة العاملية ،من بني  97يف املائة من
�إجمايل ال�سكان الذين يتمتعون مبرافق لإمداد
املياه 40 ،يف املائة منهم فح�سب يح�صلون على مياه
�شرب نظيفة .ون�سبة  60يف املائة الباقون يح�صلون
على مياه غري نظيفة �صحي ًا و�ضارة .وكمحاولة منها
لعالج هذه امل�شكلة ،قامت الإمارات ببناء ما يزيد
عن  300بئر ًا للمياه وحوايل  700م�ضخة للمياه
خالل عام  .2016وفيما يتعلق بدعم الربامج
ال�صحية ،قامت الإمارات بتمويل النفقات الت�شغيلية
للعديد من امل�ست�شفيات .حيث يوفر م�ست�شفى
طريان الإمارات فريند�شيب العائم امل�ساعدة

وبالرغم من توجيه ق�سم كبري من الدعم الإمارتي
املقدم للبلدان الأقل منو ًا �إىل الربامج التنموية،
فقد ا�ستجابت دولة الإمارات كذلك لالحتياجات
الإن�سانية لبع�ض البلدان الأقل منو ًا ،حيث قدمت
ما يزيد عن  16يف املائة من �إجمايل املدفوعات
املقدمة يف عام � 2016إىل �أفغان�ستان وال�صومال
واليمن .وح�صلت برامج امل�ساعدات الغذائية يف
حاالت الطوارئ على غالبية هذه امل�ساعدات ،حيث
مت من خاللها تقدمي �آالف الأطنان من الغذاء
بالإ�ضافة �إىل ما يزيد عن ن�صف مليون طرد غذائي
�إىل �إريرتيا وال�صومال واليمن .ففي اليمن ،كان
يتم تو�صيل حوايل  235طن من الغذاء يف اليوم
الواحد.منذ بدء الأزمة الإن�سانية يف .2015
الري بغرض الزراعة – من بين المشاريع األخرى التي تدعمها اإلمارات عبر صندوق ابوظبي للتنمية في بنغالديش.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

الطبية ال�ضرورية لأكرث من مليوين �شخ�ص يعي�شون
يف جمتمعات غالب ًا ما تت�سبب الفي�ضانات املو�سمية
ال�سنوية يف بنغالدي�ش يف عزلها.
كان التعليم �أكرث القطاعات متوي ًال يف كل من
تنزانيا وال�سنغال .حيث و�صل الدعم الذي قدمته
الإمارات لكلتا الدولتني �إىل �آالف الطالب ،من
خالل عدة م�شاريع �شملت �صيانة املدار�س وتقدمي
الدعم الت�شغيلي واملنح الدرا�سية .ففي تنزانيا،
بالإ�ضافة �إىل برامج التعليم الأخرى ،مت �إنفاق
 10.6مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح برامج النمو يف مرحلة الطفولة
املبكرة .ويف ال�سنغال ،مت تخ�صي�ص ما يقرب من
 60يف املائة من الدعم الإماراتي املوجه لها ،بقيمة
 11مليون درهم �إماراتي ( 3مليون دوالر �أمريكي)،
ل�صالح قطاع التعليم ،وحتديد ًا التدريب املهني.
�شملت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة
لكلتا الدولتني كذلك خدمات الرعاية االجتماعية
للأيتام وكبار ال�سن والأ�سر املحتاجة ،بالإ�ضافة
�إىل توجيه اجلهود لتوفري الإمدادات الأ�سا�سية ملياه
ال�شرب.
ويف لي�سوتو ،والتي تعترب كذلك من الدول النامية
غري ال�ساحلية ،وا�صلت دولة الإمارات دعمها لبناء
�سد ميتولونغ من �أجل الت�صدي مل�شكلة النق�ص
ال�شديد يف �إمدادات املياه بالدولة .وبالإ�ضافة �إىل
م�ساهمته يف �إمداد ثلثي �سكان الدولة باملياه� ،ساهم
امل�شروع كذلك يف توفري فر�ص عمل لأكرث من ن�صف
مليون �شخ�ص .و�سيتم على مدى ال�صفحات التالية
تف�صيل مزيد من ال�شرح حول الدعم الإماراتي
املقدم لدولتني �أخرتني من البلدان الأقل منو ًا ،هما
ال�صومال واليمن.
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ً
نموا
الشكل  :22المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة للبلدان األقل
حسب القطاع

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

دعم الميزانية العامة
)%57( 1,094.4

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%3( 63.5

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%7( 131.3

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
)%2( 37.2

السياسات اإلدارية لقطاع التوظيف
)%6( 111.8

1,916.8
دوالر أمريكي

خدمات الدعم والتنسيق
)%4( 76.2
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%4( 71.8

مرافق التعليم والتدريب
)%2( 36.6
التنمية الحضرية وإدارتها
)%2( 34.5
الخدمات الطبية
)%1( 25.0
أخرى
)%12( 234.4
قامت مؤسسة نور دبي بتقديم خدمات الرعاية الصحية ،بما في ذلك فحوصات النظر في إثيوبيا.
المصدر :نور دبي

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

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

هدف 8

)%32( 613.2

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

)%31( 595.3

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 1

)%9( 178.8

القضاء على الفقر

هدف 2

)%7( 134.8

القضاء التام على الجوع

هدف 7

)%5( 103.7

هدف 11

)%5( 87.0

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

)%4( 73.7

هدف 3

)%4( 68.7

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

)%2( 30.5

هدف 9

)%0.5( 22.5

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 16

)%0.3( 5.6

هدف 15

)%0.1( 1.6

هدف 5

)%0.1( 1.4

السالم والعدل والمؤسسات القوية
الحياة في البرّ

المساواة بين الجنسين

الدول النامية غير الساحلية

للمساعدة في تلبية
االحتياجات ذات
األولوية للدول النامية
غير الساحلية ،تم توجيه
ما يقرب من  70في
المائة من المساعدات
الخارجية اإلماراتية
الموجهة لتلك الدول
خالل عام  2016لدعم
برامج تنموية جرى
تنفيذها في  30دولة.

المجموع الكلي

137.6

مليون دوالر أمريكي

هي جمموعة تت�ألف من  32دولة ،ويعترب عدم
�إطاللتها على البحر من �أهم العقبات التي تواجهها
لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل
عام .وتت�سبب تلك م ـقـ ـ ـ ــالـ ــة اجلغرافية يف عرقلة
م�شاركتها وتناف�سيتها يف الأ�سواق العاملية .يف عام
 ،2015بلغ ن�صيب الدول النامية غري ال�ساحلية
من ال�صادرات العاملية  1يف املائة فح�سب .ونظر ًا
لأن غالبية الأن�شطة التجارية لل�سلع والب�ضائع يف
العامل تتم عرب البحار ،يعترب املوقع اجلغرايف للدول
غري ال�ساحلية �أحد امل�ساوئ التي تواجهها .لذا
ت�سهم امل�سافات الطويلة وعبور املزيد من النقاط
احلدودية من الأ�سواق وحتى الوجهة يف زيادة
النفقات الإجمالية التي تتحملها الدول النامية
غري ال�ساحلية مقابل خدمات النقل .عالوة على
هذا تعاين البنية التحتية للنقل فيها من م�شكالت
و�أوجه ق�صور .حيث تبلغ ن�سبة الطرق املع ّبدة يف
الدول النامية غري ال�ساحلية حوايل الثلث فح�سب.
وت�سهم التحديات التي تواجهها تلك الدول فيما
يتعلق ب�صعوبة الأر�ض و�سوء حالة الطرق الربية
وال�سكك احلديدية يف �إ�ضافة املزيد من العراقيل
43
�أمام تلك الدول.
تعترب الدول النامية غري ال�ساحلية ،على وجه العموم،
من بني �أكرث الدول النامية فقر ًا :حيث توجد  17دولة

من الدول النامية غري ال�ساحلية م�صنفة كذلك
�ضمن فئة البلدان الأقل منو ًا .ووفق ًا للتقرير الذي
�أعده مكتب الأمم املتحدة للممثل ال�سامي للبلدان
الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ( ،)UN-OHRLLSف�إن
ما يقدّر بنحو  54يف املائة من �أرا�ضي الدول النامية
أرا�ض جافة ،مما يعني �أنها
غري ال�ساحلية م�ص ّنفة ك� ٍ
مت�أثرة بدرجات متفاوتة مب�شكالت مثل الت�صحر
وتدهور الرتبة واجلفاف.
وكم�ساعدة لتلبية بع�ض االحتياجات ذات الأولوية
للدول النامية غري ال�ساحلية ،مت توجيه ما يقرب من
 70يف املائة من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املوجهة لتلك الدول خالل عام  2016لدعم برامج
تنموية جرى تنفيذها يف  28من الدول النامية غري
ال�ساحلية .مت تقدمي حوايل  85يف املائة منها يف
�صورة منح ،وكانت قطاعات التنمية احل�ضرية،
والبنية التحتية للنقل الربي والتعليم على ر�أ�س
قائمة القطاعات الأكرث متوي ًال .ح�صلت �أفغان�ستان
و�أوغندا وطاجيك�ستان على حوايل ن�صف مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة للدول النامية غري
ال�ساحلية خالل عام  .2016ويوفر املرفق  2ح�ساب ًا
تف�صيلي ًا للدعم الإماراتي املقدم للدول النامية غري
ال�ساحلية خالل عام  ،2016مع بيان املدفوعات
بح�سب قطاع امل�ساعدات.
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قامت الإمارات بتمويل جمموعة من م�شاريع
�إمداد املياه يف  14دولة من الدول النامية غري
ال�ساحلية� ،شملت حفر �آبار املياه وتوفري �صهاريج
املياه يف العديد من املناطق القروية .عالوة على
هذا ،دعمت دولة الإمارات كذلك تنفيذ عدد من
م�شاريع املياه وا�سعة النطاق مثل بناء �سد ميتولونغ
يف لي�سوتو (والتي تعترب كذلك من بني البلدان
الأقل منو�أً) ويوفر املياه لنحو ثلثي �سكان الدولة،
ونفق �أربا�-سيفان يف �أرمينيا ،وايل يتم من خالله
نقل  250مليون مرت مكعب من املياه �سنوي ًا �إىل
البحرية ،بالإ�ضافة �إىل �سد �سامانديني يف بوركينا
فا�سو( ،والتي تعد كذلك من البلدان الأقل منو ًا)،
ب�سعة  1.5مليار مرت مكعب والذي �سي�ساعد ،عند
اكتماله يف يوليو  ،2017يف توليد � 100ألف فر�صة
عمل و�سي�سهم بحوايل  2يف املائة يف الناجت القومي
الإجمايل للدولة.
مت توجيه حوايل ثلث امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات ل�صالح الدول النامية غري
ال�ساحلية لدعم �أفغان�ستان (وهي من البلدان
الأقل منواً) ،بقيمة بلغت  159مليون درهم
�إماراتي ( 43.3مليون دوالر �أمريكي) .مت تقدميها
ح�صري ًا تقريب ًا يف �صورة منح ،وات�سم الدعم
الإماراتي املوجه لأفغان�ستان بال�شمولية ،حيث �شمل
برامج تنموية وبرامج �إعادة الت�أهيل وامل�ساعدات
الإن�سانية .ت�ضمنت تلك الربامج م�ساهمات لبناء
 4,000منز ًال ،وحفر �أكرث من مائة بئر لتوفري مياه
ال�شرب الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل دعم التكاليف
الت�شغيلية مل�ست�شفى زايد املخ�ص�صة ل�صحة الأم
والطفل.
ومن خالل متويل �إجراء درا�سات اجلدوى،
�ساعدت دولة الإمارات كذلك يف �إنعا�ش �صناعة
الزعفران التي تعود جذورها �إىل مائة عام م�ضت
يف �أفغان�ستان .وت�سهم تلك ال�صناعة القائمة على
الن�شاط الزراعي يف خلق فر�ص لتوليد الدخل التي
يحتاجها الأفغان ،مبا فيها الن�ساء والالتي ي�ش ّكلن ما
ي�صل �إىل  80يف املائة من �أن�شطة �إنتاج الزعفران.
عالوة على هذا ،ح�صل قطاع التعليم بالدولة على
قد ٍر كبري من دعم دولة الإمارات ،تراوح ما بني بناء
املدار�س ،مبا يف ذلك معاهد التدريب املهني� ،إىل
تطوير وحت�سني املهارات التي يتطلبها �سوق العمل،
وكذلك تقدمي املنح الدرا�سية باجلامعات وتوفري
الأجهزة واملعدات جلامعة يف مدينة خو�ست.
احتلت �أوغندا ،وهي من البلدان الأقل منو ًا ،املرتبة
الثانية بني �أعلى الدول النامية غري ال�ساحلية تلقي ًا
للدعم من دولة الإمارات خالل عام  ،2016حيث
ح�صلت على منح بقيمة  45.2مليون درهم �إماراتي
( 12.3مليون دوالر �أمريكي)� .ساهمت امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ل�صالح
قطاع التعليم يف دعم واحدة من �أولويات التنموية
لأوغندا ،والتي تت�ألف الغالبية العظمى من �سكانها
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من ال�شباب :حيث �إن �أكرث من ن�صف �سكانها
يف �سن حتت � 15سنة .تراوح هذا الدعم ما بني
تعزيز العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
بني الفتيات ،وتوفري فر�ص التدريب املهني لإعداد
الطالب ل�شغل وظائف منتجة ،وتوفري برامج
التدريب على تكولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للطالب والعلمني على حد ال�سواء .عالوة على هذا،
قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الأن�شطة
الأخرى يف �أوغندا ،مثل بناء امل�ساجد وتوفري
مياه ال�شرب الأ�سا�سية وتوفري خدمات الرعاية
االجتماعية ملئات الأيتام والأ�سر املحتاجة.

ال�صرف ال�صحي .وبنا ًء عليه ،بالإ�ضافة �إىل خميم
عالج العيون املتنقل ،قامت الإمارات كذلك بدعم
الربنامج القومي للق�ضاء على الرتاخوما يف �إثيوبيا
بحلول  .2020بال�شراكة مع مركز كارتر ،و�ست�ساعد
من خالله دولة الإمارات يف توفري العالجات لنحو
 16مليون �شخ�ص على مدى � 4سنوات .ترجمت
الإمارات هذا الدعم ،خالل عام � ،2016إىل
�إجراء ما يقرب من � 350ألف جراحة يف العيون،
وتنفيذ برامج رفع الوعي التي و�صلت �إىل ما يزيد
عن � 13ألف قرية وتوفري حوايل ن�صف مليون وحدة
مراحي�ض.

كان قطاع البنية التحتية للنقل الربي ،والذي
يعترب �أحد التحديات امللحة التي تواجهها العديد
من الدول النامية غري ال�ساحلية والبلدان الأقل
منو ًا ،هو �أعلى القطاعات تلقي ًا للم�ساعدات يف كل
من �إثيوبيا وماالوي .ففي ماالوي ،دعمت دولة
الإمارات حت�سني الطريق الرئي�سي ،الذي يربط
ما بني عا�صمة الدولة والأجزاء ال�شمالية بها .ويف
�إثيوبيا ،وا�صلت دولة الإمارات م�ساهماتها متعددة
ال�سنوات املقدمة لبناء طريق جيدو -فين�شا -
ليمليم برييها.

وبالإ�ضافة �إىل دعم م�شاريع �أخرى ،كان قطاع
خدمات الرعاية االجتماعية هو �أكرث القطاعات
تلقي ًا للم�ساعدات يف كل من بوروندي ،ومايل،
وزميبابوي .ي�أتي هذا الدعم يف �إطار التعهد طويل
الأجل الذي التزمت به دولة الإمارات جتاه العائالت
املحرومة والأيتام املتواجدين يف هذه الدول ،ويف
العديد من الدول النامية الأخرى.

�أدى اجلفاف �إىل مواجهة تلك الدولة غري ال�ساحلية
للكثري من ال�صعوبات على مدى �سنوات ،ولكن ت�شري
التقارير �إىل �أن موجة اجلفاف التي �سادت �إثيوبيا
على مدى عام  2016كانت الأ�سو�أ منذ خم�سني
عام ًا .وبنا ًء على هذا ،وا�صلت الإمارات تنفيذ
م�شاريعها املتعلقة ب�إمداد املياه يف الدولة ،مبا فيها
املناطق القروية التي ت�ضطر لل�سري مل�سافة  20كيلو
مرت �أو �أكرث للح�صول عليه ،وهي امل�سرية التي غالب ًا
ما تقوم بها الن�ساء والفتيات.
عالوة على هذا ،وجهت دولة الإمارات جهود ًا خالل
عام  2016ل�صالح قطاعات ال�صحة والتعليم يف
�إثيوبيا� .شمل الدعم املوجه لقطاع التعليم تقدمي
مدفوعات ل�صالح بناء مدار�س ودعم تكاليفها
الت�شغيلية ،ومتويل برامج التغذية املدر�سية،
بالإ�ضافة للمنح الدرا�سية من خالل مدر�سة كيدان
ميهريت يف �أدي�س �أبابا .ت�ضم هذه املدر�سة ،التي
ت�شمل حلقتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي� ،أكرث من
 900طالب ًا من الفتيان والفتيات.
تباينت الربامج ال�صحية التي نفذتها الإمارات يف
�إثيوبيا ما بني توفري الإمدادات الطبية �إىل توفري
الرعاية ال�صحية لأمرا�ض العيون ،مبا فيها عالج
الرتاخوما (الرمد ا ُ
حلبيبي) ،وهو املر�ض الذي
يتعر�ض للإ�صابة به  67مليون �شخ�ص يف �إثيوبيا.
ووفق ًا لتقارير منظمة ال�صحة العاملية ،تعترب
الرتاخوما من �أ�سباب العدوى الرئي�سية امل�سببة
للعمى على م�ستوى العامل ،ويعود ال�سبب الرئي�سي
للإ�صابة بها �إىل �سوء ممار�سات النظافة ال�صحية
ونق�ص املياه وعدم كفاية املراحي�ض ومرافق

بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات اخلريية ،والتي مت توجيه
غالبيتها لبناء امل�ساجد وتنفيذ الربامج املو�سمية
خالل �شهر رم�ضان املبارك ،كانت امل�ساعدات
الإن�سانية كذلك �أحد حماور تركيز امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة لعدد من الدول
النامية غري ال�ساحلية .ففي عام  ،2016ا�ستجابت
دولة الإمارات الحتياجات الأ�شخا�ص املت�ضررين
من ال�صراعات والكوارث لطبيعية يف دولتني :يف
�أعقاب الزلزال الذي وقع عام  2015يف نيبال،
وعقب الزلزال املدمر الذي وقع يف طاجيك�ستان
بقوة  7.8درجة ،حيث قدمت الإمارات م�ساعدات
متعددة القطاعات حلاالت الطوارئ� ،شملت توفري
مواد الإغاثة وبناء  200منز ًال و�إعادة ت�أهيل
طريق رئي�سي و�إعادة بناء قناة مائية لل�صرف يف
دو�شانبي ،عا�صمة طاجيك�ستان.
ويف النيجر� ،أطلقت دولة الإمارات برناجمها
“التعليم يف حاالت الطوارئ”� .سرتكز املهمة
الأوىل للربنامج على جمع الدالئل العملية من �أر�ض
الواقع يف الدولة ،وا�ستخدام تلك النتائج لتعزيز
اجلهود الدولية الرامية �إىل �ضمان متكني الأطفال
من موا�صلة تعليمهم يف املناطق والدول املت�أثرة
بال�صراعات .و�سيكمل الربنامج اجلهود املبذولة
يف النيجر لتح�سني مهارات القراءة واحل�ساب،
بالإ�ضافة �إىل التعلم االجتماعي االنفعايل ملا يقرب
من � 4آالف طفل الجئ نيجريي يف عمر ما بني
� 6إىل  14عام.

الشكل  :23المساعدات اإلماراتية الموجهة للدول النامية غير الساحلية
حسب القطاع

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

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%6( 7.9

التنمية الحضرية وإدارتها
)%16( 22.4
البنية التحتية للنقل البري
)%12( 16.7

التعليم العالي
)%5( 6.6

خدمات الدعم والتنسيق
)%9( 12.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%5( 6.5

137.6

دوالر أمريكي

مرافق التعليم والتدريب
)%9( 12.2

الخدمات االجتماعية
األساسية متنوعة
)%4( 6.2

الخدمات الطبية
)%8( 11.0

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%3( 4.4
أخرى
)%23( 31.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

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

هدف 11

)%36( 49.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

)%20( 26.9

التعليم الجيد

هدف 1

)%14( 18.7

القضاء على الفقر

هدف 9

)%13( 17.6

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 3

)%8.7( 12.0

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

)%5.7( 8.0

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%1.5( 2.1

هدف 15

)%0.5( 1.5

هدف 8

)%0.4( 0.6

هدف 17

)%0.2( 0.3

هدف 7

)%0.1( 0.1

هدف 5

)%0.001( 0.001

هدف 16

)%0.001( 0.001

الحياة في البرّ

العمل الالئق ونمو االقتصاد
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
المساواة بين الجنسين
السالم والعدل والمؤسسات القوية
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الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

الدول الجزرية الصغيرة النامية

كانت قطاعات البنية
التحتية ،والصحة ،والمياه
والصرف الصحي على
رأس قائمة القطاعات
التي حصلت على دعم
من دولة اإلمارات ،خالل
عام  ،2016في  26دولة
من الدول الجزرية
الصغيرة النامية.

مت االعرتاف مبجموعة الدول ،البالغة  38دولة،
التي تواجه ظروف ًا خا�صة مت�شابهة حتت م�سمى
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية يف عام ،1992
وذلك �أثناء م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة
والتنمية ،واملعروفة با�سم “قمة الأر�ض” .وعاد ًة ما
تكون الدول اجلزرية ال�صغرية النامية دو ًال �صغرية
احلجم تعاين من �أوجه �ضعف ي�سهم يف �إبرازها
كونها يف �أماكن نائية ومتطرفة بالإ�ضافة �إىل ت�أثرها
بتغي املناخ والكوارث الطبيعية� ،إىل جانب عوامل
ّ
44
�أخرى.
يف عام � ،2016ساهمت جمموعة من اجلهات
املانحة الإماراتية يف دعم تنفيذ العديد من
امل�شاريع يف  26دولة من الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية 6 ،منها تعترب من البلدان الأقل منو ًا .جائت
قطاعات البنية التحتية ،ال�صحة ،املياه وال�صرف
ال�صحي على ر�أ�س قائمة القطاعات الأكرث تلقي ًا
للدعم خالل عام  .2016مت توجيه غالبية اجلهود
الإماراتية املوجهة لقطاع ال�صحة �إىل الدعم متعدد
ال�سنوات للم�ست�شفيات يف كل من �سي�شل وجزر
القمر ،والذي تفاوت ما بني �أعمال البناء وال�صيانة،
�إىل متويل التكاليف الت�شغيلية ،مبا فيها الرواتب .يف
جزر املالديف ،وا�صلت دولة الإمارات دعمها املقدم
مل�شروع العالج عن ُبعد ،وهي املبادرة التي ت�سهم يف
عالج امل�شكالت اجلغرافية التي تعاين منها الدولة،
حيث �إنها ت�صل �إىل  35جزيرة نائية خلدمة �آالف
الأ�شخا�ص املحتاجني للرعاية ال�صحية.
تعترب �سي�شل �أ�صغر دول �أفريقيا ،وي�سهم �صغر
حجم الدولة يف و�ضع قيود على تلبية احتياجاتها
التنموية ،مبا فيها ال�سكن .وملعاجلة تلك امل�شكلة،
تلج�أ الدولة �إىل تنفيذ م�شاريع اال�ست�صطالح؛ فمث ًال
تعترب غالبية �أرا�ضي جزيرة “ماهي” ،والتي يقطن
بها حوايل  90يف املائة من �إجمايل �سكان الدولة،
أرا�ض م�ست�صلحة .وبنا ًء عليه ،وكمحاولة لدعم
� ٍ
�أحد الأولويات التنموية حلكومة �سي�شل ،قدمت

المساعدات الخارجية 2016

دولة الإمارات منح ًا من �أجل “م�شروع �إ�سكان
�إيلي بريزيفران�س” ( ،)Ile Perseveranceوهو
جم ّمع �سكني ي�شتمل على  2,000وحدة �سكنية
مي�سورة التكلفة ،يت�ضمن خدمات الكهرباء و�أنظمة
املياه وال�صرف ال�صحي واملرافق العامة ،بالإ�ضافة
�إىل مدر�ستني للتعليم الأ�سا�سي وم�ست�شفى ومركز ًا
لل�شرطة ومركز ًا للدفاع املدين.
يف فانواتو ،والتي تعترب كذلك من البلدان الأقل
منو ًا ،دعمت الإمارات قطاع التعليم بالدولة من
خالل متويل م�شاريع تنمية يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،مع العمل يف الوقت نف�سه على حت�سني فر�ص
احل�صول على خدمات التعليم وحت�سني جودته.
نظر ًا العتماد الدول اجلزرية ال�صغرية النامية عاد ًة
على ا�سترياد الوقود احلفري لتلبية احتياجاتها
من خدمات النقل وتوليد الطاقة الكهربائية،
فغالب ًا ما تنعك�س عليها �آثار ًا �سلبية نتيجة لتذبذب
�أ�سعار النفط .ولهذا ،تعهدت العديد من الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية بزيادة اعتمادها على
م�صادر الطاقة املتجددة .وا�ستجاب ًة لهذا ،وا�صلت
دولة الإمارات خالل عام  ،2016وعلى غرار
الأعوام ال�سابقة ،دعمها املقدم مل�شاريع الطاقة
املتجددة يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية.
كما �أن مدفوعات دولة الإمارات املوجهة لهذا
القطاع يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية خالل
عام  2016يف �صورة منح ،بقيمة  11.6مليون
درهم �إماراتي ( 3.2مليون دوالر �أمريكي) لبناء
حمطات للطاقة ال�شم�سية يف كل من جزر مار�شال،
ميكرونيزيا ،ناورو ،جزر �سليمان ،توفالو .يت�ضمن
الف�صل الثاين ا�ستعرا�ض �أكرث تعمق ًا لربامج الطاقة
املتجددة التي دعمت دولة الإمارات تنفيذها.

الشكل  :24المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة للدول الجزرية الصغيرة النامية
حسب القطاع

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

البنية التحتية للنقل الجوي
)%43( 126.9
موارد األراضي الزراعية
)%26( 76.8

294.0

الخدمات الطبية
)%5( 14.0

السكن المنخفض التكلفة
)%0.5( 1.3
أخرى
)%1.5( 5.4

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

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

هدف 9

)%43( 127.1

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 2

)%26( 77.4

القضاء التام على الجوع

هدف 6

)%18( 52.0

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

)%5( 14.0
)%3( 8.9

هدف 17

)%2( 6.6

هدف 11

)%2( 4.7

هدف 1

)%0.5( 1.7

هدف 4

)%0.4( 1.3

هدف 16

)%0.1( 0.2

هدف 15

)%0.04( 0.1

التعليم الجيد
السالم والعدل والمؤسسات القوية
الحياة في البرّ

294.0

التنمية الحضرية وإدارتها
)%1( 2.3

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%4( 11.8

القضاء على الفقر

مليون دوالر أمريكي

الطاقة الشمسية
)%1( 3.2

دوالر أمريكي

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المجموع الكلي

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
)%2( 5.7

إدارة المخلفات
والتخلص منها
)%14( 40.2

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

طالب وطالبات يستعدون لدخول الفصول الدراسية في فانواتو عبر مشاريع مؤسسة دبي العطاء.
المصدر :دبي للعطاء

دعم الميزانية العامة
)%2( 6.5
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المساعدات الخارجية 2016

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

مجموعة مختارة
من الدول

بالإ�ضافة لكونها �أحد م�صادر الدخل الرئي�سية يف
املدينة ،وكونها مركز ًا لتوليد الكهرباء .مت بناء
�صوامع لتخزين القمح ،مما �ساهم يف خف�ض
تكاليف الغذاء يف م�صر ورفع قدرتها اال�ستيعابية
على تخزين حما�صيل القمح واحلد من الفاقد.
عالوة على هذا مت مد �شبكات ال�صرف ال�صحي
وتو�صيالت �إمداد الكهرباء وحفر �آبار املياه ملئات
القرى غري املت�صلة ب�شبكات املرافق.

ً
وصفا للمساعدات الخارجية
تتضمن الصفحات التالية
اإلماراتية المقدمة إلى  5من الدول التي تم دعمها
خالل عام  .2016من قارة أفريقيا ،تم اختيار مصر
والمغرب والصومال .في حين تشمل الدول التي تم
اختيارها من قارة آسيا األردن واليمن.

�إما فيما يتعلق بجامعة الأزهر مب�صر� ،ساهمت
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات يف ت�أ�سي�س
مبنى للمبيت ي�ستوعب  3,000فتاة طالبة ،ومكتبة
جديدة .عالوة على هذا ،مت تقدمي متويالت لبناء
ما يزيد عن مائة مدر�سة جديدة ومركز ًا للتدريب
املهني� .إىل جانب كفالة الأيتام وفتح ف�صول
لتعليم احلياكة و�إن�شاء م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة
احلجم ،مما �ساعد يف دعم تنمية االقت�صاد املحلي
ومعاجلة م�شكلة تفاوت امل�ستويات والفقر والفر�ص
االقت�صادية ما بني احل�ضر والقرى يف �صعيد م�صر.

مت تقدمي منحة لتو�سعة م�ست�شفى الأطفال لعالج
ال�سرطان بالعا�صمة بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء  78عيادة
جديدة لطب الأ�سرة .كما بدء ت�شغيل خطوط لإنتاج
امل�صل واللقاح.
ونظر ًا ال�ستمرار م�صر يف لعب دور هام على
امل�ستويني الأفريقي والعربي ،ف�إن دولة الإمارات
تفخر ب�أن تكون �شريك ًا لها يف حتقيق تنميتها
امل�ستدامة.

الشكل  :25المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى مصر

جمهورية مصر العربية

ً
غد أفضل
سعيا لتحقيق األمن الغذائي ،وخلق وظائف في قطاع الزراعة ،لوطن يزرع األمل في ٍ

حسب فئة المساعدات

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

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
دعم الميزانية العامة
)%83( 2,000.0

تنموية
)%99.7( 2,413.0

التنمية الحضرية وإدارتها
)%9( 212.8

إنسانية
)%0.003( 0.1

التخزين
)%2( 44.4

خيرية
)%0.3( 7.5

التنمية الزراعية
)%1( 31.5
انظمة الصحة العامة الكبيرة
)%1( 26.6
أخرى
)%4( 105.2

حضور الطالب لدرس العلوم في مدرسة ابتدائية في مصر.
المصدر :المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر

حسب الجهة المانحة

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

تقع جمهورية م�صر العربية يف الطرف ال�شمايل
ال�شرقي من قارة �أفريقيا ،وت�شغل م�ساحة تقدّر
بنحو مليون كيلو مرت مربع .بتعداد �سكانها الذي
يزيد عن  90مليون ن�سمة ،تعترب م�صر ثاين �أكرب
اقت�صاد على م�ستوى قارة �أفريقية ،حيث يعي�ش
 95يف املائة من �سكانها على طول جمرى نهر النيل.
لذا فال عجب �أن تظل الزراعة ،والتي يعمل بها �أكرث
من ربع القوة العاملة يف م�صر ،على نف�س القدر
من الأهمية بالن�سبة مل�صر مثلما كانت يف الأزمان
ال�سابقة .عالوة على هذا ،تعد قطاعات ال�صناعة
واخلدمات وال�سياحة كذلك من املحركات الرئي�سية
45
للتنمية يف هذه الدولة.
�ساهمت م�ساعدات دولة االمارات املوجهه جلمهورية
م�صر العربية يف حتقيق الهدف الثامن من �أهداف
التنمية امل�ستدامة (توفري العمل الالئق وحتقيق
النمو االقت�صادي) .مت توجيه غالبية الدعم الذي
قدمته دولة الإمارات �إىل م�صر بقيمة  8.89مليار

درهم �إماراتي ( 2.42مليار دوالر �أمريكي) خالل
عام  2016يف �شكل دعم للميزانية ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستمرار قيام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتمويل
 17م�شروع متعددي ال�سنوات .حيث ا�ستمر دعم
�صندوق �أبوظبي للتنمية مل�صر منذ عام ،1974
عندما قام بتمويل م�صنع طلخا لل�سماد .واليوم،
ي�سهم امل�صنع يف تلبية ق�سم كبري من احتياجات
م�صر من املخ�صبات النيرتوجينية ،مما ي�سهم يف
منو قطاعي ال�صناعة والزراعة.

امل�شاريع امل�شابهة الأخرى وا�سعة النطاق م�شروع
تو�شكى لتو�سيع رقعة الأرا�ضي الزراعية ،والذي
من املتوقع �أن ي�سهم يف خلق � 25ألف وظيفة و�إنتاج
� 130ألف طن من الغذاء �سنوي ًا ،بعد االنتهاء من
تنفيذ مراحله الثالث .ومن �ضمن ر�ؤية احلكومة
امل�صرية ،ال�سعي لتطوير قطاعات ال�صناعة
وال�سياحة واخلدمات يف تو�شكى واجتذاب املاليني
من املقيمني على طول وادي النيل ،مما يخفف من
الكثافة ال�سكانية يف تلك املنطقة.

ومن الأمثلة الأخرى على الدعم الإماراتي القوي
لهذا القطاع احليوي ال�سعي لتنفيذ م�شروع طموح
ال�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية يف منطقة غرب
النوبارية .وبوا�سطة الدعم املمنوح له حتى ال�سنوات
الأخرية ،من خالل ا�ست�صالح � 55ألف فدان
ومد قنوات الري وتوفري املعدات املتقدمة� ،ساهم
امل�شروع يف خلق مئات الوظائف مع ا�ستخدام املزارع
لزراعة اخل�ضر والفاكهة واحلبوب والقطن .ومن

�شملت امل�شاريع الأخرى التي دعمتها الإمارات يف
م�صر بناء قرابة � 60ألف وحدة �سكنية جديدة
�إىل جانب البنية التحتية اخلا�صة بها .بالإ�ضافة
�إىل املنح املقدمة ل�شراء  600حافلة ركاب لتعزيز
خدمات النقل العام ،ا�ستمر تقدمي املدفوعات
كذلك من �أجل توفري متويل �إ�ضايف ملحطة كهرباء
بنها بقدرة  75ميجاوات ،والتي �سهمت يف دعم
تلبية االحتياجات املحلية من الطاقة الكهربائية

المساعدات الحكومية

)%56( 1,366.6

صندوق أبوظبي للتنمية

)%43( 1,035.2

جمعية دار البر

)%0.3( 7.9

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.3( 6.1

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.1( 2.0

مؤسسة دبي العطاء

)%0.03( 0.8

مؤسسة القلب الكبير

)%0.03( 0.6

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.02( 0.4

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.3

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.01( 0.3

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت اتصاالت

)%0.01( 0.2

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.001( 0.03

مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية

)%0.001( 0.01

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.001( 0.01

المجموع الكلي

2.42

مليار دوالر أمريكي
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تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى مصر:
بناء أكثر من

 59ألف وحدة سكنية
بناء

 65مدرسة
تقديم الدعم لنحو

 3,000طالبة في الجامعة

توصيل

 40طن سكنية

اليمن

مشاريع مستمرة إلعادة تأهيل البنية التحتية ،وتزايد للدعم اإلنساني

اإلمدادات الطبية

تزويد

 150قرية

بالبنية التحتية الخاصة بخدمات الصرف

بناء

 159محطة لتوزيع الطاقة

لخدمة المجتمعات ،من بينها  70قرية غير متصلة بشبكات الطاقة

توصيل

 100مستشفى وعيادة
وتزويدها باألجهزة

دعم قطاع الزراعة وبرامج األمن الغذائي:

بناء  25صومعة معدنية
لحفظ الغالل

بسعة  1.5مليون طن :ساهم هذا في مضاعفة القدرة التخزينية
للقمح في جمهورية مصر العربية ،كما أتاح للحكومة فرصة
االستمرار في تقديم الدعم.

مشروع توسيع األراضي الزراعية بتوشكا :إلنتاج

 130ألف طن من الغذاء
ً
سنويا

استصالح األراضي في غرب النوبارية :استصالح

 55ألف فدان،

إلى جانب بناء قنوات خارجية للري للتمكن من زراعة المحاصيل
عالية القيمة ،بما فيها القطن

قامت دولة االمارات بإعادة تأهيل وتحديث قطاع البنية التحتية للنقل الجوي في اليمن ،بما فيها مطار عدن الدولي.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

باعتبارها واحدة من �أفقر الدول باملنطقة العربية،
وما زالت متر بواحدة من �أق�سى الأزمات الإن�سانية
�أثر انقالب احلوثيني والرئي�س ال�سابق على
كاف من الأرا�ضي
ال�شرعية .وال تتمتع الدولة بقد ٍر ٍ
القابلة للزراعة ،مما يدفعها لالعتماد على ا�سترياد
ما يزيد عن  90يف املائة من حما�صيلها الغذائية
الأ�سا�سية .ا�ستلزم مرور �سنوات طويلة من الفقر
وال�صراع تقدمي قدر كبري من الدعم الإن�ساين
العاملي ،ولكن مل يكن هذا كافي ًا مع الأ�سف لتلبية
46
احتياجات ال�سكان املت�ضررين.
حيث يقدّر وجود حوايل  18.8مليون �شخ�ص،
�أي ما يوازي  7من كل � 10أ�شخا�ص ،يف حاجة
لأحد �أ�شكال امل�ساعدات الإن�سانية .يف ظل وجود
ما يزيد عن مليون طفل يعانون �سوء تغذية حاد،
وحوايل مليوين طفل يف �سن املدر�سة منقطعون عن
الدرا�سة .كما �ساهمت الفي�ضانات ووباء الكولريا
الذي اجتاحها م�ؤخر ًا يف تفاقم الأزمة التي يعاين
47
منها اليمنيون.

دعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر وإتاحة فرص العمالة الداخلية بتنفيذ المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر.
المصدر :المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر

يف عام  ،2016زادت دولة الإمارات العربية
املتحدة حجم م�ساعداتها املقدمة لليمن من خالل
دفع ما يزيد عن مليار دوالر �أمريكي .مت تخ�صي�ص
ما يقرب من ن�صف هذه املنح كدعم للميزانية

العامة� .ساعدت تلك امل�ساهمات يف ت�سهيل
ا�ستمرار اخلدمات احلكومية ودفع رواتب املوظفني
العموميني ،والتي يعتمد عليها ماليني الأ�سر.
كما قدمت دولة الإمارات برامج لبناء القدرات
ل�ضباط ال�شرطة اليمنيني ،للم�ساعدة لتفعيل دورهم
يف تعزيز االمن يف املناطق املحررة ،وال�سماح
للجهات الفاعلة يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية
واملنظمات الدولية بتقدمي امل�ساعدات الإغاثية
والإن�سانية العاجلة يف اليمن.
حيث مت توجيه حوايل ربع امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة لليمن ل�صالح حتقيق الهدفني
الأول والثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة
(الق�ضاء على الفقر) و(الق�ضاء على اجلوع).
ونظر ًا للعجز ال�شديد يف كميات الغذاء ،يف ظل وجود
 17مليون �شخ�ص يعانون انعدام الأمن الغذائي ،مت
تخ�صي�ص الق�سم الأكرب من امل�ساعدات كمعونات
غذائية طارئة .ففي املتو�سط منذ بدء الأزمة
الإن�سانية يف  ،2015قدمت الإمارات  235طن من
الغذاء يومي ًا ،ت�شمل الأرز والطحني و�أ�سماك التونة
والعد�س والتمور .ومتى �أمكن  ،كان يتم �شراء املواد
الغذائية من الأ�سواق املحلية للم�ساعدة يف حتفيز
االقت�صاد اليمني .كما �شك ّلت م�ستلزمات الإيواء

يف حاالت الطوارئ ،كاخليام والبطانيات؛ واملواد
غري الغذائية ،كاملالب�س ولعب الأطفال؛ وخدمات
تن�سيق عمليات الإغاثة والرعاية االجتماعية ،جزء ًا
من امل�ساعدات الإن�سانية متعددة القطاعات التي
قدمتها الإمارات.
عالوة على هذا� ،ساهمت الظروف القا�سية التي
متر بها الدولة يف الت�أثري على اخلدمات ال�صحية
املقدمة .وت�شري التقارير �إىل �أن ما يزيد عن ن�صف
تعداد �سكان اليمن حمرومني من خدمات الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية.
املوجهة لهذا
لذا �شملت امل�ساعدات الإماراتية ّ
القطاع �إعادة بناء ما يزيد عن  40م�ست�شفى،
وت�أ�سي�س عيادات متنقلة وتوفري الأجهزة الطبية،
عالوة على توفري الأدوية والعقاقري و�سيارات
الإ�سعاف .كما مت حت�صني �آالف الأطفال يف �سن
حتت اخلم�س �سنوات باللقاحات امل�ضادة ل�شلل
الأطفال واحل�صبة .وتعترب املالريا من الأوبئة
املتوطنة يف اليمن.
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ففي ظل معي�شة ما يزيد عن  78يف املائة من �سكان
الدولة يف مناطق معر�ضة لتف�شي املر�ض ،لن يكون
مفاجئ ًا �أن ي�صاب نحو � 800ألف �شخ�ص بالعدوى
يف عام  ،2015مما دفع دولة الإمارات لدعم
الربامج الوطنية ملكافحة املالريا 48.وعلى الرغم
من �أن الإمارات قد ا�ستجابت ب�سرعة للم�ساعدة
يف احتواء احلاالت الأ ّولية التي �أ�صيبت يف عدن
العام املا�ضي� ،إال �أن وباء الكولريا الذي تف�شي عام
� 2017ساهم للأ�سف يف تفاقم التحديات التي
تواجهها الدولة.
على الرغم من �أن قدر ًا كبري ًا من احتياجات
اليمنيني تدور حول تقدمي الرعاية الإن�سانية
العاجلة� ،إال �أنه قامت الإمارات بتنفيذ عدد كبري
من الربامج الأخرى لدعم اجلهود التنموية وبرامج

المساعدات الخارجية 2016

اعادة ت�أهيل البنية التحتية و�إعادة االعمار لليمن.
قامت دولة الإمارات كذلك بتمويل عدة م�شاريع
للم�ساعدة يف �ضمان �إمداد الدولة باحتياجاتها من
الطاقة الكهربائية� .شملت تلك امل�ساعدات حمطة
الريان لتوليد الطاقة ونظام الطاقة ال�شم�سية
يف املكال� ،إىل جانب م�شاريع �أخرى .كما �ساهم
املوجه للبنية التحتية يف توفري مائة مدر�سة
الدعم ّ
ومنزل� ،إىل جانب تعبيد الطرق وحت�سني �أنظمة
�إمداد املياه وال�صرف ال�صحي .و�ساعد برنامج
“النقد مقابل العمل” يف احليلولة دون توقف
اخلدمات اللوجي�ستية امل�س�ؤولة عن تو�صيل مواد
الإغاثة العاجلة والإمدادات الإن�سانية يف عدن �إىل
ال�سكان املت�ضررين ،كما حافظ يف الوقت نف�سه على
�إيجاد فر�ص توليد الدخل التي يحتاجها الكثري من
اليمنيني.

(مالحظة :يتم اال�شارة لتدريب ال�شرطة اليمنية
وت�أهيل مراكز ال�شرطة والذي �ساعد على تعزيز
االمن يف املناطق املحررة والذي �ساعد على عمل
املنظمات الدولية).
ونظر ًا لل�صعوبات القا�سية التي �ستواجهها الأجيال
احلالية وامل�ستقبلية يف اليمن ،ف�إن كل ما تقوم به،
وب�إمكان ،دولة الإمارات العربية تقدميه للق�ضاء
على الفقر و�إحراز التقدم يعترب �أ�سا�سي و�ضروري
لليمن واليمنيني.

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى اليمن:
توفير

ً
يوميا
 235طن من الغذاء

 690مدرسة

إرسال

توصيل

 22سفينة

لتوصيل آالف األطنان من مواد اإلغاثة العاجلة

البحرية والمطارات
والطرق الرئيسية

إتمام تنفيذ

إعادة تأهيل المواني

 40مستشفى
وعيادة وتزويدها باألجهزة

توصيل ما يزيد عن

 50سيارة إسعاف
توفير

حسب فئة المساعدات

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

حسب القطاع

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

 7,500خيمة
بناء

 160منزل

دعم الميزانية العامة
)%50( 532.7
تنموية
)%72.2( 771.3

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11( 118.6

إنسانية
)%27.5( 293.6

السياسات اإلدارية لقطاع التوظيف
)%10( 111.8

خيرية
)%0.3( 2.6

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%7( 69.9

 100طن من مواد ومستلزمات المدارس
والتدريس ،من بينها  2,050جهاز كمبيوتر

إعادة تأهيل

الشكل  :26المساعدات اإلماراتية المقدمة لليمن

إعادة تأهيل وتجهيز

ً
مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي
12

دعم قطاع

توليد الطاقة

وإمدادها للتمكن من تلبية احتياجات المستشفيات والمدارس
والمباني العامة من الطاقة الكهربية
تم تقديم

 100في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح
تيسير االستجابة

العاجلة لحاالت الطوارئ
واألزمات اإلنسانية

خدمات الدعم والتنسيق
)%6( 63.7
أخرى
)%16( 170.8

حسب الجهة المانحة

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

)%83( 881.5

الهالل األحمر اإلماراتي
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
صندوق أبوظبي للتنمية

)%13( 138.2
)%3.6( 44.0
)%0.3( 3.0

جمعية دار البر

)%0.08( 0.5

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.01( 0.2

طيران اإلتحاد

)%0.01( 0.1

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.004( 0.04

مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية

)%0.004( 0.04

المجموع الكلي

1.07

مليار دوالر أمريكي

أطفال يستمتعون بنزهة خارجية في أحد مدارس اليمن التي تمت إعادة تأهيلها من قبل دولة االمارات.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

96

95

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2016

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

األردن

استثمارات في الطاقة المتجددة ،ومستقبل مزدهر بالتعليم ومواصلة رعاية الالجئين

يعترب حت�سني جودة التعليم العام ،والذي يرتبط
بالهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،من
املتطلبات امل�سبقة الالزمة لتحقيق تنمية اقت�صادية
م�ستدامة يف الأردن .لذا فبالإ�ضافة للم�ساعدات
البالغة  107.4مليون درهم �إماراتي ( 29.2مليون
دوالر �أمريكي) املخ�ص�صة لتح�سني اجلامعات
العامة بالأردن� ،ساهمت امل�ساعدات الإماراتية
يف بناء  85مدر�سة جديدة ،لدعم التدريب الفني
يف الكليات املجتمعية وتقدمي املنح الدرا�سية لعدد
من الطالب .عالوة على هذا ،قامت جمعية خرجا
اخلريية بتوفري فر�ص تعليمية لعدد  115طفل من
ذوي االحتياجات اخلا�صة والأيتام والفقراء� ،إىل
جانب امل�ساهمة يف تكاليف ت�شغيل املركز ال�سنوية
وم�شاريع الإنفاق الر�أ�سمايل الأخرى.

وا�صلت دولة الإمارات دعمها لقطاع ال�صحة
بالأردن� ،شمل هذا توفري االحتياجات الطبية
لالجئني ال�سوريني الذين ت�ست�ضيفهم الدولة.
حيث �ساهمت امل�ساعدات املقدمة يف زيادة �سعة
م�ست�شفى الب�شري بعدد � 800سرير ،بالإ�ضافة �إىل
بناء مركز امللك ح�سني لل�سرطان والتي يعمل به
نحو  1,200طبيب متخ�ص�ص يف الأورام والرعاية
ال�صحية خلدمة  3,500مري�ض �سنوي ًا .عالوة
على هذا ،م ّولت دولة الإمارات بناء وجتهيز مركز
يتكون من � 4أربعة طوابق وي�ضم � 150سرير لعالج
الأورام� .ساهمت تلك املراكز الطبية املتخ�ص�صة يف
توليد الآالف من فر�ص العمل ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
ال�سياحة العالجية يف الأردن.

و�أخري ًا ،يعترب العمل على تكملة املوارد الطبيعية
بالأردن مب�صادر للطاقة املتجددة ،مع احلر�ص
كذلك على بناء قدرات �شباب اليوم الذين �سيكونون
رجال امل�ستقبل طموح ًا �ستوا�صل دولة الإمارات
ال�سعي لتحقيقه.

الشكل  :28المساعدات اإلماراتية المقدمة لألردن
حسب فئة المساعدات

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

التخزين
)%18( 44.2

أحد المجمعات الصناعية في العقبة باألردن والتي يقوم صندوق ابوظبي للتنمية بتمويلها.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

تيمن ًا با�سم نهر يجري يف نف�س املنطقة ،تقبع الأردن
يف قلب الهالل اخل�صيب يف مفرتق الطرق بني
ثالث قارات� ،آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا .تت�سم الأردن
مبناظر طبيعية � ّأخاذة كما �أنها تتمتع باقت�صاد جيد
التن ّوع ن�سبي ًا .ومع هذا ،بد�أت الأردن ت�شهد بع�ض
التحديات مع ظهور مبا ي�سمى بالربيع العربي .حيث
ت�ست�ضيف الدولة ما يقرب من � 700ألف الجئ
49
�سوري فروا من ال�صراع القائم منذ عام .2011
يف عام  ،2016قدمت دولة الإمارات العربية
املتحدة للأردن م�ساعدات بقيمة  898.2مليون
درهم �إماراتي ( 224.5مليون دوالر �أمريكي).
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،كانت امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة للأردن خالل عام
 2016ب�شكل ح�صري تقريب ًا يف �صورة منح .بزيادة
قدرها حوايل  6يف املائة تقريب ًا ،مت توجيه حوايل
 80يف املائة من هذه املدفوعات مل�شاريع تنموية،
بينما �ساهم اجلزء املتبقي يف دفع املبادرات
الإن�سانية ،والتي كانت غالبيتها لدعم الالجئني
ال�سوريني.
نظر ًا مل�ساهمة التجارة وال�صناعة يف ثلثي الناجت
القومي الإجمايل للأردن ،ت�صبح للبنية التحتية
�أهمية كربى 50.وبنا ًء عليه ،كان قطاع البنية
التحتية للنقل الربي بالأردن من �أهم القطاعات

املدعومة خالل عام  .2016على �سبيل املثال ،مت
تقدمي منحة تنموية �أ�سا�سية ل�صالح تو�سيع نطاق
م�شروع ممر ع ّمان التنموي الذي يهدف لتح�سني
النقل الداخلي� ،إىل جانب حت�سني الربط ب�شبكات
النقل الإقليمية .من الأمثلة الأخرى على املنح
متعددة ال�سنوات ،تقدمي منحة بقيمة  684.1مليون
درهم �إماراتي ( 186.2مليون دوالر �أمريكي)
للم�ساعدة يف تنفيذ  26م�شروع لبناء الطرق بهدف
تو�سيع وحت�سني الربط بني املدن والقرى واملناطق
الأخرى بالأردن.
مت توجيه ما يقرب من ربع املبالغ املدفوعة خالل
عام  2016ل�صالح حتقيق الهدف ال�سابع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان متتع اجلميع
مبوارد طاقة حديثة وم�ستدامة وموثوقة بتكلفة
مقبولة .ت�ض ّمن هذا جم ّمعات تخزين للم�شتقات
البرتولية ،للحفاظ على خمزون ا�سرتاتيجي يغطي
االحتياجات ا�ستهالكية للدولة ملدة �شهرين .يت�ضمن
امل�شروع كذلك العديد من �أعمال البناء من �أجل
حت�سني البنية التحتية لقطاع البرتول .كما تعترب
الطاقة املتجددة من الأولويات التنموية للأردن،
و�أحد القطاعات التي دعمتها دولة الإمارات .فمنذ
عام  ،2013ومن خالل التزام بقيمة �إجمالية
بلغت  551مليون درهم �إماراتي ( 150مليون
دوالر �أمريكي)� ،ساعدت دولة الإمارات الأردن يف

حسب القطاع

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

تنفيذ هدفها املتعلق بتوفري بدائل مل�صادر الطاقة.
ت�ستخدم مزرعة الطاقة ال�شم�سية ،التي مت ت�أ�سي�سها
يف منطقة القويرة� ،ألواح من اخلاليا ال�شم�سية
ال�ضوئية ومت ربطها ب�شبكة الطاقة املحلية بالدولة.
كما مت توجيه ما يزيد عن  30يف املائة من
امل�ساعدات الإماراتية ل�صالح اجلهود املبذولة
لتحقيق الهدفني الأول والثاين من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،واملتعلقان بالق�ضاء على الفقر واجلوع.
حيث مت �إر�سال قافلة من ال�شاحنات لتو�صيل عدة
دفعات من مواد الإغاثة والغذاء واملالب�س والأحذية
وال�سرتات ال�شتوية والبطاطني لدعم الالجئني
الذين يعي�شون يف املخيمات .كما ت�ضمنت امل�ساعدات
متويل م�شروع تو�سعة �صوامع اجلويدة لتخزين
احلبوب ،والذي يهدف �إىل زيادة خمزون الأردن
من املحا�صيل اال�سرتاتيجية كالقمح وال�شعري ،من
خالل رفع القدرة التخزينية لل�صوامع .عالوة على
هذا� ،ست�سهم �إعادة ت�أهيل �شبكات الري يف املقابل،
من خالل ا�ستبدال الأنابيب التكل�سة والفالتر
الرملية وحمطات ال�ضخ ،يف حت�سني �أداء القطاع
الزراعي واحلد من هدر املياه.

تنموية
)%80.4( 196.5

البنية التحتية للنقل البري
)%13( 32.6

إنسانية
)%19.0( 46.6

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%13( 32.1

خيرية
)%0.6( 1.4

التعليم العالي
)%12( 29.3
توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%11( 26.0
أخرى
)%33( 80.3
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المغرب

حسب القطاع

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

توفير إمدادات المياه والخدمات الطبية ،باإلضافة إلى شبكات النقل والتعليم

صندوق أبوظبي للتنمية

)%65.3( 159.72

المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي

)%30.4( 74.35
)%2.0( 4.91

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.9( 2.14

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.5( 1.13

مؤسسة دبي العطاء

)%0.4( 1.05

مؤسسة القلب الكبير

)%0.2( 0.49

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.1( 0.36

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.1( 0.21

مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية

)%0.1( 0.14

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال الخيرية
طيران اإلتحاد

)%0.01( 0.03
)%0.0002( 0.001

المجموع الكلي

244.5

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى األردن:
تنفيذ مشاريع للبنية التحتية شملت بناء

بناء

عمان التنموي
من بينها مشروع ممر ّ

ودعم كليات أهلية للتعليم الفني والمهني جامعات

الطاقة المتجددة لتوليد
 75ميغاواط

حصول

ً
طريقا
27

بناء مشروع ضمن قطاع

في منطقة القويرة

دعم

 85مدرسة

 81,900وحدة سكنية

مستفيد على مستلزمات النظافة الصحية

من بينها مستشفيات متخصصة بسعة إجمالية
 1,150سرير لثالث جامعات

دعم العديد من مستوطنات الالجئين في األردن:
 المخيم اإلماراتي – األردني مريجب الفهود(بسعة 10,000 :شخص الجئ)
 -مخيم الزعتري (بسعة 15,000 :شخص الجئ)

توصيل

تم تقديم

 7مشاريع طبية

 970طن من الغذاء
ومواد اإلغاثة المتنوعة

 99في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح

تمويل بناء ميناء طنجة المتوسطي في المغرب من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

بتعداد �سكانها الذي يبلغ  35مليون ن�سمة ،تتم ّيز
املغرب برثاء مواردها الزراعية وموقعها اجلغرايف
املتم ّيز الذي ي�سهم يف ربطها بالأ�سواق الأوروبية.
ومع ذلك ،بالظروف االن�سانية لدول ال�ساحل
واملجاورة لها بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات االقت�صادية
التي تواجهها دول منطقة اليورو �أثرت ب�شكل مبا�شر
على ال�صادرات وال�سياحة واال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة يف املغرب .عالوة على هذا� ،ساهمت موجة
اجلفاف ال�شديدة التي مرت بها املغرب خالل عام
 2016يف حدوث �آثار �سلبية �شديدة ،حيث �أثرت
على قطاع الزراعة فيها والذي ي�سهم بن�سبة  17يف
املائة من الناجت املحلي الإجملي للدولة ،ويعمل به ما
51
يزيد عن ثلث القوى العاملة الإجمالية فيها.
يف عام � ،2016ضاعفت دولة الإمارات العربية
املتحدة من مدفوعاتها املقدمة للمغرب ،حيث
قدمت م�ساعدات خارجية بقيمة  743.2مليون
درهم �إماراتي ( 202.3مليون دوالر �أمريكي).
�أكرث من  90يف املائة من تلك املدفوعات كانت يف
�صورة منح ل�صالح برامج تنموية� ،شملت حت�سني
البنية التحتية .عالوة على هذا� ،أعلنت دولة
الإمارات عن التزامات بقيمة  149.4مليون درهم
�إماراتي ( 40.7مليون دوالر �أمريكي)� ،سيتم دفع
غالبيتها بعد عام  ،2016و�سيتم توجيه معظمها
لدعم برامج البنية التحتية للدولة.

من خالل اال�ستثمارات الكبرية املقدمة لأنظمة
�إمداد املياه ،مت توجيه  330.8مليون درهم �إماراتي
( 90.1مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح حتقيق الهدف
ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان توفر
املياه ومرافق ال�صرف ال�صحي للجميع و�إدارتها
ب�أ�سلوب يدعم اال�ستدامة .على �سبيل املثال ،ي�سهم
�سد خروب يف توفري مياه ال�شرب والري للمقيمني
يف مدينة طنجة و�أ�صيلة ،حيث يقوم بتخزين وحفظ
مياه الأمطار واملياه املتدفقة من الوديان القريبة.
ويف م�شروع �آخر متعدد ال�سنوات ،مت بناء قناة بطول
�أربعة كيلومرتات لنقل مياه ال�شرب املحالة �إىل
مدينة بوجدور .وعلى نحو مماثل� ،ساهمت م�شاريع
املياه التي جرى تنفيذها يف مدينتي دخلة وخريبكة
يف �إمداد املقيمني باملدن والقرى املجاورة مبياه
ال�شرب النظيفة من خالل �شبكات حم�سنة لإمداد
املياه ومرافق لتخزينها.
مت توجيه ما يزيد عن  30يف املائة من التمويل
املقدم ل�صالح حتقيق الهدف الثالث من �أهداف
التنمية امل�ستدامة� :ضمان متتّع اجلميع ب�أمناط
عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار .وا�صلت
دولة الإمارات دعمها املقدم مل�ست�شفى ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان يف الدار البي�ضاء ،والتي �شيدتها
وافتتحتها يف  .2015بالإ�ضافة �إىل تزويد م�ست�شفى
حممد ال�ساد�س يف مراك�ش ،ب�سعة � 916سرير،

مب�ساعدات لتقدمي خدماتها الطبية .عالوة على
هذا ،مت تقدمي مدفوعات لدعم تنفيذ برامج
تدريبية ملتخ�ص�صي الرعاية ال�صحية بالدولة.
من بني امل�شاريع الهادفة لتح�سني �شبكات النقل ،مت
بناء املرحلة الأوىل من ال�سكك احلديدية املخ�ص�صة
للقطار فائق ال�سرعة ،بطول  200كيلومرت ،للربط
بني مدينتي طنجة والقنيطرة .ت�ضمن امل�شروع �شراء
العربات ذاتية التوجيه للقطار فائق ال�سرعة وور�شة
لإجراء عمليات ال�صيانة .بالإ�ضافة �إىل عمليات
التطوير والتحديث اجلارية على مطار كلميم ،مت
كذلك تطوير و�إعادة ت�أهيل ميناء الدار البي�ضاء
من خالل منح متعددة ال�سنوات .يف ظل تلك
املدفوعات ،والتي بلغت قيمتها حتى هذه اللحظة
 237.5مليون درهم �إماراتي ( 64.7مليون دوالر
�أمريكي) منذ بد�أ امل�شروع يف عام � ،2014سي�سهم
ميناء الدار البي�ضاء يف زيادة حركة املرور بامليناء
البحري ،والذي يعترب �أحد �أكرب املعابر يف املغرب،
ويخدم �أكرث من ثلث حركة املرور يف موانئ الدولة.
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بالن�سبة لقطاع التعليم ،ت�ساعد دولة الإمارات
يف معاجلة التحديات الذي يواجهها ال�شباب
باملغرب ،.و�صل عدد ال�شباب الذين يف عمر ما بني
 24 – 15عام وغري ملتحقني باملدار�س �أو وظائف
�أو برامج تدريبية �إىل ما يقدّر بنحو  1.7مليون
52
�شاب يف عام .2016
املوجه
وبنا ًء على هذا ،وا�صلت دولة الإمارات دعمها ّ
لت�أ�سي�س كلية الطب وال�صيدلة يف طنجة .جاء هذا

المساعدات الخارجية 2016

يف �إطار مبادرة لتطوير قطاع العلوم بالدولة وتوفري
متخ�ص�صي الرعاية الطبية ذوي املهارات املطلوب
توفريهم يف القطاع الطبي باملغرب .يف الرباط،
دعمت دولة الإمارات جمعية �شم�س املعارف،
والتي توفر فر�ص التعليم لأطفال الأ�سر الفقرية.
بالإ�ضافة �إىل توفريها منح للدرا�سة اجلامعية ملدة
� 5سنوات لأكرث من  700طالب ،قامت الإمارات
بتمويل بناء  13مركز ًا للتعليم املهني .عالوة على
هذا ،عملت الإمارات على بناء وجتهيز معاهم

تعليمية متخ�ص�صة يف تكنولوجيا الأغذية ،يف
مدينتي مكنا�س وفا�س.
ون�أمل �أن ي�ستمر م�ستقبل املغرب يف ال�سطوع
والإ�شراق على غرار �صناديق الإ�ضاءة ال�شم�سية
التي مت توزيعها على الأطفال خالل عام .2016

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى المغرب:
بناء

 100وحدة سكنية

إلى دور للمبيت داخل الحرم الجامعي لثالث جامعات

ومعهد للتدريب المهني

بناءخط للسكك الحديدية
بطول  200كيلومتر،

كفالة

للقطار فائق السرعة،

بسرعة  320كم/ساعة
تطوير وإعادة تأهيل

ميناء الدار البيضاء

حسب فئة المساعدات

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

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%44( 90.1

تنموية
)%99.8( 201.9
خيرية
)%0.2( 0.4

البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية
)%10( 19.4

تنفيذ

أخرى
)%11( 21.4

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
)%73( 148.38
)%22( 44.05

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%2( 4.90

المساعدات الحكومية

)%2( 3.59

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت اتصاالت

)%0.7( 0.83

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.2( 0.38

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.04( 0.08

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.02( 0.04

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال الخيرية

)%0.02( 0.04

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

)%0.01( 0.02

مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية

)%0.01( 0.02

المجموع الكلي

202.3

مليون دوالر أمريكي

يشتمالن على مراكز متخصصة في صحة األم والطفل.
توصيل

 4مشاريع كبير لبناء أنظمة
إلمداد المياه،

البنية التحتية للنقل الجوي
)%3( 5.1

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

دعم مجمعين طبيين كبيرين،

تم تقديم

البنية التحتية للنقل البحري
)%4( 8.6

صندوق أبوظبي للتنمية

من خالل تقديم منح دراسية تمتد على مدى  5سنوات

إجراء تحسينات وتحديثات على

من بينها تنفيذ سد خروب (بسعة  200متر مكعب)

الخدمات الطبية
)%28( 57.7

 720طالب جامعة

 42ألف طن من المساعدات
الغذائية والتمور

مطار كلميم

الشكل  :27المساعدات اإلماراتية المقدمة للمغرب

بناء وتجهيز

 14مدرسة

مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بسعة  235سرير في المغرب.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

 90في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح
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التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

الصومال

�ساهمت املنحة التي قدمتها دولة الإمارات بقيمة
 73.5مليون درهم �إمريكي ( 20مليون دوالر
�أمريكي) يف تي�سري بناء مراكز ل�صحة املر�أة .كما
بد�أ العمل كذلك يف بناء م�ست�شفيات يف هريجي�سا
وبربرة.

إنشاء مراكز لصحة المرأة ومدارس ومساعدات غذائية طارئة لمواجهة المجاعة

�شملت خدمات الرعاية االجتماعية التي جرى
تقدميها كفالة الأيتام ودعم احتياجات الأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة .كما مت توزيع �أنوع من
امل�ساعدات التي ت�سهم يف توليد الدخل ،كماكينات
احلياكة ور�ؤو�س املا�شية.

ومع و�ضوح مزيد من التفا�صيل ،يعمل العامل بالفعل
حل�شد موارده لدعم ال�صومال يف عام .2017
و�ستكون دولة الإمارات العربية املتحدة جزء ًا من
هذه اجلهود ،حيث �أطلقت الدولة بالفعل احلملة
الوطنية “لأجلك يا �صومال” يف �أبريل .2017

الشكل  :29المساعدات اإلماراتية المقدمة للصومال
حسب فئة المساعدات

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

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
مرافق التعليم والتدريب
)%25( 26.7

ً
مترا وسعته التخزينية  350ألف متر مربع في حفظ  650ألف جالون من
المساعدة في التصدي لمشكلة ندرة المياه في الصومال ،حيث يسهم السد الخرساني الذي يبلغ ارتفاعه 11
ً
يوميا خالل موسم الجفاف في منطقة هيرجيسيا.
المياه
المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

با�ستدارتها حول �أطراف القرن الأفريقي و�سواحلها
التي تعترب الأطول على م�ستوى الرب الرئي�سي
للقارة ،يعي�ش ما يقدّر بنحو  12مليون ن�سمة يف
ال�سهول القاحلة وه�ضاب ومرتفعات ال�صومال.
وكانت الدولة قد عانت من �صراع امتد على مدى
اخلم�سة وع�شرين عام ًا املا�ضية و�أدى لتدمري الكثري
53
من البنية التحتية للدولة.
عالوة على هذا ،عانت ال�صومال من فرتات جماعة
طاحنة ،خ�صو�ص ًا يف الفرتة  1992 – 1991خالل
حربها الأهلية ومرة �أخرى خالل موجة اجلفاف
التي اجتاحت منطقة �شرق �أفريقيا يف عام .2011
وللأ�سف يبدو �أن موجة اجلفاف احلالية التي وقعت
يف م�ؤخرا على و�شك �أن تدفع الدولة ،والتي تعترب
واحدة من �أفقر الدول على م�ستوى العامل ،نحو
54
امل�صري ذاته.
فبنهاية عام  ،2016بلغ عدد الأ�شخا�ص املحتاجني
للح�صول على م�ساعدات غذائية حوايل خم�سة
ماليني �شخ�ص .كما بلغ عدد الأطفال الذي يعانون
من �سوء تغذية حاد ما يزيد عن � 300ألف طفل،
55
وللأ�سف وا�صلت هذه الأرقام �صعودها.

دفع هذا دولة الإمارات العربية املتحدة مل�ضاعفة
م�ساعداتها املوجهة لل�صومال خالل عام
 2016بنحو ثالثة �أ�ضعاف ،حيث بلغ �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة يف �صورة منح
 392.4مليون درهم �إماراتي ( 106.8مليون
دوالر �أمريكي) .ح�صلت الربامج املوجهة لعدد من
�أن�شطة البناء وتلبية الأولويات التنموية على غالبية
هذه امل�ساعدات املوجهة للدولة ،بينما مت تخ�صي�ص
 12يف املائة منها للم�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف
حاالت الطوارئ.
كانت امل�ساعدات الغذائية الطارئة ،والتي بلغت
قيمتها ما يزيد عن  45.4مليون درهم �إماراتي
( 12.4مليون دوالر �أمريكي) ،جزء ًا من املبادرات
الإن�سانية لدولة الإمارات ،حيث مت من خاللها
تو�صيل طرود غذائية حلاالت الطوارئ ت�ضمنت
الأرز والطحني والتمور واحلليب املجفف ملنطقة
بربرة الواقعة يف املناطق املت�أثرة باجلفاف يف �أر�ض
ال�صومال (�صوماليالند) .عالوة على هذا ،قامت
دولة الإمارات بتنفيذ حملة خا�صة للإغاثة مت من
خاللها تقدمي دفعات من الغذاء لدعم � 900أ�سرة
مينية الجئة ،فروا من دولتهم التي متزقها احلروب
�إىل جمهورية ال�صومال املجاورة.

كما قامت دول الإمارات بتقدمي مدفوعات لدعم
امليزانية العامة لل�صومال ،من �أجل م�ساعدة
احلكومة يف تلبية نفقاتها ،واحلفاظ على ميزان
مدفوعاتها ،وموا�صلة تقدمي اخلدمات احلكومية
الأ�سا�سية .يف ظل التحديات التي تواجهها البنية
التحتية لقطاع التعليم ،مت توجيه ربع التمويل املقدم
لل�صومال �إىل املرافق التعليمية والتدريب� ،شمل هذا
دعم الطالب واملدر�سني ودعم التكاليف الت�شغيلية
لعدد من املدار�س .بالإ�ضافة �إىل بناء الف�صول
الدرا�سية ،مت كذلك بناء مدر�ستني ،واحدة للبنني
و�أخرى للفتيات ،ب�سعة  500لكل مدر�سة .وبالن�سبة
لقطاع الطاقة املتجددة ،فقد بد�أ بناء حمطات
للطاقة ال�شم�سية.
وللم�ساعدة يف التخفيف من �صعوبة احلياة
للأ�شخا�ص املت�أثرين ب�أزمة املياه يف ال�صومال،
وا�صلت دولة الإمارات كذلك جهودها يف حفر
الآبار لتوفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية ب�شكل
ن�ستمر .كما مت بناء خزانات للمياه ،يف �شكل �سد
خر�ساين يبلغ ارتفاعه  11مرت ًا و�سعته التخزينية
� 350ألف مرت مكعب ،حلفظ حوايل � 650ألف
جالون من املياه يومي ًا خالل مو�سم اجلفاف يف
منطقة هريجي�سيا.

تنموية
)%81.1( 86.6

الرعاية الصحية اإلنجابية
)%19( 20.0

إنسانية
)%12.5( 13.3

دعم الميزانية العامة
)%17( 18.2

خيرية
)%6.4( 6.9

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%12( 12.4
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%10( 10.5
أخرى
)%17( 19.1

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
المساعدات الحكومية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
جمعية دار البر
الهالل األحمر اإلماراتي
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%82( 87.7
)%6( 6.4
)%5( 5.6
)%4( 3.7
)%1( 1.3

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.8( 0.9

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.5( 0.5

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.5( 0.5

جمعية الرحمة لألعمال الخيرية

)%0.2( 0.2

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.002( 0.002

المجموع الكلي
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ﺳﺎﻣﻮﺍ

103

<  1مليون دوالر أمريكي

 10 - 1مليون دوالر أمريكي

ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ

ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ
ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ

ﻏﻴﺎﻧﺎ

ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ

ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﺇﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺎ

ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ

ﻧﺎﻭﺭﻭ
ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ

ﻓﻴﺠﻲ

ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ

ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ

ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ

ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ

ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ

ﻻﻭﺱ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ

ﻧﻴﺒﺎﻝ

ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ

ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﺇﻳﺮﺍﻥ

ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ

ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ

ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ

ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﺼﺮ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﺻﺮﺑﻴﺎﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
ﺍﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺗﺸﺎﺩ

ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺳﻴﺸﻴﻞ

ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺑﻨﻴﻦ
ﺗﻮﻏﻮﻏﺎﻧﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ

ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ

ﻣﻼﻭﻱ

ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ

ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ

ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ

ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ
ﻏﻴﻨﻴﺎ

ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ

ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﺃﻧﻐﻮﻻ

ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ

ﺳﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة المدفوعة عام 2016

ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻫﺎﻳﺘﻲ

ﻛﻮﺑﺎ

ﻫﻨﻮﺩﺭﺍﺱ

ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ

ﺑﻨﻤﺎ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ

ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ

ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ

ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ

ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ

ﺑﻴﺮﻭ

ﺷﻴﻠﻰ
ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ

كما تعهدت الإمارات كذلك بتنفيذ التزامات جتاه
برامج �إقليمية وعاملية خالل عام  ،2016غالبيتها
ملدفوعات �ستتم يف امل�ستقبل .تت�ضمن تلك التعهدات
دعم متعدد ال�سنوات ل�صندوق احلياة واملعي�شة،
وهو مرفق للتمويل االبتكاري بقيمة  2مليار دوالر
مي�سرة يف قطاعات ال�صحة
�أمريكي يوفر قرو�ض ًا ّ
والزراعة وخدمات البنية التحتية الأ�سا�سية للدول
منخف�ضة الدخل وال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
متو�سطة الدخل الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي
للتنمية.

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ

وي�سهم هذا الدعم املقدم يف ت�أكيد قناعة الإمارات
ب�أهمية تقدمي امل�ساعدات اخلارجية يف احلاالت
التي ت�شتد احلاجة �إليها فيها ،بالإ�ضافة �إىل نية
الدولة تعميق �شراكتها مع امل�ؤ�س�سات متعددة
الأطراف.

ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ

ففي عام  ،2016وا�صلت دولة الإمارات دعمها
املوجه للربامج والتنموية والإن�سانية ذات الت�أثري
ّ
الإقليمي والعاملي ،حيث قدمت 1.08مليار درهم
�إماراتي ( 293.5مليون دوالر �أمريكي) ،غالبيتها
يف �شكل م�ساهمات موجهة للميزانية الأ�سا�سية
للعديد من املنظمات والهيئات الدولية متعددة
الأطراف .ارتفع الدعم الإماراتي املقدم لتلك
الربامج متعددة الدول بن�سبة  236يف املائة ع ّما
�سبق تقدميه يف عام  .2015ويعود ال�سبب يف هذه
الزيادة الكبرية �إىل ارتفاع املدفوعات املوجهة لدعم
امليزانية الأ�سا�سية للمنظمات متعددة الأطراف
(بن�سبة تزيد عن  234يف املائة) ،والتمويل
املخ�ص�ص املو ّزع من خالل املنظمات متعددة

الأطراف (بن�سبة تزيد عن  128يف املائة)،
وامل�ساهمات املوجهة لدعم عمل املنظمات غري
احلكومية الدولية (بن�سبة تزيد عن  62يف املائة).

عالوة على هذا ،التزمت دولة الإمارات يف
عام  2016بتقدمي  22مليون درهم �إماراتي
( 6مليون دوالر �أمريكي) �آخرين لتمويل قطاع
الطاقة املتجددة� ،سيتم تخ�صي�ص معظمها لتزويد
الدول الأع�ضاء يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�إيرينا) بامل�ساعدة الفنية وبناء قدراتها يف
تطوير مقرتحات امل�شاريع لدعم منو قطاع الطاقة
املتجددة بها.
ويت�ضمن الف�صل ال�ساد�س ا�ستعرا�ض ًا �أكرث تعمق ًا
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية ثنائية الأطراف
ومتعددة الأطراف املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة.

ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ

البرامج متعددة البلدان والمساهات
الموجهة للمنظمات الدولية

ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

عشرات المشاريع في قطاع
المياه والصرف الصحي

ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إتمام تنفيذ

المجموع الكلي

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح

22.23

 6مستشفيات

ومرافق صحية ،من بينها مراكز متخصصة في األمومة
وصحة المرأة

 100في المائة

مليار درهم إماراتي

بناء

تم تقديم

( 6.05مليار دوالر أمريكي)

تتسعان لنحو  500طالب وعشرات الفصول الدراسية

 1,200طفل يتيم

تشير إلى البلدان المؤهلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية  ،باستثناء اليونان ،لدعم الالجئين السوريين.

بناء

مدرستين

دعم وكفالة ما يزيد عن

ملحوظة :املعلومات الواردة يف هذه اخلريطة ال تعرب بال�ضرورة عن �أي ر�أي �أو اعرتاف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ودولة الإمارات
العربية املتحدة فيما يتعلق بالو�ضع القانوين لأي دولة �أو منطقة �أو مدينة �أو ب�سلطاتها املعنية �أو �أي تغيري يف احلدود.

الطاقة المتجددة

*

دعم مشاريع في قطاع

وتوصيل  10,500طرد غذائي

تظل الربامج ذات الت�أثري الإقليمي �أو العاملي ،مبا
فيها امل�ساعدات متعددة الأطراف املوجهة لدعم
امليزانية الأ�سا�سية للمنظمات الدولية التي تقود
اجلهود العاملية للق�ضاء على الفقر وحتقيق التنمية
امل�ستدامة ،من بني �أ�شكال امل�ساعدات اخلارجية
الأ�سا�سية بالن�سبة للعديد من املانحني ،مبا فيهم
دولة الإمارات العربية املتحدة.

 100 - 50مليون دوالر أمريكي

تقديم

>  1,000مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى الصومال:

 1,110طن من
المساعدات الغذائية

 1,000 - 100مليون دوالر أمريكي

الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

5

الجهات المانحة
اإلماراتية
ً
سعيا إلى
تمويل وتنفيذ مشاريع
تحقيق التنمية المستدامة
دعم ما يزيد عن  40جهة
خالل عام ّ ،2016
إماراتية مانحة للمساعدات الخارجية آالف
ً
إقليميا
للمشاريع التنموية واإلنسانية والخيرية
ً
ودوليا بقيمة إجمالية بلغت  22.23مليار
درهم إماراتي ( 6.05مليار دوالر أمريكي).
ً
ومشاركة منها في العام األول بعد إقرار
ً
ومساهمة في
أهداف التنمية المستدامة،
تقديم المساعدات الخارجية لصالح تحقيق
رؤية اإلمارات  ،2021جاءت المساعدات
الحكومية على رأس الجهات اإلماراتية المانحة
للمساعدات الخارجية في عام  2016إلى
جانب عدد من المؤسسات والجهات التابعة
للحكومة المحلية مثل صندوق ابوظبي
للتنمية .كما شاركت عشرات من
المؤسسات االنسانية والخيرية االماراتية
في هذا المسعى ،في الوقت الذي بدأت
فيه منشآت األعمال والقطاع الخاص
العامل في اإلمارات في المشاركة كشركاء
حقيقيين للمساعدة في تحقيق مساعي
دولة اإلمارات في تنفيذ تعهدها بشأن نشر
السالم واالزدهار.
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الفصل الخامس:

الجهات المانحة اإلماراتية

وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية ح�ساب ًا تف�صيلي ًا
لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية وامل�شاريع التي
دعمتها اجلهات املانحة الإماراتية للم�ساعدات
اخلارجية .وبالرغم من وجود جهات مانحة
م�ساعدات خارجية� ،إال �أن
�إماراتية �أخرى قدمت
ٍ
هذا التقرير يت�ضمن فقط اجلهات املانحة التي
قدمت بيانات عن م�ساعداتها اخلارجية للعام
 2016لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف الوقت
املحدد لإجراء التحليالت الالزمة لإعداد التقرير.
وفيما يتعلق مبنهجية التوثيق ،فقد مت ت�سجيل �أرقام
امل�ساعدات اخلارجية حتت ا�سم اجلهة الإماراتية
القائمة على تنفيذ امل�شروع� ،أو دفعت مبالغ
التمويل للم�شروع �أو الدولة املتلقية .وعليه ،فقد
انعك�س الدعم املايل املقدم من االفراد ومن�ش�آت
الأعمال والقطاع اخلا�ص العامل يف دولة الإمارات

المساعدات الخارجية 2016

�إىل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية الإماراتية يف
ال�سجالت اخلا�صة باجلهة القائمة على التنفيذ
التي تلقت هذا الدعم.

م�ؤ�س�سة دبي العطاء بن�سبة  59يف املائة .وقامت
ثمان جهات مانحة �أخرى بزيادة م�ساعداتهم
اخلارجية لعام  2016بن�سبة  33يف املائة.

وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة،
حازت امل�ساعدات احلكومية على املرتبة االوىل
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة ،تالها
�صندوق �أبوظبي للتنمية .ففي عام  ،2016قدمت
 4جهات مانحة زيادة كبرية يف مدفوعاتها مقارن ًة
مبا قدمته يف العام ال�سابق ،و�سجلت مالجئ الإيواء
للن�ساء والأطفال �أعلى زيادة  ،كما ارتفعت قيمة
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من �صندوق �أبوظبي
للتنمية لأكرث من ثالثة �أ�ضعاف .وارتفعت قيمة
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي خالل عام  2016لأكرث من �ضعف
ما قدمته يف عام  .2015يف حني ارتفعت مدفوعات

وتت�ضمن ال�صفحات التي تتناول امل�ساعدات املقدمة
من اجلهات املانحة الإماراتية ر�سوم ًا تو�ضيحية
وبيانية لبيان القطاعات حمور تركيزها وكيفية
م�ساهمة �أن�شطة م�ساعداتها اخلارجية خالل عام
 2016يف دعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ومن بني الف�صول اجلديدة التي ا�شتمل عليها تقرير
هذا العام ،ا�ستعرا�ض �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية
التي نفذتها جهات مانحة �إماراتية تقوم بتوثيق
م�ساهماتها للمرة الأوىل هذا العام يف التقرير
ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة.

المساعدات الحكومية

ً
سعيا نحو اتباع أساليب اإلدارة السليمة من خالل البرامج العامة
والتمويالت المقدمة للقطاعات المتعددة

ً
جزءا من
باعتبارها
نسيج المجتمع الدولي،
ً
دائما ما اعتبرت دولة
اإلمارات العربية المتحدة
ً
جزءا
المساعدات الخارجية
من مسؤوليتها .عالوة
على أنها تدرك أهمية
الدور الذي يمكن أن
تلعبه أنظمة الدول واتباع
أساليب اإلدارة السليمة
في تحقيق التنمية
االقتصادية المستدامة.
وبناء على هذا ،فإنها
ً
تبذل قصارى جهدها
لتنفيذ الهدف السابع
عشر من أهداف التنمية
المستدامة ،والذي يدور
حول تعزيز وسائل التنفيذ
وإحياء دور الشراكات
الدولية من أجل تحقيق
التنمية المستدامة.

يف عام  ،2016بلغت امل�ساعدات احلكومية ما
قيمته  10.66مليار درهم �إماراتي ( 2.90مليار
دوالر �أمريكي) ،حيث كان بن�سبة  90يف املائة
تقريب ًا كم�ساعدات تنموية ،وقدمت الن�سبة املتبقية
ل�صالح املبادرات الإن�سانية .ح�صلت ال�شريحة
الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل على ن�صف هذه
املبالغ ،بينما مت توجيه ما يزيد عن ثلثها ل�صالح
 11دولة من البلدان الأقل منو ًا.

حكومة اإلمارات تدعم البرامج متعددة األوجه المنفذة في العديد من الدول النامية.

كانت �أعلى الدول امل�ستفيدة م�صر واليمن ،تالها
ال�صومال والأردن .وفيما يتعلق بنوع التمويل ،ارتفع
ن�صيب امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها اجلهات
احلكومية يف �صورة منح خالل عام ( 2016مقابل
املي�سرة) لتبلغ  65يف املائة ،بعد
ن�سبة القرو�ض ّ

�أن كانت ن�سبتها  33يف املائة عام  .2015وفيما
يتعلق بقيمة امل�ساعدات ،بلغت قيمة املنح املقدمة
خالل عام  6.98 ،2016مليار درهم �إماراتي
( 1.90مليار دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها  9يف
املائة ع ّما �سبق تقدميه يف العام ال�سابق.
وبالرغم من م�ساهمة امل�ساعدات احلكومية يف عدد
كبري من القطاعات ،تظل امل�ساعدات املقدمة لدعم
امليزانية العامة حمور اهتمام امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة .حيث
مت توجيه ما يزيد عن ن�صف التمويالت احلكومية
لدعم امليزانيات العامة اخلا�صة بالعديد من الدول،
من بينها موريتانيا وفل�سطني وال�صومال واليمن.
�ساعد هذا الدعم ثنائي الأطراف يف متكني تلك
الدول من تلبية نفقاتها العامة واحلفاظ على
موازين مدفوعاتها ،وموا�صلة تقدمي اخلدمات
احلكومية الرئي�سية ،وتنفيذ خططتها التنموية
بالتوافق مع ظروفها املحلية.
عالوة على هذا ،ارتفعت قيمة امل�ساهمات احلكومية
املوجهة �إىل املنظمات الدولية خالل
لدولة الإمارات ّ
عام  2016زياد ًة كبرية ،مبا يوازي �أربعة �أ�ضعاف
ما مت تقدميه يف عام  .2015ومن بني املنظمات
الدولية التي ح�صلت على دعم :ال�صندوق املركزي
للإغاثة يف حاالت الطوارئ ،ومنظمة الأغذية
والزراعة (الفاو) ،ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سف) ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني،
وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،والبنك الدويل.
وحيث �إن البنية التحتية تعترب من املتطلبات امل�سبقة
لتحقيق التنمية ،وللم�ساعدة يف �سد الفجوة الكبرية
يف البنية التحتية يف العديد من الدول النامية،
وا�صلت الإمارات تقدمي التمويل ل�صالح تنفيذ
العديد من برامج تطوير البنية التحتية� .شملت تلك
الربامج النقل الربي واجلوي وال�سكك احلديدية،
بالإ�ضافة �إىل �أنظمة �إمداد املياه ومرافق ال�صرف
ال�صحي ،وانتها ًء مبرافق ال�صحة والتعليم والتنمية
احل�ضرية.
�ساهمت تلك امل�شاريع� ،إىل جانب م�شاريع �أخرى
يف حت�سني املطارات والطرق يف اليمن ،وحت�سني
ال�سكك احلديدية الرئي�سية ،وبناء � 50ألف وحدة
�سكنية مي�سورة التكلفة وا�ستكمال �شبكات ال�صرف
ال�صحي يف  151قرية يف م�صر ،وبناء م�ست�شفى
جلراحة الأطفال يف كو�سوفو ،وبناء مدار�س للفتيات
والبنني يف النيجر وال�صومال.

وا�ستمرار ًا مل�ساعيها الرامية للمنا�صرة الق�ضية
العاملية لتخلي�ص العامل من مر�ض �شلل الأطفال
بحلول  ،2018مبا يف ذلك ا�ست�ضافة القمة
العاملية للقاحات منذ ب�ضع �سنوات م�ضت ،دعمت
الإمارات عدة حمالت للق�ضاء على �شلل الأطفال
يف �أفريقيا ،وكذلك يف باك�ستان ،وتوا�صل جهودها
لتح�صني ما يزيد عن  17مليون طفل .حيث تعترب
باك�ستان من بني �أعلى ع�شر دول م�ستفيدة من
امل�ساعدات احلكومية املقدمة من دولة الإمارات.
وت�شمل امل�شاريع الأخرى التي جرى تنفيذها فيها
دعم �أكادميية ال�شيخ زايد يف �إ�سالم �آباد ،وحفر
�آبار املياه وبناء خزانات ،وتنفيذ �أعمال ال�صيانة
يف  7م�ست�شفيات وذلك عرب الربنامج االماراتي
مل�ساعدة باك�ستان.
وبالن�سبة للجهود املبذولة لتح�سني التن ّوع البيولوجي،
قامت الإمارات بنقل جمموعة ت�ضم  25حيوان ًا من
حيوانات املها �أبو حراب من موطنها يف �أبوظبي
�إىل ت�شاد .وبالرغم من تعودها على طبيعة املكان
بالفطرة� ،إال �أنه مرت  30عام ًا منذ جتولت يف
املراعي الع�شبية مبنظقة ال�ساحل كموطن طبيعي
لها يف الربية .ونتيجة لدعم هذا امل�شروع الطموح
للحفاظ على التن ّوع البيولوجي ،ح�صلت هيئة
البيئة ب�أبوظبي ،بالتعاون مع حكومة ت�شاد و�صندوق
احلفاظ على ال�صحراء ،على اجلائزة الكربى .ويف
�أكتوبر  ،2016ا�ستقبلت ت�شاد �أول مولود من �صغار
حيوان املها يف بيئته الطبيعية الأ�صلية منذ ما يقرب
من ثالثة عقود.
كما وا�صلت الإمارات ح�شد اجلهود خالل عام
 2016لال�ستجابة �إىل االحتياجات الإن�سانية
والطارئة للدول واملجتمعات اله�شة ،حيث قدمت
م�ساعدات بقيمة  1.11مليار درهم �إماراتي
( 302.7مليون دوالر �أمريكي) .فعلى �سبيل
املثال� ،شملت هذه املدفوعات تنفيذ عمليات الإغاثة
وتو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية يف اليمن ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي امل�ساعدت الغذائية الطارئة وتوفري امل�أوى
واملواد غري الغذائية لالجئني ال�سوريني يف الأردن،
وامل�ساعدات متعددة القطاعات حلاالت الطوارئ يف
كل من العراق وليبيا ،وم�ساعدات غذائية لل�صومال.
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حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

كان للم�ساعدات املقدمة من الإمارات ت�أثري ًا �إيجابي ًا انعك�س على حياة الكثري من الأ�شخا�ص الذي متكنوا من حتقيق بداية جديدة ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من البيوت التي
متكنت من اال�ستمرار من خالل ح�صولها على هذا الدعم .ومن خالل اجلهود وامل�ساهمات ال�سخية للجهات احلكومية املحلية واالحتادية لدولة الإمارات ،ا�ستمر تقدمي
هذا الدعم.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 8

)%38( 1,114.9

العمل الالئق ونمو االقتصاد

لأغرا�ض تنظيمية ،مت جتميع اجلهات احلكومية املحلية واالحتادية والتي هي �أكرث من خم�سة ع�شر التي قدمت مدفوعات كم�ساعدات خارجية خالل عام  2016مع ًا حتت
م�سمى "امل�ساعدات احلكومية" 56.وتلك اجلهات هي:

هدف 17

)%27( 794.9

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 1

)%11( 310.4

القضاء على الفقر

هدف 11

)%8( 232.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 2

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑ

ﻣﻴﺔ
ﺳﻼ
ﻹ
ﻭﻥ ﺍ ﺮﻱ
ﻟﺨﻴ
ﺍﻟﺸﺆ ﻞ ﺍ
ﻌﻤ
ﺓ
ﺩﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟ

ﺄﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻫﻴﺌ

ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ

ﺔﻟ

ﺸﺮ

ﻃﺔ

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

ﺍﻟ
ﻟ ﺒﺮﻧﺎ
ﻤ
ﻣﺞ
ﺴﺎﻋ ﺍﻹ
ﺪﺓ ﻣﺎﺭﺍ
ﺑﺎﻛ ﺗﻲ
ﺴ
ﺘﺎﻥ

ﺍ

ﻟﻘ

ﻴﺎﺩ

ﺓﺍ

ﻟﻌ
ﺎﻣ

ﺍﻟ
ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍ
ﻟﻤﺴﺎ ﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻋﺪ
ﺓ ﻣﺼﺮ

القضاء التام على الجوع

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

ﺩ
ﺑﻲ

ﺔ – ﺃﺑ

ﻮﻇﺒﻲ

ﺔ ﺍﻟ

ﺼﺤ

هدف 16

)%0.2( 7.8

هدف 5

)%0.2( 6.5

هدف 15

)%0.2( 6.0

هدف 14

)%0.01( 0.3

هدف 10

)%0.01( 0.2

هدف 12

)%0.005( 0.1

هدف 13

)%0.001( 0.04

السالم والعدل والمؤسسات القوية

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆ

ﻇﺒﻲ

ﺃﺑﻮ

ﻭﺯﺍﺭ

الحياة في البرّ

الحياة تحت الماء

ﺓ ﺍﻟ

ﺼﺤﺔ

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

ﻭﺯﺍ
ﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺭﺓ ﺍﻟ

ﻴﺔ
ﺨﺎﺭﺟ ﻭﻟ
ﺍﻟ ﻟﺪ
ﺭﺓ ﻥ ﺍ
ﻭﺯﺍ ﺎﻭ
ﺘﻌ
ﻭﺍﻟ

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
العمل المناخي

ﻲ

ﻭﺯﺍ

ﺭﺓ ﺍ

ﻻﻗﺘ

ﺼﺎﺩ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺌﺔ

ﺍﻟ ﻭﺯﺍ
ﻤﻨﺎ ﺭﺓ
ﺧﻲ ﺍﻟﺘ
ﻭﺍﻟ ﻐﻴّ ﺮ
ﺒﻴ

ﻫﻴﺌ

هدف 9

)%0.5( 19.2

المساواة بين الجنسين

ﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟ
ﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻠ
ﺔ–

هدف 6

)%0.9( 39.7

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

ﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

)%3( 77.6

هدف 4

المياه النظيفة والنظافة الصحية

ﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟ ﺸﺎﺭﻗﺔ
ﻑ ﺑﺎﻟ
ﻸﻭﻗﺎ
ﻟ

)%4( 102.9

)%2( 61.2

التعليم الجيد

ﺕ
ﺍ
ﻹﻣﺎﺭ ﺪﺓ
ﺔ ﺍ ﻤﺘﺤ
ﻣﻌ ﺔ ﺍﻟ
ﺟﺎ ﺮﺑﻴ
ﺍﻟﻌ

)%5( 131.6

المجموع الكلي

2.90

مليار دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات الحكومية اإلماراتية المقدمة خالل عام :2016
الشكل  :30المبالغ المدفوعة

تحصين

 17.4مليون طفل

حسب فئة المساعدات والقطاع

ضد مرض شلل األطفال

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

تنموية

)%90( 2,602.1

إنسانية

)%10( 302.7

بناء أكثر من

خيرية

)%0.04( 1.1

 50ألف وحدة سكنية
تشييد وتجهيز ما يزيد عن

 100مدرسة

دعم الميزانية العامة
)%62( 1,615.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%51( 155.0

البرامج الموسمية
)%94.4( 1.1

بناء وتجهيز

المساهمات في المنظمات الدولية
)%9( 222.8

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%23( 70.2

التعليم الديني
)%2.4( 0.03

وتزويدها باألجهزة

التنمية الحضرية وإدارتها
)%8( 217.2

خدمات الدعم والتنسيق
)%21( 64.1

المنشآت الدينية
)%2.1( 0.02

السياسات اإلدارية لقطاع التوظيف
)%4( 111.8

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%3( 7.5

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%1.1( 0.01

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
)%2( 57.6

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 3.6

أخرى
)%15( 377

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.7( 2.2
األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.3( 0.2

 80مستشفى وعيادة

إكمال تنفيذ ما يزيد عن

ً
مشروعا في قطاع المياه
90
بناء البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي في

 150قرية

توفير إمدادات الطاقة لعدد

 70قرية

في مناطق خارج نطاق التغطية وغير متصلة بشبكات الطاقة

دعم

ً
نموا
 11دولة من فئة البلدان األقل
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صندوق أبوظبي للتنمية

الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

ً
عاما من السعي لتشييد البنية التحتية
خمسة وأربعون
والعمل لنشر الطاقة المتجددة

تأسس صندوق أبوظبي
للتنمية في عام ،1971
وهو العام نفس الذي
اتحدت فيه دولة اإلمارات
العربية المتحدة .الصندوق
هو جهة حكومية يتبع
لحكومة ابوظبي ويهدف
من التمويالت التي
يقدمها ،والتي تتألف من
ميسرة وإدارة المنح
قروض
ّ
الحكومية ،إلى التخفيف
من عبء الفقر العالمي
ومساعدة الدول في
تحقيق النمو المستدام.
وإلى جانب المساعدات
المالية ،يساعد الصندوق
في صياغة وتشكيل
الشراكات في القطاعين
العام والخاص ،باإلضافة
إلى تشجيع اتباع أفضل
الممارسات الدولية لضمان
فعالية المساعدات.

قام �صندوق �أبوظبي للتنمية على مدار عام
 2016بتنفيذ ما يقرب من  100م�شروع ًا و�أنفق
نحو  9.16مليار درهم �إماراتي ( 2.49مليار دوالر
�أمريكي)� ،أي ما يزيد عن ثالثة �أ�ضعاف ما قدمه
خالل عام  ،2015ل�صالح م�شروعات متعددة
يف العديد من الدول النامية .مت تقدمي ن�صفها
تقريب ًا كم�ساعدات تنموية لدول ال�شريحة الدنيا
من فئة البلدان متو�سطة الدخل ،وكانت جمهورية
م�صر العربية �أعلى الدول امل�ستفيدة �ضمن هذه
الفئة .عالوة على هذا ،مت تقدمي ما يقرب من

ُربع هذه امل�ساعدات ( 2.14مليار درهم �إماراتي
 582.4 /مليون دوالر �أمريكي) لدعم م�شاريع
جرى تنفيذها يف البلدان الأقل منو ًا ،كال�سودان
و�أفغان�ستان وبنغالدي�ش.
مت توجيه ما يزيد عن ثلثي هذه املبالغ ل�صالح �أعلى
قطاع دعمه �صندوق �أبوظبي للتنمية وامل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ب�شكل عام
خالل  ، 2016وهو :دعم امليزانية العامة .مت توجيه
غالبيته يف �صورة دعم ثنائي الأطراف حلكومتي
م�صر وال�سودان ،و�ساعدت تلك املدفوعات تلك
احلكومات يف تعزيز ا�ستقرارها النقدي واملايل
وكذلك مناخ اال�ستثمار فيها.
املن�سقة املبذولة يف حتقيق
�ساهمت اجلهود
ّ
ا�ستفادة مبا�شرة يف البنية التحتية للنقل الربي
والبحري واجلوي لعدد من الدول ،مبا فيها دولتني
من الدول منخف�ضة الدخل ،و�ستة من البلدان
الأقل منو ًا ،بقيمة  989.7مليون درهم �إماراتي
( 269.4مليون دوالر �أمريكي) .حيث �شارك
�صندوق �أبوظبي للتنمية يف �إعادة ت�أهيل ميناء الدار
البي�ضاء ،والذي يعترب �أحد �أكرب املنافذ البحرية يف
املغرب ،مما �ساهم يف اجتذاب ما يزيد عن ثلث
حركة مرور املوانئ يف الدولة .ويف لي�سوتو ،وهي
دولة غري �ساحلية تعترب من البلدان الأقل منو ًا
و�سادتها موجة جفاف خالل عام  ،2016دعم
�صندوق �أبوظبي للتنمية بناء نظام كبري لإمداد
املياه ،وهو �سد ميتولونغ والذي يوفر � 71ألف مرت
مكعب من مياه ال�شرب يومي ًا .كما دعم ال�صندوق
م�شاريع مياه �أخرى م�شابهة يف تون�س ،حيث مت بناء
� 20سد .و�شهدت العديد من الدول تطويرات يف
�شبكات الطرق ،من بينها بنغالدي�ش ،بنني� ،إثيوبيا،
غامبيا ،الأردن ،كينيا ،ماالوي ،موريتانيا.
عالوة على هذا ،ا�ستمر �صندوق �أبوظبي للتنمية
يف الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن متويل قطاع الطاقة
املتجددة نظر ًا لدورها اجلوهري يف حدوث النمو
االقت�صادي امل�ستدام .حيث قام بت�أ�سي�س حمطات
لتوليد الطاقة من الرياح يف موريتانيا .كما قام
خم�س من الدول
ببناء حمطات للطاقة ال�شم�سية يف ٍ
اجلزرية ال�صغرية النامية ،هي :جزر مار�شال،
ميكرونيزيا ،ناورو ،جزر �سليمان ،توفالو ،كجزء
من �أن�شطة �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات
ودول املحيط الهادئ ،وهو عبارة عن مبادرة
منفذة مبنحة قيمتها  183.7مليون درهم �إماراتي
( 50مليون دوالر �أمريكي) .ميكن االطالع على
مقال حول جهود دولة الإمارات املبذولة لدفع قطاع
الطاقة املتجددة يف الف�صل الثاين.
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من بني امل�شاريع الأخرى تطويرات يف �أحوا�ض الأنهار
ب�ألبانيا وتون�س .كما �ساهم التمويل املقدم لتخطيط
التنمية احل�ضرية يف بناء  4,000وحدة للإ�سكان
االجتماعي يف �أفغان�ستان ،و 550وحدة �سكنية يف
اجلزائر ،و 2,000وحدة �سكنية يف �سي�شل� ،إىل
جانب مدر�ستني للتعليم الأ�سا�سي ،ومركز ًا لل�شرطة
ومركز ًا للدفاع املدين.
عالوة على هذا دفع �صندوق �أبوظبي للتنمية
 57.3مليون درهم �إماراتي ( 60مليون دوالر
�أمريكي) لتمويل تعهد دولة الإمارات بدعم التعليم
امل�ستمر للأطفال الالجئني الفل�سطينيني عرب وكالة
االنروا� .ساهم هذا الدعم يف تزويد حوايل � 30ألف
تلميذ م�سجلني يف  35مدر�سة ببيئة تعليمية �إيجابية
لتمكينهم من النمو والإجناز والتغلب على تبعات
ال�صراع الدائر .كما �ساهم يف متويل احتياجات
التدريب ،و�ساعد يف احلفاظ على ا�ستمرار دخل ما
يزيد عن  2,000معلم.
عالوة على هذا ودعم ًا لقطاع التعليم ،وا�صل
�صندوق �أبوظبي للتنمية منحه متعددة ال�سنوات
لتح�سني اجلامعات العامة بالأردن .ويف املغرب،
بالإ�ضافة �إىل بناء  13معهد ًا للتعليم الفني ،مت بناء
كلية للطب وال�صيدلة يف طنجة كجزء من مبادرة
تطوير قطاع العلوم بالدولة ولتلبية الطلب املتزايد
على وظائف املتخ�ص�صني يف القطاع الطبي.
وبالرغم من تقدمي غالبية التمويالت كم�ساعدات
تنموية ،وهو ما يتوافق مع طبيعة عمل هذه اجلهة
املانحة� ،إال �أن هناك دائم ًا جمال للجهود الإن�سانية.
حيث قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية م�ساعدات
غذائية يف حاالت الطوارئ و�ساهم يف تلبية
االحتياجات التغذوية ال�ضرورية للأطفل ال�صغار يف
كل من اليمن و�سوريا .فبدء ًا بتقدمي طرود غذائية
بقيمة  30دوالر �أمريكي للواحد ،ومرور ًا مب�شروع
للطاقة ال�شم�سية بتكلفة � 30ألف دوالر �أمريكي،
وانتها ًء بتنفيذ مبادرات التنمية الزراعية بقيمة
 30مليون دوالر �أمريكي� ،أثبت �صندوق �أبوظبي
للتنمية �أنه ميكن للم�ساعدة �أن تتخذ �أ�شكا ًال عديدة.

تنموية

)%99( 2,474.7

إنسانية

)%1( 19.6

دعم الميزانية العامة
)%69( 1,705.8

خدمات الدعم والتنسيق
)%63( 12.4

البنية التحتية للنقل الجوي
)%5( 132.0

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%32( 6.3

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%4( 106.3

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5( 0.9

موارد األراضي الزراعية
)%3( 76.8
البنية التحتية للنقل البري
)%3( 64.3
أخرى
)%16( 389.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة
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هدف 8

)%60( 1,500.0

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

)%9( 227.6

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 9

)%8( 205.8

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%7( 165.4
)%6( 148.7
)%4( 90.0
)%3( 64.1

هدف 4

)%2( 58.4

هدف 3

)%0.7( 23.1

هدف 1

)%0.3( 10.0

هدف 13

)%0.03( 0.7

هدف 15

)%0.02( 0.6

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة
القضاء على الفقر
العمل المناخي
الحياة في البرّ

المجموع الكلي

2.49

مليار دوالر أمريكي
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تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام :2016

دعم  13دول
من فئة البلدان
ً
نموا
األقل

البنية التحتية للنقل
بالسكك الحديدية

•المغرب :بناء خط للسكك الحديدية بطول  200كم لقطار فائق
السرعة بسرعة  320كم/س

البنية التحتية
للنقل البحري
•المغرب :ميناء الدار البيضاء

تحسين البنية التحتية
للنقل البري في  13دولة

ً
نموا؛ من خالل بناء
منها  6من البلدان األقل
وإعادة تأهيل ما يزيد عن  800كيلو متر من الطرق

•ألبانيا :تنفيذ مشروع طريق بين تيرانا  -الباسان
•بنجالديش :تنفيذ مشروع ربط الطرق لتعزيز التعاون االقتصادي دون اإلقليمي
في منطقة جنوب آسيا ()SASEC
•بنين :إنشاء طريق عويدة الالدة  -باهو توري
•إثيوبيا :إنشاء طريق جيدو – فينشا  -ليمليم بيريها
•غامبيا :إنشاء طريق المينكوتو  -باسيموس
ً
عمان التنموي
•األردن :تنفيذ 27
مشروعا لبناء الطرق ،من بينها ممر ّ
•كينيا :إنشاء طريق نيونو  -مودوغاش
•قيرجيزستان :إنشاء الطريق السريع بيشكيك  -توروغارت
•لبنان :إنشاء طريق بيروت الرئيسي وتقاطعاته
•ماالوي :إنشاء طريق جيندا  -إيدينجيني
•موريتانيا :تنفي مشروع طريق النعمة (على الحدود مع مالي)
•سوازيالند :إنشاء طريق مانزيني – مبادالين السريع
•طاجيكستان :إنشاء طريق كولياب كااليكومب

التنمية الحضرية
واإلسكان

بناء أكثر من  15,500وحدة سكنية

البنية التحتية
للنقل الجوي
•المغرب :مطار كلميم

•أفغانستان :بناء  4آالف وحدة سكنية
•الجزائر :بناء  550وحدة سكنية
•مصر :بناء  8,500وحدة سكنية
•المغرب :بناء  500وحدة سكنية ،باإلضافة إلى دور للمبيت داخل
الحرم الجامعي لثالث جامعات
•جزر سيشل :بناء  2,000وحدة سكنية

مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح بميناء فكتوريا في ماهي والتي تعد من أهم وأبرز جزر جمهورية سيشل ،وتنتج  %8من طاقة الجزيرة.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

البنية التحتية
الصحية

إنشاء وتجهيز  4مراكز طبية كبيرة،
للمساهمة في توفير الرعاية الصحية
لماليين األشخاص

•مصر :مستشفى مدينة الشيخ زايد (بسعة  200سرير)
•األردن :مستشفى البشير (بسعة  800سرير) ،وحدة عالج األورام
(بسعة  150سرير)
•المغرب :المستشفى الجامعي محمد السادس ،بمراكش (بسعة  916سرير)

البنية التحتية
للمياه والصحة
العامة
بما في ذلك بناء  25سد

•ألبانيا :إعادة تأهيل مجرى النهر والمنطقة الشمالية في تيرانا
•أرمينيا :إنشاء نفق آربا سيفان
•بوركينا فاسو :إنشاء سد سامينديني (بقدرة استيعابية  1.05مليار متر
مكعب من المياه)
•األردن :بناء سدود وأنظمة للري
•لبنان :مشروع مياه النبطية ،مشاريع للبنية التحتية للصحة العامة في
الشمال ،ومقاطعتي إهدن والكورّ ة.
•ليسوتو :إنشاء سد ميتولونغ (بقدرة استيعابية  53مليون متر مكعب من
المياه)
•المغرب :إنشاء سد خروب (بقدرة استيعابية  200مليون متر مكعب)،
وشبكات إلمداد المياه في مدن بوجدور ،ودخلة ،وخريبكة.
•تونس :بناء سدود

المرافق
التعليمية

بناء ما يزيد عن  100مدرسة

•مصر :بناء  11مدرسة في مدينة الشيخ زايد ،ما في ذلك التخصصين التجاري
والصناعي
•األردن :بناء  9جامعات حكومية ،وأقسام للتعليم الفني في الكليات األهلية ،و85
مدرسة
•المغرب :بناء  13معهد للتعليم المهني ،وتنفيذ مشاريع بناء مدارس للتعليم
األساسي في أصيلة وكلية للصيدلة والطب في طنجة

البنية التحتية
للطاقة المتجددة

تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة
 2,650كيلوواط في  5من الدول الجزرية
الصغيرة النامية ،إلى جانب مشاريع توليد
طاقة بقدرة تزيد عن  975ميغاواط.

•بوركينا فاسو :إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية
•األردن :تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة
•جزر المارشال :إنشاء محطة للطاقة الشمسية باأللواح الضوئية بقدرة 600
كيلوواط
•موريتانيا :إنشاء محطات لتوليد الطاقة من الرياح
•ميكرونيزيا :إنشاء محطة للطاقة الشمسية باأللواح الضوئية بقدرة  600كيلوواط
•ناورو :إنشاء محطة للطاقة الشمسية مثبتة على األرض بقدرة  500كيلوواط
•جزر سليمان :إنشاء محطة للطاقة الشمسية مثبتة على األرض بقدرة 600
كيلوواط
•توفالو :تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة  350كيلوواط
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هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

الشكل  :32المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

الذراع االنساني لدولة االمارات العربية المتحدة

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

تنموية

باعتبارها لمؤسسة إنسانية
ً
جزءا
إماراتية ،باإلضافة لكونها
من الحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر،
تعتبر هيئة الهالل األحمر
اإلماراتي الجهة الرئيسية
المانحة للمساعدات اإلنسانية
اإلماراتية ،ولها مكاتب في
 14دولة بمختلف أنحاء العالم.
منذ تشكّ لت هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي في عام
 ،1983شاركت في جميع
األزمات التي استجابت لها
دولة اإلمارات بمختلف أنحاء
ً
تقريبا ،كما ساعدت
العالم
في الوقت ذاته في بناء
قاعدة راسخة لثقافة العمل
التطوعي بين العاملين فيها
وكذلك داخل المجتمع المدني
اإلماراتي .كما تدير هيئة
ً
واحدا
الهالل األحمر اإلماراتي
من أطول برامج كفالة األيتام
أجال على مستوى العالم،
ً
والذي بدأ في عام .1986

منها لليمن وحدها .ركزت امل�ساعدات الإن�سانية
املوجهة لليمن ب�شكل رئي�سي على تو�صيل الغذاء
والأدوية وم�ستلزمات الإيواء واخليام واملواد
ال�ضرورية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل
وجتهيز امل�ست�شفيات واملدار�س .مت توزيع ما يقرب
كل منها
من � 500ألف طرد غذائي يبلغ وزن ٍ
 15كيلوغرام ،بالإ�ضافة �إىل � 6,500سلة يبلغ
كل منها  100كيلو من الطحني ،و�أكرث من
وزن ٍ
 1,500طن من الغذاء و التمور.
وبالإ�ضافة �إىل العمليات الإن�سانية وا�سعة النطاق
التي جرى تنفيذها يف اليمن ،والتي �شملت تقدمي
اخلدمات ال�صحية والغذاء واملياه وال�صرف
ال�صحي يف حاالت الطوارئ ،قدمت هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي م�ساعدات للم�شردين املت�ضررين
من كوارث �أخرى ،كمت�ضرري الفي�ضانات يف
�سريالنكا .عالوة على هذا ،قامت الهيئة بتوزيع
مواد الإغاثة الأ�سا�سية ومالب�س ال�شتاء على
الالجئني ال�سوريني يف كل من اليونان والعراق
والأردن ولبنان وليبيا.
ركزت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ما يزيد عن
ثلثي الدعم الذي قدمته خالل عام ( 2016بن�سبة
 68يف املائة) على حتقيق الهدفني الأول والثاين
من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،واملتعلقان بالق�ضاء
على الفقر وحتقيق الأمن الغذائي .ويعود ال�سبب يف
حتقيق هذا حلد بعيد �إىل توفري خدمات الرعاية
االجتماعية وامل�ساعدات الغذائية وتنفيذ برامج
الأمن الغذائي يف عدد من الدول ،من بينها  16دولة
من البلدان الأقل منو ًا .من بني العنا�صر املهمة
التي تت�ألف منها امل�ساعدات املقدمة من الهيئة،
توفري الدعم املادي للأيتام وللأ�سر التي ترعاهم،

بالإ�ضافة �إىل بناء و�صيانة دور الأيتام .فخالل
عام � ،2016ساهمت الربامج املخ�ص�صة التي
جرى تنفيذها يف  16دولة يف دعم وكفالة تقريبا
 654,000طف ًال فقدوا �أحد �أبويهم �أو كالهما.
عالوة على ما �سبق ،دعم الهالل الأحمر الإماراتي
قطاع مياه ال�شرب الأ�سا�سية يف العديد من الدول،
من بينها  13دولة يف منطقة جنوب ال�صحراء
الكربى الأفريقية حيث يقطن ما يزيد عن
فر�ص للح�صول على م�صادر
 300مليون ن�سمة دون ٍ
57
ميكن االعتماد عليها ملياه ال�شرب.
وعلى الرغم من ال�صعوبات امللمو�سة التي تواجهها
الدول ال�ضعيفة واملت�أثرة بال�صراعات ،تركز هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي كذلك على التعليم ،والذي
غالب ًا ما يعاين نق�ص ًا يف التمويل يف �أوقات الأزمات.
ي�سهم هذا يف �إتاحة الفر�ص للأطفال الذين �أجربوا
على ترك املدر�سة كما يوفر لهم بدي ًال ينقذهم من
االنزالق يف هوة العنف .خالل عام  ،2016مت بناء
�أكرث من  700مدر�سة وجتهيزها بامل�ستلزمات ،مبا
يف ذلك توفري  980جهاز كمبيوتر ،و 200جهاز
لتكييف الهواء و�أثاث مدر�سي لنحو  8,500ف�صل
درا�سي.

)%61( 146.8

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%59( 37.9

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%42( 62.1

المنشآت الدينية
)%61( 18.6

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%13( 8.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%26( 38.5

البرامج الموسمية
)%26( 7.8

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%10( 6.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%13( 19.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%12.5( 4.0

مرافق التعليم والتدريب
)%5( 3.4

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%10( 14.8

التعليم الديني
)%0.5( 0.2

التنمية الحضرية وإدارتها
)%5( 3.2

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8( 11.9

أخرى
)%8( 5.3

خدمات الدعم والتنسيق
)%1( 0.4

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 1

)%39( 95.0

القضاء على الفقر

هدف 2

)%28( 68.6

القضاء التام على الجوع

هدف 11

)%13( 30.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

يغي
واتباع ًا لنف�س القناعة ،ب�أن التعليم ميكن �أن ّ
امل�صري ،بد�أت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف
�أعمال التجديد والرتميم للمكتبة الوطنية مبحافظة
عدن يف اليمن .جاء ذلك امتداد ًا لإعالن دولة
الإمارات العربية املتحدة عام  2016عام ًا للقراءة،
�إىل جانب توفري فر�صة لتو�سيع وم�شاركة املعارف
على مدى امل�ستقبل البعيد.

هدف 3

)%10( 23.3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

)%6.3( 15.5
)%3.4( 8.3

المجموع الكلي

)%0.3( 0.5

241.9

)%0.01( 0.03

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من هيئة الهالل األحمر اإلمارتي خالل عام :2016

يف عام  ،2016قدمت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي م�ساعدات بقيمة  888.5درهم �إماراتي
( 241.9مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يزيد عن
�ضعف مدفوعاتها يف عام  .2015وعلى الرغم
من �أن حمور تركيزها الرئي�سي ين�صب على
وجهت ما يزيد عن
اال�ستجابة الإن�سانية� ،إال �أنها ّ
ُربع مدفوعاتها من امل�ساعدات للأن�شطة التنموية
متعددة القطاعات.
مثلت امل�ساهمات التي قدمتها الهيئة �إىل  26دولة
من فئة البلدان الأقل منو ًا ،نحو  70يف املائة من
�إجمايل م�ساعداتها ،ومت توجيه  507.7مليون
درهم �إماراتي ( 138.2مليون دوالر �أمريكي)

إنسانية

)%27( 64.5

خيرية

)%12( 30.6

تقديم ما يزيد عن

 11ألف طن

من الغذاء و 500ألف طرد غذائي

من مستلزمات المدارس وأكثر من  1,000جهاز من أجهزة الكمبيوتر

 1,900طن

كفالة

توصيل ما يزيد عن

الهالل األحمر اإلماراتي يوزع أربعة آالف سلة غذائية في شبوة.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

توفير

 100طن

من مواد اإلغاثة المتنوعة

 65ألف طفل يتيم

إعادة تأهيل

بناء ما يزيد عن

 20مستشفى

 1,300وحدة سكنية

 60طن

دعم

توصيل

اإلمدادات الطبية
تشييد وإعادة تأهيل وتجهيز ما يزيد عن

 715مدرسة

ً
نموا
 26دولة من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة خليفة بن زايد
آل نهيان لألعمال اإلنسانية

الشكل  :33المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

تركيز طويل األجل على تقديم الخدمات الطبية ،بما
ً
نموا
في ذلك في البلدان األقل

تأسست مؤسسة خليفة
بن زايد آل نهيان لألعمال
اإلنسانية في عام ،2007
بهدف توفير المساعدات
الخارجية للمحتاجين .وبعد
تأسيسها بحوالي عشرة
أعوام ،كانت المؤسسة
قد قدمت ما يزيد عن
 4مليار درهم إماراتي
( 1.11مليار دوالر أمريكي)
في صورة مساعدات خارجية
للبلدان النامية ،عبر برامج
متعددة القطاعات .يقع
مقر المؤسسة في مدينة
العاصمة أبوظبي ،وينصب
تركيز برامجها على مواضيع
عالمية تشمل التعليم والصحة
والمساعدات اإلنسانية.

خالل عام  ،2016ومع احتفالها بذكرى ت�أ�سي�سها
ومرور ع�شر �سنوات من العمل التنموي واالن�ساين
واخلريي وتقدمي امل�ساعدات اخلارجية ،قدمت
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
م�ساعدات بقيمة  616.9مليون درهم �إماراتي
( 168مليون دوالر �أمريكي) خالل عام .2016
بزيادة قدرها حوايل  10يف املائة ع ّما �أنفقته يف
عام  .2015مت توجيه ما يزيد عن  80يف املائة
من هذه املبالغ �إىل  20دولة من الدول الأقل
منو ًا بالإ�ضافة �إىل عدد من الدول الواقعة �ضمن
ال�شريحة الدنيا من فئة الدول متو�سطة الدخل.
وانعكا�س ًا للأولويات التي حددتها امل�ؤ�س�س�سة ،ا�ستمر
قطاعا التعليم وال�صحة على ر�أ�س القطاعات التي
دعمتها امل�ؤ�س�سة ،كما ا�ستمرت يف تقدمي الدعم
لتلبية احتياجات الأ�شخا�ص املت�ضررين يف اليمن.
وعلى نحو مماثل ،ح�صلت املغرب على ما يزيد
عن ُربع امل�ساعدات التي قدمتها امل�ؤ�س�سة خالل
عام  .2016ومت توجيهها ب�شكل �أ�سا�سي لدعم
م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد يف الدار البي�ضاء

من �أجل توفري خدمات رعاية �صحية عالية اجلودة
على امل�ستوى الدولة و�شمال �أفريقيا .وذلك �سعي ًا
لتحقيق الهدف طويل الأجل الذي يتمحور يف �أن
ت�صبح املغرب �أهم امل�شاركني يف جمال الأبحاث
الطبية وتدريب متخ�ص�صي الرعاية ال�صحية على
م�ستوى املنطقة.
مت توجيه ما يقرب من ن�صف امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة خالل عام  2016لدعم
حتقيق الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
“�ضمان مت ّتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية
وبالرفاهية يف جميع الأعمار”.
حيث وا�صلت امل�ؤ�س�سة م�ساعداتها لبناء وت�شييد
وجتهيز ودعم التكاليف الت�شغيلية لع�شرات
امل�ست�شفيات املتواجدة يف �أكرث من  25دولة نامية
– منها  12دولة خالل عام  – 2016وغالب ًا ما
كانت تلك امل�ست�شفيات �أوىل املرافق ال�صحية التي
يتم �إن�شا�ؤها يف العديد من املناطق القروية على
الإطالق ،وذلك مع وحدات متخ�ص�صة لرعاية
وعالج الن�ساء والأطفال .ومع ا�ستخدام التكنولوجيا
واالبتكار� ،أتاحت امل�ؤ�س�سة فر�ص احل�صول على
الرعاية ال�صحية لعدد من اجلزر املعزولة يف
املالديف ،حيث توا�صل دعم واحد من �أوائل مرافق
الرعاية ال�صحية للعالج عن ُبعد بجزر املالديف
منذ عام  .2010وتزايد الدعم املقدم منذ ذلك
احلني يف ظل قيامها ب�إعالن تعهدات متعددة
ال�سنوات ل�صالح اخلدمات الطبية عن ُبعد املقدمة
يف جزر املالديف ،حيث تقدم امل�ؤ�س�سة منح ًا لتدريب
الأطباء والفنيني ومتخ�ص�صي التكنولوجيا احليوية
املحليني .كما تدعم � 35شبكة للرعاية ال�صحية يف

تنموية

خمتلف �أنحاء الدولة ،وتقدم الرعاية الطبية لأكرث
من � 350ألف �شخ�ص يف كل عام.
عالوة على ما �سبق ،ح�صلت  9م�شاريع يف قطاع
التعليم على دعم خالل عام  2016من �أجل
بناء وجتهيز ومتويل التكاليف الت�شغيلية للمرافق
التعليمية – من املرحلة االبتدائية والثانوية وحتى
التعليم والتدريب املهني  -مما يتيح فر�ص التعليم
لآالف الفتيات والفتيان وال�شباب من الرجال
والن�ساء .يرتبط الفقر بندرة املياه ،وا�ستجاب ًة
لالحتياجات العاجلة للعديد من املجتمعات التي
تدعمها دولة الإمارات العربية املتحدة ،قامت م�ؤ�س�سة
خليفة كذلك باالنتهاء من العديد من م�شاريع املياه.
يف لبنان ،على �سبيل املثال ،قامت مبد خطوط �أنابيب
و�شبكات مياه يف طرابل�س و�صيدا بتكلفة  11.9مليون
درهم �إماراتي ( 3.2مليون دوالر �أمريكي).

إنسانية

)%80( 135.1

خيرية

)%12( 20.0

)%8( 12.9

الخدمات الطبية
)%49( 65.6

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%83( 10.8

التعليم الديني
)%37( 7.4

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%28( 38.2

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%13( 1.6

البرامج الموسمية
)%33( 6.6

مرافق التعليم والتدريب
)%6( 8.6

خدمات الدعم والتنسيق
)%4( 0.5

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%25( 4.9
المنشآت الدينية
)%5( 1.0

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%6( 7.8
التعليم العالي
)%4( 5.1
أخرى
)%7( 9.8

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

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

كما قامت امل�ؤ�س�سة ببناء �سد كبري بتكلفة
 16.6مليون درهم �إماراتي ( 4.5مليون دوالر
�أمريكي) يف ال�صومال ،ب�سعة تخزينية بلغت
� 350ألف مرت مكعب .ي�سهم هذا يف �ضمان توفري
� 650ألف جالون يومي ًا من املياه خالل مو�سم
اجلفاف ،مما يتيح مياه ال�شرب الآمنة ومياه الري
ملنطقة هريجي�سا واملناطق املجاورة لها.

هدف 3

)%40( 67.9

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

)%23( 38.2

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 11

)%11( 18.1

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%10( 16.9

القضاء على الفقر

هدف 4

)%9( 15.4

التعليم الجيد

تعمل م�ؤ�س�سة خليفة على دعم الربامج الإن�سانية
متعددة القطاعات والهادفة ملحاربة الفقر يف
العديد من البلدان النامية .ومن بني ما ت�ستحق
عليه امل�ؤ�س�سة الإ�شادة والتقدير ،هو انتهاجها
الثابت لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية يف املناطق
الأكرث احتياج ًا لها.

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%5( 8.0

هدف 2

)%1.5( 2.5

هدف 17

)%0.3( 0.5

هدف 9

)%0.2( 0.3

القضاء التام على الجوع
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

المجموع الكلي

168.0

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة خليفة خالل عام :2016
بناء وتجهيز المستشفيات في

تزويد

لتوفير الرعاية الصحية لماليين األشخاص

في الصومال بنحو  1,000طن من المساعدات الغذائية

بناء ودعم المدارس والمعاهد المهنية والجامعات ،لمساعدة

بناء شبكات إلمداد المياه

 5,000أسرة

دعم

 12دولة

ما يزيد عن  6,500طالب

دعم

تدعم مؤسسة خليفة جهود المساعدات اإلنسانية ،وتصدرت الجهود لتوصيل  1,000طن من المساعدات الغذائية
إلى  8,000أسرة في الصومال.
المصدر :وكالة انباء االمارات

سورية الجئة في لبنان

توصيل

 170طن

من الغذاء والتمور في  9دول

 8,000أسرة

وسد في لبنان والصومال

ً
نموا
 20دولة من فئة البلدان األقل
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية دار البر

الشكل  :34المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

دار للبر تسعى إلى مساعدة الفقراء والمحرومين واأليتام
ٌ

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

تنموية

تعد جمعية دار البر واحدة
من أقدم المؤسسات
الخيرية واإلنسانية العاملة
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث عملت منذ
عام  1978على تقديم الدعم
ً
سنويا.
لتنفيذ آالف المشاريع
كما تعتبر المؤسسة كذلك
واحدة من أكبر الجهات
ً
قانونا
اإلماراتية المكلفة
بتنظيم أنشطة جمع التبرعات
من أجل دعم عملها الخيري.
وباعتبارها جهة إشراف
ورعاية لتبرعات الجهات
الخيرية واإلنسانية ،بما فيها
تبرعات األفراد من القطاع
الخاص ،تضع الجمعية مبدأ
الشفافية على قمة أولويات
جدول أعمالها وأنشطتها.
ً
ونتاجا لهذا ،اختارتها مجلة

فوربس على رأس قائمة
المؤسسات الخيرية العاملة
في الوطن العربي فيما
يتعلق بالشفافية ،حيث
قامت الجمعية بنشر ميزانياتها
السنوية لالطالع العام.

تمتد مشاريع المساعدات
الخارجية التي تدعمها
الجمعية في شتى أنحاء
قارات العالم وعبر مختلف
بدءا
قطاعات المساعداتً ،
بتقديم الخدمات االجتماعية
األساسية وحتى األنشطة
الدينية والمنح الخيرية.

خالل عام  ،2016قامت جمعية دار الرب بتمويل
وتنفيذ ما يقرب من � 15ألف م�شروع من م�شاريع
امل�ساعدات اخلارجية ،و�أنفقت  204.4مليون
درهم �إماراتي ( 55.7مليون دوالر �أمريكي)� ،أي
ما ميثل زيادة قدرها  20يف املائة ع ّما �أنفقته يف
عام  .2015وتطبيق ًا ملهمتها والتكليف املنوطة
به� ،أنفقت جمعية دار الرب ما يزيد عن  70من
مدفوعاتها يف �صورة دعم للأ�شخا�ص املحرومني،
من خالل تقدمي ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية ،ومرور ًا
بال�صحة والتعليم واملياه بالإ�ضافة �إىل كفالة
وخدمات الرعاية االجتماعية للأيتام وكبار ال�سن.
�ساهمت كل هذه امل�شاريع يف حتقيق الغاية الرابعة
للهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الق�ضاء
على الفقر�“ :ضمان متتّع جميع الرجال والن�ساء،
وال �سيما الفقراء وال�ضعفاء منهم ،بنف�س احلقوق
يف احل�صول على املوارد االقت�صادية ،وكذلك
ح�صولهم على اخلدمات الأ�سا�سية ،بحلول عام
.”2030
ا�ستمر دعم وكفالة الأيتام ،ابتدا ًء بت�شييد دور
الرعاية وانتها ًء بتمويل تكاليفها الت�شغيلية ،على
ر�أ�س قائمة الأن�شطة اخلريية التي دعمتها جمعية
دار الرب خالل عام � ،2016إىل جانب تقدمي املنح
التعليمية واخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية .كما
عملت اجلمعية على الت�صدي للأ�سباب ال�ضمنية
امل�سببة للفقر ،مبا فيها ندرة املياه .حيث غالب ًا ما
كانت بع�ض م�شاريع املياه التي نفذتها اجلمعية �أول

و�أقرب �شبكة لإمداد مياه ال�شرب احلديثة بالن�سبة
للعديد من املناطق القروية ،مبا يف ذلك املناطق
اجلبلية يف �إثيوبيا ،وهي دولة نامية حبي�سة ،حيث مل
يعد الأ�شخا�ص يف حاجة لل�سري مل�سافة من � 20إىل
 30كيلومرت يومي ًا جللب املياه .وكانت جمهورية
م�صر العربية على ر�أ�س قائمة الدول املتلقية
للم�ساعدات من جمعية دار الرب خالل عام ،2016
والتي مت توجيهها لقطاع مياه ال�شرب ،حيث ح�صلت
على  1.8مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر
�أمريكي).
وعلى غرار ما مت خالل ال�سنوات ال�سابقة،
ا�ستجابت اجلمعية للعديد من الأزمات الإن�سانية
وحاالت الطوارئ خالل عام  ،2016حيث قدمت
مواد الإغاثة العاجلة لآالف الأ�سر املت�ضررة من
الفي�ضانات يف ال�سودان و�ضحايا ال�صراعات يف
كل من �سوريا واليمن .ويف لبنان ،وا�صلت اجلمعية
دعمها لالجئني ال�سوريني يف مدينة �شبعا.

إنسانية

)%30( 16.9

خيرية

)%69( 38.1

)%1( 0.5

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%86( 14.5

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%55( 0.3

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%68( 25.9

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%7( 1.2

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%45( 0.2

المنشآت الدينية
)%18( 6.7

مرافق التعليم والتدريب
)%6( 0.9

التعليم الديني
)%8( 3.1

التنمية الريفية
)%0.4( 0.1

البرامج الموسمية
)%6( 2.4

الخدمات الطبية
)%0.3( 0.1
أخرى
)%0.3( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 1

ومن خالل كل عمل قامت بدعمه ،ت�سهم دار الرب
يف �إحداث فارق حقيقي يف حياة الأ�شخا�ص الذين
يعانون الفقر ،وت�سهم يف حت�سني الظروف التي
جتعل من الفقر دائرة حمكمة �صعبة الك�سر.

)%73( 40.4

القضاء على الفقر

هدف 11

)%22( 12.3

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%2( 1.2

هدف 4

)%1.8( 0.9

المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد

هدف 8

)%0.5( 0.3

هدف 2

)%0.5( 0.3

هدف 17

)%0.1( 0.1

هدف 3

)%0.1( 0.1

العمل الالئق ونمو االقتصاد
القضاء التام على الجوع
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
الصحة الجيدة والرفاة

المجموع الكلي

55.5

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة دار البر خالل عام :2016
دعم

 100ألف

طفل يتيم في  25دولة

تنفيذ

ً
مشروعا في قطاع المياه
75,000
()since inception
كفالة أكثر من

أحد مشاريع حفر اآلبار باستخدام مضخة كهربائية في ألبانيا لتوفير المياه النظيفة.
المصدر :جمعية دار البر

 800طالب

دعم أكثر من

 900شخص يمني

فارّ ين إلى الصومال ،من خالل تقديم مواد اإلغاثة
دعم أكثر من

 5آالف أسرة

متضررة من الفيضانات في السودان ،من خالل تقديم مواد اإلغاثة
دعم

ً
نموا
 16دولة من فئة البلدان األقل
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة دبي العطاء

الشكل  :35المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

كسر دائرة الفقر من خالل منح األطفال فرص التعليم

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

تنموية

عندما أطلق سمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ورئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي،
مؤسسة دبي العطاء ،في
عام  ،2007كان هدفها
األولي هو توفير خدمات
ّ
التعليم األساسي لمليون
طفل في الدول النامية.
وبعد مرور أربعة أعوام
على إنشائها ،استطاعت
المؤسسة الوصول إلى
خمسة ماليين طفل في
نحو أربع عشرين دولة.
وبعد مرور نحو عشر
سنوات ،استفاد ما يزيد
طفال آخرين
عن  16مليون
ً
في  45دولة من الدروس
التي تشاركها مؤسسة
دبي العطاء.

يعترب العمل على حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
من خالل التعليم من بني املوا�ضيع الرئي�سية التي
تتناولها برامج م�ؤ�س�سة دبي العطاء .فبالإ�ضافة �إىل
باك�ستان� ،ساهمت املبالغ املقدمة كذلك يف تي�سري
ح�صول الفتيات يف م�صر على تعليم جيد .كما
مت ت�شجيع درا�سة العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات بني الفتيات يف املك�سيك و�أوغندا.
ويهدف برنامج الأ�س�س ال�سليمة وتطوير املهارات
وتوفري التعليم للمراهقات ( ،)RAISEالذي تقوم
امل�ؤ�س�سة بتنفيذه يف الفلبني� ،إىل ا�ستمرار الفتيات
ال�صغريات يف موا�صلة الدرا�سة باملدار�س .كما
يجري تنفيذ برنامج م�شابه يف ماالوي مل�ساعدة
الفتيات املراهقات يف العودة �إىل املدار�س ،بالإ�ضافة
�إىل دعم ال�سيدات الأكرب �سن ًا يف �إمتام تعليمهم
الذي توقفوا عنه نتيجة احلمل غري املخطط له �أو
الفقر .وبعد مرور �ستة �أ�شهر من تنفيذ الربنامج،
ت�ضاعفت معدالت �إعادة االنت�ساب يف قرية واحدة.
ويف تنزانيا ،تركزت جهود امل�ؤ�س�سة على التعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة وتدريب مزيد من املعلمني،
وذلك نظر ًا للمعدل احلايل بني �أعداد الطالب
واملدر�سني الذي يبلغ  .1:115كما كان تدريب
املعلمني كذلك من املو�ضوعات ذات الأولوية يف
غانا ،بينما يف رواندا ركزت اجلمعية على تعزيز
جهازية املدار�س� .ساهمت املبادرات املقدمة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تعزيز

ودعم التدريب املهني يف كينيا .فمن خالل برنامج
االنت�شار العاملي التي نفذته م�ؤ�س�سة دبي العطاء،
“التط ّوع حول العامل” ،متكن �أع�ضاء املجتمع
الإمارتي كذلك من امل�ساعدة يف بناء مدر�سة للتعليم
الأ�سا�سي يف ال�سنغال.

إنسانية

)%27( 8.8

)%73( 23.8

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 8.8

التعليم في الطفولة المبكرة
)%27( 6.3
التعليم اإلبتدائي
)%26( 6.1

املوجهة للتعليم،
وبالإ�ضافة �إىل النفقات املبا�شرة ّ
تهدف دبي العطاء كذلك �إىل الق�ضاء على العقبات
التي حتول دون مت ّكن الآطفال من الذهاب للمدار�س.
حيث نفذت برناجم ًا قومي ًا لعالج الإ�صابة بالديدان
يف الهند ،كما قامت بتنفيذ الربنامج املتكامل
للتغذية املدر�سية باملنتجات املحلية يف �إثيوبيا.
و�ساهم الربنامج الأخري يف خف�ض ن�سبة الت�سرب
من التعليم بن�سبة  16يف املائة.

مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%10( 2.4
األبحاث التعليمية
)%10( 2.4
التدريب المهني
)%7( 1.6
أخرى
)%20( 5.0

و�ستوا�صل م�ؤ�س�سة دبي العطاء عملها مع وكاالت
الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية لدعم
الدول التي ت�سعى لتمهيد الطريق نحو حتقيق
الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان
التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز
فر�ص التع ّلم مدى احلياة.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 4

)%96( 31.2

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%3( 1.0
)%1( 0.4

المجموع الكلي

32.6

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة دبي العطاء خالل عام :2016

قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،خالل عام ،2016
م�ساعدات بقيمة  119.8مليون درهم �إماراتي
( 32.6مليون دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها
 60يف املائة تقريب ًا عن املنح التي قدمتها يف
العام ال�سابق .كان �أكرب امل�ستفيدين من مدفوعات
امل�ؤ�س�سة على مدى العام نحو  2,570طفل الجئ
فل�سطيني يف غزة ح�صلوا على تعليم يف حاالت
الطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل الأطفال ال�صغار ،وخا�ص ًة
الفتيات ،يف باك�ستان .كما �شملت الدول التي
ح�صلت على دعم للتعليم يف حاالت الطوارئ كل
من العراق ولبنان ونيبال والنيجر و�سرياليون.
ويت�ضمن الف�صل الثالث مقا ًال حول “التعليم يف
حاالت الطوارئ” يو�ضح �صورة �شاملة للعمل الذي
قامت به م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف هذا القطاع ،مبا
فيه حمالت التوعية والدعم العاملية.

تدريب

حصول آالف األطفال والشباب

مئات المدرسين

اليافعين على خدمات التعليم ،بما في ذلك:






التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
التدريب المهني
التدريب على المهارات الحياتية األساسية
التثقيف حول حملة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
توفير التغذية وبرامج التغذية المدرسية
وخدمات الرعاية الصحية األساسية

تتصدر دبي العطاء الجهود اإلماراتية لبرامج دعم التعليم وتوفيره لماليين الطالب والبالغين الراغبين بالتعليم.
المصدر :دبي العطاء

نشر برامج التعليم في حاالت الطوارئ في

 6دول
دعم

ً
نموا
 13دولة من فئة البلدان األقل
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية الشارقة الخيرية

الشكل  :36المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

بناء المجتمعات ورسم خارطة الطريق للخروج من دائرة الفقر

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

تنموية

تأسست جمعية
الشارقة الخيرية في
عام  1989بهدف تنفيذ
األعمال اإلنسانية والخيرية.
وعلى مدى ثالثة عقود،
واصلت الجمعية تقديم
المساعدات اإلنسانية
والصحية والتعليمية
والثقافية للدول النامية،
إلى جانب إتاحة الخدمات
االجتماعية األساسية ودعم
وكفالة األيتام واألسر
المحتاجة .وينبع دعمها
الثابت والمستمر لألشخاص
المحتاجين والمجتمعات
المعوزة من قيم اإليثار
والعطاء المتأصلة في
الثقافة اإلمارتية.

انطالق ًا من دعمها لتحقيق عدد من �أهداف التنمية
امل�ستدامة العاملية ،قامت جمعية ال�شارقة اخلريية
بتوجيه ما يزيد عن  90يف املائة من م�ساعداتها
اخلارجية للعام � 2016إىل  23دولة من البلدان
الأقل منو ًا وعدد من الدول الواقعة �ضمن ال�شريحة
وجهت
الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل .حيث ّ
اجلمعية �أكرث من  70يف املائة من �إجمايل
م�ساعداتها املدفوعة خالل عام  ،2016بقيمة
 84.4مليون درهم �إماراتي ( 23مليون دوالر
�أمريكي) ،ل�صالح قطاع اخلدمات االجتماعية،
وب�شكل �أ�سا�سي من �أجل بناء امل�ساجد وتنفيذ
الربامج الدينية ودعم الأفراد واملجتمعات ،مبا يف
ذلك كفالة الأيتام وكبار ال�سن.
كما قامت جمعية ال�شارقة اخلريية باال�ستجابة لآمال
ممن ي�أملون يف اخلال�ص من
وطموحات العديدين ّ
براثن الفقر� ،أو الذين على و�شك اخلروج من دائرة
االحتياج ويتطلعون �إىل حياة �أف�ضل ال ي�ضطرون
فيها لالعتماد على برامج الإغاثة .وت�سهم اجلمعية
يف حتقيق هذه الآمال من خالل �إتاحة فر�ص توليد
الدخل مثل توفري ماكينات احلياكة واملنح حلث
وت�شجيع الأن�شطة التجارية ال�صغرية ،حيث ح�صلت
العديد من الأ�سر يف  10دول على م�ساعدات بقيمة
 3.3مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر
�أمريكي) خالل .2016

وا�ستكما ًال لهذه اجلهود ،قامت اجلمعية بدعم بناء
معهد يف �سريالنكا من �ش�أنه دعم متكني املر�أة
هناك .كما تعمل يف الوقت ذاته على موا�صلة
حت�سني فر�ص احل�صول على التعليم يف عدد من
الدول النامية ،من بينها  9من البلدان الأقل منو ًا،
من خالل بناء و�صيانة مرافق التعليم وتوفري الدعم
للتكاليف الت�شغيلية للمدار�س.
جاء قطاع املياه وال�صرف ال�صحي يف املركز الثاين
على قائمة �أعلى قطاعات امل�ساعدات املمولة خالل
عام  ،2016وب�شكل �أ�سا�سي من �أجل حفر وبناء
�آبار املياه يف العديد من الدول النامية .يعترب حوايل
ثلثي هذه الدول من الدول منخف�ضة الدخل والبلدان
الأقل منو ًا ،بينما �أربعة منها (بوركينا فا�سو –
ماالوي – النيجر  -طاجيك�ستان) تعترب دو ًال نامية
حبي�سة ،ومعظمها تعترب من بني �أكرث الدول التي
تعاين ندرة املياه على م�ستوى العامل ،نظر ًا ملوقعها
اجلغرايف.
وتربز جهود جمعية ال�شارقة اخلريية نظر ًا لنجاحها
يف الدمج ما بني توفري اخلدمات الأ�سا�سية،
واخلدمات االجتماعية ،والتعليم ،وفر�ص توليد
الدخل ،مما ي�سهم يف خلق جمتمعات متما�سكة
تنعم بالأمل.

إنسانية

)%36( 8.2

خيرية

)%0.05( 0.01

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%57( 4.7

)%64( 14.8
المنشآت الدينية
)%68( 10.1

خدمات الدعم والتنسيق
)%100( 0.01

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%20( 1.6

البرامج الموسمية
)%17( 2.6

مرافق التعليم والتدريب
)%11( 0.9

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%14( 2.0

الخدمات الطبية
)%7( 0.6

التعليم الديني
)%1( 0.1

التثقيف الصحي
)%3( 0.2
أخرى
)%2( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 11

)%56( 12.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%21( 4.7

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 1

)%11( 2.6

القضاء على الفقر

هدف 8

)%4( 1.0

هدف 4

)%4( 1.0

هدف 3

)%3.6( 0.8

العمل الالئق ونمو االقتصاد
التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة

هدف 17

)%0.2( 0.04

هدف 5

)%0.2( 0.04

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
المساواة بين الجنسين

المجموع الكلي

23.0

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من جمعية الشارقة الخيرية خالل عام :2016
دعم وكفالة ما يزيد عن

 27,500طفل يتيم

إجماال في  23دولة؛ أكثر من  3,000منهم خالل عام 2016
ً

حفر وبناء مئات اآلبار

ً
نموا و 4من
في  ،2016في  14دولة من البلدان األقل
الدول الحبيسة النامية

جمعية الشارقة الخيرية تمول مشروع حفر آبار مياه في مدينة شيانجراي في تايلند.
المصدر :جمعية الشارقة الخيرية

دعم عشرات المدارس

ً
نموا
في  16دولة ،من بينها  9من البلدان األقل

دعم

ً
نموا
 23دولة من فئة البلدان األقل
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

هيئة آل مكتوم الخيرية

الشكل  :37المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

إحداث تغيير ملحوظ وفارق بارز في قطاع التعليم

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

تنموية

تأسست هيئة آل مكتوم
ً
عاما
الخيرية منذ عشرين
في  ،1997وتشتهر
بكونها من بين الجهات
المانحة اإلماراتية
للمساعدات الخارجية األكثر
ً
والتزاما بتقديم
سخاء
ً
المساهمات لصالح قطاع
التعليم .كما تتضمن أهداف
الهيئة :مساعدة األسر
والمجتمعات المحرومة،
ودعم البرامج الصحية
واألعمال الخيرية ،باإلضافة
إلى تقديم المساعدات
اإلنسانية.

ا�ستمرار ًا ل�سعيها الد�ؤوب لتنفيذ التكليف املنوطة
به وانعكا�س ًا لتوجهها التاريخي املمتد ل�سنوات
عديدة ،كانت هيئة �آل مكتوم اخلريية واحدة
من �أكرب اجلهات املانحة الإماراتية للم�ساعدات
اخلارجية ل�صالح قطاع التعليم خالل عام ،2016
حيث قدمت م�ساعدات خارجية بقيمة  51.8مليون
درهم �إماراتي ( 14.1مليون دوالر �أمريكي) لدعم
تنفيذ الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
“�ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع
وتعزيز فر�ص التع ّلم مدى احلياة للجميع” .متثل
هذه امل�ساعدات  87يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية التي �أنفقتها الهيئة خالل عام ،2016
والتي مت توجيه غالبيتها �إىل  23دولة �أفريقية ،من
بينهم  18دولة من البلدان الأقل منو ًا.
تعترب تلك امل�شاريع جزء ًا من التزامها امل�ستمر جتاه
قطاع التعليم .ومن خاللها رعايتها لـ “امل�شروع
التعليمي لل�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم يف
�إفريقيا” ،وهو برنامج �شامل لدعم  40مدر�سة
متكاملة يف املنطقة يجري تنفيذه منذ عام ،1997
دعمت الهيئة اجلهود الدولية الرامية �إىل �ضمان
عدم حرمان �أي فرد من حقه يف التعليم ،مبا يف
ذلك منطقة جنوب ال�صحراء الكربى الأفريقية
حيث ن�صف عدد ال�شباب (حوايل  89مليون
�شاب ،يف عمر ما بني  24-12عام) منقطعون عن
58
التعليم.

ويف ال�صومال ،حيث ميثل ال�شباب ما يقرب من
 70يف املائة من تعداد �سكانها� ،أحدثت الهيئة فارق ًا
كبري ًا من خالل دعمها ورعايتها للمدار�س .حيث
تخرج بالفعل يف املدر�سة الثانوية بهريجي�سا ،والتي
تت�سع لنحو  800فتى وفتاة وتُعرف ب�أنها واحدة من
�أف�ضل املدار�س على م�ستوى الدولة 1,500 ،خريج ًا
وخريجة على الأقل وتابعوا تعليمهم حتى ح�صلوا
على �شهادات جامعية ويعملون الآن من �أجل حتقيق
التنمية يف ال�صومال ،ويحققون جناحات ك�أطباء
ومهند�سني وحمامني ومدر�سني �أكادمييني يف
جماالت متعددة.
عالوة على م�شاريعها املائية يف كل من بوركينا
فا�سو وموزمبيق وال�سودان وتنزانيا ،وجهت الهيئة
الن�سبة املتبقية من م�ساعداتها التي قدمتها خالل
عام  2016ل�صالح الربامج املو�سمية واخلريية،
فعلى �سبيل املثال قامت بتوزيع وجبات الإفطار على
الفئات املحرومة خالل �شهر رم�ضان املبارك.

إنسانية

)%70( 11.3

خيرية

)%30( 4.9

)%0.002( 0.03

مرافق التعليم والتدريب
)%69( 7.8

خدمات الدعم والتنسيق
)%70( 0.02

التعليم الديني
)%71( 3.5

التعليم العالي
)%25( 2.8

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%30( 0.01

البرامج الموسمية
)%20( 1.0

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%3( 0.3

المنشآت الدينية
)%9( 0.4

الثقافة والترفيه
)%1( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%0.1( 0.003

الخدمات الطبية
)%1( 0.1
أخرى
)%1( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 4

عند دعم م�شاريع التعليم على مدى فرتة ممتدة من
الزمن ،كما هو احلال مع هيئة �آل مكتوم اخلريية،
تزداد �آمال يف متكن امل�ستفيدين من امل�ساهمة يف
املقابل يف تطور وتنمية بلدانهم.

)%66( 10.6

التعليم الجيد

هدف 11

)%31( 5.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%2( 0.3

هدف 3

)%0.4( 0.1

هدف 2

)%0.3( 0.1

هدف 1

)%0.3( 0.05

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصحة الجيدة والرفاة
القضاء التام على الجوع
القضاء على الفقر

المجموع الكلي

16.2

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية خالل عام :2016
دعم بناء

 40مدرسة

في  23دولة أفريقية ،من بينها  18دولة من
ً
نموا
البلدان األقل

واألسر بخدمات الرعاية االجتماعية

العشرات من آبار العيون

دعم

حفر وبناء

في  4دول

هيئة آل مكتوم الخيرية تدعم فرص حصول آالف الطالب على التعليم ،بما فيهم الفتيات في كينيا.
المصدر :هيئة آل مكتوم الخيرية

تمتع عشرات األطفال
ً
نموا
 18دولة من فئة البلدان األقل
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الفصل الخامس:
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الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية دبي الخيرية

الشكل  :38المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

دعم المجتمعات واألفراد المحرومين

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

تنموية

تأسست جمعية دبي الخيرية
عام  ،1994وهي مؤسسة
غير حكومية تعمل على
توفير المساعدات اإلنسانية
والخيرية .وباإلضافة إلى
أشكال المساعدات الخارجية
األخرى ،تشارك الجمعية
بنشاط في بناء وإعادة
تأهيل المراكز الصحية
والتعليمية والثقافية،
وفي توفير خدمات الرعاية
االجتماعية األساسية
لألفراد المحتاجين ،بما
فيهم األيتام.

التوجه الذي انتهجته
�شهد عام  2016حت ّو ًال يف ّ
جمعية دبي اخلريية فيما يتعلق مب�ساعداتها
اخلارجية على مدى ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
حيث ا�ستحوذت امل�ساعدات اخلريية� ،أو امل�شاريع
ذات الطابع الديني �أو الثقايف ،على ما ي�صل �إىل
 75يف املائة من مدفوعات اجلمعية .فخالل عام
 2016انق�سمت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
اجلمعية ،بقيمة �إجمالية بلغت  55.2مليون درهم
�إماراتي ( 15مليون دوالر �أمريكي) منا�صف ًة تقريب ًا
ما بني الربامج التنموية واخلريية.
من جانب �آخر ،فيما يتعلق بالدول التي حت�صل
على دعم ،دائم ًا ما ي�سهم منهجها متعدد ال�سنوات
يف ا�ستفادة البلدان الأقل منو ًا �إىل حد بعيد.
بلغت ن�سبة املنح التي قدمتها اجلمعية خالل عام
 2016ل�صالح م�شاريع جرى تنفيذها يف البلدان
الأقل منو ًا حوايل  50يف املائة.
دعم الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
“�ضمان متتّع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية
وجهت اجلمعية
وبالرفاهية يف جميع الأعمار”ّ ،
جهودها لقطاع ال�صحة يف  9دول ،وكانت غالبيتها
من �أجل بناء امل�ست�شفيات والعيادات.

كما عمدت اجلمعية �إىل توفري مياه ال�شرب
الأ�سا�سية لعدد من الدول من خالل متويل بناء
�آبار املياه .ووجهت اجلمعية ما يقرب من ن�صف
مدفوعاتها ،خالل عام  ،2016لقطاع املياه حيث
دعمت اثنتي ع�شرة دولة من فئتي الدول منخف�ضة
الدخل والبلدان الأقل منو ًا.
ق�سم
كما ح�صل قطاع اخلدمات االجتماعية على ٍ
من متويالت اجلمعية املقدمة كم�ساعدات تنموية.
�شملت الأن�شطة املندرجة �ضمن هذا القطاع توفري
الأجهزة والأدوات امل�ساعدة يف توليد الدخل للأفراد
واملجتمعات املحتاجة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم
املايل خلدمات الرعاية االجتماعية الأ�سا�سية
ل�صالح الأيتام ومتحدي الإعاقة البدنية.

خيرية

)%46( 6.9

)%54( 8.1
الخدمات الطبية
)%35( 2.8

المنشآت الدينية
)%52( 3.6

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%34( 2.7

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%45( 3.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%18( 1.5

التعليم الديني
)%3( 0.2

مرافق التعليم والتدريب
)%13( 1.1

ومن بني الأعمال اخلريية للجمعية ،تي�سري بناء
وجتهيز املدار�س وامل�ست�شفيات يف �أكرث من ع�شر
دول ،وبالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية،
تلتوم اجلمعية مبوا�صلة دعمها للأفراد واملجتمعات
املحرومة.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 1

)%28( 4.2

القضاء على الفقر

هدف 11

)%25( 3.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

)%19( 2.8

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

)%11( 1.7
)%10( 1.5
)%7( 1.1

المجموع الكلي

15.0

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من جمعية دبي الخيرية خالل عام :2016
تنفيذ

ً
مشروعا للخدمات االجتماعية
160

العشرات من آبار العيون

بناء عشرات العيادات

دعم

في  33دولة

وتجهيزها

جمعية دبي الخيرية تدعم تلبية احتياجات المجتمع ،بما فيها إتاحة فرص الحصول على المياه النظيفة في بنين.
المصدر :جمعية دبي الخيرية

حفر وبناء

في  20دول

ً
نموا
 21دولة من فئة البلدان األقل
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مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية

الشكل  :39المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

ً
حياة أفضل للمحتاجين والفقراء والمحرومين
ٍ
سعيا لتوفير

إنسانية

تنموية

)%59( 7.9

ً
عاما
منذ تأسيسها قبل 20
مضت ،في عام ،1997
قدمت مؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية
مساعدات خارجية في
معظم الدول النامية .فإلى
جانب مشاركتها في جهود
اإلغاثة الدولية ومشاريع
اإلنقاذ والمبادرات الخيرية
الموسمية ،تشارك
المؤسسة في بناء
المدارس والمستشفيات
وحفر آبار المياه.

وجهت امل�ؤ�س�سة غالبية منحها
خالل عام ّ ،2016
�إىل م�شاريع تنموية ،مثل مركز امللك ح�سني
لل�سرطان يف الأردن وبناء امل�ست�شفيات يف ال�صومال.
�شملت اخلدمات ال�صحية كذلك تقدمي م�ساعدات
�إىل مركز ال�سعادة الطبي يف ال�سنغال ،وبناء عيادة
يف �أوغندا ،و�صيانة م�ست�شفى يف باك�ستان .كما
�أتاحت امل�ساعدات املقدمة من امل�ؤ�س�سة �إجراء
عمليات جراحية يف القلب لإنقاذ حياة املر�ضى يف
ال�سودان.
م ّثلت م�ستلزمات الإيواء الطارئ واملواد غري
الغذائية املقدمة لالجئني ال�سوريني يف لبنان �أكرث
بقليل من  5يف املائة من �إجمايل مبالغ امل�ساعدات
املدفوعة .كما خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة ما يقرب من ثلث
مدفوعاتها خلدمات الرعاية االجتماعية .ويف هذا
ال�سياق ،قدمت امل�ؤ�س�سة مواد كالأجهزة الطبية
واملالب�س والأحذية للمحتاجني يف كل من �أفغان�ستان
وبوركينا فا�سو وبوروندي وم�صر والنيجر و�سرياليون
و�سريالنكا وتنزانيا .كما مت توزيع �أجهزة التدفئة يف
طاجيك�ستان.

كما نفذت امل�ؤ�س�سة على مدى العام ما يزيد عن
 50م�شروع ًا تهدف لتح�سني فر�ص احل�صول على
مياه ال�شرب يف عدة دول ،من بينها �سبع دول يف
منطقة جنوب ال�صحراء الكربى ب�أفريقيا.
عالوة على هذا ،ح�صلت مدار�س ودور �أيتام يف
كل من بنغالدي�ش وكازاخ�ستان وتوغو على دعم
من امل�ؤ�س�سة .وبالإ�ضافة �إىل �سعيها لتح�سني
م�ستوى املعي�شة واحلياة يف خمتلف �أنحاء العامل،
تدرك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية كذلك �أنه كلما �سعينا لإحداث
الفارق مبكر ًا� ،أتيحت فر�صة �أف�ضل لكل طفل ليتمتع
مب�ستقبل م�ستدام.

)%12( 1.6

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%54( 4.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%56( 0.9

البرامج الموسمية
)%82( 3.3

الخدمات الطبية
)%29( 2.3

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%44( 0.7

المنشآت الدينية
)%15( 0.6

مرافق التعليم والتدريب
)%10( 0.8

خدمات الدعم والتنسيق
)%0.2( 0.003

التعليم الديني
)%3( 0.1
الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%0.1( 0.004

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%7( 0.6
التنمية الريفية
)%0.1( 0.01
أخرى
)%0.1( 0.02

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 1

)%33( 4.5

القضاء على الفقر

هدف 11

)%30( 4.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

)%17( 2.3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

)%16( 2.2

التعليم الجيد

هدف 6

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

قدمت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام  ،2016منح ًا بقيمة
 49.7مليون درهم �إماراتي ( 13.5مليون دوالر
�أمريكي) .وعلى غرار ال�سنوات ال�سابقة ،وجهت
امل�ؤ�س�سة مدفوعاتها خالل عام  2016نحو البلدان
الأقل منو ًا .قدمت امل�ؤ�س�سة ما يوازي ن�صف
م�ساعداتها اخلارجية الإجمالية تقريب ًا لدعم
 19دولة من البلدان الأقل منو ًا.

المجموع الكلي

)%4( 0.6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

�ساهم نحو ثلث مبالغ امل�ساعدات املقدمة من
امل�ؤ�س�سة يف دعم الق�ضاء على الفقر ،وفق ما ورد
يف الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة .كما
ت�ضمنت م�شاريعها كذلك بذل اجلهود جلعل املدن
وامل�ستوطنات الب�شرية تت�سم بال�شمولية والأمان
واملرونة واال�ستدامة (حتقيق ًا للهدف احلادي ع�شر
من �أهداف التنمية امل�ستدامة) ،و�ضمان توفري
حياة �صحية (حتقيق ًا للهدف الثالث من �أهداف
التنمية امل�ستدامة) و�ضمان امل�ساواة يف التعليم
(الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة).

خيرية

)%29( 4.0

13.5

)%0.2( 0.02

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية خالل عام :2016
إعادة تأهيل

 7مستشفيات

دولتين

ً
مشروعا للخدمات االجتماعية
156

دعم

تنفيذ

في  40دولة
حفر وبناء

تعمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية واإلنسانية على االستجابة لمختلف حاالت الطوارئ اإلنسانية
وتوفير مواد اإلغاثة على اختالف أنواعها.
المصدر :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية واإلنسانية

بناء مدارس في

العشرات من آبار العيون

في  12دولة

ً
نموا
 19دولة من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية الرحمة لألعمال الخيرية

الشكل  :40المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

توجيه التركيز على المشاريع التي تلبي االحتياجات االجتماعية

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

تنموية

بدأت جمعية الرحمة
لألعمال الخيرية عملها
تحت هذا المسمى في
عام  2004كجمعية خيرية
عاملة في دولة اإلمارات
ً
دعما
العربية المتحدة تقدم
متعدد القطاعات لألفراد
والمجتمعات في الدول
النامية .وتواصل الجمعية
تقديم المساهمات النقدية
والعينية من أجل تنفيذ
مشاريع الرعاية االجتماعية
والمشاريع الدينية.

�شهد عام  2016زيادة بن�سبة  28يف املائة يف قيمة
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جمعية الرحمة
للأعمال اخلريية ،حيث قدمت الدعم لثالث ع�شرة
دولة نامية ،من بينها  7دول من البلدان الأقل
منو ًا ،ل�صالح تنفيذ برامج تنموية و�إن�سانية وخريية
بقيمة  47.2مليون درهم �إماراتي ( 12.9مليون
دوالر �أمريكي) .وعلى غرار ال�سنوات ال�سابقة،
ف�ض ّلت اجلمعية توجيه غالبية م�ساعداتها املقدمة
يف  ،2016بن�سبة 64يف املائة ،للمنظمات غري
احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف
الدول املتلقية.
يظل بناء و�صيانة املواقع الدينية حمور الرتكيز
الرئي�سي للجمعية ،حيث قامت ببناء  434م�سجد
خالل عام  ،2016مبا ميثل حوايل ن�صف مدفوعاتها
الإجمالية للعام تقريب ًا .كما �أنها خ�ص�صت ما يزيد
عن ثلث م�ساعداتها اخلارجية ،للعام نف�سه ،ل�صالح
قطاع اخلدمات االجتماعية ،من خالل دعم مئات
الأ�سر املحتاجة وكفالة الأيتام ،والتي تعترب من بني
جماالت الرتكيز الأخرى جلمعية الرحمة للأعمال
اخلريية.

التكلفة بحلول عام  ،”2030قامت اجلمعية بتنفيذ
م�شاريع لتوفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية،
والتي �ساهمت يف توفري  1,695بئر ًا وم�ضخة للمياه
ملجتمعات يف ثمان دول نامية ،من بينها  923يف
بنغالدي�ش .منذ عام  ،2012تعترب �أوغندا على
ر�أ�س الدول التي حت�صل على م�ساعدات من جمعية
الرحمة للأعمال اخلريية .ففي عام  ،2016كانت
�أوغندا �أكرب دولة متلقية منفردة ،حيث ح�صلت
على  15.7مليون درهم �إماراتي ( 4.3مليون دوالر
�أمريكي)� ،أي ما يوازي ثلث مدفوعات اجلمعية ،من
�أجل تنفيذ م�شاريع يف قطاعات متعددة� ،شملت بناء
عيادات طبية ومدار�س.
�ساهمت اجلمعية يف حفر مئات �آبار املياه التي
ت�سهم يف تلبية واحدة من �أهم االحتياجات
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل دعم املدار�س التي ت�سعى
زيادة املعرفة.

إنسانية

)%50( 6.5

خيرية

)%49( 6.3

)%0.5( 0.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%73( 4.7

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%67( 0.04

المنشآت الدينية
)%96( 6.0

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%17( 1.1

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%33( 0.02

التعليم الديني
)%3( 0.2
البرامج الموسمية
)%1( 0.1

التنمية الريفية
)%6( 0.4
مرافق التعليم والتدريب
)%3( 0.2
الخدمات الطبية
)%0.5( 0.03
السكن المنخفض التكلفة
)%0.3( 0.02

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 11

)%52( 6.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%37( 4.7

القضاء على الفقر

هدف 6

)%9( 1.1

المياه النظيفة والنظافة الصحية

وا�ستمرار ًا ل�سعيها من �أجل حتقيق الغاية املتفق
عليها عاملي ًا �ضمن الهدف ال�ساد�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة“ :حتقيق هدف ح�صول اجلميع
ب�شكل من�صف على مياه ال�شرب امل�أمونة واملي�سورة

هدف 4

)%1( 0.2

هدف 3

)%0.2( 0.03

هدف 8

)%0.1( 0.01

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

12.9

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من جمعية الرحمة الخيرية خالل عام :2016
حفر وبناء ما يزيد عن

ً
بــئــرا
1,700

في  8دول

كفالة مئات األيتام
واألسر في  10دول

تتيح جمعية الرحمة لألعمال الخيرية إمكانية الحصول على فرص التعليم من خالل بناء المدارس والفصول الدراسية.
المصدر :جمعية الرحمة لألعمال الخيرية

بناء مدارس وفصول دراسية في

 3دول
دعم

ً
نموا
 7دولة من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان
لألعمال الخيرية واإلنسانية

الشكل  :41المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

توجيه االهتمام واألولوية نحو تحقيق الرفاهية ،من أوغندا
إلى أوزبكستان

خيرية

تنموية

)%80( 10.2

تأسست مؤسسة أحمد
بن زايد آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية عام
 2010بهدف دعم األسر
والمجتمعات المحرومة في
العديد من الدول النامية.
عالوة على المساعدات
متعددة القطاعات ،ركزت
المؤسسة إلى حد بعيد
على توفير خدمات الرعاية
االجتماعية ،بما في ذلك
المساعدات الغذائية
والصحة والمساعدت
الطبية.

قامت م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية الإن�سانية ،خالل عام  ،2016بدعم
برامج ذات ت�أثري ومردود عاملي ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي دعم ثنائي الأطراف �إىل خم�س دول .بزيادة
قدرها  33يف املائة ع ّما �سبق تقدميه عام ،2015
مب�ساعدات �إجمالية بلغت  46.5مليون درهم
�إماراتي ( 12.7مليون دوالر �أمريكي)� ،ساهمت
املنح املتعددة التي قدمتها امل�ؤ�س�سة يف حتقيق
عدد من �أهداف التنمية امل�ستدامة .مت تخ�صي�ص
�أكرث من ن�صفها ل�صالح حتقيق الهدف الثالث من
�أهداف التنمية امل�ستدامة�“ :ضمان متتّع اجلميع
ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار”.
�ساعدت املدفوعات التي قدمتها امل�ؤ�س�سة لقطاع
ال�صحة ،وهو القطاع الأكرث تلقي ًا مل�ساعداتها،
يف تو�صيل الأجهزة الطبية مل�ست�شفيات يف املغرب
و�أوغندا بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شفى املتخ�ص�ص يف
�صحة الأم والطفل يف �أوزبك�ستان.

ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف تنفيذ الربامج اخلريية ،حيث
�ساهمت يف تقدمي الطرود الغذائية خالل �شهر
رم�ضان املبارك �إىل جانب كفالة الأيتام .ويف جمال
التعليم ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص ملنح درا�سية
للتعليم العايل ،وا�صلت امل�ؤ�س�سة دعمها ملدر�سة يف
الهند حتت ت�سميتها على ا�سم م�ؤ�س�سها.
وعلى الرغم من كونها �أحد �أحدث اجلهات
الإماراتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية� ،إال �أن
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية قد �أحدثت بالفعل فارق ًا وت�أثري ًا ملحوظ ًا
على �أر�ض الواقع ،والزالت ملتزمة بال�سعى لبناء
وتر�سيخ تراثها.

)%20( 2.5

الخدمات الطبية
)%65( 6.6

البرامج الموسمية
)%76( 1.9

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%12( 1.2

المنشآت الدينية
)%24( 0.6

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%11( 1.1
التعليم العالي
)%5( 0.5
مرافق التعليم والتدريب
)%5( 0.5
التنمية الريفية
)%2( 0.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 3

)%52( 6.6

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 11

)%22( 2.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%10( 1.2

هدف 1

)%8( 1.1

هدف 4

)%8( 1.0

القضاء على الفقر

التعليم الجيد

المجموع الكلي

12.7

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
خالل عام :2016
تجهيز

عشرات المستشفيات

والعيادات ،بما فيها مستشفيات رعاية صحة األم والطفل
توفير خدمات الرعاية الصحية

لمئات المرضى

بناء وتجهيز وإعادة تأهيل
تسعى مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية لماليين األشخاص
من خالل تجهيز المستشفيات والعيادات الصحية .وفي الصورة مستشفى أحمد بن زايد آل نهيان لألورام
السرطانية في المغرب.
المصدر :مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

عشرات المدارس

كفالة

عشرات األطفال األيتام
دعم

ً
نموا
دولتين من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية

الشكل  :42المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

ً
انطالقا من
تعجيل االستجابة لحاالت الطوارئ
منسق للخدمات اإلنسانية
مركز
ّ

ساهمت المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية ،والتي
تعتبر المنطقة الحرة المخصصة
للخدمات اإلنسانية الوحيدة
على مستوى العالم وأكبر
مرفق لتخزين اإلمدادات
والمساعدات اإلنسانية،
في تحويل اإلمارات إلى
مركز عالمي حيوي للخدمات
اللوجستية في مجال االستجابة
لحاالت الطوارئ .منذ أنشأتها
حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،في مدينة دبي،
عام  ،2003تستضيف المدينة
العالمية للخدمات اإلنسانية
وتقدم الدعم إلى تسع وكاالت
تابعة لألمم المتحدة ،باإلضافة
إلى أكثر من  50منظمة غير
حكومية وجهة مانحة وشركة
تابعة للقطاع الخاص.
تقوم هذه المنظمات بتخزين
مواد اإلغاثة اإلنسانية في
مساحات مخصصة لهذا الغرض
بالمدينة العالمية للخدمات
اإلنسانية ،كما يتم من خاللها
حشد وتجميع السلع وكذلك
العاملين في مجال االستجابة
لحاالت الطوارئ وخبراء العمل
اإلنساني من دولة اإلمارات
لالستجابة إلى حاالت الطوارئ
التي تقع في أي مكان
بمختلف أنحاء العالم.

تنفيذ ًا ملهمتها الأ�سا�سية املتمثلة يف تي�سري وتعزيز
اجلهود الإن�سانية العاملية ،قدمت املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية خالل عام  2016م�ساهمات
نقدية وعينية بقيمة  37.3مليون درهم �إماراتي
( 10.2مليون دوالر �أمريكي) .كانت غالبيتها
يف �صورة م�ساحات للمكاتب ومرافق التخزين،
بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة اللوجي�ستية وجمموعة كبرية
من خدمات الدعم املقدمة للعديد من اجلهات
التابعة للأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
وال�شركات اخلا�صة العاملة يف جمال اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ والأزمات الإن�سانية يف خمتلف
�أنحاء العامل.
توا�صل املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية تعزيز
وا�ستكمال دورها باعتبارها �أكرب مركز لوجي�ستي
ملخزون مواد اال�ستجابة الإن�سانية ،من خالل تو�سيع
مرافقها وخدماتها من �أجل تقدمي خدمات نقل
�أ�سرع و�أقل تكلفة ملواد الإغاثة يف حاالت الطوارئ
وم�ستلزمات اال�ستجابة للحاالت الإن�سانية وحتى
الأفراد .بالإ�ضافة �إىل عقد احلوارات وتبادل
املعارف حول �ش�ؤون التعاون الدويل وتنظيم
عقد ور�ش العمل التدريبية .ففي عام ،2016
ا�ست�ضافت املدينة “�أول اجتماع �إقليمي لأرفع
م�س�ؤويل الأمم املتحدة يف الدول العربية” .خالل
االجتماع ،ناق�ش امل�شاركون الأولويات اال�سرتاتيجية

إنسانية

بالن�سبة للمنطقة ،حيث تهدد الكوارث الطبيعية
وال�صراعات الدائرة بخ�سارة ما مت �إحرازه ب�صعوبة
من مكا�سب تنموية على مدى عقود ،وعلى وجه
اخل�صو�ص التفكر يف خطة التنمية امل�ستدامة للعام
 ،2030والتي تعترب بعيدة املنال بالن�سبة للعديد من
الدول الواقعة باملنطقة العربية.

)%100( 10.2
خدمات الدعم والتنسيق
)%100( 10.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

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

عالوة على هذا ،تعمل املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية على تي�سري عقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية
واحل�صول على التمويالت الإ�ضافية .وعلى غرار ما
جرى خالل ال�سنوات ال�سابقة ،نفذت املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية خالل عام � 2016أن�شطة جلمع
التربعات ،كما �ساعدت يف جمع مبلغ  45.6مليون
درهم �إماراتي ( 12.4مليون دوالر �أمريكي) �إ�ضايف
ل�صالح اجلهود الإن�سانية الإقليمية والعاملية الذي
يبذلها �أع�ضائها الأربعة ع�شر ،ومن بينهم مفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،ومنظمة
اليوني�سف ،وبرنامج الأغذية العاملي ومنظمة �إنقاذ
الطفولة .وما دام هناك ناجون من العوا�صف،
ك�أولئك الناجني من �إع�صار ماثيو ،والجئون،
ك�أولئك الفارين من جنوب ال�سودان ،والعديد من
ال�ضحايا الآخرين الذين يف حاجة للح�صول على
م�ساعدات عاجلة� ،ستظل املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية منار ًة للنجاة يف �أحلك الظروف.

هدف 2

)%41( 4.2

القضاء التام على الجوع

هدف 10

)%27( 2.7

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 17

)%22( 2.2

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 4

)%4( 0.5

هدف 3

)%4( 0.4

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة

هدف 1

)%1( 0.1

هدف 8

)%0.6( 0.03

هدف 16

)%0.2( 0.01

هدف 11

)%0.2( 0.01

هدف 13

)%0.01( 0.001

القضاء على الفقر
العمل الالئق ونمو االقتصاد
السالم والعدل والمؤسسات القوية
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
العمل المناخي

10.2

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية خالل عام :2016
شحن أكثر من

 8آالف شحنة

لتوصيل مستلزمات االستجابة لحاالت الطوارئ المقدمة من الجهات
األعضاء في المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية ،بقيمة  2.30مليار درهم
إماراتي ( 625.9مليون دوالر أمريكي)
توصيل

 100طن من مستلزمات اإلغاثة
إلى عنتيبي بأوغندا ،لمساعدة ما يزيد عن  60ألف الجئ
من جنوب السودان
إرسال المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

 100طن من المساعدات

استفاد منها أكثر من  339,500شخص من المتضررين من إعصار ماثيو
الذي ضرب هاييتي.
أرسل مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية مواد
إغاثة ومعدات لالستجابة لحاالت الطوارئ بقيمة
تعمل المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية على تيسير االستجابة لحاالت الطوارئ العالمية ،بما فيها خدمات
التوصيل العاجل لمواد اإلغاثة.
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

المجموع الكلي

 918.3مليون درهم إماراتي

ً
ً
شريكا ،لدعم التدخالت
نيابة عن 22
( 25مليون دوالر أمريكي)،
اإلنسانية الجاري تنفيذها في  42دولة .يلعب مستودع األمم
المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية ( ،)UNHRDأحد أعضاء
ً
ً
رائدا في االستعداد
دورا
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية،
واالستجابة لحاالت الطوارئ في شتى أنحاء العالم

•يتم في مستودعات المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية تخزين مواد اإلغاثة
والطوارئ الخاصة بثالث منظمات كبيرة ،هي :االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومفوضية األمم
المتحدة السامية لشؤون الالجئين .في العديد من حاالت الطوارئ اإلنسانية،
ً
انطالقا من المدينة
تقوم هذه المنظمات بإرسال أولى إمدادات اإلغاثة
العالمية للخدمات اإلنسانية.
•تعتبر شعبة اإلمدادات التابعة لمنظمة اليونيسف هي الجهة المسؤولة عن
التنسيق العالمي المعين لألمم المتحدة ،وذلك لضمان االستجابة السريعة
في حاالت الطوارئ وتوفير اإلمدادات المطلوبة .كما أن مركزها اإلقليمي
ً
طلبا في
في دبي مجهز بأكبر مخزون قابل للتجديد من مواد اإلغاثة األكثر
59
حاالت الطوارئ ،بما يكفي لتلبية احتياجات نحو  100ألف شخص.
•يتم في مستودعات المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية تخزين نصف مخزون
اإلمدادات العالمية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين –
وهو ما يكفي لتزويد  350ألف شخص في مختلف أنحاء العالم بالمستلزمات
60
الضرورية األساسية ،خالل  24ساعة.
•جمعت المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية مبالغ إجمالية بقيمة  45.6مليون
درهم إماراتي ( 12.4مليون دوالر أمريكي) لصالح الجهود اإلنسانية اإلقليمية
والدولية ألعضائها ،بما فيهم األمم المتحدة.
•قامت المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية بتنظيم واستضافة دورات تدريبية
وجلسات لبناء القدرات.
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الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت -
اتصاالت

الشكل  :43المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع
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ً
وانتهاء بتوفير شبكات الوقاية من
بدءا بتقديم منح للتعليم العالي
ً
البعوض ،شركة اتصاالت ترد الجميل

تنموية
حياة”

مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت – اتصاالت
ّ
كمشغل
هي شركة تعمل
لخدمات االتصاالت،
مقرها أبوظبي .ومن خالل
اعتمادها لمبدأ المسؤولية
االجتماعية للشركات،
التزمت مؤسسة اتصاالت
بمساعدة المجتمعات التي
تعمل فيها ،في أكثر من
عشرة دول بمختلف أنحاء
العالم.

خالل حملة “امنح �شبكة حماية ،وانقذ
و”نوادي ات�صاالت ملكافحة املالريا” يف الغو�س
وكرو�س ريفر ،حيث �ساهمت ات�صاالت يف تنفيذ
حمالت ملكافحة مر�ض املالريا ورفع الوعي بطرق
الوقاية يف العديد من املدار�س ،كما قدمت كذلك
لتلك املدار�س منح ًا مالية و�أجهزة كمبيوتر .عالوة
على هذا ،قامت م�ؤ�س�سة ات�صاالت بتوجيه جهودها
ل�صالح “برنامج الإدارة البيئية” ،والذي يهدف
ب�شكل �أ�سا�سي خلف�ض انبعاثات الغازات ال�ضارة؛
كما التزم الربنامج بتقليل معدالت وفيات الأمهات
والأطفال حيث قامت �شركة ات�صاالت بتوزيع
ي�سرت جمع
م�ستلزمات الوالدة على الأمهات كما ّ
البيانات من �أجل حت�سني الأنظمة ال�صحية ،مبا يف
ذلك �إن�شاء �سجالت املر�ضى.

وبالإ�ضافة �إىل دعمها م�ست�شفى للأطفال ومرفق
للرعاية ال�صحية متخ�ص�ص يف عالج احلروق،
ي�سهم حالي ًا يف دعم ال�سياحة العالجية يف م�صر،
قامت م�ؤ�س�سة ات�صاالت كذلك بدعم العديد
من امل�شاريع التنموية يف �أفغان�ستان� .شملت تلك
امل�شاريع متعددة القطاعات مدفوعات لتي�سري
الفر�ص التعليمية لرواد الأعمال من �أجل حت�سني
من�ش�آتهم و�أعمالهم التجارية ،ودعم اجلهود التي
تبذلها �أفغان�ستان لتح�سني الرعاية االجتماعية
ومتكني املر�أة.
ومن خالل م�ساعداتها اخلريية ،ت�سعى م�ؤ�س�سة
ات�صاالت لإمتام م�س�ؤوليتها االجتماعية ك�شركة
بجهودها لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وت�ستمر يف
�سعيها هذا من خالل من�صات لبناء القدرات
ومتكني الأفراد ،مع موا�صلة دعمها لقطاع البيئة.

إنسانية

)%38( 3.4

خيرية

)%60( 5.4

)%2( 0.1
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.1

Information and Communication Technology
)%46( 1.6

البرامج الموسمية
)%99.5( 5.4
التعليم الديني
)%0.5( 0.03

التعليم العالي
)%17( 0.6
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%7( 0.2
مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%7( 0.2
السياسات اإلدارية لقطاع السياحة
)%7( 0.2
أخرى
)%16( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 11

)%60( 5.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

)%18( 1.6

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 4

)%12( 1.0

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

م ّثلت امل�ساعدات اخلريية التي قدمتها م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت-ات�صاالت �إىل �أفغان�ستان،
والتي مت توجيه غالبيتها مل�شاريع تقدمي وجبات
الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك وتي�سري
�أداء �شعائر احلج ،ما يقرب من ثلثي م�ساعداتها
اخلارجية املقدمة خالل عام  ،2016والتي بلغت
قيمتها الإجمالية بلغت  33مليون درهم �إماراتي
( 9مليون دوالر �أمريكي).

هدف 1

القضاء على الفقر

عالوة على هذا ،تركت م�ؤ�س�سة ات�صاالت ب�صمتها
على العديد من املبادرات الوطنية يف نيجرييا.
والتي من بينها :تنفيذ م�شروع “تبني مدر�سة”،
والذي يهدف لتعزيز جودة التعليم يف خمتلف
�أنحاء الدولة؛ وم�شروع مكافحة مر�ض املالريا من

)%4( 0.4

هدف 13

)%0.1( 0.01

هدف 8

)%0.1( 0.01

هدف 5

)%0.02( 0.001

العمل المناخي
العمل الالئق ونمو االقتصاد
المساواة بين الجنسين

مت �إنفاق املبالغ املتبقية على م�شاريع تنموية جرى
تنفيذها يف املغرب ،حيث قدمت منح ًا درا�سية
داخلية وخارجية لعدد  720طالب باجلامعة.
كما عملت على تنفيذ برامج مماثلة يف نيجرييا،
حيث قدمت م�ؤ�س�سة ات�صاالت منح ًا درا�سية لعدد
 1،400طالب ملوا�صلة تعليمهم اجلامعي يف العديد
من املجاالت الأكادميية ،مثل هند�سة الإلكرتونيات،
وعلوم احلا�سب الآيل ،و�إدارة الأعمال.

)%6( 0.5

المجموع الكلي

9.0

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من شركة اتصاالت خالل عام :2016
حصول ما يزيد عن

 31ألف شخص
على رعاية طبية

توزيع

العشرات من مستلزمات
رعاية األمهات واألطفال حديثي الوالدة

توصيل أطنان
انتشار برامج المساعدات الخارجية لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت – اتصاالت في العديد من الدول ومن
ضمنها أفغانستان.
المصدر :مؤسسة اإلمارات لالتصاالت – اتصاالت

من مواد اإلغاثة المتنوعة

تقديم منح دراسية ألكثر من

 1,000طالب

تقديم فرص تدريبية ألكثر من

 400طالب

دعم

ً
نموا
 1دولة من فئة البلدان األقل
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مؤسسة بيت الشارقة الخيري

الشكل  :44المبالغ المدفوعة
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معالجة مشكلة الفقر من خالل تنفيذ العديد من المبادرات المتنوعة

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

تنموية

تأسس بيت الشارقة
الخيري عام  1996كوقف
خيري ،ويعتبر من الجهات
العاملة النشطة في
دعم األسر والمجتمعات
المحتاجة ،من خالل
تنفيذ برامج المساعدات
خارج الدولة .وعلى
مدى أكثر من عقدين،
ركزت المؤسسة الخيرية
مساعداتها الخارجية
نحو تنفيذ األنشطة
الدينية واألعمال الخيرية،
ً
واالستجابة لحاالت
الطوارئ اإلنسانية وتوفير
الخدمات االجتماعية
األساسية.

انطالق ًا من اهتمامه وتركيزه على برامج
امل�ساعدات اخلارجية الداعمة للفقراء والفئات
املحرومة ،قام بيت ال�شارقة اخلريي بتخ�صي�ص
ما يزيد عن  80يف املائة من ميزانيته خالل عام
 2016لل�شريحة الدنيا من فئة البلدان منخف�ضة
الدخل وثمانية من الدول الأقل منو ًا .حيث
قدمت امل�ؤ�س�سة م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت
 31.9مليون درهم �إماراتي ( 8.7مليون دوالر
�أمريكي) ،من م�صادر تتبع القطاع اخلا�ص ،مت
توجيه غالبيتها كم�ساعدات خريية ومنح نقدية
للربامج الهادفة لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
العاملية ،مبا فيها الهدف الأول :الق�ضاء على الفقر.
عالوة على ن�شاطاته الدينية و�أعماله اخلريية،
كبناء ما يزيد عن  150م�سجد وتقدمي الدعم
لأداء �شعائر احلج ،قدم بيت ال�شارقة اخلريي
 10.7مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح م�شاريع الرعاية االجتماعية يف
 11دولة نامية ،من بينها  4من البلدان الأقل منو ًا.
واحتلت فل�سطني املركز الأول ك�أكرب جهة منفردة
متلقية لهذا النوع من امل�ساعدات ،حيث ح�صلت
على  5مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر
ألفي طفل يتيم
�أمريكي) كدعم لكفالة ما يزيد عن � ّ
وما يقرب من � 400أ�سرة حمتاجة للم�ساعدات.

كان التعليم ثاين �أكرب القطاعات املتلقية
للم�ساعدات خالل عام  ،2016بتو�صيل خدمات
التعليم لأكرث من  1,000متعلم يف  10دول،
من خالل توفري املنح املالية والدرا�سية ،وكذلك
امل�ساهمة يف بناء و�صيانة املدار�س .وللم�ساهمة يف
معاجلة جانب �آخر من اجلوانب امل�سببة للفقر،
�ساعد بيت ال�شارقة اخلريي يف معاجلة م�شكلة ندرة
املياه يف  6دول نامية ،كما قام بتمويل حفر حوايل
 1,000بئر ًا للمياه.
و�إجما ًال� ،ستوا�صل امل�ساهمات املقدمة من بيت
ال�شارقة اخلريي خالل عام  ،2016والتي ارتفعت
بن�سبة  5يف املائة ع ّما �سبق تقدميه يف العام
ال�سابق ،وم�ساعداتها املوجهة للدول النامية على
مدى الأعوام املقبلة ،يف ا�ستكمال جهود امل�ساعدات
اخلارجية التي تبذلها دولة الإمارات العربية
املتحدة.

إنسانية

)%51( 4.4

خيرية

)%44( 3.8

)%5( 0.4

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%65( 2.9

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%93( 0.4

المنشآت الدينية
)%67( 2.6

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%14( 0.6

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%7( 0.03

البرامج الموسمية
)%26( 1.0

التعليم الثانوي
)%9( 0.4

التعليم الديني
)%7( 0.3

مرافق التعليم والتدريب
)%8( 0.4

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%0.01( 0.0003

التعليم في الطفولة المبكرة
)%4( 0.2
الخدمات الطبية
)%0.02( 0.001

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 11

)%44( 3.84

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%38( 3.3

القضاء على الفقر

هدف 4

)%11( 0.9

التعليم الجيد

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%7( 0.6

هدف 8

)%0.03( 0.003

هدف 3

)%0.01( 0.001

العمل الالئق ونمو االقتصاد

الصحة الجيدة والرفاة

المجموع الكلي

8.7

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من بيت الشارقة الخيري خالل عام :2016
دعم وكفالة ما يزيد عن

 6,400طفل يتيم
مساعدة ما يزيد عن

 750أسرة

وشخص من ذوي االحتياجات الخاصة

كفالة أكثر من

 1,100طالب
بيت الشارقة الخيري يدعم األسر والمجتمعات المحتاجة في لبنان من خالل توفير المواد الغذائية واإلغاثية.
المصدر :مؤسسة بيت الشارقة الخيري

كفالة أكثر من

 240مدرس
حفر وبناء حوالي

ً
بـئــرا للمياه
1,000
دعم

ً
نموا
 8دولة من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة القلب الكبير

الشكل  :45المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

وضع االهتمام باألطفال الضعفاء في المقام األول ،وسط القلوب
الحانية والمجتمعات التي تهتم

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

تنموية

كانت مؤسسة القلب
الكبير في البداية مجرد
حملة لجمع التبرعات ،ثم
أصبحت مؤسسة مكتملة
األركان في عام 2015
تركز جهود المؤسسة
على مساعدة األطفال
وعائالتهم في مواقف
األزمات والضعف.

خالل عام  ،2016قدمت م�ؤ�س�سة القلب الكبري
منح ًا بقيمة  12.1مليون درهم �إماراتي ( 3.3مليون
دوالر �أمريكي) ،منا�صف ًة تقريب ًا بني امل�ساعدات
الإن�سانية والتنموية .جاءت م�صر وفل�سطني على
ر�أ�س الدول املتلقية لغالبية امل�ساعدات املقدمة،
تالها الأردن والعراق وباك�ستان.

مت توزيع مالب�س ال�شتاء على  1,000طفل يتيم،
بالإ�ضافة �إىل � 500أم و�أخت للأيتام .وت�أ�سي�س
وحدة لعالج احلروق يف امل�ست�شفى احلكومي يف
اخلليل.
ان�صب تركيز برامج امل�ؤ�س�سة يف م�صر على تطوير
وتنمية ال�شركات ال�صغرية� ،إىل جانب تقدمي الدعم
للن�ساء و�أ�سر الالجئني ال�ضعفاء من خالل تقدمي
املنح النقدية غري امل�شروطة وامل�ساعدات الطبية
واخلدمات القانونية ورفع الوعي بامل�شكالت املتعلقة
بالعنف اجلن�ساين .حيث �ساهمت املبالغ املقدمة
مل�ست�شفى العبا�سية للأمرا�ض النف�سية والع�صبية
يف ت�سهيل تطوير وحدة خم�ص�صة للأطفال
واملراهقني ،بالإ�ضافة �إىل مركز لرعاية ال�صغار
الذين يعانون من التوحد.
ويف الأردن ،كان �أكرب م�شاريع امل�ؤ�س�سة توفري
خدمات الرعاية ال�صحية بحاالت الطوارئ يف
عيادة القلب الكبري مبخ ّيم الزعرتي ،والذي
ي�ضم ما يزيد عن � 57ألف الجئ .حيث مت توزيع
م�ستلزمات النظافة ال�صحية على �سكان املخ ّيم
والوا�صلني اجلدد .فبالإ�ضافة �إىل ا�ستعادة ال�شعور
بالكرامة الإن�سانية ،ت�سهم م�ستلزمات النظافة
ال�صحية كذلك يف �إيجاد ظروف �صحية ورعاية
�أف�ضل للأ�سنان ،خا�ص ًة للأطفال.

ويف ظل ت�صاعد املوقف يف املو�صل بالعراق ،عقدت
امل�ؤ�س�سة �شراكة مع مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني لتزويد � 1,899أ�سرة
مب�ستلزمات الإيواء يف حاالت الطوارئ .ويف مقاطعة
�شانغال بباك�ستان ،مت بناء مدر�سة ت�سع  350فتاة،
�إىل جانب و�ضع خطط لتو�سيعها تدريجي ًا بحيت
ت�سع ملا ي�صل �إىل  1,000فتاة.
ومن بني العديد من الق�ص�ص الأخرى ،تربز ق�صة
اثنني من الأمهات الالجئات يقمن برتبية �أطفالهن
مبفردهن من الروهينغا با�ستخدام امل�ساهمات
النقدية املقدمة لهن من امل�ؤ�س�سة ل�شراء دراجة
بثالث عجالت .ومتكنا با�ستخدام الدراجة ذات
الثالث عجالت من جمع قطع اخلردة املعدنية التي
ميكن بيعها ،مما �ساعدهن يف توليد الدخل .فكل
ق�صة من تلك الق�ص�ص ميكن �أن ت�سهم يف دفع �أمل
�أحد الأ�شخا�ص يف حتقيق م�ستقبل م�ستدام .وتعترب
تلك الق�ص�ص هي مرياث امل�ؤ�س�سة الذي جتمعه
وتن�شره على م�سار رحلتها.

)%49( 1.6
مرافق التعليم والتدريب
)%42( 0.7

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلن
)%35( 0.6

الخدمات الطبية
)%21( 0.3

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%25( 0.4

تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
)%21( 0.3

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%15( 0.2

السياسات اإلدارية لقطاع الصحة
)%9( 0.1

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%7( 0.1

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 0.2
المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 3

)%27( 0.9

هدف 1

)%27( 0.9

الصحة الجيدة والرفاة
القضاء على الفقر

هدف 4

)%21( 0.7

التعليم الجيد

هدف 8

)%10( 0.3

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 2

)%8( 0.2

القضاء التام على الجوع

هدف 5

كان الهدف من �أكرث من ن�صف م�ساعداتها �إحراز
تقدم يف حتقيق الهدفني الأول (الق�ضاء على
الفقر) والثالث (�ضمان متتع اجلميع ب�أمناط
عي�ش �صحية) من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
كما ا�ستفادة قطاع التعليم والتدريب من ُخم�س
م�ساعدات امل�ؤ�س�سة ،مما �ساهم يف حتقيق الهدف
الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة (�ضمان
التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز
فر�ص التع ّلم مدى احلياة للجميع).

المساواة بين الجنسين

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%5( 0.2

المجموع الكلي

)%1( 0.1

3.3

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة القلب الكبير خالل عام :2016

ويف فل�سطني� ،ساهمت الرعاية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة
لقرية الأطفال العاملية  SOSبرفح يف توفري الرعاية
املنزلية وتفعيل روح امل�شاركة الن�شطة يف املجتمع
لنحو  424طفل فل�سطيني يف غزة.
قامت امل�ؤ�س�سة كذلك بعقد �شراكة مع برنامج
الأغذية العاملي لتوفري امل�ساعدات الغذائية
ال�ضرورية ،با�ستخدام ق�سائم الغذاء الإلكرتونية،
ملا يقرب من � 17ألف ًا من الفل�سطينني ال�ضعفاء،
غالبيتهم من الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن .كما

إنسانية

)%51( 1.7

توفير قسائم الغذاء والمساعدات النقدية لنحو

 18,500شخص

من خالل عيادة القلب الكبير في مخيم الزعتري

توفير مواد اإلغاثة المتنوعة لما يزيد عن

تقديم المساعدة لما

 15ألف شخص
حصول

مؤسسة القلب الكبير تدعم توفير الرعاية الصحية لالجئين السوريين في مخيم الزعتري باألردن.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير

الخدمات الطبية المقدمة إلى

ما يزيـد عـن  57ألف الجئ

 81,900مستفيد
على مستلزمات النظافة الصحية

يزيد عن  700طالب
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان
لألعمال الخيرية واإلنسانية

الشكل  :46المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

دعم المشاريع التي تحسن من نوعية الحياة

خيرية

تنموية

)%53( 1.3

تعكف مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية ،منذ ما
يقرب من ُربع قرن ،على
تمويل المشاريع لمنفعة
األفراد والمجتمعات في
مختلف أنحاء العالم .كما
أنها تهدف لتحسين جودة
المحملين
حياة األفراد
ّ
باألعباء والمحتاجين
للمساعدات الفورية
والمستلزمات األساسية
للمعيشة.

قدمت امل�ؤ�س�سة ،يف عام  ،2016م�ساعدات خارجية
بقيمة  8.7مليون درهم �إماراتي ( 2.4مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح مبادرات جرى تنفيذها يف عدة
دول ،من بينها  14دولة من البلدان الأقل منو ًا،
والتي ح�صلت على ن�صف �إجمايل تلك امل�ساعدات
تقريب ًا .مت توجيه حوايل  50يف املائة من �إجمايل
مدفوعات امل�ساعدات ل�صالح حتقيق الهدف
احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
بناء مدن وم�ستوطنات ب�شرية �شاملة و�آمنة تتم ّيز
باال�ستدامة واملرونة .و�ش ّكلت جمموعة من الربامج
املو�سمية التي تدعم روح ال�شمولية وتزكي روح
املجتمع ،خا�ص ًة برامج احلج واملنح املقدمة خالل
�شهر رم�ضان املبارك ،عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من امل�ؤ�س�سة.
خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة ما يزيد عن ثلث امل�ساعدات
لقطاع التعليم العايل يف بوركينا فا�سو ،بينما
�ساهمت مبالغ امل�ساعدات املقدمة لكينيا يف دعم
ميزانية مركز للأطفال الأيتام املحرومني يف
مومبا�سا بكينيا .عالوة على هذا ،قدمت امل�ؤ�س�سة
م�ساعدات لدعم قطاع اخلدمات ال�صحية يف لبنان،
ولتي�سري التنمية القروية يف �سريالنكا ،بالإ�ضافة
�إىل توفري م�ستلزمات امل�ست�شفيات يف �أفغان�ستان.

ومن خالل م�ساهمتها يف م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات،
�ساعدت م�ؤ�س�سة زايد يف �إمداد مياه ال�شرب
الأ�سا�سية يف العديد من الدول .ويف �أفريقيا� ،شملت
الدول امل�ستفيدة �إثيوبيا وغانا ومايل وموريتانيا
وال�صومال وال�سودان وتنزانيا و�أوغندا .كما
�ساهمت يف تو�صيل �إمدادات جديدة ملياه ال�شرب
يف كل من بنغالدي�ش والهند والعراق وباك�ستان
وفل�سطني والفلبني وطاجيك�ستان.
وت�أتي م�شاريع امل�ؤ�س�سة ك�إعادة �صياغة لكلمات
املغفور له �شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه�“ :إن الإن�سان هو �أ�سا�س كل عملية ح�ضارية.
و�إن اهتمامنا به �ضروري لأنه حمور كل تقدم.
فمهما �أقمنا من من�ش�آت ومدار�س وم�ست�شفيات
وج�سور وغري ذلك ،ف�إن كل هذا يبقى كيان ًا مادي ًا ال
روح فيه ،لأن روح كل هذا هو الإن�سان القادر بفكره
وجهده و�إميانه على حتقيق التقدم املن�شود”.

)%47( 1.1

التعليم العالي
)%69( 0.9

البرامج الموسمية
)%97( 1.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%18( 0.2

التعليم الديني
)%3( 0.03

التنمية الريفية
)%5( 0.1
الخدمات الطبية
)%5( 0.1
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%3( 0.04

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 11

)%50( 1.2

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

)%37( 0.9

التعليم الجيد

هدف 1

)%9( 0.2

القضاء على الفقر

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%3( 0.1

المجموع الكلي

)%1( 0.04

2.4

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة زايد خالل عام :2016
تنفيذ

ً
مشروعا في مجال الرعاية
90
االجتماعية
تنفيذ

العشرات من مشاريع إمداد المياه

في  18دولة

بناء وتجهيز وإعادة تأهيل

عشرات المدارس

تركز مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية على دعم قطاع التعليم ،ومن ضمنها بناء وتجهيز
المدارس في باكستان.
المصدر :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

تقديم

العشرات من خدمات الرعاية الصحية

دعم

ً
نموا
 14دولة من فئة البلدان األقل

146

145

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية

الشكل  :47المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

تأمين غد أفضل لألطفال المحتاجين

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

تنموية

مؤسسة طيران اإلمارات
الخيرية هي مؤسسة غير
ربحية مقرها دبي ،تركز
بشكل أساسي على دعم
األطفال المحرومين بمختلف
أنحاء العالم ،في مختلف
الوجهات التي تصل إليها
خطوط طيران اإلمارات.
تتمتع المؤسسة باكتفاء
ذاتي مالي ،حيث يعتبر
المصدر األساسي لحشد
تمويالت برامج مساعداتها
الخارجية من طاقم عملها
وتبرعات المسافرين.

على غرار الأعوام ال�سابقة ،كر�ست م�ؤ�س�سة
طريان الإمارات اخلريية م�ساعداتها اخلارجية
ل�صالح تنفيذ م�شاريع تنموية .ففي عام ،2016
و�صل الدعم الذي قدمته امل�ؤ�س�سة ،بقيمة �إجمالية
بلغت  5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر
�أمريكي) �إىل  11دولة .مت توجيه ما يقرب من ثلثي
�إجمايل تلك املبالغ لدعم الدول منخف�ضة الدخل
والبلدان الأقل منو ًا.
وجهت
فباالت�ساق مع �أحد موا�ضيعها حمور الرتكيزّ ،
امل�ؤ�س�سة م�ساعداتها اخلارجية املقدمة خالل عام
 2016لربامج تهدف لدعم الأطفال .وحر�ص ًا
منها على متهيد الطريق نحو م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث
�إنتاجية لكل طفل تدعمه امل�ؤ�س�سة ،ح�صل هدفان
من �أهداف التنمية امل�ستدامة بغايات �صريحة لدعم
الأطفال ،على  95يف املائة من مدفوعات امل�ساعدات
اخلارجية للم�ؤ�س�سة .هما الهدف الثالث من �أهداف
التنمية امل�ستدامة�“ :ضمان متتّع اجلميع ب�أمناط
عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار”؛

والهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
“�ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع
وتعزيز فر�ص التع ّلم مدى احلياة للجميع”.
وفيما يتعلق بالرعاية االجتماعية للأطفال ،وفرت
امل�ؤ�س�سة الرعاية والإيواء ملا يزيد عن  300طفل
من الأيتام وذوي احتياجات خا�صة واملنبوذين
نتيجة لإ�صابتهم بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة/
الإيدز يف �أماكن الإيواء ودور الأيتام التي تديرها
ال�سلطات املحلية يف كل من الهند والفلبني وتنزانيا
وزميبابوي ،والتي تقوم امل�ؤ�س�سة بتمويل تكاليفها
الت�شغيلية ،مبا فيها توفري الرعاية ال�صحية الأ ّولية
والتعليم للأطفال.
عالوة على هذا ،متكنت مبادرات التعليم املحلية
التي جرى تنفيذها يف �ست دول من التمتع
ب�إمدادات �إ�ضافية لإجراء �أن�شطتها اخلريية
بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سة .فمن خالل املنح التي
قدمتها امل�ؤ�س�سة ،والتي مت توجيه غالبيتها لتغطية
تكاليف الت�شغيل ال�سنوية ،متكنت كل من دار كيدان
ميهريت للأطفال ( )KMCHيف �إثيوبيا ،وم�شروع
 IIMPACTلتعليم الفتيات يف الهند ،باال�ضافة
التعاون مع جمعيات خريية يف االردن واملغرب والتي
قد �إتاحة فر�ص التعليم لأكرث من  3,000طالب.
ويف كينيا ،بالإ�ضافة �إىل توفري الوجبات ال�ساخنة
لأكرث من  3,000طفل يف ح�ضانة ومدر�سة ليتل
برن�س االبتدائية ،يجري �إن�شاء مدر�سة جديدة
لتمكني نحو  140طفل من �أحد الأحياء الفقرية يف
كيبريا ،بنريوبي ،من التمتع بفر�ض التعليم.

وا�ستكما ًال لتلك اجلهود ،ت�شارك امل�ؤ�س�سة كذلك
بفعالية يف توفري خدمات ال�صحة واملياه وال�صرف
ال�صحي للمجتمعات املحتاجة .حيث �ساهمت
امل�ؤ�س�سة يف تنفيذ م�شروعني جديدين يف بنغالدي�ش
والهند �أتاحا التغلب على العقبات التي يواجهها
ال�سكان للح�صول على خدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية.
ففي بنغالدي�ش ،تدعم امل�ؤ�س�سة  2مليون �شخ�ص
يعي�شون يف جمتمعات غالب ًا ما تت�سبب الفي�ضانات
املو�سمية ال�سنوية يف عزلها .بالإ�ضافة �إىل متكني
املقيمني على  400جزيرة �صغرية من احل�صول
على الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية والعاجلة من خالل
امل�ست�شفى العالجي املتنقل “م�ست�شفى طريان
الإمارات العائم” .ويف الهند ،ح�صل ما يزيد عن
� 5آالف مري�ض يعي�شون يف �أماكن نائية على الرعاية
ال�صحية ومتكنوا من �إجراء العمليات اجلراحية
الالزمة من خالل دعم امل�ؤ�س�سة لقطار اليف الين
اك�سربي�س ،وهو خم ّيم طبي متنقل ا�ستمر على مدى
ثالثة �أ�سابيع جرى تنفيذه عام .2016

)%100( 1.5
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%33( 0.5
الخدمات الطبية
)%22( 0.3
تخفيف اآلثار االجتماعية لفيروس نقص المناعة المكتسبة (اإليدز)
)%16( 0.2
مرافق التعليم والتدريب
)%16( 0.2
التعليم اإلبتدائي
)%5( 0.1
أخرى
)%8( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

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

هدف 4

)%56( 0.9

التعليم الجيد

وابتدا ًء مب�شاريعها لربط ما يزيد عن � 35ألف
�شخ�ص يف املناطق القروية بزميبابوي ،ب�شبكات
�إمداد مياه ال�شرب الأ�سا�سية ،ومرور ًا مبحاوالتها
توفري الرعاية ال�صحية من خالل اتباعها ملناهج
ابتكارية ،وانتها ًء ب�سعيها ل�ضمان توفري م�ستقبل
واعد للكثري من الأطفال ،ي�ستمر التزام م�ؤ�س�سة
طريان الإمارات اخلريية بال�سعي لتحقيق
طموحاتها بتوفري حياة �أف�ضل للجميع.

هدف 3

)%39( 0.6

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

)%3( 0.1

هدف 2

)%2( 0.03

المياه النظيفة والنظافة الصحية
القضاء التام على الجوع

المجموع الكلي

1.5

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية خالل عام :2016
تزويد

 450ألف مريض

(حتى تاريخه) بالرعاية الصحية من خالل مستشفى طيران
اإلمارات العائم في بنغالديش
تزويد

 5,600مريض

بالرعاية الصحية من خالل مستشفى مقامة داخل قطار
في الهند
تساعد مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية المجتمعات في التغلب على العقبات التي تواجهها للحصول على الرعاية
الصحية ،ويأتي ذلك من خالل تأسيس مستشفى الصداقة اإلماراتي المتنقل في بنغالديش.
المصدر :مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية

حصول أكثر من

 4,500طفل

على خدمات التعليم في  5دول

كفالة ما يزيد عن

 300طفل يتيم

أو أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة أو المنبوذين نتيجة إلصابتهم
بفيروس نقص المناعة المكتسبة
دعم

ً
نموا
 3دولة من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

صندوق محمد بن زايد للمحافظة
على الكائنات الحية

الشكل  :48المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

إتاحة فرصة حياة للكائنات الحية النادرة والمعرضة لخطر االنقراض

يعتبر صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات
الحية أحد أكبر الجهات
اإلماراتية المانحة الداعمة
لجهود الحفاظ على األنواع
والتنوع البيولوجي في
ّ
العديد من دول العالم.
تأسس الصندوق عام
 1999بوقف ّأولي بقيمة
 25مليون يورو (أي حوالي
 103مليون درهم إماراتي)،
ً
منحا
ويوفر الصندوق
سنوية ،كما يقوم بتكريم
الرواد ودفع الجهود الدولية
الرامية لمناصرة الحفاظ
على األنواع.

قدم �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية ،خالل عام  ،2016منح ًا بقيمة
 5.2مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر
�أمريكي) كما دعم تنفيذ  172م�شروع ًا خمتارة
من ما يقرب من  1,800طلب للح�صول على منح.
وفق ًا لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة (،)IUCN
وهو منظمة دولية تعمل يف جمال حماية الطبيعة
واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية ،ك�شفت �أن
من بني �آالف الأنواع التي مت تقييمها �ضمن القائمة
احلمراء لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ،هناك
حوايل � 24ألف نوع مهدد باالنقرا�ض .وتوافق ًا مع
التكليف املنوطة به ،وا�صل ال�صندوق توجيه جهوده
لدفع املبادرات والتدابري الهادفة حلماية الأنواع
61
ال�ضعيفة واملهددة ومواطنها.
تراوحت مبادرات احلفاظ على الأنواع التي دعمها
ال�صندوق خالل عام  ،2016يف ما يزيد عن
 50دولة ،ما بني املرجانيات والنباتات ،مرور ًا
بالكائنات الربمائية والثدييات والالفقاريات،
وحتى الطيور والأ�سماك والزواحف� ،إىل جانب
�أنواع �أخرى.

تنموية

من بني الأمثلة ،كان احليوان ال�سنوري القط
�صياد ال�سمك ،والوحيد امل�سمى بنا ًء على منط
معي�شته ،من �أكرث الأنواع التي ح�صلت على دعم
خالل عام � .2016ست�ساعد امل�ساهمة يف تي�سري
اجلهود الرامية للحفاظ على مواطنه ،والتي
تتواجد يف الأرا�ضي الرطبة بكمبوديا والهند
و�إندوني�سيا وباك�ستان و�سريالنكا .عالوة على هذا،
دعم ال�صندوق برناجم ًا للحفاظ على �أحد �أنواع
الطيور ،احلمام ذو املنقار امل�سنن ،وهو الطائر
القومي يف �ساموا .ويف �إثيوبيا ،حيث يكت�سح الن�شاط
الزراعي املواطن الطبيعية للعديد من الأنواع،
�ساهم ال�صندوق بتمويالت لتعزيز اجلهود الرامية
للحفاظ على الذئب العربي.
وبح�سب ت�صريحات جمل�س �إدارة ال�صندوق:
“�سنوا�صل جهودنا العاملية وتقدمي املنح لكافة
اجلهود الرامية للحفاظ على الكوكب و�أنواع
احليونات ،دون حت ّيز ملنطقة جغرافية �أو �أنواع
مع ّينة”.

)%100( 1.4
التنوع الحيوي
)%100( 1.4

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 15

الحياة في البرّ

المجموع الكلي

1.4

ً
مشروعا
الكائنات الحية 158

نجح الصندوق في حماية ما يزيد عن

ً
نوعا من الكائنات
140

يسهم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية من خالل حماية مئات األنواع والفصائل المهددة
باالنقراض والمعرضة لألخطار في البر والبحر والجو.
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
خالل عام :2016
دعم صندوق الحفاظ على

كما يعتبر الصندوق الجهة
التنفيذية المسؤولة عن
مشروع حفظ األطوم
"أبقار البحر" واألعشاب
البحرية ،والذي يقوم بتمويله
مرفق البيئة العالمي بمنطقة
المحيط الهندي والمحيط
الهادئ.

)%100( 1.4

دعم

ً
نموا
 12دولة من فئة البلدان األقل
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

مركز إيواء النساء واألطفال (إيواء)

الشكل  :49المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

توفير المأوى والرعاية والتدريب والدعم لضحايا اإلتجار بالبشر

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

تنموية

منذ افتتاحها في عام ،2009
تتبع مراكز إيواء للنساء
ً
منهجا متعددة
واألطفال
الجوانب لتنفيذ مهمتها
بدءا من
األساسية :العمل ً
رفع الوعي والوقاية من
الوقوع ضحية لإلتجار بالبشر
ً
ومرورا
والعنف الجنساني،
بتقديم الرعاية وإعادة
التأهيل وبناء قدرات ضحايا
هذه الجرائم المشينة ضد
اإلنسانية.
وتحت رعاية وحماية مراكز
إيواء ،تعمل المنظمة كذلك
دون كلل لضمان عدم سلب
حقوق ضحايا هذه الجرائم
أو المساس بكرامتهم ،من
خالل توفير العديد من فرص
ووسائل االندماج بنجاح داخل
المجتمعات.

وتعمل من خالل � 4أماكن �إيواء تابعة لها (من بينها
مكان �إيواء لل�ضحايا الذكور) ميكنها �أن ت�سع ملا
ي�صل �إىل  150مقيم.
�أنفقت مركز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) ،خالل
عام  ،2016م�ساعدات بقيمة  3.2مليون درهم
�إماراتي ( 0.9مليون دوالر �أمريكي) لدعم  42فرد
من �ضحايا الإجتار الب�شر والعنف اجلن�ساين.
توفر مراكز �إيواء دعم ًا كام ًال ابتدا ًء با�ستقبال
ال�ضحايا من الهيئات الإحالة واجلهات القانونية
املخت�صة ،وحتى �إعادتهم �إىل عائالتهم ومعارفهم،
بعد �إعدادهم ومعاونتهم على الت�أقلم .ويف العديد
من احلاالت ،تظل مراكز �إيواء على توا�صل مع
امل�ستفيدين ،حيث يتبادلون االت�صال والتوا�صل
وم�شاركة ق�ص�ص النجاح.
ي�شمل برنامج الت�أهيل والرعاية االجتماعية الذي
تعمل املراكز على تنفيذه داخلها ،وي�ستمر ملدة
� 6أ�شهر يف املتو�سط ،توفري الرعاية ال�صحية
والنف�سية/االجتماعية بالإ�ضافة �إىل دورات
للتدريب املهني وحت�سني املهارات والتي غالب ًا ما يتم
ت�صميمها وفق ًا الهتمامات امل�ستفيدين .ي�سهم هذا
يف م�ساعدتهم لي�س على جتاوز ال�صدمة فح�سب،
بل لتمكينهم ،وهو ما يعترب على نف�س الدرجة من
الأهمية.

عالوة على هذا ،توفر مركز �إيواء الن�ساء والأطفال
(�إيواء) ب�صفة دورية دورات �إر�شادية وتوجيهية
�شاملة وم�ساعدة قانونية وتذاكر طريان ومنح نقدية
وتي�سريات بالتعاون مع ال�سلطات املخت�صة �سوا ًء يف
دولة الإمارات �أو يف الدول الأ�صلية لل�ضحايا .ولكن
يف بع�ض احلاالت التي يكون فيها الفاعل نف�سه من
عائلة ال�ضحايا ،ف�إن هذا يعني �ضرورة “�إيجاد
موطن جديد” لل�ضحايا ،وبوا�سطة امل�ساعدات
التي تقدمها دولة الإمارات ،ومن خالل تعاونها مع
الأمم املتحدة ،يتم �إيجاد فر�ص اال�ستقرار واملعي�شة
يف الدول الداعمة مثل ا�سرتاليا وكندا الدمنارك
62
وهولندا وال�سويد.
ويعترب التمتع بفر�صة �إعادة االندماج يف املجتمع
كفرد يتمتع بالقوة والدعم ال�سليم يف �أعقاب
املحنة القا�سية التي مروا بها هو املنحة والهدية
التي توفرها مركز �إيواء الن�ساء والأطفال .على
الرغم من �أن بع�ض اجلروح قد تخ ّلف ندوب ًا� ،إال
�أن مراكز �إيواء حتر�ص على خلق ذكريات طيبة
عن الأ�شخا�ص الطيبني الذين ي�ساعدون ال�ضحايا
ال�سابقني للتغلب على ذكريات ال�ضحايا وموا�صلة
ال�سعي لتحقيق م�ستقبل م�شرق.

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%100( 0.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 8

مراكز إيواء النساء واألطفال تفتح أبوابها لرعاية الضحايا ،وتزودهم بفرص الحياة وإعادة االندماج في المجتمع.
المصدر :مراكز إيواء النساء واألطفال

)%100( 0.9

العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

0.9

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مركز إيواء النساء واألطفال خالل عام :2016

إيواء  300ضحية

إطالق العشرات من حمالت التوعية العامة،
بالتعاون مع الشركاء المحليين واإلقليميين
والدوليين

النجاح في إعادة إدماجهم داخل المجتمعات في

توفير وسيلة آمنة لإلبالغ والحصول على المعلومات،
متاحة بثالث لغات :اللغة العربية ،واإلنجليزية،
والروسية

من بينهم  42خالل عام 2016

 22موطن

تعترب دولة الإمارات رمز ًا للنجاح واالزدهار،
ويدعم هذا طبيعتها املعا�صرة وبيئتها املت�ساحمة.
لذا يعترب العمل فيها حلم ًا واعد ًا يجذب العديد من
العمالة املهاجرة ،وهو ما ي�سيء جمرمو الإجتار
بالب�شر ا�ستغالله للأ�سف للتغرير بالأطفال والن�ساء
ال�ضعيفات .وملعاجلة هذه امل�شكلة ،عملت الدولة
على مكافحة هذه اجلرمية يف الداخل واخلارج،
حيث و�ضعت خطة عمل ت�شتمل على  5دعائم
�أ�سا�سية :الوقاية ،واملالحقة الق�ضائية ،والعقاب،
واحلماية ،والرتويج (لأن�شطة التعاون الدويل).
ول�ضمان رعاية ال�ضحايا واالعتناء بهم� ،أن�ش�أت
حكومة الإمارات برنامج م�ساعدة �ضحايا
اجلرائم .تظل مركز �إيواء الن�ساء والأطفال واحدة
من القنوات الرئي�سية امل�ساهمة يف تنفيذ الربنامج،

)%100( 0.9
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مؤسسة سلطان بن خليفة بن
زايد آل نهيان للبحوث العلمية
واإلنسانية

الشكل  :50المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

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

تنموية

إلقاء الضوء على أحد أمراض الدم الناتجة عن اضطراب وراثي والذي
يمكن أن يكون مرض قاتل

ُأنشئت مؤسسة سلطان
بن خليفة بن زايد آل نهيان
للبحوث العلمية واإلنسانية
عام  ،2011وتعمل على
دعم المجتمعات واألفراد
المحتاجين للحصول على
المساعدات الخارجية.
ً
والتزاما منها بالتكليف
المنوطة بها ،ساهمت
المؤسسة ،منذ باشرت
عطائها اإلنساني ،في
تحسين الظروف المعيشية
وحياة ما يزيد عن  100ألف
شخص.

�ساهمت م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان
للبحوث العلمية والإن�سانية يف دعم ت�سع دول خالل
عام  ،2016من خالل تقدمي منح مل�شاريع تنموية
و�إن�سانية وخريية بقيمة �إجمالية بلغت  2.2مليون
درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي).
و�إ�سهام ًا منها يف العمل على حتقيق الهدف الأول
من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،الق�ضاء على الفقر
بجميع �أ�شكاله يف كل مكان ،بادرت امل�ؤ�س�سة بدعم
الأطفال والأفراد املحتاجني للم�ساعدة يف كل من
�أفغان�ستان وم�صر والعراق واملغرب واليمن .حيث
قدمت يف كينيا الكتب وامل�ستلزمات املدر�سية،
بينما قدمت م�ساعدات متعددة القطاعات حلاالت
الطوارئ للعديد من الالجئني ال�سوريني يف الأردن.

إنسانية

)%36( 0.2

من خالل تقدميها جلائزة �سلطان بن خليفة العاملية
للثال�سيميا .كما قدمت امل�ؤ�س�سة دعم ًا للتكاليف
الت�شغيلية لعدد من اجلمعيات املخت�صة مبر�ض
الثال�سيميا يف عدة �أماكن ،من بينها اليمن.

)%35( 0.2

مرافق التعليم والتدريب
)%62( 0.1

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%77( 0.2

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%92( 0.2

الخدمات الطبية
)%38( 0.1

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%23( 0.1

البرامج الموسمية
)%8( 0.01

وت�سعى ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة للعام � 2021إىل
ت�أ�سي�س برنامج ،يتم متويله من خالل منحة وقفية،
لدعم ر�ؤيتها الهادفة �إىل توفري التعليم والرعاية
ال�صحية وامل�ساعمات الإن�سانية.

عالوة على هذا ،وجهت امل�ؤ�س�سة تركيز ًا خا�ص ًا
على مر�ض الثال�سيميا ،وهو �أحد �أمرا�ض الدم
وينتج عن ا�ضطراب وراثي ،من خالل �أن�شطتها
املتعددة التي �شملت ن�شر الوعي حول كيفية الوقاية
من املر�ض والتعامل معه ،بالإ�ضافة �إىل تكرمي
امل�ساهمات الق ّيمة املقدمة من خمتلف �أنحاء العامل

خيرية

)%29( 0.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 1

)%54( 0.3

القضاء على الفقر

هدف 4

)%22( 0.1

التعليم الجيد

هدف 3

)%14( 0.1

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 2

)%8( 0.1

القضاء التام على الجوع

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%2( 0.01

المجموع الكلي

0.6

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للبحوث
العلمية واإلنسانية خالل عام :2016
توفير خدمات طبية في

 3دول

تنفيذ العشرات من

مشاريع الخدمات االجتماعية

خالل قيام مؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للبحوث العلمية واإلنسانية بتقديم المساعدات
اإلنسانية في سقطرى.
المصدر :مؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للبحوث العلمية واإلنسانية

تقديم الدعم لعشرات األسر

المتضررة من األزمة
دعم

ً
نموا
 3دولة من فئة البلدان األقل
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مؤسسة نور دبي

الشكل  :51المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

ً
بصرا
رؤية العالم من خالل عيون أفضل وأصح وأقوى

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

تنموية

ُيصاب شخص بالعمى،
خمس ثوان ،في
ِ
كل
مكان ما من العالم .وفي
كل دقيقة ،يفقد طفل
ما حاسة البصر .وترتفع
احتماالت عجز البصر عند
الفتيات بنسبة كبيرة.
ً
فوفقا لمنظمة الصحة
العالمية ،يعيش ما يزيد عن
 90في المائة من إجمالي
المصابين بكف البصر على
مستوى العالم ،البالغ
عددهم  39مليون شخص،
فرص
ٍ
دول نامية دون
في
ٍ
للحصول على رعاية طبية
جيدة بتكلفة ميسورة .كما
ً
شخصا
يعاني  246مليون
آخرين من ضعف اإلبصار.
ً
اسما
لهذا يعتبر اسم نور
ً
مالئما لمؤسسة لديها
رؤية نحو إيجاد عالم تتوفر
فيه الرعاية الصحية للعيون
لكافة األفراد منخفضي
الدخل الذي يعانون من
إعاقات بصرية بمختلف أنحاء
العالم.

يف عام  ،2016قدمت م�ؤ�س�سة نور دبي منح ًا
بقيمة  2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح اخلدمات الطبية الهادفة
لتح�سني الإب�صار .ويعترب ال�سعي لتحقيق الهدف
الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة “�ضمان متتّع
اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع
الأعمار” ،جزء ًا من الر�ؤية املتوارثة للم�ؤ�س�سة.
مت توجيه ثالثة �أرباع مبالغ امل�ساعدات املقدمة
من امل�ؤ�س�سة لإثيوبيا ،حيث تعاونت امل�ؤ�س�سة مع
مركز كارتر لتنفيذ م�شروع على مدى �أربع �سنوات
( )2020-2016للق�ضاء على الرتاخوما (الرمد
ا ُ
حلبيبي) ،وهو عدوى بكتريية ُمعدية ت�صيب
العني وتعترب ال�سبب الرئي�سي للإ�صابة بالعمى.
وتطبيق ًا ال�سرتاتيجية ال�سالمة ( )SAFEمن �أجل
ال�سيطرة على انت�شار الرتاخوما ،حيث ي�شري ا�سم
اال�سرتاتيجية للأحرف اال�ستهاللية املخت�صرة
بالإجنليزية لـ (�إجراء العمليات اجلراحية ،والعالج
بامل�ضادات احليوية ،ونظافة الوجه ،و�إجراء
تغيريات لتح�سني البيئة املحلية) ،يهدف امل�شروع
لتثقيف  13,836قرية ،و�إجراء  332,476عملية
جراحية ،وبناء � 500ألف مرحا�ض يف البيوت
وتقدمي ما يزيد عن  64مليون جرعة دواء.

كما قامت امل�ؤ�س�سة بتدعيم ن�شر مهمتها من خالل
�إن�شاء خم ّيم نور دبي املتنقل لعالج العيون ،والذي
غالب ًا ما يكون الو�سيلة الوحيدة املتاحة للأفراد
ايل يعي�شون يف �أماكن فقرية ونائية للح�صول على
رعاية طبية لأمرا�ض العيون .يتم �إعداد املخ ّيم يف
�إحدى املدار�س �أو العيادات ،وت�ضم تلك املخ ّيمات
فرق من الأطباء املزودين بالإمدادات الطبية
والأدوات اجلراحية والأجهزة املجهرية .وعلى مدى
حوايل � 10أيام ،مت �إجراء الفحو�صات والعمليات
اجلراحية وتوزيع النظارات الطبية وتقدمي
الو�صفات الدوائية.
�أجرت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام � ،2016أربعة
خميمات لعالج �أمرا�ض العيون يف �إثيوبيا والنيجر
وال�سنغال و�سريالنكا� ،أجرت خاللها ما ي�صل
�إىل  4,900فح�ص و 460عملية جراحية يف كل
خم ّيم منها .ويف ال�سنغال وحدها ،مت توزيع ما
يزيد عن  1,000نظارة طبية .وهو ما يعد بحق من
الإح�صائيات امل�ضيئة يف تاريخ امل�ؤ�س�سة التي تهدف
�إىل ن�شر نعمة الب�صر يف كل مكان.

)%100( 0.6
الخدمات الطبية
)%100( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

المجموع الكلي

0.6

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة نور دبي خالل عام :2016
إجراء

 15,600اختبار وفحص للعين

دعم برنامج القضاء على التراخوما في إثيوبيا

إجراء

دعم

 1,790جراحة للعيون
تقديم

 2,860نظارة طبية للقراءة

تساعد مؤسسة نور دبي في توفير فرص الحصول على الرعاية الطبية في العديد من الدول النامية.
المصدر :مؤسسة نور دبي

)%100( 0.6

ً
نموا
 3دولة من فئة البلدان األقل
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مؤسسة سقيا اإلمارات

منذ تأسيسها ،برزت
مؤسسة سقيا اإلمارات
على نحو متميز في تقديم
المساعدات اإلنسانية
للمحرومين والمحتاجين
للمياه في جميع أنحاء
العالم.

�أن�شئت م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات عام  2015من �أجل
دعم التنمية امل�ستدامة والإ�شراف على �إمداد املياه
لتنفيذ مبادرات امل�ساعدات الإن�سانية .تعد م�ؤ�س�سة
�سقيا الإمارات جزء ًا من “م�ؤ�س�سة مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية” ،وت�سهم يف تنفيذ
املبادرات الهادفة ملحاربة الفقر والأمرا�ض .ت�سعى
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات �إىل تطوير حلول ملعاجلة
م�شكلة ندرة املياه يف خمتلف �أنحاء العامل .يتم
حتقيق هذا من خالل توفري حلول تكنولوجية
جديدة ومبتكرة ،مثل حمطات حتلية وتنقية املياه
العاملة بالطاقة ال�شم�سية ،للمجتمعات التي تعاين
من ندرة املياه وتلوث مياه ال�شرب.

المانحون الجدد المنضمون لقائمة الجهات المانحة اإلماراتية

استعراض وتناول إنجازات المؤسسات المتعددة األخرى التي انضمت لساحة العطاء والمنح اإلنساني

يف  ،2016قدمت م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات م�ساعدات
بقيمة  2مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر
�أمريكي) مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية لتوفري �إمدادات مياه
ال�شرب الأ�سا�سية يف كل من �أفغان�ستان وبنغالدي�ش
وال�صومال وموريتانيا وبنني ومايل.

ي�شتمل تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة للعام  2016على ثماين
جهات �إماراتية مانحة للم�ساعدات اخلارجية،
من القطاعني احلكومي واخلا�ص ،يتم توثيق
م�ساعداتها للمرة الأوىل هذا العام.
اخلم�سة الأوىل منها تعترب جهات مملوكة للحكومة
�أو حت�صل على متويل من م�صدر حكومي ،بينما
تعترب الأربعة املتبقية م�ؤ�س�سات تابعة للقطاع
اخلا�ص العامل بالإمارات.
على الرغم من �أن مدفوعات والتزامات امل�ساعدات
اخلارجية التي �أعلنت عنها �أو قدمتها اجلهات
الإماراتية املانحة خالل عام  2016قد تبدو كما
لو كانت �أوىل جهودهم يف جمال التعاون الدويل،
�إال �أن تلك اجلهات ،والتي مبثابة �إ�ضافة يحتفي

بها قطاع امل�ساعدات اخلارجية ب�ضمها لقائمة
اجلهات الإماراتية املانحة ،قد عملت بالفعل على
تنفيذ �أن�شطة تنموية و�إن�سانية وخريية خارج حدود
الإمارات على مدى �سنوات.
كما يجدر بالذكر �أن عدد اجلهات املانحة
ومدفوعاتها امل�سجلة يف هذا التقرير يعتمد على ما
�إذا كان مت �إر�سال بيانات تلك امل�ساعدات للتحليل
يف الوقت املحدد لذلك من عدمه .ومن املتوقع
ارتفاع هذه الأعداد على مدى ال�سنوات املقبلة ،لي�س
فقط نتيجة الن�ضمام املزيد من اجلهات احلكومية
والتابعة للقطاع اخلا�ص وم�شاركتها يف تقدمي
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،ولكن لأن هناك
العديد من اجلهات التي ال تقوم بتوثيق �أن�شطة
م�ساعداتها اخلارجية التنموية والإن�سانية واخلريية
لدى وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

الإقامة ،وتوفري ت�أ�شريات دخول دولة الإمارات،
وت�أمني �صحي وتذاكر طريان لبلدانهم الأ�صلية.
طيران االتحاد
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
()UAEU

تعترب جامعة الإمارات العربية املتحدة �أهم
اجلامعات الوطنية بالدولة .فمنذ ت�أ�سي�سها منذ
ما يزيد عن �أربعني عام ًا يف  ،1976تخ ّرج فيها
ما يزيد عن � 60ألف خريج من كلياتها الت�سع ،بعد
ح�صولهم على درجات �أكادميية تراوحت ما بني
درجة البكالوريو�س ور�سائل املاج�ستري وحتى درجة
الدكتوراة .ت�ست�ضيف اجلامعة ما يقرب من � 14ألف
طالب 81 ،يف املائة منهم ن�ساء �صغريات من دولة
الإمارات وخمتلف �أنحاء العامل.

وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة ،عر�ضت
جامعة الإمارات برامج ملنح درا�سية لعدد  28طالب
خالل عام � ،2016أكرث من  30يف املائة منهم
ن�ساء من دول تتلقى الدعم ،من بينهم �أفغان�ستان
وبوركينا فا�سو و�إريرتيا وغامبيا والهند وباك�ستان
وتنزانيا.
مشروع مياه القرية ضمن مبادرة مؤسسة سقيا اإلمارات لتوفير المياه الصالحة لخمسة ماليين شخص في
البوسنة والهرسك.
المصدر :سقيا اإلمارات

وحيث و�صلت التكاليف يف عام � 2016إىل
 15.3مليون درهم ( 4.2مليون دوالر �أمريكي)،
وت�شمل برامج املنح الدرا�سية التي توفرها اجلامعة
�سنويا حزم كم�ساعدات �شاملة ،كدعم م�صاريف

ويف احلاالت التي تف�ضل فيها �إحدى ال�شركات �أو
اجلهات املانحة الإماراتية ،التابعة للقطاع اخلا�ص،
توزيع م�ساعداتها اخلارجية عن طريق جهة
�إماراتية �أخرى ،يتم ت�سجيل

ت�أ�س�س طريان االحتاد يف عام  ،2003وهي مملوكة
بالكامل حلكومة �أبوظبي ,بر�ؤية لتكون �أف�ضل �شركة
طريان يف العامل ،وربط العامل عرب عا�صمة دولة
االمارات العربية املتحدة� ،أبوظبي.
خالل عام  ،2016قدمت طريان االحتاد
م�ساعدات خارجية بقيمة  1.6مليون درهم �إماراتي
( 0.4مليون دوالر �أمريكي) .مت تقدميها ح�صري ًا
تقريب ًا يف �صورة م�ساعدات عينية ،حيث قدمت
�أطنان من مواد الإغاثة كما تربعت مبا يقرب من
مائة تذكرة طريان ،خالل عام  ،2016لدعم
الربامج التنموية والإن�سانية متعددة القطاعات يف
ما يزيد عن اثنتي ع�شرة دولة.
ففي نيجرييا وتايالند وفيتنام ،على �سبيل املثال،
�ساهمت تذاكر الطريان التي قدمتها طريان االحتاد
يف ت�سهيل تنفيذ حمالت جمع التربعات املخ�ص�صة

مل�ساعدة الأطفال من املناطق القروية والأحياء
الفقرية ،لتوفري فر�ص التع ّلم وخدمات التعليم.
وعلى نحو م�شابه ،جرى من خالل الدعم املقدم
من م�ؤ�س�سة طريان االحتاد تنفيذ حمالت جلمع
التربعات من �أجل توفري خدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية يف كل من فل�سطني وفيتنام .عالوة على
هذا� ،ساعدت تلك امل�ساهمات العينية يف متكني
الأطباء املتخ�ص�صني من تنفيذ مهام ميدانية يف
م�ست�شفى اللغاد ليربو�سي يف نيبال .وهناك �ساهمت
امل�ؤ�س�سة يف توفري فر�ص للتدريب و�إجراء العمليات
اجلراحية مل�ساعدة املئات من امل�صابني مبر�ض
اجلذام ،وهو �أحد الأمرا�ض املدارية املهملة ،والذي
ميكن �أن يت�سبب يف تلف دائم يف اجللد والأع�صاب
والأطراف والعيون ،يف حال تركه دون عالج.
متكنت طريان االحتاد من الو�صول �إىل �آالف
الطالب والأيتام من خالل م�شاريعها متعددة
القطاعات ،عندما قامت ب�إعادة جتديد وجتهيز
املدار�س ،وتقدمي الوجبات للطالب وتوفري املالب�س
والبطاطني لدور الأيتام .ففي باك�ستان ،قدم طريان
االحتاد م�ساعدات للمدار�س اخلريية ومركز ًا
للتدريب املهني خم�ص�ص للأطفال الذي يعانون من
�إعاقات �سمعية.
كما ا�ستجابت االحتاد الحتياجات � 3,000أ�سرة
مت�أثرة بالأزمة اليمنية و�ساهمت يف تو�صيل املواد
الغذائية وغري الغذائية ،مبا فيها �أجهزة طبية
متنوعة.
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الفصل الخامس:
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الجهات المانحة اإلماراتية

الهيئة العامة للطيران المدني

مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال

م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال هي م�ؤ�س�سة
غري ربحية لإيواء الن�ساء والأطفال �ضحايا العنف
و�إ�ساءة املعاملة والإجتار بالب�شر .كما �أن امل�ؤ�س�سة
تعد ع�ضو ًا يف اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار
بالب�شر .وتفخر امل�ؤ�س�سة ،التي ت�شتمل على مرافق
تت�سع ال�ست�ضافة ما ي�صل �إىل  250فرد ومدر�سة
تت�سع لنحو  300طالب ،باتباع �أف�ضل املمار�سات يف
�إدارة �أماكن الإيواء من خالل ال�شراكات الإقليمية
والدولية املتعددة التي عقدتها.
ومنذ ت�أ�سي�سها قبل ع�شر �سنوات م�ضت ،يف عام
 ،2007وبدعمها ملا يزيد عن � 1,200شخ�ص،
تخطت امل�ؤ�س�سة حدود املهمة التي ا�ضطلعت بها
واملتمثلة يف �ضمان “توفري م�سكن �آمن وخدمات
لإعادة ت�أهيل الن�ساء والأطفال �ضحايا العنف،
ون�شر الثقافة االجتماعية ،وتعزيز ال�شراكات املحلية
والدولية ،وا�ستخدام قواعد البيانات البحثية
للم�ساهمة يف تطوير م�شاريع ل�سيا�سات تتفق مع
املعايري الدولية لوقف العنف”.
ويف عام  ،2016دعمت امل�ؤ�س�سة ع�شرات من
�ضحايا العنف من عدة دول ،من بينهم بنغالدي�ش
و�إندوني�سيا واملغرب وباك�ستان ,بقيمة ت�صل اىل
1,3مليون درهم ( 0.4مليون دوالر امريكي) �شملت
برامج الدعم املتنوعة التي قدمتها امل�ؤ�س�سة توفري
�أماكن الإيواء والرعاية الطبية الفورية واال�ست�شارة
النف�سية وبناء املهارات و�أن�شطة الدعم .و�إىل جانب
برامج التوا�صل الهادفة لرفع الوعي ب�ش�أن العنف
والإجتار بالب�شر و�إتاحة احل�صول على املعلومات
وخدمات الدعم من خالل خط امل�ساعدة الهاتفي،
قدمت امل�ؤ�س�سة كذلك �إدارة متم ّيزة للحاالت ترتكز
على رعاية العميل ،وت�شمل توفري امل�ساعدة قانونية
واال�ست�شارية وما يتعلق ب�ش�ؤون الهجرة.

تعترب الهيئة العامة للطريان املدين �إحدى اجلهات
احلكومية ،ومت ت�ضمني مدفوعات م�ساعداتها
اخلارجية للعام � 2016ضمن التحليل والقيمة
الإجمالية للم�ساعدات احلكومية.
خالل عام  ،2016قامت الهيئة العامة للطريان
املدين بتوزيع م�ساعداتها اخلارجية ( 1.0مليون
درهم 0.3 -مليون دوال �أمريكي) ل�صالح برناجمني
رئي�سيني :دعم املحادثات الدولية وتقدمي امل�ساعدة
الفنية يف جمال الطريان املدين .عالوة على
هذا ،ا�ست�ضافت الهيئة ودعمت عقد العديد من
الفعاليات العاملية خالل عام  ،2016من بينها
ا�ست�ضافة �أول م�ؤمتر قمة معني بالطريان لأغرا�ض
�إن�سانية ،واملعر�ض وامل�ؤمتر الدويل الثامن للطريان
لأغرا�ض �إن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل حمالت برنامج
الأغذية العاملي لرفع الوعي ب�إجراءات الأمان �أثناء
الطريان.
وباعتبارها من بني اجلهات الرائدة يف جمال
الطريان املدين� ،ساهمت الهيئة يف ا�ستكمال
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة للم�ساعدة يف تطوير
البنية التحتية امللمو�سة ،كاملطارات يف العديد من
الدول ،من خالل توفري امل�ساعدة الفنية .على
�سبيل املثال ،من بني هذه الربامج ،م�شاركة ممثلني
من  10دول �أفريقية يف جل�سة لتطوير املهارات
واحل�صول على امل�ساعدة الفنية ،ا�ستمرت على مدى
�أ�سبوعني ،بدعم من دولة الإمارات.
وت�أكيد ًا لأهمية متكني الن�ساء يف �أفريقيا ،قامت
الهيئة ،بالتعاون مع منظمة الطريان املدين
الأفريقية ،برعاية وتدريب فريق من الن�ساء
الأفريقيات العامالت يف جمال الطريان وبناء
قدراتهن .ويف �أمريكا الالتينية ،نفذت الهيئة
برناجم ًا م�شابه ًا لتعزيز املهارات التقنية للن�ساء
العامالت ،تناول جماالت كالأمان يف الطريان
والتحقيقات يف احلوادث املرتبطة الطريان.

شركة الياه لالتصاالت الفضائية
(الياه سات)

�شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية (الياه �سات)،
وهي �شركة لالت�صاالت الف�ضائية تقدم حلو ًال
متعددة الأغرا�ض ،مملوكة بالكامل ل�شركة مبادلة
للتنمية ،الذراع اال�ستثماري حلكومة �أبوظبي.

وفق ًا للجنة النطاق العري�ض التابعة للأمم املتحدة،
ف�إن “ 57يف املائة من �سكان العامل يظلون غري
مت�صلني ب�أي من و�سائل االت�صاالت وغري قادرين
على اال�ستفادة من املزايا االقت�صادية واالجتماعية
العديدة التي ميكن �أن يوفرها الإنرتنت” .وعلى
الرغم من �أن امل�شاريع التي �أ�شرفت �شركة الياه
لالت�صاالت الف�ضائية (الياه �سات) واال�ستثمارات
دول نامية
الأجنبية و على تنفيذها باخلارج يف ٍ
ال تعترب بال�ضرورة م�ساعدات خارجية� ،إال �أنها
�ساهمت يف حتقيق الهدف التا�سع من �أهداف
التنمية امل�ستدامة�“ :إقامة ُبنى حتتية قادرة على
ال�صمود ،وحتفيز الت�صنيع ال�شامل للجميع،
وت�شجيع االبتكار” ،وعلى وجه اخل�صو�ص الغاية
املندرجة حتته“ :حتقيق زيادة كبرية يف فر�ص
احل�صول على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وال�سعي �إىل توفري فر�ص الو�صول ال�شامل واملي�سور
�إىل �شبكة الإنرتنت يف البلدان الأقل منو ًا بحلول عام
.”2020
خالل عام � ،2016ساهمت امل�ساعدات اخلارجية
مببلغ  0.1مليون درهم ( 0.03مليون دوالر)
املقدمة من �شركة الياه �سات يف دعم  23مرفق ًا
�ضمن قطاعي ال�صحة والتعليم يف كينيا .فعلى
�سبيل املثال ،ال يعد املوقع النائي ملدر�سة كانزاي
للتعليم الأ�سا�سي بقرية �إيتاالل والنق�ص ال�شديد
يف �أعداد املعلمني هما العقبتان الوحيدتان �أمام
تقدمي تعليم جيد لأكرث من  1,000طالب ترعاهم
املدر�سة .بل ي�ضاعف من تلك التحديات �صعوبة
احل�صول على ات�صال م�ستمر بالإنرتنت .ولكن
من خالل دعم �شركة الياه �سات ،متكن الطالب
من تو�سيع معارفهم من خالل فر�ص التعليم عرب
الإنرتنت ،بينما مت ّكن ما يزيد عن  15مدر�س من
الو�صول �إىل موارد للتعليم من�شورة على املواقع
الإلكرتونية.

تعترب القدرة على االطالع وم�شاركة �أحدث
املعلومات الطبية ،مبا فيها التاريخ املر�ضي وملف
بيانات املري�ض ،من الأمور الأ�سا�سية لتوفري
رعاية �صحية ف ّعالة .وفيما يتعلق ب�شبكة الرعاية
ال�صحية املك ّونة من  108مرفق ًا للرعاية ال�صحية
و 30مركز ًا �صحي يف مقاطعة كيامبو ،ف�إن هذا
املتطلب ،على الرغم من �أنه حيوي و�ضروري� ،إال �أنه
مل يكن متوفر ًا حتى وفرت له حكومة كينيا الدعم،
ومتمته جهود الياه �سات .واليوم ،مع خدمات الياه
�سات ،نتج عن حت�سني وظائف م�شاركة معلومات
�أنظمة الرعاية ال�صحية قدرة �أكرث فعالية على
تقدمي اخلدمات الطبية ،مما �ساهم يف ا�ستفادة
 10,000مري�ض يومي ًا.

كما قدم مركز الإمارات لل�صرافة ،وهو عبارة عن
�شركة للتحويالت املالية الدولية وتداول ال�صرف
الأجنبي ،م�ساهمات ق ّيمة من خالل �شركة “�آمار
بنغالدي�ش” التابعة لها .وت�سهم م�شاركة امل�ؤ�س�سة
يف تعزيز االقت�صاد وم�ساعدة احلكومة البنغالية يف
احت�ساب التدفقات النقدية الواردة وا�ستخدامها يف
امل�شاريع اخلا�صة بها.

بنك دبي اإلسالمي
شركة بي آر إس القابضة ذات
المسؤولية المحدودة

بلغت قيمة مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية
امل�سجلة يف هذا التقرير ،للعام  ،2016حتت ا�سم
�شركة بي �آر �إ�س القاب�ضة ذات امل�س�ؤولية املحدودة
 30.8مليون درهم �إماراتي ( 8.4مليون دوالر
�أمريكي) .هذا بالإ�ضافة �إىل الدعم املايل املقدم
من ال�شركة �إىل جهات مانحة �إماراتية �أخرى .فعلى
�سبيل املثال ،بلغ �إجمايل االلتزام الذي �أعلنت عنه
�شركة بي �آر �إ�س القاب�ضة ذات امل�س�ؤولية املحدودة
ل�صالح م�ؤ�س�سة اجلليلة ،وميتد على مدى � 5سنوات
حتى  10 ،2019مليون درهم �إماراتي ( 2.7مليون
دوالر �أمريكي) على خم�س دفعات �سنوية مت�ساوية.
وتعد م�ؤ�س�سة اجلليلة ،وهي منظمة �إن�سانية دولية
تكر�س جهودها لإجراء تغريات حت ّولية يف حياة
الأفراد واملجتمعات من خالل دعم تعليم العلوم
الطبية والأبحاث� ،إحدى اجلهات املندرجة حتت
مظلة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
ومع هذا ،فباعتبارها من املنظمات القائمة على
التنفيذ ،قامت �شركة بي �آر �إ�س القاب�ضة ذات
امل�س�ؤولية املحدودة ،التي ت�ضم حتت مظلتها عدة
�شركات من بينها �إن �إم �سي هيلث كري ومركز
الإمارات لل�صرافة ونيوفارما وترافيليك�س ،كذلك
بتقدمي دعم مايل مبا�شر لعديد من امل�ست�شفيات
يف الهند ،لتمكينها من تقدمي رعاية طبية جمانية
للفقراء.

ت�أ�س�س بنك دبي الإ�سالمي عام  ،1975و ُيعد من
بني �أهم البنوك العاملة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وي�سعى لأن ي�صبح �أكرب م�ؤ�س�سة مالية
�إ�سالمية و�أكرثها تقدم ًا على م�ستوى العامل.

وكما جرت العادة بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
الأخرى ،حبذ البنك تقدمي م�ساعداته اخلارجية
من خالل متويل الربامج الإن�سانية والتنموية التي
تقوم بت�صميمها امل�ؤ�س�سات العريقة واملنظمات
اخلريية املعروفة ،ومن بينها هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية.
وبالإ�ضافة �إىل تقدميه منح ًا بقيمة  32مليون
درهم �إماراتي ( 8.7مليون دوالر �أمريكي) خالل
عام  2015لدعم املجتمعات املحتاجة املت�ضررة
من الأزمتني ال�سورية واليمنية ،وا�صل بنك دبي
الإ�سالمي تقدمي دعمه املمتد منذ �أمد بعيد مل�ؤ�س�سة
نور دبي ،والتي تعترب من اجلهات املانحة الإماراتية
الرائدة العاملة يف جمال مكافحة العمى مبختلف
�أنحاء العامل .ففي عام  ،2016دفع البنك  3مليون
درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي) لدعم
بعثات امل�ساعدات الطبية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة نور
دبي �إىل كل من �إثيوبيا واملغرب والنيجر وباك�ستان
وال�سودان .مت من خالل هذه امل�ساهمة م�ساعدة
ما يزيد عن � 228ألف �شخ�ص عن طريق �إجراء
جراحات لإنقاذ ب�صرهم �أو بح�صولهم على
الرعاية الطبية والأدوية التي يحتاجونها �إىل جانب
النظارات الطبية.

ميديكلينيك الشرق األوسط
ومجموعة مستشفيات النور

تعترب ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط جزء ًا من
جمموعة ميديكلينيك العاملية ،وهي جمموعة
م�ست�شفيات تابعة للقطاع اخلا�ص تقوم بت�شغيل
 5م�ست�شفيات و 38عيادة ت�ضم �أكرث من
� 600سرير داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.
وتقوم جمموعة م�ست�شفيات ميديكلينيك ب�أن�شطة
خريية ،كما تدعم برامج ذات ت�أثري �إقليمي ودويل.
وتعترب من بني اجلهات الإماراتية املانحة التي
قدمت دعم نقدي مل�ؤ�س�سة اجلليلة ،وهي منظمة
�إن�سانية دولية ت�سعى لتعزيز تعليم العلوم الطبية
والأبحاث .ويف عام  ،2016بلغ هذا الدعم
 0.8مليون درهم ( 0.2مليون دوالر �أمريكي).
عالوة على هذا ،كانت ميديكلينيك اجلهة الراعية
للمبادرة اخلريية لتوزيع الطعام خالل �شهر رم�ضان
املبارك ،والتي مت ت�سجيلها ر�سمي ًا �ضمن م�شاريع
امل�ساعدات الغذائية لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

تعمل لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة
التعاون االقتصادي
والتنمية على دفع وتعزيز
مشاركة القطاع الخاص
في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
من خالل تطوير أدوات
إحصائية جديدة متممة
لتلك المستخدمة لقياس
المساعدات اإلنمائية
الرسمية :الدعم الرسمي
التام للتنمية المستدامة
(.)TOSSD
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2016

الجهات المانحة اإلماراتية

القطاع الخاص واألفراد

مشاركة إيجابية ورفع معدالت توثيق المساعدات المقدمة من القطاع الخاص العامل في اإلمارات

ستسعى المساعدات
الخارجية اإلماراتية النتهاز
الفرص للعمل مع
منشآت األعمال الوطنية
والعاملة في دولة
اإلمارات ،وتشجيعها على
التجارة واالستثمار في
ً
وإتماما
الدول النامية.
لدور أنشطة المساعدات
الخارجية التي تقوم بها
المؤسسات المانحة
والجمعيات الخيرية
اإلماراتية ،تلعب كذلك
أنشطة المسؤولية
المجتمعية للشركات،
التي تقوم بها الشركات
العاملة في دولة
ً
ً
محوريا
دورا
اإلمارات،
في تحقيق الدور
اإلجمالي المنشود من
المساعدات الخارجية
اإلماراتية.
�سعي ًا لتحقيق الهدف العاملي بالق�ضاء على الفقر
وحتقيق التنمية امل�ستدامة بحلول عام ،2030
يتم تو�صيل امل�ساعدات اخلارجية من خالل مزيج
متجان�س من الأطراف الفاعلة العاملة يف احلقلني
الإن�ساين والتنموي .ففي دولة الإمارات ،يتزايد
ال�سعي ال�ستكمال امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
التي تقدمها الدولة من خالل اجلهود التي يبذلها
القطاع اخلا�ص.
ومن منظور عاملي ،تعمل جلنة امل�ساعدة الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على
دفع وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل:

•فرز وتن�سيق الأدلة والرباهني واخلربات
املكت�سبة من م�شاركة القطاع اخلا�ص.
•متابعة ودرا�سة كيفية م�ساهمة التمويل
الإمنائي يف ح�شد ا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص ،من خالل �إدخال �أدوات جديدة
للقيا�س الإح�صائي متممة للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية - :لدعم الر�سمي التام
للتنمية امل�ستدامة ()TOSSD
•من خالل ا�ستقطاب وجمع الأطراف الفاعلة
63
من القطاعني العام (احلكومي) واخلا�ص.
وباعتباره معيار ًا مهم ًا �آخر لقيا�س اجلهود العاملية
املبذولة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،أمتمت
دولة الإمارات تدريب ًا جتريبي مع جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية لقيا�س ت�أثري التمويل الإمنائي الأو�سع
نطاق ًا الذي تقدمه الدولة .مت ا�ستخدام نتائج
التدريب التجريبي لتوجيه و�إدارة املناق�شات الدولية
الالحقة املتعلقة بتطوير �إطار عام جديد لتوثيق
وح�صر الدعم الر�سمي التام للتنمية امل�ستدامة
املقدم من املانحني.
من بني الرباهني الأخرى على �أهمية الدور احليوي
للقطاع اخلا�ص يف حتقيق التنمية امل�ستدامة� ،إدراج
م�شاركة القطاع اخلا�ص ك�أحد الأهداف الرئي�سية
ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة اجلديدة لفرتة ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ،والتي مت �إطالقها عام  .2016حيث تقر
اال�سرتاتيجية ب�أهمية النمو االقت�صادي املتولد عن

هذا القطاع بالن�سبة لأي دولة للخروج من دائرة
الفقر �إىل الأبد؛ و�أن امل�ساعدات التنموية وحدها
لي�ست كافية .فعلى مدى ال�سنوات الأربعني املا�ضية،
�ساعدت التجارة واال�ستثمار اخلارجي يف حتويل
دولة الإمارات �إىل اقت�صاد مزدهر يت�سم بالتن ّوع.
لذلك ،ت�سعى امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات النتهاز فر�ص العمل مع من�ش�آت الأعمال
الوطنية والعاملة يف دولة الإمارات ،وت�شجعها على
التبادل التجاري مع الدول النامية واال�ستثمار فيها.
كما يتم بذل جهود متزايدة لت�شجيع ال�شركات على
امل�شاركة ر�سمي ًا يف م�شاريع امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات وتوثيقها .وي�سهم الإعالن ،الذي مت يف
عام  ،2016عن تخ�صي�ص عام " 2017عام ًا
للخري" يف تدعيم هذه اجلهود ،من خالل االعتماد
على زيادة امل�ساهمات املقدمة من القطاع اخلا�ص،
مبا يف ذلك من خالل �أن�شطة امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات ،ك�أحد الدعائم اال�سرتاتيجية للمبادرة.
وباعتباره من القوى الدافعة امل�ساهمة يف تعزيز
امل�ساعدات اخلارجية ،ميثل القطاع اخلا�ص
وال�شركات العاملة يف دولة الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل
املقيمني فيها ،الهام ًا للآخرين من خالل �سعيهم
لن�شر واالزدهار وتقا�سم الرثوة.

مشروع طاقة الرياح في سيشل.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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الفصل السادس:

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

0.17

0.20

0.15

1.26

1.18

0.22

المساعدات الخارجية 2016

1 .12

0.32

0.36
0.27

0.7

1.34

6

المساعدات
اإلنمائية الرسمية
لدولة اإلمارات
العربية المتحدة
بلغت قيمة المساعدات اإلنمائية
الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،خالل عام
 16.40 ،2016مليار درهم إماراتي
( 4.47مليار دوالر أمريكي).
وعلى مدى أربعة أعوام على التوالي،
من  2013إلى  ،2016تجاوزت نسبة
المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة النسبة التي
حددتها األمم المتحدة بنحو  0.7في
المائة من دخلها القومي اإلجمالي ،حيث
بلغ متوسط ما قدمته من مساعدات
إنمائية رسمية  1.23في المائة من دخلها
64
القومي اإلجمالي.
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الفصل السادس:

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ومن جانب دولة الإمارات العربية املتحدة ،فقد
دعمت غالبية م�ساهماتها املوجهة للميزانية
الأ�سا�سية للعديد من املنظمات والهيئات الدولية

)%86( 2,068.8

)%80( 994.2

مصر

المغرب

)%8( 196.8

سورية

فلسطين

باكستان

أخرى

)%2( 40.1

)%1( 24.2

)%2( 39.3

)%1( 30.5

اليمن

الصومال

موريتانيا

)%4( 47.3

)%3( 41.5
أفغانستان

بنغالديش

أخرى

)%2( 29.3

)%3( 40.8
األردن

صربيا

العراق

)%8( 96.2

)%33( 200.4
)%12( 74.8

)%7( 43.7
ليبيا

ألبانيا

)%39( 238.1

)%77( 10.3
أخرى

وفق ًا للجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،ح�صلت الأمم
املتحدة والبنك الدويل بالإ�ضافة �إىل  200جهة
متعددة الأطراف و�صناديق دولية �أخرى على حوايل
ثلث �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة.
وذلك مع احت�ساب ما يقدّر بنحو  40يف املائة من
تلك املبالغ كم�ساعدات خم�ص�صة لغر�ض �أو م�شروع
�أو دولة مع ّينة.

)%3( 15.5

المساعدات اإلنمائية الرسمية
متعددة األطراف وثنائية األطراف

)%6( 39.0

جاءت الن�سبة بني مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية
مي�سرة
الر�سمية املقدمة يف �شكل منح وقرو�ض ّ
خالل عام  2016منا�صف ًة تقريب ًا ،حيث جاءت
ن�سبة املنح بن�سبة  55يف املائة .ومت تقدمي حوايل
ثلثي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
دولة الإمارات �إىل ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان
مي�سرة ،بينما مت
متو�سطة الدخل يف �صورة قرو�ض ّ
تقدمي  2.50مليار درهم �إماراتي ( 679.8مليون
دوالر �أمريكي) يف �صورة منح .وبالن�سبة للبلدان
الأقل منو ًا ،كانت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

طاجيكستان

بلغت قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات كم�ساعدات �إن�سانية ملختلف �أنحاء
العامل  1.55مليار درهم �إماراتي ( 421.2مليون
دوالر �أمريكي)� ،أي بن�سبة  0.12يف املائة من
الدخل القومي الإجمايل للدولة يف عام .2016

حسب نوع التمويل

حسب مستوى الدخل والدولة

كينيا

المساعدات اإلنمائية الرسمية
المقدمة من دولة اإلمارات
كمساعدات إنسانية خالل عام 2016

وا�ستكما ًال للجهود العاملية الرامية لدعم البلدان
الأقل منو ًا والتي تعترب معدالت الفقر فيها هي
الأعلى ،و�صلت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة من دولة الإمارات ،خالل عام ،2016
ل�صالح البلدان الأقل منو ًا  28يف املائة ،بزيادة
قدرها  4يف املائة عن املدفوعات املقدمة يف .2015
بلغت قيمة تلك امل�ساهمات ،التي مت تقدميها �إىل
 44من البلدان الأقل منو ًا 4.59 ،مليار درهم
�إماراتي ( 1.25مليار دوالر �أمريكي) .وجاءت
اليمن وال�صومال وموريتانيا على ر�أ�س قائمة
البلدان الأقل منو ًا التي دعمتها الإمارات خالل عام
 .2016ويو�ضح املرفق  1مدفوعات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ح�سب
م�ستوى الدخل الدولة والقطاع.

�ساعدت دولة الإمارات كذلك يف �سد الفجوات
الكبرية يف متويل م�شاريع البنية التحتية يف العديد
من الدول النامية ،من خالل براجمها املوجهة
للتنمية احل�ضرية والبنية التحتية للنقل .وعلى
نحو م�شابه ،مت توجيه غالبية اجلهود املبذولة
يف قطاعات ال�صحة والتعليم والطاقة املتجددة
لبناء و�إعادة ت�أهيل البنية التحتية املادّية لتلك
القطاعات .وبالرغم من �أن الف�صل الثاين غري
خم�ص�ص ح�صري ًا للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
�إال �إنه يت�ضمن حتلي ًال �أكرث عمق ًا لأهداف التنمية
امل�ستدامة والقطاعات حمور تركيز دولة الإمارات.

الشكل  :52مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية

زمبابوي

خالل عام  ،2016بلغت القيمة الإجمالية
ملدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات  16.40مليار درهم �إماراتي
( 4.47مليار دوالر �أمريكي) ومت من خاللها دعم
عدد من الدول النامية وتنفيذ الربامج العاملية
الهادفة للق�ضاء على الفقر بالإ�ضافة �إىل تقدميها
م�ساعدات �إن�سانية .ويوفر ال�شكل � 2ضمن الف�صل
لتوجهات امل�ساعدات الإمنائية
الأول حتلي ًال
ّ
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات للفرتة -2014
 .2016وتت�ضمن ال�صفحات التالية ،مبا فيها من
ر�سوم بيانية و�أ�شكال تو�ضيحية ،ح�ساب ًا تف�صيلي ًا
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية املقدمة
يف عام .2016

وعلى الرغم من �إحراز البلدان الأقل منو ًا لتقدم
كبري يف ح�شد املوارد الداخلية لتمويل �أولوياتها
التنموية� ،إال �أن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ما
زالت تعترب م�صدر ًا مهم ًا لتمويل التنمية فيها.
و�أظهرت تقارير منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية �إىل �أن البلدان الأقل منو ًا هي الأكرث
اعتماد ًا على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،مبا
ميثل  68يف املائة من �إجمايل التمويل اخلارجي
ً 66
للبلدان الأقل منوا.

ح�صلت امل�ساهمات املوجهة لقطاع دعم امليزانية
العامة على ما يزيد عن ن�صف امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات
خالل عام  ،2016ومت توجيه غالبيتها �إىل م�صر
وموريتانيا وفل�سطني وال�صومال واليمن� .ساعدت
تلك امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية احلكومات
املدعومة يف الوفاء بنفقاتها واحلفاظ على موازين
مدفوعاتها� ،إىل جانب تعزيز ا�ستقرارها النقدي
واملايل ومناخ اال�ستثمار فيها.

�أما امل�ساعدات الإمنائية ثنائية الأطراف فقد بلغت
قيمتها  16.07مليار درهم �إماراتي ( 4.38مليار
دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2016فت�أخذ يف

ومن بني �أ�شكال امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة خالل عام � ،2016شكلني جديدين من

)%0.04( 0.005

كانت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
دولة الإمارات خالل عام  2016هي الأعلى
ن�سبة على م�ستوى العامل ،مقارنة بدخلها القومي
الإجمايل وذلك ح�سب البيانات الأولية التي
�أ�صدرتها جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية .حيث و�صل املعدل �إىل
 1.12يف املائة متجاوز ًا ن�سبة  0.7يف املائة التي
حددتها الأمم املتحدة ،عام  ،1970للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل.
بينما انخف�ضت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ال�صافية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام
 2016مبقدار  4يف املائة تقريب ًا ،ويعود ال�سبب
لهذا يف املقام الأول �إىل الدفعات امل�سددة من
القرو�ض.

خ�ص�صت دولة الإمارات  91يف املائة من
م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية املقدمة خالل
 2016ل�صالح برامج تنموية؛ يف حني كانت الن�سبة
املتبقية للم�ساعدات الإن�سانية والإغاثة املقدمة
للدول اله�شة واملجتمعات املحتاجة ،وكانت غالبيتها
املوجهة للأو�ضاع
ل�صالح اجلهود طويلة الأجل ّ
الإن�سانية ،كامل�ساعدات الغذائية املقدمة يف حاالت
الطوارئ والدعم متعدد القطاعات .ت�ضاعفت
مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجهة
لقطاعي التعليم يف حاالت الطوارئ والتعليم خالل
عام  2016لأكرث من ثالثة �أ�ضعاف مقارن ًة مبا مت
تقدميه يف عام .2015

)%23( 3.0

مدفوعات المساعدات اإلنمائية
الرسمية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة خالل عام 2016

حسب القطاع

ت�شمل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متعددة
الأطراف امل�ساهمات املقدمة لدعم امليزانية
الأ�سا�سية املعتادة للمنظمات الدولية فقط ،وبلغت
ن�سبتها  2يف املائة فح�سب من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام
 .2016ولكن مع هذا ،فقد ارتفعت تلك املدفوعات
بن�سبة  83يف املائة على مدى العام املا�ضي.

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

الدخل المنخفض

)%54( 2,399.7

)%28( 1,249.3

)%14( 611.5

)%0.3( 13.3

دول متعددة
(عالمي)

لطاملا كانت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مبثابة
مقيا�س عاملي لقيا�س جهود الدول املانحة ،ويتم
قيا�سها وفق ًا للمعيار الذي و�ضعته جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية .وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية �شرح ًا
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام  ،2016كما توفر حتلي ًال
لكيفية تخ�صي�صها بح�سب الدولة وم�ستوى الدخل
وقطاع امل�ساعدات ونوع التمويل.

ت�شري التقارير �إىل �أن ما يزيد عن  70يف املائة من
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر مدقع يعي�شون
يف الدول متو�سطة الدخل .و ُيظهر تقرير الأمم
املتحدة للعام  2015حول الفقر العاملي �إىل �أن
ما يزيد عن ن�صف عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون
اجلوع على م�ستوى العامل يعي�شون يف الدول امل�ص ّنفة
�ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة
الدخل 65.وبنا ًء على هذا ،وعلى غرار ال�سنوات
ال�سابقة ،وجهت دولة الإمارات �أكرث من ن�صف
مدفوعاتها من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية خالل
عام  2016لدعم ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
متو�سطة الدخل ،وح�صلت م�صر واملغرب و�سوريا
على ما يزيد عن  95يف املائة من مدفوعات دولة
االمارات لهذه ال�شريحة ،حيث متت ترجمة هذا
الدعم يف �صورة مدفوعات بقيمة  8.47مليار درهم
�إماراتي ( 2.31مليار دوالر �أمريكي).

املقدمة من دولة الإمارات مقدمة كمنح ب�شكل
ح�صري تقريب ًا ،بن�سبة  97يف املائة من الإجمايل.

متعددة الأطراف يف تنفيذ برامج تنموية و�إن�سانية
ذات ت�أثري �إقليمي وعاملي.

اعتبارها بقية �أ�شكال املدفوعات امل�ستخدمة لدفع
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات .والتي من بينها :الدعم ثنائي الأطراف
املقدم للحكومات ،وامل�شروعات التي نفذتها
اجلهات الإماراتية املانحة ،وامل�ساهمات املقدمة
للمنظمات غري احلكومية وجمعيات املجتمع املدين.
كما تت�ضمن امل�ساهمات املوجهة للمنظمات متعددة
الأطراف املخ�ص�صة لغر�ض �أو م�شروع �أو دولة
مع ّينة ،والتي �شهدت خالل عام  2016ارتفاع ًا
بن�سبة  132يف املائة عن امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة عام .2015

�أ�شكال امل�ساعدات مت ت�ضمينهما يف التحليل:
"املنح الدرا�سية وتكاليف دعم الطالب" بالإ�ضافة
�إىل املبالغ املدفوعة من خالل "بعثات اخلرباء
وامل�ساعدة الفنية" .ويف ظل �سعي دولة الإمارات
لتو�سيع جمال تركيزها ليت�ضمن التعاون الفني،
من خالل عدة و�سائل من بينها برنامج امل�ساعدة
الفنية ( )UAE TAPالذي �أطلق حديث ًا ،من املرجح
�أن ترتفع مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املوجهة لهذين ال�شكلني على مدى ال�سنوات املقبلة.
(راجع الف�صل ال�سابع لالطالع على مزيد من
التفا�صيل حول التعاون الفني ومقال حول برنامج
امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات العربية املتحدة).

)%100( 191.7

مقدمـــــــــــة

حسب مستوى الدخل

المساعدات الخارجية 2016

غير محدد (برامج
في دول متعددة)
)%4( 191.7
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المساعدات الخارجية 2016

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

االلتزامات المتعلقة بتقديم
المساعدات اإلنمائية الرسمية

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

السياسات اإلدارية لقطاع
التوظيف
)%3( 111.8

دعم الميزانية العامة
)%56( 2,480.2
التنمية الحضرية وإدارتها
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ
)%6( 251.2

الخدمات الطبية
)%2( 106.9

4,465.6

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%2( 102.3

دوالر أمريكي

الدولية
المساعدات الغذائية في حاالت
)%3( 143.8

التخزين
)%2( 88.7

الطوارئ اإلنسانية
)%3( 133.9

حسب مستوى الدخل والدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

ً
نموا
الدول األقل
)%49( 1,205.7

)%81( 1,000.0

)%61( 20.0

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

ثنائي األطراف

المشاريع المنفذة بشكل مباشر
)%52( 2,291.1

)%98( 4,376.0

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

المساعدات الثنائية األطراف إلى الحكومات
)%27( 671.2

)%42( 1,830.3

الشريحة العليا من متوسط الدخل

المساعدات المخصصة الغرض إلى المنظمات متعددة األطراف
)%16( 390.8

)%45( 1,997.3

مساعدات التعاون الفني والخبراء

الشريحة العليا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل
)%2( 43.6
الدخل المنخفض

)%16( 200.7
صربيا

)%1( 15.0

)%0.1( 3.2

)%11( 220.8

)%0.2( 4.5

األردن

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
)%87( 1,728.5

سانت فنسنت
وغرينادين

قرض

المنح وتكاليف الطالب
)%0.1( 3.8

األرجنتين

)%0.4( 17.0

)%1( 15.0

المساعدات إلى المنظمات المحلية
غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

العراق

)%0.4( 8.9

دول متعددة
(عالمي)

الدخل المنخفض

المساعدات إلى المنظمات الدولية غير الحكومية
)%0.5( 19.8

المغرب

)%7.6( 191.7

اليمن

غير محدد (برامج في دول متعددة)

التكاليف اإلدارية
)%2( 97.1

)%1( 10.0

)%3( 113.7

أفغانستان

)%55( 2,468.2

المساعدات اإلنمائية الرسمية ثنائية األطراف ومتعددة
األطراف ،حسب نوع المساعدات

)%39( 12.8

حسب نوع التمويل ومستوى الدخل

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

)%100( 54.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%2( 87.2
أخرى
)%17( 792.8

منحة

الشكل  :53االلتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية

)%100( 40.7

اإلنسانية
المساهمات في المنظمات
)%4( 166.7

التزمت دولة الإمارات العربية املتحدة بتقدمي
دول نامية
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إىل ثمانية ٍ
يف عام  ،2016بقيمة  5.03مليار درهم �إماراتي
( 1.37مليار دوالر �أمريكي) ،غالبيتها كمدفوعات
م�ستقبلية� .شملت �أعلى  3قطاعات لهذه االلتزامات:
دعم امليزانية العامة ،وال�صحة ،وامل�ساهمات
املقدمة للمنظمات الدولية.

عالوة على هذا ،تعهدت دولة الإمارات ،خالل عام
 ،2016بالتزامات ل�صالح برامج �إقليمية وعاملية.
ت�ضمنت تلك التعهدات تقدمي دعم متعدد ال�سنوات
ل�صندوق احلياة واملعي�شة ،وهو مرفق للتمويل
االبتكاري بقيمة  2مليار دوالر �أمريكي يوفر قرو�ض ًا
مي�سرة لقطاعات ال�صحة والزراعة وخدمات
ّ
البنية التحتية الأ�سا�سية للدول منخف�ضة الدخل
وال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل
الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي للتنمية.

كما التزمت دولة الإمارات يف عام  2016بتقدمي
 22مليون درهم �إماراتي ( 6مليون دوالر �أمريكي)
�آخرين لتمويل قطاع الطاقة املتجددة� ،سيتم
تخ�صي�ص معظمها لتزويد الدول الأع�ضاء
يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا)
بامل�ساعدة الفنية وبناء قدراتها يف تطوير مقرتحات
امل�شاريع لدعم منو قطاع الطاقة املتجددة بها.

منعدد األطراف
)%2( 89.6

المساعدات األساسية إلى المنظمات متعددة األطراف
)%100( 89.6

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

غير محدد (برامج
في دول متعددة)

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

)%91( 1,240.7

)%4( 54.0

)%3( 40.7

)%2( 32.8
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المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ً
نموا والدول
الخط الزمني للمساعدات اإلنمائية الرسمية ،والدعم المقدم للبلدان األقل
الجزرية الصغيرة النامية

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2016

تحديد النسبة المستهدفة للمساعدات اإلنمائية الرسمية من الدخل القومي اإلجمالي

دعم الميزانية العامة
)%73( 1,000.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%0.8( 12.4
المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%0.7( 10.0

الخدمات الطبية
)%15( 200.0
المساهمات في المنظمات
الدولية
)%5( 64.0
البنية التحتية للنقل
بالسكك الحديدية
)%3( 40.0
المحطات الطاقة الكهرومائية
)%0.9( 15.0

1,368.1

الصحة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%0.7( 10.0

دوالر أمريكي

أكـــتـوبر 1970

1993

68,67

اعتماد ن�سبة  0.7يف املائة للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل� :أقرت اجلمعية العامة
للأمم املتحدة قرار ًا ت�ضمن هدف ًا مفادُه “�إن على كل دولة متقدمة
اقت�صادي ًا �إحداث زيادة تدريجية يف م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية
املقدمة للدول النامية و�أن تبذل ق�صادرى جهدها للو�صول لن�سبة
�صاف ،من ناجتها القومي الإجمايل
 0.7يف املائة ،كحدٍ �أدنى ٍ
بح�سب �أ�سعار ال�سوق بحلول منت�صف العقد احلايل”.

2015

مت تغيري ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الإجمالية/
الناجت القومي الإجمايل ليتم القيا�س على �أ�سا�س
ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الإجمالية/الدخل
القومي الإجمايل.

التنوع الحيوي
)%0.1( 0.7

�إقرار �أهداف التنمية امل�ستدامة ،و�إعادة الت�أكيد على
ن�سبة  0.7يف املائة من امل�ساعدات �إمنائية ر�سمية/
الدخل القومي الإجمايل :الغاية  2من الهدف ال�سابع ع�شر من

�أهداف التنمية امل�ستدامة“ :دعم الدول املتقدمة لتمكينها من الوفاء بكامل
التزاماتها املتعلقة بتقدمي امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ،مبا فيها االلتزام
الذي �أعلنته العديد من الدول املتقدمة بالو�صول للن�سبة املحددة من قِبل
الأمم املتحدة بتقدمي ن�سبة  %0.7من دخلها القومي الإجمايل يف �صورة
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية للدول النامية ،مع تخ�صي�ص ن�سبة ترتاوح ما
بني  0.15يف املائة  0.20 -يف املائة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/
الدخل القومي الإجمايل للبلدان الأقل منو ًا ،بالإ�ضافة �إىل حث الدول املانحة
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية على درا�سة حتديد ن�سبة م�ستهدفة بتقدمي
 0.20يف املائة على الأقل من قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل
القومي الإجمايل للبلدان الأقل منو ًا”.

السياسات اإلدارية لقطاع البيئية
)%0.1( 0.7

الطاقة الحرارية األرضية
)%0.9( 15.0

الصناعات الزراعية
)%0.03( 0.4

ً
نموا
البلدان األقل

69

1964

1970

1971

اقرتاح مفهوم
البلدان الأقل منو ًا يف
م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية

ا�ستحداث اجلمعية
العامة للأمم املتحدة
لفئة البلدان الأقل
منو ًا ر�سمي ًا.

�إعداد الأمم
املتحدة �أول قائمة
للبلدان الأقل منو ًا،
يف القرار .2768 #

(.)UNCTAD

1981

70

انعقاد �أول م�ؤمتر للأمم
املتحدة ب�ش�أن البلدان
الأقل منو ًا (يتم عقد
امل�ؤمتر كل ع�شر �سنوات).
ت�أ�سي�س برنامج العمل
اجلديد الكبري للثمانينات
ل�صالح البلدان الأقل
منو ًا ،يدعو لتحديد
ن�سبة  0.15يف املائة
من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل.

2014

2015

اتفاق �أع�ضاء جلنة
امل�ساعدة الإمنائية،
التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية،
على العمل على عك�س
االجتاه ال�سائد بتناق�ص
حجم امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية
املمنوحة للبلدان الأقل
منو ًا.

�إقرار �أهداف التنمية امل�ستدامة ،و�إعادة
الت�أكيد على تقدمي ن�سبة ترتاوح ما بني
 0.20 - 0.15يف املائة من امل�ساعدات �إمنائية
ر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املقدمة
للبلدان الأقل منو ًا :الغاية  2من الهدف ال�سابع

ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة“ :دعم الدول
املتقدمة لتمكينها من الوفاء بكامل التزاماتها
املتعلقة بتقدمي امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية،
مبا فيها االلتزام الذي �أعلنته العديد من الدول
املتقدمة بالو�صول للن�سبة املحددة من قِبل الأمم
املتحدة بتقدمي ن�سبة  %0.7من دخلها القومي
الإجمايل يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية
للدول النامية ،مع تخ�صي�ص ن�سبة ترتاوح ما بني
 %0.20 - %0.15من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل للبلدان الأقل
منو ًا ،بالإ�ضافة �إىل حث الدول املانحة للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية على درا�سة حتديد ن�سبة
م�ستهدفة بتقدمي  %0.20على الأقل من قيمة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل للبلدان الأقل منو ًا”.

الدول الجزرية الصغيرة النامية

71

ً
نموا بتنفيذ صندوق ابوظبي للتنمية.
مشروع الوحدات السكنية بمنطقة القصبة في أفغانستان والذي يعد من المشاريع التنموية في البلدان األقل
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

1992

1994

�إقرار فئة الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،باعتبارها
جمموعة من الدول التي تواجه ظروف ًا خا�صة
مت�شابهة ،ر�سمي ًا يف م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني
بالبيئة والتنمية (قمة الأر�ض).

االنتهاء من �إعداد برنامج عمل الأمم املتحدة من �أجل
التنمية امل�ستدامة للدول اجلزرية ال�صغرية النامية يف
امل�ؤمتر العاملي.

2015
�إقرار �أهداف التنمية امل�ستدامة ،و�إعادة الت�أكيد على
�أهمية دعم الدول اجلزرية ال�صغرية النامية عرب
خمتلف �أهداف التنمية امل�ستدامة املتعددة.
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7

مستقبل
المساعدات
الخارجية اإلماراتية
ً
وفقا لما ورد في رؤية اإلمارات :2021
“تواصل دولة اإلمارات تعزيز دورها المحوري
في المنطقة كمركز رئيسي لألعمالّ ،
توفر
مؤسساته وبنيته التحتية همزة وصل تربط
إقليمنا بالعالم وتخدمه كنموذج يحتذى
به في المنطقة .أما على الساحة الدولية
فستبني اإلمارات على النجاحات التي
حققتها في الدبلوماسية والمساعدات
التنموية واإلنسانية واستضافة المؤسسات
72
والمؤتمرات الدولية”.
ومن خالل رؤية اإلمارات  ،2021وضع صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
ً
هدفا لدولة اإلمارات يتمثل في تعزيز
الله،
مكانتها على الساحة الدولية وأنشطتها في
مجال التعاون الدولي .ومن خالل سياسة
المساعدات الخارجية ،ستوفر دولة اإلمارات
ً
اال للدول النامية،
دعما
العربية المتحدة
ّ
وفع ً
وستسهم في الجهود العالمية الرامية لتحقيق
خطة أهداف التنمية المستدامة للعام .2030
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رؤية اإلمارات 2021

73

برامج
المساعدات
اإلماراتية
الشراكات الثنائية
بغرض التنمية

متحدون في
المسؤولية

متحدون في المصير

متحدون في المعرفة

متحدون في الرخاء

مجتمع متالحم محافظ
على هويته

مجتمع آمن وقضاء عادل

اقتصاد معرفي تنافسي

نظام تعليمي رفيع المستوى

نظام صحي بمعايير عالمية

بيئة مستدامة وبنية
تحتية متكاملة

سياسة المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2021-2017

مت �إطالق �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة عام  ،2016وتعترب
مبثابة تتويج لأكرث من �أربعة عقود من امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة للعامل من خالل
حكومة دولة الإمارات والع�شرات من اجلهات املانحة
الإماراتية التابعة للحكومة االحتادية واحلكومات
املحلية ،وامل�ؤ�س�سات االن�سانية واجلمعيات اخلريية،
بالإ�ضافة �إىل من�ش�آت الأعمال العاملة يف دولة
الإمارات.
وحتدد �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية املنهج طويل
الأجل الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز ال�سالم
واالزدهار يف العامل ،كما �أنها تو�ضح الهدف

الأ�سا�سي من امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات وهو احلد من الفقر العاملي وم�ساعدة
الدول واملجتمعات املحتاجة.

كما ت�شمل الأهداف من تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية )1 :تنمية عالقات قوية مع
الدول الأخرى� ،سواء تلك التي تتلقى امل�ساعدات من
دولة الإمارات �أو الدول املانحة الأخرى التي نتعاون
معها؛  )2ت�شجيع قيام عالقات اقت�صادية مع الدول
النامية تقوم على منافع متبادلة.
عملت دولة الإمارات على تو�سيع نطاق م�ساعداتها
اخلارجية على مدى ال�سنوات ال�سابقة ،كما عملت

على م�شاركة جمموعة �أو�سع من ال�شركاء .ويعد
�إطالق ال�سيا�سة اجلديدة للم�ساعدات اخلارجية
متكين ًا لال�سرتاتيجية الوا�ضحة التي و�ضعتها دولة
الإمارات جلعل م�ساعداتها و�أن�شطتها �أكرث فعالية.
وتعترب ال�شراكات مبثابة حجر الزاوية ل�سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية؛ حيث �إنه لن يت�سنى لدولة
الإمارات النجاح يف حتقيق ر�ؤيتها امل�شرتكة لعامل
�أف�ضل دون االنخراط يف العمل اجلماعي وعقد
عالقات ال�شراكة.

برامج القضايا
العالمية

برامج المساعدات اإلماراتية

ال�شراكات الثنائية بغر�ض التنمية :ترتكز على
برامج ُقطرية �شاملة النطاق متعددة ال�سنوات،
تُنفذ مب�شاركة احلكومات ال�شريكة ،ويتم ت�صميمها
ب�شكل تعاوين يتما�شى مع الأولويات التنموية
حلكومات الدول النامية ال�شريكة.

برامج الق�ضايا العاملية� :ست�سهم امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف تقدمي الدعم للدول
مبختلف �أنحاء العامل من خالل تنفيذ برامج
تخدم ثالث ق�ضايا عاملية مت اختيارها بنا ًء على
نقاط القوة وامليزات التناف�سية التي تتمتع بها دولة
الإمارات ،كما �إنها ت�سهم يف الوقت نف�سه يف حتقيق
�أهم �أهداف التنمية امل�ستدامة .وهم:
•النقل والبنية التحتية احل�ضرية
•فاعلية احلكومة
•متكني املر�أة وحمايتها
امل�ساعدات الإن�سانية :وا�صلت دولة الإمارات
دوم ًا ،و�ستظل ،تعمل يف اال�ستجابة ملعظم الأزمات
الإن�سانية الطارئة التي تقع يف خمتلف �أنحاء

المساعدات
اإلنسانية

العامل ،كما �ستعمل على حت�سني وزيادة قدرتها
على مواجهة الأزمات الكربى ،مبا يف ذلك �أزمة
الالجئني والنازحني داخلي ًا ،من خالل اجلهات
الإمارتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية وكذلك
عرب املنظمات الدولية.
�إ�شراك القطاع اخلا�ص� :ستعمل دولة الإمارات
على متكني القطاع اخلا�ص ،يف كل دولة من الدول
ال�شريكة لها ا�ستناد ًا �إىل نقاط القوة التي تتمتع
بها الإمارات باعتبارها �سوق جديد يت�سم بالتن ّوع
والتناف�سية على ال�ساحة الدولية من �أجل تعجيل خلق
الفر�ص االقت�صادية "الداعمة مل�صالح الفقراء" يف
الدول النامية .ولن يت�سنى لنا النجاح يف حتقيق هذا
�إال من خالل العمل مع احلكومات ال�شريكة والقطاع
اخلا�ص الإماراتي من �أجل تعزيز التجارة وفر�ص
اال�ستثمار ودعم الإجراءات الهادفة للتغلب على
العقبات التي تقف يف �سبيل امل�شاركة االقت�صادية
واالجتماعية .ويعترب الهدف النهائي لهذا ال�سعي هو
و�صول املنافع العائدة من النمو االقت�صادي املحقق
�إىل كافة �شرائح وم�ستويات املجتمع يف الدول
ال�شريكة لدولة الإمارات .عالوة على هذا ،تلعب

المؤسسات
متعددة األطراف
والشراكات الدولية

إشراك القطاع
الخاص

�أن�شطة امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات لل�شركات
الوطنية واملقيمة يف دولة الإمارات دور ًا حموري ًا يف
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
امل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف وال�شراكات الدولية:
�ستعمل دولة الإمارات على تعميق وزيادة ات�ساع
نطاق م�شاركاتها مع امل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف
و�شركائها الدوليني ،بالإ�ضافة �إىل �إعطاء الأولوية
للمنظمات الدولية التي �أثبتت فعاليتها يف املجال
وتت�سق يف الوقت نف�سه مع املجاالت حمور تركيز
دولة الإمارات.
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المساعدات الخارجية اإلماراتية ودورها كعنصر أساسي ضمن برنامج التعاون الدولي اإلماراتي

يت�ضمن برنامج التعاون الدويل الإماراتي ،املُنفذ حتت �إ�شراف وزارة اخلارجية و التعاون الدويل� ،أربعة عنا�صر رئي�سية.

1

3

مساعدات خارجية
فعالة تعكس قيم
ّ
دولة اإلمارات
العربية المتحدة و
ً
دوليا.
تعزز سمعتها

المشاركة
الفعالة في عمل
ّ
المنظمات متعددة
األطراف.

 .1م�ساعدات خارجية ف ّعالة تعك�س قيم دولة
الإمارات العربية املتحدة و تعزز �سمعتها دولياً.
تلتزم دولة الإمارات مب�ساعدة النا�س واملجتمعات
املحتاجة ،وبناء الرخاء امل�شرتك يف الدول
امل�ستهدفة ،وتعزيز ال�سالم والت�سامح واال�ستقرار.
بذلك �ستقدم بالدنا م�ساهمة �إيجابية يف املجتمع
الدويل.
 .2التعاون الفني لتعزيز �أثر امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية .اكت�سبت حكومة دولة الإمارات
ومواطنوها ،على مدى العملية التنموية والتطور
الذي �شهدته ،ثروة معرفية وخربات ثمينة .وب�إمكان

التعاون الفني
لتعزيز أثر
المساعدات الخارجية
اإلماراتية.

إقامة المبادرات
والفعاليات الدولية
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

2

4

هذه اخلربات م�ساعدة دول نامية �أخرى ت�سعى للنمو
و االزدهار .وميكن �أن تكون هذه اخلربة الفنية ذات
قيمة ت�ساوي �أو �أكرب من قيمة م�ساعداتنا املالية.

دولة الإمارات على تعزيز �شراكاتها مع املنظمات
الدولية الأكرث ات�ساقاً وتوا�ؤماً مع �سيا�سة
م�ساعداتها اخلارجية.

 .3امل�شاركة الف ّعالة يف عمل املنظمات متعددة
الأطراف .تعترب دولة الإمارات ع�ضو ًا ف ّعا ًال يف
العديد من املنظمات الدولية على ال�صعيدين
العاملي و الإقليمي .كما ت�شارك دولة الإمارات
يف خمتلف الق�ضايا بدء ًا من ال�سالم والأمن �إىل
التنمية االقت�صادية ،ومن ق�ضايا ال�صحة العامة
�إىل الزراعة امللحية ،ومن ق�ضايا الطاقة املتجددة
�إىل اال�ستجابة للكوارث الإن�سانية .لذا �ستحر�ص

� .4إقامة املبادرات والفعاليات الدولية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .باعتبارها مركز عاملي،
تتمتع دولة الإمارات مبوقع جغرايف متم ّيز يتيح
لها ا�ستقطاب الأ�شخا�ص والدول ملناق�شة الق�ضايا
والتعلم من بع�ضهم البع�ض ،بالإ�ضافة �إىل التعاون
لو�ضع حلول للتحديات العاملية.

برنامج المساعدات الفنية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

ّ
والتعلم والمشاركة والتعاون للمساعدة في زيادة فعالية المشاريع المستقبلية
العمل

يف عام  ،2016وعلى هام�ش الدورة  71للجمعية
العامة للأمم املتحدة� ،أطلقت دولة الإمارات
برناجمها للم�ساعدة الفنية حتت ا�سم برنامج
امل�ساعدات الفنية لدولة االمارات العربية املتحدة
( -)UAETAPوالذي يركز على التعاون الفني
بو�صفه ركيزة �أ�سا�سية يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات ،ومن بني نهجها
الإ�سرتاتيجي للتعاون الدويل.
ويف نف�س العام ،بتن�سيق من وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل يف دولة الإمارات ،قام الربنامج
ب�إر�سال �أوىل بعثاته التجريبية �إىل دول الكاريبي.
�ضمت البعثة خرباء من عدة جهات �إماراتية
رائدة يف قطاعات املوانئ والطريان والطاقة
املتجددة -موانئ دبي العاملية ،طريان الإمارات،
وم�صدر  -الذين قدموا م�ساعدات فنية حول كيفية
تنفيذ عمليات املرافق ب�شكل يحقق فعالية التكلفة،
ومعايري ال�سالمة ،والرتويج ال�سياحي� ،إىل جانب
جماالت �أخرى.
�أثمرت جهود بعثة اخلرباء االفتتاحية هذه عن
نتائج ق ّيمة ،لي�س لقيامها بنقل املعارف العملية
فح�سب ،بل مل�ساهمتها يف �إتاحة الفر�صة للخرباء
الإماراتيني ال�ستك�شاف بيئات جديدة والتعلم منها.
ويربهن هذا على �أن النقل املتبادل للمعارف يعد من
املك ّونات الق ّيمة جلهود امل�ساعدة الفنية.
ي�ستند برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات
العربية املتحدة �إىل عمليات التع ّلم املكت�سبة نتيجة
للنمو املطرد الذي حققه دولة الإمارات ،وا�ستغالل
املواهب والتقدم يف جماالت اخلربات املتفردة.
وهو يعترب جزء ًا من الإطار العام للتعاون الدويل

الذي و�ضعته حكومة الإمارات ،وي�سهم يف �إتاحة
اخلربات الواقعية لكافة �أفراد املجتمع الدويل من
خالل تكري�س جهود امل�ساعدة الفنية وبذلها لعون
الآخرين.
وبالإ�ضافة �إىل بعثات اخلرباء ،يوفر برنامج
امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات العربية املتحدة
خم�ص�صة
كذلك دورات تدريبية وور�ش عمل وبرامج ّ
وزيارات بحثية ودرا�سية .وي�ستقطب الربنامج
العديد من اجلهات ال�شريكة من القطاعني العام
واخلا�ص ليكونوا جزء ًا من الدافع الطموح مل�شاركة
املعارف ،والذي ميكن �أن ي�سهم كذلك يف دعم
اجلهود املبذولة لتحقيق اال�ستدامة.

مل يكن ال�سبب يف و�ضع برنامج امل�ساعدة الفنية
لدولة الإمارات العربية املتحدة نتيجة للحاجة �إليه
فقط ،بل تطبيق ًا ملبد�أ �أن م�شاركة املعارف تزيد من
الفعالية الكلية .ففي حال ن�شر وتطوير بنية حتتية
تت�سم بالفعالية� ،سي�ستتبع ذلك تطبيق ممار�سات
�أعمال ،وتبادل لل�سلع واخلدمات ب�شكل ي�سري على
الن�سق ذاته .حيث �إن النمو يتحقق نتيجة اال�ستمرار
يف اتباع ممار�سات احلوكمة ال�سليمة ،وللتمكن من
حتقيق اال�ستدامة على املدى البعيد ،يعد ا�ستخدام
م�صادر الطاقة املتجددة �أم ٌر �أ�سا�سي.

وحتى اآلن ،يشتمل برنامج المساعدة الفنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة أربعة مجاالت رئيسية:

التنقل وتطوير البنية التحتية،
ويهتم بتطوير مرافق الطيران،
والموانئ ،واللوجيستيات،
وتخطيط وسائل النقل الحضرية.

الطاقة واالستدامة ،وتركز
على النمو األخضر ،والطاقة
النظيفة ،والحفاظ على موارد
المياه ،والزراعة المستدامة.

فاعلية الحكومة ،وتتعلق
بتشجيع الممارسات االبتكارية
في األعمال والخدمات ،وتطوير
القدرات البشرية ،وتعزيز
االقتصاد القائم على المعرفة،
وتيسير بدء مشاريع األعمال،
وتنويع الموارد لتحقيق الحرية
االقتصادية.

الخدمات ،وتشمل القطاع
المالي ،والسياحة ،واالتصاالت،
والمناطق الحرة.

مــقــــــــالــــة
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المساعدات الخارجية 2016

المشاركة النشطة لدولة اإلمارات في
مجاالت عمل المنظمات متعددة األطراف
مشاركة دولة اإلمارات النشطة في أعمال المنظمات المتعددة االطراف

وتعترب دولة الإمارات �أحد �أع�ضاء املجل�س التنفيذي
لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة منذ عام  ،2013و�أعيد
انتخابها لتخدم ملدة ثالث �سنوات �أخرى ،حتى
 .2018وت�شغل دولة الإمارات من�صب نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي ملجموعة منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ لعام  .2016كما يعمل املندوب الدائم
لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة يف نيويورك حالي ًا
يف من�صب رئي�س املجل�س التنفيذي لعام .2017
يف عام � ،2016ساهمت دولة الإمارات مببلغ
 1.8مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح “الربنامج العاملي للمر�أة وال�سالم
والأمن :منع التطرف العنيف :نهج يراعي اعتبارات
امل�ساواة بني اجلن�سني” .و ُيجري الربنامج بحث ًا
وجمع ًا للبيانات املتعلقة باجلوانب اجلن�سانية
لك�شف الدوافع الكامنة وراء عنف املتطرفني،
وت�أثري اال�سرتاتيجيات املناه�ضة للإرهاب على
حقوق املر�أة واملنظمات املعنية باملر�أة.
ورغبة من املنظمة يف حتقيق �أهدافها وتو�سع
�أن�شطتها ،افتتحت املنظمة مكتب ًا لها يف �أبوظبي.
وهو الأول من نوعه يف منطقة اخلليج .وت�أمل دولة
الإمارات ،من خالل هذا املكتب ،يف تعزيز عمل
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة يف �إ�سراع اجلهود الرامية
�إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة يف
خمتلف �أنحاء العامل .كما التزمت االمارات بتقدمي
دعم ملدة � 3سنوات مبلبغ  18.4مليون درهم
( 5مليون دوالر امريكي) �سنوي ًا.
اجتماع الموارد وبناء القدرات

يعترب النظام متعدد الأطراف �أدا ًة �أ�سا�سية حل�شد
وتن�سيق العمل الدويل ملواجهة التحديات التي
يواجهها العامل؛ وعليه ،تعترب دولة الإمارات م�شارك ًا
ن�شط ًا ،وم�ساهم ًا ،يف النظام متعدد الأطراف.
فبالتواكب مع ا�سرتاتيجيتها للم�ساعدات اخلارجية،
توا�صل دولة الإمارات انخراطها يف العمل مع
املنظمات متعددة الأطراف املعنية ،وت�أ�سي�س
ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع املنظمات امل�ؤثرة
ودعمهم يف تقدمي م�ساعدات تنموية و�إن�سانية تت�سم
بالفعالية� ،إىل جانب احلر�ص على ن�شر القيم التي
ت�سند �إليها دولة الإمارات من خالل �أن�شطة التعاون
الدويل.
ويف هذا ال�صدد ،يعترب النظام متعدد الأطراف،
مبا فيه الأمم املتحدة ،مكان ًا مهم ًا بالن�سبة
لدولة الإمارات ملمار�سة ا�سرتاتيجيتها املخت�صة
بامل�ساعدات اخلارجية ،وتنفيذ هدفها العام
وال�شامل املعني ب�إر�ساء دعائم ال�سالم ون�شر
االزدهار .وبنا ًء عليه ،ومن �أجل تعزيز دعمها
للمنظمات متعددة الأطراف ،تعهدت دولة الإمارات
مب�ضاعفة متويالتها غري املخ�ص�صة املوجهة

للمنظمات متعددة الأطراف بحلول عام .2020
وتنفيذ ًا لهذا التعهد ،ت�ضاعفت مدفوعات دولة
الإمارات املوجهة للميزانيات الأ�سا�سية للمنظمات
متعددة الأطراف خالل عام  2016لأكرث من ثالثة
�أ�ضعاف مقارن ًة مبا �سبق تقدميه يف  ،2015بينما
ارتفعت التمويالت املخ�ص�صة بن�سبة  128يف
املائة.
وبالإ�ضافة �إىل امل�ساهمات املالية ،قادت دولة
الإمارات املناق�شات الدولية يف عدد من املوا�ضيع
ذات الأولوية واملجاالت املوا�ضيعية ،مب�شاركة،
ومن خالل ،النظام متعدد الأطراف .من بني �أبرز
امل�ساهمات التي �شاركت فيها دولة الإمارات:
تنشيط الجمعية العامة لألمم
المتحدة

بحثت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عدة و�سائل
جلعل عملها �أكرث تركيز ًا وكفاء ًة وارتباط ًا بالإطار
العام من خالل ما يطلق عليه ا�سم عملية “تن�شيط
اجلمعية العامة” .ونتيجة للعمل على تن�شيط
اجلمعية العامة ،مت انتخاب الأمني العام التا�سع

للأمم املتحدة عام  2016ب�أ�سلوب �أكرث انفتاح ًا
و�شفافي ًة و�شمولية من �أي وقت م�ضى ،وذلك �إىل
جانب �إجنازات �أخرى.
ويف نوفمرب  ،2016تقدم رئي�س اجلمعية العامة
للأمم املتحدة �إىل املندوب الدائم لدولة الإمارات
لدى الأمم املتحدة يف نيويورك ليدعوه �إىل ت�صدر
العملية احلكومية الدولية الهادفة �إىل بناء توافق
بني الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ب�ش�أن عملية
التن�شيط� ،إىل جانب املندوب الدائم لكرواتيا.
العالقة المؤسسية مع هيئة األمم
المتحدة للمرأة

بعد �إطالقها عام  2010ك�إحدى هيئات الأمم
املتحدة العامة املعنية بامل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة ،تدعم هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
اجلهات احلكومية الدولية مل�ساعدتها يف �صياغة
ال�سيا�سات ،وو�ضع املعايري والقواعد الدولية� ،إىل
جانب مهام �أخرى ،كما �أنها ت�شرف على مدى تنفيذ
منظومة الأمم املتحدة اللتزاماتها املعنية بامل�ساواة
بني اجلن�سني.

�أطلقت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبادرة
“كل امر�أة ،كل طفل ،يف كل مكان ،عام ،2010
وتهدف للق�ضاء على الوفيات التي ميكن جتنبها بني
الن�ساء والأطفال واملراهقات بحلول  2030ل�ضمان
رفاهيتهن واالعتناء بهن .وت�سهم تلك املبادرة يف
تفعيل وتنفيذ الإ�سرتاتيجية العاملية ل�صحة املر�أة
والطفل واملراهق ،والتي تعترب مبثابة خارطة
74
الطريق لتحقيق خطة .2030

دعمت دولة الإمارات مبادرة “كل امر�أة ،كل طفل،
يف كل مكان” يف عام  ،2015والتي تركز على تلبية
االحتياجات ال�صحية للن�ساء والأطفال واملراهقني
يف مواقف الأزمات الإن�سانية وال�ضعف .وتهدف
مبادرة “كل امراة ،كل طفل ،يف كل مكان” �إىل
الت�صدي للوفيات التي ميكن جت ّنب حدوثها بن�سبة
 60يف املائة بني الأمهات ،و 53يف املائة من الوفيات
بني الأطفال يف �سن حتت � 5سنوات ،و 45يف املائة
بني حديثي الوالدة التي حتدث يف مواقف ال�ضعف
واله�شا�شة الناجتة عن ال�صراعات وحركات النزوح
75
والكوارث الطبيعية.
عقد �أول اجتماع للخرباء ،حتت رعاية �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ،يف �أبوظبي عام  .2015نتج
عن هذا االجتماع “�إعالن �أبوظبي ب�ش�أن مبادرة
كل امراة ،كل طفل ،يف كل يوم” ،وهو دعوة للعمل

من �أجل حت�سني �صحة الن�ساء والأطفال واملراهقات
يف مواقف ال�ضعف واله�شا�شة الناجتة عن الأزمات،
والتي يعترب غر�ضه الأول و�ضع �أ�سا�س �إن�ساين
لال�سرتاتيجية العاملية اجلديدة.
يف فرباير  ،2016مت تعيني الأمني العام للمجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات يف فريق الأمني
العام اال�ست�شاري رفيع امل�ستوى املعني مببادرة “كل
امر�أة ،وكل طفل” .ويف �أبريل  ،2016وبدعم من
دولة الإمارات ،عقدت مبادرة “كل امر�أة ،وكل
طفل يف كل مكان” ثاين اجتماع للخرباء يف �أبوظبي
حول امل�ساعدات الإن�سانية والتنمية وال�صحة.
اجتمع ه�ؤالء اخلرباء وقاموا بتطوير �أهداف وخطة
تنفيذ على مدى � 5سنوات ملراعاة العامل الإن�ساين
76
وال�ضعف يف اال�سرتاتيجية العاملية.
يف مايو  ،2016ا�ست�ضافت دولة الإمارات فعالية
رفيعة امل�ستوى يف �إطار م�ؤمتر القمة العاملي للعمل
الإن�ساين يف ح�ضور وزراء وتنفيذيني من الدول
املعنية و�أ�صحاب امل�صالح مببادرة “كل امر�أة ،وكل
طفل يف كل مكان” ملنا�صرة املبادئ التي تقوم عليها
املبادرة ودعمها.
وخالل اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف �سبتمرب  ،2016اجتمعت الأطراف الفاعلة
باملجال الإن�ساين والتنموي من حكومتي الإمارات
والرنويج يف فعالية رفيعة امل�ستوى ،بال�شراكة مع
من�صة مبادرة “كل امر�أة ،وكل طفل يف كل مكان”.
�أعلنت خاللها دولة الإمارات عن حزمة م�ساعدات
جديدة مقدمة لليمن تركز على دعم �صحة الأمهات
والأطفال من خالل عمليات اال�ستجابة للأزمات.
كما �أعلنت دولة الإمارات والرنويج عن �سل�سل
من االجتماعات ال�ستك�شاف كيفية و�ضع الربامج
وال�سيا�سات وطرق التمويل ،للم�ساعدة يف دعم
اخلدمات ال�صحية املوجهة للن�ساء والأطفال يف
اال�ستجابات الإن�سانية وتدابري احلد من خماطر
الكوارث ويف خمتلف القطاعات ذات ال�صلة.
تناولت �سل�سلة االجتماعات موا�ضيع مثل املناخ
ّ
والتح�ضر والتعليم والإعاقة.
نشر وترويج القيم اإلماراتية

بعد تبني قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
رقم  ،1325ت�أ�س�س جمال املر�أة وال�سالم والأمن،
والذي يتناول التفاوت يف امل�ساواة والأثر الفريد
الناجت عن ال�صراع امل�سلح املنعك�س على الن�ساء،
و�أهمية تطبيق امل�ساواة وامل�شاركة الكاملة للن�ساء
يف التدابري املتخذة ملنع وحل ال�صراعات وبناء
ال�سالم واحلفاظ عليه .وتعرتف خطة املر�أة
وال�سالم والأمن ( )WPSب�أن القيادة الن�سائية
تعترب من املوارد التي مل يتم التطرق �إليها لتحقيق
ال�سالم ،و�أن عدم ت�ضمني العدالة وعدم امل�ساواة
يف العالقات اجلن�سانية متثل تهديد ًا بعيد املدى
على التنمية واال�ستقرار ،و�أن م�شاركة الن�ساء من
العوامل ال�ضرورية للحفاظ على ال�سلم والأمن
الدولييني.

تعمل دولة الإمارات على دعم خطة املر�أة وال�سالم
والأمن ،وت�شدد على �ضرورة م�ساواة الن�ساء
ك�شركاء يف اجلهود الرامية ل�صنع ال�سالم وحتقيق
الأمن ودعم توليهم �أدوار يف مواقع �صنع القرار
واملنا�صب القيادية العليا .وعلى مدى العامني
املا�ضيني� ،أ�صبحت الإمارات من �أهم الدول
العربية الداعمة خلطة املر�أة وال�سالم والأمن ،وتتم
دعوتها با�ستمرار لتمثيل منطقة ال�شرق الأو�سط يف
مناق�شات املتعلقة بهذا املو�ضوع .وتعرتف الهيئات
والدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة والأكادمييني
و�صناع ال�سيا�سات ومنظمات املجتمع املدين بدولة
الإمارات ك�شريك �أ�سا�سي ومهم يف هذه الق�ضايا.
يف عام  ،2016دعت �أ�سبانيا دولة الإمارات لتكون
ع�ضو م�ؤ�س�س يف �شبكة مراكز التن�سيق الوطنية
املعنية باملر�أة وال�سالم والأمن .مت �إطالق هذه
ال�شبكة يف �سبتمرب  ،2016بع�ضوية كل من كندا
و�شيلي واليابان وناميبيا و�أ�سبانيا ودولة الإمارات،
وتهدف �إىل م�ساعدة الدول التي نفذت خطة الن�ساء
وال�سالم والأمن على امل�ستوى الداخلي.
مشاركة دولة اإلمارات في
الجهود الرامية لدعم المساواة بين
الجنسين

تلعب دولة الإمارات دور ًا رئي�سي ًا يف ال�شراكة مع
البعثة الكولومبية منذ ان�ضمت ملجموعة الأ�صدقاء
يف يونيو  .2016حيث اقرتحت دولة الإمارات فكرة
جمموعة الأ�صدقاء والتي تدور حول �إن�شاء حتالف
معني بامل�ساواة بني اجلن�سني بعد اختيار الأمني
العام اجلديد ،و�أو�صت ب�أن ين�صب عمل املجموعة
على �ضمان حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف الأمم
املتحدة ،على م�ستوى القيادة العليا مع احلفاظ على
ن�سبة الن�ساء يف امل�ستويات الوظيفية املتو�سطة ،حيث
تبد�أ الفجوة بني اجلن�سني يف التزايد.
وعقب ع�ضوية دولة الإمارات� ،ش ّكلت املجموعة
فريق عمل معني بالتكاف�ؤ وامل�ساواة بني اجلن�سني
يف يوليو  ،2016لتويل القيام باملزيد من العمل
التقني والفني املطلوب .ويعترب فريق العمل م�س�ؤو ًال
عن قيادة وتن�سيق جهود املجموعة الأكرب ،مبا
للمعي
فيها �إن�شاء ورقة لل�سيا�سة العامة موجزة
ّ
يف من�صب الأمني العام حول حاالت عدم التكاف�ؤ
احلالية بني اجلن�سني والتو�صيات الهادفة لتحقيق
امل�ساواة يف خمتلف م�ستويات الأمم املتحدة.
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�ستظل �أهداف التنمية امل�ستدامة والأطر العامة
الدولية الداعمة لها مبثابة الركائز الأ�سا�سية
لت�شكيل �سيا�سة التعاون الإمنائي الدويل لدولة
الإمارات العربية املتحدة .فمن خالل خمتلف
برامج وخمططات �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات� ،سيتم توجيه امل�ساعدات لتكون
�أكرث ا�ستهداف ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية
املتواكبة مع �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية ،وكذلك
�أهداف التنمية امل�ستدامة الداعمة للأهداف
التنموية للدول ال�شريكة لدولة الإمارات.

وتعزيز ًا ملبد�أ "عدم جتاهل �أي طرف يتخلف عن
ركب التنمية"� ،ستوا�صل دولة الإمارات العمل
على تلبية الن�سبة امل�ستهدفة للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ،والتي حددتها الأمم املتحدة بن�سبة
 0.7يف املائة ،من الدخل القومي الإجمايل.
خالل عام  ،2016تخطت دولة الإمارات هذه
الن�سبة ،حيث قدمت ما يوازي  1.12يف املائة من
دخلها كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية وذلك ح�سب
البيانات االولية ،مما جعل دولة الإمارات �أكرب دولة
مانحة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية من دخلها
القومي الإجمايل على م�ستوى العامل .وتعترب هذه
هي املرة الثالثة التي حتقق فيها دولة الإمارات
املراكز الأول منذ عام  ،2013حيث احتلت املرتبة
الثانية يف عام  .2015وعلى نحو م�شابه ،تخطت
دولة الإمارات الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجهة للدول
الأكرث احتياج ًا مبقدار  0.20 – 0.15يف املائة من

الدخل القومي الإجمايل ،حيث قدمت الإمارات ما
يوازي  0.36يف املائة من دخلها القومي الإجمايل
كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية للبلدان الأقل منو ًا .ومع
االلتزام بهذه الن�سب التي و�ضعتها الأمم املتحدة،
�ستوا�صل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية احلر�ص
على �أن تكون م�ساعداتها اخلارجية �أكرث فعالية
وتركيز ًا وا�ستناد ًا لأولويات الدول املتلقية.
ُيعد النظام متعدد الأطراف و�سيلة �أ�سا�سية جلمع
الأن�شطة الدولية وتن�سيقها يف مواجهة التحديات
العاملية .لذا فللم�ساعدة يف دفع اخلطة الدولية
للتنمية والعمل الإن�ساين� ،ست�ضاعف دولة الإمارات
حجم م�ساهماتها غري املخ�ص�صة املوجهة
للمنظمات متعددة الأطراف ،بحلول ،2020
مقارنة بعام .2015

كما �ستو�سع دولة الإمارات من جهودها يف جمال
الإغاثة الإن�سانية ،حيث �ستجمع ما بني اال�ستجابة
املبا�شرة للأزمات الطارئة ،وامل�ساهمات الهادفة
لتعزيز النظام الإن�ساين العاملي .يت�ضمن هذا،
ال�سعي ملوا�صلة التزام دولة الإمارات امل�ستمر بدعم
الأزمات العاملية الناجتة عن الكوارث الطبيعية،
بالإ�ضافة �إىل االهتمام بالأزمات املهملة �أو املن�سية.
وعلى ال�صعيد الدويل ،وبالن�سبة ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،التزام ًا منها بالو�صول �إىل
حلول �سلمية� ،ستوا�صل دولة الإمارات تقدمي الدعم
للأزمات النا�شئة نتيجة �صراعات.

نبذة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي

ت�أ�س�س مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة االمارات يف عام ،2008
وكان الهدف الأ�سا�سي منه توثيق امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة ودعم بناء القدرات للم�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية.
ويف عام  ،2013ح ّلت وزارة التنمية والتعاون الدويل حمل مكتب تن�سيق
امل�ساعدات اخلارجية ،تلى ذلك دجمها مع وزارة اخلارجية يف ،2016
لت�صبح وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ،وذلك يف �إطار جهود احلكومة
لتعظيم �أثر امل�ساعدات وتنظيم �أن�شطة وخدمات الوزارة.

وتتمحور ر�سالة وزارة اخلارجية والتعاون الدويل حول تعزيز مكانة دولة
الإمارات العربية املتحدة من خالل دبلوما�سية ف ّعالة تعزز الأمن واال�ستقرار
والتنمية والتم ّيز يف تقدمي اخلدمات .وتدور ر�ؤيتها حول التعاون والتعاي�ش
لتحقيق اال�ستقرار واالزدهار يف املنطقة والعامل .وتنطوي تلك الر�سالة
توجهات ،هي :املجتمع ،واال�ستقرار
والر�ؤية على منهج يقوم على �أربعة ّ
الإقليمي ،واالزدهار ،وامل�س�ؤولية العاملية الفاعلة.

عالوة على هذا� ،ستو�سع دولة الإمارات دورها يف
حماية الالجئني من خالل الرتحيب با�ست�ضافة
� 15,000سوري �إىل الدولة على مدى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة .و�أخري ًا ،فتطبيق ًا لاللتزامات التي
مت الإعالن عنها يف م�ؤمتر القمة العاملي للعمل
الإن�ساين يف مايو � ،2016ستزيد دولة الإمارات
على مدى ال�سنوات الثالثة املقبلة (حتى عام
 )2020حجم م�ساعداتها اخلارجية املقدمة
لأغرا�ض �إن�سانية مبقدار  15يف املائة على الأقل.
ويعترب �شركاء دولة الإمارات هم الأ�س�س الداعمة
للنجاح يف تنفيذ �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وكذلك خطة التنمية
الدولية  .2030ومن بينهم :الدول ال�شريكة املتلقية
للم�ساعدات ،واجلهات الإماراتية املانحة ،والدول
املانحة النظرية ،وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف
واملنظمات الدولية ،والقطاع اخلا�ص� .سيتم تعزيز
الربامج واملبادرات الإماراتية من خالل زيادة
التعاون مع من ال�شركاء ،كما �أنها �ستلعب دور ًا حيوي ًا
يف م�ساعي دولة الإمارات لتحقيق التنمية امل�ستدامة
وال�سالم واالزدهار العاملي.

ويعمل قطاع التعاون الدويل ،بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل� ،إىل جانب
عدد من اجلهات الإماراتية الأخرى ،ل�ضمان م�ساهمة امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات يف حتقيق ر�ؤية الإمارات  ،2021وخطة التنمية
امل�ستدامة لعام .2030
وبالن�سبة لدولة الإمارات ،ي�ستلزم اال�ضطالع بامل�س�ؤولية العاملية الفاعلة
ال�سعي �إىل احلد من الفقر واجلوع يف العامل ،ودعم الأطفال ،و�إتاحة
اخلربات يف جمال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات احلكومية ،ودفع
التقدم يف متكني الن�ساء والفتيات� ،إىل جانب عوامل �أخرى .وهذا يعني جعل
الأولويات التنموية للدول ال�شريكة لدولة الإمارات العن�صر الأ�سا�سي الذي
ي�ستند �إليه تقدمي م�ساعداتها اخلارجية .كما يت�ضمن هذا �ضمان ا�ستناد
ا�ستجابة دولة الإمارات للأزمات الإن�سانية على مبادئ الإن�سانية ،واحليادية،
والنزاهة ،واال�ستقاللية ،واعتماد التنمية امل�ستدامة �أ�سا�س ًا لكل ما تقوم به
دولة الإمارات من �أعمال.

عام الخير في دولة اإلمارات

مــقــــــــالــــة

التزام دولة اإلمارات بالمشاركة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق خطة التنمية لعام 2030

إحداث فرق في حياة األفراد والمجتمعات والدول والطبيعة

بعد االنتهاء بنجاح من مبادرة عام القراءة ،يف
دي�سمرب � ،2016أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة ،حفظه اهلل ،عام  2017عام ًا للخري،
والذي �سيتم خالله ر�سم خارطة الطريق من �أجل
تقدمي م�ساعدات �إن�سانية وخريية لإيثار الغري.
يعترب العطاء من القيم املت�أ�صلة يف الثقافة والعادات
الإماراتية ،داخل وخارج حدودها ،كما �إنه يعترب من
القيم التي ج�سدها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،الأب امل�ؤ�س�س لدولة
الإمارات .وبناء عليه وجهه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد ال مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم بي ،رعاه اهلل ،باطالق خلوة
اخلري بح�ضور اكرث من  150من متخذي القرار
وممثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلهات املانحة
والقطاع اخلا�ص واملعاهد التعليمية واخلرباء ،وكان
من خمرجات خلوة اخلري اطالق ا�سرتاتيجية عام
اخلري التي تتكون من  6م�سارات ومت تكليف وزير
باال�شراف على خمرجات امل�سار الرابع.
د�أبت دولة الإمارات العربية املتحدة ،منذ ن�ش�أتها
يف عام  ،1971على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
للدول النامية يف خمتلف �أنحاء العامل .حيث تنوعت
�أ�شكال امل�ساعدات ما بني م�شاريع �إغاثة �إن�سانية،
�أو م�شاريع تنموية مل�ساعدة الدول واملجتمعات يف
تعجيل حتقيق التقدم وتعزيز الأبعاد الثالثة للتنمية
امل�ستدامة ،االجتماعي واالقت�صادي والبيئي ،حيث
تُرجمت هذه امل�ساعدات اخلارجية �إىل �شراكات
نتج عنها م�شاركة جمتمعية ،واتخذت قيم ًا كم ّية يف
�صورة مبالغ مدفوعة� ،ساهمت يف حتقيق االعرتاف
الدويل بدولة الإمارات كدولة مانحة �سخية.
وبالطبع ،ال يقت�صر العطاء على امل�ساهمات النقدية
فقط .ف�سواء كان العطاء يف �صورة م�ساعدات

مسارات عام الخير:

المسؤولية
االجتماعية

نقدية� ،أو وقت� ،أو مهارات� ،أو معارف �أو تعاطف
�إن�ساين ،يعترب �سبب ًا لإحداث فارق :يف حياة الفرد
واملجتمع والدولة �أو يف البيئات الطبيعية بكوكب
الأر�ض.
ت�ستند الدعائم الأ�سا�سية لعام اخلري على ح�شد
كافة قطاعات املجتمع ،مبا فيها الأفراد والقطاع
اخلا�ص ،لي�صبحوا �شركا ًء حقيقيني يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة ،وي�سهموا يف حتفيز اجلهود
التي ميكن �أن ت�شكل قيم ًة �أكرب من جمموع قيمها
املنفردة .وباعتبار العمل التط ّوعي �أحد ركائزه
الأ�سا�سية ،ي�صبو عام اخلري �إىل غر�س قيمة
العطاء باعتبارها �أكرث من جمرد و�سيلة للتعبري
عن االمتنان للمجتمع ،لت�صبح عادة ت�سري عليها
الأجيال املقبلة.

م�سرت�شد ًة بر�ؤية الإمارات للعام  ،2021وا�ستلهام ًا
بقناعة قادة الإمارات ،حفظهم اهلل ،وبتوجيهها
على �أ�سا�س جمموعة من الأهداف واال�سرتاتيجية
الواردة �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات ،و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،من خالل ا�ستكمالها
بعام اخلري ،ي�ستعد م�ستقبل امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية لإحداث عالمات فارقة جديدة تخطى
حدود الدولة ،ومت ّثل ق�ضية نبيلة �أخرى الحتفال
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات يف عام .2021
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المرفق األول :المنهجية المستخدمة في توثيق المساعدات الخارجية اإلماراتية

مت جمع وت�صنيف هذه املعلومات والتحقق من �صحتها
وفق ًا للإطار العام لت�سجيل وتوثيق امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،والذي
قامت دولة الإمارات ب�إعداده و�إنتاجه بالت�شاور مع
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ( .)OECD-DACمت
ت�صميم الإطار العام لت�سجيل وتوثيق امل�ساعدات
اخلارجية بحيث يتنا�سب مع بيئة العمل الفريدة
التي يت�سم بها قطاع امل�ساعدات اخلارجية لدولة

الجهات التي قامت بتوثيق
مساعداتها الخارجية

يعتمد عدد اجلهات الإماراتية التي تقوم بالتوثيق،
وب�شكل �أ�سا�سي امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املدفوعة يف عام حمدد ،على ما �إذا مت �إر�سال
البيانات يف الوقت املحدد لإجراء التحليل من
�أجل )1 :التوثيق لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،و)2
�إعداد التقرير ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية .ومن املتوقع �أن يرتفع عدد اجلهات
الإماراتية املانحة التي تقوم بتوثيق م�ساعداتها على
مدى ال�سنوات املقبلة ،يف ظل م�شاركة املزيد من
جهات القطاع اخلا�ص يف �أن�شطة تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية.

تدقيق البيانات بواسطة
مؤسسات خارجية

على غرار ما جرى على مدى ال�سنوات ال�سابقة،
يتم اال�ستعانة مب�ؤ�س�سة خارجية لإجراء عملية رقابة
خارجية على اجلودة ملراجعة امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة عام  2016ل�ضمان �سالمة
العمليات املتبعة لتوثيق وت�صنيف وحتليل بيانات
الواردة من اجلهات املانحة ،ومن تطبيق وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل للتو�صيات املطروحة قبل
االنتهاء من مراجعة البيانات ون�شرها.

عملية تسجيل وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

تحليل البيانات
وإعداد التقارير

من الجهة ال
ح
ي
ض
لتو
ا

مانحة

مــرفــقـــات

ت�ستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير �إىل
ال�سجالت التي قدمتها اجلهات الإماراتية املانحة
ب�ش�أن م�ساعداتها اخلارجية �إىل وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ،وذلك لتتمكن من �إعداد
هذا التقرير .حيث تلقت الوزارة ما يزيد عن
 15,000قيد ًا منف�ص ًال ،تت�ضمن معلومات حول
املبالغ املدفوعة �أو التي مت االلتزام بها من ِقبل ما
يزيد عن  40جهة �إماراتية مانحة ،من بينها ما
يزيد عن  12جهة حكومية.

الإمارات ،ومبا يتوافق يف الوقت نف�سه مع معايري
التوثيق والت�سجيل الدولية .وميكن االطالع
على الوثيقة بالكامل على املوقع الإلكرتوين
.mofaic.gov.ae

ويف حال تف�ضيل �إحدى اجلهات الإماراتية املانحة،
مبا فيها جهات القطاع اخلا�ص الإماراتية ،توزيع
م�ساعداتها اخلارجية عن طريق تقدمي التمويل
جلهة �إماراتية �أخرى ،يتم ت�سجيل ن�شاط امل�ساعدات
اخلارجية با�سم اجلهة املنفذة للم�شروع� ،أو التي
دفعت املبالغ للدولة املتلقية.

عمليات ضبط
الجودة من قبل
جهة خارجية

عمليات ضبط
الجودة األولية
على بيانات
المساعدات
الخارجية و
تنسيقها
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03
تصنيف البيانات
بما فيها
أهداف التنمية
المستدامة

أكثر من 40
جهة مانحة بما
فيها القطاع
الخاص شاركت
بتسجيل
بياناتها

مراجعة
وتنسيق
البيانات
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أ .توثيق بيانات المساعدات
الخارجية اإلماراتية لدى
الجهات الدولية

كجزء من التزام الدولة مببادئ فعالية التنمية،
وللتمكن من �إجراء حتليل لبيانات امل�ساعدات
اخلارجية على ال�صعيد الدويل ،تقوم دولة الإمارات
العربية املتحدة بتوثيق برامج امل�ساعدات اخلارجية
التي تقوم بتمويلها لدى اجلهات والهيئات الدولية
التي تقوم بالرقابة على امل�ساعدات التنموية
والإن�سانية ،وحتديد ًا جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وخدمة
التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة.
توثيق المساعدات اإلنمائية
الرسمية

بعد االنتهاء من جتميع وحتليل بيانات امل�ساعدات
اخلارجية الإمنائية والإن�سانية الواردة من اجلهات
املانحة ،خالل الربع الأول من كل عام ،تقوم وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل بتزويد جلنة امل�ساعدات
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية بالأن�شطة امل�ؤهلة لت�سجيلها كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية مقدمة من دولة الإمارات العربية،
وذلك با�ستخدام نظام توثيق اجلهات املانحة
( )CRSاخلا�ص بلجنة امل�ساعدات الإمنائية.

بعد اعتماد جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية لتقرير
امل�ساعدات الذي �أر�سلته دولة الإمارات ،تقوم بن�شر
�أرقامه ومقارنتها بالدخل القومي الإجمايل لدولة
امارات.

والتعاون الدويل� ،ش�أنها ك�ش�أن باقي �أع�ضاء
جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،قامت بتوثيق بيانات
م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية با�ستخدام طريقة
االحت�ساب اجلديدة منذ عام  ،2016لتوثيق
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�صدرت الأرقام امل�ؤقتة امل�ستخدمة يف هذا التقرير،
لن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل
القومي الإجمايل لدولة الإمارات لعام ،2016
من ِقبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية يف �أبريل.2017
و�ستقوم جلنة امل�ساعدات التنموية بت�أكيد القيمة
النهائية لن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من
الدخل القومي الإجمايل لكافة الدول املانحة للعام
 2016يف �شهر دي�سمرب .2017

وت�ستعر�ض الفقرات التالية� ،ضمن امللحق الثاين:
التعريفات ،مزيد ًا من التف�صيل حول طريقة
القيا�س اجلديدة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية.

�سيتم تغيري طريقة احت�ساب امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية لتدفقات امل�ساعدات اخلارجية يف عام
 ،2018وذلك عقب االتفاق ايل تو�صل �إليه �أع�ضاء
جلنة امل�ساعدات الإمنائية .وجتري دولة الإمارات
حالي ًا مناق�شات تقودها جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حول
حتديث طرق قيا�س امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
وعلى الرغم من �أنه مل يتم ت�ضمينها يف حتليل
تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة للعام � ،2016إال �أن وزارة اخلارجية

توثيق المساعدات اإلنسانية

يتم توثيق ا�ستجابة دولة الإمارات حلاالت الطوارئ
الإن�سانية لدى خدمة التتبع املايل التابعة للأمم
املتحدة ،وهي عبارة عن قاعدة بيانات تفاعلية يف
الوقت احلقيقي لتوثيق مثل تلك احلاالت الطارئة،
ويديرها مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية .وبخالف
املتبع عند توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدى
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،والذي يحدث ب�شكل �سنوي،
تتوىل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل توثيق
امل�ساعدات الإن�سانية يف خدمة التتبع املايل فور
ت�أكيدها من ِقبل اجلهة املانحة وتو�صيلها للدولة
امل�ستقبلة لهذه امل�ساعدات.

و�ضعت جلنة امل�ساعدات الإمنائية مبنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية تعريف ًا للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ( )ODAب�أنها“ :التدفقات املقدمة �إىل
دول ومناطق �ضمن تلك الواردة يف قائمة جلنة
امل�ساعدات الإمنائية للدول املتلقية للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية و�إىل امل�ؤ�س�سات التنموية متعددة
الأطراف والتي تكون�،إما  )1 :مقدمة من ِقبل
م�ؤ�س�سات وهيئات ر�سمية ،مبا فيها حكومات الدول
واحلكومات املحلية� ،أو بوا�سطة وكاالتها التنفيذية؛

� )2أن يكون الهدف الأ�سا�سي منها تعزيز الرفاهية
والتنمية االقت�صادية للدول املتلقية؛ � )3أن تقدم
وفق �شروط تف�ضيلية مي�سرة بطبيعتها (مبعنى �أن
ت�شتمل على �أحد �أنواع الدعم كحد �أدنى)”.

لكل من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
تف�صيلي ًا ٍ
الإجمالية ،وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
الإماراتية املقدمة خالل العام.

امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية وامل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة
يقدم التقرير ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ح�ساب ًا

المعيار

المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية

م�صدر التمويل

يتم توثيق التدفقات الر�سمية فقط (متويل من م�صادر حكومية) يتم توثيق التدفقات من امل�صدرين الر�سمي واخلا�ص
يتم توثيق امل�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية .كما يتم
يتم توثيق امل�ساعدات التنموية والإن�سانية فقط.
توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الديني و الثقايف (وتُ�صنف
الديني.
ال يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف �أو
�ضمن امل�ساعدات اخلريية)
توثيق امل�ساعدات املمنوحة للدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات يتم توثيق امل�ساعدات اخلارجية املمنوحة لكافة الدول
�إمنائية ر�سمية فقط (مقارنة بالدخل القومي الإجمايل)
(بغ�ض النظر عن م�ستوى الدخل)
املي�سرة فقط
ت�شمل القرو�ض ّ
ت�شمل كافة �أنواع القرو�ض

الغر�ض من امل�ساعدات
الوجهة املتلقية للم�ساعدات
�صفة القرو�ض

وفق ًا ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية “يجري
حتديث النظام الإح�صائي املتبع يف جلنة
امل�ساعدات الإمنائية حتى يعك�س امل�شهد التنموي
العاملي اجلديد ب�شكل �أف�ضل .ويعترب املقيا�س
اجلديد الحت�ساب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
جزء ًا من عملية التحديث هذه ،و�سي�ساعد يف
�ضمان تطبيق الأطر العامة التحفيزية والأدوات
املالية واال�ستثمارية ال�صحيحة ،مل�ساعدة كافة
الدول يف حتقيق متويل ناجح ال�سرتاتيجيات التنمية
وحتقيق اخلطة الطموحة والتح ّولية لأهداف التنمية
امل�ستدامة لفرتة ما بعد .”2015
تت�ألف عملية حتديث طريقة قيا�س امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من ثالثة عنا�صر رئي�سية ،حددتها
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية كما يلي:
•طريقة منقّحة لت�سجيل القرو�ض ال�سيادية.
•�إتاحة متثيل �أف�ضل لدور �أدوات القطاع
اخلا�ص �إىل جانب توفري املحفزات املنا�سبة
(والق�ضاء على عوامل التثبيط) لت�شجيع
ا�ستخدام تلك الأدوات.
•تو�ضيح مدى �صالحية اجلهود املبذولة
لتحقيق الأمن وال�سالم.
االلتزامات والمدفوعات

المرفق الثاني :التعريفات
المساعدات اإلنمائية الرسمية

تحديث طريقة قياس
المساعدات اإلنمائية الرسمية

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات

االلتزام :عبارة عن تعهد م�ؤكد يف �صورة كتابية
تلتزم به اجلهة املانحة ويكون مدعوم ًا باملبالغ
الالزمة ،والذي يهدف من خالله تقدمي م�ساعدة
حمددة لإحدى الدول �أو املنظمات الدولية.

املدفوعات :هي املبالغ امل�صروفة فعلي ًا من �أجل �أو
ل�صالح �إحدى الدول املتلقية �أو املنظمات الدولية،
وب�شكل حمدد هو املبلغ الذي مت �إنفاقه .وتعرب
املدفوعات عن املبالغ املدفوعة فعلي ًا عن طريق
التحويل الدويل للموارد املالية �أو ال�سلع �أو اخلدمات
العينية.
مت تناول االلتزامات واملدفوعات ب�شكل منف�صل،
للتمكن من عر�ض �صورة وا�ضحة للم�ساعدات التي
معي .وبالرغم من
مت منحها ودفعها خالل عام ّ
�أنه مت توثيق مبالغ االلتزامات �ضمن هذا التقرير،
�إال �أن حمور الرتكيز الرئي�سي للتحليالت الواردة
يف هذا التقرير ين�صب على “املدفوعات” ،وهو
ما يتفق مع الطريقة املتبعة لتوثيق البيانات لدى
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.

نوع التمويل :المنح والقروض

املنح :هي امل�ساعدات النقدية والعينية التي ال
تتحمل اجلهة املتلقية لها �أي َد ْين قانوين جتاهها
(مبعنى �أنها ال تكون ُملزمة بردها).

القرو�ض :تع ّرف ب�أنها التحويالت املمنوحة يف
�صورة نقدية �أو عينية والتي تبع ًا لها تتحمل اجلهة
املتلقية م�س�ؤولية الدين القانوين جتاهها ،مثل
القرو�ض املتعلقة باال�ستثمار املمنوحة للدول النامية
�أو القرو�ض املقدمة مل�شاريع م�شرتكة مع اجلهة
املتلقية للقر�ض.
وعلى غرار املتبع خالل الأعوام ال�سابقة ،جميع
الأرقام الواردة يف هذا التقرير واملتعلقة بالقيمة
الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
ال تت�ضمن املبالغ امل�سددة التي مت تلقيها خالل
العام الذي يتم �إعداد التقرير عنه من قيمة
القرو�ض املقدمة خالل الأعوام ال�سابقة� .أما عند
التوثيق لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،تكون بيانات
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية خا�صة بالقيمة
ال�صافية للقرو�ض مت�ضمنة خل�صومات املبالغ
امل�سددة من املبلغ الأ�صلي للقرو�ض ال�سابقة.
المساعدات اإلنمائية الرسمية
اإلجمالية والصافية

امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية :هو املبلغ
الإجمايل املدفوع حتت م�سمى “م�ساعدات �إمنائية
ر�سمية”.

امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية :هو املبلغ
الإجمايل املدفوع كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،بعد
طرح املبالغ امل�سددة من مبلغ القر�ض الأ�صلي
والتي مت تلقيها خالل نف�س الفرتة ،دون احت�ساب
معدل الفائدة .ت�ستخدم جلنة امل�ساعدات الإمنائية
تلك القيمة الحت�ساب ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل للدولة.
مصادر التمويل :رسمية وخاصة

غالب ًا ما يتم متويل امل�ساعدات اخلارجية �إما عن
طريق امل�صادر احلكومية الر�سمية �أو عن طريق
اجلهات املانحة التابعة للقطاع اخلا�ص .بالن�سبة
لدولة الإمارات ،ي�شري م�صطلح م�ساعدات ر�سمية
�إىل املبالغ التي مت تلقيها من الوزارات االحتادية
والدوائر احلكومية التابعة لكل �إمارة فيها.
يف حني �أن املبالغ التي م�صدرها القطاع اخلا�ص،
هي تلك التي مت تلقيها من الأفراد يف دولة الإمارات
�أو الكيانات واملن�ش�آت التجارية عن طريق امل�ؤ�س�سات
الإماراتية املانحة.

فئـــــات المســــاعدات:
تنموية وإنسانية وخيرية

امل�ساعدات التنموية :تقدم بهدف امل�ساعدة يف
حت�سني م�ستوى الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية
للدول املتلقية وامل�ستوى العام جلودة حياة مواطنيها،
وت�شمل امل�ساعدات املقدمة لدعم امليزانية وبناء
الطرق وامل�ست�شفيات واملدار�س.

امل�ساعدات الإن�سانية :هي تلك امل�ساعدات
املخ�ص�صة للم�ساعدة يف �إنقاذ الأرواح وتخفيف
املعاناة واحلفاظ على كرامة الإن�سان وحمايتها
�أثناء وبعد حاالت الطوارئ ،وت�شمل امل�ساعدات
طويلة الأجل املمنوحة لالجئني والأ�شخا�ص
النازحني.
امل�ساعدات اخلريية :هي تلك امل�ساعدات املقدمة
لغر�ض ن�شر ثقافة الدولة املانحة �أو بدافع ديني
كبناء امل�ساجد وتي�سري رحالت احلج� ،أوتنفيذ
برامج مو�سمية كتقدمي وجبات الإفطار خالل �شهر
رم�ضان املبارك.
وال ت�شمل امل�ساعدات املوثقة يف التقرير ال�سنوي
للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
امل�ساعدات الع�سكرية ،ولكن مع هذا ف�إنها ت�شمل
امل�ساعدات التنموية والإن�سانية التي مت تو�صيلها
من ِقبل �أفراد القوات امل�سلحة الإماراتية كدعم
لوجي�ستي لتي�سري تو�صيل امل�ساعدات يف حاالت
الكوارث الطبيعية يف املقام الأول ،كما �أنها ت�شمل
امل�ساعدات التي قدمتها قوات ال�شرطة الإماراتية
يف عمليات البحث والإنقاذ التي جرت خالل حاالت
الطوارئ الإن�سانية.
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أنواع المساعدات

يتعلق هذا الت�صنيف بكيفية قيام امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة
املانحة ب�إنفاق م�ساعداتها املمنوحة لها .تعترب �آخر
�أربعة �أنواع مبينة �أدناه للم�ساعات �أنواع جديدة
تُ�ضاف للإطار العام لت�سجيل ,توثيق امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
1.1امل�ساعدات ثنائية الأطراف املقدمة
للحكومات :هي امل�ساعدات املقدمة �إىل
احلكومات واجلهات احلكومية.
2.2امل�ساهمات املقدمة للميزانية الأ�سا�سية
اخلا�صة باملنظمات واجلهات متعددة
الأطراف :هي م�ساعدات غري خم�ص�صة
يتم تقدميها لتغطية التكاليف الأ�سا�سية
وامليزانية العادية للمنظمات الإقليمية �أو
الدولية متعددة الأطراف.
3.3امل�ساهمات املخ�ص�صة املقدمة للمنظمات
متعددة الأطراف :ت�شمل امل�ساهمات املوجهة
لدعم تنفيذ �أن�شطة املنظمات متعددة
الأطراف املنفذة يف دولة مع ّينة �أو مل�شروع �أو
برنامج على وجه التحديد.
4.4امل�ساهمات املقدمة للمنظمات الدولية غري
احلكومية :هي امل�ساعدات املقدمة لدعم
�أن�شطة املنظمات الدولية غري احلكومية
املنفذة يف دولة �أو م�شروع معني� ،سوا ًء كانت
م�ساعدات خم�ص�صة �أو غري خم�ص�صة.
5.5امل�ساهمات املقدمة للمنظمات املحلية غري
احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين :هي
تلك امل�ساعدات املقدمة للمنظمات املحلية
غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الكائنة يف الدولة حمل التنفيذ� ،سواء كانت
م�ساعدات خم�ص�صة �أو غري خم�ص�صة
مل�شاريع مع ّينة.
6.6التنفيذ املبا�شر للم�شاريع :هي تلك
امل�ساعدات املمنوحة للم�شاريع التي تقوم
اجلهة املانحة بتنفيذها ب�شكل مبا�شر� ،أو من
خالل تعاقدها مع متعهد للتنفيذ.
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7.7امل�ساعدات الفنية وبعثات اخلرباء :يف املبالغ
املرتبطة بتقدمي املعارف من خالل توفري
اخلرباء �أو الدورات التدريبية �أو الأبحاث.
8.8املنح وتغطية تكاليف الطالب :هي
امل�ساعدات املالية املمنوحة للطالب ب�شكل
فردي وامل�ساهمات املقدمة للمتدربني.
9.9امل�صاريف الإدارية :هي مبالغ امل�ساعدت
اخلا�صة بتح ّمل التكاليف الإدارية املرتبطة
بتو�صيل �أو تنفيذ برامج امل�ساعدات املقدمة.
1010تخفيف �أعباء الديون :هي مبالغ امل�ساعدات
املرتبطة بالديون (�سواء بالإعفاء عنها� ،أو
حتويلها �إىل الغري� ،أو باملقاي�ضة� ،أو ب�إعادة
�شراء الديون� ،أو �إعادة جدولتها� ،أو �إعادة
متويلها).
القطاعات

يتم ت�صنيف امل�ساعدات بح�سب القطاع على �أ�سا�س
الغر�ض من امل�شروع �أو الن�شاط .وال يتعلق هذا النوع
من الت�صنيف بنوع ال�سلع �أو اخلدمات املقدمة.
وتتوفر قائمة كاملة للقطاعات ،مبا يف ذلك
تعريفاتها� ،ضمن وثيقة الإطار العام لت�سجيل وتوثيق
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات املن�شورة على
املوقع الإلكرتوين لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل
.www.mofa.gov.ae
وفيما يلي ت�صنيف ًا لبع�ض القطاعات التي ح�صلت
على م�ساعدات مقدمة من دولة الإمارات.
دعم امليزانية العامة ،ي�شري هذا امل�صطلح �إىل
املوجهة لدعم ميزانية
امل�ساهمات غري املخ�ص�صة ّ
املنظمات �أو احلكومات املتلقي� ،أو لدعم تنفيذ
عمليات �إ�صالح االقت�صاد الكلي للدولة ،مثل برامج
التعديل الهيكلي �أو ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر.
وتُف�ضل بع�ض اجلهات املانحة تقدمي امل�ساعدات يف
�صورة دعم للميزانية العامة كو�سيلة لتقليل تكاليف
املعامالت ومتطلبات التوثيق ،ويف الوقت نف�سه
امل�ساهمة يف بناء قدرات احلكومة املتلقية.

خدمات الدعم والتن�سيق وت�شمل التدابري املتبعة
من قبل اجلهات املانحة لتن�سيق ودعم عمليات
الإغاثة وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ،مبا يف ذلك
اخلدمات اللوج�ستية و�أنظمة االت�صاالت ون�شر
�أفراد البحث والإنقاذ .كما ت�شمل الدعم املقدم
للجهات العاملة يف جمال التن�سيق (كمكتب تن�سيق
امل�ساعدات الإن�سانية “�أوت�شا”) ،وتدريب وت�أمني
املوظفني العاملني بالعمل الإن�ساين وعمليات
الإغاثة.
التنمية احل�ضرية و�إدارتها :ي�شري هذا امل�صطلح
�إىل م�شروعات التنمية املتكاملة للح�ضر؛ التنمية
املحلية و�إدارة املناطق احل�ضرية؛ البنية التحتية
واخلدمات يف احل�ضر؛ متويل البلديات ،الإدارة
البيئية يف احل�ضر؛ التنمية احل�ضرية والتخطيط؛
التجديد احل�ضري والإ�سكان يف احل�ضر؛ و�أنظمة
املعلومات حول الأر�ض.

الموجه لتحقيق أهداف التنمية
المرفق الثالث :منهجية تعيين الدعم اإلماراتي
ّ
المستدامة العالمية
األسباب الداعية لوضع المنهجية

عقب �إقرار خطة التنمية للعام  2030و�أهدافها
ال�سبعة ع�شر للتنمية امل�ستدامة يف �سبتمرب ،2015
يعترب عام  2016هو العام الأول الذي تبد�أ فيه دولة
الإمارات توثيق م�ساعدتها اخلارجية ا�ستناد ًا خلطة
 2030و�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ويعد ت�أ�سي�س منهجية لتوثيق م�ساهمات امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات ا�ستناد ًا لأهداف التنمية
امل�ستدامة �أم ٌر �ضروري لدولة الإمارات باعتبارها
جهة مانحة رئي�سية وع�ضو ملتزم يف املجتمع الدويل
لتحقيق خطة  .2030يو�ضح هذا الف�صل املنهجية
التي جرى تطويرها وتطبيقها بهذا ال�ش�أن ،والتي
تتيح لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل الإجابة على
الأ�سئلة الرئي�سية التالية:
ما هي قيمة مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ،املقدمة خالل عام حمدد ،ل�صالح
كافة �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر،
وعلى وجه اخل�صو�ص �أهداف التنمية امل�ستدامة
الثمانية املت�سقة مع �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات العربية املتحدة؟
ومتثل بيانات عام  2016خط الأ�سا�س للم�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ل�صالح حتقيق
خطة التنمية  ،2030و�ستدعم وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل يف اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية
والتخطيط امل�ستقبلي لكيفية تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية.
المنهجية

من �أجل و�ضع ت�ص ّور للدعم الإماراتي املقدم
ل�صالح حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مت تعيني
كل ن�شاط من �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات خالل عام  ،2016ب�أثر رجعي ،لواحد من
�أهداف التنمية امل�ستدامة وامل�ؤ�شرات املناظرة له،
بطريقة تعيني واحد �إىل واحد .ويف احلاالت التي
كان ن�شاط امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يدعم
فيها �أكرث من هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
كان العامل احلا�سم يف اختيار �أحد تلك الأهداف
يرجع للهدف العام وال�شامل للن�شاط .و�إذا كان
امل�شروع يدعم �أكرث من م�ؤ�شر واحد ،فكان يتم
اختيار امل�ؤ�شر الأكرث ارتباط ًا بالن�شاط.
كان “املحدد” الأ�سا�سي عند تعيني �أحد �أن�شطة
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لواحد من �أهداف
التنمية امل�ستدامة هو و�صف م�ستوى امل�شروع الذي
قدمته اجلهة املانحة الإماراتية .ومبجرد ت�أ�سي�س
�سابقة واال�ستناد �إليها لأحد �أن�شطة امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية (على �سبيل املثال �إقامة �آبار

املياه ،بناء مدار�س التعليم املهني � ...إىل غريه) ،يتم
تعيني نف�س الغاية املندرجة �ضمن الهدف الإمنائي
وم�ؤ�شراته املناظرة؛ ولكن مع هذا ،كانت هناك بع�ض
احلاالت التي جرى فيها بع�ض التمييز .على �سبيل
املثال ،مت تعيني الدعم املقدم لكفالة الأيتام �ضمن
الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة
واملتعلق بالق�ضاء على الفقر ،بينما مت تعيني �أن�شطة
بناء دور الأيتام امللحقة مبدر�سة للهدف الرابع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة واملتعلق ب�ضمان التعليم
اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التع ّلم
مدى احلياة للجميع.
تعيين القطاعات

نظر ًا لأن الغر�ض من امل�شروع �أو ن�شاط امل�ساعدات
ي�سهم ،ب�شكل �أ�سا�سي ،يف حتديد
امل�ساعدات الذي يندرج حتته ،ف�إن املنهجية
امل�ستخدمة يف تعيني �أن�شطة امل�ساعدات الإماراتية
لأهداف التنمية امل�ستدامة ت�ضع يف اعتبارها كذلك
القطاع .وبينما �أن الأن�شطة املج ّمعة حتت قطاع
واحد توفر ،يف العديد من احلاالت ،ارتباط ًا وا�ضح ًا
بالهدف املدعوم من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة
(على �سبيل املثال مت تعيني كافة امل�ساعدات
الإماراتية املوجهة لـ “قطاع التعليم الأ�سا�سي” حتت
الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق
بجودة التعليم)� ،إال �أن هناك بع�ض القطاعات التي
ت�سهم يف حتقيق عدة �أهداف من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،تبع ًا للهدف النهائي من الن�شاط.
وتو�ضح الفقرات التالية مزيد ًا من التف�صيل
للمنهجية املطبقة يف تعيني هذه القطاعات.
“قطاع”

المساهمات الموجهة لقطاع
المنظمات الدولية

مت تعيني امل�ساهمات املوجهة للمنظمات متعددة
الأطراف تبع ًا للتكليف املنوطة به املنظمة� ،أو للغر�ض
من امل�شروع الذي دعمته امل�ساعدات الإماراتية .ويف
احلاالت التي كان التكليف املنوطة به املنظمة �أو
امل�شروع الذي نفذته يدعم حتقيق �أكرث من هدف
من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،كان يتم اختيار الغاية
املندرجة حتت الهدف الإمنائي الأكرث ات�ساق ًا مع
الطبيعة ال�سائدة للمنظمة �أو للغر�ض من امل�شروع.
قطاع دعم الميزانية العامة

مت تخ�صي�ص التزامات ومدفوعات امل�ساعدات
الإماراتية املوجهة لهذا القطاع – وهي امل�ساهمات
غري املخ�ص�صة املوجهة مليزانية املنظمة �أو احلكومة
املتلقية – �إما �ضمن الهدف الثامن “ تعزيز النمو
االقت�صادي وتوفري العمل الالئق للجميع” �أو

الهدف ال�سابع ع�شر “تعزيز ال�شراكة العاملية من
�أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة” من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وذلك ا�ستناد ًا لعدة معايري:
•التعيني للهدف الثامن من �أهداف التنمية
امل�ستدامة – عندما تكون امل�ساعدات موجهة
كمدفوعات للبنوك املركزية بغر�ض دعم
اال�ستقرار املايل ،واحلفاظ على احتياطيات
النقد الأجنبي ،واحلد من الت�ضخم �أو لدعم
تنفيذ عمليات �إ�صالح االقت�صاد الكلي.
•التعيني للهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة – هي امل�ساعدات املقدمة
لدعم احلكومات ،مبا فيها البلدان الأقل
منو ًا ،مل�ساعدتها يف حت ّمل نفقاتها (ولكن
لي�س لتحقيق النمو االقت�صادي على وجه
اخل�صو�ص) ،وموا�صلة القدرة على تقدمي
اخلدمات احلكومية الأ�سا�سية.
قطاع خدمات الدعم والتنسيق

يندرج الدعم املقدم �ضمن هذا القطاع ب�صورة
ح�صرية حتت امل�ساعدات الإن�سانية ،املقدمة
بهدف تي�سري تقدمي مواد الإغاثة العاجلة� ،أو دعم
املنظمات الإن�سانية ،مبا يف ذلك العاملة يف جمال
اخلدمات اللوجي�ستية و�أنظمة االت�صاالت .وحيث
�إن هذا الدعم يغطي �أنواع ًا متعددة من امل�ساعدات
املوا�ضيعية ،فقد مت تعيني م�شروع امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية تبع ًا للغر�ض الأ�سا�سي من
امل�ساعدة املمنوحة.
على �سبيل املثال ،مت ت�صنيف خدمات الدعم
والتن�سيق املوجهة لتو�صيل امل�ساعدات الغذائية �ضمن
الهدف الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة (الق�ضاء
على اجلوع) ،بينما مت ربط توفري الرعاية ال�صحية يف
حاالت الطوارئ بالهدف الثالث من �أهداف التنمية
امل�ستدامة (تعزيز ال�صحة ال�سليمة والرفاهية).
وتقر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ب�أنه ميكن
حت�سني املنهجية املختارة مبرور الوقت ،كما �أنها
ملتزمة بالعمل مع جمتمع امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتي واملجتمع التنموي الدويل لتنقيح مناهجها
املوجه ل�صالح حتقيق
وحتليالتها للدعم الإماراتي ّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
كما تطمح دولة الإمارات ،مبرور الوقت� ،إىل توثيق
بيانات م�ساعداتها اخلارجية املوجهة لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة با�ستخدام برامج
املانحني وخطط الإنفاق امل�ستقبلي املو�ضوعة
وحمدد بها تخ�صي�صات �صريحة لأوجه الدعم التي
�ستوجهها لكل هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر وغاياتها.
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التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
التدريب املهني
التدريب التقني والإداري املتقدم
املهارات احلياتية الأ�سا�سية لل�شباب
والبالغني
خدمات الرعاية االجتماعية
تدريب املدر�سني
املنظمات وامل�ؤ�س�سات الن�سائية
املعنية بامل�ساواة
احلماية والت�أمني يف مواقع احلاالت
الإن�سانية
خدمات الرعاية االجتماعية

الهدف
السادس من
أهداف التنمية 6.1.1
المستدامة
المياه النظيفة
والصحة العامة 6.2.1

غايات أهداف
التنمية
المستدامة

�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املياه وال�صحة العامة يف حاالت
الطوارئ
الأنظمة الكبرية لإمداد املياه
�أنظمة ال�صرف ال�صحي الكبرية
�إدارة املخلفات والتخل�ص منها
الأنظمة الكبرية لإمداد املياه
تطوير �أحوا�ض الأنهار
تو�صيل الطاقة وتوزيعها
النفط والغاز
توليد الطاقة من م�صادر غري
متجددة
توليد الطاقة من م�صادر متجددة
الطاقة ال�شم�سية
طاقة الرياح
حمطات الطاقة الكهرومائية
التخزين

المؤشر

قطاع النشاط الذي نفذته
دولة اإلمارات

8.1.1

دعم امليزانية العامة

8.2.1
8.5.2

خدمات الرعاية االجتماعية
اخلدمات وامل�ؤ�س�سات الداعمة
للأعمال
�سيا�سات و�إدارة التوظيف
تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتو�سطة
احلجم
حقوق الإن�سان
البنية التحتية للنقل الربي
البنية التحتية للنقل اجلوي
البنية التحتية للنقل الربي
البنية التحتية للنقل البحري

8.3.1

8.7.1

الهدف التاسع
من أهداف
التنمية
المستدامة
الصناعة
واالبتكار
والبنية التحتية

9.1.1
9.1.2

9.2.1

الهدف العاشر
من أهداف
التنمية
المستدامة
الحد من
التفاوتات

ج10.1.

ال�صناعات القائمة على منتجات
زراعية

غايات أهداف
التنمية
المستدامة

الهدف الثالث
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
التصدي لتغير
المناخ

الهدف الرابع
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
الحياة تحت
الماء

المؤشر

�أ13.1.
ب13.1.

14.7.1

الهدف الخامس
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
الحياة على
15.5.1
األرض

الهدف الحادي
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
المدن
والمجتمعات
المستدامة

11.2.1
11.3.2

11.4.1

الهدف الثاني
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
اإلستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

12.2.2

ال�سيا�سة والإدارة البيئية

تطوير م�صائد الأ�سماك

التنوع البيولوجي

ال�سيا�سة والإدارة املالية
الهدف السادس
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
السالم والعدل 16.2.2
والمؤسسات
القوية
16.1.4

11.1.1

قطاع النشاط الذي نفذته
دولة اإلمارات

الإ�سكان منخف�ض التكلفة
التنمية الريفية
التنمية والإدارة احل�ضرية
البنية التحتية للنقل بال�سكك
احلديدية
التنمية والإدارة احل�ضرية
الثقافة والأن�شطة الرتفيهية
التعليم الديني
الأماكن الدينية
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية االجتماعية

املعادن واملواد النفي�سة

الهدف السابع
عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
تأسيس
الشراكات من
أجل تحقيق
األهداف

احلماية والت�أمني يف مواقع احلاالت
الإن�سانية
حقوق الإن�سان

16.10.2

الإذاعة والتليفزيون وال�صحافة
املطبوعة

�أ16.1.

التطوير الق�ضائي والقانوين

17.2.1

الالمركزية ودعم احلكومات دون
الوطنية
دعم امليزانية العامة

17.6.2

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

17.9.1

�سيا�سات و�إدارة القطاع احلكومي

17.11.1

دعم الواردات ال�سلعية

17.14.1

دعم امليزانية العامة

17.17.1

خدمات الرعاية االجتماعية
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المساعدات الخارجية 2016

مــالحـــق

الملحق األول :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات ،حسب مستوى الدخل والدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
ً
نموا
البلدان األقل

مــالحـــق

إثيوبيا

البنية التحتية للنقل الربي
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
تخفيف الآثار االجتماعية
لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
التعليم الديني
التثقيف ال�صحي
التنوع احليوي
التعليم الثانوي
إريتريا

التعليم العايل
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية الإجتماعية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
أفريقيا الوسطى

مرافق التعليم والتدريب
أفغانستان

التنمية احل�ضرية و�إدارتها
خدمات الدعم والتن�سيق
التعليم العايل
خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
ال�صناعات الزراعية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

4,503,962

2,486,892

1,004,628

1,004,628

584,560

455,311

545,277

-

531,677

328,500

489,415

367,061

430,894

323,170

365,402

-

248,200

-

105,863

-

79,443

-

50,899

2,221

27,770

-

19,603

-

13,025

-

6,000

6,000

1,307

-

2,247,659

2,108,382

2,108,382

2,108,382

73,237

-

25,213

-

21,781

-

19,046

-

52,623

52,623

52,623

52,623

43,286,283

41,499,371

22,440,000

22,440,000

12,429,009

12,429,009

5,383,101

5,383,101

837,753

550,886

638,116

-

392,050

392,050

278,911

-

272,257

-

224,573

86,512

96,406

-

80,000

80,000

الثقافة والرتفية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التدريب املهني
اخلدمات الطبية
التعليم الديني
خدمات دعم الأعمال التجارية
وامل�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
السنغال

التدريب املهني
خدمات الرعاية الإجتماعية
التعليم الإبتدائي
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
اخلدمات الطبية
التعليم الديني
السودان

دعم امليزانية العامة
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
التعليم الديني
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
الربامج املو�سمية
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
البنية التحتية الأ�سا�سية لقطاع
ال�صحة
اخلدمات الطبية
التعليم العايل
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التثقيف ال�صحي

77,762

77,762

50,095

-

27,015

27,015

25,036

25,036

25,000

-

8,000

8,000

1,198

-

5,669,145

2,962,751

1,769,810

1,769,810

1,250,867

139,701

706,772

530,079

554,738

-

505,278

395,357

344,614

-

237,544

-

115,948

9,496

78,410

78,410

54,247

39,898

50,918

-

519,145,129

2,540,673

500,000,000

-

4,242,071

-

3,908,151

-

3,054,535

-

1,414,974

844,797

1,174,479

-

918,334

546,077

907,938

-

804,716

-

656,562

212,556

491,798

-

454,277

238,351

400,218

400,218

283,964

-

235,230
69,972

235,230
-
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مــالحـــق

التنمية القروية
املدخالت الزراعية
الصومال

مرافق التعليم والتدريب
الرعاية ال�صحية الإجنابية
دعم امليزانية العامة
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
انظمة �إمداد املياه الكبرية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
الطاقة ال�شم�سية
منظمات وم�ؤ�س�سات دعم املر�أة
الربامج املو�سمية
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الديني
اخلدمات الطبية
التعليم الثانوي
التثقيف ال�صحي
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
الكونغو الديمقراطية

مرافق التعليم والتدريب
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات الطبية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
النيجر

التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم العايل
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
دعم امليزانية العامة
اخلدمات الطبية
التثقيف ال�صحي

المساعدات الخارجية 2016

64,466

-

63,444

63,444

106,824,369

96,236,317

26,734,337

26,453,086

20,000,000

20,000,000

18,163,354

18,000,000

12,367,445

12,231,317

10,486,895

10,059,950

4,528,179

4,528,179

2,807,245

398,800

2,763,401

-

2,335,328

-

1,710,000

1,710,000

1,412,796

1,412,796

1,383,591

-

947,299

718,596

470,460

470,460

419,929

-

253,134

253,134

28,097

-

8,168

-

4,711

-

386,528

333,446

333,446

333,446

26,477

-

19,559

-

5,208

-

1,838

-

3,459,650

1,654,271

910,923

683,192

581,593

133,452

377,640

338,566

333,243

333,243

282,423

-

227,069

-

204,053

129,319

200,351

-

175,742

-

68,064

-

50,000

36,500

40,839

-

التعليم الديني
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
اليمن

دعم امليزانية العامة
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التوظيف
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
خدمات الدعم والتن�سيق
توليد الطاقة من املوارد غري
املتجددة
نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
اخلدمات الطبية
ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
االيواء واملواد غري الغذائية يف
حاالت الطوارئ الإن
الراديو والتليفزيون وال�صحافة
املطبوعة
البنية التحتية للنقل الربي
املياه وال�صحة العامة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
مكافحة الأمرا�ض املعدية
البنية التحتية للنقل اجلوي
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب
البنية التحتية للنقل البحري
مكافحة املالريا
النفط والغاز
خدمات الرعاية الإجتماعية
التطوير الق�ضائي والقانوين
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
�إدارة املخلفات والتخل�ص منها
الثقافة والرتفية
تطوير العاملني باملجاالت
ال�صحية
التعليم الديني
أنغوال

التنوع احليوي

5,396

-

2,314

-

1,067,522,806

994,152,698

532,700,692

532,700,692

118,581,973

113,860,672

111,784,035

111,784,035

69,910,615

32,984,442

63,743,563

63,320,921

42,739,461

42,739,461

37,232,030

37,202,354

20,452,424

19,077,526

20,154,637

13,640,729

12,067,514

8,880,675

11,843,615

-

7,330,055

2,617,587

5,445,140

5,445,140

2,160,677

2,160,677

2,046,489

2,046,489

1,812,859

1,812,859

1,740,934

1,740,934

1,689,781

882,201

1,396,625

-

704,387

-

529,832

-

349,216

349,216

272,257

272,257

229,124

229,124

222,921

222,921

198,941

-

150,629

150,629

15,682

15,682

11,286

11,286

2,668

2,668

1,521

1,521

1,225

-

12,500

12,500

12,500

12,500

أوغندا

املن�ش�آت الدينية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
خدمات الرعاية الإجتماعية
التدريب املهني
اخلدمات الطبية
التعليم الثانوي
التنمية القروية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الديني
التنوع احليوي
بنغالديش

توليد الطاقة من املوارد غري
املتجددة
البنية التحتية للنقل الربي
املن�ش�آت الدينية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
التعليم العايل
مرافق التعليم والتدريب
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
التعليم الديني
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
حقوق الإن�سان
التثقيف ال�صحي
التنوع احليوي
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
بنين

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
البنية التحتية للنقل الربي
الربامج املو�سمية
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
دعم امليزانية العامة
التنوع احليوي
التعليم الديني
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية

12,303,183

1,645,669

3,871,554

-

2,990,604

-

1,948,707

183,099

790,261

592,696

650,858

28,315

610,751

458,063

400,397

-

297,396

171,417

230,163

-

223,748

6,054

196,025

196,025

82,718

-

10,000

10,000

36,405,907

29,356,930

20,808,603

20,808,603

7,857,337

7,857,337

2,785,461

-

1,744,004

33,890

1,277,418

222,885

434,114

-

416,067

18,524

312,480

312,480

294,648

-

236,307

-

81,433

-

78,124

78,124

30,196

13,286

27,906

-

11,800

11,800

10,008

-

1,675,147

513,180

599,486

-

299,754

239,804

244,064

-

114,348

114,348

114,185

-

110,135

110,135

96,506

35,894

81,677

-

13,000

13,000

1,089
902

-

بوركينا فاسو

املن�ش�آت الدينية
التعليم العايل
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املحطات الطاقة الكهرومائية
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
بوروندي

خدمات الرعاية الإجتماعية
التعليم الديني
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
مرافق التعليم والتدريب
تشاد

التنوع احليوي
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
التعليم العايل
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
تنزانيا

التعليم يف الطفولة املبكرة
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية
دعم امليزانية العامة
املن�ش�آت الدينية
التعليم العايل
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
التنوع احليوي
التعليم الديني
التعليم الثانوي
توغو

املن�ش�آت الدينية

5,663,664

1,659,180

3,368,290

-

966,728

966,728

495,326

434,864

424,676

103,700

141,857

69,489

109,827

-

84,400

84,400

69,533

-

3,026

-

2,107,455

33,716

791,147

33,716

551,089

-

286,753

-

252,052

-

192,395

-

34,019

-

3,377,596

1,936,636

1,427,434

1,427,434

901,110

-

457,473

457,473

208,115

-

187,541

-

143,377

-

51,729

51,729

817

-

6,494,254

3,325,292

2,892,961

2,169,721

1,038,492

-

534,793

422,822

451,207

5,223

431,745

431,745

370,210

139,785

298,989

-

163,354

-

138,558

-

90,402

90,402

55,458

41,594

24,000

24,000

3,921

-

163

-

6,821,014
2,075,817

549,302
-
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اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
توفالو

الطاقة ال�شم�سية
جزر القمر

اخلدمات الطبية
دعم امليزانية العامة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
مرافق التعليم والتدريب
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
جزر سليمان

الطاقة ال�شم�سية

جنوب السودان

دعم امليزانية العامة
مرافق التعليم والتدريب
جيبوتي

الربامج املو�سمية
املن�ش�آت الدينية
التعليم الديني
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
خدمات الدعم والتن�سيق
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
مرافق التعليم والتدريب
رواندا

مرافق التعليم والتدريب
التعليم الديني
التعليم يف الطفولة املبكرة
الربامج املو�سمية
زامبيا

التعليم الإبتدائي
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية

المساعدات الخارجية 2016

1,551,004

-

1,142,906

-

1,067,924

287,762

734,988

261,540

205,363

-

37,238

-

5,773

-

450,000

450,000

450,000

450,000

1,680,414

1,363,915

914,248

914,248

272,257

-

255,422

255,422

162,839

162,839

31,406

31,406

23,822

-

20,419

-

380,000

380,000

380,000

380,000

268,071

131,942

136,129

-

131,942

131,942

400,823

46,066

239,522

-

36,090

-

29,790

-

28,179

22,543

27,210

-

23,523

23,523

سيراليون

التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
دعم امليزانية العامة
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
غامبيا

البنية التحتية للنقل الربي
التعليم العايل
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
غينيا

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية
املن�ش�آت الدينية
التعليم الديني
مرافق التعليم والتدريب
التنوع احليوي
غينيا االستوائية

الربامج املو�سمية
غينيا بيساو

11,292

-

4,400

-

الربامج املو�سمية

817

-

التعليم يف الطفولة املبكرة

1,215,950

678,792

462,874

462,874

450,177

-

287,891

215,918

15,008

-

454,169

321,227

246,752

185,064

181,550

136,162

15,873

-

9,995

-

فانواتو

كمبوديا

خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
املن�ش�آت الدينية
التنوع احليوي
التعليم الثانوي
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم الديني
الوس

الأبحاث التعليمية

ليبيريا

1,651,180

902,334

1,151,564

863,673

166,848

-

136,129

-

100,306

-

49,777

38,660

30,442

-

التعليم الإبتدائي
خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية

11,213

-

4,901

-

انظمة �إمداد املياه الكبرية

1,251,162

1,128,656

743,262

743,262

196,941

196,941

149,248

149,248

71,025

-

50,120

-

39,205

39,205

1,361

-

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات الطبية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
التنوع احليوي
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية

701,086

90,910

390,305

-

78,410

78,410

62,086

-

61,496

-

56,528

-

23,418

-

16,343

-

12,500

12,500

9,529
9,529

-

-

48,155

-

48,155

-

520,536

390,402

520,536

390,402

672,827

9,600

217,786

-

170,373

-

168,314

-

76,684

-

11,457

-

9,600

9,600

8,168

-

5,545

-

4,901

-

2,303,128

1,727,346

2,303,128

1,727,346

ليسوتو
مالي

مدغشقر

التنوع احليوي
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية
مالوي

البنية التحتية للنقل الربي
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات الطبية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
موريتانيا

دعم امليزانية العامة
البنية التحتية للنقل الربي
املن�ش�آت الدينية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
مرافق التعليم والتدريب

663,231

269,898

359,864

269,898

135,203

-

97,775

-

39,210

-

19,539

-

11,639

-

4,410,564

4,410,564

4,410,564

4,410,564

5,763,323

125,454

2,142,200

-

1,368,207

-

1,105,690

-

340,836

41,154

233,620

-

164,801

74,301

156,686

-

129,901

-

110,629

-

10,000

10,000

753

-

100,873

47,000

47,000

47,000

39,784

-

10,005

-

4,084

-

5,289,245

4,632,423

4,519,466

4,519,466

446,768

-

118,913

34,547

102,477

-

78,410

78,410

14,078

-

5,396

-

2,243

-

1,492

-

57,877,549

47,316,122

42,722,570

42,722,570

4,037,571

4,037,571

4,030,460

-

3,499,848

215,144

1,280,846

-

838,132

33,731

655,666

-

الربامج املو�سمية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
اخلدمات الطبية
طاقة الرياح
التعليم الديني
موزامبيق

مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
ميانمار

�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
التعليم الثانوي
التعليم الديني
نيبال

التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
تطوير العاملني باملجاالت
ال�صحية
حقوق الإن�سان
خدمات الرعاية الإجتماعية
هايتي

التنوع احليوي
الدخل المنخفض
زمبابوي

خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
طاجيكستان

مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
البنية التحتية للنقل الربي
خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب

405,574

-

274,435

274,435

72,660

-

32,671

32,671

27,115

-

496,373

476,880

430,354

430,354

46,525

46,525

15,410

-

4,084

-

308,006

-

81,090

-

73,509

-

55,854

-

49,006

-

28,399

-

16,335

-

3,812

-

1,889,689

1,393,353

1,439,455
403,047

1,079,591
302,286

27,226

-

11,476

11,476

5,985

-

1,250

-

1,250

-

10,000

10,000

10,000

10,000

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

438,168

4,800

368,376

-

50,000

-

14,992

-

4,800

4,800

11,132,169

10,291,627

6,484,523

6,484,523

3,484,890

3,484,890

330,681

248,318

271,712

71,047

232,418

2,849

205,309

-

74,939

-

47,274

-

425

-
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كينيا

مرافق التعليم والتدريب
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
البنية التحتية للنقل الربي
التدريب املهني
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية الإجتماعية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم الديني
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
التنوع احليوي
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل
أرمينيا

البنية التحتية للنقل البحري
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
التنوع احليوي
الرأس األخضر

برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
الفلبين

مهارات احلياة الأ�سا�سية
لل�شباب والكبار
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
مرافق التعليم والتدريب
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
اخلدمات الطبية
التنوع احليوي
الكاميرون

مرافق التعليم والتدريب
التنوع احليوي
الكونغو

المساعدات الخارجية 2016

6,485,962

3,043,102

1,399,882

1,064,300

1,169,479

-

969,235

969,235

خدمات الرعاية الإجتماعية
التنوع احليوي
الربامج املو�سمية
التعليم الديني

781,624

586,218

771,262

-

488,764

-

376,171

209,886

195,650

167,820

132,030

-

122,679

-

انظمة �إمداد املياه الكبرية
اخلدمات الطبية
البنية التحتية للنقل بال�سكك
احلديدية
البنية التحتية للنقل البحري
البنية التحتية للنقل اجلوي
التعليم العايل
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
الزراعة
تطوير العاملني باملجاالت
ال�صحية
التدريب املهني
مرافق التعليم والتدريب
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
البيئية
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية الإجتماعية
البنية التحتية للنقل الربي
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية
حقوق الإن�سان
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة

32,057

-

29,232

29,232

16,411

16,411

1,487

-

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

926,578

896,665

882,113

882,113

14,992

-

14,921

-

14,552

14,552

62,347

39,205

39,205

39,205

23,142

-

9,103,704

2,203,002

2,426,304

1,819,728

1,643,963

-

1,299,036

-

1,089,028

-

851,686

-

532,351

5,018

482,325

-

313,640

313,640

233,711

-

91,590

-

66,488

49,866

58,832

-

14,750

14,750

237,053

237,053

218,553

218,553

18,500

18,500

96,603

32,000

المغرب

الهند

اخلدمات الطبية
املن�ش�آت الدينية
خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
مرافق التعليم والتدريب
التعليم الإبتدائي
الربامج املو�سمية
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
التعليم الديني
التعليم الثانوي
تخفيف الآثار االجتماعية
لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب
التنوع احليوي
التعليم العايل
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التثقيف ال�صحي

45,516

-

32,000

32,000

12,810

-

6,277

-

202,340,986

196,818,893

90,070,000

90,070,000

57,723,643

52,814,304

19,444,596

19,444,596

8,620,000

8,620,000

5,130,000

5,130,000

4,564,080

4,564,080

3,810,000

3,810,000

3,585,353

3,585,353

3,450,000

3,450,000

2,331,687

2,287,754

1,949,360

1,949,360

680,000

680,000

358,745

-

245,031

245,031

157,909

157,909

117,615

-

55,949

-

23,877

10,506

23,142

-

32,716,313

2,090,656

9,959,723

6,806

7,083,552

-

4,792,758

282,929

3,341,719

2,221

2,035,422

-

1,751,985

9,020

1,596,040

1,143,435

763,813

-

539,796

404,847

242,384

-

222,488

-

131,622

-

103,930

103,930

98,471

98,471

38,996

38,996

13,613

-

إندونسيا

املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
مرافق التعليم والتدريب
التعليم الديني
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التنوع احليوي
حقوق الإن�سان
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
أوزبكستان

اخلدمات الطبية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
أوكرانيا

التنوع احليوي
بابوا غينيا اجلديدة
التنوع احليوي
باراغواي

الربامج املو�سمية
باكستان

مكافحة الأمرا�ض املعدية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
اخلدمات الطبية
التعليم يف الطفولة املبكرة
الربامج املو�سمية
التعليم الإبتدائي
مرافق التعليم والتدريب
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
مهارات احلياة الأ�سا�سية
لل�شباب والكبار
املن�ش�آت الدينية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم العايل
التدريب املهني
خدمات الرعاية الإجتماعية
حقوق الإن�سان
التثقيف ال�صحي
التنوع احليوي
التنمية القروية
بوليفيا

الربامج املو�سمية

9,223,199

57,151

6,091,036

-

696,224

-

674,269

-

577,362

-

398,296

-

388,960

-

178,117

-

156,820

-

52,200

52,200

التنوع احليوي
ساحل العاج

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التنوع احليوي
اخلدمات الطبية
التعليم الديني
مرافق التعليم والتدريب
ساموا

8,282

3,644

1,634

1,307

التنوع احليوي

500,252

91,866

408,386

-

91,866

91,866

1,990

1,990

1,990

1,990

12,275

12,275

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
الربامج املو�سمية
املن�ش�آت الدينية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
اخلدمات الطبية
خدمات الرعاية الإجتماعية
التنمية القروية
مرافق التعليم والتدريب
التنوع احليوي
منظمات وم�ؤ�س�سات دعم املر�أة
التثقيف ال�صحي
االيواء واملواد غري الغذائية يف
حاالت الطوارئ الإن
التعليم الديني
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
التعليم الثانوي
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية

12,275

12,275

19,989

-

19,989

-

39,104,750

30,460,946

23,543,772

23,543,772

4,978,377

-

2,491,022

2,353,894

1,992,725

1,494,544

1,634,135

-

1,503,861

1,127,895

1,372,735

1,000,000

364,390
261,744
235,000

363,490
235,000

224,355

-

201,580

77,106

133,715

133,715

88,200

88,200

24,000

-

17,198

7,567

15,000

15,000

12,050

12,050

10,890

8,712

27,289

7,300

19,989

-

سريالنكا

سوازيلند

البنية التحتية للنقل الربي
سورية

مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية الإجتماعية

7,300

7,300

1,030,445

23,150

701,650

-

124,106

-

98,633

-

25,082

-

24,677

-

23,150

23,150

16,813

-

12,252

-

4,084

-

9,000

9,000

9,000

9,000

2,834,486

869,241

537,229

-

534,379

534,379

475,785

-

325,375

-

158,023

-

156,820

156,820

130,085

-

109,112

36,500

105,132

26,028

68,064

68,064

52,015

-

44,400

44,400

38,116

-

36,038

-

27,226

-

13,109

-

11,598

-

8,168

-

3,812

3,049

5,921,590

5,921,590

5,921,590

5,921,590

41,159,125

40,114,004

36,949,694

36,814,004

3,300,000

3,300,000

629,950

-

200,109

-

79,371

-

196
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غانا

خدمات الرعاية الإجتماعية
تدريب املعلمني
مرافق التعليم والتدريب
املن�ش�آت الدينية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
الأبحاث التعليمية
التنوع احليوي
التعليم الديني
غواتيماال

التنوع احليوي
غيانا

التنوع احليوي
فلسطين

دعم امليزانية العامة
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
الربامج املو�سمية
التعليم يف الطفولة املبكرة
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الرعاية ال�صحية الإجنابية
اخلدمات الطبية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التطوير الق�ضائي والقانوين
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم الديني
التعليم الثانوي
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
فيتنام

الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الإبتدائي
اخلدمات الطبية
قيرغيزستان

البنية التحتية للنقل الربي
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية

المساعدات الخارجية 2016

4,468,531

1,877,373

1,328,986

77,517

1,151,564

863,673

798,184

793,038

512,584

-

424,526

91,661

108,880

-

75,562

-

53,980

40,485

11,000

11,000

3,267

-

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

62,267,965

39,298,640

20,217,806

20,000,000

17,372,925

-

16,272,432

15,900,163

2,935,924

2,159,183

2,827,923

-

633,199

474,899

589,254

-

582,717

582,717

271,721

-

249,796

-

179,457

179,457

59,479

2,221

49,006

-

23,523

-

2,803

-

131,142

43,565

73,577

-

35,724

35,724

7,841

7,841

7,000

-

7,000

-

4,030,567

1,745,167

1,745,167

1,745,167

1,461,115

-

386,605

-

275,110

-

58,642

-

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
كوسوفو

اخلدمات الطبية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
مصر

دعم امليزانية العامة
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
التخزين
التنمية الزراعية
انظمة ال�صحة العامة الكبرية
نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
البنية التحتية للنقل الربي
البنية التحتية للنقل بال�سكك
احلديدية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
ال�صحة
اخلدمات الطبية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
توليد الطاقة من املوارد غري
املتجددة
الربامج املو�سمية
تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة
التدريب املهني
التعليم الإبتدائي
الثقافة والرتفية
ال�صناعات الزراعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
ال�سياحة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الديني
الأمن واحلماية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التثقيف ال�صحي
التطوير الق�ضائي والقانوين
منغوليا

الربامج املو�سمية

56,861

-

47,066

-

6,338,941

5,293,803

5,298,431

5,293,803

475,785

-

235,821

-

173,972

-

101,653

-

28,587

-

24,692

-

2,420,520,881

2,068,761,263

2,000,000,000

1,666,666,667

212,801,412

212,801,412

44,433,491

44,433,491

31,486,523

31,486,523

26,551,654

26,551,654

20,433,322

20,433,322

18,617,352

18,287,853

13,974,471

5,666,947

13,952,703

13,952,703

9,820,000

9,820,000

7,478,076

7,334,651

5,791,668

5,610,208

3,483,982

-

2,579,130

-

2,341,410

2,341,410

1,349,447

-

1,102,988

-

1,064,367

1,064,367

752,574

564,431

727,820

727,820

680,181

680,181

504,748

-

218,235

218,235

209,897

117,329

81,575

-

74,992

-

6,806

-

2,058

2,058

2,723

-

2,723

-

ميكرونيزيا

الطاقة ال�شم�سية
نيجيريا

تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
مرافق التعليم والتدريب
تخفيف الآثار االجتماعية
لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب
الربامج املو�سمية
التعليم الثانوي
التدريب التقني والإداري املتقدم
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
مكافحة املالريا
الرعاية ال�صحية الإجنابية
املن�ش�آت الدينية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
البيئية
التعليم الإبتدائي
نيكاراغوا

الربامج املو�سمية
هنودراس

التنوع احليوي

الشريحة العليا من
متوسط الدخل
أذربيجان

الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
إكوادور

التنوع احليوي
الربامج املو�سمية
األرجنتين

الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
األردن

التخزين
البنية التحتية للنقل الربي
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
التعليم العايل
توليد الطاقة من املوارد
املتجددة
موارد املياه املخ�ص�صة للزراعة
اخلدمات الطبية
االيواء واملواد غري الغذائية يف
حاالت الطوارئ الإن

1,790,000

1,790,000

1,790,000

1,790,000

1,095,463

965,597

امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
مرافق التعليم والتدريب
التدريب املهني
دعم واردات الب�ضائع وال�سلع
العامة
املياه وال�صحة العامة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
الربامج املو�سمية
التعليم الإبتدائي
خدمات الدعم والتن�سيق
التنوع احليوي
خدمات الرعاية الإجتماعية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
التطوير الق�ضائي والقانوين
الأمن واحلماية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
املن�ش�آت الدينية
التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
التعليم الديني

28,157

-

8,168

-

تطوير �أحوا�ض الأنهار
خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
دعم امليزانية العامة
البنية التحتية للنقل الربي
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
التعليم الديني
مرافق التعليم والتدريب
الثقافة والرتفية

260,185

260,185

147,541

147,541

143,527

143,527

115,696

115,696

109,924

-

107,560

107,560

74,733

74,733

38,522

38,522

33,149

33,149

30,283

30,283

18,342

-

14,401

14,401

1,600

-

15,991

-

15,991

-

10,000

10,000

10,000

10,000

المساعدات
الخارجية
36,325

اإلنمائية
الرسمية
-

69,990

51,000

51,000

51,000

18,990

-

40,461

5,000

35,461

-

5,000

5,000

244,528,387

238,099,853

44,230,000

44,230,000

32,580,000

32,580,000

32,075,279

30,804,000

31,570,027

31,567,772

29,333,387

29,240,000

26,000,000

26,000,000

16,390,000

16,390,000

8,333,912

7,045,986

6,019,041

4,869,224

ألبانيا

البرازيل

الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
التعليم الديني
البوسنة والهرسك

خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية

4,015,796
2,413,667

3,969,345
1,937,861

2,233,333

2,200,000

1,690,000

1,690,000

1,470,000

1,470,000

1,102,270

1,022,040

1,081,202

-

1,052,276

789,207

781,900

781,900

610,000

610,000

475,293

205,007

360,250

360,250

325,663

-

185,514

185,514

151,745

151,745

19,030

-

15,825

-

12,975

-

18,556,195

15,528,979

15,401,579

15,401,579

1,874,446

-

370,166

-

213,204

-

209,272

-

136,129

-

125,238

125,238

89,524

-

78,798

-

55,677

-

2,162

2,162

393,084

101,930

239,494

-

101,930

101,930

22,488

-

17,247

-

11,925

-

2,890,967

2,221

1,300,962

-

521,874

-

332,055

-
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التعليم يف الطفولة املبكرة
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
دعم امليزانية العامة
التعليم الثانوي
مرافق التعليم والتدريب
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التعليم العايل
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم الديني
التثقيف ال�صحي
الجبل األسود

برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
دعم امليزانية العامة
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات الطبية
الجزائر

التنمية احل�ضرية و�إدارتها
خدمات الرعاية الإجتماعية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
التنوع احليوي
الصين

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
التعليم العايل
الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات الطبية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الديني
العراق

امل�ساهمات يف املنظمات الدولية
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
الالمركزية ودعم احلكومات
الوطنية الفرعية
خدمات الرعاية الإجتماعية

المساعدات الخارجية 2016

163,354

-

148,795

-

108,903

-

90,144

-

86,278

-

52,057

-

30,057

-

24,560

2,221

24,503

-

7,424

-

441,621

185,590

156,820

156,820

136,129

-

97,650

-

28,770

28,770

17,229

-

5,024

-

4,857,795

2,911,910

2,830,000

2,830,000

1,866,828

-

78,410

78,410

67,213

-

11,843

-

3,500

3,500

1,753,503

263,044

673,293

-

352,601

-

318,243

-

196,941

196,941

47,359

-

46,500

46,500

35,286

-

29,248

-

20,011

-

19,603

19,603

14,419

-

82,724,287

74,753,440

50,000,000

50,000,000

13,370,801

13,288,868

10,060,457

10,060,457

3,243,386

-

االيواء واملواد غري الغذائية يف
حاالت الطوارئ الإن
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املك�سيك
التعليم الثانوي
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
التعليم الديني
مرافق التعليم والتدريب
أنتيغوا وبربودا

ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام
إيران

التعليم الديني
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التنوع احليوي
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
بنما

التنوع احليوي
بوت�سوانا
التنوع احليوي
الربامج املو�سمية
بيرو

التنوع احليوي
الربامج املو�سمية
بيالروس

الربامج املو�سمية
تايلند

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الديني
خدمات الرعاية الإجتماعية
التثقيف ال�صحي
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
مرافق التعليم والتدريب

2,205,993

-

1,090,988

737,054

886,452

664,839

860,060

-

857,221

2,221

148,928

-

1,438,022

561,781

669,175

501,881

333,742

-

257,353

-

تركمانستان

اخلدمات الطبية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
تركيا

خدمات الرعاية الإجتماعية
الأمن واحلماية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
اخلدمات الطبية
التنوع احليوي
املن�ش�آت الدينية
التعليم الديني

86,079

-

59,900

59,900

15,927

-

15,845

-

67,048

67,048

67,048

67,048

56,168

5,800

27,226

-

جزر مارشال

13,613

-

5,800

5,800

5,445

-

جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة

4,084

-

8,000

8,000

8,000

8,000

34,992

20,000

20,000

20,000

14,992

-

46,195

36,190

36,190

36,190

10,005

-

92,925

-

92,925

-

1,639,729

27,444

873,531

-

تونس

تطوير �أحوا�ض الأنهار
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
انظمة �إمداد املياه الكبرية
الطاقة ال�شم�سية

الربامج املو�سمية
جنوب أفريقيا

مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم يف الطفولة املبكرة
تخفيف الآثار االجتماعية
لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب
التنوع احليوي
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
خدمات الرعاية الإجتماعية
التعليم الديني

423,546

-

245,151

-

27,444

27,444

سانت فنسنت وغرينادين

19,404

-

سورينام

15,913

-

13,613

-

سيشيل

11,598

-

9,529

-

ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
التعليم الديني

8,331,977

8,331,977

8,185,251

8,185,251

146,726

146,726

78,410

78,410

دعم امليزانية العامة
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
مرافق التعليم والتدريب
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية

65,008

-

26,681

-

الربامج املو�سمية
التنوع احليوي

14,751

-

14,450

14,450

9,937

-

545,700

92,860

231,029

-

99,989

-

5,445

-

2,433,632

2,180,779

2,112,714

2,112,714

154,846

-

98,008

-

68,064

68,064

300,000

300,000

300,000

300,000

24,986

-

24,986

-

666,203

441,778

348,580

348,471

128,557

-

58,808

58,808

40,506

-

37,954

-

34,500

34,500

11,228

-

4,892

-

719

-

348

-

شيلى

صربيا

دعم امليزانية العامة
اخلدمات الطبية
الربامج املو�سمية
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
فنزويال

الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
فيجي

دعم امليزانية العامة
التنوع احليوي
كازاخستان

مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
كوبا

التنوع احليوي
كوستاريكا

دعم امليزانية العامة
الربامج املو�سمية
كولومبيا

112

-

67,048

67,048

67,048

67,048

الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
التنوع احليوي

18,990

-

6,129,091

5,532,280

3,183,870

3,183,870

التعليم الديني
خدمات الرعاية الإجتماعية

2,270,000

2,270,000

204,859

-

18,990

-

لبنان

136,129

-

107,531

-

94,077

-

78,410

78,410

51,123

-

3,092

-

44,293

12,500

31,793

-

12,500

12,500

200,653,972

200,392,383

200,136,129

200,000,000

391,190

391,190

93,044

-

32,417

-

1,193

1,193

23,960

4,970

18,990

-

4,970

4,970

148,629

12,500

136,129

-

12,500

12,500

9,776,854

8,521,751

7,985,457

7,933,619

1,073,860

191,042

397,090

397,090

108,299

-

104,501

-

88,484

-

19,163

-

34,000

34,000

34,000

34,000

152,120

136,129

136,129

136,129

15,991

-

69,008

11,000

46,008

-

12,000

-

11,000

11,000

24,344,352

8,561,320

5,994,353

-

4,537,199

44,650

200

199

اإلمارات العربية المتحدة

مــالحـــق

االيواء واملواد غري الغذائية يف
حاالت الطوارئ الإن
انظمة �إمداد املياه الكبرية
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
البنية التحتية للنقل الربي
مرافق التعليم والتدريب
التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
انظمة ال�صحة العامة الكبرية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الدعم والتن�سيق
املن�ش�آت الدينية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التنمية القروية
التطوير الق�ضائي والقانوين
التعليم الثانوي
ليبيا

مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
خدمات الدعم والتن�سيق
مالديف

دعم امليزانية العامة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
التعليم والتدريب الطبي
مرافق التعليم والتدريب
ماليزيا

التعليم الديني
الربامج املو�سمية
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التنوع احليوي
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة

المساعدات الخارجية 2016

3,379,588

555,404

3,249,138

3,249,138

1,632,584

1,613,286

1,075,995

-

1,054,944

1,054,716

836,669

-

743,262

743,262

موريشيوس

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
مرافق التعليم والتدريب
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
ناميبيا

518,179

402,940

453,058

339,794

الربامج املو�سمية

424,721

424,721

219,967

-

الطاقة ال�شم�سية

ناورو

غير محدد
(برامج في دول متعددة)

59,954

59,298

53,953

-

48,040

48,040

امل�ساهمات يف املنظمات الدولية

28,509

-

26,071

26,071

الربامج املو�سمية
التنمية القروية
البنية التحتية للنقل اجلوي

8,168

-

45,811,413

43,740,652

43,633,680

43,250,386

1,167,426

-

520,041

-

490,267

490,267

365,776

150,183

136,129

-

117,615

117,615

79,465

-

32,468

32,468

100

100

685,216

22,860

408,848

-

140,437

-

87,944

-

22,860

22,860

17,969

-

5,953

-

1,204

-

دول متعددة (آسيا)

دول متعددة (أفريقيا)

دول متعددة (األمريكيتين)

البنية التحتية للنقل اجلوي
دول متعددة (عالمي)

امل�ساهمات يف املنظمات الدولية
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
خدمات الدعم والتن�سيق
مكافحة الأمرا�ض املعدية
ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
حقوق الإن�سان
خدمات الرعاية الإجتماعية
التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
اخلدمات الطبية
التعليم العايل
التنوع احليوي
البنية التحتية للنقل اجلوي

564,361

117,615

316,907

-

117,615

117,615

58,535

-

56,847

-

12,007

-

2,450

-

14,992

-

14,992

-

250,000

250,000

250,000

250,000

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

4,850,020

800,000

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

البنية التحتية للنقل الربي
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
تخفيف الآثار االجتماعية
لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
التعليم الديني
التثقيف ال�صحي
التنوع احليوي
التعليم الثانوي

4,850,020

800,000

2,535,447

208,004

2,082,412

-

245,031

-

208,004

208,004

23,958

23,958

23,958

23,958

293,510,089

190,896,373

179,374,673

93,018,537

65,507,762

65,507,762

22,580,276

10,146,763

17,000,000

17,000,000

2,722,570

2,722,570

1,225,157

-

1,153,736

1,153,736

1,089,028

-

1,065,395

799,047

البنية التحتية للنقل البحري
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
التنوع احليوي

680,643

-

مرافق التعليم والتدريب

562,891

-

500,041

500,041

47,917

47,917

أذربيجان

الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
أرمينيا

أفريقيا الوسطى

أفغانستان

التنمية احل�ضرية و�إدارتها
خدمات الدعم والتن�سيق
التعليم العايل
خدمات الرعاية الإجتماعية
املن�ش�آت الدينية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

4,503,962

2,486,892

1,004,628

1,004,628

584,560

455,311

545,277

-

531,677

328,500

489,415

367,061

430,894

323,170

365,402

-

248,200

-

105,863

-

79,443

-

50,899

2,221

27,770

-

19,603

-

13,025

-

6,000

6,000

1,307

-

36,325

-

28,157

-

8,168

-

926,578

896,665

882,113

882,113

14,992

-

14,921

-

14,552

14,552

52,623

52,623

52,623

52,623

43,286,283

41,499,371

22,440,000

22,440,000

12,429,009

12,429,009

5,383,101

5,383,101

837,753

550,886

638,116

-

392,050

392,050

278,911

-

272,257

-

224,573

86,512

96,406

-

ال�صناعات الزراعية
الثقافة والرتفية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
التدريب املهني
اخلدمات الطبية
التعليم الديني
خدمات دعم الأعمال التجارية
وامل�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
النيجر

التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
التعليم العايل
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
دعم امليزانية العامة
اخلدمات الطبية
التثقيف ال�صحي
التعليم الديني
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
أوزبكستان

اخلدمات الطبية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
أوغندا

املن�ش�آت الدينية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
خدمات الرعاية الإجتماعية
التدريب املهني
اخلدمات الطبية
التعليم الثانوي
التنمية القروية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية

80,000

80,000

77,762

77,762

50,095

-

27,015

27,015

25,036

25,036

25,000

-

8,000

8,000

1,198

-

3,459,650

1,654,271

910,923

683,192

581,593

133,452

377,640

338,566

333,243

333,243

282,423

-

227,069

-

204,053

129,319

200,351

-

175,742

-

68,064

-

50,000

36,500

40,839

-

5,396

-

2,314

-

500,252

91,866

408,386

-

91,866

91,866

12,303,183

1,645,669

3,871,554

-

2,990,604

-

1,948,707

183,099

790,261

592,696

650,858

28,315

610,751

458,063

400,397

-

297,396

171,417

230,163

-

223,748

6,054
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برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
التعليم الديني
التنوع احليوي
باراغواي

الربامج املو�سمية
بوت�سوانا
التنوع احليوي
الربامج املو�سمية
بوركينا فاسو

املن�ش�آت الدينية
التعليم العايل
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
خدمات الرعاية الإجتماعية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املحطات الطاقة الكهرومائية
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
بوروندي

خدمات الرعاية الإجتماعية
التعليم الديني
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
مرافق التعليم والتدريب
بوليفيا

الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
تركمانستان

اخلدمات الطبية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
تشاد

التنوع احليوي
خدمات الرعاية الإجتماعية
مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
التعليم العايل
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة

الربامج املو�سمية

المساعدات الخارجية 2016

196,025

جنوب السودان

82,718

-

10,000

10,000

رواندا

196,025

19,989

-

19,989

-

34,992

20,000

20,000

20,000

14,992

-

5,663,664

1,659,180

3,368,290

-

966,728

966,728

495,326

434,864

424,676

103,700

141,857

69,489

109,827

-

دعم امليزانية العامة
مرافق التعليم والتدريب
مرافق التعليم والتدريب
التعليم الديني
التعليم يف الطفولة املبكرة
الربامج املو�سمية
زامبيا

التعليم الإبتدائي
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
خدمات الرعاية الإجتماعية
الربامج املو�سمية
زمبابوي

خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
الربامج املو�سمية
التنوع احليوي

84,400

84,400

69,533

-

3,026

-

2,107,455

33,716

791,147

33,716

البنية التحتية للنقل الربي

551,089

-

286,753

-

252,052

-

192,395

-

34,019

-

27,289

7,300

19,989

-

مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية
البنية التحتية للنقل الربي
خدمات الرعاية الإجتماعية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
اخلدمات الطبية
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب

7,300

7,300

8,331,977

8,331,977

8,185,251

8,185,251

146,726

146,726

3,377,596

1,936,636

1,427,434

1,427,434

901,110

-

457,473

457,473

208,115

-

187,541

-

143,377

-

51,729

51,729

817

-

24,986

-

24,986

-

سوازيلند

طاجيكستان

قيرغيزستان

البنية التحتية للنقل الربي
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
املن�ش�آت الدينية
مرافق التعليم والتدريب
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
كازاخستان

مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
املن�ش�آت الدينية

268,071

131,942

136,129

-

131,942

131,942

1,215,950

678,792

462,874

462,874

450,177

-

287,891

215,918

15,008

-

454,169

321,227

246,752

185,064

181,550

136,162

15,873

-

9,995

-

438,168

4,800

368,376

-

50,000

-

14,992

-

4,800

4,800

5,921,590

5,921,590

5,921,590

5,921,590

11,132,169

10,291,627

6,484,523

6,484,523

3,484,890

3,484,890

330,681

248,318

271,712

71,047

232,418

2,849

205,309

-

74,939

-

47,274

-

425

-

4,030,567

1,745,167

1,745,167

1,745,167

1,461,115

-

386,605

-

275,110

-

58,642

-

56,861

-

47,066

-

9,776,854

8,521,751

7,985,457

7,933,619

1,073,860

191,042

397,090

397,090

108,299

-

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
الربامج املو�سمية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
الوس

الأبحاث التعليمية
ليسوتو

انظمة �إمداد املياه الكبرية
مالي

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات الطبية
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الرعاية الإجتماعية
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
التنوع احليوي
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
مالوي

البنية التحتية للنقل الربي
خدمات الرعاية الإجتماعية

104,501

-

88,484

-

19,163

-

2,303,128

1,727,346

2,303,128

1,727,346

4,410,564

4,410,564

4,410,564

4,410,564

5,763,323

125,454

2,142,200

-

مرافق التعليم والتدريب
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
املن�ش�آت الدينية
اخلدمات الطبية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
منغوليا

الربامج املو�سمية
1,368,207

-

1,105,690

-

340,836

41,154

233,620

-

164,801

74,301

156,686

-

129,901

-

110,629

-

10,000

10,000

753

-

5,289,245

4,632,423

4,519,466

4,519,466

446,768

-

نيبال

التعليم يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية
مرافق التعليم والتدريب
الربامج املو�سمية
التنوع احليوي
تطوير العاملني باملجاالت
ال�صحية
حقوق الإن�سان
خدمات الرعاية الإجتماعية

118,913

34,547

102,477

-

78,410

78,410

14,078

-

5,396

-

2,243

-

1,492

-

2,723

-

2,723

-

1,889,689

1,393,353

1,439,455

1,079,591

403,047

302,286

27,226

-

11,476

11,476

5,985

-

1,250

-

1,250

-
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الملحق الثالث :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات للدول الجزرية الصغيرة النامية ،حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
الدول الجزرية الصغيرة
النامية
الرأس األخضر

برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
أنتيغوا وبربودا

ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام
بابوا غينيا الجديدة

التنوع احليوي
بربادوس

التنوع احليوي

ترينيداد وتوباغو

الربامج املو�سمية
توفالو

الطاقة ال�شم�سية
جزر البهاما

التنوع احليوي
جزر القمر

اخلدمات الطبية
دعم امليزانية العامة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
مرافق التعليم والتدريب
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع
التعليم
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
جزر سليمان

الطاقة ال�شم�سية
جزر مارشال

الطاقة ال�شم�سية
ساموا

التنوع احليوي

سانت فنسنت وغرينادين

ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام
سورينام

الربامج املو�سمية
سيشيل

اخلدمات الطبية
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
التعليم الديني
دعم امليزانية العامة
الربامج املو�سمية
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
مرافق التعليم والتدريب
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

غيانا

62,347

39,205

39,205

39,205

غينيا بيساو

التنوع احليوي
الربامج املو�سمية
فانواتو

23,142

-

67,048

67,048

67,048

67,048

دعم امليزانية العامة
التنوع احليوي

-

التنوع احليوي

19,989

-

19,989

-

450,000

450,000

450,000

450,000

دعم امليزانية العامة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
التعليم والتدريب الطبي
مرافق التعليم والتدريب

التعليم يف الطفولة املبكرة
فيجي

12,275

12,275

12,275

12,275

كوبا

-

مالديف

5,750
5,750

12,500

-

12,500

-

1,680,414

1,363,915

914,248
272,257
255,422

914,248
255,422

162,839
31,406

162,839
31,406

23,822
20,419

-

380,000

380,000

380,000

380,000

300,000

300,000

300,000

300,000

9,000

9,000

9,000

9,000

67,048

67,048

67,048

67,048

18,990

-

18,990

-

6,129,091

5,532,280

3,183,870
2,270,000
204,859
136,129
107,531
94,077

3,183,870
2,270,000
-

78,410

78,410

51,123
3,092

-

موريشيوس

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
متنوعة
برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء
الربامج املو�سمية
التعليم الديني
مرافق التعليم والتدريب
التكاليف الإدارية للجهات
املانحة الإماراتية
ميكرونيزيا

الطاقة ال�شم�سية
ناورو

الطاقة ال�شم�سية
هايتي

التنوع احليوي

5,000
5,000
48,155

5,000

UAE Foreign Assistance
and ODA

-

المساعدات الحكومية

5,000

48,155

-

520,536

390,402

520,536

390,402

148,629

الملحق الرابع :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات ،حسب الجهة المانحة والدولة (بالدوالر األمريكي)

12,500

136,129
12,500

12,500

34,000

34,000

34,000

34,000

365,776

150,183

136,129
117,615

117,615

79,465
32,468
100

32,468
100

564,361

117,615

316,907

-

117,615

117,615

58,535
56,847
12,007
2,450

-

1,790,000

1,790,000

1,790,000

1,790,000

250,000

250,000

250,000

250,000

10,000

10,000

10,000

10,000

م�صر
اليمن
ال�صومال
الأردن
العراق
ليبيا
موريتانيا
�سورية
باك�ستان
فل�سطني
املغرب
�إريرتيا
ت�شاد
كو�سوفو
جزر القمر
�أفغان�ستان
بنغالدي�ش
تنزانيا
النيجر
غامبيا
ال�صني
البو�سنة والهر�سك
فيجي
جنوب ال�سودان
�ألبانيا
كو�ستاريكا
مالديف
�صربيا
اجلبل الأ�سود
�سرياليون
�سي�شيل
الهند
بوركينا فا�سو
بنني
�أنتيغوا وبربودا
�سانت فن�سنت وغرينادين
الربازيل
�إيران
لبنان
غانا
دول متعددة (عاملي)
دول متعددة (�آ�سيا)
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (الأمريكيتني)

صندوق أبوظبي للتنمية

م�صر
ال�سودان
�صربيا

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

1,366,568,492
881,505,481
87,684,950
74,353,057
73,349,325
43,250,386
42,722,570
36,814,004
25,090,560
20,397,262
3,585,353
2,108,382
1,506,388
850,945
529,282
318,268
312,480
253,756
253,195
196,941
196,941
164,443
136,129
136,129
136,129
136,129
136,129
136,129
136,129
136,129
136,129
98,471
98,198
91,315
67,048
67,048
58,808
27,226
26,071
1,508
233,492,741
4,850,020
208,004
23,958

1,032,468,755
880,594,199
87,521,596
74,353,057
73,349,325
43,250,386
42,722,570
36,814,004
25,090,560
20,179,457
3,585,353
2,108,382
1,479,163
850,945
233,203
318,268
312,480
90,402
179,278
196,941
196,941
136,129
98,471
98,198
67,048
67,048
26,071
147,628,228
800,000
208,004
23,958

1,035,217,934
500,000,000
200,000,000

1,035,217,934
200,000,000

الأردن
املغرب
�أفغان�ستان
بنغالدي�ش
فل�سطني
�ألبانيا
�سوازيلند
مالوي
لي�سوتو
موريتانيا
طاجيك�ستان
�سورية
اليمن
اجلزائر
�سي�شيل
تون�س
ميكرونيزيا
قريغيز�ستان
لبنان
�إثيوبيا
كينيا
�أرمينيا
غامبيا
توفالو
جزر �سليمان
جزر مار�شال
ناورو
بنني
بوركينا فا�سو
دول متعددة (عاملي)

الهالل األحمر اإلماراتي

اليمن
فل�سطني
العراق
موريتانيا
الهند
م�صر
الأردن
اليونان
ال�سودان
ال�صومال
لبنان
توغو
�إندون�سيا
�ألبانيا
قريغيز�ستان
مايل
غانا
ليبيا
اجلزائر
بوركينا فا�سو

159,716,741
148,379,619
34,949,009
28,665,941
15,600,000
15,526,817
5,921,590
4,519,466
4,410,564
4,070,242
3,484,890
3,300,000
3,000,000
2,830,000
2,270,000
2,180,779
1,790,000
1,745,167
1,167,983
1,004,628
969,235
882,113
743,262
450,000
380,000
300,000
250,000
114,348
84,400
31,678,598
138,214,216
14,442,540
7,593,809
7,486,824
6,509,849
6,132,263
4,910,861
4,851,069
4,803,072
3,730,609
3,223,174
3,098,117
2,750,809
2,368,207
2,268,825
2,250,608
2,084,688
2,070,760
1,992,475
1,970,756

159,716,741
148,379,619
34,949,009
28,665,941
15,600,000
15,526,817
5,921,590
4,519,466
4,410,564
4,070,242
3,484,890
3,300,000
3,000,000
2,830,000
2,270,000
2,180,779
1,790,000
1,745,167
1,167,983
1,004,628
969,235
882,113
743,262
450,000
380,000
300,000
250,000
114,348
84,400
31,168,598
66,608,834
737,054
274,435
23,523
78,410
360,250
303,414
1,082,826
78,410
-
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�أوغندا
البو�سنة والهر�سك
الفلبني
باك�ستان
ت�شاد
كازاخ�ستان
�أفغان�ستان
كينيا
�سريالنكا
ال�سنغال
تنزانيا
النيجر
املغرب
املك�سيك
بنغالدي�ش
كمبوديا
اجلبل الأ�سود
تون�س
جزر القمر
مالديف
�سورية
�إثيوبيا
موري�شيو�س
�سي�شيل
جنوب �أفريقيا
غينيا
جيبوتي
مالوي
تركيا
تايلند
الر�أ�س الأخ�ضر
غامبيا
الربازيل
فيتنام
نيجرييا
كو�سوفو
�صربيا
�سرياليون
غينيا بي�ساو
بنني
�إريرتيا
ال�صني
ماليزيا
كولومبيا
غينيا اال�ستوائية
�شيلى

مؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية

املغرب
اليمن
لبنان
تركمان�ستان
باك�ستان
كازاخ�ستان
طاجيك�ستان
ال�صومال

المساعدات الخارجية 2016

1,945,754
1,834,895
1,803,319
1,409,593
1,396,957
1,128,279
1,106,931
1,059,892
870,290
845,696
601,960
505,236
380,343
355,522
342,071
236,979
222,344
197,381
196,842
169,344
165,355
162,926
157,092
104,274
102,369
101,552
94,310
78,410
78,410
77,811
62,347
60,986
58,808
45,957
40,839
36,755
27,226
24,503
23,142
21,781
21,781
19,603
14,974
12,000
9,529
6,806

196,025
313,640
313,640
392,050
167,820
691,199
78,410
392,050
333,243
39,205
185,590
176,423
117,615
117,615
78,410
58,808
78,410
23,523
78,410
78,410
27,444
39,205
39,205
7,841
19,603
-

44,053,727
43,962,275
11,895,133
8,331,977
8,224,008
8,123,359
6,484,523
6,400,263

44,014,304
43,949,665
6,026,524
8,331,977
2,060,346
8,123,359
6,484,523
6,400,263

�أفغان�ستان
كو�سوفو
�سي�شيل
فل�سطني
ال�سنغال
ال�سودان
الأردن
جزر القمر
كينيا
ماليزيا
ليبيا
بوروندي
رواندا
�صربيا
م�صر
العراق
�سورية
تنزانيا
بنغالدي�ش
�أوزبك�ستان
تايلند
بيالرو�س
موريتانيا
مالديف
جنوب �أفريقيا
نيجرييا
�إندون�سيا
املك�سيك
تون�س
�إثيوبيا
البو�سنة والهر�سك
�ألبانيا
تركيا
كولومبيا
اجلبل الأ�سود
الفلبني
فيتنام
الربازيل
الأرجنتني
اليونان
غامبيا
اجلزائر
غينيا
�سرياليون
غينيا بي�ساو
�أوغندا
�سريالنكا
ميامنار
الهند
مايل
توغو
بريو
جمعية دار الرب

5,176,724
4,492,885
3,198,879
2,583,806
1,834,845
1,329,366
1,125,783
791,451
680,588
509,325
490,267
465,185
465,185
458,201
439,137
200,109
200,109
124,741
107,471
91,866
85,046
77,934
75,041
57,582
55,030
50,027
50,027
50,027
50,027
50,027
50,027
40,022
40,022
30,016
30,016
30,016
30,016
30,016
30,016
28,236
25,014
25,014
25,014
25,014
25,014
25,014
25,014
20,011
15,473
15,008
15,008
10,005

5,126,697
4,442,858
3,183,870
882,880
1,769,810
546,077
1,075,756
791,451
551,028
490,267
392,383
38,919
39,695
57,444
91,866
32,568
15,473
-

ال�سودان
م�صر
ال�صومال
لبنان
فل�سطني
الفلبني
الهند
مايل
موريتانيا
كينيا
توغو
�إندون�سيا
بوروندي
تنزانيا
تايلند
�ساحل العاج
�أوغندا
بنني
ال�سنغال
ال�صني
كو�سوفو
غينيا
اليمن
�سورية
�سريالنكا
�سي�شيل
موري�شيو�س
�إثيوبيا
املك�سيك
النيجر
�إريرتيا
�ألبانيا
غانا
ماليزيا
غامبيا

مؤسسة دبي العطاء

فل�سطني
باك�ستان
تنزانيا
الفلبني
الو�س
الهند
نيبال
�أوغندا
غانا
�سرياليون
ال�سنغال
الأردن
�إثيوبيا
النيجر
العراق
كينيا
م�صر
املك�سيك
فانواتو

9,486,209
7,859,027
5,625,453
2,975,761
2,843,636
2,281,170
2,103,183
1,929,868
1,911,234
1,891,627
1,804,612
1,456,118
1,451,503
1,188,221
1,144,465
1,000,999
905,391
851,452
750,060
721,164
651,273
517,566
515,091
479,278
425,941
409,815
407,269
286,055
283,408
247,055
117,496
90,206
61,447
19,173
11,979

-

3,512,109
3,496,586
2,948,419
2,492,792
2,303,128
2,064,376
1,842,503
1,401,011
1,205,544
1,151,564
1,059,610
1,052,276
920,308
910,923
886,452
781,624
752,574
669,175
520,536

2,634,082
2,622,440
2,211,314
1,869,594
1,727,346
1,548,282
1,381,877
1,050,759
904,158
863,673
794,708
789,207
690,231
683,192
664,839
586,218
564,431
501,881
390,402

لبنان
زامبيا
ليبرييا
رواندا
مالوي
دول متعددة (عاملي)

جمعية الشارقة الخيرية

الهند
بنغالدي�ش
م�صر
بوركينا فا�سو
توغو
الفلبني
ال�سودان
�سريالنكا
النيجر
ال�سنغال
ال�صومال
موريتانيا
تنزانيا
�إثيوبيا
الأردن
لبنان
ال�صني
تايلند
طاجيك�ستان
ليبرييا
البو�سنة والهر�سك
كمبوديا
جيبوتي
�سرياليون
�ألبانيا
املغرب
مالوي
الكونغو
بوروندي
مدغ�شقر
كينيا
الربازيل
�إندون�سيا
اليمن
اجلبل الأ�سود
اليونان
بنني
�إيران
غانا
موزامبيق
جنوب �أفريقيا
ت�شاد
قريغيز�ستان
�أذربيجان
�أرمينيا
فل�سطني
غينيا
اجلزائر

453,058
428,302
359,864
287,891
46,063
1,065,395

339,794
321,227
269,898
215,918
34,547
799,047

5,303,807
3,768,840
2,004,939
1,802,753
1,155,987
976,354
836,359
807,552
805,561
572,322
507,949
453,223
377,297
375,881
361,220
342,922
322,483
247,898
201,943
154,551
153,764
140,100
112,225
93,170
77,600
77,096
69,918
64,603
62,806
53,873
53,294
48,266
46,259
40,945
33,143
25,864
23,531
23,142
21,032
19,494
17,697
16,778
16,574
16,335
14,921
13,613
8,168
6,806

-

208

207

اإلمارات العربية المتحدة

مــالحـــق

�ساحل العاج
نيجرييا
الأرجنتني
تون�س
فيتنام
�أوغندا
منغوليا
مالديف

الجهات المانحة
الجديدة والقطاع الخاص

الهند
اليمن
باك�ستان
كينيا
بنغالدي�ش
�صربيا
املغرب
فيتنام
الفلبني
نيبال
�إندون�سيا
ماليزيا
فل�سطني
نيجرييا
�أوغندا
ال�صني
تايلند
الأردن
دول متعددة (عاملي)

جمعية دبي الخيرية

الهند
�أوغندا
مايل
الفلبني
ال�سودان
لبنان
مالوي
موريتانيا
ال�صني
طاجيك�ستان
�إندون�سيا
�ألبانيا
كمبوديا
تنزانيا
النيجر
�سرياليون
ليبرييا
بوركينا فا�سو
ال�سنغال
البو�سنة والهر�سك
بنني
جيبوتي
الكونغو الدميقراطية
غامبيا
توغو
الربازيل
غينيا

المساعدات الخارجية 2016

6,296
5,445
5,445
5,445
5,445
4,084
2,723
2,723

-

8,530,999
88,506
41,198
34,677
34,263
32,417
23,877
14,000
9,801
8,485
8,282
5,953
2,500
1,600
1,500
953
953
500
12,690,738

7,567
29,232
13,286
10,506
3,644
270,406

4,565,452
2,565,286
1,367,792
1,030,212
626,670
597,619
565,393
491,002
445,859
396,335
383,889
295,064
225,244
222,230
198,933
153,417
135,203
104,332
99,673
89,371
58,418
55,301
53,082
50,120
46,003
38,048
36,286

-

غانا
�إثيوبيا
نيجرييا
بوروندي
�سريالنكا
زامبيا
جنوب �أفريقيا

مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لألعمال
الخيرية واإلنسانية

الأردن
لبنان
ال�صومال
�أفغان�ستان
طاجيك�ستان
الهند
كازاخ�ستان
بنغالدي�ش
توغو
بنني
�أوغندا
ال�سودان
موريتانيا
م�صر
ال�سنغال
كو�سوفو
فل�سطني
غانا
�إثيوبيا
تنزانيا
النيجر
باك�ستان
مايل
جيبوتي
�إندون�سيا
�سريالنكا
بوركينا فا�سو
بوروندي
تايلند
�سرياليون
الفلبني
نيبال
الربازيل
نيجرييا
غامبيا

جمعية الرحمة
لألعمال الخيرية

�أوغندا
�إندون�سيا
لبنان
بنغالدي�ش
الهند
موريتانيا
الفلبني
تركيا
ال�صومال
�سريالنكا

35,252
27,501
18,342
17,751
16,923
15,873
11,963

-

2,138,209
1,514,308
1,344,760
829,712
562,257
544,242
525,216
522,657
439,745
388,946
388,744
352,390
349,156
305,854
304,547
287,094
272,257
252,802
217,806
201,958
200,139
190,580
187,825
138,987
137,822
131,636
114,087
110,210
83,556
67,384
55,225
27,226
27,226
13,613
13,613

1,677,896
960,970
776,325
598,428
319,993
282,929
398,393
254,554
287,762
273,476
215,247
238,351
246,654
113,999
152,595
166,957
139,785
133,452
87,122
113,233
22,543
1,307
29,077
69,489
33,716
38,660
2,797
-

4,263,807
2,947,666
1,632,351
1,492,329
1,136,047
316,035
295,264
287,843
207,190
143,643

-

�أفغان�ستان
�إثيوبيا
ال�سنغال

مؤسسة أحمد بن
زايد آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية

املغرب
�أوغندا
�أفغان�ستان
الهند
�أوزبك�ستان
دول متعددة (عاملي)
دول متعددة (�أفريقيا)
المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية

دول متعددة (عاملي)

هيئة آل مكتوم الخيرية

ال�سودان
غانا
بوركينا فا�سو
كينيا
تنزانيا
موزامبيق
رواندا
ت�شاد
�إثيوبيا
ال�صومال
جنوب �أفريقيا
الكونغو الدميقراطية
م�صر
النيجر
توغو
الكامريون
الأردن
�أوغندا
جزر القمر
غامبيا
نيجرييا
جنوب ال�سودان
ال�سنغال
بنني
�أفريقيا الو�سطى
الهند
�ألبانيا

مؤسسة
بيت الشارقة الخيري

فل�سطني
�إندون�سيا
الهند
بنغالدي�ش
ال�صومال
البو�سنة والهر�سك
�إثيوبيا
ميامنار
�سريالنكا
�سورية
لبنان
اليمن

86,659
36,238
6,670

-

4,900,626
598,965
598,965
462,837
408,386
3,539,341
2,150,830

-

10,159,944

10,146,763

1,646,635
793,038
620,609
513,272
493,797
476,880
462,874
457,473
455,311
453,086
348,471
333,446
301,495
288,607
261,540
218,553
211,709
171,417
162,839
149,248
143,527
131,942
130,729
110,135
52,623
15,827
2,162

1,450,610
793,038
538,564
513,272
425,824
476,880
462,874
457,473
455,311
453,086
348,471
333,446
29,238
288,607
261,540
218,553
126,946
171,417
162,839
149,248
143,527
131,942
130,729
110,135
52,623
15,827
2,162

1,598,514
1,390,126
958,603
920,326
867,888
581,253
369,731
287,995
235,822
200,378
194,419
155,453

-

العراق
كمبوديا
ال�سودان
م�صر
تنزانيا
جنوب �أفريقيا
دول متعددة (�أفريقيا)

مؤسسة القلب الكبير

فل�سطني
م�صر
الأردن
العراق
باك�ستان
لبنان
تركيا
ماليزيا

مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت اتصاالت

املغرب
نيجرييا
باك�ستان
م�صر
�أفغان�ستان

مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية

بوركينا فا�سو
كينيا
لبنان
�سريالنكا
باك�ستان
املغرب
ال�سودان
م�صر
الربازيل
الفلبني
�أفغان�ستان
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
ماليزيا
�شيلى
تركيا
�أوغندا
املك�سيك
اجلبل الأ�سود
كو�سوفو
اليونان
بوليفيا
�ألبانيا
ترينيداد وتوباغو
�أذربيجان
باراغواي
فنزويال
�إكوادور
�سورينام
البو�سنة والهر�سك
نيكاراغوا
كو�ستاريكا

129,322
60,904
27,226
8,140
4,084
2,723
176,613

-

999,508
632,857
488,571
426,919
317,983
249,966
99,989
87,944

-

829,111
822,070
265,000
249,576
142,912

829,111
822,070
265,000
249,576
87,912

868,529
209,886
71,586
68,064
57,191
44,975
37,202
34,981
29,984
27,207
27,008
24,986

868,529
209,886
39,978
68,064
2,221
2,221
2,221
27,008
-

24,986
24,986
24,986
22,210
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
18,990
18,990
18,990
17,213
15,991
15,991

2,221
2,221
-

210

209

اإلمارات العربية المتحدة

مــالحـــق

كولومبيا
�أرمينيا
ال�سنغال
بيالرو�س
ناميبيا
زمبابوي
بوت�سوانا
جنوب �أفريقيا
تنزانيا
زامبيا
مالوي
�سي�شيل
بنغالدي�ش
العراق
الهند
ال�صومال
غانا
بنني
�إثيوبيا
مايل
طاجيك�ستان
فل�سطني
موريتانيا

مؤسسة طيران
اإلمارات لألعمال الخيرية

زمبابوي
الهند
بنغالدي�ش
�إثيوبيا
كينيا
الفلبني
جنوب �أفريقيا
املغرب
تنزانيا
الأردن
�سريالنكا

صندوق محمد بن
زايد للمحافظة
على الكائنات الحية

الهند
الربازيل
املك�سيك
�إندون�سيا
�إكوادور
مدغ�شقر
ال�صني
�سريالنكا
بريو
فيتنام
جنوب �أفريقيا
كوبا
الكونغو
تنزانيا
اليونان
�ساحل العاج
ماليزيا

المساعدات الخارجية 2016

15,991
14,992
14,992
14,992
14,992
14,992
14,992
14,992
12,216
9,995
9,995
9,995
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221

2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221
2,221

418,376
300,997
225,508
139,328
139,327
87,593
78,460
43,933
41,575
33,333
15,200

-

103,930
101,930
59,900
52,200
51,000
47,000
46,500
44,400
36,190
35,724
34,500
34,000
32,000
24,000
23,700
23,150
22,860

103,930
101,930
59,900
52,200
51,000
47,000
46,500
44,400
36,190
35,724
34,500
34,000
32,000
24,000
23,150
22,860

بوت�سوانا
الكامريون
كينيا
الفلبني
�أرمينيا
تركيا
بنني
�أنغوال
غينيا
فيجي
جزر البهاما
�شيلى
بابوا غينيا اجلديدة
باك�ستان
بنغالدي�ش
نيبال
كولومبيا
غانا
مايل
هايتي
هنودرا�س
�أوغندا
كمبوديا
�ساموا
بنما
بوليفيا
�إثيوبيا
غواتيماال
�إيران
بربادو�س
الأرجنتني
غيانا
فنزويال
زمبابوي
اجلزائر
�أوكرانيا

20,000
18,500
16,411
14,750
14,552
14,450
13,000
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,275
12,050
11,800
11,476
11,000
11,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,600
9,000
8,000
7,300
6,000
6,000
5,800
5,750
5,000
5,000
4,970
4,800
3,500
1,990

20,000
18,500
16,411
14,750
14,552
14,450
13,000
12,500
12,500
12,500
12,500
12,275
12,050
11,800
11,476
11,000
11,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,600
9,000
8,000
7,300
6,000
6,000
5,800
5,000
5,000
4,970
4,800
3,500
1,990

دول متعددة (عاملي)

883,331

883,331

�إثيوبيا
النيجر
�سريالنكا
ال�سنغال

450,000
50,000
50,000
50,000

328,500
36,500
36,500
36,500

136,129
136,129
136,129
50,095
40,839
22,325
13,613
13,613

-

مركز إيواء النساء واألطفال

مؤسسة نور دبي

مؤسسة سلطان
بن خليفة آل نهيان
اإلنسانية والعلمية

الأردن
كينيا
العراق
�أفغان�ستان
اليمن
املغرب
م�صر
ليبرييا

التعليقات الختامية
أغرا�ض �إي�ضاحية فقط ،وال تعرب عن �أي ر�أي �أو اعرتاف �أو
�1.1أ� .إخالء امل�س�ؤولية :جميع اخلرائط واملواد /الر�سوم اجلغرافية الواردة يف هذا التقرير م�ستخدمة ل ٍ
ت�صديق من جانب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �أو دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن الو�ضع القانوين لأي دولة �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة� ،أو لأي من
ال�سلطات امل�س�ؤولة فيها� ،أو �أي تعيني حلدودها.
ب .مت تقريب الن�سب املئوية لأقرب عدد �صحيح لتي�سري القراءة .وعليه ،فقد تظهر �أخطاء تقريبية يف بع�ض احلاالت.
ج .مت احل�صول على جميع ال�صور وحتديد م�صادرها بوا�سطة اجلهات املانحة الإماراتية واجلهات احلكومية الإماراتية ،فيما عدا ال�صورة اخلا�صة مبقال برنامج
امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
2.2جميع قيم ون�سب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املقدمة من اجلهات الإماراتية املانحة و�أع�ضاء جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،وكذلك ن�سب
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املقدمة للبلدان الأقل منو ًا خالل عام  2016هي ن�سب تقريبية م�ؤقتة ،وت�ستند �إىل تقرير جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ب�ش�أن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،ال�صادر يف �أبريل .2017
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf
http://polioeradication.org/news-post/global-leaders-support-new-six-year-plan-to-deliver-a-polio-free-world-by-2018/3.3
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf; OECD-DAC;4.4
http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm
5.5حتى فرباير  .2017ت�ستند الأرقام وفق ًا خلدمة التتبع املايل التابعة ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا).
https://www.irinnews.org/maps-and-graphics/2016/12/20/biggest-donors-20166.6
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm7.7
8.8تعترب قيم امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات وكذلك ن�سبة امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املقدمة خالل عام  2016قيم ًا
م�ؤقتة حتى تاريخ طباعة هذا التقرير ،و�سيتم ت�أكيد قيمها النهائية من ِقبل جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف دي�سمرب .2017
بينما تعترب قيم امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات وكذلك ن�سبة امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املقدمة خالل عامي
 2014و 2015وفق ًا للأرقام النهائية التي �صدرت عن جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
9.9با�ستثناء اجلزئني "ب" و"ج" من الف�صل الأول ،واللذان ي�شريان �إىل قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية ،ف�إن كافة �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
الأخرى الواردة يف هذا التقرير مت التعبري عنها كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إجمالية.
1010ا�ستناد ًا لأحدث البيانات عن الفرتة من 2012 – 2001؛ http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2016/08/State-of-LDCs2016.pdf
1111وفق ًا للبيانات الأ ّولية للجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حتى �أبريل 2017؛ با�ستثناء �أملانيا ،حيث مل يتم ت�ضمني م�ساعداتها
الإمنائية الر�سمية املمنوحة للبلدان الأقل منو ًا �ضمن البيانات الأ ّولية.
�1212إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ()UNDESA؛ البيانات م�ستمدة من توقعات �سكان العامل :مراجعة  ،2012جمموعة بيانات ب�إ�صدار CD-ROM
ممتد (�إ�صدارات الأمم املتحدة ،رقم )XIII.10.13
http://documents.worldbank.org/curated/en/842031468193780495/pdf/WPS7134.pdf1313
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/results/fast_facts/fast-facts--youth-as-partners-for-the-implementation-of-the-1414
sdgs.html
1515حتليل :وزارة اخلارجية والتعاون الدويل؛ امل�صدر :م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ،ومنظمة التجارة العاملية ،ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل
https://unhabitat.org/united-nations-adopts-sdgs-cities-in-greater-focus/1616
http://www.khaleejtimes.com/business/economy/abu-dhabi-delegation-reviews-jordan-projects1717
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/37.aspx#.WX8kdk2KBCo1818
http://www.oecd.org/dac/gender-development/thedacgenderequalitypolicymarker.htm1919
2020امل�صدر :الهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء بدولة الإمارات العربية املتحدة ،بيانات 2015
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=EGY2121
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/2222
http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview#12323
https://menaherald.com/en/countries/uae/abu-dhabi-fund-for-development-extends-loan-of-aed77-million-for-construction-of-2424
metolong-dam-project-in-lesotho-south-africa/

2525اللجنة املعنية بالنمو والتنمية؛
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Vol1_Urbanization_Growth.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017%20Libya%20Humanitarian%20Response%20Plan%20%28EN%29.pdf2626
http://www.unhcr.org/syria-emergency.html2727
http://www.unocha.org/yemen/crisis-overview2828
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-announces-new-usd-10-million-commitment-to-the-field-2929
of-education-in-emergencies-on-the.html
http://doc.iiep.unesco.org/wwwisis/repdoc/peic/2960.pdf3030
http://www.mediaoffice.ae/en/media-center/news/19/10/2016/dubai-cares.aspx
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report3131
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/AEO_ES_English.pdf3232
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3333برنامج الرقابة امل�شرتكة بني منظمة ال�صحة العاملية واليوني�سيف لإمدادات املياه واملرافق ال�صحية "تقرير  2015وتقييم الأهداف الإمنائية للألفية" ،متوفر على
املوقعhttp://www.wssinfo.org :
http://www.worldbank.org/en/region/eap3434
http://www.oecd.org/development/asia-challenges.htm3535
http://www.oecd.org/development/asia-challenges.htm3636
3737الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
3838الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
3939ي�ستند التعريف احلايل للبلدان الأقل منو ًا �إىل  3معايري :ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل ،الأ�صول الب�شرية ،وال�ضعف االقت�صادي جتاه الهزات
وال�صدمات اخلارجية.
4040مكتب الأمم املتحدة للممثل ال�سامي للبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية والدول اجلزرية ال�صغرية النامية (.)UN-OHRLLS
4141التقرير ال�صادر عن مكتب املمثل ال�سامي للأمم املتحدة للبلدان الأقل منو ًا و البلدان النامية غري ال�ساحلية و الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ( )OHRLLSيف
 ،2016ب�ش�أن حالة البلدان الأقل منو ًا.
4242ورقة املعلومات الأ�سا�سية ال�صادرة عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� :ضرورة زيادة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجهة للدول الأكرث احتياج ًا
�4343صحيفة وقائع �صادرة عن مكتب املمثل ال�سامي للأمم املتحدة لأقل البلدان منو ًا و البلدان النامية غري ال�ساحلية و الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ()OHRLLS
ب�ش�أن الدول النامية غري ال�ساحلية
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/4444
http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=EG4545
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-security-alert-january-4-20174646
http://www.unocha.org/yemen/about-ocha-yemen4747
http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/who-scales-up-response-for-increase-in-malaria-in-yemen.html4848
http://www.unhcr.org/news/latest/2017/2/58b001ab4/poorer-countries-host-forcibly-displaced-report-shows.html4949
https://www.adfd.ae/PublishingImages1/ADFD_Country%20Report%20Jordan%20ENG_15_6_2016_9_43_11.pdf5050
http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/morocco/morocco.htm; http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview5151
5252منظمة العمل الدولية؛ البنك الدويلhttp://pubdocs.worldbank.org/en/670491492266524188/Morocco-MEM2017-ENG.pdf :
https://www.un.org/press/en/2017/sc12748.doc.htm5353
http://www.fao.org/somalia/news/detail-events/en/c/247642/5454
http://www.unocha.org/somalia5555
5656توىل �صندوق �أبوظبي للتنمية ( )ADFDدفع و�إدارة بع�ض املنح والقرو�ض التي قدمتها حكومة دولة الإمارات .ويف هذه احلاالت ،يتم ت�سجيل املدفوعات وااللتزامات
حتت م�سمى "�صندوق �أبوظبي للتنمية" كجهة مانحة منف�صلة ،ومن ثم يتم حتليلها وعر�ضها ب�شكل م�ستقل يف خمتلف ف�صول التقرير.
5757برنامج الرقابة امل�شرتكة بني منظمة ال�صحة العاملية واليوني�سيف لإمدادات املياه واملرافق ال�صحية "تقرير  2015وتقييم الأهداف الإمنائية للألفية" ،متوفر على
املوقعhttp://www.wssinfo.org/ :
;http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/07/15/half-of-sub-saharan-african-youth-are-out-of-school5858
https://www.unicef.org/somalia/education_111.html
5959دليل اال�ستجابة للطوارئ  ،2015وزارة التنمية والتعاون الدويل ،مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية2015 ،
https://www.thenational.ae/business/dubai-international-humanitarian-city-sees-growing-demand-as-conflicts-rage-in-the-6060

region-1.240235
https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species6161
https://www.thenational.ae/uae/un-helps-9-victims-of-human-trafficking-in-dubai-and-abu-dhabi-start-new-lives-1.4557856262
http://www.oecd.org/dac/private-sector-engagement-in-development-co-operation.htm6363
6464تعترب قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ون�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدخل القومي الإجمايل قيم ّا �أولي ًة.
و�ستقوم جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ب�إ�صدار الأرقام النهائية يف دي�سمرب  .2017وتعترب كافة الأرقام الواردة يف هذا

الف�صل �أرقام ًا �إجمالية م�ؤقتة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
6565البنك الدويلhttp://www.worldbank.org/en/country/mic/overview; http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf :
6666ورقة املعلومات الأ�سا�سية ال�صادرة عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� :ضرورة زيادة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجهة للدول الأكرث احتياج ًا
"6767اال�سرتاتيجية االمنائية الدولية لعقد الأمم املتحدة االمنائي للثاين" ،قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � XXV)، 24( #2626أكتوبر  ،2017الفقرة .43
http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm6868
http://unohrlls.org/about-ldcs/6969
http://www.un.org/en/conf/ldc/pdf/outcome_%20document_second_un_conference_%20ldcs.%20pdf.pdf7070
http://unohrlls.org/about-sids/7171
https://www.vision2021.ae/en/our-vision/united-destiny7272
https://www.vision2021.ae/en7373
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/7474
http://www.everywomaneverychild.org/wp-content/uploads/2016/12/EveryWhere_AD_Report_for_web-4.pdf7575
http://www.who.int/pmnch/media/news/2015/abudhabi_declaration.pdf7676
https://www.giving.ae/en/7777
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC%282016%2918/REV&docLanguage=En7878
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