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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات..
“مهما أقمنا من
ٍ
ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات ،فإن ذلك كله يظل
ً
ً
ماديا ال روح فيه ،وغير قادر على االستمرار ،إن روح كل
كيانا

ذلك (اإلنسان) ،فهو القادر بفكره ،القادر بفنه وإمكانياته على
صيانة كل هذه المنشآت ،والتقدم بها والنمو معها”
المغفور له بإذن الله
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

“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”.

“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)

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

تبنت دولة الإمارات ،ومنذ ت�أ�سي�سها ،نهج تقدمي
امل�ساعدات اخلارجية ملختلف الدول وال�شعوب
ال�شقيقة وال�صديقة املحتاجة ،حيث عملت
الدولة على م�ضاعفة وتعظيم �أثر امل�ساعدات
املقدمة التي ت�سهم يف تعزيز ال�سالم العاملي
واالزدهار والق�ضاء على الفقر بكافة �صوره
و�أ�شكاله .ودولة الإمارات ملتزمة جتاه تقدمي
امل�ساعدات وامل�ساهمة يف حل الق�ضايا الإن�سانية
�أينما كانت ،حيث ترتكز �سيا�ستها على مبادئ
وقيم عربية و�إ�سالمية �أ�صيلة ،ت�ؤكد �ضرورة
تقدمي العون والدعم لل�شقيق وال�صديق دون ِم ّن ٍة
تفاخر ،وهي مبادئ �أر�سى دعائمها يف املجتمع
�أو ٍ
الإماراتي املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،الوالد امل�ؤ�س�س لدولة الإمارات “طيب
اهلل ثراه“ .كما �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه
اهلل -عن ت�سمية عام  2018يف دولة الإمارات
بـ “عام زايد” ،ليكون فر�صة ال�ستذكار م�آثر
هذا القائد ،وتر�سيخها لدى �أبناء جيل اليوم،
ليتمكنوا من ال�سري على خطى الآباء امل�ؤ�س�سني،
وخ�صو�ص ًا يف خدمة الوطن والإن�سانية ،وحمل
�شعلة العطاء وحب اخلري ون�شر ال�سالم ،متحلني
بالأخالق احلميدة التي تعزز من االنفتاح على
الثقافات الأخرى.

�إن دولة الإمارات قد قطعت �شوط ًا كبري ًا يف
ربط م�ساعداتها ب�أهداف التنمية امل�ستدامة،
التي تعمل على حت�سني حياة الأفراد ،وخ�صو�ص ًا
الأهداف الرئي�سة التي تركز على مكافحة
الفقر واجلوع ،وبرامج دعم ومتكني الن�ساء
والفتيات� ،إ�ضافة �إىل توفري الرعاية ال�صحية
الالزمة ،وكذلك الفر�ص التعليمية مبا يحقق
�أي�ض ًا ت�ساوي فر�ص التعليم بني اجلن�سني ،التي
تعمل على انت�شال املجتمعات من دائرة الفقر
واجلهل ،وت�ضمن انخراط تلك املجتمعات يف
م�سرية التقدم والتنمية.
كما �أن دولة الإمارات ا�ستطاعت �أن تبني عالقات
�شراكة �إن�سانية وتنموية مع العديد من املنظمات
الدولية ،وخ�صو�ص ًا منظمات الأمم املتحدة،
التي ا�ستطاعت �أن ت�سهم يف تخفيف وط�أة الو�ضع
الإن�ساين يف العديد من دول العامل ،ال �سيما و�أن
العامل ي�شهد وللأ�سف مزيد ًا من تلك الأزمات
وال�صراعات والكوارث الطبيعية التي تتطلب
مزيد من الدعم وامل�ساعدات وتعزيز برامج دعم
اال�ستقرار ،و�إيجاد حلول متويلية مبتكرة تعمل
على ا�ستدامة م�صادر التمويل.

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

�أود �أن �أتقدم بال�شكر والعرفان جلميع زمالئي
العاملني يف املجال الإن�ساين ،وخا�صة يف
مناطق الكوارث والنزاعات ،الذين يخاطرون
ب�أرواحهم يف �سبيل االن�سانية .وال يفوتني �أن
�أ�ستذكر ت�ضحيات �شهداء فريق الواجب الإن�ساين
الإماراتي يف خمتلف �أرجاء العامل ،الذين وهبوا
حياتهم تلبية لنداء الواجب ،مما ي�ستدعي منا
تن�سيق اجلهود الدولية ملحاربة الوجه القبيح
للإرهاب والأفكار الأيديولوجية املتطرفة.
وال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر جلميع
امل�ؤ�س�سات الإماراتية املانحة التي �أ�سهمت يف
دعم مكانة الدولة على ال�صعيد الدويل يف
املجال الإن�ساين والتنموي واخلريي .حيث كانت
وما تزال امل�ؤ�س�سات الإماراتية �سباقة يف مد يد
العون لكل حمتاج ،وال ت�ألوا جهد ًا يف م�سابقة
الزمن لال�ستجابة والتعامل مع خمتلف الكوارث
والأزمات التي تتطلب �سرعة اال�ستجابة وتوفري
املوارد والدعم الالزم ،مبا ي�ضمن امل�ساهمة يف
حفظ ا�ستقرار وازدهار العامل الذي نعي�ش فيه.
عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

ي�أتي �إ�صدار هذا التقرير ال�سنوي للم�ساعدات
الإماراتية اخلارجية ،متزامن ًا مع االحتفاء
بالذكرى املئوية مليالد املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،الوالد امل�ؤ�س�س لدولة الإمارات،
و�إعالن عام “ 2018عام زايد” يف دولة
الإمارات ،وليت ّوج �سل�سلة من الفعاليات واملبادرات
التي �سيجري تنفيذها يف دولة الإمارات والعامل،
وامل�صممة لتكرمي ذكرى املغفور له ال�شيخ زايد،
ط ّيب اهلل ثراه ،لإظهار ت�أثريه واالرث الذي خ ّلفه
بعده ،ون�شر القيم التي عا�ش عليها طوال حياته،
وعلى وجه اخل�صو�ص قيم االحرتام واال�ستدامة
واحلكمة وتنمية الإن�سان.
حيث ان دولة الإمارات العربية املتحدة تهتم
بالتنمية الب�شرية وت�ضعها يف مو�ضع املركز
من م�ساعداتها اخلارجية ،حيث �إن الغاية
النهائية منها هو دفع متلقيي امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية �إىل م�ستوى جديد من
الرخاء واالزدهار .كما تعمل ال�سيا�سة طويلة
الأجل للم�ساعدات اخلارجية على م�ساعدة
املجتمعات يف الق�ضاء على الفقر وتعزيز التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وبناء القدرات للدول
ال�شريكة وحماية حقوق الأطفال ل�ضمان توفري
التعليم وال�صحة ومتكني الن�ساء والفتيات.

ويف عام  ،2017قدمت دولة الإمارات م�ساعدات
خارجية �إجمالية بقيمة  18.729مليار درهم
�إماراتي ( 5.099مليار دوالر �أمريكي) .ولكن
مع هذا ،ف�إن امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات لي�ست عبارة عن �أرقام ًا
جم ّردة فح�سب ،حيث �إن الغر�ض الأ�سا�سي
من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية هو �إنقاذ
الأرواح وحتفيز الأمل وم�ساعدة الأفراد
واملجتمعات لتحقيق التنمية واالزدهار .وميكن
لنا الوقوف �أكرث على الرباهني الدالة على
حر�صنا حتقيق هذا الهدف من خالل الق�ص�ص
الفردية ،مثل ق�صة �سارة .وهي فتاة يف الأ�سا�س
من جنوب ال�سودان ،التقاها فريقنا خالل
زيارة �إىل خم ّيم الالجئني الذي مت �إن�شا�ؤه يف
مفيبي ،ب�أوغندا ،بتمويل من دولة الإمارات
وبتنفيذ مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ،حيث روت حكايتها املروعة
التي واجهتها �أثناء نزوحها وحتى ا�ستقرارها،
مع �أطفالها الثالثة ،بعد اندالع �أحداث العنف
يف قريتها الأم ،ياي ،بجنوب ال�سودان ،حيث
ا�ضطرت الأ�سرة لهجر منزلها وانف�صال �سارة
عن زوجها .وباال�ستماع �إىل ق�صة �سارة ،ور�ؤية
اال�ستفادة التي متكنت الأ�سرة من االنتفاع
بها ،من حيث تزويدهم مبكان للإيواء والغذاء

والرعاية ال�صحية واملياه ،كنتيجة مبا�شرة
للم�ساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ،ف�إن
هذا ير�سم مثا ًال للمعنى احلقيقي لتمكني
وحماية املر�أة ،ويربهن على الغاية التي نعمل
من �أجلها؛ مما يلهمنا ويحفزنا ملوا�صلة هذا
العمل الذي ننجح من خالله يف �إنقاذ الأرواح.
ولهذا ي�سعدين �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر
للجهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
الإماراتية وجلميع املنظمات الدولية وال�شركاء
الدوليني الذين يعملون معنا لتحقيق �أهداف
وخطة التنمية امل�ستدامة � ،2030آملني �أن
تعظم جهودنا الأثر وحتقق الهدف املن�شود
من م�ساعداتنا اخلارجية ،والتي تتما�شى مع
�أولويات وخطط التنمية للدول ال�شريكة .حيث
ن�ؤمن يف دولة الإمارات ب�أن العطاء وم�ساعدة
الغري من بني الأ�س�س التي تقوم عليها �سعادتنا
ورخا�ؤنا.
ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
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اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2017

مقدمـــــــــــة

يستعرض التقرير السنوي للمساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام  ،2017في إصداره التاسع
ضمن سلسلة التقارير السنوية ،نتائج جهود التعاون الدولي والمساعدات التنموية التي قدمتها دولة اإلمارات
خالل عام  ،2017باإلضافة إلى توجهات المساعدات وااللتزامات التي تم التعهد بها على مدى سنوات عدة.
وبترسخ قيم العطاء واإلنسانية في الثقافة اإلماراتية ،وتأصلها في طباع أهلها ،فإنها تعد من بين المبادئ
ُّ
األساسية الدافعة والمحفزة إلعالن دولة اإلمارات االلتزامات التي تتعهد بها من أجل تعزيز السالم واالزدهار في
العالم .ويستعرض هذا التقرير ،الذي أعدته وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،كل
مما قدمته دولة اإلمارات إلى العالم ،ومن أجله.
هذه االلتزامات والجهود ،وغيرها َّ

يحتوي التقرير على الأن�شطة التي نفذها �أكرث من  40جهة مانحة �إماراتية ،كما
يو�ضح القطاعات والدول التي دعمتها امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة خالل عام  ،2017الذي �أعلنته قيادة دولة الإمارات
“عام اخلري” ،وكان يف الوقت نف�سه العام الذي مت فيه تتويج دولة الإمارات،
للمرة الرابعة خالل خم�سة �أعوام ك�أكرب دولة مانحة للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ،ن�سب ًة �إىل دخلها القومي الإجمايل.

وانتهاج ًا ملا ن�صت عليه �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة للأعوام َّ ،2021–2017
املو�ضحة هنا ،يت�ضمن التقرير عدد ًا من
املقاالت و”ق�ص�ص النجاح” التي �ست�أخذ القارئ �إىل �شرح عملي للجهود
الإن�سانية والتنموية التي قدمتها دولة الإمارات �إىل العامل دفاع ًا عن ق�ضايا مهمة،
كتمكني الن�ساء والفتيات؛ وهو ما ُيع ُّد جت�سيد ًا لت�أثري ونتائج امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة.

ويحتوي هذا التقرير على �سبعة �أق�سام ،وخرائط ،ور�سوم بيانية �إح�صائية ،و�أخرى تو�ضيحية ،من �أجل ر�سم �صورة وا�ضحة لنتائج امل�ساعدات املقدمة ،وخمرجاتها� ،إىل
1
جانب بيان طريقة التوثيق املتبعة ،والتعريفات امل�ستخدمة ،بالإ�ضافة �إىل املالحق.

1

المساعدات الخارجية
اإلماراتية في أرقام
الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل الرابع

التركيز الجغرافي
للمساعـدات الـخارجية
المقدمة من دولة اإلمارات

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

الفصل الثالث

2

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات

3

4

7

المساعدات اإلنمائية
الرسمية لدولة اإلمارات
الفصل السادس

يلقي الف�صل الأول ال�ضوء على جمموعة خمتارة من
�إجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة ب�صفتها
�شريك ًا تنموي ًا و�إن�ساني ًا ،كما ي�ستعر�ض �صورة عامة
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة خالل
الأعوام 2017–2015؛ ا�ستناد ًا �إىل الأرقام
وتوزيعاتها عرب خمتلف فئات امل�ساعدات اخلارجية.
يو�ضح الف�صل الثاين كيفية م�ساهمة الدعم
املقدَّم من دولة الإمارات يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر يف الكثري من الدول النامية،
وبالأخ�ص تنفيذ اخلطة العاملية  2030لتحقيق
التنمية امل�ستدامة.
ي�ستعر�ض الف�صل الثالث تفا�صيل امل�ساعدات
الإن�سانية ،التي قدمتها دولة الإمارات خالل العام،
وم�ساهماتها يف عمليات الإغاثة ،وا�ستجابتها
الطارئة للأزمات الإن�سانية يف خمتلف �أنحاء العامل.

الجهات المانحة
اإلماراتية

5

6

وبالإ�ضافة �إىل �إبراز دور جهود دولة الإمارات يف حت�سني ال�شفافية وامل�ساءلة يف
جمال التعاون الإمنائي الدويل؛ فقد �سعى تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة لعام � 2017إىل �إظهار جهود دولة الإمارات التي بذلتها
يف تنفيذ الربامج وامل�شروعات واملبادرات الهادفة �إىل دعم حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة العاملية ،وهي الدعوة التي �أطلقها العامل من �أجل الق�ضاء على الفقر،
وحماية الكوكب ،و�ضمان حتقيق التنمية امل�ستدامة للجميع خالل فرتة اخلم�سة
ع�شر عام ًا املقبلة.

الفصل الخامس

سياسة المساعدات
الخارجية المقدمة
من دولة اإلمارات
العربية المتحدة
الفصل السابع

ينفرد الف�صل الرابع ببيان حجم االمتداد
اجلغرايف ،الذي غطته امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية يف �شتى �أنحاء العامل .بالإ�ضافة �إىل ملحة
عن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات �إىل الدول
الأكرث �ضعف ًا ،مبا فيها تلك التي تعاين �أو�ضاع ًا
خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا ،ويوفر الف�صل حتلي ًال
تف�صيلي ًا لتلك امل�ساعدات يف �أربع دول ا�ست�أثرت
بقدر كبري من امل�ساعدات اخلارجية املقدَّمة من
دولة الإمارات خالل عام .2017
يحدد الف�صل اخلام�س خ�صائ�ص جمتمع
امل�ساعدات اخلارجية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،كما يلقي ال�ضوء على امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من اجلهات املانحة الإماراتية ،مبا فيها
حكومة الإمارات ،وجهات القطاع اخلا�ص املتعددة
العاملة يف دولة الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات
اخلريية والإن�سانية الكائنة يف الدولة.

ي�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات من منظورات
عدَّة ،مثل م�ستوى الدخل ،والقطاع ،واملوقع
اجلغرايف.
يلقي الف�صل ال�سابع ال�ضوء على عنا�صر �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات للفرتة من
عام � 2017إىل عام 2021؛ بالإ�ضافة �إىل �أجندة
التعاون الدويل التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها.
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2017

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

لمحة عامة:

المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام
وصلت قيمة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات
خالل عام  2017إلى  18.73مليار درهم إماراتي ( 5.10مليار
دوالر أمريكي) ،دعمت تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج
التنموية واإلنسانية والخيرية في الكثير من الدول النامية ،من
ً 2
بينها  44دولة من البلدان األقل نموا.

وفيما يتعلق بن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل؛
فقد جتاوزت دولة الإمارات ،يف عام  ،2017ن�سبة  0.7يف املئة ،التي حددتها
الأمم املتحدة ،حمافظ ًة على �إجنازها الذي حققته على مدى ال�سنوات الأربع
ال�سابقة؛ حيث احتلت دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف عام  ،2017املركز
الأول على م�ستوى العامل ك�أكرب دولة مانحة لتلك الفئة من امل�ساعدات ،مانح ًة
3
 1.03يف املئة من دخلها القومي الإجمايل يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
كما كانت دولة الإمارات كذلك واحدة من �أكرث الدول املانحة �سخا ًء يف دعم
البلدان الأقل منو ًا ،وجتلى هذا عندما جنحت يف تلبية هدف الأمم املتحدة الذي

حددته بتخ�صي�ص ن�سبة  0.20-0.15يف املئة من قيمة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ،حيث قدمت دولة
الإمارات ما يوازي  0.15من دخلها القومي الإجمايل كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية
مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا خالل عام .2017
وتو�ضح الأ�شكال والفقرات التالية الواردة يف هذا الف�صل ا�ستعرا�ض ًا للجهود التي
بذلتها دولة الإمارات خالل عام  2017لدعم الق�ضايا العاملية ،بالإ�ضافة �إىل
التوجهات املتعددة ال�سنوات التي عربت عنها �أن�شطتها لتقدمي امل�ساعدات.
ُّ
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أ .مقتطفات من إنجازات دولة اإلمارات كدولة مانحة

دعم العامل يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة من
خالل متويل و�إلهام احللول االجتماعية الإبداعية
ذات العالقة باملجاالت املوا�ضيعية ملعر�ض �إك�سبو
 ،2020وهي :الفر�صة والنقل واال�ستدامة.

ا�ستناد ًا �إىل ال�سمات املم ِّيزة والقدرات التي تتمتع بها
دولة الإمارات ،وانطالق ًا من قيم العطاء الإن�ساين
املرت�سخ يف ثقافتها ،والذي يتجاوز حدودها ،يعود
تاريخ امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ن�ش�أة
الدولة .فبعد مرور �أكرث من �أربعة عقود من تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية ،تُع ُّد دولة الإمارات
�أول دولة عربية ،ومن غري �أع�ضاء جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
تقوم بتوثيق م�ساعداتها التنموية الر�سمية لدى جلنة
امل�ساعدات الإمنائية ،بالإ�ضافة �إىل توثيق م�ساعداتها
الإن�سانية لدى خدمة التت ُّبع املايل التابعة للأمم
املتحدة يف عام  ،2009وهو العام نف�سه الذي بد�أت
فيه دولة الإمارات العربية املتحدة ن�شر التقارير
ال�سنوية للم�ساعدات اخلارجية التي تقدمها.
وتعد دولة الإمارات من بني الدول التي تت�صدر
اجلهود الدولية الهادفة �إىل الق�ضاء على الفقر،
وتتج�سد هذه اجلهود من خالل خطتها للتعاون
الدويل ،وبراجمها التنموية الوا�سعة النطاق .فتحت
�شعار “متحدون يف امل�صري” متثل ر�ؤية الإمارات
لعام � 2021إلهام ًا كي ت�صبح دولة الإمارات يف
طليعة الدول الفاعلة وامل�ؤثرة املانحة للم�ساعدات
التنموية والإن�سانية .ويتخذ هذا الإ�صرار نهج ًا
متعدد الأبعاد ،يتن َّوع ما بني منا�صرة الق�ضايا
العاملية ،وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ،وتنفيذ
املي�سرة،
عمليات الإغاثة ،ومتويل املنح ،والقرو�ض َّ
وغريها من الربامج التنموية املتعددة القطاعات.
مناصرة القضايا العالمية

اعرتاف ًا منها بعدم كفاية التمويل الإمنائي املقدَّم
ملواجهة حتديات التنمية امل�ستدامة يف العامل،
دعمت دولة الإمارات اجلهود العاملية الهادفة �إىل
منا�صرة املو�ضوعات والق�ضايا ذات الأولوية ،التي
تهم قطاعات عري�ضة من العامل .كما �أنها ان�ضمت
�إىل الدعوة التي �أطلقها العامل للعمل على الق�ضاء
على �شلل الأطفال ،وهو املر�ض الذي يعوق احلركة،
وقد يت�سبب يف الوفاة ،وغالب ًا ما ي�صيب الأطفال،
وقد برهنت دولة الإمارات على عزمها موا�صلة هذا
املنهج با�ست�ضافتها القمة العاملية الأوىل للقاحات،
املوجهة
بالإ�ضافة �إىل تي�سري احل�شد العاملي للتمويل َّ
�إىل هذه احلملة ،التي جمعت  14.69مليار درهم
�إماراتي ( 4مليارات دوالر �أمريكي) ،يف �صورة
التزامات من �أجل تخلي�ص العامل من �شلل الأطفال
بحلول عام  4.2018ويف عام  2017عقدت دولة
الإمارات منتدى “بلوغ �آخر ميل” يف �أبوظبي ،الذي
هدف �إىل الق�ضاء على الأمرا�ض املعدية املميتة ،مبا
فيها املالريا و�شلل الأطفال 5.وعالوة على هذا؛ فقد
�أعلنت دولة الإمارات يف املنتدى دعمها “�صندوق
بلوغ �آخر ميل” ،و�إن�شاء معهد للق�ضاء على
الأمرا�ض من �أجل ترجمة البيانات والتكنولوجيات
6
املتقدمة �إىل �سيا�سات ف َّعالة.

نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
من الدخل القومي اإلجمالي

وعالوة على ما �سبق قامت دولة الإمارات بتي�سري
ودعم عقد الكثري من االجتماعات الإقليمية
والعاملية التنموية املهمة .كما عقدت جل�سة عامة
حول “م�ستقبل امل�ساعدات الإن�سانية”؛ حيث
�أطلقت دولة الإمارات “بنك البيانات اللوج�ستية
للخدمات الإن�سانية” ،وهو من�صة رائدة جديدة
ت�سهم يف �إنعا�ش جهود امل�ساعدات ،وحتديثها ،مبا
يف ذلك معاجلة امل�شكالت املزمنة املتعلقة بتن�سيق
�شحنات الإغاثة وامل�ساعدات يف حاالت الطوارئ،
و”القمة العاملية للحكومات” ،التي تعد �أكرب
جت ُّمع �سنوي لقادة القطاع احلكومي من خمتلف
�أنحاء العامل ،ومت خالله تركيز ال�ضوء للمرة
الثالثة ،يف فرباير  ،2018على �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،من خالل “�سل�سلة منجزات �أهداف
التنمية امل�ستدامة” ،التي يتابعها قطاع عري�ض
من املهتمني ،وهي عبارة عن من�صة تدعم �إقامة
حوارات لإيجاد احللول ،وت�أ�سي�س �شراكات ف َّعالة،
ودعم االبتكارات واملبادرات اال�ست�شرافية الهادفة
�إىل دعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وي َعد متكني الن�ساء والفتيات من الأولويات الوطنية،
التي تهتم بها الدولة منذ زمن بعيد؛ كما �أنه
�أحد جماالت الرتكيز الرئي�سية التي ت�ستند �إليها
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة .وت�أكيد ًا لأهمية هذا االلتزام تعد
دولة الإمارات �أحد �أهم املنا�صرين لتمكني الن�ساء
والفتيات ،حيث متتد جهود م�ساعداتها اخلارجية
لتتجاوز جمرد الأعداد والأرقام .حيث �شهد عام
 2017زياد ًة يف عدد االجتماعات واحلوارات
املحلية والإقليمية والعاملية الهادفة �إىل منا�صرة
هذه الق�ضية يف خمتلف �أنحاء العامل .ومن بني
الأمثلة لالجتماعات التي قامت دولة الإمارات
بتي�سري عقدها“ -1 :قمة الن�ساء والأمن وال�سالم:
�أبعاد التوازن بني اجلن�سني يف جمال الأمن وال�سلم
الدوليني :مفاتيح ال�سالم واالزدهار” ،التي

نظمها االحتاد الن�سائي العام يف دولة الإمارات.
 -2الفعاليات اجلانبية التي ُعقدت يف جنيف،
حتت عنوان “االنتقال من مرحلة االلتزامات �إىل
التنفيذ :الن�ساء والفتيات يف بيئات الأزمات” ،التي
�شاركت يف تنظيمها هيئة الأمم املتحدة للمر�أة-3 .
“االجتماع الأول للجنة الأمني العام للأمم املتحدة
رفيعة امل�ستوى ب�ش�أن التمكني االقت�صادي للمر�أة
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مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا”.
وذلك بالإ�ضافة �إىل معر�ض وم�ؤمتر دبي الدويل
للإغاثة والتطوير–ديهاد ،وهو م�ؤمتر ومعر�ض
دويل �سنوي ُيعقد يف دبي ،ويعد �أول ف َّعالية معنية
بامل�ساعدات الإن�سانية والتنمية على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط؛ وتعد القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل ،و�أ�سبوع
�أبوظبي لال�ستدامة ،والقمة العاملية للمياه ،والقمة
العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر ،بع�ض الأمثلة للفعاليات
املهمة التي ت�ست�ضيفها دولة الإمارات ،وترعى حوارات
مثمرة تهدف �إىل خلق م�ستقبل م�ستدام.
وعالوة على هذا ،ت�ست�ضيف دولة الإمارات الكثري
من الفعاليات الرفيعة امل�ستوى والوا�سعة النطاق
الأخرى ،الهدف العام منها الإ�سراع �إىل حتقيق
التنمية الدولية من �أجل خلق م�ستقبل م�ستدام،
وت�شمل“ -1 :منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات
 ،”2018وهو من�صة �سنوية لتكثيف التعاون
متخ�ص�صي
بني الكثري من فرق اخلرباء ،مثل
ِّ
تكنولوجيا املعلومات ،ومديري معلومات اجلغرافيا
املكانية ،وعلماء البيانات“ -2 .املنتدى احل�ضري
العاملي” ( )WUF10املزمع عقده يف �أبوظبي عام
 ،2020وهو من�صة عاملية لتوثيق ما مت تنفيذه من
“اخلطة احل�ضرية اجلديدة” ،التي هي عبارة عن
ر�ؤية م�شرتكة للمعايري العاملية للتنمية احل�ضرية.
 -3معر�ض �إك�سبو الدويل  ،2020املزمع �إقامته يف
دبي ،وبراجمه املدرجة حتت عنوان “�إك�سبو اليف”،
وهي مبادرة بقيمة  100مليون يورو ،تهدف �إىل

للعام اخلام�س على التوايل ،من � 2013إىل ،2017
جتاوزت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة
الإمارات الن�سبة العاملية التي حددتها الأمم
املتحدة بقدار  0.7يف املئة من دخلها القومي
الإجمايل ،حيث د�أبت على مدار خم�سة �أعوام على
تقدمي  1.20يف املئة من دخلها القومي الإجمايل
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية لدول العامل .بينما توقف
متو�سط ما قدمته الدول الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة
الإمنائية ،التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،من م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،للفرتة من
عام � 2013إىل عام  ،2017عند  0.31يف املئة
من دخلها القومي الإجمايل 8.ومن بني �أع�ضاء
جلنة امل�ساعدة 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 املئة التي حددتها الأمم املتحدة يف
عام  ،1970ومتكنت خم�س منها من تلبية الن�سبة
امل�ستهدفة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية من
الدخل القومي الإجمايل يف عام .2017
وعالوة على هذا ،متكنت دولة الإمارات يف
�أربعة من تلك الأعوام اخلم�سة ،من � 2013إىل
 ،2017من الربوز واحتالل املركز الأول ك�أكرب
دولة مانحة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية من

الدخل القومي الإجمايل على م�ستوى العامل؛ حيث
�إنها احتلت املرتبة الثانية يف عام  .2015ووفق ًا
لبيانات جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،قدمت دولة الإمارات
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية بن�سبة  1.03يف املئة
من دخلها القومي الإجمايل يف عام  ،2017بينما
بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية
املقدمة من الدول الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  0.31يف املئة من دخلها القومي
الإجمايل .وقد بلغت القيمة الإجمالية للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل
عام  2017نحو  15.91مليار درهم �إماراتي
( 4.33مليار دوالر �أمريكي).

وبذلك �أ�صبحت دولة الإمارات �أوىل الدول املانحة من
غري �أع�ضاء جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،التي تتمكن من
تلبيةهذهالن�سبةاملحددة،وهوما�أهَّ لهالاللتحاقبنخبة
معدودة من الدول املانحة ،التي متكنت من حتقيق هذا
الإجناز .ويف عام  2017و�صلت ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل ،املقدمة
من دولة الإمارات �إىل البلدان الأقل منو ًا� ،إىل  0.15يف
املئة .ومقارنة بالقيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية
لدولةالإماراتالعربيةاملتحدة،ون�سبتهامنامل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدَّمة يف عام  ،2017و�صلت
قيمة مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة �إىل
البلدان الأقل منو ًا �إىل  4.46مليار درهم �إماراتي
( 1.21مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  24يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من الدولة.

المساعدات المقدمة إلى البلدان
ً
نموا
األقل

المساعدات اإلنسانية واالستجابة
لحاالت الطوارئ

ُت َع ُّد معدالت الفقر ،وحجم االحتياجات التنموية،
هي الأعلى يف البلدان الأقل منو ًا .وللتمكن من
معاجلة هذه امل�شكلة ،بالإ�ضافة �إىل م�شكلة عدم
كفاية التمويل الداخلي يف البلدان الأقل منو ًا،
خ�ص�صت الأمم املتحدة كذلك ،يف عام ،1990
ن�سبة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل
القومي الإجمايل ُيفرت�ض توجيهها �إىل البلدان
الأقل منو ًا بن�سبة ترتاوح ما بني  0.15يف املئة
و 0.20يف املئة .و�أعيد ت�أكيد هذا االلتزام يف
�إعالن ريو  20+عام  ،2012كما �أنه يعد هدف ًا
عاملي ًا من�صو�ص ًا عليه �صراح ًة� ،ضمن غايات الهدف
ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة :تعزيز
و�سائل التنفيذ ،وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة.

يعمل �صندوق �أبوظبي للتنمية على تنفيذ م�شاريع للبنية التحتية يف غامبيا تهدف لتعزيز التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي.

ال تزال اال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية
للمت�ض ِّررين من الأزمات وحاالت الطوارئ على
ر�أ�س �أولويات دولة الإمارات العربية املتحدة؛
حيث ت�شري التقارير �إىل اختيار دولة الإمارات
واحدة من بني �أعلى  15دولة مانحة للم�ساعدات
الإن�سانية على م�ستوى العامل يف عام  ،2017فيما
يتعلق بحجم الإنفاق على امل�ساعدات الإن�سانية؛
واملرتبة الرابعة فيما يتعلق بحجم �إنفاق امل�ساعدات
الإن�سانية مقارنة بالدخل القومي 9.وبنا ًء على
التعريف الأ�شمل للم�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات العربية املتحدة؛ فقد و�صلت
قيمة امل�ساعدات املقدمة ا�ستجاب ًة لالحتياجات
الإن�سانية �إىل ال�شعوب يف خمتلف �أنحاء العامل،
خالل عام � ،2017إىل  1.31مليار درهم �إماراتي
( 356مليون دوالر �أمريكي).
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2017

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

  1:لكشلاأهم المانحين الدوليين

ب .إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

أعلى  10دول مانحة ،فيما يتعلق بنسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية/الدخل القومي اإلجمالي
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017

10

2015
1

1.41

2

1.18

3

1.05

4

0.95

5

0.85

6

0.75

7

0.71

8

0.55

9

0.52

10

0.51

2016
7,266.8

1

1.21

2

1.12

3

1.00

4

0.94

5

0.75

6

0.70

السويد

4,381.4
اإلمارات العربية المتحدة

4,283.3
النرويج

380.2
لوكسمبورغ

2,669.6
الدنمارك

5,913.6

4,146.0

7

0.70

8

0.65

9

0.53

407.1

4

0.99

5

0.74

6

0.70

لوكسمبورغ

5,006.7
السويد

2,449.6
الدنمارك

17,574.7

25,603.6

7

424.2
لوكسمبورغ

4,125.0
النرويج

2,448.0
الدنمارك

18,103.4
المملكة المتحدة

0.67

5,121.4

8

0.60

10

0.50

25,005.1
ألمانيا

4,958.5
هولندا

3,568.5

9

0.46

3,138.1
سويسرا

سويسرا

سويسرا

تجاوزت هدف األمم المتحدة (بجعل نسبة المساعدة
اإلنمائية الرسمية  %0.7من الدخل القومي)

3

1.00

5,563.3
السويد

هولندا

ألمانيا

3,413.2

4,621.0
النرويج

3,985.0
اإلمارات العربية المتحدة

ألمانيا

فنلندا

18,764.7

2

1.02

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة

1,326.9

1

1.03

اإلمارات العربية المتحدة

هولندا

16,281.8

2017

2,383.9

10

0.45

2,196.2
بلجيكا

بلجيكا

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

المدفوع (مليون دوالر أمريكي)

ً
مقارنة بالدخل القومي اإلجمالي
أعلى  10مانحين للمساعدات اإلنسانية
(كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي لعام )2017
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يت��م توثي��ق امل�س��اعدات اخلارجي��ة املقدم��ة م��ن دول��ة الإم��ارات ،وحتليله��ا ،م��ن حي��ث �إجم��ايل “امل�س��اعدات اخلارجي��ة” ،و”امل�س��اعدات الإمنائي��ة الر�س��مية” .وعن��د احت�س��اب
قيم��ة امل�س��اعدات الإمنائي��ة الر�س��مية تتب��ع دول��ة الإم��ارات جمموع��ة م��ن املعاي�ير الت��ي و�ضعته��ا جلن��ة امل�س��اعدة الإمنائي��ة التابع��ة ملنظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة� .إال �أن
احت�س��اب امل�س��اعدات اخلارجية �إجما ًال يتم من خالل التعريف الأ�ش��مل للم�س��اعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث يتم احت�س��اب املبالغ املقدمة
م��ن م�ص��ادر القط��اع اخلا���ص ،وكذل��ك الربام��ج ذات الطاب��ع الثق��ايف والدين��ي املقدم��ة حت��ت بن��د العط��اء اخل�يري ،والت��ي ال تع��د �ضم��ن امل�س��اعدات الإمنائي��ة الر�س��مية� ،إىل
جان��ب معاي�ير �أخ��رى( .راج��ع امللح��ق رق��م  2لالط�لاع عل��ى مزي��د م��ن التفا�صيل حول توثيق املقارنات بني امل�س��اعدات اخلارجية ،وامل�س��اعدات الإمنائية الر�س��مية املقدمة من
دولة الإمارات).
وخالل الفرتة من عام � 2015إىل عام  2017و�صل
�إجمايل مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية،
املوجهة �إىل جميع فئات امل�ساعدات :التنموية
والإن�سانية واخلريية� ،إىل  73.31مليار درهم
�إماراتي ( 19.96مليار دوالر �أمريكي) .وبذلك يكون
متو�سط قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات خالل ال�سنوات الثالث  24.44مليار درهم
�إماراتي ( 6.65مليار دوالر �أمريكي).
وفيما يتعلق بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية؛
فقد و�صلت قيمة مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل
عام  2017مل�صلحة جهود التنمية امل�ستدامة
وامل�ساعدات الإن�سانية �إىل  15.91مليار درهم
�إماراتي ( 4.33مليار دوالر �أمريكي) .بينما و�صل
متو�سط امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية
املقدمة من دولة الإمارات ،خالل الفرتة من عام
� 2015إىل عام � 2017إىل  16.32مليار درهم
�إماراتي ( 4.44مليار دوالر �أمريكي) .بينما
و�صل متو�سط قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ال�صافية ،التي يتم احت�سابها عن طريق خ�صم
الدفعات امل�سدَّدة من القرو�ض التي �سبق �أن قدمتها
دولة الإمارات كم�ساعدات تنموية و�إن�سانية� ،إىل
 15.25مليار درهم �إماراتي ( 4.15مليار دوالر
�أمريكي) خالل الفرتة من عام � 2015إىل عام
 .2017كما �أن التوجه العام لن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل
لدولة الإمارات ،خالل الفرتة نف�سها ،كان �أعلى
بكثري من الن�سبة الدولية امل�ستهدفة واملحددة
12
مبقدار  0.7يف املئة؛ حيث بلغت  1.20يف املئة.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من عام  2015إلى
عام )2017
المساعدات الخارجية
8,804.3

2015

6,056.8

2016

المساعدات اإلنمائية الرسمية الصافية

5,099.3

2017

4,362.2

4,381.4

3,984.6

%1.18

%1.21

%1.03

2015

2016

2017

ً
نموا ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
ج .إجمالي المساعدات المدفوعة للبلدان األقل

وفق ًا لتعريف الأمم املتحدة تعد البلدان الأقل
منو ًا عبارة عن دول نامية تواجه عراقيل هيكلية
�شديدة تعوق حتقيق التنمية امل�ستدامة ،كما �أنها
تت�سم به�شا�شة �شديدة جتاه ال�صدمات االقت�صادية
والبيئية .ويعي�ش �أكرث من ن�صف �سكان البلدان
الأقل منو ًا يف فقر مدقع ،وت�ضم املجموعة  48دولة،
13
يعي�ش فيها �أكرث من  954مليون ن�سمة.
وعلى الرغم من ا�ستمرار جهود التعاون الإمنائي
الوطنية والدولية يف البحث عن و�سائل لدعم حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وح�شد متويالت �إ�ضافية
من م�صادر متعدِّ دة ،تظل امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية م�صدر ًا مهم ًا للتمويل اخلارجي بالن�سبة

المصدر :شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) ،خدمة التتبع المالي التابعة لألمم المتحدة ،البنك الدولي.

  2:لكشلاإجمالي مدفوعات المساعدات اإلماراتية ونسبتها من دخلها
القومي اإلجمالي

�إىل البلدان الأقل منو ًا .فوفق ًا ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ت�ش ِّكل امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ما يزيد على ثلثي التمويل اخلارجي املقدم
�إىل البلدان الأقل منو ًا.
وبنا ًء على هذا؛ فقد حاول الكثري من التعهدات
الدولية الرتكيز على ال�ضرورة احلتمية لتقدمي
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إىل البلدان الأقل منو ًا.
ومن بني تلك التعهدات برنامج العمل مل�صلحة البلدان
الأقل منو ًا للعقد  ،2020-2011والذي يعيد ت�أكيد
“هدف الأمم املتحدة ب�ش�أن تقدمي م�ساعدات �إمنائية
ر�سمية بن�سبة ترتاوح ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف
املئة من الدخل القومي الإجمايل للدولة املانحة �إىل

البلدان الأقل منو ًا” و”االلتزامات املح�سنة للبلدان
الأقل منو ًا ،التي متلك وتتحمل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
لتحقيق التنمية فيها”.
ومن بني االتفاقيات البارزة الأخرى ،املعرتف
بها عاملي ًا� ،أهداف التنمية امل�ستدامة للفرتة من
عام � 2016إىل عام  ،2030والتي ت�شتمل على
غايات �صريحة حمددة �ضمن الكثري من �أهدافها
لدعم البلدان الأقل منو ًا ،ومن بينها الغاية الثانية
�ضمن الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة (�شراكات من �أجل حتقيق الأهداف):
“ت�شجيع مقدمي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية على
النظر يف �إمكانية ر�سم هدف يتمثل يف تخ�صي�ص
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

 0.20يف املئة على الأقل من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل مل�صلحة �أقل
البلدان منو ًا”.
وخالل االجتماع الرفيع امل�ستوى ،الذي عقدته
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وح�ضرته
دولة الإمارات العربية املتحدة� ،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 مل�صلحة
الدول النامية الأكرث احتياج ًا ،كالبلدان الأقل
منو ًا ،والدول املنخف�ضة الدخل ،والدول اجلزرية

المساعدات الخارجية 2017

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”.
ومن جانبها توا�صل دولة الإمارات تقدمي ق�سم كبري
من م�ساعداتها اخلارجية �إىل البلدان الأقل منو ًا.
ففي عام  2017وجهت دولة الإمارات  24يف املئة
من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية لدعم  44دولة
من البلدان الأقل منو ًا .عالوة على هذا ،وعلى غرار

الأعوام ال�سابقة ،جتاوزت دولة الإمارات الن�سبة
التي حددتها الأمم املتحدة ما بني  0.15يف املئة
و 0.20يف املئة من قيمة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل مل�صلحة
البلدان الأقل منو ًا ،حيث قدمت الإمارات  0.15يف
املئة قيمة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل �إىل البلدان الأقل منو ًا خالل عام
 .2017ويف الفرتة من عام � 2015إىل عام
 2017بلغ متو�سط امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/
الدخل القومي الإجمايل املقدمة من دولة الإمارات
�إىل البلدان الأقل منو ًا نحو  0.28يف املئة.

  3:لكشلاإجمالى مدفوعات المساعدات الخارجية الى البلدان االقل نموا ،ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017
المساعدات الخارجية
1,301.2

1,921.8

1,213.5

2015

2016

2017

  4:لكشلاالمبالغ المدفوعة (حسب فئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017
المساعدات الخارجية
2015

8,804.3

8,041.2
646.3
116.9

%91.3
%7.3
%1.3

2016

6,056.8

5,394.6
522.4
139.8

%89
%9
%2

1,202.3

1,254.4

%0.32

%0.36

%0.28

2015

2016

2017

ه .أنواع التمويل

تنق�سم �أنواع التمويل املقدمة كم�ساعدات خارجية،
امل�سجلة يف هذا التقرير ،ب�شكل �أ�سا�سي �إىل قرو�ض
املي�سرة املمنوحة
ومنح .وعلى الرغم من �أن القرو�ض َّ
للدول النامية ت�سهم يف دعم متويالتها املحلية،
وتعزيزها؛ ف�إن املنح متثل كذلك فائدة كبرية لتلك
الدول ،حيث �إنها ال متثل �أي �أعباء �إ�ضافية على الدولة
املتلقية فيما يتعلق ب�إعادة ال�سداد.

د .فئات المساعدات

تنق�سم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ثالث
فئات :تنموية ،و�إن�سانية ،وخريية .وت�شري امل�ساعدات
التنموية �إىل “الربامج التي تهدف �إىل حت�سني
الرفاهية االقت�صادية� ،أو االجتماعية” .بينما ت�شري
امل�ساعدات الإن�سانية �إىل “الأن�شطة التي ت�سهم يف
�إنقاذ الأرواح ،مبا فيها اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
وعمليات الإغاثة” .وت�شمل امل�ساعدات اخلريية
“امل�شروعات ذات الطابع الديني ون�شر ثقافة الدولة
املانحة.
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 من عام
� 2015إىل عام  2017كدعم للربامج التنموية
التي جرى تنفيذها يف الكثري من الدول النامية.

وبلغت قيمة مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية الإماراتية املقدمة خالل عام
 2017من �أجل حت�سني الرفاهية االقت�صادية� ،أو
الرعاية االجتماعية 14.81 ،مليار درهم �إماراتي
( 4.03مليار دوالر �أمريكي) ،ما ميثل  93يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات ،وهي ن�سبة قريبة للغاية من
متو�سط ن�سبة امل�ساعدات الإماراتية املقدمة على
مدى ثالث �سنوات �ضمن الفئة نف�سها ،والبالغة
 90يف املئة .وعلى نحو مماثل �أظهرت امل�ساعدات
اخلارجية الإجمالية لدولة الإمارات املقدمة خالل
فرتة ال�سنوات الثالث نف�سها النتائج نف�سها؛ حيث
ح�صلت الربامج التنموية على ق�سم كبري منها ،بلغ
نحو  90يف املئة من قيمتها الإجمالية.

2015

2017

5,099.3

4,597.2
356.0
146.2

وفيما يتعلق بامل�ساعدات الإن�سانية �أنفقت دولة
الإمارات ،خالل عام  1.31 ،2017مليار درهم
�إماراتي ( 356مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي
�أكرث من  7يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية؛
لدعم حاالت الطوارئ وعمليات الإغاثة يف الدول التي
تعاين �أو�ضاع ًا �إن�سانية �صعبة مبختلف �أنحاء العامل.
ويف الوقت نف�سه بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة الربامج
الإن�سانية ،خالل الفرتة من عام � 2015إىل عام
 ،2017نحو  10يف املئة من مدفوعات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية الإجمالية خالل هذه الفرتة ،وذلك
مبا فيه مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة عام  2017كم�ساعدات �إن�سانية ،والتي بلغت
قيمتها  1.10مليار درهم �إماراتي ( 298.7مليون
دوالر �أمريكي).

وقد ا�ستمرت ن�سبة التمويل الإمنائي ،املقدم من
دولة الإمارات يف �شكل منح �إىل الدول النامية ،يف
االرتفاع ب�شكل �سنوي منذ عام  .2015ففي عام
 2017بلغت قيمة التمويالت الإمنائية املقدمة
من دولة الإمارات  13.46مليار درهم �إماراتي
( 3.67مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  72يف
املئة من قيمتها الإجمالية ،وح�صلت البلدان الأقل
منو ًا على ن�سبة  23يف املئة منها يف �صورة منح
خالل عام .2017
وعالوة على هذا قدمت دولة الإمارات م�ساعداتها
اخلارجية �إىل الدول املتلقية مل�ساعدتها على تنفيذ
�أولوياتها الوطنية؛ من خالل تقدميها كتدفقات
مي�سرة .ويف عام
ملوارد �إ�ضافية ،يف �صورة قرو�ض َّ
 2017بلغت قيمة هذه امل�ساعدات  5.27مليار
درهم �إماراتي ( 1.43مليار دوالر �أمريكي) ،مت
توجيه غالبيتها كدعم لل�شريحة العليا من فئة
البلدان متو�سطة الدخل.

2016

4,531.1

3,960.9
570.1
-

%90
%7
%3

تنموية

المساعدات اإلنمائية الرسمية الصافية
1,076.9

المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلجمالية

إنسانية

2017

4,469.8

4,044.4
425.4
-

%87
%31
-

%90
%01
-

4,326.7

4,029.3
297.4
-

%93
%7
-

خيرية

  5:لكشلاالمبالغ المدفوعة (حسب نوع التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017
المساعدات الخارجية
2015

2016

8,804.3

2,774.8
6,029.5

%32
%86

2017

6,056.8

3,212.6
2,844.2

5,099.3

3,665.8
1,433.5

%53
%74

%72
%82

المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلجمالية

4,531.1

2,344.8
2,186.3

%52
%84

4,469.8

2,472.5
1,997.3
منحة

4,326.7

2,894.8
1,431.8

%55
%54
قرض

%67
%33

18

17
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2017

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

  6:لكشلاالمبالغ المدفوعة (حسب القطاع)
(بالمليون دوالر أمريكي خالل عام )2017
أخرى
التنمية الحضرية وإدارتها
البنية التحتية للنقل البحري
الخدمات الطبية

دعم الميزانية العامة

5,099.3
دوالر أمريكي

التنمية القروية
تطوير مصائد األسماك
البنية التحتية للنقل الجوي
المساهمات في المنظمات الدولية

الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017
2015
قطاع

�صيادون يحملون �صيد اليوم ،من �أ�سماك �أبو�سيف� ،أحد م�شاريع توليد الدخل و�سبل العي�ش التي تنفذها الإمارات يف اليمن.

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 .فبالن�سبة �إىل
عمليات حتليل امل�ساعدات الإماراتية ،وتوثيقها ،يتم
حتديد القطاعات ب�شكل �أ�سا�سي على �أ�سا�س الغر�ض
من الن�شاط الذي م َّولته امل�ساعدات اخلارجية.
فا�ستناد ًا �إىل التق�سيم الوارد يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة من
عام� 2017إىل عام 2021تعك�س قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية التي تدعمها دولة الإمارات احتياجات الدول
ال�شريكة لها� ،أي الدول النامية ،واملجاالت املوا�ضيعية
حمورتركيزدولةالإماراتوجهاتهااملانحةللم�ساعدات
اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل �أهم الأولويات التنموية
والإن�سانيةعلىال�صعيدالعاملي.
وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة؛ فقد
راعت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،املقدمة
خالل عام � ،2017أهمية الأولويات التنموية للدول

ال�شريكة وت�أثريها الإيجابي؛ وذلك من خالل النظر
�إىل تلك الأولويات من املنظور الداخلي لتلك الدول.
وبنا ًء على ذلك؛ فقد مت توجيه ما يقرب من ن�صف
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
خالل عام ( 2017بقيمة  8.41مليار درهم
�إماراتي� ،أي ما يوازي  2.29مليار دوالر �أمريكي)
يف �شكل دعم للميزانية العامة ،حيث ُقدمت يف
�صورة متويالت �إ�ضافية مل�صلحة امليزانيات الوطنية
للحكومات التي دعمتها دولة الإمارات ،والتي من
بينها  12دولة من البلدان الأقل منو ًا .وكانت تلك
التمويالت غري خم�ص�صة؛ ما �أتاح لتلك احلكومات
قدر ًا �أكرب من املرونة لتخ�صي�ص تلك التمويالت
مبا يتنا�سب مع خططها التنموية الوطنية ،ابتدا ًء
من تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية لالقت�صاد الكلي،
وحتى العمل على تنفيذ برامج الق�ضاء على الفقر.
ومقارن ًة بالربامج والقطاعات املدعومة يف عام
� 2016شهد عدد من قطاعات امل�ساعدات اخلارجية
زياد ًة ملحوظة يف قيمة مدفوعات امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية خالل عام  .2017ومن بني
�أبرز تلك القطاعات التي �شهدت زيادة كبرية،

املوجه �إليها ،قطاع تطوير
يف الدعم الإماراتي َّ
م�صايد الأ�سماك (حيث ح�صل على  553.9مليون
درهم �إماراتي� ،أي ما يوازي  145.3مليون دوالر
�أمريكي) ،وقطاع التنمية القروية (بدعم قيمته
 436.8مليون درهم �إماراتي� ،أي ما يوازي
 118.9مليون دوالر �أمريكي) ،وقطاع طاقة الرياح
(بدعم قيمته  100.5مليون درهم �إماراتي� ،أي ما
يوازي  27.4مليون دوالر �أمريكي).
وعلى مدى ثالث �سنوات ،من عام � 2015إىل
عام  ،2017وبالإ�ضافة �إىل دعم امليزانية العامة،
ظهرت قطاعات �أخرى على ر�أ�س قائمة �أهم
القطاعات التي دعمتها امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ،مثل برامج دعم الواردات ال�سلعية
وامل�ساعدات املتعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ
والتنمية احل�ضرية ،والتي مت توجيه معظمها لبناء
�آالف امل�ساكن املي�سورة التكلفة يف الكثري من الدول
املنخف�ضة الدخل( .راجع الف�صل الثاين ِّ
لالطالع
على و�صف تف�صيلي للقطاعات التي دعمتها
امل�ساعدات).

دعم امليزانية العامة
الالمركزية ودعم احلكومات الوطنية الفرعية
امل�ساهمات يف املنظمات الدولية
البنية التحتية للنقل اجلوي
تطوير م�صائد الأ�سماك
التنمية القروية
اخلدمات الطبية
البنية التحتية للنقل البحري
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
التكاليف الإدارية للجهات املانحة الإماراتية
خدمات الدعم والتن�سيق
خدمات الرعاية الإجتماعية
التخزين
التعليم العايل
مرافق التعليم والتدريب
املن�ش�آت الدينية
�إدارة املخلفات والتخل�ص منها
انظمة �إمداد املياه الكبرية
�أخرى
املجموع الكلي

المساعدات
الخارجية
بالمليون
دوالر أمريكي

نسبة مئوية

2016
المساعدات
الخارجية
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دوالر أمريكي

نسبة مئوية

2017
المساعدات
الخارجية
بالمليون
دوالر أمريكي
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0
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0
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%1
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61.0
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30.4
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48.0

%1
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%1
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92.2
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%1
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50.3

%1

52.8

%1

1.2
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%1

50.9

%1
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%0.2
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48.3
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5,184.5

%59.0

891.6

%15

652.7

%13

8,804.3
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6,056.8

%100

5,099.3

%100
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2017

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ز .توزيع مستوى الدخل

ح .مصادر التمويل

وفق ًا لت�صنيف البنك الدويل للدول واملناطق تبع ًا
مل�ستوى الدخل ،وا�سرت�شاد ًا بقائمة جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية للدول املتلقية للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية لتدفقات عام  ،2017ي�ستعر�ض هذا
متعمقة على الدعم الذي قدمته دولة
الق�سم نظرة ِّ
الإمارات �إىل الدول النامية ،وفق ًا للفئة التي تنتمي
�إليها الدولة.

حد كبري� ،إىل الربامج الوا�سعة النطاق املتعددة
ال�سنوات التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها يف ٍّ
كل
من م�صر واملغرب وباك�ستان وفل�سطني.
وباحت�ساب القيمة الإجمالية ت�أتي ال�شريحة العليا
من فئة الدول املتو�سطة الدخل على ر�أ�س الدول
الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية
خالل عام  ،2017بن�سبة  36يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات ،بقيمة  6.66مليار درهم �إماراتي
( 1.81مليار دوالر �أمريكي) .ومع هذا؛ فخالل
الفرتة من عام � 2015إىل عام  ،2017كان
لتلك املجموعة ن�صيب �أقل من القيمة الإجمالية
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية؛ حيث بلغ ن�صيبها
 15يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة على مدى ال�سنوات الثالث.

وعلى الرغم من انخفا�ض حجم مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،املوجهة �إىل
ال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل
خالل عام  ،2017ف�إن تلك ال�شريحة طاملا كانت
من بني �أكرث الفئات تلقي ًا للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ،مبتو�سط بلغ  54يف املئة من �إجمايل
مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية خالل ال�سنوات
الثالث من عام � 2015إىل عام  .2017ففي عام
 ،2017وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،يرجع ال�سبب
املوجه �إىل ال�شريحة الدنيا من
يف حجم التمويل َّ
فئة الدول املتو�سطة الدخل ،بقيمة  4.75مليار
درهم �إماراتي ( 1.29مليار دوالر �أمريكي)� ،إىل

وح�صلت الدول املنخف�ضة الدخل ،مبا فيها البلدان
الأقل منو ًا ،على  4.52مليار درهم �إماراتي
( 1.23مليار دوالر �أمريكي) خالل عام .2017
وبتحليل هذا املبلغ جند �أن فئة البلدان الأقل منو ًا
حافظت على احتاللها املركز الثاين بني الدول

الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات خالل فرتة ال�سنوات
الثالث نف�سها ،مبتو�سط بلغ  22يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة خالل الفرتة من
عام � 2015إىل عام  .2017وفيما يتعلق بحجم
امل�ساعدات قدمت دولة الإمارات  16.3مليار درهم
�إماراتي ( 4.44مليار دوالر �أمريكي) ،ومت تقدمي
ما يوازي  85يف املئة منها يف �صورة منح .وت�أكيد ًا
للتعهد الذي �أعلنته دولة الإمارات بدعم الدول
الأكرث �ضعف ًا ،مبا فيها البلدان الأقل منو ًا� ،أعلنت
دولة الإمارات ،خالل عام  ،2017التزامها بدفع
 638.4مليون درهم �إماراتي ( 173.8مليون دوالر
�أمريكي) يف �صورة منح لدعم �أربعة من البلدان
املوجه
الأقل منو ًا�( .سيتم تناول الدعم الإماراتي َّ
�إىل البلدان الأقل منو ًا يف الف�صول التالية :الف�صل
الرابع� ،ضمن ق�سم “الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا
خا�صة” ،والف�صل ال�ساد�س :امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،ضمن
ق�سم “ح�سب م�ستوى الدخل”).

يعد م�صدر متويل امل�ساعدات ،الذي يكون �إما من
م�صادر ر�سمية (حكومية/قطاع عام) و�إما خا�صة،
�أحد املعايري امله َّمة امل�ستخدمة لتحديد قيمة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .كما �أنه يعد م�ؤ�شر ًا
�إىل م�ستوى م�شاركة القطاع اخلا�ص فيما تقدمه
الدولة من م�ساعدات خارجية.

وبالن�سبة �إىل الفرتة من عام � 2015إىل عام
 2017جاءت غالبية امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية من م�صادر متويل ر�سمية ،مبتو�سط بلغ
 96يف املئة؛ ما يعك�س التزام حكومة دولة الإمارات
امل�ستمر منذ زمن بعيد بال�سعي �إىل حتقيق التنمية
امل�ستدامة العاملية.

وبالن�سبة �إىل دولة الإمارات ،فبالرغم من �أن
غالبية اجلهات الإماراتية املانحة (البالغ عددها
�أكرث من  40جهة) لديها م�صدر مبا�شر لتمويل
برامج م�ساعداتها اخلارجية ،حيث تتلقى متويالتها
ب�شكل ح�صري من م�صادر حكومية� ،أو بالكامل
من م�صادر متويل خا�صة ،ف�إن بع�ضها �أ�شار �إىل
�أن م�صادر متويالته ت�شمل كال نوعي التمويل
احلكومي واخلا�ص .وتت�ضمن املجموعة الأخريةجهتني مانحتني مت تناولهما يف هذا التقرير هما:
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية.

و�أما ال�سبب فيما يبدو ظاهري ًا من �أن ن�سبة �ضئيلة
من التمويالت مقدمة من م�صادر خا�صة؛ فيعود
جزئي ًا �إىل طبيعة اجلهات الإماراتية املانحة
للم�ساعدات اخلارجية؛ التي تقوم بتوثيق �أن�شطة
م�ساعداتها اخلارجية؛ حيث �إن عدد ًا قلي ًال فح�سب
من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الإماراتي تقوم
بتوثيق م�ساعداتها اخلارجية ،والتي تكون يف �أغلبها
م�ؤ�س�سات خا�صة و�إن�سانية ،وجمعيات خريية،
ومن�ش�آت �أعمال عاملة يف دولة الإمارات.

ومن ناحية �أخرى؛ ففي ظل م�شاركة املزيد من
�شركات القطاع اخلا�ص الإماراتية يف �أن�شطة
التنمية الدولية ،وخطط العمليات الإن�سانية ،يكون
املرجح �أن يرتفع حجم تدفقات امل�ساعدات
من َّ
املقدمة من م�صادر خا�صة .وتركز �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،للفرتة من عام � 2017إىل عام ،2021
ب�شكل خا�ص على ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص؛
بهدف ت�شجيع وتوجيه دافعية والتزام م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص الإماراتي نحو دعم حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة العاملية.
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ط .أشكال المساعدات
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330.3
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الدخل المنخفض

يلقي هذا اجلزء ال�ضوء على املنهج ،الذي تتبعه
اجلهات املانحة الإماراتية يف تقدمي م�ساعداتها؛
فكما �أوردنا �سابق ًا يف هذا التقرير مت تخ�صي�ص
�أكرث من ن�صف امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات خالل عام  2017لقطاع دعم
امليزانية العامة؛ ويعود ال�سبب يف هذا� ،إىل حدٍّ
بعيد� ،إىل تزويد حكومات الدول املتلقية بتمويل
�إمنائي خارجي �إ�ضايف .ولذلك مت تقدمي ما
يزيد على ن�صف متويالت امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة خالل العام نف�سه كم�ساعدات
ثنائية الأطراف للحكومات .ومن خالل تقدميها
كم�ساهمات غري خم�ص�صة ،يتواكب هذا مع مبد�أ
فاعلية امل�ساعدات ،الذي ين�ص على �أنه “ال ميكن
لل�شراكات املنعقدة من �أجل التنمية �أن تنجح

�إال عندما تقود زمامها الدول النامية ،وباتباع
منهجيات التنفيذ امل�ص َّممة مبا يتنا�سب مع الأو�ضاع
واحلاجات اخلا�صة بالدولة”.
وبعد �أعوام من تف�ضيل �أ�سلوب التنفيذ املبا�شر
مل�شروعات امل�ساعدات اخلارجية ،بد�أ هذا الأ�سلوب
ي�شهد انخفا�ض ًا خالل عام 2017؛ فبعد �أن كانت
الن�سبة دوم ًا �أعلى من  92باملئة يف عام ،2014
ون�سبة  51باملئة يف عام  ،2016انخف�ضت �إىل ما
يربو بقليل عن الثلث يف عام  34( 2017يف املئة).
وعلى العك�س من هذا؛ ولكن باالت�ساق مع �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام ،2021

املوجهة �إىل املنظمات
�شهدت امل�ساهمات الأ�سا�سية َّ
املتعددة الأطراف ،والتي مت تقدمي غالبيتها �إىل
الأمم املتحدة ،زياد ًة يف عام  ،2017تقدَّر ب�أربعة
�أ�ضعاف ،مقارن ًة مبدفوعات عام  ،2015وب�أكرث
من  22يف املئة مقارن ًة مبدفوعات  .2016واعرتاف ًا
بالأدوار املهمة التي تلعبها املنظمات غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف حتقيق خطة التنمية
 2030للتنمية امل�ستدامة ،زادت دولة الإمارات
املوجهة �إىل تلك
العربية املتحدة مدفوعاتها
َّ
املجموعة يف عام ( 2017وقيمتها  857.6مليون
درهم �إماراتي� ،أي ما يوازي  233.5مليون دوالر
�أمريكي) ،بارتفاع قدره  31يف املئة مقارنة
مبدفوعات عام .2016
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  10:لكشلاالمبالغ المدفوعة (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)

  9:لكشلاالمبالغ المدفوعة (حسب شكل المدفوعات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017

(بالمليون دوالر أمريكي خالل عام )2017-2015

%100
%90

1,558.2
%8

%80
%70
%60
%50
%40

أوروبا

آسيا

%30

عالمي

%20
%10
0
المساعدات
الثنائية األطراف
إلى الحكومات

المشاريع المنفذة
بشكل مباشر

المساعدات إلى
المنظمات المحلية
غير الحكومية
ومؤسسات
المجتمع المدني

شكل المدفوعات

امل�ساعدات الثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
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

المساعدات
األساسية إلى
المنظمات
متعددة األطراف

المساعدات
المخصصة الغرض
إلى المنظمات
متعددة األطراف

التكاليف اإلدارية

المساعدات إلى
المنظمات الدولية
غير الحكومية

المنح وتكاليف
الطالب

مساعدات التعاون
الفني والخبراء

2015

2016

2017

المساعدات
الخارجية
نسبة مئوية
بالمليون
دوالر أمريكي

المساعدات
الخارجية
نسبة مئوية
بالمليون
دوالر أمريكي

المساعدات
الخارجية
نسبة مئوية
بالمليون
دوالر أمريكي

756.7
%4

أفريقيا

32.4
%0.2

54.0
%0.3
أوقيانوسيا

6,655.2

%75

2,332.5

%38

2,693.4

%53

1,850.4

%21

3,094.1

%51

1,710.6

%33

153.4

%2

177.8

%3

233.5

%5

53.5

%1

178.5

%3

217.9

%4

59.1

%1

134.9

%2

99.2

%2

13.1

%0.1

97.3

%2

92.1

%2

قارة وفئة المساعدات

19.6

%0.2

31.7

%1

46.0

%1

آسيا

6,229.5
%31

11,329.6
%57

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017
2015

0

%0.0

6.7

%0.1

4.8

%0.1

0

%0.0

3.2

%0.1

1.9

%0.04

8,804.3

%100

6,056.8

%100

5,099.3

%100

ي .التوزيع الجغرافي

احتلت �إفريقيا املركز الأول بني �أكرث القارات
املتلقية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة على مدى �أربعة �أعوام،
منذ عام  .2013ولكن من ناحية �أخرى جاء
عام  2017لتحتل قارة �آ�سيا هذا املركز املتم ِّيز،
حيث ح�صلت على الق�سم الأكرب من امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة (بن�سبة  47يف املئة)
بقيمة �إجمالية بلغت  8.75مليار درهم �إماراتي
( 2.38مليار دوالر �أمريكي) .وبنا ًء على هذا
ميثل هذا الدعم زياد ًة بن�سبة  17باملئة يف حجم
املدفوعات ،مقارن ًة بتمويالت امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة �إىل �آ�سيا يف العام الأ�سبق.

املوجهة �إىل الربامج
كما ا�ستمر ارتفاع املدفوعات َّ
املتعددة الدول؛ ويرجع ال�سبب يف هذا� ،إىل حدٍّ
املوجه �إىل املنظمات
بعيد� ،إىل زيادة حجم الدعم َّ
املتعددة الأطراف .ويف عام  2017بلغت قيمة تلك
املدفوعات ،التي كان لها ت�أثري عاملي 1.38 ،مليار
درهم �إماراتي ( 374.9مليون دوالر �أمريكي)،
بارتفاع قدره  27يف املئة عن مدفوعات عام
 ،2016وما يزيد على �أربعة �أ�ضعاف مدفوعات عام
املوجهة �إىل الربامج املتعددة الدول.
َّ 2015

ومع هذا؛ فالقيمة الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات
اخلارجية على مدى ال�سنوات الثالث تخربنا
بق�صة �أخرى؛ حيث ال تزال قارة �إفريقيا يف مركز
ال�صدارة ،بح�صولها على  57يف املئة من مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية خالل الفرتة من عام

وميتد ت�أثري امل�ساعدات اخلارجية ،املقدمة من دولة
الإمارات ،ليتجاوز املوقع اجلغرايف؛ فالدول التي
تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول
النامية غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية ،ت�سهم يف توجيه اهتمام ودعم متزايد

� 2015إىل عام  ،2017بقيمة �إجمالية  41.61مليار
درهم �إماراتي ( 11.33مليار دوالر �أمريكي).

من ِقبل اجلهات الإماراتية املانحة .ففي عام
 2017ح�صلت  44دولة من البلدان الأقل منو ًا على
ن�سبة  24يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات ،بقيمة �إجمالية ُم َّمعة
بلغت  4.46مليار درهم �إماراتي ( 1.21مليار
دوالر �أمريكي) ،مت تقدمي ما يوازي  98يف املئة
منها يف �شكل منح .كما مت تخ�صي�ص  512.7مليون
درهم �إماراتي ( 139.6مليون دوالر �أمريكي)
للدول النامية غري ال�ساحلية ،بينما ح�صلت الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية على  1.29مليار درهم
�إماراتي ( 350.6مليون دوالر �أمريكي).
وي�ستعر�ض الف�صل الرابع مزيد ًا من التو�ضيح حول
التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات العربية املتحدة .كما يتناول هذا
الف�صل بالتف�صيل الدعم املقدم من دولة الإمارات
املوجه �إىل الدول التي تعاين
العربية املتحدة َّ
�أو�ضاع ًا خا�صة.

االمريكيتين
ٔ

تنموية
�إن�سانية
خريية
أوروبا

تنموية
خريية
�إن�سانية

أفريقيا

تنموية
خريية
�إن�سانية
عالمي

تنموية
�إن�سانية
خريية

االمريكيتين
ٔ

�إن�سانية
تنموية
خريية

أوقيانوسيا

تنموية
خريية
�إن�سانية
املجموع الكلي

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

2016

نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

1,805.8

%20.5

2,040.8

%34

1,196.3

%66

1,546.3

%76

549.0

%30

431.3

2017

نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي
2,382.9

%47

2,066.5

%86.7

%21

253.0

نسبة مئوية

%10.6

60.5

%4

63.1

%3

63.4

%2.7

44.2

%0.5

243.9

%4

1,270.0

%25

36.7

%82.8

229.8

%94

1,258.8

%99

7.5

%17

9.4

%4

11.0

%1

0.1

%0.2

4.7

%2

0.2

%0.02

6,838.7

%77.7

3,468.8

%57

1,022.1

%20

6,707.9

%98.1

3,340.4

%96

921.0

%90

44.1

%0.6

65.7

%2

70.6

%7

86.7

%1.3

62.6

%2

30.6

%3

87.4

%1.0

294.3

%5

374.9

%7

73.6

%84

270.7

%92

329.3

%88

10.3

%12

23.6

%8

45.6

%12

3.5

%4

0

%0.0

0

%0.0

1.7

%0.02

4.8

%0.1

47.5

%1

0

%0.0

0

%0.0

26.6

%56

0.6

%37

3.3

%70

19.9

%42

1.1

%63

1.5

%30

1.0

%2

26.4

%0.3

4.1

%0.1

1.9

%0.04

26.1

%98.7

4.0

%97

1.6

%84

0.1

%0.3

0.1

%3

0.3

%14

0.3
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0
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0.03

%2
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ك .الجهات المانحة اإلماراتية

تعد �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية ،املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة ،نتيجة لت�ضافر جهود
جماعية من ع�شرات اجلهات الإماراتية املانحة؛
حيث تت�شارك جميعها يف ت�شكيل امل�شهد الديناميكي
العام للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،الذي مي ِّيزه
وجود جهات حكومية ،حملية واحتادية ،وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص الإماراتي ،مبا فيه من من�ش�آت
�أعمال ،وم�ؤ�س�سات �إن�سانية وخريية ،بالإ�ضافة �إىل
املنظمات الإن�سانية.
وللمرة الأوىل ،منذ البدء يف �إ�صدار التقارير
ال�سنوية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات العربية املتحدة يف عام ،2009
كان �صندوق �أبوظبي للتنمية امل�صدر الرئي�سي
للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
يف عام  ،2017حيث قدم ما يقرب من ن�صف
امل�ساعدات اخلارجية الإجمالية املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة (بن�سبة  48يف املئة) .ويف
ال�سياق نف�سه كانت متويالت امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام
 ،2017والتي بلغت قيمتها  9.05مليار درهم
�إماراتي ( 2.46مليار دوالر �أمريكي) ،من بني �أكرب
املدفوعات ال�سنوية التي �سجلها �صندوق �أبوظبي
14
للتنمية على الإطالق.

  11:لكشلاالمبالغ المدفوعة (مقسمة حسب الجهة المانحة)

وجاءت حكومة الإمارات ،التي ت�ضم �أكرث من
 12جهة حكومية حملية واحتادية مت جتميعها
مع ًا حتت هذه الفئة لأغرا�ض تتعلق بالتقرير ،يف
املركز الثاين بني �أكرب اجلهات املانحة للم�ساعدات
اخلارجية يف عام  .2017ولكن مع هذا ،ففيما
يتعلق ب�إجمايل امل�ساعدات املتعددة ال�سنوات،
�سواء منذ عام � ،2009أو التوثيقات خالل �آخر
ثالث �سنوات ،احتلت حكومة الإمارات املركز الأول
ك�أكرب مقدم للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
ففي الأعوام من � 2015إىل  ،2017كانت القيمة
الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من حكومة الإمارات (بقيمة  46.53مليار درهم
�إماراتي� ،أي ما يوازي  12.67مليار دوالر �أمريكي)
�أكرث من �ضعفي قيمة مدفوعات �صندوق �أبوظبي
للتنمية خالل فرتة ال�سنوات الثالث نف�سها.
ويف هذا التقرير توجد خم�س جهات �إماراتية مانحة
توثق م�ساعداتها اخلارجية املقدمة خالل عام
 2017للمرة الأوىل ،وهي :دائرة الثقافة وال�سياحة-
�أبوظبي ،ومركز �إدارة النفايات�-أبوظبي (تدوير)،
ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني ،ومدر�سة حممد بن
را�شد للإدارة احلكومية ،وبرامج �إك�سبو اليف ،حتت
مظلة معر�ض �إك�سبو دبي  ،2020والتي تقدم منح ًا
لتمويل االبتكارات التي ت�سهم يف الإ�سراع �إىل حتقيق
م�ستقبل مزدهر وم�ستدام.

�سد الوحدة يف الأردن� ،أحد امل�شاريع املمولة من �صندوق �أبوظبي للتنمية.

وقد �سجلت �أكرث من  12جهة مانحة �إماراتية زيادة
يف متويالت م�ساعداتها اخلارجية لعام ،2017
مقارنة بعام  .2016وب�شكل �إجمايل قدمت هذه
اجلهات املانحة الإماراتية الثالث ع�شرة ،بالإ�ضافة
�إىل م�ساهمات القطاع اخلا�ص والأفراد ،مبالغ
�إ�ضافية بقيمة  266.1مليون درهم �إماراتي
( 72.4مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات خارجية
زياد ًة على القيمة الإجمالية مل�ساعداتهم اخلارجية
التي قدموها يف العام الأ�سبق .وي�ستعر�ض الف�صل
اخلام�س مبزيدٍ من التف�صيل اجلهات املانحة
الإماراتية ،وم�ساعداتها اخلارجية املقدمة خالل
عام .2017

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017
2015
الجهـة المانحة

�صندوق �أبوظبي للتنمية
امل�ساعدات احلكومية
الهالل الأحمر الإماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية دار الرب
جمعية ال�شارقة اخلريية
القطاع اخلا�ص والأفراد
جمعية دبي اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة القلب الكبري
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات
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2017

2016

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

736.7

%8

2,494.4

%41

2,464.5

%48

7,580.0

%86

2,906.8

%48

2,180.6

%43

103.6

%1

241.9

%4

86.6

%2

154.7

%2

168.0

%3

74.3

%1

20.5

%0.2

32.6

%0.5

50.5

%1

46.1

%1

55.5

%1

47.7

%1

35.4

%0.4

23.0

%0.4

42.9

%1

10.7

%0.1

20.8

%0.3

35.6

%1

22.3

%0.3

15.0

%0.2

27.7

%1

17.0

%0.2

16.2

%0.3

16.9

%0.3

19.7

%0.2

13.5

%0.2

13.1

%0.3

9.5

%0.1

12.7

%0.2

12.5

%0.2

8.3

%0.1

8.7

%0.1

10.7

%0.2

12.6

%0.1

10.2

%0.2

9.5

%0.2

10.0

%0.1

12.9

%0.2

7.9

%0.2

7.6

%0.1

2.4

%0.04

5.3

%0.1

5.7

%0.1

3.3

%0.1

3.4

%0.1

0

<%0.0001

1.5

%0.03

2.1

%0.04

1.6

%0.02

1.4

%0.02

1.6

%0.03

0.5

%0.01

0

<%0.0005

1.3

%0.03

0

<%0.0001

0

%0.0

1.2

%0.02

0

<%0.0001

0.4

%0.01

1.0

%0.02

0.008

%0.0001

0.9

%0.01

0.8

%0.02

1.4

%0.02

0.6

%0.01

0.6

%0.01

0

<%0.0001

0.3

%0.01

0.4

%0.01

0.5

%0.01

0.6

%0.01

0.3

%0.01

0

<%0.0001

0

<%0.0005

0.2

%0.003

0

<%0.0001

0

%0.0

0.03

%0.001

0

<%0.0001

0

%0.0005

0

<%0.001

0

<%0.0001

4.2

%0.1

0

<%0.001

0

<%0.0001

9.0

%0.1

0

<%0.001

0

<%0.0001

0

%0.0005

0

<%0.001

8,804.3

%100

6,056.8

%100

5,099.3

%100

26

25

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2017

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ل .االلتزامات اإلجمالية

و�صلت قيمة التزامات امل�ساعدات اخلارجية ،التي �أعلنتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام � ،2017إىل  3.09مليار درهم �إماراتي ( 842.6مليون
دوالر �أمريكي) .و�سوف يتم تقدمي غالبية هذه املبالغ يف �صورة متويالت خم�ص�صة مل�صلحة برامج جرى تنفيذها يف �أكرث من  12دولة ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص  21يف املئة
منها لأربعة من البلدان الأقل منو ًا .بينما ُخ�ص�ص ما يزيد على  50يف املئة من هذه االلتزامات مل�صلحة ال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل.
و�شكلت �أربعة قطاعات ما يزيد على ن�صف قيمة االلتزامات التي �أعلنتها دولة الإمارات يف عام  56( 2017يف املئة) .و�شملت هذه القطاعات :تطوير م�صايد الأ�سماك،
ودعم امليزانية العامة ،والبنية التحتية للنقل البحري ،والتنمية احل�ضرية و�إدارتها .وح�صلت �إفريقيا على ن�صيب الأ�سد منها ،بن�سبة تزيد على  70يف املئة من املبلغ
الإجمايل .وعليه ،جاءت م�صر واملغرب وال�صومال على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا اللتزامات امل�ساعدات اخلارجية يف عام  ،2017حيث ح�صلت على ما يزيد على
 60يف املئة من قيمتها الإجمالية.
  12:لكشلامبالغ االلتزامات (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)

)%11( 200.4

)%18( 241.5

)%14( 119.9

)%1( 15.0

)%3( 40.7
تنموية

االمريكيتين
ٔ
تنموية

تنموية

إنسانية

)%1( 20.5

)%0.0( 0

)%1( 5.8

)%0.02( 0.3

)%4( 56.0

)%1( 5.0

2017

2015

2016

2017

أوقيانوسيا
تنموية

عالمي

تنموية

)%0.0( 0

)%56( 1,050.0
2015

2016

)%2( 30.0

)%31( 588.0

أفريقيا

آسيا

2017

)%73( 1,000.2

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

)%13( 110.0

)%71( 601.9

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من عام  2015إلى عام )2017

2015

2016

أوروبا
تنموية

2017
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الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

28
اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2017

الموجه إلى تحقيق
دعم دولة اإلمارات
َّ
أهداف التنمية المستدامة وقطاعات
المساعدات المندرجة ضمنها
مرة أخرى تثبت دولة اإلمارات العربية المتحدة التزامها
الطويل األمد والمعهود بتحقيق االزدهار والسالم العالمي،
حيث واصلت دولة اإلمارات ،خالل عام  ،2017تنفيذ برامج
ً
دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
مساعداتها الخارجية
العالمية ،بمدفوعات بلغت قيمتها  18.73مليار درهم
إماراتي ( 5.10مليار دوالر أمريكي).

ومن بني �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر برزت خم�سة �أهداف منها ك�أعلى �أهداف تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات؛ حيث ح�صلت على ما ن�سبته  77يف املئة من
الإجمايل ،وهي :الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الق�ضاء على الفقر؛ والهدف الإمنائي التا�سع :ال�صناعة واالبتكار والبنية التحتية؛ والهدف الإمنائي
احلادي ع�شر :املدن واملجتمعات امل�ستدامة؛ والهدف الإمنائي ال�ساد�س ع�شر :ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية ،والهدف الإمنائي ال�سابع ع�شر :تعزيز ال�شراكات العاملية
من �أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.

30

29

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

وكما هو مو�ضح �أدناه ،ووفق ًا ملنهجية التعيني � 1إىل  ،1مت ربط كل �سجل من �سجالت م�شروعات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،املنفَّذة يف عام  ،2017بحجم م�ساهمته
معي لهدف
يف دفع حتقيق هدف واحد من �أهداف التنمية امل�ستدامة .وف�ض ًال عن الو�ضوح والب�ساطة اللذين تتم َّيز بهما هذه املنهجية ،ف�إنها ت�ؤكد كذلك �أن كل ن�شاط َّ
من �أهداف التنمية امل�ستدامة يقوم بدور حموري كذلك؛ للم�ساعدة على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى ،وهو ما ي�سهم يف نهاية املطاف يف تنفيذ الهدف العام
والأ�شمل للخطة العاملية للتنمية امل�ستدامة لعام  ،2030وهو الق�ضاء على الفقر ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
  13:لكشلاالمساعدات اإلماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

لعبت دولة الإمارات العربية املتحدة ،جنب ًا �إىل جنب
جمتمع التنمية الدولية ،دور ًا حموري ًا يف حتديد
الأولويات العاملية ،التي متت ترجمتها بال�شكل
الأمثل �إىل ما ا�صطلح عليه عاملي ًا بـ”�أهداف التنمية
امل�ستدامة” ال�سبعة ع�شر للفرتة من عام � 2016إىل
عام .2030
فداخل حدودها عملت دولة الإمارات العربية
املتحدة بعجلة مت�سارعة على تطوير خططها
الوطنية لال�سرت�شاد بها يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة داخلي ًا .فمع ت�شكيل اللجنة الوطنية
لأهداف التنمية امل�ستدامة ،يف عام ،2017
�أ�صبحت مبنزلة الذراع احلكومية ل�ضمان حتديد

ولتحفيز �إقامة حوار دويل مثمر وب َّناء ك�شفت دولة
الإمارات العربية املتحدة ،خالل �أول �شهرين من
بدء العام ،يف عام  ،2016عن العمل على حتقيق

)%8( 414.6

)%6( 320.0

)%6( 316.1

)%5( 240.8

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 14

الحياة تحت الماء

هدف 10

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 12

االستهالك واإلنتاج المسؤول

)%3( 173.7

)%4( 225.9

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

)%3( 165.8

)%36( 1,841.1

وعلى ال�صعيد العاملي تتوىل وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل قيادة و�إدارة خطة التنمية والتعاون
الدويل لدولة الإمارات العربية املتحدة .وعلى
�أ�سا�س �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام
 2021يتم توجيه الدعم الإماراتي املقدم �إىل
الدول النامية ،يف �إطار �سعيها �إىل حتقيق التنمية
امل�ستدامة املحدَّدة �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر.

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

)%3( 145.6

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

�أهداف التنمية امل�ستدامة لفرتة اخلم�سة ع�شر
عام ًا املقبلة ،وعن خطة “�سل�سلة �إجراءات لتفعيل
�أهداف التنمية امل�ستدامة”؛ وذلك خالل �أعمال
القمة ال�سنوية العاملية للحكومات ،التي ا�ست�ضافتها
مدينة دبي .وت�ضم فعالية “�إجراءات تفعيل �أهداف
التنمية امل�ستدامة” ،الآن يف عامها الثالث ،وفود ًا
ومبتكرين وممثلني جمتمعيني رفيعي امل�ستوى
ملراجعة ،والوقوف على التقدم املحقق ،والتحديات
املاثلة يف طريق حتقيق التنمية؛ بالإ�ضافة �إىل
ا�ستنباط احللول ،و�أف�ضل املمار�سات.

هدف:

17

16

11

9

1

2

3

)%3( 142.4

املوجه �إىل
ي�ستعر�ض الدعم الإماراتي َّ
قطاعات امل�ساعدات ،و�أهداف التنمية
امل�ستدامة الأخرى ذات الأهمية
بالن�سبة �إىل دولة الإمارات كذلك.

يو�ضح االلتزامات املالية التي
�أعلنتها دولة الإمارات خالل عام
 2017لدعم حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة العاملية.

7

4

14

6

)%1( 47.4

يتناول بال�سرد الدعم الإماراتي املقدم
�إىل كل هدف من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر.

يلقي ال�ضوء على جهود دولة الإمارات
املوجهة نحو حتقيق �أهداف التنمية
َّ
امل�ستدامة الثمانية املت�سقة مع �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
للفرتة من عام � 2017إىل عام
 ،2021مبا يف ذلك عدد من �أهداف
التنمية امل�ستدامة الأكرث تلقي ًا للدعم،
وقطاعات امل�ساعدات املناظرة لها.

)%0.2( 10.1

الجزء األول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الأولويات الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة،
وات�ساقها مع خطة التنمية الطويلة الأجل ،وعمليات
�صنع القرارات ال�سيا�سية للإمارات ال�سبع املكونة
لدولة الإمارات العربية املتحدة.

الجزء الرابع

)%0.2( 9.3

يشتمل هذا الفصل على أربعة أجزاء:

)%20( 1,041.2

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

8

10

15

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

هدف 15

الحياة في البرّ

هدف 13

العمل المناخي

)%0.1( 5.1

وتقر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ب�أنه ميكن حت�سني املنهجية املطبقة
مبرور الوقت ،كما �أنها ملتزمة بالعمل مع اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات
اخلارجية واملجتمع التنموي الدويل؛ لتنقيح منهجيتها وحتليلها للدعم الإماراتي
املوجه �إىل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية.
َّ

مع بداية املجتمع الدويل للعام الثاين من البدء يف تنفيذ خطة �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،أعادت دولة الإمارات العربية املتحدة كذلك ،يف عام � ،2017إحياء جهودها
املبذولة لدعم الدول النامية يف �سعيها �إىل حتقيق �أولوياتها الوطنية ،وغايات �أهداف التنمية امل�ستدامة.

)%0.003( 0.1

املوجهة �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة
وا�ستكما ًال لبيان دعم املنح الإماراتية َّ
(واملبني كذلك يف الف�صل اخلام�س) ،توفر التحليالت التالية كذلك نظرة
متعمقة �أخرى �إىل برامج امل�ساعدات الإماراتية ،وقيا�س مدى ات�ساقها مع �سيا�سة
ِّ
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل
عام .2021

وا�ستند التحليل املبني يف هذا الف�صل �إىل منهجية تعيني على �شكل � 1إىل  ،1حيث
مت تعيني كل ن�شاط من �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل هدف وغاية
وم�ؤ�شر مناظر حمدد من غايات التنمية امل�ستدامة و�أهدافها؛ وذلك بنا ًء على عدد
من الدالئل الإر�شادية؛ مت ذكر بع�ضها حتت ق�سم “املنهجية”( .راجع امللحق رقم
 3لالطالع على معلومات حول منهجية التعيني والتحليل).

الموجه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
الجزء األول :الدعم
َّ

)%0.002( 0.1

مقدمـــــــــــة

يلقي هذا الف�صل نظرة �أكرث قرب ًا وتف�صي ًال على �إجنازات امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،فيما يتعلق بتحقيق التنمية امل�ستدامة
متعمق لأهداف التنمية
العاملية يف الدول النامية .فبالإ�ضافة �إىل تقدمي حتليل ِّ
امل�ستدامة الأكرث تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات ،ي�ستعر�ض هذا الف�صل قطاعات
امل�ساعدات التي ح�صلت على متويل من دولة الإمارات خالل عام  ،2017مو�ضح ًا
بع�ض ًا من �أبرز الأن�شطة التي نفذها �أكرث من  40جهة مانحة �إماراتية وبرهنت
على ا�ستمرار وازدياد عزمها على ن�شر االزدهار و�إحالل ال�سالم العاملي.

المساعدات الخارجية 2017

5

12

13

المجموع الكلي

5.01

مليار دوالر أمريكي

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 5

المساواة بين الجنسين
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2017

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

ً
تلقيا للتمويل
الموجه إلى مجموعة مختارة من أهداف التنمية المستدامة بما فيها األهداف األكثر
الجزء الثاني :الدعم
َّ

�إىل جانب االعرتاف بدعم امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة لتحقيق كافة �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر ،وخطة التنمية امل�ستدامة
الأ�شمل لعام  ،2030تُظهر �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات للفرتة من عام � 2017إىل � 2021أن من املتوقع �أن ت�سهم اجلهود الدولية التنموية والإن�سانية
واخلريية التي تبذلها دولة الإمارات ،خالل هذه ال�سنوات اخلم�س على الأقل ،يف �إحداث �إ�سهامات عظيمة لتحقيق ثمانية من ال�سبعة ع�شر هدف ًا من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ب�شكل خا�ص .وتطبيق ًا لهذا املنظور �ساهم نحو  73يف املئة من �إجمايل مدفوعات امل�ساعدات الكلية (�أي ما يوازي  13.76مليار درهم �إماراتي 3.75 /مليار
دوالر �أمريكي) يف عام  ،2017الذي يعد العام الأول لتطبيق �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،يف دعم تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية
التي تت�ضمنها ال�سيا�سة .ومت توجيه ما يقرب من ربع هذه امل�ساعدات �إىل دعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف  38دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا.
المتضمنة في سياسة المساعدات
الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الثمانية
  14:لكشلاالدعم اإلماراتي
َّ
َّ
الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
بحسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة والقطاع الذي يندرج تحته النشاط
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

هدف 1

القضاء على
الفقر

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية ,االيواء
والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%36( 112.3
خدمات الرعاية اإلجتماعية

هدف 4

التعليم الجيد

التعليم العالي
)%32( 53.7
)%32( 53.1

خدمات الدعم والتنسيق

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%14( 43.4

)%11( 17.5

المساهمات في المنظمات الدولية

خدمات الدعم والتنسيق
)%14( 43.4

)%10( 16.2

أخرى

أخرى
)%12( 38.5

المساهمات في المنظمات الدولية

المجموع الكلي 165.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 8

)%98( 5.0
منظمات ومؤسسات دعم المرأة

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

دعم الميزانية العامة
)%66( 31.5

المجموع الكلي 5.1 :مليون دوالر أمريكي

خدمات دعم األعمال التجارية والمؤسسات

هدف 9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية
المجموع الكلي 320.0 :مليون دوالر أمريكي
هدف 1

القضاء على الفقر
المجموع الكلي 316.1 :مليون دوالر أمريكي

هدف 4

التعليم الجيد

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة

الدخل العالي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

البنية التحتية للنقل الجوي

المجموع الكلي 165.8 :مليون دوالر أمريكي

)%48( 154.7

أخرى

)%37( 117.8

المجموع الكلي 47.4 :مليون دوالر أمريكي

)%5( 2.6

البنية التحتية للنقل البحري
البنية التحتية للنقل البري
التنمية القروية
)%1( 2.3

هدف 10

الحد من أوجه
ّ
عدم المساواة

خدمات الدعم والتنسيق
)%98.02( 9.91
المساهمات في المنظمات الدولية
)%2( 0.2

570.4
386.7
80.6
2.7
0.7

%55
%37
%8
%0.3
%0.1

الصناعات الزراعية
المجموع الكلي 320.0 :مليون دوالر أمريكي
دعم الميزانية العامة
الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية
المساهمات في المنظمات الدولية

عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

دعم الميزانية العامة
)%92( 1,695.6

التطوير القضائي والقانوني
أخرى
)%0.1( 1.4
المجموع الكلي 1,041.2 :مليون دوالر أمريكي

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

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

الدخل المنخفض

127.3
74.2
57.2
50.3
4.6
2.4

%40
%23
%18
%16
%1
%1

الشريحة العليا من متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

برامج في دول متعددة

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

برامج في دول متعددة

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل المنخفض

48.8
39.5
32.4
23.4
20.0
1.6

29.5
10.0
5.6
2.1
0.2

%29
%24
%20
%14
%12
%1

%62
%21
%12
%4
%0.33

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية

برامج في دول متعددة

10.1

%100

المجموع الكلي 10.1 :مليون دوالر أمريكي

)%5( 92.1
هدف 5

)%3( 53.5
المجموع الكلي 1,841.1 :مليون دوالر أمريكي

)%1( 12.1

المجموع الكلي 47.4 :مليون دوالر أمريكي

الحد من أوجه
ّ
عدم المساواة

المساهمات في المنظمات الدولية
)%8( 80.4

هدف 8

العمل الالئق ونمو
االقتصاد

هدف 10

هدف 17

)%37( 385.7

ً
نموا
الدول األقل

147.2
129.9
20.6
17.4
4.9

%46
%41
%6
%5
%2

المجموع الكلي 10.1 :مليون دوالر أمريكي

)%0.1( 0.3

)%54( 561.6

الدخل العالي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل العالي

)%4( 1.9

)%14( 44.9

هدف 16

المجموع الكلي 1,041.2 :مليون دوالر أمريكي

المساهمات في المنظمات الدولية

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

برامج في دول متعددة

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

)%19( 9.1
)%5( 2.3

هدف 9

المجموع الكلي 1,841.1 :مليون دوالر أمريكي

ً
نموا
الدول األقل

الدخل العالي

)%2( 0.1

الصناعة
واالبتكار
والهياكل
األساسية

هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

الشريحة العليا من متوسط الدخل

1,484.7
130.8
123.5
102.0
0.1

%81
%7
%7
%6
%0.01

)%15( 25.3

المجموع الكلي 316.1 :مليون دوالر أمريكي
هدف 5

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

مرافق التعليم والتدريب
)%25( 78.6

المساواة بين
الجنسين

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل

المساواة بين
الجنسين
المجموع الكلي 5.1 :مليون دوالر أمريكي

برامج في دول متعددة

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

5.0
0.1

%98
%2
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الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2017

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

ً
تلقيا للدعم
أهداف التنمية المستدامة األكثر

بلغت نسبة المساعدات الخارجية اإلماراتية ،التي ساهمت في تحقيق خمسة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،
نحو  77في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة خالل عام  ،2017وهي كالتالي:
هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

املوجهة �إىل حتقيق �أعلى خم�سة �أهداف من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �صورة
ومت تقدمي  66يف املئة من �إجمايل  14.45مليار درهم �إماراتي ( 3.93مليار دوالر �أمريكي) َّ
املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا مقدَّمة بالكامل تقريب ًا يف �شكل منح ،بن�سبة  98يف املئة من الإجمايل.
مي�سرة .وكانت املدفوعات َّ
منح ،بينما مت تقدمي الن�سبة املتبقية كقرو�ض َّ
وتوفر الفقرات التالية مزيد ًا من املعلومات حول امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  ،2017وعالقتها ب�أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية التي تركز
عليها �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وكذلك قطاعات امل�ساعدات التي تندرج حتتها هذه امل�ساعدات ،وت�شمل:

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

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

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

تعزيز النمو االقت�صادي َّ
املطرد
وال�شامل للجميع وامل�ستدام ،والعمالة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق
للجميع.

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

احلد من انعدام امل�ساواة داخل
البلدان ،وفيما بينها.

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

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

ومن بني �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية َّ
املو�ضحة يف هذا الف�صل -مبا يف ذلك املبالغ املدفوعة لكل منها -توجد �أربعة �أهداف منها تعد من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة
اخلم�سة الأكرث تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات خالل عام  ،2017وهي :الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الق�ضاء على الفقر ،والهدف الإمنائي التا�سع:
ال�صناعة واالبتكار والبنية التحتية ،والهدف الإمنائي ال�ساد�س ع�شر :ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية ،والهدف الإمنائي ال�سابع ع�شر :تعزيز ال�شراكات العاملية من �أجل
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة( .يت�ضمن اجلزء الثالث من هذا الف�صل و�صف ًا جلهود دولة الإمارات التي بذلتها من �أجل حتقيق الهدف الإمنائي احلادي ع�شر :املدن
واملجتمعات امل�ستدامة).

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف السابع عشر من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

على الرغم من ح�صول بع�ض التطورات
الإيجابية ،ث َّمة حاجة �إىل �إبداء التزام
�أقوى بال�شراكة والتعاون لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة .ويتطلب هذا اجلهد
اتّ�ساق ال�سيا�سات ،وتهيئة بيئة مواتية
للتنمية امل�ستدامة على جميع امل�ستويات،
ومن جانب جميع اجلهات الفاعلة،
وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل
التنمية امل�ستدامة.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

من دولة الإمارات على البلدان الأقل منو ًا ب�شكل
تلب امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
خا�ص ،حيث مل ِّ
الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة ،بتخ�صي�ص ما
بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل لدعم
البلدان الأقل منو ًا فح�سب؛ بل جتاوزتها كذلك .ففي
الفرتة من عام � 2015إىل عام  ،2017بلغت ن�سبة
املوجهة �إىل
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية َّ
البلدان الأقل منو ًا  0.27يف املئة من قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل.
وفيما يتعلق بالتحويالت املالية تقدم دولة الإمارات
واحد ًا من �أقل ر�سوم التحويل على م�ستوى العامل،
كما �أنها تُعد واحدة من �أهم قنوات التحويل املايل
العاملي .وت�شري التقارير �إىل �أن التحويالت املالية
ال�صادرة عن دولة الإمارات خالل عام ،2017
يتوجه �أغلبها �إىل الدول النامية ،قد بلغت
والتي َّ
 164.30مليار درهم �إماراتي ( 44.73مليار
دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل زيادة بن�سبة اثنني يف املئة
15
على قيمة التحويالت التي �أجريت يف عام .2016
وب�صفتها من �أهم املراكز واملحاور التكنولوجية،
وكذلك م�شارك ًة منها يف اجلهود العاملية الهادفة
�إىل دفع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الدول
النامية� ،أطلقت دولة الإمارات برناجمها للتعاون
الفني ( ،)UAE-TAPالذي يعد مبنزلة منهجية
دولة الإمارات الرئي�سية لتو�سيع خطتها للتعاون
الفني ،والتي تقت�ضي تعاون دولة الإمارات مع الدول
النامية لبناء قدراتها الوطنية من خالل امل�شاركة يف
املعارف واخلربات.

وفق ًا للأمم املتحدة؛ يت�ضمن الهدف ال�سابع ع�شر
من �أهداف التنمية امل�ستدامة خم�س غايات �أ�سا�سية
متعلقة بال�شراكات والتعاون ل�ضمان النجاح يف
يوجه �أغلبه
حتقيقه ،وهي -1 :التمويل ،الذي َّ
كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،وحتويالت مالية.
 -2تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت -3 .بناء
القدرات -4 .التجارة -5 .امل�شكالت املنظومية،
التي ت�شمل البيانات والرقابة وامل�ساءلة ،والتي تتعلق
ب�أنظمة الإح�صاءات الوطنية.

وبالن�سبة �إىل التجارة اخلارجية؛ فقد فتحت
دولة الإمارات �أ�سواقها للدول امل�ؤهلة للح�صول
على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،وفق ًا لتعريف
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية؛ ما م َّهد الطريق �أمام الدول
النامية للم�شاركة ،وزيادة ح�صتها من التجارة
العاملية .وعالوة على هذا �ساعدت ا�ستثمارات دولة
الإمارات كذلك على حتفيز اقت�صادات الكثري من
الدول النامية؛ فوفق ًا مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
والتنمية (الأونكتاد)؛ فقد و�صلت قيمة اال�ستثمارات
وجهتها دولة الإمارات خالل
الأجنبية املبا�شرة التي َّ
عام � 2017إىل  51.28مليار درهم �إماراتي
16
( 13.96مليار دوالر �أمريكي).

ومن جانبها د�أبت دولة الإمارات العربية املتحدة ،منذ
عام  ،2013على تلبية ،بل جتاوز ،الن�سبة العاملية
امل�ستهدفة ،التي حددتها الأمم املتحدة بتقدمي  0.7يف
املئة من الدخل القومي الإجمايل كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية .ووفق ًا للجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECD-DACفقد
قدمت دولة الإمارات  1.03يف املئة من دخلها القومي
الإجمايل كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية خالل عام
 .2017وتركز امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة

وعلى �صعيد �آخر ت�ضم القمة العاملية للحكومات،
التي تُع َقد ب�صفة دورية �سنوي ًا ،قادة العامل ،وت�ضع
مناق�شة فاعلية احلكومات ،وعالج امل�شكالت
املنظومية ،على ر�أ�س جدول �أعمالها .و�سيوفر
منتدى الأمم املتحدة العاملي الثاين للبيانات ،الذي
�ست�ست�ضيفه دولة الإمارات يف عام  ،2018من�صة
لـ”ا�ستك�شاف الو�سائل املبتكرة ال�ستخدام البيانات
والإح�صائيات لقيا�س التقدم العاملي ،واتخاذ قرارات
�سيا�ساتية م�ستنرية ا�ستناد ًا �إىل الدالئل ب�ش�أن خطة

 2030للتنمية امل�ستدامة” 17.وعلى نحو م�شابه
�شاركت دولة الإمارات الأمم املتحدة يف نتائج
الإ�ستعرا�ض الوطني الطوعي الذي �أجرته؛ ما �أتاح
االطالع على امل�ستجدات ب�ش�أن تقدمها يف حتقيق
18
�أهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني.
وفيما يتعلق بال�شراكات العاملية تعيد �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ت�أكيد كون التعاون الدويل من الركائز
الأ�سا�سية �ضمن �أجندة امل�ساعدات اخلارجية
املقدَّمة من دولة الإمارات .ومن خالل احرتام دولة
الإمارات الثابت لأهمية ال�شراكات؛ ف�إنها تعمل،
ب�شكل ثنائي ،على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي،
مع كل من الدول النامية ،والدول الفاعلة ،والدول
املانحة ،واملنظمات الدولية ،وامل�ؤ�س�سات املتعددة
الأطراف واملنظمات غري احلكومية ،واملجتمع
املدين ،وكذلك القطاع اخلا�ص .وعالوة على هذا
تهدف برامج ال�شراكة ال ُقطرية ،التي تنفذها
دولة الإمارات� ،إىل دعم الدول النامية يف حتقيق
�أولوياتها التنموية الوطنية.
وبالإ�ضافة �إىل جهود دولة الإمارات للم�ساعدة على
حتقيق الغايات الرئي�سية اخلم�سة ،املبينة �أعاله
�ضمن الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،وبنا ًء على التزام دولة الإمارات بتحقيق
وجهت  6.76مليار درهم
تعاون دويل ف َّعال ،فقد َّ
�إماراتي ( 1.84مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما
يوازي  36يف املئة من قيمة م�ساعداتها اخلارجية
املقدمة خالل عام 2017؛ من �أجل دفع التقدم
يف حتقيق الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة :تعزيز و�سائل التنفيذ ،وتن�شيط ال�شراكة
العاملية من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة .و�ساهم
الق�سم الأعظم من تلك امل�ساعدات يف متويل
اثنني من القطاعات التنموية عام  :2017قطاع
دعم امليزانية العامة ،وقطاع امل�ساهمات املقدمة
للمنظمات الدولية.
قطاع دعم الميزانية العامة

وجهته دولة الإمارات
�ساهم التمويل الهائل ،الذي َّ
العربية املتحدة �إىل قطاع دعم امليزانية العامة،
يف جعله �أعلى القطاعات التنموية تلقي ًا للدعم
الإماراتي خالل عام  ،2017بالإ�ضافة �إىل
م�ساهمته يف تقدمي دَفعة لتحقيق الهدف ال�سابع
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة :تعزيز و�سائل
التنفيذ ،وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل حتقيق
التنمية امل�ستدامة؛ ليكون هو الهدف الأكرث تلقي ًا
للدعم الإماراتي من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة
لهذا العام.
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املوجه �إىل قطاع دعم
وقد و�صلت قيمة التمويل َّ
واملعي للهدف ال�سابع ع�شر من
امليزانية العامة،
َّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة يف عام � ،2017إىل
 6.23مليار درهم �إماراتي ( 1.70مليار دوالر
�أمريكي) ،مبا ميثل  92يف املئة من اجلهود املبذولة
لدعم حتقيق هذا الهدف .و�ساهم هذا الدعم
الإماراتي يف �إتاحة قد ٍر �أكرب من التمويل الإمنائي؛
ما �أتاح للحكومات قدرة �أكرب على تخ�صي�ص املوارد
املتوافرة لها مبا يتنا�سب مع خططها و�أولوياتها.
خم�ص�ص لتوفري
ومن خالل منحه كتمويل غري
َّ
الدعم مليزانيات حكومات كل من الأردن،
وفل�سطني ،وجمهورية ال�صرب ،وال�سودان� ،ساهمت
تلك التدفقات التنموية يف دفع التقدم يف حتقيق
الغاية الثانية للهدف الإمنائي ال�سابع ع�شر :تقدمي
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص
ن�سبة ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من
قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل �إىل البلدان الأقل منو ًا.
املوجهة
ومت تعيني تخ�صي�صات التمويل الأخرى َّ
�إىل قطاع دعم امليزانية العامة ،خالل عام ،2017
لهدفني �آخرين من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وهما :الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
فر�ص العمل الالئق والنمو االقت�صادي؛ من �أجل
الربامج املخ�ص�صة لدعم ميزان املدفوعات� ،أو
تنفيذ خطط التنمية االقت�صادية ،والهدف ال�ساد�س
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة :ال�سالم والعدل
وامل�ؤ�س�سات القوية ،الذي مت توجيه غالبيته �إىل

م�شروعات تدعم حكومة اليمن ملوا�صلة تقدمي
خدماتها العامة الرئي�سية ،يف ظل الأزمة اجلارية
التي متر بها الدولة.
المساهمات المقدمة إلى قطاع
المنظمات الدولية

يتجلى التزام دولة الإمارات العربية املتحدة الثابت
بدفع حتقيق الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة“ :ت�أ�سي�س ال�شراكات من �أجل
حتقيق الأهداف” من خالل ال�شراكات التي
ت�ؤ�س�سها مع امل�ؤ�س�سات الدولية.
ومع هذا مت تعيني الأن�شطة التي نفذتها دولة
الإمارات ،وامل�ص َّنفة كجزء من امل�ساهمات املقدمة
�إىل قطاع املنظمات الدولية ،للكثري من �أهداف
التنمية امل�ستدامة .وبوجه عام كان تعيني تلك
امل�ساهمات يتم ،متى �أمكن ،للقطاع والهدف
الإمنائي الذي يدعم ب�شكل مبا�شر جمال عمل
املنظمة والتكليف املنوط بها .وعلى �سبيل املثال
مت تعيني امل�ساهمات الأ�سا�سية املقدمة �إىل منظمة
الأغذية والزراعة (الفاو) ،والوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�آيرينا) ،للهدفني الثاين وال�سابع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،واملتعل َقني باجلوع
والطاقة النظيفة املي�سورة التكلفة ،على الرتتيب.

المساعدات الخارجية 2017

وبلغت قيمة امل�ساعدات املخ�ص�صة للم�ساهمات يف
قطاع املنظمات الدولية ،واملندرجة �ضمن الهدف
ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
 196.4مليون درهم �إماراتي ( 53.5مليون دوالر
�أمريكي) ،مت تقدمي معظمها يف �صورة م�ساهمات
مالية �إىل الكثري من املنظمات الدولية ،ومنها
�صندوق النقد العربي ،والبنك الإ�سالمي للتنمية.

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

التقدم العالمي المحرَ ز في
تحقيق الهدف السادس عشر
من أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

�شهدت النزاعات العنيفة زيادة يف
ال�سنوات الأخرية ،وبينما انخف�ض عدد
جرائم القتل ولكن ببطء .و�أُتيحت
فر�ص �أف�ضل للو�صول �إىل العدالة لعدد
�أكرب من املواطنني يف جميع �أنحاء
العامل .وتت�سبب نزاعات م�سلحة �شديدة
احلدَّة يف �أعداد كبرية من الإ�صابات
بني املدنيني .ويظل التقدم املحرز يف
تعزيز ال�سالم والعدالة� ،إىل جانب
بناء م�ؤ�س�سات ف َّعالة خا�ضعة للم�ساءلة
و�شاملة للجميع ،متفاوت ًا بني املناطق
وداخلها.

امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

ويف م�ستهل البدء يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ا�ستعر�ض تقرير� ،صادر عن الأمني العام
للأمم املتحدة ،و�صف ًا كافي ًا لأهمية وحجم التقدم
املحرز يف حتقيق الهدف ال�ساد�س ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة :الت�شجيع على �إقامة جمتمعات
م�ساملة ال ُيه َّم�ش فيها �أحد من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،و�إتاحة �إمكانية و�صول اجلميع �إىل
العدالة ،وبناء م�ؤ�س�سات ف َّعالة وخا�ضعة للم�ساءلة
و�شاملة للجميع على جميع امل�ستويات�“ :إن �إف�شاء
ال�سالم والعدالة ،وبناء امل�ؤ�س�سات الف َّعالة اخلا�ضعة
للم�ساءلة وال�شاملة للجميع ،يعدان جوهر عملية
التنمية امل�ستدامة .وقد متتعت العديد من املناطق
مبعدالت متزايدة وم�ستدامة من ال�سالم والأمن
على مدى العقود الأخرية .ولكن ال يزال هناك
العديد من الدول تواجه �أحداث عنف و�صراعات
م�سلحة ممتدة ،وعدد هائل من الأ�شخا�ص يعانون
نتيجة للم�ؤ�س�سات ال�ضعيفة ،وحمدودية فر�ص
حتقيق العدالة واحل�صول على املعلومات و�أ�س�س
19
احلرية الأخرى”.
وا�سرت�شاد ًا ب�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،و�أحد حماورها البارزة
“حتقيق االزدهار وال�سالم العاملي” ،كان الهدف
ال�ساد�س ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية ،ثاين �أكرث
هدف عاملي تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات يف عام
 ،2017بقيمة بلغت  3.82مليار درهم �إماراتي
( 1.04مليار دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها كاملة
تقريب ًا يف �شكل منح .وبالإ�ضافة �إىل مدفوعات
املوجهة �إىل دعم الهدف
امل�ساعدات اخلارجية َّ
ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ميثل
برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ( ،)UAE-TAPومو�ضوع فاعلية احلكومات
الوارد �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،ت�أكيد ًا ودعم ًا مركز ًا
على بناء م�ؤ�س�سات قوية ،وحت�سني نظم الإدارة
واحلوكمة ،وجودة اخلدمات العامة� ،إىل جانب
معاجلة امل�شكالت اخلطرية املتعلقة بالأنظمة من
�أجل النجاح يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وتتناول الفقرات التالية بال�شرح التقدم املح َرز يف
حتقيق الهدف ال�ساد�س ع�شر من �أهداف التنمية
املوجه �إىل الكثري من
امل�ستدامة ،والدعم الإماراتي َّ
القطاعات ذات ال�صلة.
قطاع دعم الميزانية العامة

م�شاركة ناجحة للوفد الإماراتي يف الدورة الأربعني للم�ؤمتر العام ملنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

بن�سبة جتاوزت  50يف املئة من �إجمايل املدفوعات
املوجهة �إىل الهدف ال�ساد�س ع�شر من �أهداف
َّ
التنمية امل�ستدامة ،ت�ألف التمويل املقدم �إىل قطاع
دعم امليزانية العامة يف الغالب من اجلهود التي
بذلتها دولة الإمارات العربية املتحدة لدعم حكومة
اليمن؛ من �أجل �ضمان ا�ستمرار تقدمي اخلدمات
احلكومية والربامج العامة ملواطنيها .و�ساهم

هذا الدعم ،الذي بلغت قيمته  2.06مليار درهم
�إماراتي ( 561.6مليون دوالر �أمريكي) كذلك يف
تي�سري دفع رواتب املوظفني احلكوميني ،التي يعتمد
عليها ماليني الأ�سر.
الالمركزية ودعم قطاع الحكومات
دون الوطنية

للم�ساعدة على حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي،
بالإ�ضافة �إىل جعل عمليات اتخاذ القرار و�صنع
ال�سيا�سات العامة �أقرب �إىل املنتفعني منها؛ ما
ي�سهِّل الطريق لتح�سني الفاعلية احلكومة ،قدمت
دولة الإمارات العربية املتحدة منح ًا خالل عام
 2017دعم ًا لالمركزية ودعم قطاع احلكومات
دون الوطنية .وو�صلت قيمة هذه امل�ساعدات
الثنائية الأطراف �إىل  1.42مليار درهم �إماراتي
( 385.7مليون دوالر �أمريكي) ،ومت تخ�صي�صها
لدعم احلكومة املحلية ملنطقة كرد�ستان العراق.
المساهمات المقدمة إلى قطاع
المنظمات الدولية

وا�صلت دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام
 ،2017دعمها املايل املقدم �إىل املنظمات الدولية
العاملة يف جمال بناء ال�سالم والعدل واحلوكمة،
وذلك دعم ًا لتحقيق الهدف ال�ساد�س ع�شر من
�أهداف التنمية امل�ستدامة.

وبقيمة �إجمالية بلغت  295.3مليون درهم �إماراتي
( 80.4مليون دوالر �أمريكي) ،مت تقدمي هذا
الدعم املتعدد الأطراف �إىل الكثري من املنظمات
الدولية ،ومنها �إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ
ال�سالم ( ،)UNDPKOومكتب مفو�ض الأمم
املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان (،)OHCHR
ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
( ،)UNODCومعهد الأمم املتحدة لبحوث نزع
ال�سالح  ،))UNIDIRبالإ�ضافة �إىل مركز الأمم
املتحدة ملكافحة الإرهاب ( ،)UNCCTو�صندوق
الأمم املتحدة للتربعات ل�ضحايا التعذيب،
و�صندوق الأمم املتحدة اال�ستئماين للتربعات من
�أجل مكافحة �أ�شكال الرق املعا�صرة( .مت تعيني
بع�ض الأن�شطة املندرجة �ضمن هذا القطاع حتت
�أهداف عدة من �أهداف التنمية امل�ستدامة .راجع
امللحق رقم ( )3لالطالع على منهجية التعيني).
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قطاعات تطوير النظام القانوني
والقضائي واإلذاعة والتلفزيون
والصحافة المطبوعة

وا�صلت دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام
 ،2017دعمها املايل املقدم ال�ستعادة خدمات
املحطات التلفزيونية الوطنية يف اليمن .وعلى نحو
م�شابه قدمت دولة الإمارات متوي ًال مليزانية الت�شغيل
ال�سنوية ملحطة الإذاعة يف �أفغان�ستان .و�ساهم
امل�شروعان ،اللذان بلغت قيمتهما  3.9مليون درهم
�إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) ،يف دعم
احلكومتني لتعزيز �أن�شطة البث العام ،وتوا�صلهما
الإعالمي مع مواطنيهما.

بينما مت توجيه  44.3مليون درهم �إماراتي
( 12.1مليون دوالر �أمريكي) لتعزيز قطاع التطوير
القانوين والق�ضائي يف الكثري من الدول .وبالإ�ضافة
�إىل تقدمي  420مركبة لدوريات ال�شرطة ،وت�أهيل
مركز الدفاع املدين يف ح�ضرموت ،ح�صل اليمن
على دعم من دولة الإمارات .وعلى نحو م�شابه؛ فمن
�أجل تعزيز اجلهود الوطنية الرامية �إىل احلدِّ من
العنف ومكافحة الإرهاب ،مت تخ�صي�ص امل�ساعدة
املالية للتدريب القانوين والق�ضائي؛ وكذلك لتقدمي
منح �أكادميية لدرا�سة القانون يف دول خمتلفة من
العامل �شملت جزر القمر وفل�سطني واليمن.

المساعدات الخارجية 2017

هدف 9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

التقدم العالمي المحرَ ز في
تحقيق الهدف التاسع من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

على الرغم من التح�سن َّ
املطرد يف
نواجت الت�صنيع ومعدالت التوظيف،
ف�سيلزم �إدخال ا�ستثمارات جديدة يف
�أقل البلدان منو ًا؛ لت�شييد البنية التحتية
الالزمة ،و�ضمان م�ضاعفة ح�صة
ال�صناعة من الناجت املحلي الإجمايل يف
تلك البلدان بحلول عام .2030
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

تزويد دوريات ال�شرطة والأمن العام مبركبات جمهزة لدعم القوات الأمنية يف ن�شر الأمن واال�ستقرار يف خمتلف ربوع حمافظات اليمن.

جاء الهدف الإمنائي التا�سع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة� :إقامة بنى حتتية قادرة على ال�صمود،
وحتفيز الت�صنيع امل�ستدام ال�شامل للجميع ،وت�شجيع
االبتكار ،يف املركز الرابع بني �أكرث �أهداف التنمية
امل�ستدامة تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات العربية
املتحدة يف عام  .2017ومت تقدمي مدفوعات
مل�صلحة م�شروعات تدعم حتقيق الهدف التا�سع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة بقيمة بلغت  1.18مليار
درهم �إماراتي ( 320مليون دوالر �أمريكي) ،ومت
تقدمي معظمها يف �صورة منح (بن�سبة  93يف املئة
من الإجمايل) �إىل عدد من الدول ،بالإ�ضافة �إىل
دول �أخرى من
ت�سعة من البلدان الأقل منو ًا ،وثالث ٍ
فئة الدول املنخف�ضة الدخل (كينيا وقريغيز�ستان
وطاجيك�ستان) ،ومت تخ�صي�ص ما يزيد على  40يف
املئة من الدعم الإماراتي املخ�ص�ص للهدف التا�سع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة خلم�س من دول
ال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل.

ويعد �ضعف منظومة البنية التحتية و�سوءها من �أكرب
العقبات يف �سبيل حتقيق التنمية والنمو االقت�صادي؛
املوجهة
ولهذا فقد �ساعدت امل�ساهمات الإماراتيةَّ ،
�إىل حتقيق الهدف التا�سع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة خالل عام  ،2017يف دعم م�شروعات
البنية التحتية املنفذة يف خم�س من الدول النامية
غري ال�ساحلية ،وهي جمموعة من الدول التي ال تتمتع
ب�أي �إطاللة �أو �سواحل بحرية .وت�شري تقارير الأمم
املتحدة �إىل �أن �أكرث من  60يف املئة من الطرق الربية
20
يف الدول النامية غري ال�ساحلية غري مع َّبدة.
وحددت �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام
 2021ثالثة برامج موا�ضيعية عاملية لرتكيز
الدعم عليها� .أحدها مو�ضوع النقل والبنية التحتية
احل�ضرية ،الذي يهدف �إىل تلبية احتياجات البنية
التحتية يف الدول النامية .وت�أمل دولة الإمارات،
من خالل هذه الربامج ،با�ستثمارات البنية التحتية
يف قطاعات النقل والإ�سكان والرعاية ال�صحية
والطاقة واالت�صال واملياه والت�صحاح ،يف حت�سني
فر�ص ح�صول ال�شعوب على اخلدمات ،ورفع م�ستوى
معي�شتها� ،إىل جانب م�ساندة الدول النامية يف حتقيق
هدفها بزيادة قدرتها التناف�سية يف عامل االقت�صاد.
وتتناول الفقرات التالية الدعم الإماراتي املقدم
�إىل الكثري من القطاعات املع َّينة للهدف التا�سع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مثل البنية التحتية،
والتنمية القروية ،وال�صناعات الزراعية.
قطاع البنية التحتية للنقل الجوي

كان قطاع النقل اجلوي �أكرب القطاعات املم َّولة
�ضمن الهدف التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة؛
حيث ح�صل على  568.3مليون درهم �إماراتي
( 154.7مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يقرب من
املوجهة �إىل الهدف التا�سع خالل
ن�صف املدفوعات َّ
عام .2017
ففي املغرب وا�صلت دولة الإمارات العربية املتحدة
املوجه �إىل �إن�شاء مطار
متويلها املتعدد ال�سنوات َّ
كلميم؛ وذلك تلبية الحتياجات النقل يف �أكرب مدينة
مبنطقة كلميم واد نون يف املغرب .وبالإ�ضافة �إىل
امل�ساعدة املالية املقدمة لتح�سني مطار عدن الدويل
يف اليمن ،ح�صل قطاع النقل اجلوي يف �إريرتيا على
موارد �إ�ضافية من دولة الإمارات.
وعالوة على هذا؛ دعمت دولة الإمارات تطوير
مطارين دوليني يف جزر املالديف ،التي تعد �سهولة
النقل والتحرك فيها �إحدى الأولويات بالن�سبة
�إىل � 400ألف �شخ�ص يقيمون على خمتلف جزر
الدولة ،البالغ عددها  188جزيرة ،والتي حباها
اهلل مبناظر طبيعية خالبة؛ ما جعل ال�سياحة �أحد
�أعمدتها االقت�صادية الأ�سا�سية ،وهما مطار فيالنا
الدويل يف مدينة ماليه ،ومطار دويل جديد يف
21
مانافارو يف نونو �آتول.

قطاع البنية التحتية للنقل البحري

كان املغرب الدولة امل�ستفيدة الوحيدة من امل�ساعدات
املوجهة �إىل قطاع البنية التحتية للنقل
الإماراتية َّ
البحري خالل عام 2017؛ وذلك مبنحة قدرها
 432.6مليون درهم �إماراتي ( 117.8مليون دوالر
�أمريكي) .وي�سهم م�شروع تطوير و�إعادة ت�أهيل
ميناء الدار البي�ضاء ،وهو امل�شروع املتعدد ال�سنوات
الذي بد�أ تنفيذه يف عام  ،2014يف زيادة القدرة
الت�شغيلية للميناء ،وتعزيز مكانته ب�صفته �أحد �أكرب
املعابر يف املغرب ،ومير عربه �أكرث من ثلث حركة
املرور عرب موانئ الدولة .وعالوة على هذا ،فمن
خالل التمويل ،الذي قدمته دولة الإمارات خالل
عام  ،2017بد�أ كذلك بناء ور�ش �إ�صالح ال�سفن
يف الدار البي�ضاء.
قطاع البنية التحتية للنقل البري

نفذت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2017م�شروعات
لتح�سني البنية التحتية للنقل الربي والطرق يف
�شتى �أنحاء العامل ،ومت تقدمي ما يزيد على ن�صف
املوجهة �إىل هذا القطاع،
املدفوعات الإجمالية َّ
التي بلغت قيمتها  164.9مليون درهم �إماراتي
( 44.9مليون دوالر �أمريكي) ،يف �صورة منح .ومن
بني  17دولة ح�صلت على هذا النوع من الدعم،
هناك �أربع دول منها من فئة الدول النامية غري
ال�ساحلية .كما مت توجيه ما يقرب من ن�صف هذه
املدفوعات �إىل �سبع دول من البلدان الأقل منو ًا.
وكانت بنجالدي�ش والأردن واليمن على ر�أ�س قائمة
الدول الأكرث تلقي ًا لهذا الدعم.
ففي بنجالدي�ش خ�ص�صت دولة الإمارات متوي ًال
لإعادة تعبيد طريق “جويدفبور– ت�شاندرا – تاجنيل -
�إلينجا” بطول بلغ  70كيلومرت ًا .بينما �شمل امل�شروع،
الذي مت تنفيذه يف الأردن ،بناء  15طريق ًا جديد ًا.
وعالوة على هذا؛ فمن املتوقع �أن ت�سهم م�شروعات
تو�سيع و�إ�صالح الطرق الفرعية؛ بالإ�ضافة �إىل الطرق
القروية والزراعية بالأردن ،يف حت�سني قدرة �سكان
الريف على احلركة والتنقل ،وو�صولهم �إىل اخلدمات
العامة والأ�سواق ،مع حت�سن نقل الب�ضائع من املناطق
القروية و�إليها.
ويف اليمن ،بالإ�ضافة �إىل توفري  65حافلة ركاب،
و 45مركبة لتعزيز خدمات النقل العام ودعمها،
نفذت دولة الإمارات العربية املتحدة �أعما ًال لإكمال
بناء طريق هيكل خر�ساين كا�سر للأمواج .ويف
موريتانيا مت تقدمي متويل لدعم تطوير طريق فو�ساال،
وهو �أحد املنافذ الرئي�سية على حدود الدولة مع مايل.
وت�ضمن امل�شروع بناء طريق ذي اجتاهني بطول
 264كيلومرت ًا بالإ�ضافة �إىل كتف الطريق.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك مت تخ�صي�ص متويل لدعم م�شروع
جرى تنفيذه يف قريغيز�ستان ت�ضمن بناء طريق
بطول  135كيلومرت ًا� ،إىل جانب �أكتاف الطريق
اجلانبية ،واجلزر املرورية الو�سطى ،والتقاطعات،
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ونظام لت�صريف املياه ،وج�سور .ويف غامبيا هدف
م�شروع تطوير البنية التحتية للنقل الربي �إىل
دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة
ال�شمالية ال�شرقية من الدولة ،من خالل حت�سني
ربط املنطقة مبدينة باجنول ،العا�صمة ،ومينائها
البحري الرئي�سي .وعلى نحو م�شابه مت تنفيذ
م�شروعات م�شابهة يف كل من ماالوي وموريتانيا
وال�سنغال وتنزانيا� ،إىل جانب دول �أخرى.
قطاعا التنمية القروية والصناعات
الزراعية

تركز الدعم ،الذي قدمته دولة الإمارات العربية
املتحدة لتعزيز ال�صناعات الزراعية يف �أفغان�ستان،
على �صناعة يعود تاريخها يف الدولة �إىل قرن
من الزمان ،ويف �سبيلها �إىل االندثار وهي �إنتاج
الزعفران .وللم�ساعدة على �إعادة �إحياء قطاع
الأعمال املهم هذا ،الذي تت�ألف غالبية العمالة

المساعدات الخارجية 2017

امل�شتغلة به من الن�ساء ،كما �أنه ي�سهم يف النمو
االقت�صادي لأفغان�ستان �إىل جانب خلق فر�ص عمل
جديدة ،قدمت دولة الإمارات منح ًا لتقييم الفر�ص
اال�ستثمارية يف هذه ال�صناعة ،وت�شجيعها.
ويف باك�ستان مت متديد امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان ( ،)PAPالذي مت �إطالقه ر�سمي ًا يف عام
 ،2011من خالل تنفيذ برنامج تنموي متعدد
القطاعات بقيمة تزيد على  1.10مليار درهم
�إماراتي ( 300مليون دوالر �أمريكي) ،يتم من
خالله موا�صلة تنفيذ م�شروعات التنمية القروية يف
خمتلف �أنحاء باك�ستان.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للمنح املقدمة خالل
عام  2017مل�صلحة م�شروعات جرى تنفيذها يف
الدولتني  9.6مليون درهم �إماراتي ( 2.6مليون
دوالر �أمريكي).

هدف 1

القضاء على الفقر

التقدم العالمي المحرَ ز في
تحقيق الهدف األول من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

بالرغم من النجاح يف خف�ض معدل
الفقر بالعامل �إىل الن�صف منذ عام
2000؛ ف�إن احلاجة تقت�ضي تكثيف
اجلهود لزيادة دخل الأفراد الذين ال
يزالون يعي�شون يف فقر مدقع ،وال�سيما
يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى،
وتخفيف معاناتهم ،وبناء قدرتهم على
ال�صمود .فيجب تو�سيع نطاق نظم
احلماية االجتماعية ،والتخفيف من
املخاطر يف البلدان املعر�ضة للكوارث،
التي يغلب �أن تكون الأ�شد فقر ًا �أي�ض ًا.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

من�صة عر�ض �شركة �آريانا زعفران يف جناح �أفغان�ستان مب�ؤمتر الغذاء.

ويعد الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية
امل�ستدامة“ :الق�ضاء على الفقر بكل �أ�شكاله يف
كل مكان” ،بال ٍّ
�شك ،واحد ًا من الأهداف العاملية
اخلم�سة الأكرث تلقي ًا للدعم املقدم من دولة الإمارات
العربية املتحدة .فمن �إجمايل املدفوعات املقدمة
مل�صلحة حتقيق الهدف الإمنائي الأول ،التي بلغت
قيمتها  1.16مليار درهم �إماراتي ( 316.1مليون
دوالر �أمريكي) ،ومت تقدميها ح�صري ًا تقريب ًا
يف �صورة منح ،مت تخ�صي�ص ما يزيد على
 40يف املئة منها لثالثني من البلدان الأقل منو ًا،
حيث تعد احلاجات التنموية والإن�سانية فيها يف
�أعلى م�ستوياتها .وعالوة على اجلهود املبذولة لدعم
الالجئني والنازحني ال�سوريني ،مت توجيه غالبية
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املتعلقة بالهدف
الإمنائي الأول ،املقدمة يف عام � ،2017إىل كل من
ليبيا وال�صومال وال�سودان واليمن.

وا�سرت�شاد ًا بالهدف الأول ،الوارد بالتف�صيل �ضمن
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام
 ،2021لتح�سني حياة الأفراد واحلد من الفقر،
�ساهم الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لتحقيق
الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
التم ُّكن من تخ�صي�ص موارد مالية كبرية لتنفيذ
م�شروعات متعددة القطاعات ت�سهم يف دفع حتقيق
هذه الغاية .وبالإ�ضافة �إىل امل�ساهمات املقدمة �إىل
املنظمات الدولية العاملة يف تنفيذ برامج تنموية
و�إن�سانية ت�سهم يف الق�ضاء على الفقر ،ركزت
تلك اجلهود على قطاع امل�ساعدات ال�سلعية ،الذي
مت من خالله تلبية احلاجات الإن�سانية والطارئة
للفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،بالإ�ضافة �إىل تلبية
حاجات قطاع اخلدمات االجتماعية؛ حيث مت توفري
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،وتلبية حاجات
الرعاية االجتماعية للفئات املحرومة.
قطاعات المساعدات المتعددة
القطاعات في حاالت الطوارئ
واإليواء في حاالت الطوارئ
والمواد غير الغذائية

كثفت دولة الإمارات العربية املتحدة جهودها،
التي بلغت قيمتها  412.4مليون درهم �إماراتي
( 112.3مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل �أكرث
املوجهة �إىل
من ثلث امل�ساعدات الإماراتية
َّ
حتقيق الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،لتوفري م�ساعدات متعددة القطاعات يف
حاالت الطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل م�ستلزمات الإيواء
يف حاالت الطوارئ واملواد غري الغذائية لدعم
الأ�شخا�ص الذين هم يف حاجة �إىل احل�صول على
م�ساعدات �إن�سانية يف عدد من الدول.
و�شملت تلك اجلهود توفري م�ساعدات يف حاالت
الطوارئ ،وجهود الإغاثة للأزمتني الإن�سانيتني يف
كل من �سوريا واليمن ،بن�سبة بلغت  65يف املئة من
املوجهة �إىل تلك
املدفوعات الإماراتية الإجمالية َّ
القطاعات املندرجة �ضمن الهدف الإمنائي الأول من
�أهداف التنمية امل�ستدامة .ويف ليبيا ح�شدت اجلهات
املانحة الإماراتية جهودها للو�صول �إىل الفئات الأكرث
�ضعف ًا ،حيث يوجد هناك  1.1مليون �شخ�ص ،منهم
�أكرث من � 680ألف ًا من الن�ساء والأطفال ،يف حاجة
�إىل احل�صول على امل�ساعدات الإن�سانية امل�ساهمة يف
�إنقاذ الأرواح ،واحلماية من تبعات ال�صراع الدائر
هناك الذي بد أ� يف عام ( 22.2014يت�ضمن الف�صل
الثالث“ :امل�ساعدات الإن�سانية” مزيد ًا من املعلومات
حول امل�ساعدات الإن�سانية التي قدمتها دولة الإمارات
�إىل ٍّ
كل من �سوريا واليمن).
وبالإ�ضافة �إىل م�ساعدات الطوارئ ومواد الإغاثة،
التي و�صلت �إىل الجئي الروهينجا و�ضحايا احلرائق
يف ت�شيلي ،نفذت دولة الإمارات �أن�شطة �إن�سانية
كذلك لدعم الأ�شخا�ص املت�ضررين من الكوارث

الطبيعية ،مبن فيهم الأ�شخا�ص الذين كانوا يف
حاجة �إىل احل�صول على م�ساعدة يف �أعقاب
وقوع زلزال املك�سيك ،و�أزمة اجلفاف املمتدة يف
ال�صومال .وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات يف حاالت
الطوارئ التي قدمتها دولة الإمارات العربية املتحدة
�إىل املت�ضررين من الفي�ضانات يف زامبيا وبريو،
فقد ا�ستجابت ب�سرعة للحاجات الإن�سانية لع�شر
دول جزرية �صغرية نامية دمرها �إع�صارا �إيرما
وماريا ،وهي� :أجنويال� ،أنتيغوا وباربودا ،باربادو�س،
كوبا ،دومينيكا ،جمهورية الدومينكان ،هاييتي،
جامايكا� ،سانت كيت�س ونيفي�س ،ترينيداد وتوباغو.
و�إدراك ًا من دولة الإمارات �أن تعزيز �إجراءات
احلد من خماطر الكوارث يعد من اال�سرتاتيجيات
التنموية الأ�سا�سية ،ف�إنها قدمت دعمها الثنائي
الأطراف �إىل حكومة كولومبيا يف �صورة منحة
بقيمة  25.7مليون درهم �إماراتي ( 7ماليني دوالر
�أمريكي) �سعي ًا منها �إىل حتقيق هذه الغاية.
قطاع الخدمات االجتماعية

وفق ًا للأمم املتحدة “ ُت َع ُّد �أنظمة احلماية
االجتماعية متطلب ًا �أ�سا�سي ًا ملنع انت�شار الفقر،
واحلد منه ومن انعدام امل�ساواة يف كل مرحلة من
مراحل حياة الإن�سان ،وذلك من خالل تخ�صي�ص
مزايا للأطفال والأمهات ،وللر�ضع حديثي الوالدة،
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وكبار ال�سن ،والفقراء
والعاطلني عن العمل .وت�شري البيانات الأولية �إىل �أنه
يف عام  2016ح�صل  45يف املئة فح�سب من �سكان
العامل على حماية ف َّعالة من خالل نظام احلماية
االجتماعية ،و�أن تلك التغطية قد تباينت ب�شكل كبري
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بني خمتلف الدول واملناطق”.
وبنا ًء عليه وجهت دولة الإمارات  429.8مليون
درهم �إماراتي ( 117مليون دوالر �أمريكي) من
م�ساعداتها اخلارجية املقدمة لدعم حتقيق الهدف
الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة لتمويل جمموعة
وا�سعة من الربامج التي تدعم الق�ضاء على الفقر،
وتلبية احتياجات احلماية االجتماعية للفقراء
واملحرومني .ومت ت�صنيف هذا الدعم �ضمن قطاع
اخلدمات االجتماعية الأو�سع ،الذي يت�ألف يف
املقابل من قطاعات فرعية عدة ،ت�شمل جمموعة
متنوعة من اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية،
وخدمات الرعاية االجتماعية.
و�ستظل دولة الإمارات ملتزمة بتنفيذ واحد من
�أطول براجمها �أمد ًا ،وهو كفالة الأيتام .ففي
عام  2017دعمت دولة الإمارات كفالة �أكرث من
� 160ألف طفل يتيم ،و�أكرث من  45دار �أيتام
بدول يف �شتى �أنحاء العامل ،منها  20دولة من فئة
البلدان الأقل منو ًا .و�شملت تلك امل�ساعدات توفري
الغذاء واملالب�س ،وكذلك خدمات التعليم والرعاية
الطبية والدعم املايل لتغطية تكلفة بناء دور الأيتام،
وتكاليف ت�شغيلها و�صيانتها� ،إىل جانب تكاليف
اخلدمات الأخرى.
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وكذلك ح�صلت الفئات املعوزة والأ�شخا�ص ذوو
الإعاقات والأفراد ال�ضعفاء ،مبن فيهم كبار
ال�سن والن�ساء والأطفال ،على دعم من خالل
تلبية حاجاتهم اليومية الأ�سا�سية ،كالغذاء واملياه
والت�صحاح والرعاية ال�صحية .وعالوة على هذا،
مت توفري وحدات �إنتاج �صغرية النطاق ،لتمكني
الأ�شخا�ص من توليد الدخل ،و�إتاحة م�صادر
ثابتة لك�سب املعي�شة ،وزيادة مرونتهم يف مواجهة
ال�صعاب خالل الأزمات االقت�صادية واالجتماعية.
المساهمات المقدمة إلى قطاع
المنظمات الدولية

جاءت امل�ساهمات ،التي قدمتها دولة الإمارات
العربية املتحدة ،خالل عام  ،2017مل�صلحة
قطاع املنظمات الدولية ،بقيمة  159.2مليون
درهم �إماراتي ( 43.4مليون دوالر �أمريكي)،
متوافقة مع الهدف الإمنائي الأول من �أهداف
التنمية امل�ستدامة؛ حيث مت تخ�صي�ص تلك املنح
لدعم تنفيذ الربامج والتكليفات املنوطة بالكثري
من الهيئات املتعددة الأطراف ،واملنظمات الدولية
العاملة على دفع جهود الق�ضاء على الفقر ،وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.
فبالإ�ضافة �إىل امل�ساهمات ال�سنوية ،التي تقدمها
دولة الإمارات �إىل الأمم املتحدة ،واالحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر ،والهالل الأحمر
( ،)IFRCدفعت دولة الإمارات مبالغ لدعم
الربامج الإن�سانية التي ينفذها مكتب الأمم املتحدة

لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) ،واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ( ،)ICRCو�صندوق الأمم املتحدة
املركزي لال�ستجابة حلاالت الطوارئ (.)CERF
وركزت ال�شراكة ،التي عقدتها دولة الإمارات ،مع
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف عام  2017على
دعم الأحد ع�شر مليون عراقي ،الذين هم يف حاجة
�إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية ،وذلك من
خالل �صندوق متويل اال�ستقرار التابع لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ( .)FFSوحتى تاريخه
جنح �صندوق متويل اال�ستقرار يف تنفيذ م�شروعات
�ساهمت يف حت�سني �إمدادات املياه لأكرث من
� 800ألف �شخ�ص ،وعودة التيار الكهربي �إىل �أكرث
من ن�صف مليون �شخ�ص ،و�إعادة ت�أهيل  52عيادة
تخدم �أكرث من  1.4مليون �شخ�ص ،وبناء مدار�س
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ت�ستوعب �أكرث من � 120ألف فتى وفتاة.
وبالإ�ضافة �إىل دعم �صندوق الأمم املتحدة للتربعات
مل�صلحة الإعاقة وا�صلت دولة الإمارات تنفيذ
تعهدها املتعدد ال�سنوات بدعم امليزانية الأ�سا�سية
لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا).
كما عقدت دولة الإمارات �شراكة مع البنك
الإ�سالمي للتنمية ،وان�ضمت �إىل املانحني الرئي�سيني
يف �إطالق �صندوق احلياة واملعي�شة ( )LLFبقيمة
 9.20مليار درهم �إماراتي ( 2.50مليار دوالر
�أمريكي) ،وهو �آلية متويل � ِّأ�س�ست مل�ساعدة الدول
الأقل منو ًا الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي للتنمية،

المساعدات الخارجية 2017

حيث يعي�ش غالبية الفقراء يف العامل .وبالرتكيز
على قطاعات ال�صحة والزراعة والبنية التحتية
القروية ت�شمل املخرجات املتوقعة من ال�صندوق
خف�ض معدل وفيات الأطفال ،ووفيات الأمهات
والأطفال احلديثي الوالدة والتقزُّم ،وزيادة �إنتاجية
املحا�صيل الأ�سا�سية للمزارعني ُمالك املزارع
ال�صغرية ،وحت�سني فر�ص الدخول �إىل الأ�سواق،
واحل�صول على اخلدمات والت�صحاح والكهرباء
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وال�صريفة الرقمية.

هدف 4

التعليم الجيد

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف الرابع من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

يتطلب حتقيق التعليم اجليد املن�صف
وال�شامل للجميع زيادة اجلهود،
وال�سيما يف منطقة جنوب ال�صحراء
الكربى ب�إفريقيا وجنوب �آ�سيا ،ومن
�أجل الفئات ال�ضعيفة من ال�سكان ،مبن
فيهم الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،وال�شعوب
الأ�صلية ،والأطفال الالجئون ،والأطفال
الفقراء يف املناطق الريفية.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

ُي َع ُّد التعليم اجليد �أولوية وطنية بالن�سبة �إىل دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وعن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من
العنا�صر التي ترتكز عليها �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات للفرتة من عام � 2017إىل
عام  .2021ويعد برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة
الإمارات العربية املتحدة (� )UAE-TAPإحدى
و�سائلها الرئي�سية لتنفيذ هذا االلتزام.
وقد و�صلت برامج التعليم العاملية ،التي نفذتها دولة
الإمارات خالل عام  ،2017دعم ًا لتنفيذ الهدف
الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة�“ :ضمان
التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع ،وتعزيز
فر�ص التعلُّم مدى احلياة للجميع”� ،إىل عدد من
الدول يف خمتلف قارات العامل ،من بينها  34دولة
من البلدان الأقل منو ًا ،والتي ح�صلت على ما يقرب
املوجهة �إىل هذا
من ربع املدفوعات الإجمالية َّ
الهدف.
�أحد م�شاريع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي املنفذ بدعم من دولة الإمارات يف قرية القبة باملو�صل.

وعالوة على هذا ح�صلت  19دولة ،م�ص َّنفة �ضمن
ال�شريحة الدنيا لفئة الدول املتو�سطة الدخل ،على
ن�سبة  20يف املئة من مبلغ الدعم الإجمايل .ومن
�إجمايل قيمة املنح البالغ  609.1مليون درهم
�إماراتي ( 165.8مليون دوالر �أمريكي) املقدمة
�إىل قطاع التعليم� ،ضمن الهدف الرابع من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وكانت �إريرتيا وتنزانيا واليمن
من الدول الأكرث تلقي ًا للدعم من بني الدول الأقل
منو ًا ،بينما ح�صل الأردن واملغرب وفل�سطني على
ن�صيب �إجمايل بن�سبة  35يف املئة من الإجمايل.
وكانت منطقتا جنوب ال�صحراء الكربى ،وجنوب
�آ�سيا ،من �أبرز املناطق التي ح�صلت على الدعم؛
�إذ يوجد فيهما العدد الأكرب من الأ�شخا�ص الفقراء
واملحتاجني وفق ًا لتقرير الأمم املتحدة لقيا�س
التقدم العاملي املحقق يف تنفيذ الهدف الرابع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة خالل عام 2017؛ لذا
فقد ح�صلتا على  115.4مليون درهم �إماراتي
( 38.3مليون دوالر �أمريكي) ،وعلى  29.3مليون
درهم �إماراتي ( 8ماليني دوالر �أمريكي) ،على
الرتتيب ،مل�صلحة براجمهما التعليمية يف عام
 .2017وفق ًا ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو)“ :كما هو احلال على مدى
الأعوام ال�سابقة تظل منطقة جنوب ال�صحراء
الكربى ب�إفريقيا هي املنطقة ذات �أعلى معدالت
ت�سرب من التعليم بالن�سبة لكافة الفئات العمرية.
ومن بني �إجمايل الأطفال املت�سربني من التعليم
يف �سن مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،البالغ عددهم
 63مليون طفل ،يعي�ش  34مليون طفل منهم� ،أي
من يزيدون على ن�صفهم ،يف منطقة ال�صحراء
الكربى ب�إفريقيا .وتعد منطقة جنوب �آ�سيا ثاين
�أعلى منطقة للأطفال املت�سربني من التعليم ،بعدد
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 10ماليني طفل”.
وتتناول الفقرات التالية الدعم الإماراتي املقدم �إىل
عدد حمدود من قطاعات التعليم املتعددة املع َّينة
للهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مثل
التعليم العايل ،والتدريب املهني ،والتعليم يف حاالت
الطوارئ ،والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة،
والتعليم الأ�سا�سي والثانوي ،وتدريب املع ّلمني.
قطاعا التعليم العالي والتدريب
المهني

كانت الربامج الهادفة �إىل �ضمان �إمتام التعليم
العايل يف الدول النامية �أعلى قطاعات التعليم تلقي ًا
للدعم من دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام
2017؛ وذلك مبنح بلغت قيمتها  197.4مليون
درهم �إماراتي ( 53.7مليون دوالر �أمريكي) ،مبا
ميثل  32يف املئة من املدفوعات الإجمالية املع َّينة
للهدف الإمنائي الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ومن جانب �آخر بلغت قيمة الدعم الذي قدمته دولة
الإمارات �إىل قطاع التدريب املهني  41.5مليون
درهم �إماراتي ( 11.3مليون دوالر �أمريكي).

ونفذت دولة الإمارات واحد ًا من �أكرب برامج
التعليم العاملية يف الأردن؛ حيث مت من خالل
“برنامج تطوير اجلامعات احلكومية” حتديث
ت�سع جامعات حكومية يف الأردن ،وجتهيز هذه
امل�ؤ�س�سات التعليمية املهمة بالأدوات واملوارد
لتحقيق م�ستقبل م�ستدام قائم على املعرفة .و�شملت
الأن�شطة �إن�شاء املباين ،وجم َّمعات ،وحمطات توليد
الطاقة ال�شم�سية والكهربية ،وحمطات حتلية مياه
ال�شرب ،بالإ�ضافة �إىل توفري جمموعة وا�سعة من
الأجهزة التقنية احلديثة .ففي جامعة الريموك،
على �سبيل املثال� ،شمل امل�شروع بناء ك ِّليتي الطب
واحلقوق .ويف جامعة الأردن ،بالإ�ضافة �إىل التمويل
ال�سنوي مليزانيتها الت�شغيلية ،جا ٍر تنفيذ �أعمال
لإكمال مباين كليتي الكيمياء وطب الأ�سنان .ومن
خالل الدعم الإماراتي �أ�صبحت  11جامعة �أهلية
يف الأردن الآن تتمتع بكامل التجهيزات للمعامل
والور�ش ،بالإ�ضافة �إىل زيادة قدرتها اال�ستيعابية
ملزيد من الطالب لإكمال تعليمهم الفني واملهني.
كما ا�ستمر دعم تنفيذ برامج م�شابهة يف مناطق
�أخرى من العامل؛ من خالل تنفيذ عمليات الإن�شاء،
ودعم التكاليف الت�شغيلية للكثري من مراكز التعليم
املهني يف كل من �أفغان�ستان والهند وال�سنغال
واليمن .ولتعزيز فر�ص االلتحاق مبراحل التعليم
العايل ،وا�ستكمالها ،يف الدول النامية ،ح�صلت
كذلك اجلامعات احلكومية يف كل من بنجالدي�ش
وم�صر واملغرب والنيجر وباك�ستان وال�سودان على
منح مالية من دولة الإمارات خالل عام .2017
ففي املغرب من املتوقع �أن ت�سهم املنحة املتعددة
ال�سنوات املقدَّمة من دولة الإمارات يف زيادة عدد
املتخ�ص�صني ذوي املهارات يف املجاالت الطبية
وال�صيدالنية.
قطاعات تدريب المدرسين ومرافق
التعليم والتدريب

وفق ًا للأمم املتحدة “ف�إن نق�ص عدد املدر�سني
املد َّربني ،و�سوء حالة املدار�س يف �أجزاءٍ عديدة من
العامل ،يعدان من العوامل املهددة جلودة التعليم
للجميع؛ حيث تت�سم منطقة جنوب ال�صحراء
الكربى ب�إفريقيا بن�سبة مئوية منخف�ضة ن�سبي ًا
يف املعلمني املدربني يف مراحل ما قبل التعليم
الأ�سا�سي ،والتعليم الأ�سا�سي والثانوي (بن�سب
 44يف املئة ،و 74يف املئة ،و 55يف املئة على
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الرتتيب)”.
وبنا ًء على ذلك؛ و�ضعت برامج التعليم العاملية
التي نفذتها دولة الإمارات الأولوية للعاملني اللذين
حددتهما الأمم املتحدة ك�أهم العقبات يف �سبيل
توفري التعليم اجليد ،وهما تدريب املعلمني ،وبناء
املدار�س وحت�سينها وجتهيزها.
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دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2017وكان الأطفال
يف �سن املدر�سة وال�شباب البالغون املت�ضررون من
�أزمتَي �سوريا واليمن هما �أكرب امل�ستفيدين من هذا
الدعم؛ حيث ح�صلوا على ن�سبة  46يف املئة من
املبلغ الإجمايل.
وعالوة على هذا �أطلقت دولة الإمارات يف عام
 2017ثمانية برامج متعدِّ دة ال�سنوات للتعليم يف
حاالت الطوارئ ،بتمويل �إجمايل بلغ  78.1مليون
درهم �إماراتي ( 21.2مليون دوالر �أمريكي) .ومن
املتوقع �أن ت�صل املبادرة �إىل  323,900طفل يف
كل من كولومبيا والعراق وليبرييا ونيبال والنيجر
وفل�سطني و�سرياليون ،بالإ�ضافة �إىل الأطفال
ال�سوريني النازحني يف الأردن ولبنان .ومن بني
الأمثلة على املخرجات الكثرية لتلك املبادرة جرت
�إعادة  4,000طفل على الأقل مبقاطعة بو يف
�سرياليون ،كانوا قد ا�ضطروا �إىل ترك الدرا�سة
يف �أعقاب �أزمة تف�شي وباء الإيبوال ،مرة �أخرى
�إىل مقاعد الدرا�سة يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي
30
واملرحلة املتو�سطة ما قبل الثانوي.

تدعم م�ؤ�س�سة دبي العطاء توفري خدمات تعليمية عالية اجلودة يف لبنان.

ويف عام  2017دعم ًا لتحقيق واحدة من الغايات
الرئي�سية املطلوبة املندرجة �ضمن الهدف الإمنائي
الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة“ :الزيادة
بن�سبة كبرية يف عدد املعلمني امل�ؤهلني ،مبا يف
ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني
يف البلدان النامية ،وبخا�صة البلدان الأقل منو ًا،
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،بحلول عام
 ،”2030خ�ص�صت دولة الإمارات  4.2مليون
درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) لتوفري
ور�ش عمل لبناء القدرات والتطوير املهني ،مبا
يف ذلك تدريب مئات املدر�سني على تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف دولتني مبنطقة جنوب
ال�صحراء الكربى يف �إفريقيا ،هما كينيا و�أوغندا.
ووا�صلت دولة الإمارات تركيز جهودها لدفع حتقيق
الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة بتنفيذ
م�شروعات ت�سهم يف حت�سني فر�ص احل�صول على
التعليم ،من خالل زيادة عدد مرافق التعليم املالئمة
يف ٍّ
كل من املناطق احل�ضرية والقروية بالدول
النامية .ففي عام  2017دفعت دولة الإمارات
 194.9مليون درهم �إماراتي ( 53.1مليون دوالر
�أمريكي) لتمويل قطاع مرافق التعليم والتدريب
الذي جاء ثاين �أعلى قطاعات الهدف الرابع من�أهداف التنمية امل�ستدامة ح�صو ًال على الدعم.
وح�صلت الدول الواقعة يف منطقة جنوب ال�صحراء
الكربى ب�إفريقيا على �أكرث من ثلث هذه امل�ساعدات.
كما مت تخ�صي�ص ن�سبة  9يف املئة �أخرى لدول جنوب
�آ�سيا .وفيما يتعلق بالت�صنيف ح�سب م�ستوى الدخ،
ح�صلت البلدان الأقل منو ًا على  31يف املئة ،بينما
ح�صلت ال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة
الدخل على  37يف املئة.

وعلى غرار الأعوام ال�سابقة مت توجيه غالبية الدعم
املوجه �إىل قطاع مرافق التعليم والتدريب،
الإماراتي َّ
خالل عام � ،2017إىل بناء مئات املدار�س ،بالإ�ضافة
�إىل حت�سني حالة املدار�س والف�صول الدرا�سية
املرتدِّية ،من خالل �أن�شطة �إعادة ت�أهيل والتجديد،
وكذلك تزويد املدار�س مب�ستلزمات التعليم والأجهزة
التعليمية .وعالوة على هذا تكفَّلت دولة الإمارات
بدفع التكاليف الت�شغيلية للم�ؤ�س�سات التعليمية ،مبا يف
ذلك دفع رواتب املدر�سني ،يف عدد من الدول؛ وذلك
ل�ضمان عدم توقف �سري العملية التعليمية.

امللحق بها مبانٍ لإقامة مدر�سيها ،نحو  350فتاة،
ومن املتوقع �أن تت�سع لنحو  1,000فتاة.
وبالإ�ضافة �إىل بناء و�إعادة ت�أهيل مئات املدار�س
والف�صول الدرا�سية يف خمتلف �أنحاء �إفريقيا
وجتهيزها ،قامت دولة الإمارات بتمويل امليزانية
الت�شغيلية للمدار�س ،ودفع رواتب املعلمني يف الكثري
من الدول ،ومنها جزر القمر ،ورواندا و�أوغندا،
وغريها .كما قدمت م�ساعدات مالية �إىل �أ�سر يف كل
من ت�شاد وكينيا وال�صومال ،ودول �أخرى غري قادرة
على حت ُّمل نفقات �إر�سال �أبنائها �إىل املدار�س.

ففي الأردن ،مت بناء  85مدر�سة جديدة ،من
بينها  25مدر�سة للتعليم الأ�سا�سي .وبالتعاون
مع وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا)� ،ساعدت
دولة الإمارات علىتوفري خدمات التعليم لنحو
� 15ألف طفل يف  14مدر�سة بقطاع غزة .وعالوة
على هذا مت بناء الكثري من املدار�س الأخرى يف
الدولة وجتهيزها ،ومن بينها مدر�سة القلب الكبري
مبدينة قلقيلية يف ال�ضفة الغربية ،مبدفوعات
�إجمالية بلغت قيمتها  48.5مليون درهم �إماراتي
موجهة �إىل دفع
( 13.2مليون دوالر �أمريكي) َّ
28
التعليم وتعزيزه يف فل�سطني.

وفق ًا ل�صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف)
هناك ما يقرب من  75مليون طفل و�شاب يعي�شون
يف دول مت�ض ِّررة من الأزمات� ،إما مت�سربون من
التعليم ،و�إما يح�صلون على تعليم منخف�ض اجلودة،
�أو مع َّر�ضون خلطر الت�سرب من التعليم ،بينما تبلغ
ن�سبة الأطفال الالجئني امل�سجلني يف مدار�س التعليم
الأ�سا�سي  50يف املئة فح�سب ،و�أقل من  25يف املئة
من �شباب الالجئني م�سجلون يف مدار�س التعليم
29
الثانوي.

ويف كمبوديا دعمت دولة الإمارات �إن�شاء وجتديد
الكثري من املدار�س والف�صول الدرا�سية ،بينما
ح�صلت مدار�س يف مناطق �أخرى من الدولة على
املئات من �أجهزة احلا�سوب والكتب .ويف باك�ستان
ح�صلت مدر�سة خم�ص�صة لتعليم الفتيات ،يف
مقاطعة �شانغال ب�إقليم خيرب بختونخوا ،على دعم
من دولة الإمارات العربية املتحدة .وتخدم املدر�سة،

وا�ستجاب ًة لهذه امل�شكلة ا�ستمر برنامج التعليم يف
حاالت الطوارئ ،الذي تنفذه دولة الإمارات يف
تو�سيع نطاقه؛ حيث جرى تنفيذ م�شروعات ل�ضمان
ا�ستمرار �سري العملية التعليمية من دون توقف
يف حاالت الطوارئ والأزمات الإن�سانية يف نحو
 12دولة خالل عام  ،2017مبدفوعات �إجمالية
بلغت  64.4مليون درهم �إماراتي ( 17.5مليون

قطاع التعليم في حاالت الطوارئ

وبالإ�ضافة �إىل تقدمي املنح الدرا�سية حر�ص برنامج
“التعليم يف حاالت الطوارئ :دليل العمل” ،الذي
�ساهمت دولة الإمارات يف متويله ،وجرى تنفيذه يف
لبنان ،على ح�صول  4,600طفل �سوري الجئ على
حم�سن،
تعليم جيد؛ عن طريق �إتاحة �أداء �أكادميي َّ
وتقدمي دعم نف�سي من خالل دمج �أن�شطة ذهنية
بت�صميم مدرو�س ل�ضمان التفاعل االجتماعي-
العاطفي �ضمن برامج التعليم .و�إىل جانب ح�صول
الأطفال ال�سوريني الالجئني يف اليونان على تعليم
بت�سهيالت �إماراتية ح�صل �أكرث من  52500طفل
�سوري الجئ يف الأردن على م�ستلزمات العودة �إىل
املدار�س وحقائب مدر�سية خالل عام .2017
ولت�شجيع القراءة جرى �أي�ض ًا توزيع مئات الكتب
31
خالل العام نف�سه.
ويف اليمن ،يف ظل الأزمة اجلارية التي دفعت ب�أكرث
من مليوين طفل �إىل التخلي عن ف�صول الدرا�سة ،مت
بناء و�إعادة ت�أهيل مئات املدار�س خالل عام ،2017
من خالل ا�ستكمال عمليات البناء والتجديد لأكرث
من  700مدر�سة مت البدء فيها يف العام الأ�سبق.
و�شملت الأن�شطة ،التي جرى تنفيذها خالل عام
 ،2017بناء وحت�سني مدار�س يف ثماين حمافظات،
منها  6مدار�س يف مديرية ح َّبان مبحافظة �شبوة،
وخم�س مدار�س يف منطقة املُخا مبحافظة تعز،
وجامعة ح�ضرموت ،والكثري من املعاهد التعليمية يف
املنطقة .وبالإ�ضافة �إىل حت�سني املدار�س والف�صول
الدرا�سية مت توزيع �أكرث من � 2240صندوق ًا من
32
الأدوات املدر�سية يف خمتلف �أنحاء الدولة.

ووفق ًا للأمم املتحدة ا�ضطر �أكرث من � 693ألف
�شخ�ص من الروهينجا �إىل ترك منازلهم ،والفرار
�إىل بنجالدي�ش حتى �إبريل � ،2018أكرث من
ن�صفهم من الأطفال .وا�ستجاب ًة لتلك الأزمة؛
قدمت دولة الإمارات منح ًا مالية �إىل �صندوق
“التعليم ال ميكن �أن ينتظر” ،الذي جرى �إطالقه
املوجهة
يف عام 2016؛ بهدف زيادة اال�ستثمارات َّ
�إىل التعليم؛ من �أجل دعم ما يقرب من  13.6مليون
طفل و�شاب مت�ضررين من حاالت طوارئ و�أزمات
ممتدة على مدى خم�س �سنوات ،و 75مليون طفل
ما�سة �إىل احل�صول على التعليم
و�شاب يف حاجة َّ
بحلول عام  .2030وخالل عام  2017كان املئات
من �أطفال الجئي الروهينجا من بني امل�ستفيدين
من هذا الدعم املقدَّم من دولة الإمارات 33.وكذلك
يف املو�صل بالعراق ،ونيبال� ،ساهمت دولة الإمارات
يف �إعادة دمج الأطفال يف �سن املدر�سة يف احلياة
الطبيعية؛ حيث يكون التعليم والتعلُّم جزء ًا من
احلياة والروتني اليومي.
التطور في مرحلة
قطاعات
ُّ
الطفولة المبكرة والتعليم
األساسي والتعليم الثانوي

�أ�شارت تقارير الأمم املتحدة �إىل ت�سرب نحو
 263مليون طفل و�شاب من التعليم ،منهم  61مليون
طفل يف �سن مدار�س التعليم الأ�سا�سي .ويوجد يف
منطقتي جنوب ال�صحراء الكربى ب�إفريقيا وجنوب
�آ�سيا وحدهما �أكرث من  70يف املئة من �سكان العامل
املت�س ِّربني من مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
وت�شري �إح�صائيات عام � 2014إىل م�شاركة نحو
 4من كل � 10أطفال يف البلدان الأقل منو ًا يف مرحلة
التعليم ما قبل الأ�سا�سي� ،أو التعليم الأ�سا�سي ،يف
العام ال�سابق ل�سن االلتحاق الر�سمي مبدار�س
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التعليم الأ�سا�سي.
ويف عام  2017و�صلت قيمة م�ساهمة دولة
الإمارات يف قطاعي التعليم الأ�سا�سي والتعليم
الثانوي �إىل  9ماليني درهم �إماراتي ( 2.5مليون
دوالر �أمريكي) ،ومت توجيه نحو  70يف املئة من تلك
املبالغ �إىل خم�سة من البلدان الأقل منو ًا.
ومن ناحية �أخرى ح�صلت امل�شروعات ،التي ت�سهم يف
دفع قطاع التطور يف مرحلة الطفولة املبكرة ،خالل
عام  ،2017على متويل بقيمة  25.5مليون درهم
�إماراتي ( 6.9مليون دوالر �أمريكي)؛ حيث ح�صلت
خم�سة من البلدان الأقل منو ًا على  57يف املئة من هذه
امل�ساعدات .ففي زامبيا �ساهمت ممار�سات الرتبية
ال�سليمة يف تكامل برنامج التطور يف مرحلة الطفولة

املبكرة ،بينما ات�سع نطاق التوعية ب�أهمية وكيفية
االلتحاق بربامج التطور يف مرحلة الطفولة املبكرة يف
ٍّ
كل من جزر القمر وكرييباتي ورواندا وتنزانيا.
ويف �أوغندا مت تخ�صي�ص م�شروعني لتنفيذ �أن�شطة
ت�سهم يف تعزيز درا�سة العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMبني الفتيات،
وبرنامج للتعليم ال�شامل جرى تنفيذه يف �شمال
�أوغندا ،حيث ُوجد يف موروتو ،على �سبيل املثال
بنا ًء على درا�سة لتحليل البيانات الواردة من 20مدر�سة� -أن نحو  6يف املئة فقط من الفتيات
35
�أمتمن تعليمهن الأ�سا�سي.
وبالإ�ضافة �إىل اجلهود الرامية �إىل حت�سني مهارات
القراءة والكتابة يف �سريالنكا ،متت �إعادة ت�سجيل
طالب مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف نيبال �ضمن
م�ؤ�س�سات التعليم الر�سمي .كما متت �إتاحة
احل�صول على التعليم الثانوي يف ماالوي ورواندا.
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هدف 8

العمل الالئق ونمو
االقتصاد

هدف 10

الحد من أوجه عدم
ّ
المساواة

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدفين الثامن والعاشر
من أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

الهدف الثامن� :إن رفع �إنتاجية العمالة،
وخف�ض معدل البطالة وال�سيما بني ال�شباب،
وحت�سني فر�ص الو�صول �إىل اخلدمات
واملنافع املالية ،تعد من املكونات الأ�سا�سية
للنمو االقت�صادي امل�ستدام وال�شامل.

المساعدات الخارجية 2017

من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية الواردة
�ضمن حماور الرتكيز املعت َمدة يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة من
عام � 2017إىل عام  2021يظل الهدفان الثامن:
تعزيز النمو االقت�صادي َّ
املطرد وال�شامل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع؛ والهدف العا�شر :احلد من انعدام
امل�ساواة داخل البلدان ،وفيما بينها ،على درجة
كبرية من الأهمية عند ت�صميم برامج امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ،وتنفيذها.

حيث �سي�سهم معر�ض �إك�سبو دبي  ،2020على
�سبيل املثال ،يف عر�ض ثقافة و�إبداعات ومنتجات
وخدمات الدول امل�شاركة ،والتي ت�ضم دو ًال منخف�ضة
الدخل ،وعدد ًا من البلدان الأقل منو ًا ،وا�ستخدام
تلك املن�صة القائمة على ال�شراكات وا�ست�شراف
امل�ستقبل خللق طلب متزايد على املنتجات
واخلدمات املحلية ،مبا يف ذلك ت�شجيع ال�سياحة،
�إىل جانب جذب امل�ستثمرين الأجانب ،بالإ�ضافة
�إىل الكثري من املزايا التي من بينها حتفيز ت�أ�سي�س
�شراكات طويلة الأجل.

ففي عام  ،2017وهو العام الأول للبدء يف تطبيق
ال�سيا�سة ،بلغت قيمة اجلهود الرامية �إىل تعزيز
حتقيق الهدفني الثامن والعا�شر  173.9مليون
درهم �إماراتي ( 47.4مليون دوالر �أمريكي)
و 37.1مليون درهم �إماراتي ( 10.1مليون دوالر
�أمريكي) على الرتتيب .ومت تقدمي  96يف املئة من
القيمة الإجمالية لتلك امل�ساعدات يف �صورة منح.
ومت تخ�صي�ص �أكرث من ن�صف هذا املبلغ الإجمايل
لدعم البلدان الأقل منو ًا ،بينما مت توجيه �أكرث من
الثلث �إىل برامج متعددة الدول ،كانت �أغلبيتها
موجهة كم�ساهمات �إىل املنظمات الدولية الداعمة
َّ
لغايات تخدم حتقيق الهدفني الثامن والعا�شر.

ومن ناحية �أخرى؛ ف�إنه على الرغم من عدم
ت�سجيلها كم�ساعدات خارجية ،ف�إن ا�ستثمارات
دولة الإمارات العربية املتحدة يف الدول النامية،
بالإ�ضافة �إىل النواجت الثانوية لإقامة معر�ض
�إك�سبو دبي الدويل  ،2020و�أ�شكال التعاون الدويل
الأخرى املقدمة من دولة الإمارات ،تو ِّفر دفعة قوية
خللق املزيد من فر�ص العمل ،وتعزيز اقت�صاد الدول
النامية.

وبالإ�ضافة �إىل املبالغ املدفوعة لتحقيق الهدفني
الثامن والعا�شر� ،ساهمت كذلك جهود التعاون
الدويل املتعددة الأبعاد ،التي بذلتها دولة الإمارات
يف تلبية العنا�صر الرئي�سية التي حددها املجتمع
الدويل كمتطلبات م�س َبقة لتحقيق هدف توفري
العمل الالئق ،والنمو االقت�صادي ،واحلد من انعدام
امل�ساواة.

ووفق ًا ملا ورد يف تقرير قيا�س التقدم العاملي املحقق
يف تنفيذ الهدف العا�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة لعام  2017ب�ش�أن “تعزيز �أ�صوات الدول
النامية” ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة الفعاليات
الدولية والإقليمية الرئي�سية املعنية بالتنمية
امل�ستدامة العاملية ،ت�سهم القدرة التي تتمتع بها دولة
الإمارات على ا�ست�ضافة تلك الفعاليات وعقدها يف
حتفيز القيام بدور �أكرب مل�ساعدة الدول النامية يف
امللحة للجيل احلايل ،وت�شكيل
تلبية االحتياجات َّ
م�ستقبلها ،وهو ما ال يقل عن ذلك �أهمية .ومن بني
العنا�صر ال�ضرورية الأخرى لتحقيق الهدف العا�شر

من �أهداف التنمية امل�ستدامة وفق ًا للأمم املتحدة،
تعد تكلفة �إجراء التحويالت املالية التي تفر�ضها
دولة الإمارات ،والتي تعد من بني �أقل ر�سوم التحويل
على م�ستوى العامل� ،أحد العنا�صر املت ِّممة جلهود
امل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها دولة الإمارات
من �أجل حتقيق الهدف العا�شر :احلد من انعدام
امل�ساواة.
وتتناول الفقرات التالية بع�ض القطاعات التي
دعمتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام
2017؛ من �أجل حتقيق الهدفني الثامن والعا�شر
من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
قطاع دعم الميزانية العامة

مت توجيه ثلثي الدعم الإماراتي (بقيمة
 115.5مليون درهم �إماراتي� ،أي ما يوازي
املعي للهدف الثامن
 31.5مليون دوالر �أمريكي) َّ
من �أهداف التنمية امل�ستدامة خالل عام � 2017إىل
قطاع دعم امليزانية العامة ،وخا�ص ًة امل�شروعات التي
ت�سهم يف تعزيز �إيجاد فر�ص العمل الالئق ،وحتقيق
النمو االقت�صادي يف ثالث دول :جزر املالديف،
ي�سرت تلك امل�ساعدات،
ومايل ،وال�صومال .حيث َّ
املقدمة ح�صري ًا يف �صورة منح ،تقدمي دفعات �إىل
البنوك املركزية بغر�ض دعم اال�ستقرار املايل،
واحلفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي ،ودعم
تنفيذ اخلطط التنموية وعمليات �إ�صالح االقت�صاد
الكلي .وعلى نحو م�شابه مت تقدمي م�ساعدات مالية
�إىل حكومة مايل ،ب�صفتها الدولة امل�ضيفة للدورة
ال�سابعة والع�شرين للقمة الإفريقية الفرن�سية ،التي
هدفت �إىل تعزيز الر�ؤية التنموية لإفريقيا؛ من
خالل حت�سني ح�شد املوارد املحلية والتعاون الدويل.
قطاعا الخدمات والمؤسسات
الداعمة لألعمال وتنمية منشآت
األعمال الصغيرة والمتوسطة

الهدف العا�شر :يتفاوت التقدم املحرز
يف احلد من انعدام امل�ساواة داخل البلد
الواحد ،وفيما بني البلدان .وال تزال
�أ�صوات البلدان النامية بحاجة �إىل تعزيز
يف منتديات �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية واملالية الدولية .وعالوة عن
ذلك ،وبرغم �أن التحويالت املالية ميكن �أن
تكون مبنزلة �شريان حياة لأ�سر املهاجرين
العاملني يف اخلارج وجمتمعاتهم املحلية يف
بلدانهم الأ�صلية ،ف�إن ارتفاع تكلفة حتويل
الأموال ما زال يقلل من هذه الفوائد.

�إدراك ًا منها لدور من�ش�آت الأعمال ال�صغرية
واملتو�سطة واملتناهية ال�صغر؛ ب�صفتها م�صدر ًا
رئي�سي ًا خللق فر�ص العمل يف قطاع الأعمال ،و�أهمية
ال�سعي �إىل حتقيق الغاية الثالثة �ضمن الهدف الثامن
من �أهداف التنمية امل�ستدامة  -تعزيز ال�سيا�سات
املوجهة نحو التنمية ،والتي تدعم الأن�شطة الإنتاجية
َّ
وفر�ص العمل الالئق ،ومبا�شرة الأعمال احلرة،
والقدرة على الإبداع واالبتكار ،وت�شجيع �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة ،ومنوها ،بو�سائل ت�شمل �إتاحة
فر�ص احل�صول على اخلدمات املالية  -قامت دولة
الإمارات العربية املتحدة بتمويل م�شروعات تهدف
�إىل تعزيز قطاعات الأعمال والتنمية االقت�صادية
يف الدول النامية.

امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز نحو
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”66/2017/E ،

�أحد م�شاريع الإ�سكان املنفذة بوا�سطة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتمويل �إماراتي يف غرب املو�صل.

ومن خالل امل�شروعات ،التي اندرجت �ضمن
قطاعي اخلدمات وامل�ؤ�س�سات الداعمة للأعمال،
وتنمية من�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة،
ركزت دولة الإمارات جهودها الهادفة �إىل حتقيق
الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة خالل
عام  ،2017التي بلغت قيمتها  9.9مليون درهم
�إماراتي ( 2.7مليون دوالر �أمريكي) يف خم�س دول:
جمهورية م�صر العربية ،وغينيا بي�ساو ،ولبنان،
وباك�ستان ،وال�سنغال.
ففي جمهورية م�صر العربية عمل الدعم الإماراتي
املوجه �إىل “املبادرة امل�صرية
املتعدد ال�سنوات َّ
للتنمية املتكاملة” ،وهي عبارة عن برنامج م�شرتك
و�ضعته احلكومة امل�صرية وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،على تعزيز تنمية االقت�صاد املحلي،
ومعاجلة التفاوت يف ن�سب الفقر بني احل�ضر
والريف والفر�ص االقت�صادية يف �صعيد م�صر،
بالإ�ضافة �إىل �إتاحة فر�ص توليد الدخل ،وتعزيز
�إدارة املعارف وربط ال�شبكات.
ومن ناحية �أخرى؛ ف�إىل جانب ظهور بوادر التنمية
االقت�صادية يف خمتلف ربوع غينيا بي�ساو ،رحبت
ثالث قرى تقع على م�سافة  80كيلومرت ًا من
العا�صمة ال�سنغالية دكار ب�إن�شاء م�شروعات تنموية
�صغرية وفرت �أكرث من جمرد بارقة �أمل يف خروج
املجتمعات ،التي تت�ألف غالبيتها من الن�ساء ،من
دائرة الفقر.
قطاع حقوق اإلنسان

تظل �إحدى الغايات الرئي�سية ،املندرجة �ضمن
الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة -
اتخاذ تدابري فورية وف َّعالة للق�ضاء على ال�سخرة،
و�إنهاء الرق املعا�صر واالجتار بالب�شر ،و�ضمان حظر
والق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مبا يف
ذلك جتنيدهم ،وا�ستخدامهم؛ و�إنهاء عمل الأطفال
بجميع �أ�شكاله بحلول عام � - 2025أحد جماالت
الرتكيز الرئي�سية للدعم املقدم من دولة الإمارات،
الذي يتم توجيه معظمه من خالل جهتني مانحتني
�إماراتيتني ت�سهمان بفاعلية يف هذه اجلهود هما:
م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال ،ومركز �إيواء
الن�ساء والأطفال (�إيواء) .وكانت تلك الأن�شطة
البارزة ،التي و�صلت قيمتها �إىل  5.2مليون درهم
�إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي)� ،ضرورية
ل�ضمان توفري الرعاية للناجيات من العنف واالجتار
بالب�شر ،كما �أنها وفرت يف الوقت نف�سه فر�ص ًا
لإجناح �إعادة دجمهم يف جمتمعاتهم ،من خالل
برامج بناء القدرات و�إعادة الت�أهيل االجتماعي.
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المساواة بين الجنسين

ِّ
املتجذرة يف
بدفع تلك الق�ضية العاملية من الأ�صول
ثقافة دولة الإمارات ،وعزمها على ن�شره وتطبيقه يف
�أركان دول العامل النامية كافة؛ مدفوع ًة باملكا�سب
املحلية البارزة التي حققتها ثقافة ال�شمولية ،التي
ت�شجعها الدولة ،والنابعة من االعرتاف بدور متكني
الن�ساء وم�ساهمته يف حتقيق التنمية.

تمكين وحماية النساء :كأحد أولويات
المساعدات الخارجية المقدمة من دولة
اإلمارات العربية المتحدة
خالل الفرتة من � 2013إىل  ،2017جتاوزت القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ل�صالح
ق�ضايا املر�أة ،على مدار اخلم�س �سنوات ،ما يزيد عن مليار درهم �إماراتي (وحتديد ًا  1.18مليار درهم �إماراتي� ،أي ما
يوازي  321.7مليون دوالر �أمريكي) مت �إنفاقها يف �أكرث من  50دولة.

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف الخامس من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

ال يزال التباين بني اجلن�سني قائم ًا
يف خمتلف �أرجاء العامل؛ ما يحرم
الن�ساء والفتيات حقوقهن الأ�سا�سية
وفر�صهن .و�سيتطلب حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ،ومتكني الن�ساء والفتيات،
بذل املزيد من اجلهود احلثيثة ،مبا يف
ذلك الأطر القانونية ،ملكافحة التمييز
اجلن�ساين العميق اجلذور ،الذي كثري ًا
ما ينجم عن �سلوكيات �أبوية ،ومعايري
اجتماعية ذات �صلة.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

جمتمعات لتلقى العلم يف حلقات درا�سية.
جمموعة من طالبات املدار�س بباك�ستان
ٍ

Source We-Fi Annual Report 2017 – 2018.

يعود ال�سبب الأكرب يف النمو والنجاحات التي
حققتها دولة الإمارات يف هذا املجال �إىل ر�ؤية
قيادتها احلكيمة و�إميانها بحقيقة �أهمية الن�ساء
�إىل جانب الرجال ك�شركاء على قدم امل�ساواة
يف املجتمع.
وحيث �إن د�ستور دولة الإمارات يكفل امل�ساواة يف
احلقوق بني كل من الن�ساء والرجال ،فال عجب
�أن حتتل دولة الإمارات قمة العديد من امل�ؤ�شرات
الدولية والإقليمية املعنية بامل�ساواة بني اجلن�سني
و�إجنازات الن�ساء ،والتعليم وحمو الأمية،
وم�شاركة الن�ساء يف قطاع الوظائف ،بالإ�ضافة
�إىل م�ؤ�شر “احرتام الن�ساء” �ضمن مقيا�س
التقدم االجتماعي ،وغريها الكثري .عالوة على
هذا ،ت�ساهم الن�ساء بن�سبة الن�صف تقريب ًا يف

قطاع م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة يف
دولة الإمارات.
عالوة على هذا ،يعد متكني الن�ساء والفتيات
�أحد املوا�ضيع العاملية الثالثة التي تركز عليها
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة  ،2021 -2017كما
�أنه �أحد جماالت الرتكيز اال�سرتاتيجية لوزارة
اخلارجية والتعاون الدويل لدولة الإمارات.
وقد بلورت �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة نية الدولة وعزمها
على منا�صرة ق�ضية متكني الن�ساء والفتيات
عاملي ًا يف ن�صها:

“تلتزم �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة بتوجيه ما ي�صل
�إىل  100يف املائة من اال�ستثمارات التنموية
الدولية ثنائية ومتعددة الأطراف ال�ستهداف
�أو دمج ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
الن�ساء والفتيات �ضمن خمططاتها ،بحلول عام
.”2021
وترى دولة الإمارات �أن حتقيق هذا الهدف،
والذي ينطوي على قيم امل�ساواة والتمكني وتوفري
الأمان للن�ساء والفتيات ،يتوافق كذلك مع �إعالن
الأمم املتحدة “حتويل عاملنا :خطة التنمية
امل�ستدامة .”2030

مــقــــــــالــــة

هدف 5

ُي َعد متكني الن�ساء والفتيات وحمايتهن ،وهو من
املح ِّفزات امللهمة الأ�سا�سية لتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني� ،أكرث من جمرد مو�ضوع عاملي ذي �أولوية
�ضمن �أجندة التنمية الدولية لدولة الإمارات العربية
املتحدة؛ وذلك وفق ما ورد يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة
من عام � 2017إىل عام 2021؛ حيث ينبع االلتزام
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كما ت�ؤمن دولة الإمارات �أنه باعتبار الن�ساء
والفتيات من العوامل الأ�سا�سية لإحداث
التغيري ،ف�إنهن يتمتعن بالقدرة على �إحداث
حتوالت جوهرية على م�ستوى �أ�سرهن
وجمتمعاتهن واقت�صاداتهن ،و�أن هذه هي
الطريقة املثلى للق�ضاء على الفقر وبناء عامل
�أكرث �سلم ًا و�شمولية وازدهار ًا ،يهدف �إىل
ت�ضمني كافة �أطيافه وال يتجاهل �أي طرف
يتخلف عن م�سرية التنمية .عالوة على هذا،
ف�إن هذا االلتزام يعني كذلك وجوب �أن تقوم
جميع اجلهات املانحة الإماراتية بالت�شاور مع
الن�ساء و�إ�شراكهن يف تقييمات االحتياجات
واتخاذ القرارات وتخطيط املبادرات،
كذلك يف �أن�شطة تنفيذ امل�شاريع وتقييمها
والرقابة عليها.

وال تعترب دولة الإمارات �أن امل�ساعدات التنموية
واملوا�ضيع املتعلقة بالق�ضاء على الفقر ومتكني
الن�ساء جمرد جمال للنقا�ش بني املخت�صني الفنيني
واملهند�سني� ،أو مثار جدل على ال�صعيد املايل.
ولكنها �ضرورة وحتمية �سيا�سية يجب دعمها
ومنا�صرتها على �أعلى امل�ستويات.
لذا �سيكون هناك حر�ص ًا على ت�ضمني الن�ساء يف
املوا�ضيع ذات الأولوية للم�ساعدات اخلارجية
وحماور تركيز �أهداف التنمية امل�ستدامة ،من
خالل و�ضع ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني والتمكني
وحتقيق الأمان على ر�أ�س �أولويات برامج وم�شاريع
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية .وب�شكل خا�ص،
�ست�سهم �آراء الن�ساء ومراعاة اهتماماتهن
واحتياجاتهن بقدر �أكرب يف ت�شكيل م�سارات تفكري

المساعدات الخارجية 2017

الوزارة من �أجل حتقيق مهام عملها الأ�سا�سية.
ويدعم هذا الإطار العام حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية
التالية:
•امل�ساواة� :إزالة العقبات التي تعرقل م�سرية
الن�ساء والفتيات ،مبا يف ذلك فر�ص احل�صول
على التعليم والرعاية ال�صحية واخلدمات
االجتماعية.
•التمكني :متكني الن�ساء والفتيات على
امل�ستويات االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية.
•حتقيق الأمان :توفري احلماية للن�ساء
والفتيات �ضد كافة �أ�شكال العنف ،مبا فيها
العنف اجلن�سي يف حاالت ال�صراعات.

  15:لكشلاالمبالغ المدفوعة من أجل تمكين النساء والفتيات على مستوى العالم (حسب القطاع)

  16:لكشلاالمبالغ المدفوعة من أجل تمكين النساء والفتيات على مستوى العالم (حسب فئة المساعدات)

(بالدوالر األمريكي ،خالل الفترة )2017-2013

321,686,862
دوالر أمريكي

197,399,423
119,844,550
4,442,889
إنسانية

%62
%37
%1
تنموية

  17:لكشلاالمساعدات اإلنسانية المدفوعة لتمكين وحماية النساء والفتيات على مستوى العالم (بحسب القطاع)

(بالدوالر األمريكي ،خالل الفترة )2017-2013

الصحة
169,500,454

السياسات السكانية
والصحة اإلنجابية
21,628,646

(بالدوالر األمريكي ،خالل الفترة )2017-2013

الخدمات االجتماعية
5,324,067

التعليم
75,471,919
المساعدات السلعية
31,888,136

خيرية

الصناعة
5,320,034

321,686,862
دوالر أمريكي

دعم البرامج العامة
10,178,812

الصحة في حاالت الطوارئ
164,456,357

الحكومة والمجتمع المدني
2,098,896

المساعدات متعددة القطاعات
في حاالت الطوارئ
18,295,409

األمن والسالم
224,982

مستلزمات اإليواء والمواد
غير الغذائية في حاالت الطوارئ
11,479,744

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ
2,099,371

197,399,423
دوالر أمريكي

التعليم في حاالت الطوارئ
843,560
الحماية والتأمين
في مواقع األزمات اإلنسانية
224,982

النقل والتخزين
47,917
المياه والصرف الصحي
3,000

مت على مدار ال�سنوات توجيه ما يوازي  63يف
املائة من امل�ساعدات الإماراتية ل�صالح للن�ساء
يف �شتى �أنحاء العامل كجزء من التدخالت
الإن�سانية ال�شاملة ،وذلك من خالل تقدمي
م�ساعدات متعددة القطاعات �شملت ال�صحة
والتعليم وامل�ساعدات الغذائية والإيواء
واحلماية .على �سبيل املثال ،توا�صل م�ؤ�س�سة
القلب الكبري دعم الن�ساء ،كما تعهدت ب�إنهاء
العنف �ضد الن�ساء والفتيات ،مبا يف ذلك العنف
اجلن�سي واجلن�ساين .وقد �ساهم التمويل املقدم
من امل�ؤ�س�سة و�إ�سهاماتها ،مبا يف ذلك تلك املقدمة

للمراكز الثقافية الن�سائية يف تركيا ،يف متهيد
الطريق �أمام اتباع منهجية متعددة الأوجه ،وذلك
من خالل تقدمي الدعم املتخ�ص�ص للناجيات من
العنف اجلن�سي واجلن�ساين ،بالإ�ضافة للحد من
الأخطار املرتبطة بالعنف اجلن�سي واجلن�ساين
التي تتعر�ض لها الن�ساء الأتراك وال�سوريات الالتي
يع�شن يف ظل �أو�ضاع ه�شة ،وغريها من الأن�شطة.
وقد مت جتهيز املراكز ب�شكل مي ّكنها من تقدمي
خدمات الدعم النف�سي-االجتماعي واخلدمات
الطبية والقانونية وكذلك رفع الوعي باملوا�ضيع
املتعلقة بالعنف اجلن�سي واجلن�ساين مبا يف ذلك

الت�أثريات ال�سلبية املرتبطة بزواج الأطفال.
عالوة على هذا ،قدمت امل�ؤ�س�سة منح ًا نقدية غري
م�شروطة لأكرث من � 2,000سيدة و�أ�سرة الجئة
تعي�ش يف ظل ظروف ه�شة مب�صر .ويف عام ،2017
مت ت�صميم م�شروع جديد لتح�سني م�ستوى
معي�شة عدد من الالجئني الفل�سطنيني و�أ�سرهم
يف لبنان .ومن خالل توفري فر�ص التدريب على
املهارات وتوليد الدخل ،مت ت�صميم الربنامج
لي�س فقط للتخفيف من الأعباء املالية ،ولكن
خلف�ض درجة العزلة االجتماعية التي يعاين
منها امل�شاركني يف تلك الربامج.

وعلى اجلانب التنموي ،توا�صل حكومة دولة
الإمارات ،من خالل م�ساعداتها اخلارجية،
�إطالق الربامج واملبادرات التي ت�ساعد يف
متكني الن�ساء والفتيات وبناء م�ستقبل زاهر
لهن .وقد التزمت دولة الإمارات بتزويد الن�ساء
بالأدوات والفر�ص لذلك .فمن خالل مبادرة
“ 1000قائدة”� ،ستتيح دولة الإمارات للن�ساء
فر�ص التدريب والتمكني ل�صقل مهاراتهن
وم�ؤهالتهن لي�صبحن قادة وفاعلني حالي ًا ويف
امل�ستقبل ،وذلك يف قطاعات الأن�شطة التي
يخرتنها ،وذلك يف �سعي جلعل القوالب النمطية
املحفوظة املتعلقة بالقدرات وتوزيع الأدوار بنا ًء
على النوع اجلن�ساين �شيئ ًا من املا�ضي .وخالل
العام الأول من التنفيذ ،يف  ،2017جنحت دولة

الإمارات يف تدريب � 196سيدة من قطاعات
خمتلفة .ومن بني �أن�شطة املبادرة تعهدها
بتغطية م�صاريف طالبتان لإمتام الدرا�سات
العليا يف اململكة املتحدة وكذلك ِمنح جامعة
الإمارات الدرا�سية املقدمة �إىل  9طالبات من
عدة دول للدرا�سة يف الإمارات ملدة � 4سنوات.
ومن بني الربامج الواعدة الأخرى التي تركز
على متكني الن�ساء والفتيات م�شروع “التدريب
للغد” الذي نفذته م�ؤ�س�سة “دبي العطاء” ،وهو
عبارة عن برنامج تدريبي على مهارات القيادة
موجهة للمعلمني املتم ّيزين يف غانا .وتهدف هذه
ّ
املبادرة متعددة ال�سنوات �إىل تدريب املعلمني
املتم ّيزين لي�صبحوا معلمني قادة با�ستخدام

و�سائل التدريب املبا�شر وكذلك التعلم عن
ُبعد .ومن خالل تدريب � 204ألف م�ستفيد من
التدريب املبا�شر والتعليم عن ُبعد ،يهدف يف
الربنامج �إىل �إحداث ت�أثري �إيجابي على م�ستوى
التح�صيل العلمي للطالب من خالل حت�سني
�إملام املعلمني مبادة التدري�س ،وخلق بيئات �أكرث
ت�أهي ًال يف الف�صول الدرا�سية ،وتطوير نظم
�أكرث دقة للم�ساءلة لر�صد وقيا�س جودة �أداء
املعلم .وبالرغم من �أن الربنامج ال ي�ستهدف
الن�ساء والفتيات على وجه اخل�صو�ص� ،إال �أن
ن�سبة امل�شاركة من املعلمات الن�ساء فيه ت�صل
�إىل  50يف املائة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يهدف لرفع
الوعي باملوا�ضيع املتعلقة بالق�ضايا اجلن�سانية
واملمار�سات التي تراعي املنظور اجلن�ساين.
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وبالإ�ضاف ًة لهذا� ،أطلقت م�ؤ�س�سة دبي العطاء
كذلك برنامج “الأ�س�س ال�سليمة وتطوير
املهارات وتوفري التعليم للمراهقات ( )RAISE
يف الفلبني .وقد مت تنفيذ هذا الربنامج يف
اثنتني من �أكرث مقاطعات الفلبني فقر ًا ويطمح
�إىل الو�صول لأكرث من � 14ألف طفل ومراهق،
بن�سبة الفتيات �إىل الأوالد  ،30:70من
الذين ت�سربوا من التعليم �أو معر�ضني خلطر
الت�سرب من التعليم .وت�شمل تلك املجموعة
الوا�سعة من الأن�شطة �إتاحة فر�ص الو�صول �إىل
حم�سنة للتعلم البديل ،وبرامج لتعليم
�أنظمة
ّ
القراءة لغري املتعلمني ،وتقدمي الدعم يف �سن
املراهقة ،وبخا�صة للفتيات ،للم�ساعدة يف بناء
واكت�ساب املهارات ال�شخ�صية واالجتماعية.
ميتد الربنامج على مدى � 4سنوات ويهدف �إىل
زيادة جودة التعليم ،وكذلك زيادة ن�سب النجاح
وفر�ص االنتقال من مدار�س التعليم الأ�سا�سي
�إىل الثانوي.
ويف موزمبيق� ،أطلقت م�ؤ�س�سة دبي العطاء
املح�سنة املتاحة
برنامج “دعم الفر�ص
ّ
للفتيات” (  ،)AMORبال�شراكة مع م�ؤ�س�سة
بالن نرتنا�شيونال كندا .ويهدف الربنامج
�إىل زيادة معدل ا�ستبقاء الفتيات يف مدار�س
التعليم الأ�سا�سي وحت�سني فر�ص انتقالهن �إىل
مدار�س التعليم الثانوي ،من خالل التخفيف
من العقبات املادية واملالية التي تواجه انتقالهن
�إىل املدار�س الثانوية ،وكذلك الت�صدي للقيود
املفرو�ضة نتيجة العادات والتقاليد ال�سائدة
املتعلقة بالنوع اجلن�ساين .وت�شمل تدخالت
الربامج حت�سني جودة ممار�سات التعليم
ومراعاته للفوارق واالعتبارات اجلن�سانية،
وزيادة م�ستويات ال�سالمة داخل البيئات
املدر�سية .عالوة على هذا ،ت�سهم املبادرة
يف متكني الفتيات الالتي توقفن عن موا�صلة
التعليم� ،أو مت ا�ستبعادهن ،والعمل على �إعادة
دجمهن يف نظام التعليم الر�سمي وتطوير
مهاراتهن ال�شخ�صية واالجتماعية وقدراتهن
املالية .وي�ستهدف الربنامج الذي ميتد على
مدى عامني متكني ما يزيد عن � 25ألف م�ستفيد
ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر ،كما يهدف للحفاظ
على م�شاركة الفتيات بن�سبة  50يف املائة يف
خمتلف �أن�شطته.
دعم مساهمة النساء
في مجال الطيران

يف عام  ،2017قدمت الهيئة العامة للطريان
املدين بدولة الإمارات دورات تدريبية على
الطريان و�إدارة الأمن وال�سالمة لنحو  23فتاة
من دول �أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
مثل �أنتيغوا وباربودا ،والإكوادور ،ونيكاراجوا،
وباراجواي ،وبريو ،وفنزويال ،وذلك بالتعاون

مع جهات خمتلفة مثل هيئة الطريان املدين
ملنطقة �شرق الكاريبي .عالوة على هذا،
ا�ست�ضافت الهيئة العامة للطريان املدين يف
وقت �سابق موفدات من كل من الأرجنتني
و�شيلي وبريو وفنزويال ،وخالل هذا التدريب
تعرفت امل�شاركات على طبيعة عمل الهيئة
ووظائف قطاعاتها احليوية الالزمة لتنفيذ
مهامها والتي ت�شمل� :أ) تنظيم وظائف الأمن
وال�سالمة والرقابة عليها وااللتزامات التي
تفر�ضها بيئة العمل يف جمال الطريان؛ ب)
�أن�شطة التعاون الدويل التي تخدم قطاع
الطريان املدين وم�ستخدميه .كما قدمت الهيئة
دورات تدريبية يف جماالت متعددة ،من بينها
ال�سالمة يف جمال الطريان والتحقيقات يف
احلوادث املرتبطة الطريان.
وتدعم دولة الإمارات ،ممثل ًة يف الهيئة العامة
للطريان املدين ،عمل املر�أة يف جمال الطريان
و�ضرورة متكني الن�ساء من قيادة الطائرات
وحتقيق جناحات يف هذا القطاع لي�س فقط داخل
الدولة ،ولكن يف مناطق خمتلفة كذلك كجزء من
اجلهود الدولية الهادفة لتعزيز دور املر�أة يف قطاع
الطريان املدين .و�إ�ضاف ًة لهذا ،ا�ست�ضافت الهيئة
العامة للطريان املدين بدولة الإمارات ،بالتعاون
مع املنظمة الإفريقية للطريان املدين ،وفد ًا من
الن�ساء الأفريقيات على مدى �أ�سبوعني ،جرى
خاللهما تقدمي دورات تدريبية لن�ساء من بت�سوانا
والكامريون والنيجر وتون�س.
التمكين االقتصادي للنساء

تلعب الإمارات دور ًا حموري ًا يف منا�صرة ودعم
التمكني االقت�صادي للن�ساء والفتيات على م�ستوى
العامل .حيث تعترب دولة الإمارات من امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني ملبادرة متويل رائدات الأعمال
( ،)We-Fiالتي �أطلقها م�ؤخر ًا البنك الدويل.
وتعتزم املبادرة توجيه ما يزيد عن  3.67مليار
درهم �إماراتي (مليار دوالر �أمريكي) لتمويل الن�ساء
من رائدات الأعمال .وبالإ�ضافة �إىل التعهد الذي
�أعلنت عنه دولة الإمارات بقيمة  183.7مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) ،تعمل
الدولة كذلك على ح�شد جهود �سفاراتها باخلارج
للو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن من الن�ساء يف �شتى
�أنحاء العامل وتزويدهن بالأدوات واملهارات الالزمة
مل�ساعدتهن على توليد الدخل.
ومن الأمثلة على هذا ،م�شروع نفذته دولة الإمارات
يف  3قرى بال�سنغال على بعد  80كيلومرت من
العا�صمة ،يحتاج �سكانها ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء� ،إىل
تطوير م�شاريع تنموية �صغرية ت�سهم يف حت�سني
ظروفهن املعي�شية واخلروج من براثن دائرة الفقر.
عالوة على هذا ،نفذت الدولة م�شروع ًا م�شابه ًا

المساعدات الخارجية 2017

يهدف �إىل تطوير وحت�سني قدرات � 200سيدة فقرية
وتوفري التمويل مل�شاريعهن التجارية ال�صغرية .ففي
كل من بنغالدي�ش وكازاخ�ستان و�أوغندا ،وجدت
الن�ساء هناك �أن الدورات التدريبية التي �أتاحتها
دولة الإمارات للتدريب على مهارات احلا�سب
الآيل الأ�سا�سية واملحا�سبة مبثابة ج�سر نحو احلرية
االجتماعية والتقدم االقت�صادي.
جهود الدعم والمناصرة

ت�ؤمن دولة الإمارات ب�أن الن�ساء �ستظل حجر زاوية
لي�س يف حا�ضر دولة الإمارات فح�سب ،ولكن يف
م�ستقبلها كذلك .حيث تدرك الدولة �أن �إحراز
التقدم يف املوا�ضيع املتعلقة بحقوق الن�ساء �أم ٌر
معا�صر يتحلى بقيم
جمتمع
�ضروري من �أجل بناء
ٍ
ٍ
الت�سامح .ومع ما حققته من منافع ومعارف وخربات
عملية� ،ستوا�صل دولة الإمارات عملها الد�ؤوب
ل�ضمان متتّع الن�ساء يف خمتلف �أنحاء العامل بنف�س
التقدير والقدرة على امل�شاركة التي حققنها داخلي ًا.
وتعترب جهود الدعم واملنا�صرة العاملية ،والتي ت�سهم
يف توجيه م�سار العمل الدويل �إىل �أف�ضل ممار�سات
امل�ساواة بني اجلن�سني ،مبا يف ذلك متكني الن�ساء
والفتيات ،مبثابة حمرك التنمية العاملية التي تعتزم
دولة الإمارات موا�صلة دعمه با�ستمرار .ويف عام
� ،2017شاركت الإمارات يف هذا الدور من خالل
�إقامة �أن�شطة وفعاليات مثل“ )1 :قمة املر�أة
«الأمن وال�سالم»� :أبعاد التوازن بني اجلن�سني
يف جمال الأمن وال�سلم الدوليني :مفاتيح ال�سالم
واالزدهار” ،والتي نظمها االحتاد الن�سائي العام
بدولة الإمارات؛  )2الفعاليات اجلانبية التي
عقدت يف جنيف ،حتت عنوان “االنتقال من مرحلة
االلتزامات �إىل التنفيذ :الن�ساء والفتيات يف بيئات
الأزمات” ،والتي �شاركت يف تنظيمها هيئة الأمم
املتحدة للمر�أة؛ “ )3االجتماع الأول لفريق الأمني
العام للأمم املتحدة رفيع امل�ستوى املعني بالتمكني
االقت�صادي للمر�أة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا” .وقد قادت دولة الإمارات العديد من
النقا�شات العاملية ،من بينها النقا�ش رفيع امل�ستوى
حول “االنتقال بال�شركات اململوكة للن�ساء يف الدول
النامية �إىل امل�ستوى التايل” الذي عقد على هام�ش
االجتماع ال�سنوي لعام  2017ل�صندوق النقد
الدويل وجمموعة البنك الدويل يف وا�شنطن.
وخالل املناق�شات ،مت �إلقاء ال�ضوء على اجلهود
التي بذلتها دولة الإمارات من خالل �سنها للقوانني
ومراجعتها ب�صفة م�ستمرة من �أجل تعزيز التكاف�ؤ
وامل�ساواة لكافة فئات املجتمع دون متييز �أو حت ّيز
للنوع ،مما جعل الإمارات �أول دولة عربية تتمكن
من �سد الفجوة بني اجلن�سني يف جمال العمل.
ومن بني الفعاليات الأخرى ،اختتم جمل�س
الإمارات للتوازن بني اجلن�سني م�شاركته يف الدورة
 61الجتماعات “جلنة و�ضع املر�أة” ()CSW61
التي انعقدت يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك.

وقد �ضم االجتماع  45وفد ًا من خمتلف �أنحاء
العامل ،من بينهم ممثلني لدول �أع�ضاء يف الأمم
املتحدة وهيئات تابعة للأمم املتحدة ومنظمات غري
حكومية .وركز على ت�شكيل املعايري الدولية للم�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة .حيث بحث االجتماع
و�سائل جديدة لتعزيز التعاون من �أجل حتقيق
الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة
التي اعتمدتها الأمم املتحدة“ :حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات” .كما
مت خالل املناق�شات ا�ستعرا�ض جهود و�إجنازات
دولة الإمارات يف دعم ومتكني املر�أة يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وعلى مدار
عامي  ،2017-2016عقدت دولة الإمارات،
بال�شراكة مع الرنويج ،عدة حلقات نقا�شية ،من
بينها �سل�سلة نقا�شات حول مبادرة “كل امر�أة
وكل طفل ،يف كل مكان”� ،ضمت خرباء ناق�شوا
عدد ًا من القطاعات �شملت ت�صميم الربامج،

والتمويل ،ومناهج ال�سيا�سات من �أجل امل�ساعدة
يف دمج خدمات الرعاية ال�صحية املوجهة للن�ساء
والأطفال يف اال�ستجابات الإن�سانية وتدابري احلد
من خماطر الكوارث ،وكذلك يف خمتلف القطاعات
ّ
والتح�ضر ،والتعليم،
كالتغي املناخي،
ذات ال�صلة،
ّ
والتعامل مع ذوي الهمم ،وغريها من القطاعات.

جانب من م�شاركة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني يف “جلنة الأمم املتحدة لو�ضع املر�أة”.
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الجزء الثالث :الدعم الموجه إلى أهداف التنمية المستدامة األخرى

ا�ستكما ًال للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية املتحدة ،وم َّولتها؛ لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية الواردة �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
للفرتة من عام � 2017إىل عام  ،2021مت تخ�صي�ص ما يزيد على ربع امل�ساعدات اخلارجية املقدَّمة من دولة الإمارات ،خالل عام � ،2017إىل دعم �أهداف التنمية
امل�ستدامة الت�سعة املتبقية من الأهداف العاملية املكونة من  17هدف ًا مطلوب ال�سعي �إىل حتقيقها من �أجل النجاح يف الق�ضاء على الفقر ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة العاملية.
ومبدفوعات �إجمالية بلغت  4.97مليار درهم �إماراتي ( 1.35مليار دوالر �أمريكي) مت تقدميها لتحقيق ت�سعة من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مت تقدمي  85يف املئة منها يف
�صورة منح .وح�صلت ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة الدخل على الن�صيب الأعظم من تلك املبالغ ،بن�سبة  43يف املئة من الإجمايل ،بينما ح�صلت البلدان الأقل
منو ًا على ن�سبة  22يف املئة منها .وت�ستعر�ض الأرقام والفقرات التالية مزيد ًا من املعلومات حول امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات كدعم لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة الأخرى -التي مت �إلقاء ال�ضوء عليها جميع ًا كذلك ك�أولويات وطنية ،وفق ما ورد يف م�ستندات ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الرئي�سية ووثائقها ،مثل خطة
مئوية الإمارات  ،2071ور�ؤية الإمارات لعام  ،2021واال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،والأجندة اخل�ضراء الوطنية  ،2030-2015واخلطة الوطنية للطاقة ،2050
بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات التي تنفَّذ على م�ستوى كل �إمارة ،مثل ر�ؤية �أبوظبي  ،2030ور�ؤية دبي  ،2030ور�ؤية ال�شارقة  ،2050وغريها.
  18:لكشلاالمساعدات اإلماراتية المقدمة إلى أهداف التنمية المستدامة األخرى

هدف 11

مدن
ومجتمعات
محلية
مستدامة

التنمية الريفية

)%28( 115.0
التنمية الحضرية وإدارتها

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية

المنشآت الدينية
البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية

التخزين
)%10( 24.5
أخرى

أخرى
)%24( 100.9

)%18( 43.4

المجموع الكلي 414.6 :مليون دوالر أمريكي
هدف 3

الخدمات الطبية
)%53( 118.8
الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%21( 47.0
مكافحة األمراض المعدية

المجموع الكلي 240.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

)%25( 43.2
)%21( 36.5

)%3( 7.7

طاقة الرياح

)%4( 8.5

أخرى

)%16( 27.4

أخرى

)%20( 33.9

المجموع الكلي 225.9 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 173.7 :مليون دوالر أمريكي

تطوير مصائد األسماك
)%99.8( 145.3
المساهمات في المنظمات الدولية
)%0.2( 0.3
المجموع الكلي 145.6 :مليون دوالر أمريكي

هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة
الصحية

إدارة المخلفات والتخلص منها
)%36( 50.9
انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%34( 48.3
إمدادات مياه الشرب األساسية

هدف 15

الحياة في البرّ

المساهمات في المنظمات الدولية

تطوير أحواض األنهار

)%50( 4.7

)%11( 15.9

التنوع الحيوي

أخرى
)%3( 4.8

خدمات الدعم والتنسيق

المجموع الكلي 142.4 :مليون دوالر أمريكي

)%0.15( 0.014
المجموع الكلي 9.3 :مليون دوالر أمريكي
هدف 13

المجموع الكلي 225.9 :مليون دوالر أمريكي

هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة
المجموع الكلي 173.7 :مليون دوالر أمريكي

هدف 14

الحياة تحت
الماء

المساهمات في المنظمات الدولية
)%100( 0.1
المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

هدف 12

االستهالك
واإلنتاج
المسؤول

ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي

الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة

الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل العالي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة

الدخل المنخفض

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي

برامج في دول متعددة

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل المنخفض

الشريحة العليا من متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة

الدخل المنخفض

102.7
55.5
29.3
28.4
24.9
0.1

%43
%23
%12
%12
%10
%0.04

72.4
62.8
47.0
23.1
20.0
0.7

%32
%28
%21
%10
%9
%0.3

71.5
41.6
28.9
15.3
14.7
1.6

%41
%24
%17
%9
%8
%1

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة

145.3
0.3

%99.8
%0.2

المجموع الكلي 145.6 :مليون دوالر أمريكي
هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية
المجموع الكلي 142.4 :مليون دوالر أمريكي

هدف 15

الحياة في البرّ

)%16( 22.4

)%49.85( 4.6

العمل المناخي

الصحة الجيدة
والرفاه

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

275.1
63.6
37.1
24.6
12.8
1.3

%66
%15
%9
%6
%3
%0.3

التخزين

)%19( 32.8

البنية التحتية األساسية لقطاع الصحة

هدف 14

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة

توليد الطاقة من الموارد المتجددة

)%19( 43.9

الحياة تحت الماء

)%20( 47.5

هدف 3

)%12( 29.1

)%8( 35.0

الصحة الجيدة
والرفاه

)%40( 96.3

موارد األراضي الزراعية
)%13( 52.8

المجموع الكلي 414.6 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 240.8 :مليون دوالر أمريكي

موارد المياه المخصصة للزراعة

)%27( 110.9

هدف 11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

هدف 2

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 2

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

القضاء التام على
الجوع

بحسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة والقطاع الذي يندرج تحته النشاط

القضاء التام
على الجوع

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل

الدخل العالي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل

الدخل المنخفض

برامج في دول متعددة

برامج في دول متعددة

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

المجموع الكلي 9.3 :مليون دوالر أمريكي
هدف 13

العمل المناخي

الدخل العالي

الدخل المنخفض

برامج في دول متعددة

63.8
39.8
22.8
14.5
1.3
0.1

5.5
1.7
1.4
0.4
0.2
0.1

0.1

%45
%28
%16
%10
%1
%0.04

%59
%19
%16
%4
%2
%1

%100

المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

المساهمات في المنظمات الدولية
)%100( 0.1
المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

هدف 12

االستهالك واإلنتاج
المسؤول
المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

برامج في دول متعددة

0.1

%100

56

55

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 2

القضاء التام على
الجوع

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف الثاني من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

ازدادت اجلهود الرامية �إىل مكافحة
اجلوع و�سوء التغذية ازدياد ًا كبري ًا منذ
عام  .2000ولكن مع هذا؛ ف�سيتطلب
الق�ضاء على اجلوع ،وانعدام الأمن
الغذائي ،و�سوء التغذية للجميع ،بذل
جهود م�ستمرة ومركزة ،وال�سيما يف
�آ�سيا و�إفريقيا .وتدعو احلاجة �إىل
زيادة اال�ستثمارات يف الزراعة ،مبا
يف ذلك الإنفاق احلكومي وامل�ساعدات
احلكومية؛ من �أجل زيادة القدرة
الإنتاجية الزراعية.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

يعد حت�سني م�ستويات املعي�شة واحلياة ،واحلد من
الفقر ،من بني الأهداف الرئي�سية للم�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية
املتحدة .ويتطلب هذا بذل ق�صارى اجلهد للق�ضاء
على الفقر و�سوء التغذية ،وخلق �أنظمة م�ستدامة
للغذاء؛ ل�ضمان قدرة الأفراد على احل�صول على
ِّ
واملغذي كل يوم على مدار العام؛
الغذاء ال�صحي
وذلك �إىل جانب قطاعات التنمية الأخرى.
وقد بلغت قيمة تلك اجلهود املبذولة ،خالل عام
2017؛ لدفع حتقيق الهدف الثاين من �أهداف
التنمية امل�ستدامة :الق�ضاء على اجلوع ،وحتقيق
املح�سنة ،وتعزيز الزراعة
الأمن الغذائي والتغذية َّ
امل�ستدامة ،نحو  884.5مليون درهم �إماراتي
( 240.8مليون دوالر �أمريكي) .ومت تخ�صي�ص
 43يف املئة من هذا الدعم خلم�س وع�شرين دولة
من فئة البلدان الأقل منو ًا .وح�صل الأردن واليمن
على الن�صيب الأعظم من التمويل ،بن�سبة جتاوزت
ن�صف القيمة الإجمالية لتلك امل�ساعدات.
وقد مت توجيه غالبية هذا الدعم �إىل م�شروعات
�ضمن قطاعني مت تناولهما يف الفقرات التالية:
قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ،
وقطاع املوارد املائية املخ�ص�صة للزراعة.
قطاع المساعدات الغذائية في
حاالت الطوارئ

ح�صل قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ
املوجهة
على اجلزء الأكرب من امل�ساعدات الإماراتية َّ
�إىل الهدف الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
مبدفوعات قيمتها  353.7مليون درهم �إماراتي
( 96.3مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يقرب من
 40يف املئة من امل�ساعدات الإجمالية املخ�ص�صة
لهذا الهدف .وكان لليمن ن�صيب الأ�سد من هذا
الدعم ،بح�صوله على  93يف املئة من املدفوعات
املوجهة �إىل هذا القطاع ،حيث عزَّزت دولة
الإجمالية َّ
الإمارات العربية املتحدة براجمها املندرجة �ضمن
قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ لعام
 2017من �أجل الو�صول �إىل �أكرث من  18مليون ميني
يعانون انعدام الأمن الغذائي .و�شملت �أن�شطة قطاع
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ ،التي جاءت
�ضمن م�ساعدات متعددة القطاعات �أخرى جرى
تنفيذها يف خمتلف �أنحاء الدولة ،توفري  38طن ًا من
الطحني ،و 17طن ًا من ال�سكر ،و 5370عبوة �أرز،
36
و�أكرث من � 353ألف �سلة غذاء.
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ويف ال�صومال؛ وا�ستلهام ًا من حملة “لأجلك يا
�صومال” التي �أطلقتها دولة الإمارات العربية
املتحدة عام  ،2017مت توزيع �أطنان من
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ مل�ساعدة
�أكرث من  5.7مليون �شخ�ص يعانون انعدام الأمن
الغذائي� ،أي ما يقرب من ن�صف تعداد �سكان الدولة
بالكامل 37.كما مت بذل جهود م�شابهة للو�صول �إىل
الجئي الروهينجا والالجئني ال�سوريني ،وماليني
الأ�شخا�ص الذين كانوا يف حاجة �إىل م�ساعدات
غذائية طارئة يف �أجزاءٍ كثرية من العامل.
قطاع الموارد المائية المخصصة
للزراعة

�أكدت الأمم املتحدة �أهمية زيادة اال�ستثمارات
املوجهة �إىل حت�سني القدرة الإنتاجية الزراعية
َّ
يف الدول النامية .ويف عام  2017وا�صلت دولة
الإمارات العربية املتحدة تنفيذ م�شروعاتها املتعددة
ال�سنوات يف قطاع املوارد املائية املخ�ص�صة للزراعة
يف الكثري من الدول ،مبدفوعات بلغت قيمتها
 174.3مليون درهم �إماراتي ( 47.5مليون دوالر
�أمريكي) .فعلى �سبيل املثال ،بالإ�ضافة �إىل بناء
�سدَّين كبريين يف الأردن لتوفري مياه ال�شرب والري،
مولت دولة الإمارات �إعادة ت�أهيل �أنظمة الري
يف خمتلف �أنحاء الدولة ،التي كانت تهدف ب�شكل
�أ�سا�سي �إىل زيادة الإنتاجية الزراعية يف الأردن ،من
خالل تطبيق �أنظمة �أكرث فاعلية للري.
ودعم ًا لقطاع الزراعة يف م�صر؛ وا�صلت دولة
الإمارات تقدمي دعمها �إىل قناة ال�شيخ زايد ،التي
تهدف �إىل زيادة امل�ساحة املزروعة الإجمالية لت�صل
�إىل � 100ألف فدان مبحا�صيل دائمة ومو�سمية.
كما يدعم امل�شروع خطة م�صر القومية ال�ست�صالح
الأرا�ضي الزراعية يف الدولة وا�ستزراعها؛ ما
ي�ضيف � 25ألف فر�صة عمل ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج
� 130ألف طن من املنتجات الغذائية �سنوي ًا.
وعالوة على هذا مت تنفيذ م�شروعات م�شابهة خالل
عام � 2017شملت تطوير �أنظمة الري الزراعي
38
با�ستخدام تقنية الري املحوري.

قطاع الخدمات الطبية

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاه

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف الثالث من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017
حتققت ،منذ عام � ،2000إجنازات

باهرة يف الكثري من اجلبهات ال�صحية،
بيد �أن بلوغ الغايات ال�صحية املندرجة
�ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول
عام  2030ي�ستلزم ت�سريع وترية
التقدم ،وبخا�صة يف املناطق التي تتحمل
العبء الأكرب من الأمرا�ض.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

املوجه �إىل حتقيق الهدف
�شمل الدعم الإماراتي َّ
الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة�“ :ضمان متتع
اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع
الأعمار” ،تقدمي مدفوعات بقيمة  829.9مليون
درهم �إماراتي ( 225.9مليون دوالر �أمريكي)،
جرى تقدمي معظمها يف �صورة منح .ومت توجيه ما
يقرب من ثلث هذا الدعم �إىل متويل م�شروعات
�صحية جرى تنفيذها يف  18دولة تقع �ضمن
ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة الدخل،
بينما مت تخ�صي�ص  27يف املئة منه مل�صلحة البلدان
الأقل منو ًا.
وتتناول ال�صفحات التالية قطاع اخلدمات الطبية،
وقطاع الرعاية ال�صحية يف حاالت الطوارئ،
وقطاع مكافحة الأمرا�ض املُعدية ،التي كانت �أعلى
القطاعات ال�صحية تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات
خالل عام .2017

على غرار ما جرى خالل العام ال�سابق ت�ألف الدعم
املوجه �إىل حتقيق الهدف الثالث من
الإماراتي َّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة :توفري الرفاهية وال�صحة
اجليدة� ،إىل حد بعيد ،من �أن�شطة تندرج �ضمن
قطاع اخلدمات الطبية .فبقيمة بلغت  436.2مليون
درهم �إماراتي ( 118.8مليون دوالر �أمريكي)،
�أي ما يوازي �أكرث من ن�صف مدفوعات الربامج
ال�صحية التي نفذتها دولة الإمارات خالل عام
� ،2017ساهم هذا الدعم يف تي�سري بناء و�أعمال
التو�سعة لأكرث من  50م�ست�شفى ومركز ًا �صحي ًا،
وتوفري الأجهزة الطبية ،وتغطية التكاليف الت�شغيلية
خلم�سة و�أربعني م�ست�شفى ،وتنفيذ الع�شرات من
البعثات الطبية يف خمتلف �أنحاء العامل.
وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات البناء ،التي �أجريت يف
 26دولة من البلدان الأقل منو ًا ،مت تخ�صي�ص ما
يزيد على ثلث هذا التمويل مل�شروعات �صحية جرى
تنفيذها يف دول تقع �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة
الدول املتو�سطة الدخل .ويف املغرب ،بالإ�ضافة �إىل
تغطية تكاليف �صيانة م�ست�شفى ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان يف مدينة الرباط ،مت تقدمي الكثري
من الأجهزة الطبية على �أحدث م�ستوى خلدمة
�آالف املر�ضى من م�ست�شفى امللك حممد ال�ساد�س
اجلامعي يف مراك�ش .وعلى نحو م�شابه ا�ستمر
تقدمي امل�ساعدات املالية لتغطية التكاليف الت�شغيلية
ال�سنوية لعدد من امل�ست�شفيات ،من بينها م�ست�شفى
زايد للأمومة والطفولة يف �أفغان�ستان ،وم�ست�شفى
ال�شيخ خليفة يف منطقة �شبعا ،بلبنان ،وم�ست�شفى
القا�سمي يف جزر القمر.
ويف الأردن قدمت دولة الإمارات الدعم �إىل �أربعة
مراكز طبية .وبالإ�ضافة �إىل تغطية النفقات
الت�شغيلية لعام  2017ملركز مكتوم لعالج ال�شلل
الدماغي ،مولت دولة الإمارات �أعمال التو�سعة
والأجهزة الطبية الالزمة مل�ست�شفى الب�شري .ومن
�أجل تعزيز ال�سياحة الطبية ودفعها يف الأردن
ا�ستمر دعم �أعمال بناء مركز عالج الأورام
املك َّون من �أربعة طوابق ،وي�شمل جناح ًا ي�سع نحو
� 150سرير ًا ،ومرافق خدمية م�ساندة ،بالإ�ضافة
�إىل �شراء الأجهزة الطبية الالزمة .كما دعمت دولة
الإمارات بناء وجتهيز مبنى جديد لعالج مر�ضى
العيادات اخلارجية يف مركز امللك ح�سني لعالج
ال�سرطان ،لتعزيز قدرة امل�ست�شفى على تلقي �أكرث
من � 250ألف مري�ض �سنوي ًا.
وعالوة على ما �سبق مت بناء وجتديد الكثري من
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية املتخ�ص�صة الأخرى يف
طب الأطفال و�أمرا�ض الن�ساء وال�سرطان والأمرا�ض
الأخرى ،ومن بينها م�ست�شفى عالج �سرطان الأطفال
يف م�صر .وقد قامت الإمارات بدعم الكثري من
امل�شروعات الكبرية باملجال نف�سه يف �أكرث من
 12دولة ،من بينها بنني ،وجزر القمر ،ومايل،
وال�صومال ،وال�سودان ،وطاجيك�ستان ،واليمن.

قطاع الصحة في حاالت الطوارئ

عملت دولة الإمارات العربية املتحدة على تنفيذ
الكثري من الأن�شطة بقطاع ال�صحة يف حاالت
الطوارئ ،مبدفوعات بلغت قيمتها  172.7مليون
درهم �إماراتي ( 47مليون دوالر �أمريكي) من �أجل
تلبية احتياجات الرعاية الطبية وال�صحة يف حاالت
الطوارئ ملاليني الأ�شخا�ص املت�ضررين من �أزمتي
�سوريا واليمن.
فبالإ�ضافة �إىل امل�شروعات الطبية املنفَّذة مل�ساعدة
الالجئني ال�سوريني يف لبنان ،والأ�شخا�ص النازحني
داخلي ًا يف �سوريا ،ا�ستمر تنفيذ الأن�شطة الإن�سانية
ل�ضمان توفري رعاية �صحية على مدار ال�ساعة طوال
�أيام الأ�سبوع لالجئني ال�سوريني يف الأردن ،وذلك
ب�شكل �أ�سا�سي من خالل عيادة القلب الكبري يف
خميم الزعرتي ،الذي ي�ضم �أكرث من � 60ألف الجئ.
وعالوة على هذا ،وا�صلت دولة الإمارات متويل
التكاليف الت�شغيلية ال�سنوية للم�ست�شفى امليداين
الإماراتي يف املفرق ،ومركز الرعاية ال�صحية يف
املخيم الإماراتي-الأردين مريجب الفهود لالجئني،
الذي ي�ست�ضيف ما يقارب  7,000الجئ �سوري.
وباليمن ،ويف ظل انهيار اخلدمات الأ�سا�سية ،قدمت
دولة الإمارات الدعم لتوفري امل�ستلزمات الطبية
والعالجات ال�ضرورية ،والكثري من اخلدمات
الطبية الأخرى .كما ح�شدت دولة الإمارات
اجلهود للت�صدِّ ي لتف�شي وباء الكولريا يف الدولة،
الذي يعد الأو�سع انت�شار ًا يف التاريخ احلديث يف
ظل اال�شتباه يف �إ�صابة �أكرث من � 815ألف حالة،
حتى �أكتوبر  .2017و�شملت هذه امل�ساعدات تعهد ًا
بقيمة  36.7مليون درهم �إماراتي ( 10ماليني
دوالر �أمريكي) يف عام  2017لدعم جهود منظمة
39
ال�صحة العاملية ملحاربة وباء الكولريا يف اليمن.
المعديَ ة
قطاع مكافحة األمراض ُ

�شملت ا�ستثمارات دولة الإمارات العربية املتحدة،
امل�ستمرة منذ �أمد بعيد يف ال�صحة العاملية ب�شكل
�أ�سا�سي� ،أن�شطة تهدف �إىل حماربة الأمرا�ض املُعدية.
وح�صلت الأن�شطة املندرجة �ضمن قطاع مكافحة
الأمرا�ض املُعدية ،والذي كان ثالث �أكرب الربامج
ال�صحية تلقي ًا للتمويل من دولة الإمارات خالل عام
 ،2017على منحة بقيمة  161.3مليون درهم
�إماراتي ( 43.9مليون دوالر �أمريكي) .وا�ستكما ًال
للجهود التي نفذتها دولة الإمارات يف كل من باك�ستان
و�سريالنكا وال�صومال؛ فقد خ�ص�صت ما يقرب من
وجه �إىل هذا القطاع يف
ن�صف التمويل الإجمايل املُ َّ
عام  2017للربامج املتعددة الدول ،التي جرى تنفيذ
غالبيتها بال�شراكة مع منظمات دولية.
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الفصل الثاني:
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دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف السادس من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

الكلمة االفتتاحية لرئي�س البنك الدويل ،جيم يونغ كيم ،يف م�ؤمتر “�صندوق بلوغ �آخر ميل” الذي ا�ست�ضافته �أبوظبي.

ففي عام  2017وا�صلت دولة الإمارات تعاونها مع
التحالف العاملي للقاحات والتح�صني (،)GAVI
الذي يعمل على حت�سني فر�ص احل�صول على
اللقاحات اجلديدة وغري املتوافرة للأطفال الذين
يعي�شون يف دول العامل الأكرث فقر ًا.
وقامت دولة الإمارات بدور �أ�سا�سي ت�صدَّرت من
خالله اجلهود العاملية الرامية �إىل دعم الق�ضاء
على الأمرا�ض املُعدية يف خمتلف �أنحاء العامل.
وكان �آخرها ا�ست�ضافة دولة الإمارات منتدى “بلوغ
�آخر ميل” يف عام  ،2017الذي يهدف �إىل الق�ضاء
على الأمرا�ض املميتة املُعدية ،مبا فيها املالريا
و�شلل الأطفال ،والأمرا�ض املدارية املهملة التي
ميكن الوقاية منها ،مثل مر�ض دودة غينيا وعمى
الأنهار .وعالوة على هذا؛ فقد �أعلنت دولة الإمارات
يف املنتدى دعمها “�صندوق بلوغ �آخر ميل” مببلغ
 73.5مليون درهم �إماراتي ( 20مليون دوالر
�أمريكي) ،و�إن�شاء معهد للق�ضاء على الأمرا�ض
من �أجل ترجمة البيانات والتقدم التكنولوجي �إىل
�سيا�سات ف َّعالة .و�سيعمل ال�صندوق من �أجل الق�ضاء
على اثنني من الأمرا�ض املوهنة املُهملة التي ميكن

الوقاية منها ،وهما :عمى الأنهار ،ومر�ض الفالريا،
الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بداء الفيل ،كما
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�سيعمل على احلد من انت�شارهما ،ومكافحتهما.
ويف �إطار جهودها الهادفة �إىل الق�ضاء على مر�ض
الكولريا يف ال�صومال ،وحمى ال�ضنك يف �سريالنكا،
وا�صلت دولة الإمارات ت�أكيد عزمها امل�ستمر على
الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال ،الناجت عن فريو�س
�شديد العدوى ميكن �أن يت�سبب يف الإ�صابة ب�شلل ال
ميكن ال�شفاء منه .ففي باك�ستان -التي تعد واحدة
من ثالث مناطق على م�ستوى العامل ال تزال معدالت
العدوى بفريو�س �شلل الأطفال الربي م�ستمرة فيها،
بالإ�ضافة �إىل �أفغان�ستان ونيجرييا -قدمت دولة
الإمارات �أكرث من  254.4مليون وحدة من لقاح
مر�ض �شلل الأطفال لتح�صني �أكرث من  43مليون
طفل باك�ستاين يف �سن حتت اخلام�سة ،يف الفرتة
بني عامي  2014و 41.2017ومن خالل �شراكة
مع �صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف)،
دعمت دولة الإمارات جهود الق�ضاء على مر�ض �شلل
الأطفال يف �إفريقيا.

�إن احل�صول على املياه وخدمات
ال�صرف ال�صحي الآمنة ،و�إدارة
النظم الإيكولوجية للمياه العذبة
بطريقة �سليمة ،يعدان من الأمور
ال�ضرورية حلماية ال�صحة الب�شرية،
وحتقيق اال�ستدامة البيئية واالزدهار
االقت�صادي .ويف عام  2015ا�ستخدم
 6.6مليار �شخ�ص (�أي �أكرث من  90يف
حم�سنة
املئة من �سكان العامل) م�صادر َّ
ملياه ال�شرب ،وا�ستخدم  4.9مليار
�شخ�ص (�أكرث من ثلثي �سكان العامل)
مرافق حم�سنة لل�صرف ال�صحي .ويف
كلتا احلالتني يعي�ش �أغلب املحرومني
يف املناطق الريفية .و�سيتطلب توفري
خدمات ال�صرف ال�صحي الأ�سا�سية
جلميع النا�س ،والق�ضاء على ممار�سة
ق�ضاء احلاجة يف العراء غري الآمنة،
ت�سريع وترية التقدم بدرجة كبرية يف
املناطق الريفية يف و�سط �آ�سيا وجنوبها،
و�شرق �آ�سيا وجنوب �شرقها ،ويف �إفريقيا
جنوب ال�صحراء الكربى.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

تعد اال�ستدامة ،مبا فيها توفري فر�ص احل�صول
على املياه والإدارة الف َّعالة ملواردها ،من الركائز
الأ�سا�سية التي ت�ستند �إليها ا�سرتاتيجية التنمية
لدولة الإمارات العربية املتحدة .وبنا ًء على ذلك مت
االهتمام بالأمن املائي ،وا�ستدامته ك�إحدى الدعائم
ال�سبع التي تقوم عليها ا�سرتاتيجية االبتكار لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وا�سرت�شاد ًا با�سرتاتيجية
الأمن املائي  2036لدولة الإمارات؛ ومن خالل
خربتها العملية يف معاجلة هذه الق�ضية العاملية
ت�شدد امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات على
�ضمان �إتاحة موارد املياه ،والت�صحاح للجميع،
و�إدارتها ب�شكل يدعم اال�ستدامة .وبالإ�ضافة �إىل
جهود املنا�صرة العاملية لهذه الق�ضية تعمل دولة
الإمارات على تعجيل تطبيق و�إدخال حلول مبتكرة
وقابلة لتو�سيع النطاق ملعاجلة م�شكلة ندرة املياه
يف خمتلف �أنحاء العامل .وعلى �سبيل املثال يعد
برنامج الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار مبادرة
جديدة م�ص َّممة لتح�سني الأمن املائي يف املناطق
القاحلة و�شبه القاحلة يف خمتلف �أنحاء العامل.
وحفز الربنامج الذي مولته دولة الإمارات مببلغ
 18.4مليون درهم �إماراتي ( 5ماليني دوالر
�أمريكي) العلماء والباحثني على اكت�شاف حلول
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مبتكرة وف َّعالة يف تكنولوجيا اال�ستمطار وعلومه.
وعالوة على هذا كان التمويل املقدم لدعم حتقيق
الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
“توفري املياه النظيفة ومرافق الت�صحاح يف الدول
النامية” ،من العنا�صر الأ�سا�سية لأولويات التنمية
الدولية بالن�سبة �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويف عام  2017قدمت دولة الإمارات م�ساعدات
بقيمة  522.9مليون درهم �إماراتي ( 142.4مليون
دوالر �أمريكي) من �أجل حتقيق هذا الهدف.
وح�صلت دول ال�شريحة الدنيا من فئة الدول
املتو�سطة الدخل ،والدول املنخف�ضة الدخل ،مبا
فيها البلدان الأقل منو ًا ،على الن�صيب الأكرب من
هذا الدعم ،بن�سبة  45يف املئة من الإجمايل .وفيما
يتعلق بنوع التمويل فقد مت تقدمي  88يف املئة من
هذه املدفوعات يف �صورة منح.
وتتناول ال�صفحات التالية القطاعات الأكرث تلقي ًا
للدعم �ضمن الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة :قطاع �أنظمة �إمداد املياه الكبرية ،وقطاع
تطوير �أحوا�ض الأنهار ،وقطاع �إمداد مياه ال�شرب
الأ�سا�سية.
قطاعا أنظمة إمداد المياه الكبيرة
وتطوير أحواض األنهار

�إدراك ًا للعالقة الوطيدة بني املياه والأمن الغذائي
وال�صحة واحلد من الفقر ،و�أخري ًا التمكن من
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف نهاية املطاف ،يعد

العمل على تلبية احلاجة �إىل توفري املياه ،و�إدارتها
ب�شكل يدعم اال�ستدامة ،على درجة فائقة من
الأهمية؛ لذا قامت دولة الإمارات العربية املتحدة،
خالل عام  ،2017على غرار الأعوام ال�سابقة،
بتنفيذ برامج رئي�سية مهمة يف خمتلف �أنحاء
العامل لدعم بناء �أنظمة كبرية لإمداد املياه،
وتطوير �أحوا�ض الأنهار .و�ساعدت امل�ساهمات
دول نامية يف
املوجهة �إىل هذه القطاعات يف ثماين ٍ
تي�سري حت�سني عدد من �أحوا�ض الأنهار وتطويرها،
وبناء خزانات املياه وحمطات معاجلة املياه،
و� 25سد ًا كبري ًا حلفظها .وو�صلت قيمة املدفوعات
التي قدمتها دولة الإمارات ،خالل عام � ،2017إىل
 235.9مليون درهم �إماراتي ( 64.2مليون دوالر
�أمريكي) ،مت تقدمي  73يف املئة منها يف �شكل منح.
واحتلت �ألبانيا واملغرب يف ذلك العام ،ر�أ�س قائمة
الدول الأكرث تلقي ًا للدعم .ففي �ألبانيا يجرى تنفيذ
م�شروع لإعادة ت�أهيل جمرى نهر تريانا وتعميقه،
الذي يهدف �إىل حت�سني الظروف البيئية حلو�ض
النهر واملنطقة املحيطة ب�ضفافه .ويف املغرب
تلعب الزراعة دور ًا مهم ًا يف تنمية اقت�صاد الدولةح
حيث يعمل يف القطاع نحو  37يف املئة من القوى
العاملة الإجمالية بالدولة ،وي�ساهم بنحو  17يف
املئة من الناجت القومي الإجمايل .ولهذا يع ُّد من
�أهم امل�شروعات اال�سرتاتيجية ،التي تنفذها دولة
الإمارات يف املغرب ،بناء �سد خروب ،امل�صمم
ال�ستيعاب  200مليون مرت مكعب من املياه .ومن
املتوقع �أن ي�سهم ال�سد يف توفري املياه ال�صاحلة
لأغرا�ض ال�شرب والري ل�سكان مدينتي طنجة
و�أ�صيلة ،بالإ�ضافة �إىل حفظ مياه الأمطار واملياه
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املتدفقة من الوديان املجاورة.
وقد �أدت م�شكلة اجلفاف املزمن يف ال�صومال �إىل
تفاقم م�شكلة ندرة املياه؛ لذا وا�صلت دولة الإمارات
العربية املتحدة يف عام  2017تنفيذ م�شروعاتها
بقطاع املياه يف ال�صومال ،وبناء �آبار وخزانات
مياه ،و�صهاريج وخطوط لإمداد املياه .ومن بني
�أبرز م�شروعات املياه ،التي جرى تنفيذها ،بناء
�سد خر�ساين بارتفاع  11مرت ًا ،و�سعة تخزينية
تبلغ � 350ألف مرت مكعب يف منطقة هرقي�سا.
وبالإ�ضافة �إىل توفري املياه لأغرا�ض ال�شرب والري
ت�ساهم البنية التحتية الف َّعالة لل�سد يف حفظ نحو
� 650ألف جالون من املياه يومي ًا خالل مو�سم
اجلفاف.
ويف لي�سوتو قدمت دولة الإمارات الدعم لبناء �سد
ميتولونغ؛ فبالإ�ضافة �إىل توفري امل�شروع � 71ألف
مرت مكعب من مياه ال�شرب يومي ًا ،ف�إنه يهدف
�إىل تعزيز اقت�صاد لي�سوتو عن طريق تعزيز البنية
التحتية املائية يف الدولة ،وزيادة م�صادر مياه
ال�شرب والري يف العا�صمة ما�سريو ،وكذلك يف
القرى والبلدات املجاورة .ويت�ض َّمن امل�شروع بناء
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خزانات للمياه ،و�أربع حمطات ل�ضخ املياه ،وحمطة
ملعاجلة املياه ،و�سد ب�سعة تخزينية تبلغ  53مليون
مرت مكعب على نهر فوثيات�سانا لتخزين مياه النهر
وتوزيعها.
وبالإ�ضافة �إىل بناء � 20سد ًا جبلي ًا يف تون�س من
َّ
املخطط �أن ي�سهم م�شروع �سد �سرات ،الذي متوله
دولة الإمارات ،يف دعم تلبية حاجات الدولة من
املياه ،وتعزيز اقت�صادها .ويهدف امل�شروع �إىل
تعزيز قطاعي املياه والري يف تون�س؛ من خالل
الإدارة الف َّعالة لوادي �سرات ،ويت�ألف امل�شروع من
بناء ال�سد ،وحمطات �ضخ املياه ،و�شبكات الري،
ومرافق لتخزين املياه ونقلها ،بالإ�ضافة �إىل توفري
املعدات وامل�ستلزمات الهيدروميكانيكية.
قطاع إمدادات مياه الشرب
األساسية

تقدِّ ر الأمم املتحدة �أنه بحلول عام  2025من
املتوقع وجود  1.8مليار �شخ�ص يعي�شون يف دول �أو
مناطق تعاين ندرة مطلقة يف املياه ،كما ميكن �أن
يعاين ثلثا �سكان العامل من املعي�شة حتت ظروف
�ضاغطة لأ�سباب تتعلق بندرة املياه 44.وبنا ًء على
املوجهة �إىل قطاع
ذلك؛ تظل امل�ساعدات اخلارجية َّ

�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية �أحد �أكرث برامج
دولة الإمارات ات�ساع ًا من حيث نطاق التنفيذ .فعلى
مدار عام  2017مولت دولة الإمارات بناء وحفر
�أكرث من � 13ألف بئر للمياه يف عدد من الدول
النامية ،منها  28دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا.
ويف عام  2017و�صلت قيمة املنح املقدمة لتنفيذ
هذه امل�شروعات �إىل  82.4مليون درهم �إماراتي
( 22.4مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت امل�شروعات
املنفَّذة يف البلدان الأقل منو ًا على  63يف املئة من
التمويل الإجمايل ،بينما مت تخ�صي�ص ما يقرب من
 30يف املئة من هذا التمويل مل�شروعات مائية جرى
تنفيذها يف دول تقع �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة
الدول املتو�سطة الدخل .وجاءت بنجالدي�ش والهند
والنيجر وال�سنغال وال�صومال على ر�أ�س قائمة
الدول الأكرث تلقي ًا للدعم.
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هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

البلدان الأقل منو ًا �إجما ًال على نحو ربع املدفوعات
املوجهة �إىل الهدف ال�سابع من �أهداف
الإجمالية َّ
التنمية امل�ستدامة� :ضمان ح�صول اجلميع على
خدمات الطاقة احلديثة واملوثوقة وامل�ستدامة
بتكلفة مي�سورة .و�إ�ضافة �إىل هذا ح�صلت ثماين
دول جزرية �صغرية نامية على اهتمام ُمركز من
دولة الإمارات.
قطاعا طاقة الرياح والطاقة
الشمسية

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف السابع من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

ال يفي التقدم املحرز يف كل جمال من
جماالت الطاقة امل�ستدامة باملتطلبات
الالزمة لتمكني اجلميع من احل�صول
على الطاقة ،وحتقيق الغايات املتعلقة
بالطاقة املتجددة ،وكفاءة ا�ستخدام
الطاقة .و�سيتطلب �إجراء حت�سينات
حقيقية يف هذا ال�صدد رفع م�ستوى
التمويل ،و�إبداء التزامات �أكرث جر�أة
على �صعيد ال�سيا�سات� ،إىل جانب
ا�ستعداد البلدان لتو�سيع نطاق ا�ستخدام
التكنولوجيات اجلديدة بدرجة كبرية.
امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمارات دولة الإمارات العربية
املتحدة يف الطاقة بالعامل على مدار الأعوام ،مت
تخ�صي�ص �أكرث من ربع امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  2017لتحقيق
الهدف ال�سابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
“�ضمان ح�صول اجلميع ،بتكلفة مي�سورة ،على
خدمات الطاقة احلديثة واملوثوقة وامل�ستدامة”؛ من
�أجل حت�سني �إمكانية ح�صول دول العامل على الطاقة
املتجددة ،من خالل قطاعي طاقة الرياح والطاقة
ال�شم�سية ب�شكل �أ�سا�سي ،واللذين “ي�ؤلفان ن�صيب ًا
ب�سيط ًا ن�سبي ًا من ا�ستهالك الطاقة ،على الرغم من
النمو املتزايد يف ال�سنوات الأخرية”؛ وفق ًا للأمم
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املتحدة.
ويف عام � 2017أطلقت دولة الإمارات �صندوق
ال�شراكة بينها وبني دول البحر الكاريبي للطاقة
املتجددة ،وهو برنامج متعدد ال�سنوات ،ممول
مبنحة قيمتها  183.4مليون درهم �إماراتي
( 50مليون دوالر �أمريكي) ،خم�ص�ص مل�شروعات
الطاقة املتجددة يف دول منطقة الكاريبي .ويهدف
امل�شروع �إىل تعزيز قدرة دول املنطقة على ا�ستغالل
الطاقة املتولدة من م�صادر متجددة� ،إىل جانب
حتقيق خف�ض كبري يف تكاليف الطاقة.
ويعد �صندوق الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�أيرينا) ،والتي تتخذ من مدينة �أبوظبي مقر ًا لها
على الربامج امل�ستمرة الهادفة �إىل متويل م�شروعات
الطاقة يف الدول الأع�ضاء بالوكالة.

على الرغم من التقدم العاملي املحقَّق ب�ش�أن �إتاحة
احل�صول على الطاقة؛ ف�إنه وفق ًا للأمم املتحدة ال
يزال هناك نحو  1.06مليار �شخ�ص ،يعي�ش �أغلبهم
يف املناطق القروية ،ي�ؤدون وظائفهم احلياتية من
دون �إمدادات كهربائية .ون�صف ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يعي�شون يف منطقة جنوب ال�صحراء الكربى
ب�إفريقيا؛ لذا ف�إن دولة الإمارات مولت م�شروعات
ونفذتها للم�ساعدة على حتقيق هدف �إتاحة الطاقة
45
للجميع.

جمعية ال�شارقة اخلريية توزع الغذاء واملواد غري الغذائية.

ويف عام  2017قدمت دولة الإمارات مدفوعات
بقيمة  637.9مليون درهم �إماراتي ( 173.7مليون
دوالر �أمريكي) لهذا الغر�ض ،مت تقدمي نحو  90يف
املئة منها يف �صورة منح .وقد ح�صلت  7دول من فئة

وقد وا�صلت دولة الإمارات ،مبدفوعات و�صلت �إىل
 163.1مليون درهم �إماراتي ( 44.4مليون دوالر
�أمريكي) ،خالل عام  ،2017متويلها م�شروعات
ت�سهم يف تعزيز الطاقة املتجددة ،من خالل طاقة
الرياح والطاقة ال�شم�سية ،يف ع�شرات الدول ،منها
�ست من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،وقد مت
تقدمي  82يف املئة منها يف �صورة منح.
ففي �أنتيغوا وبربودا يهدف امل�شروع �إىل تعزيز
النمو االقت�صادي للدولة يف �سياق �سعيها �إىل زيادة
ن�صيب الطاقة املتجددة من مزيج الطاقة اخلا�ص
بها �إىل  20يف املئة بحلول عام  .2018كما ي�سعى
امل�شروع �إىل �إنتاج ما يقرب من  35ميجاوات من
الطاقة الكهربائية من �أنظمة خمتلطة لتوليد

الطاقة (ت�شمل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية)
تلبي احتياجات � 90ألف �شخ�ص ،وتدعم ا�ستقرار
�شبكة الطاقة .و�إ�ضافة �إىل هذا �سي�سهم امل�شروع يف
توليد الطاقة الالزمة لت�شغيل �أربع حمطات لتحلية
املياه ،ومراكز �صحية ،وم�ست�شفيات ،ومدار�س،
47
ومبانٍ حكومية ،وحديقة عامة.
ويف جزيرة فانواتو؛ ف�إنه بالإ�ضافة �إىل �إمداد
 1,500منزل بالطاقة الكهربائية من ثالث
حمطات للطاقة ال�شم�سية با�ستخدام �ألواح اخلاليا
ال�شم�سية ال�ضوئية� ،سبق �أن مولتها دولة الإمارات،
تنتج طاقة �إجمالية قدرها  1,294ميجاوات تدخل
�ضمن �شبكة الكهرباء ،وت�سهم يف خف�ض ا�ستهالك
وقود الديزل مبقدار � 378ألف لرت يف كل عام،
ما يخف�ض انبعاث  900طن من غاز ثاين �أك�سيد
الكربون �سنوي ًا ،وا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام
 ،2017دعم التحول يف الطاقة املتجددة من خالل
48
�إن�شاء بنية حتتية للطاقة املتجددة على اجلزيرة.
ويف بربادو�س ،وهي كذلك واحدة من الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ،دعمت دولة الإمارات،
من خالل �صندوق ال�شراكة بينها وبني دول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة ،تطوير حمطات طاقة
�شم�سية بقدرة  1,000كيلووات .و�سيخدم نظام
توليد الطاقة ب�ألواح اخلاليا ال�شم�سية ال�ضوئية،
املثبتة على الأر�ض بقدرة  500كيلووات ،نحو
� 20ألف �شخ�ص يف املناطق القروية من بربادو�س،
وخف�ض ا�ستهالك املحطة من الطاقة مبقدار  20يف
املئة على الأقل؛ ما ي�سهم يف �إحداث وفورات كبرية
49
يف التكلفة الت�شغيلية للمحطة.
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هدف 11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

التقدم العالمي المحرز في
تحقيق الهدف الحادي عشر من
أهداف التنمية المستدامة
خالل عام :2017

�شهد العامل ،خالل العقود الأخرية،
منو ًا ح�ضري ًا غري م�سبوق؛ ففي عام
 ،2015كان قرابة  4مليارات �شخ�ص -
 54يف املئة من �سكان العامل  -يعي�شون
يف املدن ،و ُيتوقع �أن يزداد هذا العدد
�إىل نحو  5مليارات �شخ�ص بحلول
عام  .2030وقد �أدت �سرعة التو�سع
احل�ضري �إىل ظهور حتديات هائلة ،مبا
يف ذلك وجود �أعداد متزايدة من �سكان
الأحياء الفقرية ،وزيادة تلوث الهواء،
وعدم كفاية اخلدمات الأ�سا�سية والبنى
التحتية ،والزحف العمراين الع�شوائي؛
ما جعل املدن �أي�ض ًا �أكرث عر�ضة
للكوارث .وتقت�ضي ال�ضرورة حت�سني
التخطيط احل�ضري والإدارة احل�ضرية
من �أجل جعل الأماكن احل�ضرية
يف العامل �أكرث �شمو ًال و�أمن ًا ومرونة
وا�ستدامة .يف مايو  2017بلغ عدد
البلدان التي ت�ضع �سيا�سات ح�ضرية
على امل�ستوى الوطني  149بلد ًا.

احتل الهدف الإمنائي احلادي ع�شر“ :جعل املدن
وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة للجميع ،و�آمنة،
وقادرة على ال�صمود ،وم�ستدامة” املرتبة الثالثة
بني �أهداف التنمية امل�ستدامة الأكرث تلقي ًا للدعم من
دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام .2017
ويعود ال�سبب يف هذا حلد بعيد �إىل امل�ساعدات
املوجهة للقطاعات املرتبطة بالبنية التحتية
َّ
املعينة للهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة .وبنا ًء عليه؛ ظهرت قطاعات التنمية
القروية واحل�ضرية والإ�سكان املنخف�ض التكلفة على
ر�أ�س قائمة القطاعات التنموية املتواكبة مع الهدف
احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة خالل
عام .2017
وح�صلت ال�شريحة الدنيا من فئة الدول متو�سطة
الدخل على ثلثي املدفوعات املقدمة مل�صلحة حتقيق
الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وبلغت قيمتها الإجمالية  1.52مليار درهم �إماراتي
( 414.6مليون دوالر �أمريكي) ،بينما بلغ ن�صيب
البلدان الأقل منو ًا  15يف املئة منها ،مت تقدميها
بالكامل يف �صورة منح .وكانت جمهورية م�صر
العربية واملغرب على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا
للدعم ،بن�سبة  60يف املئة من القيمة الإجمالية
للم�ساعدات .بينما ح�صلت �أفغان�ستان ومايل
وال�سودان على �أكرث من ن�صف الدعم الذي قدمته
دولة الإمارات �إىل البلدان الأقل منو ًا.
وتتناول الفقرات التالية عدد ًا من �أهم القطاعات
التي دعمتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل
عام 2017؛ من �أجل حتقيق الهدف احلادي ع�شر
من �أهداف التنمية امل�ستدامة.

المساعدات الخارجية 2017

قطاع التنمية القروية

دعم ًا لتحقيق غايات الهدف احلادي ع�شر من
�أهداف التنمية امل�ستدامة“ :دعم الروابط
الإيجابية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية بني
املناطق احل�ضرية ،واملناطق املحيطة باملناطق
احل�ضرية ،واملناطق الريفية؛ من خالل تعزيز
تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية” نفذت دولة
الإمارات العربية املتحدة برناجم ًا للتنمية القروية
متعدد ال�سنوات يف املغرب .ومبنح و�صلت قيمتها،
خالل عام � ،2017إىل  422.4مليون درهم
�إماراتي ( 115.0مليون دوالر �أمريكي) يدعم
هذا الربنامج الوا�سع النطاق املناطق القروية يف
املغرب ،من خالل تنفيذ م�شروعات �شملت بناء
الطرق ،و�إمداد خطوط الكهرباء ،و�إعادة ت�أهيل
�شبكات توزيع املياه .كما ي�سهم الربنامج يف متويل
بناء مراكز طبية ومدار�س.
قطاع التنمية الحضرية وإدارتها

وفق ًا للأمم املتحدة انخف�ضت ن�سبة �سكان املناطق
احل�ضرية ،الذين يعي�شون يف الأحياء الفقرية
بالدول النامية ،من  39يف املئة عام � 2000إىل
 30يف املئة عام  .2014وعلى الرغم من بع�ض
املكا�سب التي حتققت ،ف�إن العدد املطلق ل�سكان
احل�ضر الذين يعي�شون يف الأحياء الفقرية قد
ا�ستمر يف التزايد .و ُيعزى هذا جزئي ًا �إىل ت�سارع
ُّ
التح�ضر والنمو ال�سكاين ،واالفتقار �إىل �سيا�سات
الأرا�ضي والإ�سكان املالئمة .ويف عام  2014قدِّ ر
عدد �سكان احل�ضر الذين يعي�شون يف �أحياء فقرية
بنحو  880مليون �شخ�ص ،مقارن ًة بـ  792مليون
50
�شخ�ص من �سكان احل�ضر يف عام .2000

امل�صدر :تقرير الأمني العام“ ،التقدم املحرز
نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
66/2017/E

م�شروع �إ�سكان �أ�صيلة باملغرب� ،أحد كربى م�شاريع �صندوق �أبوظبي للتنمية.

ومن �أجل هذا وا�صلت دولة الإمارات ،يف عام
 ،2017دعمها تنفيذ برامج التنمية احل�ضرية
و�إدارتها يف خمتلف �أنحاء العامل ،مبدفوعات
بلغت قيمتها  407.3مليون درهم �إماراتي
( 110.9مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت ثالث
دول نامية تقع �ضمن ال�شريحة الدنيا لفئة الدول
املتو�سطة الدخل (م�صر واملغرب وفل�سطني) على
ر�أ�س قائمة �أكرث الدول امل�ستفيدة من فئة م�ستوى
الدخل هذه؛ بح�صولها على  86يف املئة من قيمة
املدفوعات الإجمالية.
ففي املغرب ،بالإ�ضافة �إىل بناء  398,700وحدة
�سكنية يف  4مدن كبرية على مدى العقود الأخرية،
�أتاح تنفيذ �أحد امل�شروعات الإماراتية املنفَّذة يف
عام  2017بناء  100وحدة �سكنية �أخرى .كما
مت خالل عام  2017االنتهاء من تنفيذ م�شروعات
تنموية متعددة ال�سنوات يف مدينة �أ�صيلة باملغرب،
�شملت بناء طرق ،وما يقرب من  200وحدة
51
�سكنية ،بالإ�ضافة �إىل املرافق الالزمة للمدينة.
وللتم ُّكن من تلبية الطلب املتزايد نتيجة النمو
ال�سكاين بجمهورية م�صر العربية هدف امل�شروع،
الذي نفذته دولة الإمارات العربية املتحدة يف م�صر
�إىل بناء مدينة �سكنية على م�ساحة  4.3مليون مرت
مربع يف املنطقة ال�شرقية من القاهرة الكربى.
و�سي�سهم امل�شروع يف توفري � 30ألف وحدة �سكنية،

�شامل ًة املرافق واخلدمات الالزمة كافة ،مثل
املرافق التجارية والتعليمية .وعالوة على هذا
�سي�ساعد هذا املجتمع ال�سكني العمالق يف خلق ما
يزيد على � 60ألف وظيفة.
وبالإ�ضافة �إىل مدينة ال�شيخ خليفة ال�سكنية ،التي
مت بنا�ؤها يف فل�سطني ،جا ٍر تنفيذ �ستة م�شروعات
للبنية التحتية يف اليمن .ويف �أفغان�ستان مت بناء
� 4آالف وحدة �سكنية لتلبية احتياجات الدولة
من ال�سكن .ويف �سي�شل ،وهي �إحدى الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ،وا�صلت دولة الإمارات
دعمها ال�ستكمال م�شروع �إيلي بريزيفران�س
( )Ile Perseveranceالإ�سكاين ،وهو جممع
�سكني ي�ضم  2,000وحدة �سكنية مي�سورة التكلفة،
�شامل ًة �إمدادات املياه والكهرباء ،و�أنظمة ال�صرف
ال�صحي ،واملرافق العامة ،بالإ�ضافة �إىل مدر�ستني
للتعليم الأ�سا�سي ،وم�ست�شفى ،ومركز ًا لل�شرطة،
و�آخر للدفاع املدين.
وبالإ�ضافة �إىل املدفوعات ،التي قدمتها دولة
الإمارات لتحقيق الغاية الأوىل للهدف احلادي
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة�“ :ضمان
ح�صول اجلميع على م�ساكن وخدمات �أ�سا�سية
مالئمة و�آمنة ومي�سورة التكلفة ،ورفع م�ستوى
الأحياء الفقرية ،بحلول عام � ”2030ستقوم
دولة الإمارات كذلك با�ست�ضافة املنتدى احل�ضري

العاملي ( )WUF10يف عام  2020ب�أبوظبي .و ُي َع ُّد
املنتدى احل�ضري العاملي مبنزلة منرب دويل لتوثيق
ما جرى تنفيذه من “اخلطة احل�ضرية اجلديدة”
التي مت تبني تنفيذها عام  2016خالل م�ؤمتر
الأمم املتحدة املعني بالإ�سكان والتنمية احل�ضرية
امل�ستدامة .وتت�ضمن اخلطة ر�ؤية م�شرتكة للمعايري
العاملية املعنية بالتنمية احل�ضرية.
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الجزء الرابع :االلتزامات المعلنة عام  2017لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اعرتاف ًا منها باحلاجة �إىل تعجيل اجلهود املبذولة الهادفة �إىل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول عام � ،2030أعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام
 ،2017التزامات بقيمة  3.09مليار درهم �إماراتي ( 842.6مليون دوالر �أمريكي) .ومن املتوقع �أن يعود من هذا الدعم مكا�سب ت�سهم يف حتقيق ع�شرة من �أهداف التنمية
امل�ستدامة� ،إىل جانب م�ساهمته غري املبا�شرة يف حتقيق الأهداف العاملية املتبقية.
�ست�سهم غالبية االلتزامات التي �أعلنتها دولة الإمارات ( 86يف املئة) يف دعم حتقيق الأهداف اخلم�سة التالية من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الهدف الإمنائي ال�سابع:
“توفري الطاقة النظيفة املي�سورة التكلفة” ،والهدف الإمنائي الثامن“ :توفري العمل الالئق ،وحتقيق النمو االقت�صادي” ،والهدف الإمنائي التا�سع“ :ال�صناعة واالبتكار
والبنية التحتية” ،والهدف الإمنائي احلادي ع�شر“ :املدن واملجتمعات امل�ستدامة”؛ والهدف الإمنائي الرابع ع�شر“ :احلياة حتت املاء”.
وفيما يتعلق بالغر�ض من امل�شروع �شملت �أهم القطاعات املدعومة :قطاع دعم امليزانية العامة� ،سيا�سات الإن�شاء و�إدارتها ،وتطوير م�صايد الأ�سماك ،والتنمية احل�ضرية
و�إدارتها ،وقطاع البنية التحتية للنقل البحري.
مت تخ�صي�ص ما يزيد على ن�صف هذه امل�ساعدات لدعم الدول الواقعة �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة الدول متو�سطة الدخل .بينما مت تخ�صي�ص ما يزيد على  20يف املئة
منها لفئة البلدان الأقل منو ًا.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2017

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

المساعدات اإلنسانية
المقدمة من دولة اإلمارات
امتدت المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات
العربية المتحدة لتكون يد العون لماليين األشخاص الذين
أنهكتهم العشرات من حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية
على مدار عام .2017

ُقدِّ رت ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية بنحو  7يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من الدولة يف عام  ،2017بقيمة �إجمالية بلغت  1.31مليار
درهم �إماراتي ( 356مليون دوالر �أمريكي) .وعلى ال�صعيد العاملي احتلت
دولة الإمارات املركز احلادي ع�شر ،بالن�سبة �إىل قيمة مدفوعات امل�ساعدات
الإن�سانية ،يف قائمة �أعلى احلكومات املانحة للم�ساعدات الإن�سانية يف عام
 .2017وباحت�ساب ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة كم�ساعدات

�إن�سانية/الدخل القومي الإجمايل للدولة ،جند �أن دولة الإمارات العربية املتحدة
قدمت  0.08يف املئة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إن�سانية من دخلها القومي
الإجمايل خالل عام  ،2017حمتل ًة املرتبة الرابعة بني �أعلى مانحي امل�ساعدات
52
الإن�سانية على م�ستوى العامل.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثالث:

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

قد وصلت قيمة
مدفوعات المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات،
خالل عام  ،2017إلى
 1.31مليار درهم إماراتي
( 356مليون دوالر
أمريكي) ،بما يمثل
 7في المئة من إجمالي
المساعدات الخارجية
المقدمة من دولة
اإلمارات.

المساعدات الخارجية 2017

تعد المساعدات اإلنسانية من الركائز األساسية للمساعدات الخارجية
المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ لذا تواصل عشرات الجهات
المانحة اإلماراتية ،ومن بينها مؤسسة القلب الكبير ،وجمعية دار البر،
ودبي العطاء ،والهالل األحمر اإلماراتي ،ومؤسسة خليفة ،والمدينة
العالمية للخدمات اإلنسانية ،ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية ،وغيرها الكثير ،حشد جهودها لالستجابة
بفاعلية لحاالت الطوارئ واالحتياجات اإلنسانية لماليين األشخاص
الضعفاء؛ حيث تشير التقارير إلى وجود أكثر من  135مليون شخص
53
في حاجة إلى الحصول على مساعدات إنسانية.

وقد و�صلت قيمة مدفوعات امل�ساعدات الإن�سانية
املقدمة من دولة الإمارات ،خالل عام ،2017
�إىل  1.31مليار درهم �إماراتي ( 356مليون دوالر
�أمريكي) ،مبا ميثل  7يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ،بانخفا�ض
طفيف قدره  2يف املئة عن امل�ساعدات الإن�سانية
التي قدمتها الدولة عام  ،2016وذلك نظر ًا �إىل
الرتكيز التكاملي املتزايد للم�ساعدات الإماراتية
على الربط بني امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية.
وال يزال ال�شاهد التاريخي والأو�ضاع اجلارية ت�شري

�أحد املدار�س التي تدعمها م�ؤ�س�سة دبي العطاء بالنيجر.

م�شاريع �إمداد املياه املنفذة بدعم �إماراتي بوا�سطة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف اليمن.

بو�ضوح �إىل ت�سبب ال�ضعف وال�صراعات يف تقوي�ض
الفر�ص التنموية؛ ما يدفع باملزيد من الأ�شخا�ص
نحو الفقر .ولهذا ال�سبب؛ وبالنظر �إىل حقيقة �أن
ن�صف تعداد ال�سكان الفقراء يف العامل يعي�شون يف
مناطق تعاين ال�ضعف� ،أو مت�أثرة بال�صراعات ،كانت
غالبية امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات ،خالل
عام  ،2017لدول تعاين ال�ضعف �أو ال�صراعات ,يف
�صورة م�ساعدات تنموية ،بن�سبة بلغت يف املتو�سط
54
 80يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات.

يوفر امل�ست�شفى الإماراتي امليداين الرعاية الطبية لالجئي الروهينغا يف بنغالدي�ش.

وكان الهدف من امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من
دولة الإمارات� ،أو الأن�شطة ذات العالقة باجلهود
املبذولة لإنقاذ الأرواح ،مبا فيها عمليات الإغاثة
ويف حاالت الطوارئ ،تخفيف معاناة ماليني
الأ�شخا�ص ال�ضعفاء املت�ضررين من ع�شرات
الكوارث الطبيعية وامل�آ�سي وال�صراعات يف عام
 .2017حيث مت تقدمي  767مليون درهم �إماراتي
( 208.8مليون دوالر �أمريكي)� ،أي �أكرث من ن�صف
امل�ساعدات الإماراتية ،يف �صورة م�ساعدات �سلعية،
مع تخ�صي�ص مبالغ منها للقطاعات التالية :قطاع
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ؛ حيث
جرى توزيع نحو � 330ألف �سلة غذاء ،و�أكرث من
 100طن من املواد الغذائية ,وقطاع الإيواء يف
حاالت الطوارئ واملواد غري الغذائية ,وامل�ساعدات
املتعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ ،والتي
ت�ضمنت تقدمي ما يزيد على  3,500طن من مواد
الإغاثة يف حاالت الطوارئ( .مت بيان امل�ساعدات
املوجهة �إىل قطاعات حاالت الطوارئ
الإماراتية َّ
هذه كذلك يف الف�صل الثاين� ،ضمن الهدف الأول
من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الق�ضاء على الفقر,
والهدف الإمنائي الثاين :الق�ضاء على اجلوع).
ويعد قطاع ال�صحة يف حاالت الطوارئ من حماور
الرتكيز البارزة للم�ساعدات الإماراتية ،حيث بلغت
ن�سبته  13يف املئة من امل�ساعدات الإن�سانية الإجمالية
املقدمة يف عام  .2017وو�صلت قيمة املدفوعات
املوجهة �إىل هذا القطاع �إىل  172.7مليون درهم
َّ
�إماراتي ( 47مليون دوالر �أمريكي) .وح�صل اليمن
على ق�سم كبري من هذه املدفوعات؛ نظر ًا لت�ضاعف
معاناة �أكرث من  80يف املئة من �سكان اليمن ،الذين
ت ُِركوا من دون فر�صة للح�صول على اخلدمات
واملرافق الأ�سا�سية ،مبا فيها الرعاية ال�صحية ،عقب
تف�شي وباء الكولريا يف عام ( 55.2017يت�ضمن
الف�صل الثاين مزيد ًا من التفا�صيل حول اجلهود
املوجهة �إىل قطاع ال�صحة يف حاالت
الإماراتية َّ
الطوارئ� ،ضمن الهدف الثالث من �أهداف التنمية
امل�ستدامة :الرفاهية وال�صحة اجليدة).
وعلى نحو مماثل كان قطاع التعليم يف حاالت
الطوارئ �أحد �أبرز القطاعات املهمة بالن�سبة لدولة
الإمارات العربية املتحدة؛ وذلك من �أجل �ضمان
ا�ستمرار العملية التعليمية ملاليني الأطفال الذين
هُ ِّجروا من منازلهم ب�سبب الكوارث وال�صراعات.
ويهدف هذا الربنامج ،الذي ح�صل على مدفوعات
بقيمة  64.4مليون درهم �إماراتي ( 17.5مليون
دوالر �أمريكي) خالل عام � ،2017إىل �إحداث فارق
من خالل �إتاحة نعمة التعليم لكل الأطفال ،مبن
فيهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،نحو  75مليون طفل
ويافع يعي�شون يف دول مت�أثرة بالأزمات ا�ضطروا
�إىل ترك املدر�سة� ،أو يح�صلون على تعليم منخف�ض
اجلودة� ،أو معر�ضني خلطر الت�سرب من التعليم.
وبالإ�ضافة �إىل م�ساعداتها املالية املقدمة �إىل
�صندوق “التعليم ال ميكن �أن ينتظر” ،وهو �صندوق

عاملي متخ�ص�ص بالتعليم يف حاالت الطوارئ يهدف
�إىل معاجلة هذه امل�شكلة ،تُع ُّد م�ؤ�س�سة دبي العطاء
كذلك ع�ضو ًا يف الفريق التوجيهي الرفيع امل�ستوى
لل�صندوق ،وت�ساعد على ت�شكيل م�ستقبله ،و�صياغة
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توجهاته اال�سرتاتيجية.
وعالوة على هذا يتيح برنامج التعليم يف حاالت
الطوارئ ،الذي نفذته دولة الإمارات يف عام
 ،2017تقدمي تعليم عايل اجلودة ومتوا�صل من
دون انقطاع �إىل نحو  323,900طفل يف كولومبيا
والعراق وليبرييا ونيبال والنيجر وفل�سطني
و�سرياليون ،بالإ�ضافة �إىل الأطفال ال�سوريني
النازحني يف الأردن ولبنان .وعلى نحو مماثل
حافظت دولة الإمارات على حق كل طفل يف
التعليم يف كل من نيبال والعراق واليمن ،بالإ�ضافة
�إىل �أطفال الجئي الروهينجا( 57.مت بيان الأن�شطة
التي نفذتها دولة الإمارات للم�ساعدة على دفع
قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ يف الف�صل
الثاين� ،ضمن الهدف الرابع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة :جودة التعليم).
ومن بني حاالت الطوارئ الإن�سانية التي ا�ستجابت
لها دولة الإمارات خالل عام  ،2017مت توجيه ما
يقرب من  70يف املئة من مدفوعات امل�ساعدات
الإن�سانية لدعم �أعدادٍ ال ح�صر لها من الرجال
والن�ساء والأطفال املت�أثرين بالأزمات اجلارية يف
�سوريا واليمن ،التي من دون �شك تعد من �أكرب
الأزمات الإن�سانية و�أكرثها تعقيد ًا على م�ستوى
العامل على مر الع�صور.
وقد وا�صلت دولة الإمارات جهودها الإن�سانية ويف
جمال الإغاثة يف حاالت الطوارئ يف الكثري من
الدول الأخرى املت�أثرة بالعنف وال�صراعات ،مبا
فيها ليبيا ،التي فيها واحد من كل �ستة �أ�شخا�ص� ،أي
ما يوازي  1.1مليون �شخ�ص ،يف حاجة �إىل احل�صول
على م�ساعدات �إن�سانية .وكذلك كان التخفيف من
معاناة الجئي الروهينجا على ر�أ�س الأولويات
بالن�سبة �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة؛ حيث
�س ّهلت دولة الإمارات ت�سيري �ست رحالت جوية لنقل
م�ساعدات طارئة من دبي �إىل دكا ،وكذلك �شحن
ما يزيد على  100طن من مواد الإغاثة يف حاالت
الطوارئ بحر ًا .وبالإ�ضافة �إىل �إر�سال البعثات
الطبية اهتمت كذلك دولة الإمارات باحتياجات
�أطفال الجئي الروهينجا من التعليم ،والذين بلغ
عددهم ما يزيد على ن�صف نازحي الروهينجا،
البالغ عددهم نحو � 693ألف �شخ�ص( 58.مت
�إدراج مقاالت خا�صة حول امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة �إىل ٍّ
كل من العراق و�سوريا
واليمن ،وكذلك لدعم الالجئني املوجودين يف
�أوغندا يف ال�صفحات التالية).

وقد �ساهمت امل�آ�سي والكوارث الطبيعية كذلك
يف ن�ش�أة املزيد من احلاجات الإن�سانية يف عام
 .2017و�إدراك ًا منها لهذه احلقيقة؛ ونظر ًا للحاجة
�إىل تعزيز �إجراءات احلد من خماطر الكوارث،
ب�صفتها من اال�سرتاتيجيات التنموية الأ�سا�سية,
قدمت دولة الإمارات دعمها الثنائي الأطراف �إىل
حكومة كولومبيا يف �صورة منحة بقيمة  25.7مليون
درهم �إماراتي ( 7ماليني دوالر �أمريكي) مت
تخ�صي�صها لإدارة الكوارث الطبيعية ،والتخفيف
من �آثارها بفاعلية.
وكانت املجتمعات اله�شة املت�أثرة ب�شدة نتيجة
ع�شر من الدول
مرور �إع�صاري �إرما وماريا يف ٍ
اجلزرية ال�صغرية النامية هي� :أجنوال ،و�إنتيغوا
وباربودا ،وباربيدو�س ،وكوبا ،ودومينيكا ،وجمهورية
الدومينيكان ،وهاييتي ،وجامايكا ،و�سانت كيت�س
ونيفي�س ،وترينيداد وتوباغو ،من بني امل�ستفيدين
من امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات
خالل عام  ،2017حيث قدمت  36.7مليون درهم
�إماراتي ( 10ماليني دوالر �أمريكي) م�ساعدات
متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ .وعالوة على
هذا� ,أر�سلت دولة الإمارات �شحنات جوية لتو�صيل
ما يزيد على  90طن ًا مرتي ًا من مواد الإغاثة
يف حاالت الطوارئ قبل و�صول �إع�صار �إرما �إىل
�سواحل الياب�سة مل�ساعدة عمال الطوارئ يف هاييتي
59
على جتهيز مواد الإغاثة وامل�ستلزمات الأ�سا�سية.
وتعد �أوجه ال�ضعف واله�شا�شة الناجتة واملتفاقمة
ب�سبب ال�صراعات والكوارث الطبيعية تذكري ًا قوي ًا
ب�أن امل�ساعدات الإن�سانية املرتبطة بجهود التعايف
و�إعادة الت�أهيل من الأمور الأ�سا�سية واجلوهرية
من �أجل النجاح يف حتقيق التنمية امل�ستدامة .لذا
فمن جانبها ،وبال�سرعة نف�سها ال�ستجابتها حلاجات
املت�ضررين يف في�ضانات زامبيا وبريو ،وكذلك �أزمة
اجلفاف يف كينيا وال�صومال واحلرائق يف �شيلي
وزلزال املك�سيك� ،ستعمل دولة الإمارات على تو�سيع
دورها ب�صفتها مانحة للم�ساعدات الإن�سانية،
للم�ساعدة على �ضمان عدم عرقلة هذه الأزمات
وحاالت الطوارئ الإن�سانية مل�سرية التنمية العاملية.
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المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

  20:لكشلاالمساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%30( 108.1

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5( 17.5

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%27( 96.4

356.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%23( 80.6

دوالر أمريكي

االيواء والمواد غير الغذائية في
حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 4.3
المياه والصحة العامة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1( 1.9
األمن والحماية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%0.04( 0.1

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%13( 47.0

)%55( 195.2

حسب الحالة اإلنسانية

سورية

األردن

اليمن

)%6( 22.4

)%6( 20.1

ليبيا

الصومال

)%4( 14.6

)%3( 9.9

كولومبيا

لبنان

شيلى

بيرو

)%2( 8.5

)%2( 5.5

)%1( 5.0

)%1( 3.0

بنغالديش

�إعادة ت�أهيل وتو�سعة نطاق �شبكة الكهرباء ب�إحدى قرى حمافظة حلب� .أحد امل�شاريع التي دعمتها الإمارات من خالل �صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا.

أخرى

)%1( 2.4

)%19( 69.3

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
المساعدات الحكومية
مؤسسة دبي العطاء

)%74( 262.0
)%4( 14.7

صندوق أبوظبي للتنمية

)%3( 11.6

الهالل األحمر اإلماراتي

)%3( 11.6

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%3( 9.5
)%1( 4.0

مؤسسة القلب الكبير

)%0.5( 1.6

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.4( 1.4

جمعية دار البر

)%0.4( 1.3

طيران اإلتحاد

)%0.3( 1.0

أخرى

ميكن و�صف اال�ستجابة الإن�سانية يف �سوريا ب�أي
و�صف �إال �أن تكون “عم ًال معتاد ًا” .فعلى مدار
عام  2017ا�ستمرت عرقلة الأطراف الإن�سانية
الفاعلة ،مبا فيها وكاالت و�صناديق وبرامج الأمم
املتحدة ،واملنظمات غري احلكومية الدولية ،والهالل
الأحمر العربي ال�سوري ،واملنظمات غري احلكومية
الوطنية يف حاالت عديدة عن توزيع امل�ساعدات
واخلدمات امل�ساهمة يف �إنقاذ الأرواح يف �شتى
�أنحاء الدولة ب�صفة منتظمة .وقد اتخذت القيود
املفرو�ضة على الدخول والتحرك عدة �أ�شكال ،منها
الإغالق املتقطع للمعابر احلدودية املخ�ص�صة،
و�إخراج الإمدادات الطبية ال�ضرورية من قافالت
امل�ساعدات ،و�إنكار احل�صول على ت�صاريح بالعمل،
والت�أخري يف ا�ست�صدار خطابات التي�سري ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستهداف �أفراد ومن�ش�آت العمل الإن�ساين.
بالإ�ضافة لهذا ،فقد �ساهمت �صعوبة الو�صول
للأ�شخا�ص املحتاجني يف املناطق املحا�صرة وتلك
التي ي�صعب الو�صول �إليها وكذلك القيود املفرو�ضة
على حركة ال�سكان املدنيني للح�صول على اخلدمات
الأ�سا�سية يف زيادة تعقيد امل�شكلة .فعلى �سبيل املثال،

)%10.4( 37.3

كان معدل تنفيذ قافالت امل�ساعدات امل�شرتكة ما
بني الوكاالت على مدار عام  2017منخف�ض ًا،
مبتو�سط و�صل �إىل  27يف املائة 60.وبنا ًء عليه،
ولأ�سباب مفهومة� ،أ�صبح هيكل العمل الإن�ساين
الدويل التقليدي غري قادر على تلبية متطلبات
ال�سوريني الذين يف حاجة للح�صول على م�ساعدات
�إن�سانية يف خمتلف �أنحاء الدولة.
ويف ظل هذه امل�شكلة ،بد ًال من اال�ست�سالم للو�ضع،
اتخذت دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إىل جانب
مانحني �آخرين ،منهج ًا عملي ًا واقعي و�سخ ّرت
�إمكانات “�صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا”
( )SRTFللم�ساعدة يف تلبية احتياجات املجتمعات
املحرومة من اخلدمات يف �سوريا .وتعترب مهمة
“�صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا” والهدف
الأ�سا�سي منه هو التخفيف من معاناة ال�شعب
ال�سوري املت�ضرر من ال�صراع الدائر ،وذلك
من خالل جهود التعايف و�إعادة الت�أهيل املنفذة
بال�شراكة مع املجال�س املحلية واملنظمات الأهلية
املحلية ومقدمي اخلدمات .وعلى الرغم من توا�صل
ال�صراع ،ي�ساعد “�صندوق االئتمان لإعادة �إعمار

�سوريا” املجتمعات ال�سورية يف املناطق اخلا�ضعة
ل�سيطرة املعار�ضة من خالل متويل مبادرات
التعايف من �أجل توفري اخلدمات الأ�سا�سية .كما
يعمل “�صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا” متى
�أمكن مع مقدمي اخلدمات املحليني على اال�ستعادة
الفورية للخدمات الأ�سا�سية �إىل جانب تعزيز قدرات
مقدمي اخلدمات ل�ضمان ا�ستدامة تو ّفر اخلدمات
التي متت ا�ستعادتها.
وتركز امل�شاريع الأ ّولية على ا�ستعادة اخلدمات
الأ�سا�سية املتعلقة بتوفري الكهرباء ،واملياه وال�صرف
ال�صحي ،وال�صحة ،والتعليم ،والأمن الغذائي،
و�إزالة النفايات ال�صلبة .وبعد انتهاء ال�صراع
وا�ستتباب الظروف الأمنية� ،سيقدم “�صندوق
االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا” الدعم لإعادة بناء
البنية التحتية ال�سورية بتعاون كامل مع املانحني
التقليديني متعددي الأطراف كالأمم املتحدة
والبنك الدويل.
ولو�ضع االتفاق الإطاري “ل�صندوق االئتمان لإعادة
�إعمار �سوريا” ،عملت كل من دولة الإمارات و�أملانيا

مــقــــــــالــــة

حسب القطاع
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اتباع األسلوب العملي الواقعي لحل
المشاكل في سوريا من خالل صندوق
االئتمان إلعادة إعمار سوريا ()SRTF
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الفصل الثالث:

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

والواليات املتحدة على تطوير �صندوق ُي�شرك
ال�سكان املحليني ،وبالتايل ميكنه التعامل مع
م�شاكل الو�صول واحلركة التي يعاين منها الفاعلون
الدوليون التقليديون يف العمل الإن�ساين .لذا ميثل
“�صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا” جزء ًا
جوهري ًا من امل�شهد العام لال�ستجابة الإن�سانية
داخل �سوريا .ويعد هذا املنهج االبتكاري هو ما
�سيحتاج املجتمع الدويل التباعه على مدى ال�سنوات
املقبلة ،يف ظل ظهور املزيد من امل�ساحات الرمادية
وامللتب�سة يف م�ضمار العمل الإن�ساين.

المساعدات الخارجية 2017

ويف الوقت الراهن� ،ستوا�صل دولة الإمارات العمل
على تو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية متى و�أينما ظهرت
احلاجة �إليها .وا�ستكما ًال جلهود “�صندوق االئتمان
لإعادة �إعمار �سوريا” ،قدمت دولة الإمارات
م�ساعدات �إن�سانية بقيمة بلغت  236مليون درهم
�إماراتي ( 64.3مليون دوالر �أمريكي) مت توجيهها
للمت�ضررين من الأزمة يف �سوريا.

تعزيز الأمن الغذائي يف حمافظتي درعا والقنيطرة� .أحد م�شاريع �صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا املنفذة بدعم من دولة الإمارات.
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الفصل األول:

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

التركيز الجغرافي
للمسـاعـدات الـخــارجية
المقدمة من دولة اإلمارات

تدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة ماليين األشخاص في
شتى أنحاء العالم من خالل برامجها التي تنفذها في الدول
النامية ،باإلضافة إلى دعمها المشاريع والتمويالت التي
يكون لها مردود وتأثير عالمي.

المساعدات الخارجية 2017

وقد عادت قارة �آ�سيا عام  2017لتحتل املركز الأول بني القارات الأكرث تلقي ًا
للم�ساعدات اخلارجية ،بعد �أن اكتفت باملركز الثاين بعد �إفريقيا ملدة �أربع �سنوات،
منذ عام 2013؛ حيث ح�صلت �آ�سيا على  47يف املئة من �إجمايل مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،خالل عام  ،2017بقيمة بلغت  8.75مليار
درهم �إماراتي ( 2.38مليار دوالر �أمريكي) .وعلى الرغم من ح�صول �إفريقيا
على ن�صيب �أقل من امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ،خالل عام
 ،2017مقارن ًة ب�آ�سيا ،ف�إنها ظلت القارة الأكرث تلقي ًا للتمويل؛ وذلك باحت�ساب
�إجمايل مبالغ املدفوعات املقدمة على مدى ثالث �سنوات ،بقيمة �إجمالية بلغت
 41.61مليار درهم �إماراتي ( 11.33مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يزيد على
ن�صف �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة على مدى ثالث �سنوات.

كما ح�صلت الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة على اهتمام خا�ص من دولة
الإمارات يف عام  ،2017على غرار الأعوام ال�سابقة؛ حيث ح�صلت الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية على  1.29مليار درهم �إماراتي ( 350.6مليون دوالر
�أمريكي) ،بينما ح�صلت الدول النامية غري ال�ساحلية على م�ساعدات بقيمة
 512.7مليون درهم �إماراتي ( 139.6مليون دوالر �أمريكي) ،وكان ن�صيب
البلدان الأقل منو ًا  4.46مليار درهم �إماراتي ( 1.21مليار دوالر �أمريكي).
وخالل عام  2017مت توجيه ما قيمته  1.38مليار درهم �إماراتي (374.9
مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
توجه �إقليمي وعاملي؛ وهو ما ي�ؤكد ا�ستمرار التزام
الإمارات مل�صلحة برامج ذات ُّ
دولة الإمارات بزيادة الدعم والتمويل املقدم مبرور الأعوام.
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2017

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

آسيا

مقدمـــــــــــة

ي�ستعر�ض هذا الف�صل مبزيدٍ من التف�صيل التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة يف عام  .2017بالإ�ضافة �إىل حتليل الدعم
الذي قدمته دولة الإمارات �إىل الربامج ذات الت�أثريين الإقليمي والعاملي ،وكذلك الدعم املقدم �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية
غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية .وف�ض ًال عن ذلك ,يلقي هذا الف�صل نظرة �أقرب على �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي نفذتها دولة الإمارات يف خم�س
دول ح�صلت على دعم �إماراتي خالل عام .2017
  21:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
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1,270.0
%25

أوروبا

آسيا

عالمي

شهدت قارة آسيا مكاسب تنموية كثيرة
على مدى األعوام السابقة ،التي برهن
عليها ظهور عدد متزايد من االقتصادات
الناشئة المتنافسة في آسيا ،وأبرزها في
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ .كما
يبدو النمو االقتصادي الذي حققته القارة
ً
جليا في منطقتي وسط آسيا وجنوبها؛
ما ساهم في توفير فرص العمل وتوليد
الدخل لماليين األشخاص في آسيا.
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%7

أفريقيا

1.9
%0.04

االمريكيتين
ٔ

47.5
%1
أوقيانوسيا

2,382.9
%47

1,022.1
%20

المجموع الكلي

5.01

آسيا

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

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

�شمال �أفريقيا
�شرق �أفريقيا
غرب �أفريقيا
و�سط �أفريقيا
جنوب �أفريقيا
�إقاليم متعددة (�أفريقيا)
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2,382.9
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2,199.0
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�إقاليم متعددة (عاملي)

121.8
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�أمريكا اجلنوبية
الكاريبي
�أمريكا الو�سطى
�إقاليم متعددة (الأمريكيتني)
�أمريكا ال�شمالية
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االمريكيتين
ٔ

أوقيانوسيا

مايكرونيزيا
ميالنيزيا
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا
�إقاليم متعددة (�أوقيانو�سيا)
بولنيزيا

مليار دوالر أمريكي

374.9

%7
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%100
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%1
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%39
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3.0
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0.8
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0.5
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0.3

%17

0.2

%12
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فطبق ًا لتقرير الأمم املتحدة ،حول �أهداف التنمية
امل�ستدامة لعام � ،2017شهدت منطقة و�سط �آ�سيا
وجنوبها ،على غرار مناطق القارة كافة ،انخفا�ض ًا
هائ ًال يف عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر
مدقع ،بعد �أن بلغ ما يقرب من  40يف املئة عام
� ,1993إىل �أقل بقليل من  15يف املئة 61.ولكن
مع ذلك ,ف�إنه على الرغم من كل هذا التقدم
والتطورات التي حدثت ،فال يزال هناك املاليني من
الأ�شخا�ص يكافحون لتلبية متطلبات معي�شتهم بنحو
 1.90دوالر �أمريكي ( 7دراهم �إماراتية) يف اليوم،
وهي عتبة خط الفقر العاملية اجلديدة التي �أ�صدرها
62
البنك الدويل.
وح�صلت قارة �آ�سيا ،يف عام  ،2017على غالبية
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة :مبا قدّر بحوايل ن�صف �إجمايل
مدفوعات امل�ساعدات املقدمة ،بن�سبة  47يف املئة.
ومت تخ�صي�ص غالبية مبلغ  8.75مليار درهم
�إماراتي ( 2.38مليار دوالر �أمريكي) ،والذي

املوجهة �إىل قارة
ميثل زيادة يف حجم امل�ساعدات َّ
�آ�سيا عن العام الأ�سبق بن�سبة  17يف املئة ،مل�صلحة
م�شروعات جرى تنفيذها يف غرب �آ�سيا .كما
املوجهة
ارتفعت مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية َّ
�إىل هذه املنطقة ،خالل عام  ،2017مبقدار  21يف
املئة ،بينما ح�صلت منطقة جنوب �شرق �آ�سيا على
متويالت من دولة الإمارات بزيادة قدرها  18يف
املئة عن املدفوعات املقدمة يف عام .2016
وفيما يتعلق بنوع التمويل جاءت  99يف املئة من
مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة
�إىل �آ�سيا خالل عام  2017يف �صورة منح ،بقيمة
 8.69مليار درهم �إماراتي ( 2.37مليار دوالر
�أمريكي) .ومت توجيه �أكرث من ثلثها �إىل ثمانية
من البلدان الأقل منو ًا يف القارة .بينما و�صلت
قيمة االلتزامات التي �أعلنتها دولة الإمارات يف
عام  2017مل�صلحة برامج �سيجرى تنفيذها
يف قارة �آ�سيا �إىل  440.4مليون درهم �إماراتي
( 119.9مليون دوالر �أمريكي).

كان دعم اخلطط التنموية لعدد من احلكومات
الوطنية يف �آ�سيا ،كالأردن وفل�سطني واليمن،
من بني �أبرز حماور تركيز امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات يف القارة خالل عام
2017؛ حيث مت توجيه  39يف املئة من �إجمايل
املوجهة �إىل قارة
مدفوعات امل�ساعدات الإماراتية َّ
�آ�سيا لقطاع دعم امليزانية العامة .و�ساهمت تلك
امل�ساعدات املالية يف توفري متويل �إ�ضايف مل�ساعدة
احلكومات املدعومة على الوفاء بنفقاتها ،واحلفاظ
على توازن موازين مدفوعاتها ،وموا�صلة تقدمي
اخلدمات احلكومية الرئي�سية ،وتخ�صي�ص الأموال
تبع ًا خلططها التنموية الوطنية.
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الموجهة إلى قارة آسيا
  22:لكشلاالمساعدات الخارجية اإلماراتية
َّ
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
غرب آسيا

جنوب آسيا

آسيا الوسطى

جنوب شرق آسيا

إقاليم متعددة (آسيا)

شرق آسيا

2,199.0
%92.3

121.8
%5

30.0
%1.3

28.6
%1.2

2.2
%0.1

1.3
%0.1

%88
%11
%1

1,928.0
246.3
24.7

100.0
5.0
16.8

26.6
0.2
3.1

%82
%4
%14

10.3
1.4
16.9

%89
%1
%10
إنسانية

تنموية

%36
%5
%59

%49
%51

1.1
1.1

0.6
0.7

%44
%56

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
�شاحنات حم ّملة بال�سلع املقدمة من الهالل الأحمر الإماراتي لدعم ال�شعب اليمني.

حصلت قارة آسيا ،
في عام  ،2017على
غالبية المساعدات
الخارجية المقدمة من
دولة اإلمارات العربية
المتحدة بما يقرب من
نصف إجمالي مدفوعات
المساعدات المقدمة،
بنسبة  ،47في المئة.

نظر ًا �إىل ال�صراعات اجلارية يف منطقة غرب �آ�سيا،
والتي �ساهمت يف تفاقم التحديات التي تواجهها
القارة ،وخ�سارة بع�ض ما مت �إحرازه ب�صعوبة من
مكا�سب تنموية ،قامت الإمارات بتوجيه الدعم �إىل
امل�ساعدة يف الت�صدي لتلك التحديات ،من خالل
املوجهة �إىل قطاع “الالمركزية ودعم
متويالتها َّ
احلكومات دون الوطنية”.
وقد ح�صلت �أن�شطة امل�ساعدات الإن�سانية ،وعمليات
الإغاثة يف �آ�سيا ،على  11يف املئة من �إجمايل
املوجهة �إىل
مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية
َّ
القارة .يف حني وا�صلت الكثري من القطاعات املهمة
الأخرى احل�صول على اهتمام خا�ص من  25جهة
مانحة �إماراتية يف �آ�سيا .وكانت قطاعات ال�صحة،
والتعليم ،واملياه ،والت�صحاح ،والطاقة املتجددة
من بني القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم خالل

إنسانية

)%87( 2,066.5

عام  .2017وعالوة على هذا دعمت دولة الإمارات
العربية املتحدة بناء الطرق واملج َّمعات ال�سكنية
املي�سورة التكلفة؛ بالإ�ضافة �إىل مرافقها ،مبا يف
ذلك بناء  4,000منزل يف �أفغان�ستان.
مت تناول امل�ساعدات املقدمة �إىل اثنتني من دول
�آ�سيا ،هما باك�ستان وفل�سطني ،مبزيد من التف�صيل
يف نهاية الف�صل احلايل .عالوة على هذا مت تناول
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل ثالث دول �آ�سيوية
�أخرى ،هي العراق و�سوريا واليمن ،بالتف�صيل يف
املقاالت امللحقة بالتقرير.

خيرية

)%3( 63.4

)%10( 253.0

دعم الميزانية العامة
)%45( 929.0

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%37( 93.3

المنشآت الدينية
)%33( 20.7

الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية
)%19( 385.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%24( 61.3

التعليم الديني
)%24( 15.4

البنية التحتية للنقل الجوي
)%7( 149.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%19( 47.0

البرامج الموسمية
)%23( 14.6

الخدمات الطبية
)%4( 86.7

خدمات الدعم والتنسيق
)%14( 35.4

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%20( 12.7

التخزين
)%3( 61.0

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5( 12.3

أخرى
)%22( 454.6

أخرى
)%1( 3.7

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
المساعدات الحكومية

)%69( 1,651.2

صندوق أبوظبي للتنمية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

المجموع الكلي

2.38

مليار دوالر أمريكي

)%23( 549.5
)%2( 49.2

الهالل األحمر اإلماراتي

)%1( 27.6

مؤسسة دبي العطاء

)%1( 23.2

أخرى

)%4( 82.3
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إفريقيا

ً
ً
ً
قياسيا
اقتصاديا
نموا
سجلت قارة إفريقيا
على مدى السنوات العشر األخيرة.
ً
موطنا لعدد من أسرع
وبينما تُ َع ُّد القارة
ً
نموا على مستوى العالم،
االقتصادات
في ظل تحقيق نحو ُربع عدد دول
المنطقة معدل نمو يبلغ نحو  7في المئة،
63
ً
منتشرا في ربوعها.
فإن الفقر ال يزال
وعلى الرغم من ن�سب التقدم امل�شجعة يف املنطقة،
وفق ًا ملا ورد يف تقرير الأمم املتحدة حول �أهداف
التنمية امل�ستدامة لعام  ،2017ف�إن نحو  42يف املئة
من �سكان منطقة ال�صحراء الكربى يف �إفريقيا ال
يزالون يكافحون للخروج من دائرة الفقر املدقع،
الذي ل�سوء احلظ تعد معدالته يف املنطقة هي
الأعلى على م�ستوى العامل.
يتزايد عدد ال�شباب كذلك مبعدالت �سريعة يف
�إفريقيا؛ ما ميثل فر�ص ًا �إيجابية لزيادة التنمية يف
املنطقة ،وكذلك حتدياتها؛ حيث ورد يف درا�سة
�أعدتها الأمم املتحدة �أنه “يف عام  ،2015بلغ
عدد ال�شباب يف عمر ما بني  15و 24عام ًا نحو
 226مليون �شاب يعي�شون يف �إفريقيا ،ميثلون  19يف
املئة من العدد الإجمايل لل�شباب يف العامل .وبحلول
عام  2030من املتوقع �أن يزيد عدد ال�شباب يف
قارة �إفريقيا بن�سبة  42يف املئة” .و�أ�شار تقرير
�آخر للأمم املتحدة �إىل �أن  48يف املئة من الأفارقة
يعي�شون يف فقر مدقع ،و 72يف املئة من ال�شباب

يعي�شون على �أقل من دوالرين �أمريك َّيني ( 7دراهم
�إمارتية) يف اليوم .كما �أ�ضاف التقرير �أن �أكرث من
 75يف املئة من �سكان قارة �إفريقيا يعي�شون من دون
كهرباء ،و 81يف املئة يعتمدون على وقود الكتلة
64
احليوية التقليدي ال�صلب لأغرا�ض الطهي.
وللم�ساعدة على الت�صدي لتلك التحديات التي
تواجهها القارة وا�صلت دولة الإمارات ،يف عام
 ،2017دعمها الطويل الأمد لل�شعوب الإفريقية؛
حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  3.75مليار درهم
�إماراتي ( 1.02مليار دوالر �أمريكي) مت توجيه
معظمها مل�صلحة برامج تنموية .مت تقدمي ما يزيد
على  80يف املئة من تلك امل�ساعدات يف �صورة منح.
ومت تخ�صي�ص ما يزيد على ثلث التمويل املقدم
من �أجل حت�سني حياة الأ�شخا�ص يف  32دولة من
البلدان الأقل منو ًا يف القارة ،من بينها دولتان
جزريتان �صغريتان ناميتان :جزر القمر وغينيا
بي�ساو.

وكذلك من بني مظاهر عزم دولة الإمارات الوا�ضح
على دعم القارة تخ�صي�صها  2.21مليار درهم
�إماراتي ( 601.9مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما
يزيد على  70يف املئة من قيمة التزامات دولة
الإمارات خالل عام  ،2017مل�صلحة برامج تنموية
�سيجرى تنفيذها يف القارة.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ظلت منطقة �شمال
�إفريقيا هي الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات يف القارة،
حيث ح�صلت على ما يقرب من  80يف املئة من
املوجه �إىل �إفريقيا يف عام 2017؛
الدعم الإماراتي َّ
حيث مثل التمويل الإماراتي الإجمايل املقدم �إىل
م�صر واملغرب وال�سودان مع ًا ما يزيد على  75يف
املوجهة �إىل �أفريقيا
املئة من �إجمايل املدفوعات َّ
خالل عام .2017
واعرتاف ًا بالدور الذي يقوم به تطوير البنية التحتية
يف النمو االقت�صادي لإفريقيا ،وحتقيق التنمية
امل�ستدامة� ،شكلت امل�شروعات اخلا�صة بالبنية

م�شروع حمطة الطاقة ال�شم�سية تو�شكى العمالق ،ب�سعة  20ميغاواط يف م�صر.

للمساعدة على
التصدي لتلك
التحديات التي تواجهها
القارة واصلت دولة
اإلمارات ،في عام
 ،2017دعمها الطويل
األمد للشعوب
اإلفريقية.

المجموع الكلي

1.02

التحتية للنقل البحري ،وتطوير املوانئ ،والبنية
التحتية للنقل بال�سكك احلديدية ،وكذلك التنمية
القروية واحل�ضرية و�إدارتها ،ما يقرب من  40يف
املئة من جهود امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات يف �إفريقيا خالل عام .2017
وت�أكيد ًا اللتزام دولة الإمارات بالتوفيق بني جهود
م�ساعداتها اخلارجية مع الأولويات الوطنية
املوجه
للحكومات ،مت تقدمي  16يف املئة من التمويل َّ
�إىل �إفريقيا يف �صورة دعم للميزانيات العامة للكثري
من الدول ،ومن بينها  9دول من البلدان الأقل
منو ًا .وت�ستمر م�ساهمة تلك امل�ساعدات يف �إتاحة
قد ٍر �أكرب من املرونة لتلك احلكومات ،ومتكينها
من تخ�صي�ص مبالغ امل�ساعدات وفق ًا لأولوياتها
الوطنية ،وظروفها الداخلية.

مليار دوالر أمريكي

وبالإ�ضافة �إىل مئات امل�شروعات يف قطاعي ال�صحة
دعم من �أكرث
والتعليم ح�صلت قطاعات �أخرى على ٍ
من  12جهة مانحة �إماراتية يف �إفريقيا خالل عام
حم�سنة لتوزيع
 ،2017و�شمل هذا �إن�شاء �أنظمة َّ
املياه و�إمدادها؛ تلبي ًة حلاجات ماليني الأ�شخا�ص
يف لي�سوتو واملغرب وتون�س وال�صومال .وف�ض ًال عن
املوجهة �إىل
ذلك زادت دولة الإمارات متويالتها َّ
قطاعي الطاقة ال�شم�سية ،وطاقة الرياح؛ وذلك
ملواجهة التحديات التي تواجهها القارة املتعلقة
بالطاقة؛ حيث ت�ضاعفت املدفوعات املوجهة �إىل
هذين القطاعني خالل عام � 2017سبعة �أ�ضعاف
ما �سبق تقدميها يف عام .2016
ومت تناول املزيد من التفا�صيل حول امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة �إىل دولتني �إفريقيتني:
املغرب وال�سودان يف ال�صفحات التالية.
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الموجهة إلى قارة إفريقيا
  23:لكشلاالمساعدات الخارجية اإلماراتية
َّ
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
شمال أفريقيا

شرق أفريقيا

غرب أفريقيا

وسط أفريقيا

جنوب أفريقيا

إقاليم متعددة (أفريقيا)

816.3
%80

103.0
%10

92.2
%9

5.4
%0.6

4.5
%0.4

0.8
%0.1

786.1
14.9
15.2

%96
%2
%2

72.2
12.5
18.4

53.5
3.1
35.6

%70
%12
%18

4.4
0.04
0.9

%58
%3
%39
إنسانية

تنموية

%82
%1
%17

%93
%1
%6

4.2
0.04
0.3

0.6
0.2

%79
%21

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية

تنموية

)%90( 921.0

خيرية

)%3( 30.6

)%7( 70.6

دعم الميزانية العامة
)%17( 158.8

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%71( 21.5

المنشآت الدينية
)%42( 29.6

تطوير مصائد األسماك
)%16( 145.3

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 3.2

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%38( 27.1

البنية التحتية للنقل البحري
)%13( 117.8

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%8( 2.5

البرامج الموسمية
)%14( 9.6

التنمية القروية
)%13( 116.6

التعليم الديني
)%6( 4.2

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8( 2.4

التنمية الحضرية وإدارتها
)%11( 98.8

خدمات الدعم والتنسيق
)%3( 1.0

أخرى
)%30( 283.8

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
صندوق أبوظبي للتنمية

)%63( 643.9

المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي

)%18( 185.4
)%5( 52.7

جمعية دار البر

)%3( 35.2

جمعية الشارقة الخيرية

)%3( 25.8

أخرى

)%8( 79.1
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مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2017

الدعم اإلماراتي المقدم إلى
الالجئين في أوغندا

�شبكات �إمداد املياه التي تغطي م�ساحة يبلغ
ن�صف قطرها  11كيلومرت ًا .وقد �ساهم هذا
امل�شروع يف زيادة فر�ص احل�صول على مياه
ال�شرب ،كما حقق انخفا�ض ًا كبري ًا يف تكلفة
نقل املياه بال�شاحنات.
•�إتاحة فر�ص احل�صول على التعليم اجليد
من خالل تغطية تكلفة رواتب املعلمني ،ودفع
حوافز للمعلمني امل�ساعدين ،وزيادة رواتب
مديري املدار�س ووكالئهم .كما �سيتم ،من
خالل امل�ساهمات املقدمة من دولة الإمارات
كذلك ،متويل بناء مدر�سة للتعليم االبتدائي
يف م�ستوطنة �إمفيبي لالجئني.

الإمارات تتعهد بتقدمي  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5مليون دوالر �أمريكي) خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر قمة الت�ضامن مع الالجئني املنعقد يف �أوغندا عام .2017

ُت َع ُّد �أوغندا من بني �أكرب الدول امل�ست�ضيفة لالجئني
على م�ستوى العامل ،كما �أنها الأكرب على م�ستوى قارة
�إفريقيا؛ حيث ت�ست�ضيف الدولة �أكرث من  1.5مليون
الجئ من �أكرث من  12دولة ،جاء غالبيتهم من
جنوب ال�سودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية؛
ب�سبب انعدام الأمن وال�صراعات الداخلية ،التي
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تع ِّر�ض حياة املدنيني للخطر.
وجاءت “قمة الت�ضامن مع الالجئني” التي
ا�ست�ضافتها �أوغندا يف يونيو  2017يف العا�صمة
الأوغندية كمباال ،مب�شاركة حكومة �أوغندا والأمم
املتحدة ،تقدير ًا ال�ست�ضافة �أوغندا ال�سخية لالجئني
من الدول املجاورة ،واحتفا ًء ب�سيا�سة الدولة فيما
يخت�ص بالتعامل مع الالجئني ،مبا يف ذلك ما يتعلق
بحمايتهم ،ومنهجيات �إعادة التوطني املت�صاعدة،
واملن�صو�ص عليها جميع ًا ب�شكل �صريح �ضمن
خطة التنمية الوطنية لأوغندا ،و�أحد الإجراءات
ال�سيا�ساتية الواردة �ضمن �إعالن نيويورك من �أجل
الالجئني واملهاجرين ،ولدعم خطة  2030للتنمية
امل�ستدامة .والتزام ًا منها باتباع �سيا�سة الباب
املفتوح ،تنفق حكومة �أوغندا قدر ًا كبري ًا من املوارد

للحفاظ على االلتزام الذي ا�ضطلعت به �أمام
العامل .و�إدراك ًا منها ل�صعوبة املوقف ،وحقيقة عدم
قدرة �أوغندا على اال�ضطالع بهذا الدور مبفردها،
ان�ضمت دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل عدد
من املنظمات واملانحني البارزين لدعم �أوغندا؛
والتخفيف من عبء رعاية الالجئني .حيث تعهدت
حكومة دولة الإمارات من جانبها ،يف عام ،2017
بتقدمي  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5ماليني
دوالر �أمريكي) ل�صالح هذه الق�ضية؛ ما يرفع
القيمة الإجمالية ملدفوعات  16جهة �إماراتية مانحة
لأوغندا خالل عام � ،2017إىل  37.7مليون درهم
�إماراتي ( 10.3مليون دوالر �أمريكي).
وعقب انعقاد قمة الت�ضامن� ,أجرت وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل يف دولة الإمارات العربية املتحدة
زيارة ميدانية فنية لأوغندا للتحقق ب�شكل �أف�ضل
من امل�سائل حمل االهتمام واحلاجات الفعلية على
�أر�ض الواقع؛ وذلك بالت�شاور مع مفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،ووكاالت الأمم
املتحدة الأخرى ،وال�سلطات احلكومية املتخ�ص�صة،
بالإ�ضافة �إىل املجتمعات املت�ضررة .وبنا ًء على ذلك

وبالإ�ضافة �إىل هذه امل�شروعات ،قامت اجلهات
الإماراتية املانحة بتنفيذ عدد من الأن�شطة
التنموية والإن�سانية واخلريية يف �أوغندا؛ لدعم
كل من املواطنني والالجئني املقيمني يف الدولة.
ومت توجيه ما يزيد على ن�صف املدفوعات� ،أي ما
يوازي  20مليون درهم �إماراتي ( 5.5مليون دوالر
�أمريكي) ،من �أجل توفري اخلدمات االجتماعية
ملعظم الفئات ال�ضعيفة والفقرية .وت�ألفت
امل�ساعدات� ،إىل حد كبري ،من و�سائل لتعزيز املرونة
االقت�صادية-االجتماعية للكثري من الأ�سر والأفراد
يف �أوغندا ،وذلك من خالل و�سائل عدة من بينها
�إتاحة فر�ص توليد الدخل ،مثل �إنتاج ع�سل النحل،
وم�شاتل املحا�صيل الب�ستانية ،واملزارع ،واملا�شية،
ومتاجر بيع التجزئة ،وماكينات احلياكة .وعالوة
على هذا وا�صلت دولة الإمارات دعمها امل�ستمر
لكفالة الأيتام ،حيث قدمت دعم ًا مالي ًا لدور
رعاية الأيتام ،بالإ�ضافة �إىل كفالة ما يقرب من
 4,000طفل يتيم.

وحتتل �أوغندا املرتبة الثانية بني �أكرث الدول �شباب ًا
على م�ستوى العامل ،حيث يبلغ متو�سط �أعمار �سكانها
 16عام ًا .كما �أن نحو  60يف املئة من الالجئني فيها
من ال�شباب والأطفال .وللم�ساعدة على اال�ستفادة
من �سماتها وخ�صائ�صها الدميوغرافية ،ولدعم
الالجئني من الأطفال يف عمر املدر�سة ،قدمت دولة
الإمارات  8.5مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون
دوالر �أمريكي) يف �صورة منح لتمويل عدد من
م�شروعات التعليم يف �أوغندا 66.وبالإ�ضافة �إىل
بناء �أربع مدار�س ،وعدد من الف�صول الدرا�سية ،مت
تنفيذ م�شروعات لتعزيز درا�سة العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMبني البنني
والبنات ،وتوفري فر�ص للتدريب املهني لإعداد
الطالب ل�شغل الوظائف املنتجة ،وتوفري برامج
تدريبية على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
( )ICTللطالب واملعلمني على حد �سواء.
ويف نوفمرب � 2017أطلقت دولة الإمارات ،من خالل
م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،ثالثة برامج تعليمية يف �أوغندا
بقيمة  11.4مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر
�أمريكي) .ويهدف الربنامج الرائد الأول �إىل دعم
 15,000طفل الجئ من جنوب ال�سودان ،بينما مت
تخ�صي�ص الربناجمني الثاين والثالث لتعزيز تعلُّم
العلوم والتكنولوجيا بني طالبات مدار�س التعليم
الأ�سا�سي والثانوي الأوغنديات ،ولتعزيز فر�ص
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التعلُّم للأطفال ذوي الإعاقة.

مت تخ�صي�ص الدعم املقدم من دولة الإمارات
بال�شراكة مع مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني لال�ستجابة الإن�سانية لأزمة الجئي جنوب
ال�سودان ،واملجتمعات املحلية امل�ضيفة يف �شمال
�أوغندا .ومن املتوقع �أن ي�صل امل�شروع ،الذي �ستبلغ
تكلفته  14.7مليون درهم �إماراتي ( 4ماليني دوالر
�أمريكي) ،وي�شمل التمويل حتى دي�سمرب ،2018
�إىل عدد �إجمايل يقدَّر بنحو � 600ألف م�ستفيد،
منهم � 180ألف �شخ�ص من املجتمعات امل�ضيفة.
وتغطي امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات يف �أوغندا ،والتي تنفذها مفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف عام ،2017
تكلفة تنفيذ التدخالت التالية:
•توفري  22,000جمموعة جمهزة من
م�ستلزمات الإيواء يف حاالت الطوارئ
لالجئني الوافدين اجلدد.
•�إمداد املياه النظيفة الكافية �إىل الالجئني
واملجتمعات امل�ضيفة يف �شمال �أوغندا ،مبا يف
ذلك �إدخال نظام �ضخ ثنائي الت�شغيل يعمل
بالطاقة ال�شم�سية ووقود الديزل ،وحت�سني

جانب من برنامج تدريب املع ّلمني الذي عُ قد يف �أوغندا بدعم من م�ؤ�س�سة دبي العطاء.

وبينما توا�صل �أوغندا توفري واحدة من �أف�ضل
بيئات حماية الالجئني على م�ستوى العامل؛ من
خالل ممار�سات و�سيا�سات وطنية ف َّعالة ،تقف دولة
الإمارات جنب ًا �إىل جنب بقية �أفراد املجتمع الدويل؛
لدعم �أوغندا يف م�ساعيها الإن�سانية �إىل توفري حبل
النجاة ال�ضروري ملاليني الرجال والن�ساء والأطفال
املحتاجني.
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2017

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

ً
نموا
البلدان األقل

بعد حصول فئة البلدان
ً
نموا على  16في
األقل
المئة من المساعدات
الخارجية اإلماراتية
على مدى السنوات
الخمس األخيرة ،أظهرت
السنوات الثالث األخيرة
من تلك الفترة (-2015
ً
زيادة كبيرة تقدر
)2017
بستة في المئة؛ حيث
بلغت نسبة إجمالي
المساعدات الخارجية
المقدمة من دولة
اإلمارات لفئة البلدان
ً
نموا  22في
األقل
المئة.

�سد خر�ساين بارتفاع  11مرت ب�سعة تخزينية � 350ألف مرت مكعب حلفظ � 650ألف غالون من املياه يومي ًا خالل املو�سم املطري مبنطقة هريجي�سا بال�صومال.

ً
أوضاعا خاصة
الدول التي تعاني

عد المساعدات
تُ ُّ
الخارجية المقدمة من
دولة اإلمارات العربية
المتحدة إلى الدول ،التي
ً
أوضاعا خاصة،
تعاني
ً
انعكاسا آخر اللتزام دولة
اإلمارات بدعم الدول
ً
ضعفا.
والفئات األكثر

ت�شرتك تلك املجموعة من الدول يف مواجهة عدد
من التحديات املزمنة ،منها املعاناة من �أوجه
تغي
ال�ضعف واله�شا�شة ب�سبب موقعها اجلغرايف �أو ُّ
املناخ ،بالإ�ضافة �إىل التحديات التنموية والفقر
املدقع .وبالرغم من �أوجه الت�شابه هذه؛ ف�إن كل
جمموعة من تلك الدول تتفرد مبواجهة عدد من
الظروف الفريدة اخلا�صة بها .وعلى �سبيل املثال،
بالن�سبة �إىل الدول النامية ،تعد ن�سبة الفقر �أعلى
يف جمموعة البلدان الأقل منو ًا ،بينما تفتقد
جمموعة الدول النامية غري ال�ساحلية الإطاللة
على البحر؛ ما ي�ضع العراقيل �أمام م�شاركة تلك
الدول يف �أن�شطة التجارة العاملية .يف حني تعاين
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية م�شكالت تتمثل
تغي املناخ.
يف ال�ضعف واله�شا�شة يف مواجهة �آثار ُّ

واعرتاف ًا باحلاجة �إىل تعجيل التقدم يف حتقيق
التنمية يف الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،و�سعي ًا
�إىل حتقيق مبد�أ ال�شمولية الذي ت�ستند �إليه �أهداف
التنمية امل�ستدامة بالفعل ،يظل دعم الدول الأكرث
�ضعف ًا ،مبا فيها الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة،
على ر�أ�س �أولويات دولة الإمارات؛ حيث يظهر هذا
بجالء يف م�ساعداتها اخلارجية ال�سنوية.

ت�ساهم �أوجه اله�شا�شة وال�ضعف والتحديات املعقدة
يف جعل التطلع نحو حتقيق التنمية واال�ستدامة �أكرث
�صعوب ًة وتعقيد ًا بالن�سبة �إىل البلدان الأقل منو ًا،
والدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة مقارن ًة ببقية
دول العامل .حيث جرى االعرتاف بهذه املجموعة
من التحديات والأو�ضاع التي يف املقابل تخلق
حاجات خا�صة لتلك الدول منذ ما يزيد على ن�صف
قرن م�ضى ،و�أقرتها الأمم املتحدة الحق ًا يف عام
 70.1971ويقوم املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
التابع للأمم املتحدة ( )ECOSOCمبراجعة
قائمة البلدان الأقل منو ًا مرة كل ثالث �سنوات.
ومنذ ذلك احلني مت رفع خم�س دول فح�سب من
القائمة التي ت�ضم تلك الفئة ،وهي :بت�سوانا يف
دي�سمرب 1994؛ والر�أ�س الأخ�ضر يف دي�سمرب
2007؛ وجزر املالديف يف يناير 2011؛ و�ساموا يف
71
يناير 2014؛ وغينيا اال�ستوائية يف يونيو .2017
ويف عام  2015و�صل تعداد �سكان البلدان الأقل
منو ًا �إىل  954مليون ن�سمة ،ميثلون  13يف املئة من
�إجمايل تعداد �سكان العامل .يعي�ش ن�صفهم يف فقر
مدقع ،وما يقرب من الربع� ،أي نحو  210ماليني
ن�سمة ،يعي�شون يف معاناة مع اجلوع .وبالإ�ضافة �إىل
الظروف االقت�صادية واالجتماعية تك�شف م�ؤ�شرات
ال�صحة والتعليم عن و�ضع م�أ�ساوي ملاليني ال�سكان
الذين يعي�شون يف البلدان الأقل منو ًا ،يتمثل يف
ارتفاع معدالت وفيات الأمهات ،و�سوء التغذية ،حيث
يعاين نحو  24يف املئة من الأطفال ،يف عمر حتت
� 5سنوات ،نق�ص الوزن ،كما يوجد نحو اثنني من كل
خم�سة �أطفال ومراهقني مت�سربني من التعليم على
ً 72
م�ستوى العامل يف البلدان الأقل منوا.
وللتمكن من دعم البلدان الأقل منو ًا مت تطبيق
الكثري من تدابري الدعم الدولية ،ومن بينها تعيني
ن�سبة من قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/
توجه �إىل البلدان
الدخل القومي الإجمايل للمانحني َّ
الأقل منو ًا ،حددتها الأمم املتحدة بن�سبة ترتاوح ما
بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة منذ ما يقرب من
73
ثالثة عقود م�ضت ،يف عام .1990

ويلقي هذا الف�صل نظرة �أقرب على الدعم الإماراتي
املوجه �إىل  48دولة من البلدان الأقل منو ًا،
َّ
و 32من الدول النامية غري ال�ساحلية ،و 38من
الدول اجلزرية ال�صغرية الناميةُ ( 68.يالحظ وجود
تداخل يف ت�صنيف عدد من تلك الدول ،حيث �إنه
من بني جمموعة البلدان الأقل منو ًا ،هناك  17دولة
منها تعد دو ًال نامية غري �ساحلية ،و 9تعد دو ًال
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جزرية �صغرية نامية).

كما مت تبني برنامج عمل مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا
للعقد من عام � 2011إىل  .2020وتعهدت الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بدعم الهدف العام
والأ�شمل من الربنامج ،الذي ين�ص على “متكني
ن�صف عدد البلدان الأقل منو ًا من تلبية معايري
اخلروج من القائمة بحلول عام  ،”2020و”الوفاء
بالتزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
�إىل البلدان الأقل منو ًا ،وحت�سينها متى �أمكن”� ،إىل
جانب التزامات �أخرى.
المجموع الكلي

1.21

مليار دوالر أمريكي

ومن بني االتفاقيات البارزة الأخرى ،املعرتف بها
عاملي ًا� ،أهداف التنمية امل�ستدامة للفرتة من عام
� 2016إىل عام  ،2030التي ت�شتمل على غايات
�صريحة حمددة �ضمن الكثري من �أهدافها لدعم
البلدان الأقل منو ًا ،ومن بينها الغاية الثانية �ضمن
الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة
(�شراكات من �أجل حتقيق الأهداف)“ :ت�شجيع
مقدمي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية على النظر يف
�إمكانية ر�سم هدف يتمثل يف تخ�صي�ص  0.20يف املئة
على الأقل من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل
القومي الإجمايل مل�صلحة �أقل البلدان منو ًا”.
ومن جانبها توا�صل دولة الإمارات اال�ستجابة لهذه
الدعوة العاملية �إىل العمل ،وعك�ست االلتزام بتقدمي
هذا الدعم �إىل البلدان الأقل منو ًا يف براجمها
للم�ساعدات اخلارجية .وبعد ح�صول فئة البلدان
الأقل منو ًا على  16يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية على مدى ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
�أظهرت ال�سنوات الثالث الأخرية من تلك الفرتة
( )2017-2015زياد ًة كبرية تقدر ب�ستة يف املئة؛
حيث بلغت ن�سبة �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات لفئة البلدان الأقل منو ًا
 22يف املئة .وفيما يتعلق بحجم امل�ساعدات بلغت
قيمة هذا الدعم املقدم على مدى ثالث �سنوات نحو
 16.30مليار درهم �إماراتي ( 4.44مليار دوالر
�أمريكي) ،مت تقدمي  85يف املئة منها يف �شكل منح.
و�إ�ضافة �إىل هذا ت�سعى دولة الإمارات �إىل الوفاء
بالهدف الذي حددته الأمم املتحدة بتقدمي ن�سبة
ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من قيمة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل �إىل البلدان الأقل منو ًا .وخالل فرتة
ال�سنوات الثالث نف�سها و�صلت ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات
�إىل البلدان الأقل منو ًا عند ن�سبة �أعلى بكثري
من الن�سبة املحددة لهذا النوع من الدعم ،حيث
و�صلت �إىل  0.28يف املئة من قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل .ويف
عام  2017و�صل امل�ؤ�شر نف�سه ،ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل لدولة
املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا �إىل
الإماراتَّ ،
 0.15يف املئة.
دفعت دولة الإمارات  4.46مليار درهم �إماراتي
( 1.21مليار دوالر �أمريكي) م�ساعدات للبلدان
الأقل منو ًا يف عام  ،2017مت تقدمي  98يف املئة
منها يف �شكل منح .وكذلك يف عام � 2017أعلنت
دولة الإمارات التزامها بدفع  638.4مليون درهم
�إماراتي ( 173.8مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة
منح لدعم �أربعة من البلدان الأقل منو ًا ،م�ؤكد ًة
التعهد الذي �أعلنته دولة الإمارات مب�ساعدة الدول
الأكرث �ضعف ًا ،مبا فيها البلدان الأقل منو ًا.
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وا�ستمرت البلدان نف�سها ،الأقل منو ًا ،الأعلى تلقي ًا
للدعم املقدم من دولة الإمارات خالل عام ،2017
مطابق ًة للدول التي ح�صلت على هذا الدعم يف العام
الأ�سبق .حيث ح�صل على الن�صيب الأكرب ،بن�سبة
جم َّمعة بلغت  80يف املئة من �إجمايل مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة �إىل البلدان
الأقل منو ًا يف عام  ،2017تالهما ال�صومال
و�أفغان�ستان ومايل .كما كانت كل من بنجالدي�ش
و�إريرتيا والنيجر و�أوغندا من بني البلدان الأقل
منو ًا ،الأعلى تلقي ًا للدعم الإماراتي املقدم خالل
عام  .2017وح�صلت كل من مايل والنيجر وغينيا
على زيادة كبرية يف قيمة املدفوعات الإجمالية
املقدمة �إليها من دولة الإمارات خالل عام ،2017
بزيادة جتاوزت يف املتو�سط �أربعة �أ�ضعاف ما �سبق
تقدميه يف عام  .2016ويوفر امللحق رقم ()1
ح�ساب ًا تف�صيلي ًا للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املقدمة �إىل البلدان الأقل منو ًا عام .2017
وا�ستجاب ًة منها حلاجات البلدان الأقل منو ًا قامت
دولة الإمارات ،بقيادة حكومة الإمارات ،و 22جهة
�إماراتية مانحة �أخرى نفذت �أن�شطة للم�ساعدات يف
البلدان الأقل منو ًا خالل عام  ،2017بتخ�صي�ص
املوجه كم�ساعدات خارجية
 77يف املئة من دعمها َّ
�إىل هذه الفئة من الدول مل�صلحة برامج تنموية.
املوجه �إىل قطاع دعم
وحاز التمويل الإمنائي َّ
امليزانية العامة ن�صيب الأ�سد؛ حيث ح�صلت نحو
 10دول من البلدان الأقل منو ًا على متويالت
�إ�ضافية لدعم خططها التنموية الوطنية ،واحلفاظ
على توازن موازين مدفوعاتها ،ودفع نفقاتها،
بالإ�ضافة �إىل موا�صلة تقدمي خدماتها احلكومية
املهمة ،وغريها من �أوجه الإنفاق .وتال هذا القطاع

عد ٌد من القطاعات التنموية الأكرث تلقي ًا للدعم
املوجه �إىل البلدان الأقل منو ًا خالل عام
الإماراتي َّ
 ،2017ومن بينها قطاع توليد الطاقة ،ومرافق
التعليم والتدريب ،والبنية التحتية للنقل الربي.
و�شملت الأن�شطة التنموية الأخرى التي ركزت دولة
الإمارات عليها ب�ؤرة اهتمامها :توفري خدمات
الرعاية االجتماعية ،الذي يعد ثالث �أكرث قطاع
املوجهة
تلقي ًا للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية َّ
�إىل البلدان الأقل منو ًا يف عام  ،2017وذلك عند
ا�ستبعاد �أن�شطة امل�ساعدات الإن�سانية .و�شمل هذا
الدعم توفري الأ�صول امل�ساهمة يف توليد الدخل
ِّ
حمال البيع بالتجزئة ،واملزارع ،ور�ؤو�س
(مثل
املا�شية ،وماكينات احلياكة) ،بالإ�ضافة �إىل كفالة
الأيتام ،ودعم تلبية متطلبات الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
املوجهة �إىل �أن�شطة م�ص َّنفة
وا�ستكما ًال لهذه اجلهود َّ
�ضمن قطاع اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية (التي
بلغت قيمتها  91.2مليون درهم �إماراتي� ،أي
ما يعادل  24.8مليون دوالر �أمريكي) ،و�شملت
قطاعات التعليم الأ�سا�سي ،واخلدمات ال�صحية
الأ�سا�سية ،والتغذية الأ�سا�سية ،و�إمدادات مياه
ال�شرب الأ�سا�سية ،ومرافق الت�صحاح الأ�سا�سية،
�ش َّكلت م�شروعات م�شابهة ،ولكن �أو�سع نطاق ًا يف
قطاعات التعليم وال�صحة واملياه والت�صحاح ،يف كل
من ال�سياقني الإن�ساين والتنموي ،ح�صة ال ب�أ�س بها
من امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل البلدان الأقل
منو ًا .و�أنفقت دولة الإمارات ،خالل عام ،2017
نحو  476.5مليون درهم �إماراتي ( 129.7مليون
دوالر �أمريكي) ،للم�ساعدة على تلبية احتياجات

توزيع مئات الأطنان من امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات على الجئي الروهينغا يف بنغالدي�ش.

المساعدات الخارجية 2017

البلدان الأقل منو ًا يف هذه القطاعات ،مبا يف
ذلك الت�صدي مل�شكلة ت�سرب نحو  24مليون طفل
من التعليم الأ�سا�سي ،وافتقاد ما يزيد على  40يف
املئة و 70يف املئة من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون
يف املناطق القروية بالبلدان الأقل منو ًا ملرافق
املح�سنة،
�إمداد مياه ال�شرب ،وال�صرف ال�صحي
َّ
74
على الرتتيب.
ويف الوقت الذي يبدو فيه ال�سباق املحتدم لت�سخري
التقدم التكنولوجي ،ابتدا ًء من الذكاء اال�صطناعي
حتى �صناعة الروبوتات ،م�سيطر ًا على الأولويات
الوطنية الداخلية للدول يف الكثري من �أنحاء العامل،
ال تزال فر�ص احل�صول على موارد طاقة حديثة
مي�سورة التكلفة واقع ًا بعيد املنال بالن�سبة �إىل
ماليني الأ�شخا�ص يف البلدان الأقل منو ًا؛ حيث �إن
 62يف املئة من �سكان البلدان الأقل منو ًا حمرومون
من فر�ص احل�صول على الكهرباء 75.ولهذا ال�سبب
يرى كل من �سكان احل�ضر والقرى يف البلدان الأقل
املوجهة �إىل قطاع توليد
منو ًا �أن الربامج التنموية َّ
الطاقة و�إمدادها ذات ت�أثري حتويل وفارق بالن�سبة
�إليهم .و�شملت اجلهود الإماراتية املوجهة �إىل هذه
القطاعات يف عام  2017دعم م�شروعات الطاقة،
كالطاقة ال�شم�سية ،وطاقة الرياح ،يف خم�س دول
من البلدان الأقل منو ًا� :أفغان�ستان ،و�إريرتيا،
وموريتانيا ،ورواندا ،وفانواتو.
وعلى نحو م�شابه ،بن�سبة بلغت  18يف املئة من
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة خالل عام
� ،2017ش َّكلت امل�ساعدات الإن�سانية جزء ًا من
املوجه �إىل البلدان الأقل منو ًا،
الدعم الإماراتي َّ
الذي ح�صل اليمن على الن�صيب الأكرب منه .ويف

ظل وجود ما يزيد على  210ماليني �شخ�ص يعي�شون
يف معاناة مع اجلوع يف البلدان الأقل منو ًا ،مت تنفيذ
م�شروعات امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ
يف  15دولة من البلدان الأقل منو ًا .فح�صلت
�أكرث من  12دولة من البلدان الأقل منو ًا على
م�ساعدات متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ.
وعلى �سبيل املثال؛ بالإ�ضافة �إىل تقدمي ما يزيد
على  1,700طن مرتي من مواد الإغاثة املتنوعة
بتي�سري من املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
�أر�سلت دولة الإمارات العربية املتحدة كذلك مواد
�إغاثة يف حاالت الطوارئ ،و�أكرث من  100طن من
امل�ساعدات الغذائية �إىل الجئي الروهينجا.

ويف ال�صومال �ساهمت دولة الإمارات يف تلبية
احلاجات التنموية والإن�سانية للدولة؛ حيث قدمت
الإمارات  37.8مليون درهم �إماراتي ( 10.3مليون
دوالر �أمريكي) يف �صورة دعم للميزانية العامة
مل�ساعدة احلكومة املحلية لل�صومال على تنفيذ
خططها التنموية ،بالإ�ضافة �إىل توفري متويل �إ�ضايف
للبنك املركزي لتعزيز اال�ستقرار املايل للدولة.
ودعم ًا حلملة “لأجلك يا �صومال” ،التي �أطلقتها
دولة الإمارات عام  ،2017متكنت �سل�سلة من
امل�شروعات الطبية وخدمات الرعاية االجتماعية
من الو�صول �إىل �أكرث جمتمعات ال�صومال �ضعف ًا
وه�شا�شة .وبالإ�ضافة �إىل املئات من �آبار املياه

و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،شمل الدعم الإماراتي املقدم �إىل
�أفغان�ستان خالل عام  2017متويل فر�ص ح�صول
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والأ�سر يف �أفغان�ستان
حم�سنة للطاقة ال�شم�سية ،وكفالة
على م�صادر
َّ
الأيتام ،وبناء دار للأيتام يف مدينة قندهار ،ومركز
للتدريب املهني يف كابول لتطوير املهارات املطلوبة
ل�سوق العمل وحت�سينها ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي منح
تعليمية.
وقدمت دولة الإمارات كذلك م�ساعدات �إىل قطاع
ال�صناعات الزراعية ،من خالل �إنعا�ش �صناعة
الزعفران يف �أفغان�ستان .وهدفت درا�سات اجلدوى

ووا�صلت دولة الإمارات الوفاء بتعهداتها بتح�سني
“التعليم يف حاالت الطوارئ”؛ حيث كفلت ملاليني
الأطفال يف �سن املدر�سة ,يعي�شون يف كل من
بنجالدي�ش ونيبال والنيجر و�سرياليون واليمن,
فر�صة التمتع بهذا الدعم من خالل برامج دعمتها
دولة الإمارات� ،شملت ت�أهيل املدار�س ،و”دليل
العمل للتعليم يف حاالت الطوارئ” ( - )3EAوهي
مبادرة جديدة ت�سعى �إىل حتديد �أكرث تقنيات
ومناهج التدري�س والتعلُّم يف حاالت الطوارئ
والأو�ضاع الإن�سانية فاعلية من خالل �إجراء عمليات
لتقييم الت�أثري ،وتوجيه الدعم �إىل �صندوق “التعليم
ال ميكن �أن ينتظر” ،وهو �أول �صندوق عاملي ي�ضع
التعليم �أولوية �ضمن جماالت العمل الإن�ساين.
قدمت دولة الإمارات �إىل ال�سودان ،خالل عام
 ،2017دعم ًا بقيمة  586.9مليون درهم �إماراتي
( 159.8مليون دوالر �أمريكي) ،ومت توجيه ما يزيد
على  80يف املئة من هذه امل�ساعدات يف �صورة دعم
للميزانية العامة .وبالإ�ضافة �إىل م�ساهمة هذا
الدعم يف توازن ميزان مدفوعات ال�سودان ،من
خالل �سد عجز املدفوعات ،مثل هذا الدعم دفعة
�إ�ضافية للميزانية الوطنية لل�سودان ،وخلططها
للتنمية االقت�صادية .وعالوة على هذا ،وا�صلت دولة
الإمارات دعمها امل�ستمر لكفالة الأيتام؛ حيث قامت
بتنفيذ برامج كفالة ورعاية لأكرث من � 25ألف طفل
يتيم يف ال�سودان.
وبالإ�ضافة �إىل برامج امل�ساعدات الغذائية والأمن
الغذائي ح�صلت برامج تنموية �أخرى جرى تنفيذها
يف ال�سودان خالل عام  2017على م�ساعدات
خارجية من دولة الإمارات العربية املتحدة.
وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات ال�صحة والتعليم
و�أنظمة املياه والت�صحاح� ،شملت امل�شروعات ،التي
دعمتها الإمارات يف قطاعات حيوية �أخرى :الدعم
ال�سنوي مليزانية جامعة �إفريقيا العاملية ،وهي
جامعة حكومية مقرها اخلرطوم ،وبرامج الكفالة
التعليمية� ،إىل جانب م�شروعات طبية متنوعة ،وبناء
العيادات ،وتوفري خزانات املياه و�آبار املياه ،مبا يف
ذلك الآبار االرتوازية التي بلغ عدد امل�ستفيدين منها
�أكرث من � 15ألف �شخ�ص.

يعمل بيت ال�شارقة اخلريي على توفري مياه ال�شرب للمجتمعات التي تعي�ش يف املناطق املت�ضررة من اجلفاف بال�صومال.

و�أنظمة الري التي مت �إن�شا�ؤها انتهت دولة الإمارات
كذلك من بناء �سد كبري للمياه يف هريجي�سيا.
وب�صفتها �إحدى الدول النامية غري ال�ساحلية،
احتلت �أفغان�ستان املرتبة الرابعة بني الدول الأكرث
املوجهة �إىل
تلقي ًا للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية َّ
البلدان الأقل منو ًا خالل عام  .2017وو�صلت قيمة
هذا الدعم ،الذي مت تقدميه بالكامل يف �صورة
منح� ،إىل  110.1مليون درهم �إماراتي ( 30مليون
دوالر �أمريكي) ،مت توجيه الق�سم الأعظم منه
مل�صلحة برامج تنموية جرى تنفيذها يف �أفغان�ستان.
ومت توجيه احل�صة الكربى من هذا الدعم لبناء
�أكرث من  4,000وحدة �إ�سكان اجتماعي مي�سورة
التكلفة .كما وا�صلت دولة الإمارات دعمها املايل
املوجه �إىل قطاع ال�صحة ،وخا�ص ًة تغطية التكاليف
َّ
الت�شغيلية مل�ست�شفى زايد ،املتخ�ص�ص برعاية
الأمهات والأطفال وعالجهم.

التي مولتها دولة الإمارات �إىل �إنعا�ش هذه ال�صناعة
حم�سنة
القائمة على الن�شاط الزراعي ،وخلق فر�ص َّ
لتوليد الدخل للأفغان ،مبن فيهم الن�ساء الالتي
ي�ش ِّكلن ما ي�صل �إىل  80يف املئة من �أن�شطة �إنتاج
الزعفران .وعلى نحو م�شابه ح�صل قطاع �إمدادات
مياه ال�شرب الأ�سا�سية من دولة الإمارات على
ما�سة �إليها؛ حيث �أ�صبح
م�ساعدات كان يف حاجة َّ
الآن هناك ما يزيد على � 12ألف �شخ�ص يف الكثري
من مقاطعات �أفغان�ستان قادرين على التمتع مبياه
نظيفة .و�أدت تلك امل�شروعات ،التي �شملت توفري �آبار
املياه و�صهاريج املياه الكبرية� ،إىل تطبيق الكثري من
�أنظمة �آبار املياه العميقة املُدارة بالطاقة ال�شم�سية.
كما وا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام ،2017
دعمها لبنجالدي�ش .و�شملت الربامج املمولة
اخلدمات االجتماعية وال�صحة والرعاية ال�صحية،
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بقيمة �إجمالية بلغت  269.7مليون درهم �إماراتي
( 73.4مليون دوالر �أمريكي) .ووا�صل م�ست�شفى
“طريان الإمارات فريند�شيب” العائم تقدمي
الرعاية الطبية ال�ضرورية �إىل �أكرث من مليوين
�شخ�ص يعي�شون يف جمتمعات غالب ًا ما تكون معزولة
ب�سبب الفي�ضانات املو�سمية ال�سنوية يف بنجالدي�ش.
كما دعمت دولة الإمارات كذلك مبادرات متكني
الن�ساء والفتيات ،بالإ�ضافة �إىل حفر وجتهيز ما
يزيد على  3,500بئر ًا للمياه.
ووا�صلت دولة الإمارات ،يف عام  ،2017تقدمي
املوجه �إىل بناء حمطة
التمويل املتعدد ال�سنوات َّ
طاقة �شيكالباها بقدرة  225ميجاوات يف
�شيتاغونغ .وهو من م�شروعات قطاع الطاقة،
و�سي�سهم عند اكتماله يف تلبية الطلب على الطاقة
الكهربية ،وحل م�شكلة انقطاع التيار الكهربي يف
املنطقة ،لفرتات ترتاوح ما بني  6و� 7ساعات يف
اليوم .وللم�ساعدة على دعم �أولويات الدولة املتعلقة
بتطوير البنية التحتية ،قدمت دولة الإمارات كذلك
دعم ًا مل�شروع ربط الطرق يف منطقة جنوب �آ�سيا
( .)SASECو�سي�سهم هذا املحور الربي احليوي يف
ربط بنجالدي�ش بالدول غري ال�ساحلية الأخرى ،مثل
نيبال وبوتان والأجزاء ال�شمالية ال�شرقية من الهند.
والهدف الأ�سا�سي منه زيادة القدرة والإمكانيات
التجارية للدولة.
وعالوة على ذلك ح�صل قطاع التعليم يف بنجالدي�ش
على دعم �إماراتي� ،شمل دعم ميزانية اجلامعة
الإ�سالمية للتكنولوجيا يف دكا ،وبناء املدار�س
والف�صول الدرا�سية.

وقدمت دولة الإمارات ،خالل عام ،2017
�إىل النيجر ،وهي �إحدى الدول غري ال�ساحلية
النامية الواقعة �ضمن فئة البلدان الأقل منو ًا،
مدفوعات بقيمة ( 48.5مليون درهم �إماراتي
تعادل  13.2مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي
�أربعة �أ�ضعاف مدفوعاتها يف العام الأ�سبق .ومت
توجيه ما يقرب من ن�صف هذه امل�ساعدات �إىل
م�شروعات ت�سهم يف توفري اخلدمات االجتماعية،
بدء ًا مبجموعة متنوعة من اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية حتى خدمات الرعاية االجتماعية التي
يتم من خاللها توفري �أ�صول لتوليد الدخل ،وكفالة
الأيتام وكبار ال�سن والعائالت املعوزة.
وتتم َّيز النيجر بكونها الدولة الأكرث �شباب ًا على
م�ستوى العامل؛ فوفق ًا للأمم املتحدة ،يبلغ العمر
املتو�سط ل�سكان النيجر  14.8عام� ،أي ن�صف
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الرقم العاملي املحدد بنحو  29.6عام بال�ضبط.
وبينما ت�سعى النيجر �إىل جعل �إتاحة خدمات تعليم
على ر�أ�س الأولويات ،ت�سهم الأزمة الإن�سانية املعقدة
التي متر بها الدولة يف جعل هذا الهدف بعيد
املنال .ولهذا يوجد يف النيجر �أعلى معدل للأطفال
املت�سربني من املرحلة املتو�سطة من التعليم ،بن�سبة
77
 68يف املئة.
وا�ستجاب ًة لهذه امل�شكلة وا�صلت دولة الإمارات،
يف عام  ،2017تنفيذ برناجمها “التعليم يف
حاالت الطوارئ” يف النيجر .وكجزءٍ من التع ُّهد
الذي �أعلنته دولة الإمارات عام  ،2016بقيمة
 73.5مليون درهم �إماراتي ( 20مليون دوالر
�أمريكي) للربنامج املذكور الذي �ست�ستفيد منه
الكثري من الدول ،دفعت دولة الإمارات منحة

المساعدات الخارجية 2017

بقيمة  5.9مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر
�أمريكي) عام  2017للنيجر .ويعد برنامج “دليل
العمل للتعليم يف حاالت الطوارئ ”)3EA( :يف
النيجر عبارة عن مبادرة رائدة ممتدة على مدى
ثالث �سنوات ت�سعى �إىل تعزيز اجلهود العاملية
املبذولة يف هذه املنطقة من خالل اختبار ت�أثري
التدخالت الرئي�سية يف التعليم مبواقع حاالت
الطوارئ .وتهدف املبادرة �إىل حت�سني مهارات
القراءة واحل�ساب والتفاعل االجتماعي-العاطفي
لنحو  4,000طفل الجئ نيجريي يف عمر ما بني
 6و 14عام ًا يعانون �ضعف ًا وه�شا�شة ،نزحوا ب�سبب
انعدام الأمن ،بالإ�ضافة �إىل توفري دعم تعليمي،
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وتعزيز قدرات  200معلم وهيئة تعليمية.
ويف �إريرتيا مت توجيه الق�سم الأعظم من مدفوعات
دولة الإمارات ،يف عام  ،2017بقيمة بلغت
 61.1مليون درهم �إماراتي ( 16.6مليون دوالر
�أمريكي)� ،إىل تعزيز البنية التحتية ال�صحية
للدولة .وجاءت م�شروعات الطاقة ال�شم�سية يف
املرتبة الثانية ،ومت تنفيذها لتلبية احتياجات �أكرث
من ن�صف �سكان الدولة الذين يفتقدون فر�ص
79
احل�صول على الكهرباء.
ويت�ضمن هذا التقرير مزيد ًا من التفا�صيل حول
الدعم الإماراتي املقدم �إىل دولتني �أخريني من
البلدان الأقل منو ًا ،هما ال�سودان واليمن؛ حيث
يت�ضمن هذا الف�صل تقرير ًا موجز ًا حول دولة
ال�سودان� ،ضمن الق�سم اخلا�ص بقارة �إفريقيا،
بينما مت البيان مبزيد من ال�شرح للم�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات �إىل اليمن يف
جزء منف�صل من هذا التقرير.

ً
نموا
الموجهة إلى البلدان األقل
  24:لكشلاالمساعدات الخارجية اإلماراتية
َّ
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%3( 31.7

دعم الميزانية العامة
)%59( 715.4
المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%8( 94.2

المنشآت الدينية
)%2( 28.2

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%4( 46.0

1,213.5

الصحة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%3( 42.5

دوالر أمريكي

خدمات الدعم والتنسيق
)%2( 23.0
البنية التحتية للنقل البري
)%2( 19.9

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%3( 35.7

أخرى
)%12( 152.3

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 16

)%47( 570.4

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 17

)%11( 130.8

هدف 1

)%11( 127.3

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
القضاء على الفقر

هدف 2

)%9( 102.7

القضاء التام على الجوع

هدف 11

)%5( 63.6

هدف 3

)%5( 62.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الصحة الجيدة والرفاه

هدف 7

)%3( 41.6

هدف 4

)%3( 39.5

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
التعليم الجيد

هدف 8

)%2( 29.5

هدف 6

)%2( 22.8

هدف 9

)%1.9( 20.6

العمل الالئق ونمو االقتصاد
المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 15

الحياة في البرّ

توزيع م�ؤ�س�سة دبي العطاء واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر للم�ستلزمات الدرا�سية على الأطفال يف النيجر.

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%2( 24.8

)%0.1( 1.7
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التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

ويف عام  2017وا�صلت دولة الإمارات دعمها الدول
النامية غري ال�ساحلية ،كما يت�ضح من الزيادة
الثابتة يف مدفوعاتها ال�سنوية املقدَّمة منذ عام
 .2015وقدمت ما يزيد على  20جهة مانحة
�إماراتية م�ساعدات بقيمة  512.7مليون درهم
�إماراتي ( 139.6مليون دوالر �أمريكي) لدعم
 31من الدول النامية غري ال�ساحلية� ،سبع ع�شرة
دولة منها تعد كذلك من البلدان الأقل منو ًا ،وثالث
من الدول املنخف�ضة الدخل .ومت تقدمي  95يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام � 2017إىل الدول النامية غري
ال�ساحلية يف �شكل منح .وكانت �أعلى  3قطاعات
ح�صلت على دعم :قطاع اخلدمات الطبية ،ودعم
امليزانية العامة ،والتنمية احل�ضرية و�إدارتها.
بينما جاءت �أفغان�ستان ومايل والنيجر و�أوغندا
و�أوزبك�ستان على ر�أ�س الدول النامية غري ال�ساحلية
الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات يف عام  ،2017حيث ح�صلت على ما يزيد
املوجهة
على  60يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات َّ
�إىل هذه الفئة من الدول .ويوفر امللحق رقم ()2
ح�ساب ًا تف�صيلي ًا للدعم الإماراتي املقدم �إىل الدول
النامية غري ال�ساحلية خالل عام  ،2017مع بيان
املدفوعات بح�سب قطاع امل�ساعدات.
افتتاح م�ست�شفى زايد للأمومة والطفولة يف كابول.

الدول النامية غير الساحلية

يعد حرمان الدول
النامية غير الساحلية من
اإلطاللة على أي منافذ
بحرية من أهم العقبات
التي تواجهها لتحقيق
التنمية االقتصادية
واالجتماعية بشكل عام.

المجموع الكلي

139.6

مليون دوالر أمريكي

وتت�ألف هذه املجموعة من  32دولة مبجموع �سكان
�إجمايل يبلغ  440مليون ن�سمة ،ن�صفها تقريب ًا
( 17دولة) تعد كذلك من �ضمن فئة �أقل البلدان
منو ًا .ونظر ًا �إىل �أن ق�سم ًا كبري ًا من �أن�شطة التجارة
العاملية لل�سلع والب�ضائع يتم عرب البحار ،تعاين
الدول النامية غري ال�ساحلية �صعوبات كبرية يف
امل�شاركة والتناف�سية يف الأ�سواق العاملية .وعالوة
على هذا ،ت�شري التقارير �إىل �أن الدول النامية غري
ال�ساحلية تدفع �أكرث من �ضعف تكاليف الواردات
وال�صادرات مقارن ًة بجريانها من الدول املطلة
على البحر .ويعد ن�صيب �صادرات الدول النامية
غري ال�ساحلية ،الذي بلغ �أقل من واحد يف املئة من
ال�صادرات العاملية يف عام  ،2015تذكري ًا قوي ًا
بالو�ضع اخلا�ص الذي �ستظل الدول النامية غري
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ال�ساحلية تواجهه على الدوام.
وملعاجلة هذه االحتياجات اخلا�صة ،وتعزيز التقدم
االجتماعي واالقت�صادي والتنموي للدول النامية غري
ال�ساحلية ،وبالتايل تزويد تلك الدول بفر�ص واعدة
�أف�ضل لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول
عام  ،2030ومبد�أ “عدم جتاهل �أي طرف يتخلف
عن م�سرية التنمية” ،مت تطبيق الكثري من التدابري
العاملية ،ومنها برنامج عمل فيينا للدول النامية غري
ال�ساحلية للعقد (،)VPoA( )2024-2014

الذي يهدف �إىل تلبية احلاجات ،والت�صدي
للتحديات اخلا�صة التي تواجهها الدول النامية غري
ال�ساحلية ،الناجتة عن عدم �إطاللتها على منافذ
بحرية ،ب�أ�سلوب مت�سق من خالل تنفيذ جمموعة
مع َّينة من الإجراءات يف �ستة جماالت ذات �أولوية
هي -1 :امل�شكالت ال�سيا�ساتية الأ�سا�سية املتعلقة
بالعبور امل�ؤقت -2 .تطوير و�صيانة البنية التحتية.
 -3التجارة العاملية وتي�سري التبادل التجاري-4 .
التعاون والتكامل الإقليمي -5 .التحوالت الهيكلية
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االقت�صادية -6 .و�سائل التنفيذ.
و�إ�ضافة �إىل هذا مت ت�ضمني م�ؤ�شرات �صريحة
�ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة ،من بينها الهدف
الإمنائي العا�شر :ي�ستدعي ال�سعي �إىل احلد من
عدم امل�ساواة داخل البلدان ،وبني بع�ضها بع�ض ًا،
تقدمي الدعم �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة،
مبا فيها الدول النامية غري ال�ساحلية“ :ت�شجيع
تقدمي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية والتدفقات
املالية ،مبا يف ذلك اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
�إىل الدول الأ�شد احتياج ًا �إليها ،وال�سيما البلدان
الأقل منو ًا ،والبلدان الإفريقية ،والدول اجلزرية
ال�صغرية النامية ،والبلدان النامية غري ال�ساحلية،
وفق ًا خلططها وبراجمها الوطنية”.

وعلى غرار ما جرى يف الأعوام ال�سابقة كانت
امل�شروعات املنفذة يف الدول النامية غري ال�ساحلية
�ضمن قطاع اخلدمات االجتماعية ،التي تهدف
�إىل حت�سني الرعاية االجتماعية املقدمة �إىل
الأفراد ،وعلى �سبيل املثال ف�إن كفالة الأيتام والأ�سر
والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتوفري
الفر�ص والأ�صول امل�ساهمة يف توليد الدخل ،من بني
�أبرز �أنواع الدعم الذي قدمته اجلهات الإماراتية
املانحة خالل عام .2017
وجاء قطاع ال�صحة ،مبا يف ذلك اخلدمات
الطبية والتثقيف ال�صحي جمتم َعني ،ثاين �أبرز
القطاعات تلقي ًا للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املوجهة �إىل الدول النامية غري ال�ساحلية ،بقيمة
َّ
بلغت  96.5مليون درهم �إماراتي ( 26.3مليون
دوالر �أمريكي) .وكانت �أفغان�ستان وتركمان�ستان
و�أوزبك�ستان على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا
لهذا النوع من الدعم من دولة الإمارات خالل
املوجه �إىل م�شروعات
عام  .2017و�شمل الدعم َّ
اخلدمات الطبية ،التي جرى تنفيذها يف  14دولة
من الدول النامية غري ال�ساحلية ،بناء امل�ست�شفيات
والعيادات و�أجنحة طب الأطفال و�صيدليات
العقاقري الطبية .وذلك الإ�ضافة �إىل توفري الدعم
ل�شراء الكثري من الأجهزة الطبية ،كما وا�صلت دولة
الإمارات جهودها لتنفيذ برامج عالجية طبية،
�شملت عالج مر�ض عمى الأنهار .وبالإ�ضافة �إىل
تنفيذ حمالت عالج الإ�صابة بالديدان بني طالب
املدار�س ،مت تنفيذ م�شروعات للرتبية والتثقيف
ال�صحي من �أجل تعزيز املمار�سات ال�صحية يف
�إطار حملة املياه والت�صحاح والنظافة ال�صحية
بني الأطفال يف �سن املدر�سة ،والتي مت تنفيذها يف

 200مدر�سة موزعة على  12منطقة يف خمتلف
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�أنحاء زميبابوي.
ووا�صلت �أكرث من  12دولة من الدول النامية غري
ال�ساحلية اال�ستفادة من برامج التعليم املتنوعة
التخ�ص�صات ،والتي و�صلت �إىل جميع �شرائح
املجتمع ،من خالل م�شروعات خمتلفة بدء ًا من
التعليم يف الطفولة املبكرة ،والتعلي َمني الأ�سا�سي
والثانوي ،والتعليم يف حاالت الطوارئ ،وحتى برامج
تدريب البالغني .وكانت الو�س ونيبال والنيجر
ورواندا و�أوغندا �أعلى خم�س دول ح�صلت على دعم
من دولة الإمارات لرباجمها التعليمية بني الدول
النامية غري ال�ساحلية.
ووفق ًا للأمم املتحدة تبلغ ن�سبة الطرق املع َّبدة يف
الدول النامية غري ال�ساحلية نحو الثلث فح�سب؛
حيث توجد خم�س دول فح�سب لديها ن�سبة تفوق
 50يف املئة من طرقها مع َّبدة 83.ويف �سعي �إىل
التغلب على بع�ض التحديات املتعلقة بالبنية
التحتية يف الدول النامية غري ال�ساحلية� ،شمل
الدعم الذي قدمته دولة الإمارات ،خالل عام
� ،2017إىل قطاع البنية التحتية للنقل الربي
تنفيذ م�شروعات يف كل من قريغيز�ستان ،وماالوي،
و�سوازيالند ،وطاجيك�ستان .ويف عام  2017و�صلت
املوجهة مل�صلحة هذه امل�شروعات
قيمة املدفوعات َّ
املمولة �سنوات عدة �إىل  18.8مليون درهم �إماراتي
( 5.1مليون دوالر �أمريكي).
و�إ�ضاف ًة �إىل هذا ،ح�صلت م�شروعات التنوع
الأحيائي ،التي جرى تنفيذها يف ثماين دول من
الدول النامية غري ال�ساحلية ،والأن�شطة املتعلقة
باملياه على دعم �إماراتي .وخالل عام  2017جرى
تنفيذ م�شروعات تهدف �إىل تزويد ع�شرات الآالف
من الأ�شخا�ص ب�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية يف
 11دولة من الدول النامية غري ال�ساحلية .ففي
لي�سوتو ،التي تعد من البلدان الأقل منو ًا ،وا�صلت
دولة الإمارات دعمها لبناء واحد من �أنظمة �إمداد
املياه الكبرية هناك ،وهو �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.
وب�صفتها من بني البلدان الأقل منو ًا �شهدت مايل
زياد ًة كبرية يف التمويل املقدم من دولة الإمارات
خالل عام  .2017وبزيادة تقدَّر بنحو �أربعة
�أ�ضعاف ما مت تقدميه يف عام  ،2016ح�صلت مايل
على  90.6مليون درهم �إماراتي ( 24.7مليون
دوالر �أمريكي) م�ساعدات من دولة الإمارات يف
عام  ،2017مت تقدميها بالكامل يف �صورة منح.
وعلى نحو م�شابه لطريقة التمويل التي اتبعتها
دولة الإمارات خالل عام  2017مع البلدان الأقل
منوا ،والدول النامية غري ال�ساحلية الأخرى ،مت
تقدمي ق�سم كبري من م�ساعداتها اخلارجية على
هيئة م�ساعدات ثنائية الأطراف ،يف �صورة دعم

للميزانية العامة .وكان حت�سني الرعاية االجتماعية
وال�ضمان االجتماعي للطبقات الفقرية واملحتاجني
يف مايل حمور تركيز امل�ساعدات يف عام ،2017
حيث مت تنفيذ �أن�شطة لدعم دور الأيتام وكفالة
�أكرث من  500طفل يتيم ،من خالل توفري الأ�صول
امل�ساهمة يف توليد الدخل ،مثل ِّ
حمال البيع بالتجزئة
واملزارع ور�ؤو�س املا�شية وماكينات احلياكة .وعالوة
على م�شروعات اخلدمات الطبية ،مبا فيها بناء
العيادات ،وتوفري الأجهزة الطبية ،مولت دولة
الإمارات بناء املدار�س والف�صول الدرا�سية ومراكز
التدريب يف مايل .كما مت بناء �آبار وخزانات مياه
من �أجل تلبية احتياجات �أكرث من � 8,000شخ�ص
يف مايل ،وهو ما �ساهم يف توفري الدعم املطلوب
ملح لتوفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية.
ب�شكل ٍّ
وجاءت �أوغندا ،وهي كذلك من بني البلدان الأقل
منو ًا ،يف املرتبة الرابعة بني الدول النامية غري
ال�ساحلية التي ح�صلت على دعم من دولة الإمارات
خالل عام  .2017وبلغت قيمة امل�ساعدات
 37.7مليون درهم �إماراتي ( 10.3مليون دوالر
�أمريكي) ،مت تقدميها بالكامل يف �صورة منح،
وتوجيهها �إىل م�صلحة الكثري من امل�شروعات
التنموية والإن�سانية واخلريية يف الدولة .وكانت
املوجه
الدفعة الأوىل من التمويل املتعدد ال�سنوات َّ
�إىل دعم الالجئني يف �أوغندا (بقيمة  7.3مليون
درهم �إماراتي� ،أي ما يعادل مليوين دوالر �أمريكي)
هي �أكرب املدفوعات من حيث القيمة ،ب�صفتها
جزء ًا من التعهد الذي �أعلنته دولة الإمارات بتقدمي
 18.4مليون درهم �إماراتي ( 5ماليني دوالر
�أمريكي) خالل “قمة الت�ضامن مع الالجئني”
عام .2017
وجاء قطاع خدمات الرعاية االجتماعية يف املرتبة
الثانية بني �أعلى القطاعات التي ح�صلت على
دعم من دول الإمارات يف �أوغندا .و�شملت هذه
ٍ
امل�ساعدات متويل دور الأيتام ،وكفالة ما يقرب من
 4,000طفل يتيم وعائلة حمتاجة ،بالإ�ضافة �إىل
حتفيز فر�ص توليد وزيادة الدخل للكثري من الأ�سر،
مبا يف ذلك منح املزارع ،ور�ؤو�س املا�شية ،وحمال
البيع بالتجزئة ،ومناحل �إنتاج الع�سل ،وم�شاتل
املحا�صيل الب�ستانية.
ويع ُّد تعزيز قطاع التعليم يف الدولة من
بني ا لأولويات الوطنية يف �أوغندا .وحتتل
الدولة املرتبة الثانية بني �أكرث الدول �شباب ًا
على م�ستوى العامل؛ حيث يبلغ متو�سط عمر
�سكان �أوغندا �أقل من  16عام ًا  ،يف حني
يبلغ املتو�سط العاملي  29.6عام 84 .واعرتاف ًا
من دولة ا لإمارات بحاجات هذا القطاع؛
ف�إنها قدمت م�ساعدات بقيمة  8.5مليون
درهم �إماراتي (  2.3مليون دوالر �أمريكي)
يف �صورة منح مل�صلحة م�شروعات متعددة،
�شملت تنفيذ برامج تدريب للمعلمني ،و�ضمان
�إتاحة التعليم ا لأ�سا�سي يف اجلزء ال�شمايل
من �أوغندا ،وبناء  4مدار�س ،والكثري من
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الف�صول الدرا�سية ،وتعزيز درا�سة العلوم
والريا�ضيات
والهند�سة
والتكنولوجيا
(  )STEMبني البنني والبنات ،والتدريب
املهني لإعداد الطالب للمهن املنتجة ،وتوفري
برامج تدريبية على تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للطالب واملعلمني على حد �سواء.
وعالوة على هذا ،نفذت دولة ا لإمارات الكثري
من ا لأن�شطة ا لأخرى يف �أوغندا ،ومنها على
�سبيل املثال دعم جهود التن ُّو ع ا لأحيائي،
وتوفري مياه ال�شرب ا لأ�سا�سية لأكرث من
� 10آالف ن�سمة.
وكانت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات ،يف عام � ،2017إىل �أوزبك�ستان �أعلى
مدفوعات مقدمة من دولة الإمارات �إىل الدولة،
بقيمة  35.2مليون درهم �إماراتي ( 9.6مليون دوالر
�أمريكي) ،مت تقدميها يف �صورة منح .وبالإ�ضافة
�إىل امل�شروعات اخلريية �ساهمت هذه امل�ساعدات
يف دعم اخلدمات الطبية بالدولة ،حيث مت توجيه
غالبيتها �إىل متويل م�ست�شفى متخ�ص�ص بالأمرا�ض
املُعدية .ويف تركمان�ستان قدمت دولة الإمارات،
خالل عام  ،2017م�ساعدات لقطاع ال�صحة،
يف �صورة منح بقيمة  33.4مليون درهم �إماراتي
( 9.1مليون دوالر �أمريكي) لتمويل بناء م�ست�شفى.
ويف بوركينا فا�سو وت�شاد و�إثيوبيا وقريغيز�ستان،
وطاجيك�ستان وا�صلت دولة الإمارات تنفيذ

م�شروعاتها املمتدة يف قطاع اخلدمات االجتماعية،
الذي يعد القطاع الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات يف هذه
الدول خالل عام  .2017وبالإ�ضافة �إىل دعمها
املوجه �إىل قطاع التعليم وا�صلت دولة الإمارات
َّ
تنفيذ م�شروعاتها لإمداد املياه يف هذه الدول؛ حيث
قامت ببناء �آبار املياه ،و�إتاحتها لأكرث من � 32ألف
�شخ�ص يف بوركينا فا�سو ،ويف املناطق القروية من
�إثيوبيا ،حيث ي�ستلزم احل�صول على املياه ال�سري
مل�سافة  20كيلومرت ًا �أو �أكرث ،وهي امل�سرية التي
غالب ًا ما تقوم بها الن�ساء والفتيات.
ويف بوركينا فا�سو مولت الإمارات بناء مركز �صحي،
كما قدمت دعم ًا مل�شروعات �أخرى لتوفري اخلدمات
ال�صحية .و�شملت الربامج ال�صحية التي مولتها
دولة الإمارات يف �إثيوبيا برامج عالج الإ�صابة
بالديدان بني طالب املدار�س ،و�إر�سال بعثات طبية،
وتوفري الإمدادات وامل�ستلزمات الطبية ،مبا يف
ذلك توفري الرعاية ال�صحية للم�صابني ب�أمرا�ض
العيون .ودعمت دولة الإمارات كذلك الربنامج
الوطني للق�ضاء على الرتاخوما يف �إثيوبيا بحلول
عام  .2020وبال�شراكة مع مركز كارتر �ست�ساعد
دولة الإمارات على توفري العالجات الالزمة لنحو
 16مليون �شخ�ص على مدى �أربع �سنوات ،بالإ�ضافة
�إىل �إجراء ما يقرب من � 350ألف جراحة يف
العيون ،وتنفيذ برامج رفع الوعي التي ت�صل �إىل ما
يزيد على � 13ألف قرية ،وبناء نحو ن�صف مليون
دورة مياه .ووفق ًا لتقارير منظمة ال�صحة العاملية
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ف�إن الرتاخوما ،وهي املر�ض املع َّر�ض نحو  67مليون
�شخ�ص يف �إثيوبيا للإ�صابة به ،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 ال�صرف ال�صحي.
ويف طاجيك�ستان ،بالإ�ضافة �إىل الدعم املتعدد
املوجه
القطاعات املقدم يف عام  ،2017مبا فيه َّ
�إىل قطاعات ال�صحة والتعليم واملياه وال�صرف
ال�صحي ،وا�صلت دولة الإمارات دعمها لبناء طريق
كولوب-كالآي كومب ،وهو طريق رئي�سي يقع يف
جنوب طاجيك�ستان.

  25:لكشلاالمساعدات اإلماراتية الموجهة إلى الدول النامية غير الساحلية
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

الخدمات الطبية
)%18( 25.5

سياسة البناء واإلدارة التنفيذية
)%7( 9.8

دعم الميزانية العامة
)%12( 16.9

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%7( 9.2

المنشآت الدينية
)%10( 13.5

مرافق التعليم والتدريب
)%6( 8.6

139.6

دوالر أمريكي

التنمية الحضرية وإدارتها
)%9( 12.0

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%5( 6.6

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%8( 11.0

البنية التحتية للنقل البري
)%3( 5.1
أخرى
)%15( 21.3

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

هدف 11

)%29( 40.9

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

)%18( 25.6

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 1

)%16( 21.8

القضاء على الفقر

هدف 8

)%12( 16.8

هدف 4

)%11.3( 15.8

العمل الالئق ونمو االقتصاد
التعليم الجيد

هدف 6

)%7( 9.1

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 15

)%1( 1.6

هدف 16

)%1( 1.6

هدف 2

)%0.3( 0.4

هدف 17

)%0.3( 0.4

هدف 7

)%0.1( 0.2

الحياة في البرّ

السالم والعدل والمؤسسات القوية
القضاء التام على الجوع
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات تنفذ م�شاريع لتوفري املياه يف طاجيك�ستان.

)%4( 5.4
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الدول الجزرية الصغيرة النامية

تم االعتراف بمجموعة
المشار إليها باسم
الدول ُ
“الدول الجزرية الصغيرة
النامية” خالل قمة
األرض ،التي عقدتها
األمم المتحدة عام
 ،1992عندما اجتمع
قادة العالم لوضع خطة
للتنمية المستدامة.

وت�ضمنت الوثيقة اخلتامية للقمة ،جدول �أعمال
القرن احلادي والع�شرين� ،أ�سا�س ًا وا�ضح ًا للعمل
من �أجل ح�شد اجلهود العاملية الرامية �إىل التغلب
على التحديات املعقدة التي تواجهها جمموعة الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ،التي ت�ضم  38دولة -
ً 85
ت�سع منها تُعد من البلدان الأقل منوا.
ومن بني ما ورد يف الوثيقة اخلتامية�“ :إن الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ،واجلزر التي تدعم
املجتمعات املحلية ال�صغرية ،ت�شكل حالة خا�صة
من حيث البيئة والتنمية على حد �سواء .فهي تت�سم
باله�شا�شة وال�ضعف من الناحية البيئية؛ ف�صغر
حجم هذه الدول ،وحمدودية مواردها ،بالإ�ضافة
�إىل ت�شتتها اجلغرايف ،وعزلتها عن الأ�سواق،
موات اقت�صادي ًا ،وحتول
جتعلها يف موقف غري ٍ
وفورات اقت�صادية” .و”تعاين الدول
دون حتقيقها
ٍ
اجلزرية ال�صغرية النامية امل�شكالت والتحديات
البيئية كافة ،التي تعانيها املنطقة ال�ساحلية ،والتي
ترتكز يف حمدودية امل�ساحة الربية؛ حيث �إنها تعاين
قدر ًا كبري ًا من ال�ضعف واله�شا�شة جتاه م�شكالت
االحتبا�س احلراري ،وارتفاع منا�سيب مياه البحر،
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض م�ستوى الأر�ض يف عددٍ من
اجلزر ال�صغرية احلجم؛ ما يجعلها تواجه تهديد ًا
متزايد ًا لفقدان �أرا�ضيها بالكامل .كما تواجه
غالبية اجلزر اال�ستوائية حالي ًا املزيد من الت�أثريات
بتغي املناخ ،التي تظهر يف �صورة
املبا�شرة املرتبطة ُّ
تزايد ملعدل حدوث الزوابع والعوا�صف والأعا�صري.
وتت�سبب تلك احلوادث املناخية بوقوع انتكا�سات
كبرية يف م�سرية التنمية االجتماعية واالقت�صادية
86
لتلك الدول اجلزرية”.
وا�ستجاب ًة لتلك امل�شكالت مت تطبيق الكثري من
تدابري الدعم الدولية .وتظل اخلطة الرئي�سية
املتبعة يف هذا ال�سياق هي “برنامج العمل من
�أجل التنمية امل�ستدامة للدول اجلزرية ال�صغرية
النامية” ،الذي مت االنتهاء منه عام ،1994

المجموع الكلي

350.6

مليون دوالر أمريكي

م�شروع توليد الطاقة من الرياح يف �ساموا.
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و ُيعرف كذلك با�سم برنامج عمل باربيدو�س
املعجل للدول
( 87.)BPOAوتعد “�إجراءات العمل َّ
اجلزرية ال�صغرية النامية” ،التي تُعرف كذلك
با�سم “م�سار �ساموا” هي �إطار العمل الدويل الذي
مت �إعداده ليكون الوثيقة اخلتامية للم�ؤمتر الدويل
الثالث املعني بالدول اجلزرية ال�صغرية النامية،
الذي عقد يف عام  ،2014ويعيد ت�أكيد تعهد
املجتمع الدويل بتحقيق التنمية امل�ستدامة يف الدول
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اجلزرية ال�صغرية النامية.
وعلى نحو م�شابه كانت خطة  2030لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة وا�ضحة يف دعمها الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية؛ حيث ت�ضمنت ن�صف �أهدافها
ال�سبعة ع�شر ،املتعلقة بال�صحة والتعليم والطاقة
وت�أ�سي�س ال�شراكات من �أجل حتقيق الأهداف،
غايات وا�ضحة معنية بالدول اجلزرية ال�صغرية
النامية .فبالإ�ضافة �إىل الهدف الإمنائي العا�شر من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،الذي يدعو �إىل توجيه
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية والتدفقات املالية،
مبا يف ذلك اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر� ،إىل الدول
التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،مبا فيها الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية ،جاءت الغاية الثانية من الهدف
الإمنائي الثالث ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة
الذي ن�ص على “اتخاذ �إجراءات عاجلة للت�صدي
لتغي املناخ و�آثاره” بتوجيه اجلهود العاملية من �أجل
ُّ
“تعزيز �آليات حت�سني م�ستوى قدرات التخطيط
والإدارة الف َّعالني املتعلقني بتغري املناخ يف البلدان
الأقل منو ًا ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،مبا
يف ذلك الرتكيز على الن�ساء وال�شباب واملجتمعات
املحلية واملهم�شة”.
وتعد دولة الإمارات العربية املتحدة من الداعمني
الأ�سا�سيني لهذه الدعوة العاملية �إىل العمل من �أجل
دعم الدول اجلزرية ال�صغرية النامية .فعلى مدى
�سنوات ،وبالإ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدات خارجية
�إىل عدد من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية،
�أطلقت دولة الإمارات اثنني من �أكرب اال�ستثمارات

يف م�شروعات الطاقة النظيفة امل�صممة لدعم
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية� :صندوق
ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول املحيط الهادئ،
و�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة .وعلى الرغم من �أنه
مل يتم تخ�صي�صه ب�شكل �أ�سا�سي للدول اجلزرية
ال�صغرية النامية� ،إال �أن برنامج �صندوق �أبوظبي
للتنمية والوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،بقيمة
 1.29مليار درهم �إماراتي ( 350مليون دوالر
�أمريكي) ،يعمل على متويل م�شروعات حت ّولية يف
الدول الأع�ضاء بالوكالة الدولية للطاقة املتجددة،
التي مقرها مدينة �أبوظبي .ومن �أ�صل  20دولة
دعمها املرفق حتى الآن ،بتمويل من �صندوق �أبوظبي
للتنمية ،هناك  10دول منها تعد دو ًال جزرية
�صغرية نامية.
و�أمت �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
املحيط الهادئ بنجاح تنفيذ  11م�شروع ًا يف دول
جزرية تقع باملحيط الهادئ ،من بينها ثالثة من
البلدان الأقل منو ًا ،هي :جزر �سليمان ،وتوفالو،
وفانواتو .وتنتج هذه امل�شروعات املمولة مبنحة
قيمتها  183.4مليون درهم �إماراتي ( 50مليون
دوالر �أمريكي) جمتمع ًة ما يقدَّر بنحو  6.5ميجاوات
من الطاقة املتجددة؛ ما ي�سهم يف منع انبعاث نحو
 8,500طن من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون
ال�ضارة يف كل عام ،واال�ستغناء ع َّما يقدَّر بنحو
 3.2مليون لرت من وقود الديزل؛ ما ي�سهم يف
حتقيق وفورات حملية يف التكلفة .وبالن�سبة �إىل
الت�أثري الطويل الأجل ت�سهم تلك امل�شروعات يف
موا�صلة تعزيز قطاع الطاقة بتلك الدول ،بالإ�ضافة
�إىل دفع النمو االقت�صادي ،وبالتايل ح�شد موارد
داخلية �إ�ضافية مل�صلحة الدول اجلزرية الواقعة يف
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املحيط الهادئ.
ويعد �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة مثا ًال �آخر لربامج
املنح امل�ستمرة ،بقيمة  183.4مليون درهم �إماراتي
( 50مليون دوالر �أمريكي) ،وهو خم�ص�ص
مل�شروعات الطاقة املتجددة يف دول البحر الكاريبي.
ويت�ضمن امل�شروع �أهداف ًا �صريحة تركز على متكني
املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
قدرة دول املنطقة على ت�سخري الطاقة الناجتة عن
م�صادر متجددة� ،إىل جانب خف�ض تكاليف الطاقة
يف املنطقة ب�صورة كبرية .وح�صلت خم�س دول من
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية على متويل ،خالل
الدورة الأوىل للربامج يف عام  ،2017التي من
املقرر �أن تنتهي يف عام .2018
ويف عام � 2017أنفقت دولة الإمارات  1.29مليار
درهم �إماراتي ( 350.6مليون دوالر �أمريكي)
مل�صلحة �أكرث من  24دولة من الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية� ،ست منها تعد من البلدان الأقل
منو ًا .وكان الدعم املقدم ،خالل عام � ،2017أكرب
بكثري من ذلك املقدم خالل الأعوام ال�سابقة ،حيث
زاد �إىل �أكرث من �ضعفي الدعم املقدم عام ،2015

وبارتفاع قدره  19يف املئة عن الدعم املقدم عام
 .2016وجاءت �أنتيغوا وبربودا ،وجزر ال ُقمر،
وغينيا بي�ساو ،وجزر املالديف ،و�سي�شل ،على ر�أ�س
قائمة الدول اجلزرية ال�صغرية النامية الأكرث تلقي ًا
مل�ساعدات خارجية من دولة الإمارات خالل عام
 .2017و�إ�ضافة �إىل هذا �أعلنت دولة الإمارات
يف عام  2017التزامها بتقدمي  425.7مليون
درهم �إماراتي ( 115.9مليون درهم �أمريكي)
ت�سع من الدول اجلزرية
لدعم الربامج التنموية يف ٍ
ال�صغرية النامية .ويو�ضح امللحق رقم ( )3الدعم
الإماراتي املقدم �إىل الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية خالل عام  ،2017مع بيان املدفوعات
بح�سب قطاع امل�ساعدات.
وجاءت قطاعات دعم امليزانية العامة ،واخلدمات
الطبية ،والتنمية احل�ضرية و�إدارتها ،والبنية
التحتية للنقل اجلوي ،والطاقة ال�شم�سية ،من بني
�أعلى القطاعات التنموية التي جرى متويلها يف
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية.
ويف ظل وفرة الطاقة املتجددة ،و�إتاحتها ،تبدو
زيادة فر�ص ح�صول الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية على الطاقة املتجددة امل�ستدامة بتكلفة
مي�سرة �أمر ًا ب�سيط ًا .ومع هذا؛ فال تزال تكلفة
َّ
الطاقة يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية من بني
�أعلى التكاليف على م�ستوى العامل ،ويعود ال�سبب يف
هذا� ،إىل حد كبري� ،إىل االرتفاع الن�سبي يف تكلفة
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نقل الوقود ،ونق�ص تط ُّور قطاع الطاقة املتجددة.
ويف عام � 2017أعادت دولة الإمارات ت�أكيد دعمها
امل�ستمر للدول النامية والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية لتلبية حاجاتها املتزايدة من الطاقة من
خالل موارد متجددة وم�ستدامة .حيث قدمت دولة
الإمارات متوي ًال �إمنائي ًا �إ�ضافي ًا لتنفيذ م�شروعات
�ست من
للطاقة ال�شم�سية جرى تنفيذها مل�ساعدة ٍ
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،هي� :أنتيغوا
وباربودا ،الباهاما ،باربادو�س ،باالو ،فانواتو،
�سانت فن�سنت والغرينادين ،ملعاجلة �أولوية م�شرتكة
بينها ،من خالل م�شروعاتها يف قطاع توليد الطاقة
و�إمدادها.
ونفذت دولة الإمارات �أن�شطة �إن�سانية بقيمة
 26.6مليون درهم �إماراتي ( 7.2مليون دوالر
�أمريكي) ،مت توجيه الق�سم الأكرب منها ا�ستجاب ًة
للحاجات الإن�سانية للدول اجلزرية ال�صغرية
النامية املت�ضررة ،يف �أعقاب الدمار الناجت عن
الكوارث الطبيعية التي وقعت يف عام .2017
وو�صلت امل�ساعدات املتعددة القطاعات يف حاالت
الطوارئ املقدمة من دولة الإمارات �إىل �سكان دول
كثرية يف خمتلف �أنحاء العامل واجهوا الدمار الناجت
عن �إع�صاري �إرما وماريا ،ومن بينها ع�شر دول
جزرية �صغرية نامية ،هي� :أجنوال� ،أنتيغوا وباربودا،
باربادو�س ،كوبا ،دومينيكا ،جمهورية الدومينكان،
هاييتي ،جامايكا� ،سانت كيت�س ونيفي�س ،ترينيداد
وتوباغو .وا�ستجاب ًة للطلبات العاجلة املقدمة من
برنامج الأغذية العاملي ،وال�شركاء يف م�ستودع

الأمم املتحدة لال�ستجابة للحاالت الإن�سانية
( ،)UNHRDمت �إر�سال �أكرث من  90طن ًا مرتي ًا من
مواد الإغاثة يف حاالت الطوارئ من دولة الإمارات
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�إىل هاييتي ،قبل و�صول ت�أثري �إع�صار �إرما.
وبالإ�ضافة �إىل تنفيذ  14م�شروع ًا يف قطاع التنوع
�سبع من الدول اجلزرية ال�صغرية
الأحيائي يف ٍ
النامية ،ح�صل قطاع التعليم يف الكثري من الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية على م�ساعدات ُممعة
بقيمة �إجمالية بلغت  31.2مليون درهم �إماراتي
( 8.5مليون دوالر �أمريكي) .ففي كرييباتي مت
تخ�صي�ص قدر كبري من اجلهود الإماراتية مل�صلحة
قطاع التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ حيث مت بناء
مدار�س وف�صول درا�سية يف كل من �أنتيغوا وباربودا
وجمهورية غيانا ،وح�صلت جزر القمر ،التي تعد
من �ضمن الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،على
متويل لدفع رواتب املدر�سني ،والتكاليف الت�شغيلية
للمدار�س ،وحت�سني فر�ص االلتحاق ،و�إكمال مرحلة
التعليم الأ�سا�سي .وتراوحت امل�شروعات التي جرى
م�ساعدات تنموية
تنفيذها يف جزر القمر ما بني
ٍ
و�إن�سانية .وقدمت اجلهات املانحة الإماراتية
م�ساعدات جم َّمعة بقيمة  9.6مليون درهم �إماراتي
( 2.6مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة منح �إىل جزر
القمر -مت تخ�صي�ص  87يف املئة منها لدعم �أنظمة
امليزانية العامة وال�صحة والتعليم يف الدولة.
ويف غينيا بي�ساو ،التي تعد كذلك من بني البلدان
الأقل منو ًا ،قدمت دولة الإمارات ،خالل عام
 ،2017مدفوعات مت توجيه اجلزء الأكرب منها
لتمويل م�شروعات اقت�صادية م�شرتكة بقيمة
 7.9مليون درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر
�أمريكي) ،لدعم قطاع خدمات الأعمال يف الدولة.
واعرتاف ًا من دولة الإمارات ب�أهمية حت�سني فر�ص
احل�صول على الرعاية ال�صحية اجليدة ،مت توجيه
غالبية الدعم الإماراتي املقدم �إىل �سي�شل �إىل هذا
القطاع ،حيث وا�صلت دولة الإمارات متويلها املتعدد
ال�سنوات لبناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة .وبالإ�ضافة
�إىل حاجاتها اخلا�صة ب�صفتها دولة تتكون من
�أرخبيل ي�ضم �أكرث من مئة جزيرة ،تعد �سي�شل
كذلك �أ�صغر دولة يف قارة �إفريقيا 92.لذا ت�ضيف
حمدودية م�ساحة �أرا�ضيها مزيد ًا من ال�ضغوط على
تنمية الدولة ،ومن بينها تنامي حاجات الإ�سكان،
وعدم التمكن من تلبيتها ،بالن�سبة �إىل املواطنني
والوافدين على حد �سواء.
وبنا ًء على ذلك يظل تطوير الإ�سكان ،مبا يف ذلك
توفري �إ�سكان اجتماعي مي�سور التكلفة ،على ر�أ�س
الأولويات الوطنية؛ ولذلك بادرت حكومة �سي�شل
�إىل تنفيذ عدد من م�شروعات البنية التحتية،
مبا فيها “م�شروع �إ�سكان �إيلي بريزيفران�س”
( )Ile Perseveranceالذي تدعمه دولة الإمارات
مبنح منذ عام  ،2015بقيمة  22.8مليون درهم
�إماراتي ( 6.2مليون دوالر �أمريكي) .ويت�ضمن
املجمع ال�سكني  2,000وحدة �سكنية مي�سورة
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

التكلفة ،ت�شتمل على �إمدادات املياه والكهرباء،
و�أنظمة ال�صرف ال�صحي ،واملرافق العامة،
بالإ�ضافة �إىل مدر�ستني للتعليم الأ�سا�سي،
وم�ست�شفى ،ومركز لل�شرطة ،و�آخر للدفاع املدين.
ويف املالديف ،بالإ�ضافة �إىل الدعم الإماراتي
املوجه �إىل م�شروع العالج عن ُبعد – وهو
امل�ستمر َّ
مبادرة على درجة عالية من الأهمية للتغلب على

المساعدات الخارجية 2017

ال�صعوبات اجلغرافية التي تعانيها الدولة ،حيث
ي�صل امل�شروع �إىل  35جزيرة نائية ،ويخدم �آالف
الأ�شخا�ص الذين هم يف حاجة �إىل احل�صول على
رعاية �صحية – تر َّكز دعم دولة الإمارات املقدم
خالل عام  2017ب�شكل �أ�سا�سي على قطاعني:
قطاع دعم امليزانية العامة ،من �أجل توفري مبالغ
�إ�ضافية مل�صلحة خطط التنمية الوطنية باملالديف،
وقطاع البنية التحتية للنقل اجلوي بها .ويت�ضمن

امل�شروع التنموي الذي جرى تنفيذه يف مطار فيالنا
الدويل ،يف ماليه عا�صمة املالديف ،بناء مدرج
جديد للطائرات ،ومبانٍ للركاب 93.ولن ي�سهم
بناء املطار الدويل اجلديد يف مانافارو ،يف نونو
�آتول ،املُنفذ مبنحة من دولة الإمارات ،يف حتقيق
دفعة قوية لقطاع النقل فح�سب ،بل �سي�ساعد املطار
اجلديد كذلك على تعزيز قطاع ال�سياحة يف املالديف.

  26:لكشلاالمساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

البنية التحتية للنقل الجوي
)%43( 149.3

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%4( 12.7
دعم الميزانية العامة
)%2( 7.9

إدارة المخلفات والتخلص منها
)%15( 50.9
الخدمات الطبية
)%14( 49.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%2( 7.0

350.6

دوالر أمريكي

موارد األراضي الزراعية
)%8( 29.0

التدريب المهني
)%1( 4.9

اإلسكان منخفض التكلفة
)%6( 22.3

الطاقة الشمسية
)%1( 3.9
أخرى
)%4( 13.0

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 9

)%43( 149.6

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 6

)%18( 63.6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 3

)%14( 49.7

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 2

)%9( 29.6

القضاء التام على الجوع

هدف 11

)%8( 27.5

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

)%2( 8.2

هدف 1

)%2( 7.3

هدف 8

)%2( 7.2

التعليم الجيد
القضاء على الفقر
العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 7

)%1( 4.7

هدف 16

)%1( 3.1

هدف 15

)%0.04( 0.1

هدف 17

)%0.002( 0.01

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
السالم والعدل والمؤسسات القوية
الحياة في البرّ

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
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المساعدات الخارجية 2017

صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات
ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة

التعاقد وامل�شرتيات .وقد �شهد �إعالن الدورة الثانية
البدء يف ت�أ�سي�س �سبع �شراكات ُقطرية جديدة ،مع
كل من :الربازيل ،جمهورية الدومينيكان ،غرينادا،
غيانا ،هاييتي� ،سانت كيت�س ونيفي�س� ،سانت لوت�سيا.
وجا ٍر حالي ًا تطوير الدورة الثالثة.
ويقدم �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة م�ساعداته بالكامل
على �أ�سا�س غري م�شروط :حيث تعتمد �شركة م�صدر
طريقة املناق�صات العاملية التناف�سية ،مع الرتكيز
على ت�أهيل ال�شركات املحلية ،للجوانب الهند�سية،
وامل�شرتيات ،والإن�شاءات .ويتم َّيز ال�صندوق ب�سيا�سة
تراعي اجلوانب اجلن�سانية ،ويطبق معايري رائدة
للمرونة والقدرة على مواجهة الكوارث ،مت تنفيذها
عقب مو�سم الأعا�صري يف عام .2017
وعالوة على هذا جاء �صندوق ال�شراكة بني دولة
الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة
لي�ؤكد �إر�ساء ركيزة جديدة ملدِّ �سبل التعاون
والتبادل بني دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي.
وقد �شهد ال�سفر بني املنطقتني زياد ًة مطردة ،كما
قام عدد من دول البحر الكاريبي بتعيني �سفراء
لدى دولة الإمارات خالل العام املا�ضي؛ من
�أجل تطوير الروابط التجارية واال�ستثمارية بني
البلدين .و�إ�ضافة �إىل هذا ،يعد معر�ض �إك�سبو دبي
 2020حمور ًا رئي�سي ًا للرتكيز ،حيث �أتاحت حكومة
الإمارات لكل دولة من دول البحر الكاريبي الفر�صة

ليكون لها جناح خا�ص بها ال�ستقبال زوار املعر�ض
الذين من املتوقع �أن ي�صلوا �إىل  25مليون زائر.

 2.5و 3.5ميجاوات ،بالإ�ضافة �إىل توفري تيار
كهربائي �إ�ضايف ل�شبكة الطاقة الوطنية يف الدولة.

وبالإ�ضافة �إىل ال�سعي �إىل حتقيق الهدف العام له
للتغي املناخي ،وتعزيز فر�ص التمكني
بالت�صدي َّ
االقت�صادي ،مت �إطالق �صندوق ال�شراكة بني دولة
الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة
ا�ستجاب ًة الرتفاع تكاليف �إنتاج الطاقة يف الدول
اجلزرية مبنطقة الكاريبي ،التي حددتها الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة (�آيرينا) ،و�إجراءات العمل
املعجل للدول اجلزرية ال�صغرية النامية (م�سار
َّ
�ساموا) ب�صفتها �إحدى العقبات الأ�سا�سية يف �سبيل
حتقيق النمو .فعلى �سبيل املثال �ساهمت م�شروعات
الدورة الأوىل ،التي جرى تنفيذها يف خم�س دول،
يف توطيد تلك املكا�سب ،ومنها تعزيز ت�أمني الطاقة
يف كل دولة منها .وبانتهائها يف عام � 2017ست�سهم
امل�شروعات التي جرى تنفيذها خالل الدورة الأوىل
يف ت�سهيل تطوير حمطات لتوليد الطاقة من الطاقة
ال�شم�سية با�ستخدام الألواح ال�ضوئية وم�شروعات
تركيب الألواح ،ب�سعة �إجمالية تبلغ  3100كيلووات.
وبالإ�ضافة �إىل هذا �شمل امل�شروع ،الذي جرى تنفيذه
يف باربيدو�س ،تركيب حمطات ل�شحن املركبات التي
ت�سري بالطاقة الكهربية بقدرة  350كيلووات ،لدعم
الهدف الذي و�ضعته الدولة بتو�سيع قاعدة املركبات
الكهربية فيها .و�إىل جانب هذا ي�شتمل امل�شروع
الذي جرى تنفيذه يف الدومينيكان على بناء حمطة
لتخزين بطاريات الطاقة الكهربية ،بقدرة ما بني

و�إدراك ًا منه للأهمية احلتمية للكفاية الذاتية،
ي�سعى كذلك �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات
ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة �إىل تطوير
خربات حملية ومعارف تقنية؛ من خالل �إتاحة
فر�ص التدريب وبناء القدرات للرجال والن�ساء يف
جزر البحر الكاريبي لدعم انتقال دولهم الأم �إىل
االعتماد على الطاقة املتجددة ،مع �ضمان م�شاركة
ن�شطة من قوة العمل يف قطاع الطاقة املتجددة.

جانب من حمطتي “بريدج تاون” للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ب�سعة �إنتاجية  350كيلو واط ،و”بومان�ستون” للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،ب�سعة �إنتاجية  500كيلو واط يف الباربادو�س.

�أطلقت دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف يناير
� ،2017صندوق منح جديد ًا بقيمة  183.7مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) لتمويل
م�شروعات الطاقة املتجددة يف الدول اجلزرية
مبنطقة البحر الكاريبي؛ ما يرفع القيمة الإجمالية
املوجهة �إىل قطاع الطاقة
للم�ساعدات التنموية َّ
املتجددة ،منذ عام � ،2013إىل ما يقرب من
 3.67مليار درهم �إماراتي (مليار دوالر �أمريكي).
وميثل �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة ()UAE-CREF
واحد ًا من �أكرب ا�ستثمارات قطاع الطاقة النظيفة
يف املنطقة ممو ًال مبنحة مفردة ،كما �أنه ي�سهم يف
تعميق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات ودول
منطقة الكاريبي.
ِّ
وي�سطر �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة ف�ص ًال جديد ًا يف
ا�سرتاتيجية امل�ساعدات التنموية املقدمة من دولة
الإمارات �إىل قطاع الطاقة املتجددة؛ حيث ي�ستكمل
م�سرية الإ�سهامات البارزة التي �سبق �أن قدمها
�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول املحيط

الهادئ -وهي �شراكة ثالثية بقيادة �شركة م�صدر،
و�صندوق �أبوظبي للتنمية ،ووزارة اخلارجية
والتعاون الدويل� ،إذ عمل على تنفيذ م�شروعات
للطاقة املتجددة يف  11دولة من دول املحيط
الهادئ .و�إ�ضافة �إىل هذا قدمت دولة الإمارات
املي�سرة بقيمة  1.29مليار درهم
�آلية ملنح القرو�ض َّ
�إماراتي ( 350مليون دوالر �أمريكي) �إىل الدول
الأع�ضاء يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،مت من
خاللها تنفيذ م�شروعات كبرية ثنائية الأطراف يف
جمال الطاقة املتجددة يف كل من �سي�شل وموريتانيا
وم�صر واملغرب و�أفغان�ستان ،وغريها من الدول.
وي�ستخدم �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة هيك ًال تنظيمي ًا
متم ّيز ًا ثالثي الأطراف ،مماث ًال مل�شروعات الطاقة
املتجددة التي تنفذها دولة الإمارات يف منطقة دول
املحيط الهادئ؛ حيث يقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية
املنحة التمويلية ،وتتوىل وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل �إدارة املبادرة ،بينما تعمل �شركة �أبوظبي
للطاقة املتجددة (م�صدر) على تنفيذ اجلوانب
الفنية للمبادرة .وت�شارك اجلهات الثالث يف �إدارة

اللجنة التوجيهية التي تتلقى مقرتحات امل�شروعات
من حكومات دول البحر الكاريبي وتر�سلها.
وبت�صميم ال�صندوق ،الذي يتم َّيز باملرونة ،ميكن
�أن يدعم م�شروعات الطاقة املتجددة� ،إما ب�صفته
ممو ًال �صغري ًا� ،أو ممو ًال كام ًال ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية
امل�شاركة مع القطاعني احلكومي واخلا�ص .وميكن
لل�صندوق ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة كافة،
مبا فيها الطاقة ال�شم�سية ،وطاقة الرياح ،والطاقة
احلرارية اجلوفية ،بالإ�ضافة �إىل حتويل النفايات
�إىل طاقة .ويف املعتاد تقوم احلكومات ب�إر�سال قائمة
خمت�صرة ت�شتمل على ما بني  3و 5م�شروعات ،ثم
تعمل مع اللجنة التوجيهية الختيار القرار الأخري
للم�شروع الذي مت اختياره للتنفيذ.
ويف �شهر يناير من كل عام ،خالل �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامةُ ،يعلن ال�صندوق دورة جديدة من
امل�شروعات .وت�شمل الدورة الأوىل خم�سة م�شروعات
يف كل من� :أنتيغوا وباربودا ،جزر الباهاما،
باربيدو�س ،دومينيكا� ،سانت فن�سنت ،جزر
غرينادين ،وتعد الآن قيد الإن�شاء� ،أو يف مرحلة

حمطة “ا�ستاد توما�س �أ .روبن�سون الوطني” للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف جزر الباهاما ،ب�سعة �إنتاجية  925كيلو واط.
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ً
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
الموجه إلى البلدان األقل
الخط الزمني للدعم العالمي
َّ
ً
نموا
البلدان األقل

1964

1970

1971

1981

اقرتاح مفهوم
البلدان الأقل منو ًا يف
م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية
94
(.)UNCTAD

ا�ستحداث اجلمعية
العامة للأمم املتحدة
لفئة البلدان الأقل
منو ًا ر�سمي ًا.

�إعداد الأمم املتحدة
�أول قائمة للبلدان
الأقل منو ًا ،يف قرارها
رقم .2768

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
للثمانينيات من القرن
الع�شرين مل�صلحة البلدان
الأقل منو ًا -يدعو �إىل
منحها ن�سبة  0.15من
الدخل القومي الإجمايل
كم�ساعدات �إمنائية
95
ر�سمية.

2011

2014

2015

تبني برنامج عمل
مل�صلحة البلدان
الأقل منو ًا للعقد من
عام � 2011إىل عام
 2020يف م�ؤمتر
الأمم املتحدة الرابع
ب�ش�أن البلدان الأقل
منو ًا.

اتفاق �أع�ضاء جلنة
امل�ساعدة الإمنائية،
التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية،
على العمل من �أجل
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 ت�أكيد تقدمي ن�سبة ترتاوح ما
بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من
قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/
الدخل القومي الإجمايل �إىل البلدان
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  0.15يف املئة و 0.20يف املائة من
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل
القومي الإجمايل للبلدان الأقل منو ًا.

الدول الجزرية الصغيرة النامية

1992
�إقرار فئة الدول اجلزرية ال�صغرية النامية،
ب�صفتها جمموعة من الدول التي تواجه
ظروف ًا خا�صة مت�شابهة ،ر�سمي ًا يف م�ؤمتر
املعني بالبيئة والتنمية
الأمم املتحدة ِّ
96
(قمة الأر�ض).

1994
االنتهاء من �إعداد برنامج عمل باربيدو�س
( ،)BPOAوهو برنامج عمل و�ضعته الأمم
املتحدة من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية خالل
97
امل�ؤمتر العاملي.

2014

2015

املعجل للدول
تطوير “�إجراءات العمل َّ
اجلزرية ال�صغرية النامية” ،التي تُعرف
كذلك با�سم “م�سار �ساموا” ،لتكون الوثيقة
اخلتامية للم�ؤمتر العاملي الثالث املعني
بالدول اجلزرية ال�صغرية النامية.

�إقرار �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،و�إعادة ت�أكيد
�أهمية دعم الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية عرب خمتلف
�أهداف التنمية امل�ستدامة
املتعددة.

الموجهة
البرامج المتعددة الدول والمساهمات
َّ
إلى المنظمات الدولية
وفا ًء بالتزامها بتو�سيع قاعدة م�شاركتها مع
املنظمات املتعددة الأطراف الفاعلة ذات ال�صلة،
وفق ًا ملا مت الن�ص عليه يف �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة
من عام � 2017إىل عام  ،2021كثفت دولة
املوجه �إىل الربامج التنموية
الإمارات دعمها
َّ
التوجهني الإقليمي والعاملي ،حيث
والإن�سانية ذات ُّ
قدمت  1.40مليار درهم �إماراتي ( 381.1مليون
دوالر �أمريكي) خالل عام .2017
وبذلك ميثل التمويل الإماراتي ،املقدم خالل عام
� 2017إىل هذه الربامج املتعددة الدول ،زياد ًة تقدَّر
بنحو مرتني ون�صف عما �سبق �أن قدمته دولة الإمارات
موجهة للغر�ض نف�سه،
من مدفوعات يف عام َّ ،2015
وزيادة بن�سبة  27يف املئة على عام .2016
ومت تخ�صي�ص ما قيمته  1.03مليار درهم �إماراتي
( 279.2مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل ما يقرب
من ثالثة �أرباع املدفوعات الإجمالية املوجهة
للربامج املتعددة الدول يف عام  ،2017لدعم
اجلهود التنموية والإن�سانية للمنظمات املتعددة
الأطراف .ومت دفع  800.3مليون درهم �إماراتي
( 217.9مليون دوالر �أمريكي) منها م�ساهمات

يف امليزانية الأ�سا�سية لعدد من املنظمات املتعددة
الأطراف ،وح�صلت الأمم املتحدة على غالبيتها.

الإماراتية ،وي�سعى �إىل توفري اخلرباء وامل�ساعدة
الفنية يف دول متعددة.

وو�صلت قيمة امل�ساهمات املقدمة �إىل املنظمات
غري احلكومية الدولية البارزة �إىل �أعلى قيمة لها
على مدى � 5سنوات ،حيث مت توجيه  76.8مليون
درهم �إماراتي ( 20.9مليون دوالر �أمريكي) لدعم
�أعمال الكثري من املنظمات غري احلكومية الدولية،
ومن بينها �صندوق الق�ضاء على الأمرا�ض املدارية
املهملة ()END Fund؛ وهو مبادرة خم�ص�صة
ح�صري ًا للق�ضاء على الأمرا�ض املدارية املهملة
الأكرث �شيوع ًا.

و�إ�ضافة �إىل هذا �أعلنت دولة الإمارات كذلك،
خالل عام  ،2017تعهدها بتنفيذ التزامات متعلقة
بربامج �إقليمية وعاملية بقيمة  168.2مليون درهم
�إماراتي ( 45.8مليون دوالر �أمريكي) ،غالبيتها يف
�صورة مدفوعات �ستتم يف امل�ستقبل .و�شملت هذه
االلتزامات تقدمي دعم متعدد ال�سنوات لأعمال
املنظمات غري احلكومية الدولية ،وكذلك متويل
�أن�شطة امل�ساعدة الفنية ،وجهود بناء القدرات يف
قطاع الطاقة املتجددة يف منطقة جزر الكاريبي
واملحيط الهادئ.

وا�ستكما ًال لهذا املنهاج ،قدمت دولة الإمارات
دعمها �إىل العديد من املنظمات غري احلكومية
املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،حيث مدَّت
�إليها يد الدعم خالل عام  2017مب�ساهمات
بلغت  28.6مليون درهم �إماراتي ( 7.8مليون
دوالر �أمريكي) .كما �شملت الربامج املتعددة
الدول ،التي دعمتها دولة الإمارات ،مبادرات جرى
تنفيذها يف �إطار برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ( ،)UAE-TAPالذي
يعد من الركائز الأ�سا�سية للم�ساعدات اخلارجية
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مجموعة مختارة
من الدول

و�شملت النقل بال�سكك احلديدية ،والنقل الربي
والبحري واجلوي ،مبدفوعات �إجمالية و�صلت �إىل
 1.33مليار درهم �إماراتي ( 363.0مليون دوالر
�أمريكي) خالل الفرتة من عام � 2013إىل عام
 .2017وح�صل ميناء الدار البي�ضاء على ن�صيب
الأ�سد من هذا التمويل ،ومت توجيه معظمه لتحديث
وزيادة القدرة اال�ستيعابية حلركة املرور يف امليناء،
وبناء منفذ مالحي قادر على �إر�ساء �سفن الرحالت
البحرية الكبرية؛ وذلك لتح�سني النمو ال�سياحي
للمملكة .ومن امل�شروعات الطموحة الأخرى م�شروع
ومرا�س بحرية �أخرى؛
ت�ألف من بناء مر�سى جاف
ٍ
من �أجل تعزيز امليزة التناف�سية للميناء يف �إ�صالح
ال�سفن و�صيانتها .و�شمل التمويل كذلك �أعمال
�إ�صالح وجتديد ميناء ال�صيد يف املغرب ،الذي
يعد متمم ًا مل�شروع م�شابه يف ميناء طنجة اجلديد
لل�صيد ،والذي يهدف �إىل �إنعا�ش �صناعة �صيد
الأ�سماك يف املغرب.

ً
مكمال للمساعدات
وصفا
تتضمن الصفحات التالية
َّ
ً
أربع من الدول التي
الخارجية اإلماراتية المقدمة إلى ٍ
حصلت على دعم إماراتي خالل عام :2017
المغرب ،وفلسطين ،وباكستان ،والسودان.
المغرب

ومن خالل برامج التعليم التي متولها دولة
وجه الدعم الإماراتي تركيزه
الإمارات ،طاملا َّ
�إىل متكني ال�شعب املغربي ،وعلى وجه اخل�صو�ص
ال�شباب والأطفال ،من �أجل متكني الدولة من
زيادة منوها االقت�صادي وا�ستدامته .وت�سهم برامج

التعليم ،التي تنفذها دولة الإمارات يف املغرب،
والتي تباينت ما بني بناء مرافق التعليم والتعلم
واحلملة القومية للقراءة ،التي متت حتت رعاية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،و�أن�شطة م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات ملحاربة الأ ّمية ،وغريها من املبادرات،
يف تعزيز فر�ص احل�صول على التعليم يف املراحل
املدر�سية كافة ،بالإ�ضافة �إىل �شحذ قدرات ال�شباب
وال�سكان يف عمر العمل من الفئة العمرية ما بني
 15و 29عام ًا ،والذين ي�شكلون  29يف املئة من
99
�إجمايل تعداد �سكان اململكة.

ووا�صلت الإمارات ،خالل عام  ،2017تنفيذ
م�شروعات �صحية يف املغرب ،حيث قدمت الكثري
من الأجهزة الطبية �إىل م�ست�شفى حممد ال�ساد�س
اجلامعي ،الذي تبلغ �سعته � 916سرير ًا ،يف مراك�ش،
كما �أمتت �أعمال ال�صيانة يف م�ست�شفى ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان يف الرباط ،بتمويل من م�ؤ�س�سة
خليفة .وكل هذه امل�شروعات ،وغريها الكثري ،تعد
�شهادة ودلي ًال على عزم دولة الإمارات الثابت على
دعم املغرب لتحقيق مكا�سب تنموية �شاملة وعمومية
من �أجل م�ستقبل �أكرث قوة وا�ستدامة.

وح�صلت ثماين كليات وجامعات ،بتنفيذ من �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،يف �أغادير ،والقنيطرة ،وتام�سنا،
وطنجة ،والرباط ،على متويل لبناء وجتهيز مبانيها.
وللم�ساهمة يف حل م�شكلة البطالة يف املغرب،
وكذلك �إعداد القوة العاملة فيه لال�ستجابة بفاعلية
حلاجات احلا�ضر وامل�ستقبل ،دعمت دولة الإمارات
كذلك ت�أ�سي�س  21معهد ًا للتدريب املهني يف خمتلف
�أنحاء البالد ،توفر برامج لتعزيز املهارات واملعارف
يف الكثري من التخ�ص�صات ،ومن بينها الف�ضاء،
والنقل ،واللوجي�ستيات ،والإنتاج الغذائي.

  27:لكشلاالمساعدات المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى المغرب
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

�سد خروب يف املغرب ،ب�سعة  200مليون مرت مكعب.

يتمتع املغرب مبوقع ا�سرتاتيجي يف �شمال �إفريقيا،
ويبلغ تعداد مواطنيه �أكرث من  35مليون ن�سمة،
ويلتزم املغرب مبوا�صلة ت�سريع وترية تقدمه
االقت�صادي والتنموي .ويعد دعم املجتمع الدويل،
مبا فيه دولة الإمارات العربية املتحدة ،من الأدوات
الأ�سا�سية امل�ساهمة يف حتقيق هذا الهدف ،ويف
امل�ساعدة على �ضمان ا�ستدامته .فبالنظر �إىل عقود
عدة م�ضت ،جند �أن امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات �إىل املغرب ا�ستمرت بثبات مبرور
الزمن .ففي الأعوام اخلم�سة ال�سابقة فقط ،ابتدا ًء
ُرجم هذا الدعم �إىل مدفوعات
من عام  ،2013ت ِ
بقيمة  5.01مليار درهم �إماراتي ( 1.36مليار
دوالر �أمريكي) ،مت تقدمي غالبيتها يف �صورة منح
(بن�سبة  91يف املئة) ،وكان معظمها جزء ًا من
تعهد دولة الإمارات بدعم مبادرة �صندوق التنمية
اخلليجي التابع ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
تطوير مصائد األسماك
)%31( 145.3

حيث خ�ص�صت م�ساعدة تنموية متعددة ال�سنوات
للمغرب ،بقيمة �إجمالية بلغت  18.37مليار درهم
�إماراتي ( 5مليارات دوالر �أمريكي).
ويف عام  2017قدمت دولة الإمارات �إىل املغرب
م�ساعدات خارجية بقيمة  1.73مليار درهم
�إماراتي ( 469.8مليون دوالر �أمريكي) ،مت تقدمي
 93يف املئة منها يف �صورة منح .ويظل �صندوق
�أبوظبي للتنمية �أكرب جهة �إماراتية مانحة للمغرب،
نظر ًا �إىل دوره يف �إدارة م�ساهمة دولة الإمارات
بقيمة  4.59مليار درهم �إماراتي ( 1.25مليار
دوالر �أمريكي) املوجهة �إىل دعم مبادرة �صندوق
التنمية اخلليجي ،التابع ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية اجلاري تنفيذها يف املغرب .و�ساهمت
حافظة التمويل املقدمة من دولة الإمارات هذه يف
تي�سري تنفيذ  38م�شروع ًا تنموي ًا وا�سع النطاق،

مت ت�صميمها بعناية لتح�سني عدد من امل�ؤ�شرات
االجتماعية والتنموية واالقت�صادية يف اململكة .وعلى
�سبيل املثال� ،ساهمت تلك امل�ساعدات يف حت�سني
قطاعي ال�صحة والتعليم باملغرب ،كما �ساهمت
يف دفع برامج التنمية احل�ضرية والقروية ،وبناء
 398,700وحدة �سكنية ،ومتويل �أربعة م�شروعات
�أ�سا�سية يف قطاع املياه وال�صرف ال�صحي� ،شملت
تطوير �سد خروب ،الذي ي�سهم يف �إمداد مدينتي
طنجة و�أ�صيلة مبياه ال�شرب والري ،بالإ�ضافة �إىل
98
االنتهاء من م�شروعني حيويني لتوليد الكهرباء.
واعرتاف ًا من دولة الإمارات باحلاجة �إىل حت�سني
البنية التحتية يف املغرب لتعزيز طموحاته؛ ليكون
مركز ًا �إقليمي ًا رائد ًا يف الأعمال والنقل ،فقد مولت
الدولة ع�شرات امل�شروعات يف قطاع البنية التحتية،
مت تنفيذ غالبيتها بو�ساطة �صندوق �أبوظبي للتنمية،

تنموية
)%99.97( 469.7

البنية التحتية للنقل البحري
)%25( 117.8

إنسانية
)%0.03( 0.1

التنمية القروية
)%24( 115.0
البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية
)%8( 35.0
انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%4( 17.5
أخرى
)%8( 39.2
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باكستان

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
صندوق أبوظبي للتنمية

)%98.8( 464.1

المساعدات الحكومية

)%0.9( 4.4

مؤسسة دبي العطاء

)%0.2( 0.9

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.1( 0.3

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.01( 0.04

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.01( 0.02

جمعية دبي الخيرية

)%0.01( 0.02

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال الخيرية
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

)%0.003( 0.01
)%0.0002( 0.001

المجموع الكلي

469.8

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى المغرب:
تنفيذ  6مشاريع كبيرة في قطاع البنية التحتية للنقل ،من بينها

بناء خط للسكك الحديدية
بطول  200كم

تنفيذ  3مشاريع في قطاع الخدمات الصحية
شملت بناء

وتجديد المستشفيات

توزيع  15طن من التمور

بناء أكثر من

 140وحدة سكنية

الإمارات متنح  219مليون جرعة تطعيم وقطرة لقاح �ضد مر�ض �شلل الأطفال لأطفال باك�ستان.

بناء أنظمة كبيرة لحفظ وتخزين المياه
شملت بناء سد خروب
تم تقديم

 93في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح

حتتل باك�ستان املرتبة ال�ساد�سة ،من حيث عدد
ال�سكان على م�ستوى العامل ،وينمو معدل �سكانها
بوترية مت�سارعة .ووفق ًا للأمم املتحدة؛ ف�إن من
املتوقع �أن يرتكز ن�صف النمو ال�سكاين يف العامل،
خالل الفرتة من عام � 2017إىل عام ،2050
يف ت�سع دول فح�سب ،من بينها باك�ستان .وبال
�شك �سينتج عن هذا الو�ضع الدميوغرايف فر�ص،
وكذلك حتديات .وعلى �أر�ض الواقع �أ�شار البنك
الدويل �إىل ا�ستمرار باك�ستان كواحد من �أدنى
م�ستويات الأداء على م�ستوى منطقة جنوب �آ�سيا،
فيما يتعلق مب�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ،خا�ص ًة يف
جمايل التعليم ومعدالت التقزُّم (نق�ص النمو)،
حيث ت�أتي معدالت وفيات الر�ضع والأطفال يف �سن
حتت اخلام�سة يف مراتب مت�أخرة بعد دول �أخرى
100
يف املنطقة.
واعرتاف ًا بتعقيد املوقف ُ�ص ِّممت جهود التعاون
الدويل املقدمة من دولة الإمارات العربية
املتحدة يف باك�ستان ب�شكل يتنا�سب �إىل حد بعيد
مع حاجات الدولة و�أولوياتها ،وب�شكل ي�سهم يف
مواجهة حتدياتها ،واال�ستفادة من العوائد التي
ميكن حتقيقها من خالل هذا النمو ال�سكاين.
فعلى مدار خم�س �سنوات ،من عام � 2013إىل عام
� ،2017ساهمت دولة الإمارات بنحو  1.50مليار
درهم �إماراتي ( 409.6مليون دوالر �أمريكي) ،مت

تقدميها ح�صري ًا يف �صورة منح مل�صلحة الكثري من
الربامج التنموية والإن�سانية يف الدولة .و�شملت �أعلى
القطاعات التنموية تلقي ًا للتمويل ،للفرتة نف�سها،
ال�صحة والبنية التحتية للنقل الربي والتعليم.
ويوجز الربنامج الإماراتي الأبرز ،الذي يجرى
تنفيذه يف الدولة ،الربنامج الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان ( ،)UAE-PAPعزم قيادة دولة الإمارات
على دعم باك�ستان يف الق�ضاء على �أ�شكال الفقر
كافة ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة للجميع .ويتوىل
الربنامج تنفيذ امل�شروعات الإماراتية املتعددة
القطاعات يف الدولة ،وخا�صة الربامج ال�صحية،
التي ت�ؤلف ما يزيد على ن�صف مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
�إىل باك�ستان خالل خم�س �سنوات .ومنذ ذلك
احلني� ،ساهمت برامج ال�صحة التي نفذتها دولة
الإمارات بقيمة  761.0مليون درهم �إماراتي
( 207.2مليون دوالر �أمريكي) ،خالل الفرتة
نف�سها ،يف بناء الع�شرات من امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية ،وجتهيزها ،و�إر�سال البعثات الطبية،
بالإ�ضافة �إىل دعم اجلهود الهادفة �إىل الق�ضاء
على �شلل الأطفال يف باك�ستان ،التي تعد واحدة من
الثالث دول املتبقية لإعالن خلوها من املر�ض .وقد
حققت حملة الإمارات للق�ضاء على �شلل الأطفال
يف باك�ستان مكا�سب غري م�سبوقة؛ حيث جنحت يف

ح�شد �أكرث من � 110آالف فرد من عمال ال�صحة،
مدعومني بفرق �صحية وت�أمني وتن�سيق ،للو�صول
�إىل ماليني الأطفال يف خمتلف �أنحاء الدولة ،من
بينهم املوجودون يف مناطق نائية ،عرب  66منطقة
يف  4مقاطعات ،هي :بلو�ش�ستان ،املناطق القبلية
اخلا�ضعة للإدارة االحتادية (� ،)FATAإقليم خيرب
بختونخوا ،ال�سند .ومتكنت احلمالت من تقدمي
�أكرث من  219مليون وحدة من لقاح �شلل الأطفال،
والو�صول �إىل �أكرث من  43مليون طفل باك�ستاين،
خالل الفرتة من عام  2014حتى �سبتمرب .2017
وا�ستمر دعم احلملة من خالل مبلغ  440.8مليون
درهم �إماراتي ( 120مليون دوالر �أمريكي) تعهدت
بها دولة الإمارات يف عام  2013لتخلي�ص العامل
101
من �شبح مر�ض �شلل الأطفال.
و�شاركت  20جهة �إماراتية مانحة ،حتت قيادة دولة
الإمارات ،يف تقدمي امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
�إىل باك�ستان .ويف عام  ،2017و�صلت قيمة منح
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة لها �إىل
 131.2مليون درهم �إماراتي ( 35.7مليون دوالر
�أمريكي)؛ مت تخ�صي�ص ما يقرب من  70يف املئة
منها مل�صلحة م�شروعات �صحية� ،شملت مكافحة
الأمرا�ض املعدية ،وتوفري الأجهزة الطبية امل�ساهمة
يف �إنقاذ الأرواح مل�ست�شفى يف مدينة كويتا .كما
وا�صلت م�ؤ�س�سة خليفة ،ثاين �أكرب جهة �إماراتية
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الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

مانحة للم�ساعدات �إىل باك�ستان ،خالل عام
 ،2017دعمها الثابت منذ �أمد بعيد لباك�ستان،
من خالل متويل م�شروعات للم�ساعدات الغذائية
والتنمية القروية ،وغريها ،بقيمة بلغت  16.9مليون
درهم �إماراتي ( 4.6مليون دوالر �أمريكي) .ويظل
توفري خدمات الرعاية الأ�سا�سية لأفراد املجتمع
املحرومني عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة �إىل باك�ستان ،والتي يتوىل
تقدميها ب�شكل �أ�سا�سي اجلهة الإن�سانية الرئي�سية
يف دولة الإمارات -الهالل الأحمر الإماراتي.
وبالإ�ضافة �إىل مئات املدار�س والف�صول الدرا�سية
التي �شيدتها دولة الإمارات على مدار �سنوات،
وا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام ،2017

المساعدات الخارجية 2017

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى الباكستان:

دعمها لتلبية �أهداف الدولة املتعلقة بالتعليم،
حيث قدمت منح ًا تعليمية �إىل املحتاجني ،وكذلك
دعم ًا للميزانية الت�شغيلية ال�سنوية جلامعة جهلم.
وا�ستكما ًال لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية
الأخرى ،التي ال تقل �أهمية يف باك�ستان ،تفخر دولة
الإمارات مب�ساعدتها على حل م�شكلة الفوارق بني
اجلن�سني يف التعليم؛ وي�أتي بناء مدر�سة للفتيات
ت�سع  1,000طالبة يف مقاطعة �شانغال ،بتمويل من
م�ؤ�س�سة القلب الكبري ،جمرد مثال على الو�سائل
الكثرية التي ميكن بها حل امل�شكلة يف امل�ستقبل ،يف
ظل ا�ستمرار كون دولة الإمارات مبنزلة منارة �أمل
لكل حمتاج يف باك�ستان.

تقديم  346مليون جرعة

من اللقاحات ضد مرض شلل األطفال ألكثر من

 57مليون طفل باكستاني

ً
دعما لجامعة جهلم ولمدرسة تقدم
قدمت الدولة
خدمات التعليم ألكثر من

 1,350فتاة
تم تقديم

 100في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح

  28:لكشلاالمساعدات المقدمة من دولة اإلمارات إلى باكستان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
مكافحة األمراض المعدية
)%66( 23.7

تنموية
)%93( 33.1

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%16( 5.8

إنسانية
)%4( 1.3

التنمية القروية
)%7( 2.3

خيرية
)%3( 1.2

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4( 1.3
الخدمات الطبية
)%3( 1.0
أخرى
)%4( 1.6

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
المساعدات الحكومية

)%82.6( 29.5

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%13( 4.6

الهالل األحمر اإلماراتي

)%3( 1.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.5( 0.2

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

)%0.3( 0.1

مؤسسة القلب الكبير

)%0.3( 0.1

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.2( 0.1

مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية
صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.1( 0.03
)%0.04( 0.01
)%0.01( 0.003

المجموع الكلي

35.7

مليون دوالر أمريكي

امل�ست�شفى الع�سكري املنفذ بتمويل �إماراتي يف مدينة روالبيندي ،بباك�ستان.

توزيع  20طن من المساعدات الغذائية
تنفيذ العديد من مشاريع البنية
التحتية المجتمعية
في مناطق مختلفة من باكستان
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2017

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

فلسطين

وتتمتع فل�سطني بتعداد �سكاين يغلب عليه فئة
ال�شباب ن�سبي ًا ،كما �أنه م�ستمر يف االزدياد؛ حيث
�إن ن�صف عدد ال�سكان عبارة عن �أطفال و�شباب يف
�سن حتت  29عام ًا .وبينما يعد متكني هذه ال�شريحة
من ال�سكان يف �صميم عملية التنمية امل�ستدامة،
ف�إن تلبية حاجاتهم الأ�سا�سية كذلك تظل �أمر ًا ذا
�أولوية .وت�شري التقارير �إىل بلوغ معدل الفقر يف عام
 2017نحو  29يف املئة ،وكانت معدالت البطالة
يف �أعلى م�ستوياتها منذ عقدين من الزمن :بن�سبة
 32يف املئة خالل الربع الثاين من عام 2018؛
ويف غزة نحو  54يف املئة من القوة العاملة تعاين
البطالة ،مبا يف ذلك  70يف املئة بني ال�شباب.
وبالإ�ضافة �إىل البعثات الطبية هدفت اخلدمات

االجتماعية ال�سنوية ،التي تقدمها دولة الإمارات،
�إىل تخفيف �صعوبة احلياة وظروف املعي�شة القا�سية
التي يواجهها الفل�سطينيون .وعلى غرار الأعوام
ال�سابقة �شملت اجلهود املبذولة عام  2017تقدمي
الدعم �إىل نحو � 500أ�سرة مب�ساعدات طبية
َّ
حمال
ومنح مالية و�أ�صول لتوليد الدخل (كتقدمي
لبيع التجزئة ،وماكينات حياكة ،ور�ؤو�س ما�شية،
ومزارع) ،بالإ�ضافة �إىل كفالة �أكرث من � 25ألف
104
طفل يتيم.

تناق�ص عدد الأ�شخا�ص الذين هم يف حاجة �إىل
رجح كفة
احل�صول على م�ساعدات خارجية؛ ما َّ
امليزان مل�صلحة حتقيق تقدم اجتماعي ومتكني
اقت�صادي م�ستدام.

ويف ظل موا�صلة دولة الإمارات متويل مثل هذه
امل�شروعات؛ فمن الوا�ضح متام ًا �أن �أف�ضل م�ؤ�شر
�إىل فاعلية اجلهود الدولية املبذولة حتى الآن هو

  29:لكشلاالمساعدات اإلماراتية المقدمة إلى فلسطين
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
دعم الميزانية العامة
)%82( 96.4

تدعم م�ؤ�س�سة دبي العطاء برامج تدريب املع ّلمني يف فل�سطني.

ال حتمل �أحدث التقارير االقت�صادية ،ال�صادرة عن
البنك الدويل ،للأ�سف� ،أخبار ًا �سارة حول الكثري
من الفل�سطينيني الذين ال يزالون يعانون تدهور
الأو�ضاع وانخفا�ض م�ستوى املعي�شة .وف�ض ًال عن
هذا ،ي�شري التقرير كذلك �إىل انخفا�ض ملحوظ يف
الدعم املقدم من املانحني ،وهو االجتاه الذي ت�أمل
عك�س م�ساره� ،أو
دولة الإمارات العربية املتحدة يف ِ
على الأقل تقليل �أثره من خالل و�سائل عدة ،من
�شراكات
بينها �إنعا�ش م�شاركة املانحني ،وت�أ�سي�س
ٍ
معهم .وخالل الفرتة من عام � 2013إىل عام
 ،2017دفعت دولة الإمارات م�ساعدات �إجمالية
بقيمة  1.61مليار درهم �إماراتي ( 437مليون
موجهة �إىل م�صلحة
دوالر �أمريكي) يف �صورة منح َّ
الكثري من الربامج التنموية والإن�سانية واخلريية،
ا�ستفاد منها ماليني الفل�سطينيني .ويف عام
� 2017ضاعفت دولة الإمارات م�ساعداتها
املقدمة �إىل فل�سطني �إىل ثالثة �أ�ضعاف ما قدمته
عام  ،2015وبزيادة قدرها  88يف املئة على ما
قدمته يف عام  .2016ويثبت الدعم الذي بد�أ منذ
زمن بعيد مدى التزام دولة الإمارات جتاه ال�شعب
الفل�سطيني ،كما �ساهم التعهد الذي �أعلنته دولة
الإمارات عام  2014يف جعل خطة �إعادة �إعمار
102
غزة حقيقة واقعة.

ويظل قطاع دعم امليزانية العامة �أعلى القطاعات
الأكرث تلقي ًا للتمويل من دولة الإمارات يف فل�سطني.
وقد و�صلت قيمة هذا الدعم ،الذي مت تقدميه ب�شكل
�أ�سا�سي يف �صورة دعم ثنائي الأطراف للحكومة من
�أجل توفري املبالغ الإ�ضافية التي كانت يف حاجة
ما�سة �إليها� ،إىل قيمة �إجمالية بلغت  622.7مليون
َّ
درهم �إماراتي ( 169.5مليون دوالر �أمريكي) على
مدار خم�س �سنوات؛ مت تقدمي  57يف املئة منها
عام  .2017وجاءت قطاعات التعليم واخلدمات
االجتماعية وال�صحة على ر�أ�س قائمة �أعلى القطاعات
تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات يف فل�سطني� ،سواء على
مدى ال�سنوات اخلم�س الأخرية� ،أو على م�ستوى
الربامج املنفذة خالل عام .2017
وو�صلت قيمة الدعم املقدم من دولة الإمارات �إىل
فل�سطني ،خالل عام � ،2017إىل  431.1مليون
درهم �إماراتي ( 117.4مليون دوالر �أمريكي).
وت�أتي بعد حكومة الإمارات م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،التي
كانت �أعلى جهة مانحة للم�ساعدات لفل�سطني خالل
عام  ،2017حيث كانت يف مقدمة منفذي وممويل
�أكرث من ن�صف برامج التعليم التي جرى تنفيذها
يف فل�سطني خالل عام  .2017و�إ�ضافة �إىل هذا
وا�صلت ثماين جهات مانحة �إماراتية تنفيذ برامج
امل�ساعدات اخلارجية يف فل�سطني خالل عام ،2017

حيث دعمت قطاعات مهمة �أخرى �شملت ال�صحة
وامل�ساعدات الغذائية واخلدمات االجتماعية.
ودعمت دولة الإمارات تنفيذ ما يزيد على
 60م�شروع ًا يف قطاع التعليم بفل�سطني خالل عام
 2017بقيمة �إجمالية بلغت  48.5مليون درهم
�إماراتي ( 13.2مليون دوالر �أمريكي)� ،شملت
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتعليم يف
حاالت الطوارئ امل�صممة لتدعيم و�إتاحة فر�ص
التعليم ،ويف الوقت نف�سه تخفيف الآثار النف�سية
لل�صراع امل�سلح ،املنعك�سة على الطالب الالجئني.
وتولت وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،خالل
عام  ،2017تنفيذ  86يف املئة من برامج التعليم
املمولة مب�ساعدات �إماراتية ،وكانت غالبيتها جزء ًا
من اتفاق ال�شراكة الذي عقدته دولة الإمارات مع
الوكالة يف عام  2017بقيمة  55.1مليون درهم
�إماراتي ( 15مليون دوالر �أمريكي) .وغطى هذا
الدعم متويل التكاليف الت�شغيلية للعام الدرا�سي
 2018-2017للمدار�س التي تدعمها وكالة
الأونروا ل�ضمان موا�صلة  15,173طف ًال فل�سطيني ًا
الجئ ًا يف  14مدر�سة موزعة على  14منطقة يف
103
قطاع غزة ح�صولهم على تعليم عايل اجلودة.

تنموية
)%97( 113.7

مرافق التعليم والتدريب
)%10( 11.7

إنسانية
)%1( 1.4

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%4( 4.9

خيرية
)%2( 2.4

البرامج الموسمية
)%2( 2.0
التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 1.2
أخرى
)%1( 1.2

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
المساعدات الحكومية

)%82( 96.5

مؤسسة دبي العطاء

)%6( 7.4

صندوق أبوظبي للتنمية

)%3.5( 4.2

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%2( 2.5

جمعية الشارقة الخيرية

)%2( 2.1

جمعية دار البر

)%1.5( 1.8

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%1( 1.2

مؤسسة القلب الكبير

)%1( 0.7

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.8( 0.7

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.2( 0.3

المجموع الكلي

117.4

مليون دوالر أمريكي
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2017

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى فلسطين:
تم تقديم ما يوازي

 82في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور

دعم للميزانية العامة
استفاد أكثر من

 900ألف شخص
من الخدمات الصحية المقدمة

كفلت دولة اإلمارات ما يزيد عن

 6آالف طفل يتيم

السودان

استفاد ما يزيد عن

 250ألف طالب

من الدعم اإلماراتي المقدم

تنفيذ  22مشروع
لتوفير مياه الشرب األساسية

تم تقديم

 100في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح

جانب من حملة ال�شيخة فاطمة الإن�سانية العاملية “عالج” املوجهة لعالج الن�ساء والأطفال يف قرى ال�سودان.

يوا�صل ال�سودان �سعيه �إىل التغلب على التحديات
الكثرية واملعقدة التي يواجهها ،حيث يعمل من
�أجل حتقيق م�ستقبل �أف�ضل؛ وذلك بطرق عدة من
بينها �إدخال �إ�صالحات اقت�صادية داخلية ،و�إنعا�ش
ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر ،وتعزيز ال�سيا�سات
الوطنية ،مبا فيها متكني الن�ساء والتعليم العايل،
�إىل جانب غريها من الو�سائل 105.وت�أمل دولة
الإمارات العربية املتحدة يف ر�ؤية ال�سودان مزدهر ًا؛
لذا تعمل على مد م�ساعداتها ودعمها له من خالل
برامج متنوعة ،كتقدمي قدر �أكرب من اال�ستثمارات
وال�شراكات احلكومية ،ومع القطاع اخلا�ص ،التي
تُكمل دور برامج م�ساعداتها اخلارجية املنفذة يف
الدولة .وخالل الفرتة من عام � 2013إىل عام
 2017و�صلت القيمة الإجمالية للدعم املقدم يف
�صورة م�ساعدات خارجية �إىل  3.01مليار درهم
�إماراتي ( 819.8مليون دوالر �أمريكي) .ووفق ًا
لبيانات جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية (،)OECD-DAC
احتلت دولة الإمارات املركز الثالث ك�أعلى مانح
حكومي للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية
�إىل ال�سودان (بح�سب متو�سط ما ُقدم يف عام
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توزع م�ؤ�س�سة القلب الكبري املالب�س وامل�ستلزمات الأ�سا�سية �ضمن برامج اال�ستعداد ملواجهة ف�صل ال�شتاء بغزة.

وتظل حكومة دولة الإمارات ،و�صندوق �أبوظبي
للتنمية ،على ر�أ�س قائمة ممويل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية �إىل ال�سودان ،يليهما الهالل

الأحمر الإماراتي ،وجمعية دار الرب .وف�ض ًال عن
هذا �ساهمت �أكرث من  12جهة �إماراتية مانحة
يف تنفيذ عددٍ من الربامج التنموية والإن�سانية
واخلريية يف الدولة .وقد جاءت غالبية امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات �إىل ال�سودان
مل�صلحة قطاع دعم امليزانية العامة ،حيث بلغ
�إجمايل مدفوعات ال�سنوات اخلم�س من � 2013إىل
املوجهة �إىل هذا القطاع  2.43مليار درهم
َّ 2017
�إماراتي ( 662.5مليون دوالر �أمريكي) ،بن�سبة
 81يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات املتعددة
ال�سنوات .و�ساعدت تلك املدفوعات حكومة ال�سودان
على احلفاظ على توازن ميزان املدفوعات ،وتعزيز
اال�ستقرار املايل والنقدي ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
مناخ اال�ستثمار يف ال�سودان.
وعلى نحو م�شابه ،وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات
اخلدمات االجتماعية ،ح�صلت قطاعات �أخرى
�ضرورية لتحقيق النمو يف ال�سودان ،كالتعليم
وال�صحة واملاء وال�صرف ال�صحي ،على متويل من
دولة الإمارات .ومن �أجل حتقيق التنوع االقت�صادي
يف ال�سودان ،ح�صل قطاع الزراعة كذلك على
دعم كبري من دولة الإمارات؛ حيث مت تخ�صي�ص
 220.3مليون درهم �إماراتي ( 60مليون دوالر
�أمريكي) لهذا الغر�ض خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س
نف�سها ،وت�ضمن ذلك م�شروعات كبناء ال�سدود
و�أنظمة الري ،و�إنتاج املحا�صيل الغذائية والقمح.

ويف عام  2017دفعت دولة الإمارات م�ساعدات
خارجية �إىل ال�سودان بقيمة  586.9مليون درهم
�إماراتي ( 159.8مليون دوالر �أمريكي) ،مت
تقدميها بالكامل يف �صورة منح .ومت تخ�صي�ص
�أكرث من  80يف املئة منها دعم ًا للميزانية العامة
( 478.4مليون درهم �إماراتي� ،أي ما يعادل
 130.2مليون دوالر �أمريكي).
وجاء قطاع اخلدمات االجتماعية يف املرتبة الثانية
بني القطاعات الأكرث متوي ًال يف ال�سودان خالل
العام نف�سه ،مبدفوعات �إجمالية بلغت  89.3مليون
درهم �إماراتي ( 24.3مليون دوالر �أمريكي).
وكانت تلك اجلهود مو�ضع ترحيب كبري من ال�شعب
ال�سوداين ال�شقيق؛ فوفق ًا للتقارير ،يعي�ش �أكرث من
 46يف املئة من �سكان ال�سودان حتت خط الفقر� ،أي
نحو  19مليون �شخ�ص 107.ونظر ًا �إىل عدم مت ُّكن
�أنظمة احلماية االجتماعية يف ال�سودان من الو�صول
�إىل الفئات املحتاجة كافة ،نفَّذت دولة الإمارات
م�شروعات توفر خدمات رعاية اجتماعية� ،شملت
الدعم الطبي ،وامل�ساعدات املالية ،ملئات الأ�شخا�ص
من ذوي الإعاقات ،و�أكرث من � 700أ�سرة معوزة،
عبوا جميع ًا عن امتنانهم ملنحهم م�صدر ًا ُيعتمد
َّ
عليه للدخل من خالل امل�شروعات امل�ساهمة يف
توليد الدخل ،التي نفذتها دولة الإمارات ،ومنها
تقدمي مزارع �صغرية وماكينات حياكة ،ور�ؤو�س
ما�شية ،وحمال �صغرية للبيع بالتجزئة� ،أو لت�سويق
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التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى السودان:

و َّفت دولة الإمارات بدعمها املايل ال�سنوي جلامعة
�إفريقيا العاملية ،وهي جامعة حكومية يف مدينة
اخلرطوم؛ حيث ح�صلت اجلامعة ،يف عام ،2017
على متويل من دولة الإمارات لبناء معمل جم َّهز
ب�أحدث التقنيات.

منتجاتهم .وكل هذا بالإ�ضافة �إىل كفالة �أكرث من
� 20ألف طفل يتيم.
ونظر ًا �إىل ارتباط الفقر املبا�شر مب�ستويات التعليم،
متيزت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات كذلك بتنوع م�شروعات التعليم التي
دعمتها .ففي عام  ،2017وبالإ�ضافة �إىل كفالة
م�صاريف التعليم التي ُقدمت �إىل ع�شرات الطالب،
وا�صلت دولة الإمارات متويلها قطاع املرافق
التعليمية ،حيث �ش َّيدت خم�س مدار�س ،والكثري
من الف�صول الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل توفري املواد
الدرا�سية والكتب ،والدعم املايل للميزانية الت�شغيلية
لعدد من املدار�س .و�إ�ضافة �إىل هذا ح�صل قطاع
التعليم العايل يف ال�سودان كذلك على الدعم؛ حيث

تكفلت دولة اإلمارات بما يزيد عن

 2,200طفل يتيم

ومن امل�شروعات اخلريية الب�سيطة؛ مرور ًا بتقدمي
امل�ساعدات الغذائية ،وبناء �آبار وخزانات مياه،
و�صو ًال �إىل م�شروعات ت�شجيع النمو االقت�صادي،
وا�صلت دولة الإمارات دعمها املقدم �إىل ال�سودان
من �أجل حتقيق خطة  2030للتنمية امل�ستدامة،
للوفاء بوعد عدم جتاهل �أي طرف يتخ َّلف عن
م�سرية التنمية.

ً
دعما
قدمت الدولة

إلنتاج المحاصيل الغذائية

  30:لكشلاالمساعدات اإلماراتية المقدمة إلى السودان
حسب القطاع

حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

دعم الميزانية العامة
)%82( 130.2
تنموية
)%94( 149.6

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%10( 15.8

إنسانية
)%0.05( 0.1

المنشآت الدينية
)%2.7( 4.3

خيرية
)%6( 10.1

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%2( 3.4
مرافق التعليم والتدريب
)%1( 1.9
أخرى
)%2.3( 4.2

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي
جمعية دار البر
جمعية الشارقة الخيرية
هيئة آل مكتوم الخيرية

)%81.5( 130.2
)%7( 11.1
)%6( 9.5
)%2.7( 4.3
)%1( 1.8

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.8( 1.3

جمعية دبي الخيرية

)%0.4( 0.7

مؤسسة دبي العطاء

)%0.3( 0.5

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.1( 0.2

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.1( 0.2

مؤسسة سقيا اإلمارات

)%0.03( 0.04

Grand Total

USD 159.8 million

جانب من الأن�شطة الإن�سانية ل�سفارة الإمارات يف الإمارات يف اخلرطوم.

استفاد نحو

 20ألف شخص
من أنشطة حفر اآلبار
تم تقديم ما يوازي

 80في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور

دعم للميزانية العامة
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التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

العراق

خ�ص�ص مرفق متويل اال�ستقرار ق�سم ًا كبري ًا
املوجهة من خالله يف
من امل�ساعدات الإماراتية َّ
عام � 2016إىل املو�صل ،ثاين �أكرب مدن العراق
وموطن نحو  1.4مليون ن�سمة من املدنيني .وتعد
املو�صل واحد ًا من �أكرب و�أكرث التحديات التي تواجه
عملية �إر�ساء دعائم اال�ستقرار تعقيد ًا على مدى
هذا ال ِعقد.
وبالإ�ضافة �إىل دعم العراقيني املت�أثرين بالأزمة
�شملت برامج امل�ساعدات الإن�سانية ،التي نفذتها
اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية
يف العراق ،امل�ساعدات املقدمة �إىل الالجئني
ال�سوريني يف العراق ،وت�شمل خميم قو�شتبة
لالجئني ،الذي يعي�ش فيه �أكرث من  6,000الجئي.
وتتوا�صل اجلهود املبذولة يف قطاعي ال�صحة يف
حاالت الطوارئ ،والغذاء يف حاالت الطوارئ،
حيث مت تقدمي ما يقرب من  170طن ًا من املواد
الغذائية والتمور ،و�أكرث من � 7,000سلة غذاء،
بالإ�ضافة �إىل تزويد قطاع الرعاية ال�صحية بنحو
 145طن ًا من العقاقري وامل�ستلزمات الطبية .كما
مت توزيع م�ستلزمات الإيواء يف حاالت الطوارئ
على � 1,899أ�سرة ،وتو�صيل م�ساعدات نقدية �إىل

 1,500الجئ �سوري يعانون ال�ضعف واله�شا�شة.
كما مت �إر�سال ع�شر حاويات �سعة  40قدم ًا نقلت
مواد �إغاثة و 25طن ًا من م�ستلزمات اال�ستعداد
109
لف�صل ال�شتاء.
ويعد قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ من �أبرز
القطاعات املُحددة لربامج امل�ساعدات الإن�سانية
الإماراتية .فبالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل �أكرث من
ع�شر مدار�س يف املو�صل ،مت ت�صميم م�شروع التعليم
يف حالة الطوارئ يف العراق؛ لإحداث تغيري حقيقي
يف حياة �أكرث من  12,200م�ستفيد ،من بينهم
 4,800طفل يتمتعون الآن ب�إمكانية احل�صول على
فر�ص التعليم ،وم�شاركة الآالف من �أع�ضاء املجتمع
يف �أن�شطة التوا�صل والتوعية ،و 96معلم ًا وويل �أمر،
و�أطراف معنية �أخرى يف املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل
 20موظف ًا يف دائرة التعليم ،و 60معلم ًا و 24مدير
مدر�سة وا�صلوا احل�صول على دورات تدريبية
110
وتوجيهية مكثفة.

املدار�س �إىل نحو  1,252طف ًال يتيم ًا ،وخدمات
الرعاية االجتماعية لتح�سني نوعية احلياة ملئات
الفقراء واملحرومني يف العراق .وا�ستكما ًال لربامج
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية وا�صل القطاع
اخلا�ص الإماراتي ح�شد اجلهود لإعادة البناء
واال�ستثمار يف م�ستقبل العراق .ويعد تنفيذ م�شروع
تطوير مع�سكر الر�شيد ،بقيمة  18.4مليون
درهم �إماراتي ( 5ماليني دوالر �أمريكي) ،وبناء
بنية حتتية حديثة يف العا�صمة العراقية ،وكذلك
اال�ستثمارات الإماراتية لتطوير ميناء �أم ق�صر
بقيمة  1.84مليار درهم �إماراتي ( 500مليون
دوالر �أمريكي) ،جمرد �أمثلة على الكثري من
امل�شروعات الإماراتية الكبرية اجلاري تنفيذها من
111
�أجل �إعادة بناء العراق و�إعماره.
وقد ان�ضمت دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذا
�إىل الكثري من ال�شركاء الدوليني الآخرين �أم ًال يف
حتقيق م�ستقبل زاهر وم�ستدام يف العراق.

و�شملت م�شاريع دولة الإمارات يف العراق بناء
 17بئر مياه ،وتقدمي دعم مايل لأكرث من
 7,000طفل يتيم ،وتو�صيل املالب�س وم�ستلزمات

م�شروع �إعادة ت�أهيل حمطة الريموك الفرعية املنفذ بوا�سطة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتمويل �إماراتي يف املو�صل.

المساعدات اإلنسانية المقدمة من
دولة اإلمارات لدعم االستقرار في
العراق

�ساهمت احلروب املتوالية ،والعنف الطائفي،
واالنت�شار الهمجي لأعمال ال�شغب املتطرفة التي
كانت جترى حتى وقت قريب ،يف ت�صدُّر العراق
ر�ؤو�س عناوين الأخبار على مدى غالبية العقود
القليلة املا�ضية .ومع هذا؛ فقد كان عام  2017عام ًا
حل�شد جهود احلكومة العراقية الرامية �إىل حتقيق
اال�ستقرار ،عقب جناحها يف حترير مدن وقرى من
قب�ضة داع�ش.
وطاملا كانت امل�ساعدات الإن�سانية ،ودعم اال�ستقرار
يف العراق ،على ر�أ�س �أولويات امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة .فمنذ
عام  ،2015عقب �إطالق برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ملرفق متويل اال�ستقرار ،ارتفعت قيمة
مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
 12جهة مانحة �إماراتية �إىل العراق حتى و�صلت �إىل
 2.24مليار درهم �إماراتي ( 609.4مليون دوالر
�أمريكي) ،يف �صورة منح على مدى الأعوام الثالثة
الأخرية .قدمت منها دولة الإمارات ما يقرب من

الثلثني� ،أي ما يعادل  1.44مليار درهم �إماراتي
( 391.8مليون دوالر �أمريكي) خالل عام .2017

الإمارات يف املركز الثالث يف قائمة �أعلى امل�ساهمني
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بعد الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا.

وتنفيذ ًا لهدفه الرئي�سي ،املتمثل يف ا�ستعادة الثقة،
ودفع التقدم ،ودعم اال�ستقرار ،يبادر مرفق متويل
اال�ستقرار بالتحرك �سريع ًا لإحداث ت�أثري �إيجابي
مبجرد النجاح يف حترير �أيٍّ من مدن العراق،
و�إعالنها من املناطق الآمنة .ويت�ضمن هذا �إ�صالح
البنية التحتية ك�شبكات املياه ،وتوظيف ال�شباب
لإزالة الركام واحلطام� ،إىل جانب تقدمي املنح
النقدية لتمكني �إعادة افتتاح املن�ش�آت التجارية،
بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل املدار�س واملراكز
ال�صحية ،وغريها من �أن�شطة �إعادة اال�ستقرار.

وف�ض ًال عن هذا تعد دولة الإمارات ع�ضو ًا يف التحالف
الدويل �ضد داع�ش ،الذي �أ�س�س يف عام .2014
كما تت�شارك دولة الإمارات� ،إىل جانب �أملانيا ،يف
رئا�سة جمموعة العمل املعنية باال�ستقرار يف العراق،
التي تعمل على حتديد املجاالت املع َّينة التي ميكن
للتحالف دعم م�ساعي احلكومة العراقية فيها لن�شر
الأمن ،ومتكني احل�صول على اخلدمات العامة.
وهي واحدة من بني خم�س جمموعات عمل مهمتها
تن�سيق �أن�شطة التحالف املتعلقة بالدعم الع�سكري،
ومكافحة �أن�شطة التمويل غري امل�شروع ،ومكافحة ن�شر
الر�سائل العدائية ،بالإ�ضافة �إىل عرقلة تدفق املقاتلني
الوافدين من جن�سيات �أجنبية.

وقدمت  25جهة دولية مانحة ،من بينها حكومات
مانحة ،دعم ًا مالي ًا لربنامج مرفق متويل اال�ستقرار
مب�ساهمات بلغت  2.58مليار درهم �إماراتي
( 703.4مليون دوالر �أمريكي) حتى دي�سمرب
 .2017ومن جانبها خ�ص�صت دولة الإمارات
العربية املتحدة  220.4مليون درهم �إماراتي
( 60مليون دوالر �أمريكي) مل�صلحة �صندوق
دعم ا�ستقرار العراق .ووفق ًا لتقرير مرفق متويل
اال�ستقرار ال�صادر يف دي�سمرب  ،2016جاءت دولة

ويف عام  2017مت توجيه امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات بالكامل تقريب ًا �إىل
قطاع الالمركزية ،ودعم احلكومة دون الوطنية.
ومت تقدمي تلك امل�ساعدات الثنائية الأطراف،
التي و�صلت قيمتها �إىل  1.42مليار درهم
�إماراتي ( 385.7مليون دوالر �أمريكي) لدعم
احلكومة املحلية ملنطقة كرد�ستان العراق .كما

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى العراق:
االستجابة لمتطلبات تنفيذ مشاريع تحقيق

كفالة ما يزيد عن

مـن خـالل المنظمـات الدولية

وتزويدهم بخدمات التعليم والصحة

االستقرار في العراق
توزيع  6آالف
سلة غذائية

 1,500طفل يتيم

تم تقديم

 100في المائة

من تلك المساعدات الخارجية في صور منح
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ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ

المجموع الكلي

18.73

مليار درهم إماراتي

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

)

<  1مليون دوالر أمريكي

ﻛﻴﺮﻳﺒﺎس

 10 - 1مليون دوالر أمريكي

 100 - 50مليون دوالر أمريكي

>  1,000مليون دوالر أمريكي

ﺗﻮﻧﻐﺎ

ﺳﺎﻣﻮا

الفصل الرابع:

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.

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

 1,000 - 100مليون دوالر أمريكي
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الفصل األول:

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

الجهات المانحة اإلماراتية
تمثل الجهات المانحة اإلماراتية ،وعلى رأسها “المساعدات الحكومية”
إلى جانب أكثر من  40جهة مانحة إماراتية ،تشمل مؤسسات أعمال
وجمعيات ومؤسسات خيرية باإلضافة إلى المؤسسات اإلنسانية ،الركيزة
التي تقوم عليها المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات
ً
ودعما لهدف القضاء على الفقر وتحقيق أهداف
العربية المتحدة.
التنمية المستدامة في الدول النامية ،وصلت القيمة اإلجمالية للجهود
التنموية واإلنسانية والخيرية الدولية المبذولة من الجهات اإلماراتية
المانحة كافة ،خالل عام  ،2017إلى  18.73مليار درهم إماراتي (5.10
مليار دوالر أمريكي).

المساعدات الخارجية 2017

تبـــــرعــــات
ً
سعيا إلى تحقيق االزدهار والسالم العالمي
تمويل وتنفيذ المشاريع اإلنسانية والتنموية
ي�ستعر�ض هذا الف�صل جهود امل�ساعدات اخلارجية املبذولة من كل جهة �إماراتية
مانحة خالل عام  .2017وبالرغم من وجود الكثري من اجلهات الإماراتية
الأخرى املانحة للم�ساعدات اخلارجية ،ف�إن هذا التقرير يت�ضمن م�ساهمات
اجلهات املانحة التي قدمت بيانات عن م�ساعداتها اخلارجية لعام � 2017إىل
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف الوقت املحدد لإجراء التحليالت الالزمة
لإعداد هذا التقرير.

وفيما يتعلق مبنهجية التوثيق؛ فقد مت ت�سجيل قيم امل�ساعدات اخلارجية حتت
ا�سم اجلهة الإماراتية القائمة على تنفيذ امل�شروع� ،أو دفعت مبالغ التمويل
للم�شروع� ،أو للدولة املتلقية .وقد انعك�س الدعم املايل املقدم من جهات القطاع
اخلا�ص العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،مبا فيها من من�ش�آت �أعمال
و�أفراد� ،إىل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية الإماراتية ،يف ال�سجالت اخلا�صة
باجلهة القائمة على التنفيذ التي تلقت هذا الدعم.
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الفصل الخامس:

الجهات المانحة اإلماراتية

منذ �أن بد�أت دولة الإمارات يف توثيق تدفقات
م�ساعداتها اخلارجية؛ فقد احتل دوم ًا �صندوق
�أبوظبي للتنمية مكانة بارزة ك�أكرب جهة مانحة
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،حيث قدم يف عام
 2017ما يوازي  49يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية (بقيمة  9.05مليار درهم
�إماراتي� ،أي ما يعادل  2.46مليار دوالر �أمريكي).
ويعود ال�سبب يف هذا ،جزئي ًا� ،إىل �أنه باعتبار
�صندوق �أبوظبي للتنمية جهة حكومية �إماراتية،
ف�إنه يتوىل كذلك دفع و�إدارة مبالغ امل�ساعدات
املقدمة من ،وبالنيابة عن ،حكومة دولة الإمارات.
وبالتايل ،وكما ُذكر �آنف ًا ،لأغرا�ض تتعلق ب�إعداد
هذا التقرير ،مت توثيق هذه التدفقات با�سم
�صندوق �أبوظبي للتنمية.
وجاءت حكومة دولة الإمارات يف املركز الثاين ك�أكرب
مانح للم�ساعدات اخلارجية ،خالل عام ،2017

المساعدات الخارجية 2017

حيث مثلت �أكرث من ثلث �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ،بقيمة و�صلت �إىل  8.01مليار
درهم �إماراتي ( 2.18مليار دوالر �أمريكي) .ولكن
بالرغم من هذا ،ففيما يتعلق بالرقم الإجمايل
للم�ساعدات املقدمة على مدى �سنوات عدة ،وا�صلت
امل�ساعدات احلكومية دورها ب�صفتها م�صدر ًا
�أ�سا�سي ًا للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات ،مبدفوعات �إجمالية بلغت  46.53مليار
درهم �إماراتي ( 12.67مليار دوالر �أمريكي) خالل
الفرتة من عام � 2015إىل عام � ،2017أي ما
يعادل  63يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة على مدى ال�سنوات الثالث.
ويظهر يف كل عام الكثري من اجلهات الإماراتية
املانحة للم�ساعدات تقوم بتوثيق جهودها املبذولة
يف �سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،والق�ضاء على
الفقر يف العامل ،لدى وزارة اخلارجية والتعاون

الدويل للمرة الأوىل .ويف عام  2017كان من بني
تلك اجلهات :دائرة الثقافة وال�سياحة�-أبوظبي،
ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني (وكلتاهما �سجلت
م�ساهماتهما حتت فئة امل�ساعدات احلكومية)،
ومركز �إدارة النفايات�-أبوظبي (تدوير) ،ومدر�سة
حممد بن را�شد للإدارة احلكومية ،وبرنامج �إك�سبو
اليف ،الذي يقدم منح ًا لتمويل االبتكارات التي
ت�سهم يف الإ�سراع بتحقيق م�ستقبل مزدهر وم�ستدام.
و�سجلت �أكرث من  12جهة مانحة �إماراتية زيادة
يف متويالت م�ساعداتها اخلارجية لعام ،2017
مقارنة بعام  .2016وب�شكل �إجمايل قدمت هذه
اجلهات املانحة الإماراتية الثالث ع�شرة م�ساعدات
خارجية �إ�ضافية بقيمة  266.3مليون درهم
�إماراتي ( 72.5مليون دوالر �أمريكي) زياد ًة على
القيمة الإجمالية مل�ساعداتها اخلارجية التي قدمتها
يف العام ال�سابق.

المساعدات الحكومية

ً
سعيا نحو اتباع أساليب اإلدارة السليمة من خالل دعم الميزانيات
والتمويالت المقدمة إلى القطاعات المتعددة

إن حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بصفتها
ً
جزءا من نسيج المجتمع
ً
دائما ما عدت
الدولي،
ً
جزءا
المساعدات الخارجية
من مسؤوليتها .إضافة
إلى أنها تدرك أهمية
الدور الذي يمكن أن تلعبه
أنظمة الدول ،واتباع
أساليب اإلدارة السليمة،
في تحقيق التنمية
وبناء عليه،
المستدامة.
ً
ً
دوما نصب
فإنها تضع
أعينها الهدف السادس
عشر من أهداف التنمية
المستدامة ،الذي ينص
على التشجيع على إقامة
مجتمعات مسالمة ال
همش فيها أحد من أجل
ُي َّ
تحقيق التنمية المستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول
الجميع إلى العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة ،وشاملة للجميع
على المستويات كافة.

يف عام  2017قدمت حكومة الإمارات -التي
ت�ضم �أكرث من  12جهة حكومية حملية واحتادية
مت جتميعها حتت هذه الفئة لأغرا�ض تتعلق ب�إعداد
هذا التقرير -مدفوعات بقيمة  8.01مليار
درهم �إماراتي ( 2.18مليار دوالر �أمريكي) وفا ًء
للتعهدات ،التي �سبق �أن �أعلنتها دولة الإمارات
العربية املتحدة لدعم الدول النامية يف م�ساعيها
الرامية �إىل الق�ضاء على الفقر ب�أ�شكاله كافة،

وبالتايل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية
يف نهاية املطاف .و�إ�ضاف ًة �إىل هذا و�صلت قيمة
االلتزامات ،التي �أعلنتها جهات تقدمي امل�ساعدات
احلكومية خالل عام � 2017إىل  91.8مليون درهم
�إماراتي ( 25مليون دوالر �أمريكي).
وبالن�سبة �إىل اجلهات التي تقوم بتوثيق م�ساعداتها
اخلارجية للمرة الأوىل تعد دائرة الثقافة وال�سياحة-
�أبوظبي ،ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني� ،إ�ضافتني
جديدتني �إىل حتليالت امل�ساعدات املقدمة خالل
عام  ،2017وهما م�صنفتان حتت فئة امل�ساعدات
احلكومية .و�إ�ضافة �إىل هذا �سجلت  5جهات
�إماراتية حكومية زياد ًة يف مدفوعات م�ساعداتها
اخلارجية خالل عام  ،2017مقارنة بعام .2016
وت�شمل :هيئة البيئة�-أبوظبي ،ووزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ،ووزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،والأمانة
العامة للأوقاف بال�شارقة ،وامل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان (.)UAE-PAP
وقدمت جهات امل�ساعدات احلكومية ،خالل عام
 ،2017دعم ًا لربامج تنموية و�إن�سانية عاملية بن�سب
بلغت  88يف املئة ،و 12يف املئة ،على الرتتيب ،مت
تقدميها بالكامل يف �شكل منح .وتوىل �صندوق
�أبوظبي للتنمية توزيع و�إدارة الكثري من املنح
والقرو�ض املقدمة من جهات تقدمي امل�ساعدات
احلكومية الإماراتية .ويف هذه احلاالت مت ت�سجيل
املدفوعات وااللتزامات حتت ا�سم “�صندوق �أبوظبي
للتنمية” كجهة مانحة منف�صلة ،ومن ثم مت حتليلها
وعر�ضها ب�شكل م�ستقل يف خمتلف ف�صول التقرير.
وفا ًء اللتزامها بعدم جتاهل �أي طرف يتخلف عن
م�سرية التنمية ،ودعم الدول وال�شعوب الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة ،مت توجيه ما يقرب من  45يف املئة� ،أي
ما يعادل  3.54مليار درهم �إماراتي ( 965.1مليون
دوالر �أمريكي) ،من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من حكومة الإمارات عام  2017مل�صلحة
 22دولة من البلدان الأقل منو ًا ،بزيادة قدرها  9يف
املئة على ما �سبق تقدميها يف عام  .2016وف�ض ًال
عن هذا ح�صلت دول تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،خالل
عام  ،2017على م�ساعدات تنموية من اجلهات
املانحة للم�ساعدات احلكومية الإماراتية ،على النحو
التايل 13 :دولة من الدول النامية غري ال�ساحلية،
و 15دولة من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية.
ح�صلت الدول النامية امل�ص َّنفة �ضمن ال�شريحة
الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة الدخل على ما
يزيد على ربع مدفوعات امل�ساعدات املقدمة عام

املوجهة �إىل
 .2017وو�صلت ن�سبة املخ�ص�صات َّ
الربامج املتعددة الدول �إىل  13يف املئة من �إجمايل
تدفقات امل�ساعدات الإن�سانية والتنمية الدولية
املمنوحة من اجلهات احلكومية الإماراتية خالل
عام  2017بقيمة  1.08مليار درهم �إماراتي،
( 293.8مليون دوالر �أمريكي) ،مت توجيه غالبيتها
(بن�سبة  80يف املئة) لدعم الكثري من اجلهات
توجه الإنفاق هذا،
التابعة للأمم املتحدة .وقد �شهد ُّ
وحتديد ًا الدعم املقدم �إىل جهات الأمم املتحدة،
من حكومة دولة الإمارات زياد ًة منذ عام ،2015
مبا يف ذلك منو بن�سبة  28يف املئة عام .2017
ومن بني املنظمات الدولية التي ح�صلت على دعم:
ال�صندوق املركزي للإغاثة يف حاالت الطوارئ
( ،)CERFومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف)،
و�إدارة عمليات حفظ ال�سالم ( ،)DPKOوبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،ومفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،ومكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) ،وهيئة الأمم
املتحدة للمر�أة ،والبنك الدويل.
�أما فيما يتعلق بالدول التي ح�صلت على دعم؛ فقد
ح�صل اليمن على ما يزيد على ثلث امل�ساعدات
املقدمة كم�ساعدات حكومية من دولة الإمارات
خالل عام  ،2017تاله العراق ،ثم الأردن ،بن�سبة
 18يف املئة ،و 14يف املئة ،على الرتتيب .وبالن�سبة
�إىل الأردن والعراق ان�صب تركيز دولة الإمارات
على تقدمي امل�ساعدات التنموية يف املقام الأول.
ومت �إنفاق غالبية التمويل املمنوح لليمن يف �صورة
دعم للميزانية العامة ،يف حماولة ل�ضمان قدرة
الدولة على موا�صلة تقدمي اخلدمات احلكومية،
ودفع رواتب موظفي اخلدمة املدنية ،التي يعتمد
عليها ماليني اليمنيني .وبقيمة �إجمالية بلغت
 662.6مليون درهم �إماراتي ( 180.4مليون
دوالر �أمريكي) كما ح�صلت قطاعات امل�ساعدات
الإن�سانية وامل�ساعدات يف حاالت الطوارئ باليمن
على ح�صة كبرية من الدعم املقدم من اجلهات
احلكومية الإماراتية خالل عام  ،2017و�شملت
قطاعات ال�صحة ،واملياه والإ�صحاح البيئي يف
حاالت الطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات الغذائية
الطارئة والإيواء يف حاالت الطوارئ ،واملواد غري
املوجهة �إىل قطاع
الغذائية .كما زادت املدفوعات َّ
البنية التحتية للنقل الربي ،الذي يعد واحد ًا
من �أكرث القطاعات التي ح�صلت على دعم من
امل�ساعدات احلكومية الإماراتية يف اليمن على
مدى �سنوات ،وخالل عام  ،2017بن�سبة تزيد على

124

123

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

الجهات المانحة اإلماراتية

�ضعف ما ح�صل عليه يف عام  .2016وبالإ�ضافة
املوجه مل�صلحة بناء �إ�سكان منخف�ض
�إىل التمويل َّ
التكلفة ،مت بناء ع�شرات املدار�س والف�صول
الدرا�سية وت�أهيلها وجتهيزها؛ ل�ضمان عدم توقف
�سري العملية التعليمية للأطفال يف �سن املدر�سة
باليمن .كما مت ،خالل عام  ،2017متويل تدريب
ال�شباب والبالغني على مهارات احلياة الأ�سا�سية،
بالإ�ضافة �إىل التدريب املهني.
وبالإ�ضافة �إىل تقدمي دعم �إىل عدد كبري من
القطاعات يف خمتلف �أنحاء العامل ،يظل دعم
امليزانية العامة قطاع ًا حموري ًا من قطاعات
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة .ففي عام  2017مت توجيه ما يقرب
من ن�صف تدفقات امل�ساعدات احلكومية اخلارجية
كدعم للميزانية العامة؛ ما �ساهم يف توفري متويل
تنموي �إ�ضايف للكثري من الدول ،من بينها  10من
البلدان الأقل منو ًا ،هي :بنني وجزر القمر ومايل
والنيجر و�سرياليون وال�صومال وجنوب ال�سودان
وال�سودان وتنزانيا واليمن .وقد �ساعد هذا الدعم
الثنائي الأطراف على متكني تلك الدول النامية
من تلبية نفقاتها احلكومية العامة ،واحلفاظ على
ا�ستقرار موازين مدفوعاتها ،وموا�صلة تقدمي
اخلدمات احلكومية الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
خططها التنموية وفق ًا لظروفها الداخلية ،وغريها
من القطاعات.
وبالإ�ضافة �إىل دعم حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر ،مبا فيها الهدف الإمنائي
ال�ساد�س ع�شر :الت�شجيع على �إقامة جمتمعات
م�ساملة ال ُيه َّم�ش فيها �أحد من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،و�إتاحة �إمكانية و�صول اجلميع �إىل
العدالة ،وبناء م�ؤ�س�سات ف َّعالة وخا�ضعة للم�ساءلة

المساعدات الخارجية 2017

و�شاملة للجميع على جميع امل�ستويات ،من بني
الربامج املوا�ضيعية العاملية الرئي�سية التي وردت
�ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام
 ،2021ا�ستمرت امل�ساعدات احلكومية الإماراتية،
خالل عام  ،2017يف دعم قطاع البنية التحتية،
الذي يعد من املتطلبات امل�سبقة الواجب توافرها من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة .و�شملت م�شروعات
البنية التحتية التي مت تنفيذها يف دول كثرية بناء
الطرق والنقل اجلوي وت�أهيلها؛ بالإ�ضافة �إىل
متويل م�شروعات �إمداد املياه النظيفة ،وبناء مرافق
التعليم وال�صحة والتنمية احل�ضرية.
ولأن دولة الإمارات العربية املتحدة من املنا�صرين
لق�ضية تخلي�ص العامل من الأمرا�ض املُعدية املميتة،
كاملالريا و�شلل الأطفال ،من خالل و�سائل عدَّة،
من بينها ا�ست�ضافة “منتدى بلوغ �آخر ميل” يف
�أبوظبي خالل عام  ،2017فقد وا�صلت دولة
الإمارات دعمها الكثري من احلمالت العاملية
الهادفة �إىل الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال يف
�إفريقيا ،وكذلك يف باك�ستان ،التي تعد واحدة من
الثالث مناطق الوحيدة اللتي ال يزال املر�ض يتوطن
فيهما 112.وبالإ�ضافة �إىل تقدمي متويل مل�صلحة
امليزانية الت�شغيلية للتحالف العاملي للقاحات
والتح�صني (� )GAVIأعلنت دولة الإمارات ،خالل
عام  ،2017دعمها �صندوق “بلوغ �آخر ميل”،
مب�ساهمة قيمتها  18.4مليون درهم �إماراتي
( 5ماليني دوالر �أمريكي) .و�سيقوم ال�صندوق
املوجه للق�ضاء على مر�ض
بتمويل اجلهود والعمل َّ
عمى الأنهار ومر�ض الفالريا ،الذي ُيعرف كذلك
بداء الفيل ،واللذين ي�صيبان املاليني يف خمتلف
�أنحاء العامل .كما �أنه �سيدعم تطوير �سيا�سات
ملكافحة الأمرا�ض املُعدية املميتة.

ووا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2017نحو
املوجهة �إىل اال�ستجابة للحاجات
ح�شد اجلهود َّ
الإن�سانية والطارئة للدول واملجتمعات اله�شة،
حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  962.4مليون درهم
�إماراتي ( 262مليون دوالر �أمريكي) ،مت توجيه
غالبيتها �إىل اليمن .كما ح�صلت  10دول يف منطقة
البحر الكاريبي ،عانت �آثار ًا مدمرة نتيجة �إع�صار
�إرما يف عام  ،2017على تعهد فوري بتقدمي دولة
الإمارات العربية املتحدة دعم ًا بقيمة  36.7مليون
درهم �إماراتي ( 10ماليني دوالر �أمريكي) .وعلى
نح ٍو م�شابه قدمت دولة الإمارات م�ساعدات عاجلة
يف حاالت الطوارئ �إىل املت�ضررين يف كولومبيا
وبريو ،نتيجة �سقوط �أمطار غزيرة نتج عنها �سيول
عارمة وانهيارات �أر�ضية مميتة يف منطقة �شمال
غرب �أمريكا اجلنوبية.
ومن خالل امل�ساعدات احلكومية �ساهمت امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف �إحداث �أثر �إيجابي دائم يف
حياة ماليني الب�شر املحتاجني ،كما �أنها توا�صل
�إلهام املزيد من اجلهات الإماراتية املانحة والأفراد
للم�شاركة يف تو�صيل ر�سالة الإمارات الهادفة �إىل
ن�شر االزدهار وال�سالم العاملي.

  31:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية

تنموية

)%88( 1,918

خيرية

)%0.03( 0.5

)%12( 262

دعم الميزانية العامة
)%56( 1,072

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%38( 100.2

البرامج الموسمية
)%40( 0.2

الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية
)%20( 385.7

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%32( 83.7

المنشآت الدينية
)%27( 0.1

المساهمات في المنظمات الدولية
)%11( 213.9

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%14( 37.8

التعليم الديني
)%20( 0.1

أخرى
)%7( 136.7

خدمات الدعم والتنسيق
)%13( 34.6

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%13( 0.1

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%4( 66

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%1( 2.4

مكافحة األمراض المعدية
)%2( 43.7

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 1.8
التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 1.7

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 16

)%48( 1,038.3

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 17

)%28( 615

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 1

)%8( 167.8

القضاء على الفقر

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%5( 101.5
)%4( 98.1

هدف 7

)%2( 47.3

هدف 4

)%1.5( 32.9

هدف 8

)%1.2( 25.6

هدف 11

)%1.1( 24.3

هدف 6

)%0.5( 12.0

هدف 15

)%0.3( 6.9

هدف 9

)%0.2( 5.0

هدف 5

)%0.2( 5.0

هدف 14

)%0.02( 0.3

هدف 10

)%0.01( 0.2

هدف 12

)%0.01( 0.1

هدف 13

)%0.004( 0.1

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
التعليم الجيد
العمل الالئق ونمو االقتصاد
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
المياه النظيفة والنظافة الصحية
الحياة في البرّ

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
المساواة بين الجنسين
الحياة تحت الماء
الحد من أوجه عدم المساواة
ّ
االستهالك واإلنتاج المسؤول
العمل المناخي

المجموع الكلي

2.18

مليار دوالر أمريكي
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المقدمة خالل عام :2017
من بين أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات الحكومية اإلماراتية
َّ
دعم

ً
نموا
 22دولة من فئة البلدان األقل
دعم

دعم

 13دولة من الدول النامية غير الساحلية
تحصين

 15من الدول الجزرية الصغيرة النامية

 43مليون طفل

ضد مرض شلل األطفال (منذ عام )2014

بناء العشرات من المستشفيات

تجديد  10مدارس

تقديم دعم مالي إلى

االنتهاء من تنفيذ

والعيادات وتزويدها باألجهزة

 6جامعات

صندوق أبوظبي للتنمية

يسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية في الدول النامية،
ليس عن طريق تقديمه أعلى قيمة مساعدات خارجية سنوية خالل عام
 2017فقط ،ولكن عن طريق بناء السبل والجسور من أجل تحقيق نمو
اجتماعي-اقتصادي مستدام في الدول النامية من خالل برامج متعددة
ً
أيضا
القطاعات وخاصة بالبنية التحتية

وتجهيزها بالمستلزمات ،وتزويدها بالدعم المالي

 5مشروعات في قطاع المياه

أنشئ صندوق أبوظبي
للتنمية في عام ،1971
وهو العام نفسه الذي
أسست فيه دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وهو
جهة حكومية تتبع حكومة
أبوظبي ،وتهدف تمويالته
التنموية التي يقدمها،
والتي تتألف من قروض
ميسرة وإدارة المنح
َّ
الحكومية ،إلى التخفيف
من عبء الفقر العالمي،
ومساعدة الدول على
تحقيق نمو مستدام.
وإلى جانب المساعدات
المالية يساعد الصندوق
على صياغة الشراكات في
القطاعين العام والخاص
وتشكيلها ،باإلضافة
إلى تشجيع اتباع أفضل
الممارسات الدولية لضمان
فاعلية المساعدات.

م�صنع الفو�سفات يف العقبة ،الأردن بتمويل من �صندوق �أبوظبي للتنمية.

بعد مرور �أربعة عقود ون�صف من تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية �إىل الدول النامية يف خمتلف �أنحاء
العامل ،ومنذ �إ�صدار �أول التقارير ال�سنوية
للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة يف عام  ،2009كان �صندوق
�أبوظبي للتنمية �أكرب مانح للم�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات يف عام  ،2017حيث قدم
نحو ن�صف �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل ذلك
العام ،بن�سبة  48يف املئة .و�إ�ضافة �إىل هذا كانت
متويالت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،خالل عام  ،2017التي بلغت
قيمتها  9.05مليار درهم �إماراتي ( 2.46مليار
دوالر �أمريكي) ،واحد ًا من �أكرب املدفوعات ال�سنوية
التي �سجلها �صندوق �أبوظبي للتنمية منذ ت�أ�سي�سه.
كما و�صلت قيمة التزامات امل�ساعدات اخلارجية،
التي تعهد �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام
 2017بتقدميها� ،إىل  3مليارات درهم �إماراتي
( 817.6مليون دوالر �أمريكي) ،مت تخ�صي�ص
ما يزيد على ن�صفها مل�صلحة م�شروعات تنموية
�سيجرى تنفيذها يف دول تقع �ضمن ال�شريحة
الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة الدخل ،بينما مت
تخ�صي�ص  20يف املئة منها مل�صلحة �أربعة من
البلدان الأقل منو ًا هي :جزر القمر ،و�إريرتيا،
وال�صومال ،واليمن.
وتربهن قيمة مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية ،التي
قدمها �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام ،2017
خالل الأعوام ال�سابقة ،على ت�أكيد ال�صندوق وعزمه
الوا�ضح على موا�صلة دعم الدول النامية لتعجيل
اجلهود املبذولة من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
والنمو االجتماعي-االقت�صادي امل�ستدام؛ وبالإ�ضافة
�إىل تقدميه ما يقرب من  30يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة ،خالل الفرتة من عام � 2015إىل
عام  ،2017ارتفعت قيمة مدفوعات املنح التي قدمها
�صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام  2017بن�سبة
 58يف املئة ع َّما �سبق تقدميه يف عام .2016
ويعود ال�سبب يف زيادة مدفوعاته ال�سنوية ،جزئي ًا،
�إىل الدور الذي يلعبه �صندوق �أبوظبي للتنمية
ب�صفته جهة حكومية تعمل على تو�صيل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية؛ حيث يتوىل ال�صندوق �إدارة
املنح املقدمة من ،وبالنيابة عن ،حكومة دولة

الإمارات العربية املتحدة .وف�ض ًال عن هذا مت
توجيه مبالغ معينة ،مقدمة كم�ساعدات حكومية
من حكومة الإمارات ،من خالل �صندوق �أبوظبي
للتنمية كمدفوعات للم�ساعدات اخلارجية .وكما
�أ�سلفنا ف�إنه ،لأغرا�ض تتعلق ب�إعداد هذا التقرير،
مت توثيق هذه التدفقات با�سم اجلهة التي تولت دفع
التدفقات اخلارجية املقدمة كم�ساعدات تنموية
و�إن�سانية عاملية ،ويف هذه احلالة تلك اجلهة هي
�صندوق �أبوظبي للتنمية.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،كانت الدول التي
تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة حمور تركيز الربامج التنموية
التي نفذها �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام
 2017من خالل جهوده املتزايدة مبرور ال�سنوات
لتقدمي امل�ساعدات اخلارجية .فبالإ�ضافة �إىل دعمه
 6من الدول النامية غري ال�ساحلية ،و 11دولة من
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،ح�صلت �أكرث
من  12دولة من البلدان الأقل منو ًا من ال�صندوق
على م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة  255مليون
درهم �إماراتي ( 69.4مليون دوالر �أمريكي) .ومت
تخ�صي�ص ما يزيد على ربع �إجمايل امل�ساعدات
املقدمة عام  2017لدعم دول تقع �ضمن ال�شريحة
الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة الدخل ،بينما مت
توجيه  56يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات لدعم
دول �ضمن ال�شريحة العليا من فئة الدول املتو�سطة
الدخل .وكان املغرب وجمهورية �صربيا على ر�أ�س
الدول امل�ستفيدة من تدفقات امل�ساعدات التنموية
الدولية التي قدمها �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل
عام  ،2017حيث ح�صال على ن�سبة جم َّمعة بلغت
 68يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات.
وعلى غرار ما �سبق يف الأعوام ال�سابقة ،مت توجيه
غالبية التمويالت التي قدمها ال�صندوق �إىل قطاع
دعم امليزانية العامة ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة
كبرية من م�شروعات البنية التحتية جرى تنفيذها
يف خمتلف �أنحاء العامل .ويف �سعي �إىل التغلب
على التحديات الداخلية ،وتعجيل التقدم التنموي
واالقت�صادي يف الدول النامية ،قدم �صندوق �أبوظبي
للتنمية دعم ًا ثنائي الأطراف مل�صلحة امليزانية
العامة لأربع دول .و�ساهمت تلك امل�ساعدات،
التي بلغت قيمتها  4.45مليار درهم �إماراتي
( 1.21مليار دوالر �أمريكي) يف دعم احلكومات
وامل�ستنزفة للموارد ،مثل
لتلبية نفقاتها املتنوعة
ِ
احلفاظ على ا�ستقرار ميزان املدفوعات ،وتنفيذ
م�شروعاتها التنموية ،ا�ستناد ًا �إىل خططها
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و�أولوياتها الوطنية .فعلى �سبيل املثال مت توجيه
هذه التمويالت يف ال�صومال مل�صلحة برامج
تنموية ت�سهم يف دفع النمو االقت�صادي ال�شامل،
والق�ضاء على الفقر ،وبالتايل دعم حتقيق الهدف
الإمنائي الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
تعزيز النمو االقت�صادي َّ
املطرد وال�شامل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع.
واعرتاف ًا من �صندوق �أبوظبي للتنمية ب�أهمية وجود
�أنظمة للبنية التحتية تت�سم باملرونة والفاعلية،
فيما يتعلق بالطرق والنقل ،والتعليم ،والرعاية
ال�صحية ،والطاقة ،والإ�سكان ،واالت�صاالت ،واملياه
والت�صحاح� ،إىل جانب قطاعات �أخرى؛ من �أجل
حت�سني فر�ص احل�صول على اخلدمات ،ورفع جودة
احلياة ،وبقد ٍر م�سا ٍو من الأهمية لتحفيز االقت�صاد
والتقدم التنموي ،فقد ركز ال�صندوق غالبية برامج
م�ساعداته ،املمتدة على مدى عقود ،على هذا
القطاع ،وحافظ منذ ذلك احلني على وجود قائمة
متزايدة من برامج البنية التحتية امل�ستدامة �ضمن
حافظة براجمه.
ويف عام  2017وا�صل �صندوق �أبوظبي للتنمية
دعمه مل�صلحة تنفيذ الهدف التا�سع من �أهداف
التنمية امل�ستدامة� :إن�شاء بنية حتتية تتم َّيز باملرونة،
ودعم الإنتاج والت�صنيع ال�شامل وامل�ستدام ،وتبني
االبتكار .وبالإ�ضافة �إىل امل�شروعات التنموية يف
جمال البنية التحتية البحرية ،مبا فيها ان�شاء موانئ
بحرية يف مدينتي الدار البي�ضاء وطنجة باملغرب،
قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية دعم ًا �إىل قطاع البنية
التحتية للنقل اجلوى يف ثالث دول؛ حيث قدم
ال�صندوق م�ساعدات لبناء مطارين دوليني يف جزر
املالديف ،مبا يف ذلك متويل متعدد ال�سنوات بقيمة
 184مليون درهم �إماراتي ( 50.1مليون دوالر
�أمريكي) من �أجل تو�سعة مطار فيالنا الدويل؛
للم�ساعدة على تعزيز التناف�سية ال�سياحية جلزر
املالديف .وكذلك وا�صل �صندوق �أبوظبي للتنمية،
خالل عام  ،2017متويل �أكرث من  12م�شروع ًا
للبنية التحتية للنقل الربي وال�سكك احلديدية يف
الكثري من الدول النامية ،من بينها بنجالدي�ش
وزامبيا وماالوي.
وكان قطاعا التنمية القروية والتنمية احل�ضرية
و�إدارتها من �أبرز القطاعات التي ح�صلت على
م�ساعدات من �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام
 ،2017وكانت �أغلبيتها جزء ًا من م�شروعات
متعددة ال�سنوات .ففي املغرب قدم ال�صندوق
منح ًا تنموية بقيمة  422.4مليون درهم
�إماراتي ( 115مليون دوالر �أمريكي) يف عام
 2017مل�صلحة م�شروعات متعددة الأبعاد؛ تهدف
�إىل حت�سني حياة املقيمني� ،شملت م�شروعات ملدِّ
الطرق وتو�صيل الكهرباء ،و�إعادة ت�أهيل �شبكات
�إمداد املياه ،بالإ�ضافة �إىل بناء املرافق الطبية
والتعليمية .حيث �ساهمت امل�شروعات االجتماعية
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والإ�سكانية املتنوعة التي مولها �صندوق �أبوظبي
للتنمية يف املغرب يف تعزيز �إمكانيات الدولة،
ومتكينها من تلبية حاجاتها من الإ�سكان .وتكمل ًة
مل�شروع �أ�صيلة مت االنتهاء يف عام  2017من تنفيذ
م�شروعات يف مدن متعددة بتكلفة بلغت  829مليون
درهم ( 225.7مليون دوالر �أمريكي) �ساهمت يف
توفري  398,700وحدة �سكنية يف املدن الكربى،
كمراك�ش والدار البي�ضاء وفا�س بوملان ،واملنطقة
ال�شرقية وطنجة تطوان ومكنا�س.
ومول ال�صندوق ،خالل عام  ،2017م�شروعات
تندرج �ضمن قطاع التنمية احل�ضرية و�إدارتها جرى
تنفيذها يف  5دول ،ومت توجيه معظمها مل�صلحة
م�شروع مدينة بروج ال�سكنية يف اجلزء ال�شرقي
من القاهرة الكربى ،بجمهورية م�صر العربية،
وهو م�شروع طموح �سيوفر عند اكتماله ما يزيد على
� 30ألف وحدة �سكنية ومكتب جتاري ومتاجر للبيع
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بالتجزئة ،بالإ�ضافة �إىل مدار�س وم�ست�شفيات.
ويف �أفغان�ستان مت بناء  4,000وحدة �إ�سكان
اجتماعي .وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات �أخرى،
قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية منح ًا تنموية لتمويل
م�شروع �إيلي بريزيفران�س ()Ile Perseverance
الإ�سكاين يف جزر �سي�شل ،وهو جممع �سكني ي�ضم
 2,000وحدة �سكنية مي�سورة التكلفة ،ت�شمل
�إمدادات املياه والكهرباء ،و�أنظمة ال�صرف
ال�صحي ،واملرافق العامة ،بالإ�ضافة �إىل مدر�ستني
للتعليم الأ�سا�سي ،وم�ست�شفى ،ومركز لل�شرطة،
و�آخر للدفاع املدين.

كما جنح �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول
املحيط الهادئ ،املمول مبنحة ،يف االنتهاء من
تنفيذ  11م�شروع ًا يف دول جزرية مبنطقة املحيط
الهادئ ،موفر ًا  6.5ميجاوات من الطاقة النظيفة
واملتجددة ،بالإ�ضافة �إىل احليلولة دون انبعاث
ما يقرب من  8,500طن من انبعاثات غاز ثاين
�أك�سيد الكربون ال�ضارة يف كل عام.
ويعد �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة مثا ًال �آخر على
م�شروعات املنح امل�ستمرة ،بقيمة  183.4مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) مل�صلحة
م�شروعات الطاقة املتجددة ،واملخ�ص�صة ح�صري ًا
لدعم تلبية حاجات الطاقة يف دول منطقة
الكاريبي .وقد قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية ،خالل
خلم�س من الدول اجلزرية
عام  ،2017متويالت
ٍ
ال�صغرية النامية يف املنطقة.
وبالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم �إىل � 15ألف طفل يف
 14مدر�سة بقطاع غزة؛ لتمكينهم من احل�صول
على تعليم جيد من خالل دعم امليزانية املقدم من
�صندوق �أبوظبي للتنمية �إىل وكالة الأمم املتحدة
لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق
الأدنى (الأونروا) ،مت بناء �أكرث من  100مدر�سة
جديدة يف الأردن واملغرب مب�ساعدات مقدمة من
ال�صندوق خالل عام  .2017كما قدم ال�صندوق
منح ًا تنموية لتح�سني خدمات الرعاية ال�صحية
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والتعليم يف �إريرتيا.

و�أ�صبح قطاع توليد الطاقة و�إمدادها من القطاعات
الرئي�سية ،التي تتزايد ن�سبة تدفقات امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية
املوجهة �إليها .ففي جزر القمر �أعلن �صندوق
َّ
�أبوظبي للتنمية ،خالل عام  ،2017التزامه بتقدمي
منحة تنموية بقيمة  40مليون درهم �إماراتي
( 10.9مليون دوالر �أمريكي) مل�صلحة تنفيذ
م�شروعات تنموية لتوزيع املياه والكهرباء يف الدولة.

و�شملت امل�شروعات الأخرى تقدمي م�ساعدات
�إن�سانية وطارئة ،مت توجيه غالبيتها كم�ساعدات
ودعم لإنقاذ �أرواح الن�ساء والأطفال
غذائية
ٍ
املت�ضررين يف اليمن ،وم�شروعات للتنمية
االقت�صادية يف بنجالدي�ش وغينيا بي�ساو،
وتطوير �أحوا�ض الأنهار يف كل من �ألبانيا وتون�س،
وم�شروعات للموارد املائية الزراعية يف كل من
م�صر وغينيا والأردن .و�إ�ضافة �إىل هذا ا�ستمرت
امل�ساهمات املوجهة �إىل املنظمات الدولية ،كربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،والوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�آيرينا) ،والبنك الإ�سالمي للتنمية،
و�صندوق احلياة واملعي�شة ،كجزء من امل�ساعدات
التنموية الدولية املقدمة من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،خالل عام  ،2017من خالل �صندوق
�أبوظبي للتنمية.

وحتى الآن متكن م�شروع مرفق �صندوق �أبوظبي
للتنمية ،والوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،من
م�ساعدة  20دولة يف �إنتاج  120ميجاوات من
الطاقة املتجددة ،با�ستثمارات �إجمالية من
دولة الإمارات بلغت  786مليون درهم �إماراتي
( 214مليون دوالر �أمريكي).

ويربز الهدف العام والأ�شمل ل�صندوق �أبوظبي
للتنمية ،وهو حتفيز التنمية امل�ستدامة يف الدول
النامية ،وحت�سني م�ستوى معي�شة الأفراد ،يف �صميم
كل امل�شروعات التي �ساهم ال�صندوق يف تنفيذها
مبختلف الدول التي دعمها على مدى الأعوام.

كما توىل ال�صندوق �إدارة ثالثة ا�ستثمارات كبرية
يف جمال م�شروعات الطاقة النظيفة� :صندوق
ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ،
و�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة ،ومرفق �آيرينا�/صندوق
�أبوظبي للتنمية.

  32:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية

تنموية

)%0.5( 11.6

)%99.5( 2,452.8
دعم الميزانية العامة
)%49( 1,211.6

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%72( 8.4

البنية التحتية للنقل الجوي
)%6( 154.2

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%28( 3.2

تطوير مصائد األسماك
)%6( 145.3
البنية التحتية للنقل البحري
)%5( 117.8
التنمية الريفية
)%5( 116.6
أخرى
)%29( 707.3

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 17

)%50( 1,223.1

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 9

)%13( 312.2

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 11

)%11( 283.2

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 14

الحياة تحت الماء

)%6( 145.3

هدف 7

)%5( 126.0

هدف 2

)%5( 120.1

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
القضاء التام على الجوع

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%4( 99.1

هدف 3

)%3( 81.0

هدف 4

)%1.9( 47.2

الصحة الجيدة والرفاه
التعليم الجيد

هدف 1

)%0.5( 12.9

هدف 8

)%0.5( 12.3

هدف 16

)%0.1( 1.5

هدف 15

)%0.03( 0.7

القضاء على الفقر
العمل الالئق ونمو االقتصاد
السالم والعدل والمؤسسات القوية
الحياة في البرّ

المجموع الكلي

2.46

مليار دوالر أمريكي
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تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام :2017
دعم

15

ً
نموا
دولة من فئة البلدان األقل

دعم

6

دول من الدول النامية غير الساحلية

البنية التحتية
للنقل البري
•ألبانيا :تنفيذ مشروع طريق بين تيرانا – الباسان

•بنجالديش :تنفيذ مشروع ربط الطرق لتعزيز التعاون االقتصادي دون اإلقليمي في
منطقة جنوب آسيا ()SASEC

البنية التحتية
للخدمات الصحية
•األردن :مستشفى البشير (بسعة  800سرير) ،وحدة عالج األورام
ً
سريرا)
(بسعة 150
•المغرب :المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش
ً
سريرا)
(بسعة 916

•زامبيا :إنشاء طريق المينكوتو – باسيموس

دعم

11

دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية

•كينيا :إنشاء طريق نيونو – مودوغاش

•قيرغيزستان :إنشاء الطريق السريع بيشكيك – توروغارت
•ماالوي :إنشاء طريق جيندا–إيدينجيني

•موريتانيا :تنفيذ مشروع طريق النعمة (على الحدود مع مالي)

•المغرب :بناء خط للسكك الحديدية بطول  200كيلومتر لقطار فائق السرعة
ً
كيلومترا في الساعة.
بسرعة 320

البنية التحتية
للنقل البحري
•المغرب :ميناء الدار البيضاء

البنية التحتية
للنقل الجوي

•جزر المالديف :مطار فيالنا الدولي ،في مدينة ماليه ،ومطار دولي جديد
في مانافارو
•المغرب :مطار كلميم

“�سد امللك طالل” بالأردن الذي مت بنا�ؤه بدعم من دولة الإمارات.

•الهند :بناء معهد خليفة بن زايد آل نهيان
ً
معهدا للتعليم المهني ،وتنفيذ مشروعات بناء مدارس
•المغرب :بناء 21
للتعليم األساسي في أصيلة ،وكلية للصيدلة والطب في طنجة
•األردن :بناء  9جامعات حكومية ،وأقسام للتعليم الفني في الكليات األهلية،
و 85مدرسة

ً
عمان التنموي
•األردن :تنفيذ 12
مشروعا لبناء الطرق ،من بينها ممر َّ

•لبنان :إنشاء طريق بيروت الرئيسي وتقاطعاته

البنية التحتية للنقل
بالسكك الحديدية

ومبان
مرافق
ٍ
تعليمية

•المغرب :طريق الناظور وقاسيطة

•السنغال :طريق نديوم-أوروسيغي – باكل ()RN2

•سوازيالند :إنشاء طريق مانزيني–مبادالين السريع

البنية التحتية
للمياه ومرافق
التصحاح

البنية التحتية
للطاقة المتجددة

•طاجيكستان :إنشاء طريق كولياب كااليكومب
•تنزانيا :طريق كيداهوي يوفينزا

التنمية الحضرية
واإلسكان
•أفغانستان :بناء  4,000وحدة سكنية
•الجزائر :بناء  550وحدة سكنية
•مصر :بناء  8,500وحدة سكنية
•المغرب :بناء أكثر من  400ألف وحدة سكنية
•جزر سيشل :بناء  2,000وحدة سكنية

•ألبانيا :إعادة تأهيل مجرى النهر وشوارع المنطقة الشمالية في تيرانا
•لبنان :مشروع مياه النبطية ،مشروعات للبنية التحتية لإلصحاح البيئي
والصحة 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
ً
ً
جبليا ،وسد سرات
سدا
•تونس :بناء 20
•اليمن :محطات مياه في سقطرى

•أنتيغوا وباربودا :مشروع إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام ألواح
الخاليا الضوئية ،لتوليد  800كيلووات من الكهرباء في جزيرة باربودا

•جزر الباهاما :مشروع إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخاليا
الضوئية ،لتوليد  1,000كيلووات من الكهرباء في االستاد الوطني في ناسو

•باربادوس :مشروع إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخاليا
الضوئية لتوليد  1,000كيلووات من الكهرباء في جزيرة باربادوس
•مصر :مشروع إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد  10ميجاوات من
الكهرباء في توشكا ،المرحلة 2

•إريتريا :تنفيذ الكثير من مشروعات الطاقة الشمسية
•موريتانيا :إنشاء محطات لتوليد الطاقة من الرياح

•باالو :إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخاليا الضوئية

•سانت فنسنت وجزر غرينادين :مشروع إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية
باستخدام ألواح الخاليا الضوئية لتوليد  800كيلووات من الكهرباء ،في جزيرة االتحاد
•فانواتو :تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية لتوليد  501كيلووات من الكهرباء
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هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

الطابع الديني ،مثل توزيع الطعام واملري الرم�ضاين
خالل �شهر رم�ضان املعظم .ومن ناحية �أخرى
خ�ص�صت الهيئة غالبية هذه امل�ساعدات اخلريية
( 85يف املئة) لتوفري خدمات اجتماعية �أ�سا�سية
متنوعة ،و�صلت من خاللها �إىل �آالف الأ�سر والأفراد
ال�ضعفاء املحتاجني يف خمتلف قارات العامل.

تأكيد تساوي أهمية عمليات إعادة التأهيل ،وتقديم المساعدات
التنموية من المؤسسة اإلنسانية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

باإلضافة إلى أن هيئة
الهالل األحمر اإلماراتي
ً
جزءا من الحركة
تعد
الدولية للصليب األحمر
والهالل األحمر ،فإن
الهيئة هي الجهة الرئيسية
المانحة للمساعدات
اإلنسانية اإلماراتية ،ولها
مكاتب في  14دولة
بمختلف أنحاء العالم.
ومنذ ُش ّكلت هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي ،في عام
 ،1983شاركت في جميع
األزمات التي استجابت
لها دولة اإلمارات العربية
المتحدة بمختلف أنحاء
ً
تقريبا ،كما ساعدت
العالم
في الوقت نفسه على
بناء قاعدة راسخة لثقافة
العمل التطوعي بين
العاملين فيها ،وكذلك
داخل المجتمع المدني
اإلماراتي؛ كما تدير الهيئة
ً
واحدا من أطول برامج
أجال على
كفالة األيتام ً
مستوى العالم ،والذي بدأ
في عام .1986

وا�صلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،خالل عام
 ،2017بذل جهودها يف خمتلف �أنحاء العامل،
الهادفة �إىل تعجيل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  ،2030وعلى وجه اخل�صو�ص الهدف الإمنائي
الأول :الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله يف كل
مكان؛ حيث دفعت م�ساعدات خارجية �إجمالية
بقيمة  318.2مليون درهم �إماراتي ( 86.6مليون
دوالر �أمريكي) مل�صلحة ق�ضايا تقع خارج حدود
دولة الإمارات العربية املتحدة .و�ساهم ما يزيد على
ن�صف هذه املنح يف دعم  25دولة من البلدان الأقل
منو ًا ،من �أبرزها �سرياليون وال�صومال وال�سودان.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة كانت هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي حا�ضر ًة دائم ًا تقريب ًا يف حاالت
الطوارئ والأزمات كافة ،التي قدمت فيها دولة
الإمارات يد العون والدعم الإن�ساين .ففي عام
 ،2017ح�شدت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جهود ًا يف قطاعات متعددة لتوفري م�ساعدات عاجلة
للم�ساهمة يف �إنقاذ الأرواح والإغاثة يف حاالت
الطوارئ للمت�ضررين من الكوارث الطبيعية ،التي
�أدت �إىل تدمري حياة املاليني؛ حيث وزعت الهيئة
م�ستلزمات الإيواء واملواد غري الغذائية ،مبا فيها
الإمدادات والأجهزة الطبية ،مل�ساعدة املت�ضررين
من الزلزال الذي �ضرب ال�ساحل اجلنوبي للمك�سيك
بقوة  7.1درجة يف �سبتمرب  .2017ويف زامبيا
و�صلت م�ستلزمات الإيواء وامل�ساعدات الغذائية يف
حاالت الطوارئ ،مبا فيها توزيع � 5,000سلة غذاء،
�إىل الآالف من �ضحايا الفي�ضانات.
وعلى نحو مماثل وا�صلت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي عملها على تو�صيل امل�ساعدات امل�ستمرة
لتلبية حاجات الفئات الأكرث �ضعف ًا ،املت�ضررة
من �أزمات مزمنة عدة .فعلى �سبيل املثال ح�صل
املت�ضررون من موجة اجلفاف التي �أ�صابت
ال�صومال على الن�صيب الأعظم من الدعم الإن�ساين
املقدم من هيئة الهالل الأحمر خالل عام 2017؛
حيث نقلت الهيئة ما يزيد على  3300طن من مواد
الإغاثة املتنوعة� ،شملت م�ساعدات غذائية� ،إىل
املناطق املت�ضررة من اجلفاف .و�إدراك ًا منها للو�ضع
املتدهور يف ال�صومال ،الذي يتفاقم ب�سبب اجلفاف
املزمن؛ �أطلقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف
�إبريل  2017حملة على م�ستوى دولة الإمارات
با�سم “لأجلك يا �صومال” .وحازت املبادرة على
اهتمام الإمارات ال�سبع للدولة ،كما جنحت يف
ح�شد تعهدات متعددة ال�سنوات يف �صورة م�ساعدات
خم�ص�صة مل�صلحة برامج تنموية و�إن�سانية يف
ال�صومال ،دفعت منها هيئة الهالل الأحمر

الإماراتي  34.5مليون درهم �إماراتي ( 9.4مليون
دوالر �أمريكي) خالل عام .2017
و�أدت �أزمة الروهينجا ،التي نتجت عن �أعمال العنف
املت�صاعدة بوالية راخني يف ميامنار� ،إىل نزوح
�أكرث منن � 809آالف �شخ�ص حتى الآن ،غالبيتهم
من الروهينجا ،وهو ما يعد �أكرب عدد من ال�سكان
عدميي اجلن�سية على م�ستوى العامل ،وفق ًا لتقارير
الأمم املتحدة 115.وت�ألف معظم الدعم الذي قدمته
دولة الإمارات ،يف عام  ،2017من خالل هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي ،من م�ساعدات �سلعية
منقولة جو ًا� ،شملت تقدمي  27طن ًا من املواد غري
الغذائية املتنوعة ،وم�ستلزمات الإيواء ،و�أكرث من
 75طن ًا من املواد الغذائية .كما ح�صلت حاجات
املياه الإ�صحاح البيئي لالجئي الروهينجا كذلك
على جزء من التمويل الإجمايل البالغة قيمته
 5.2مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر
�أمريكي) املقدم يف عام .2017

وباعتبار هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اجلهة
الرئي�سية املانحة للم�ساعدات الإن�سانية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ك َّر�ست الهيئة ق�سم ًا كبري ًا
من م�ساعداتها مل�صلحة جهود �إنقاذ الأرواح ،مبا
يف ذلك تنفيذ عمليات الإغاثة واال�ستجابة حلاالت
الطوارئ .ولكن مع هذا؛ �شهد عام  2017نقلة يف
طريقة تخ�صي�ص هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أموال امل�ساعدات .حيث مت تخ�صي�ص نحو ن�صف
امل�ساهمات ( 48يف املئة) كم�ساعدات تنموية .وكان
قطاع خدمات الرعاية االجتماعية لدعم الأ�سر

والأفراد املحرومني ،مبن فيهم كبار ال�سن والأيتام،
وكذلك م�شروعات يف جماالت التعليم والتعلم ،هي
�أكرث قطاعات امل�ساعدات التنموية ح�صو ًال على
التمويل.
ويف ال�سودان ،الذي يعد �أعلى دولة ح�صلت على
دعم من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف عام
� ،2017شكلت امل�ساعدات التنموية ما ي�صل �إىل
 92يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات التي دفعتها
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي للدولة يف العام
نف�سه ،والتي بلغت قيمتها  40.9مليون درهم
�إماراتي ( 11.1مليون دوالر �أمريكي) .وبالإ�ضافة
�إىل كفالة نحو  8,000طفل يتيم� ،شملت امل�ساعدات
التي قدمتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لل�سودان
تلبية حاجات التعليم للأفراد املعوزين ،وتوفري
خدمات الرعاية االجتماعية ،وبناء �آبار املياه
117
االرتوازية.

وح�صل اليمن على دعم يوازي �أكرث من ن�صف
مبلغ  16.8مليون درهم �إماراتي ( 4.6مليون
دوالر �أمريكي) ،املقدم مل�صلحة برامج امل�ساعدات
الغذائية يف حاالت الطوارئ ،التي نفذتها هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي خالل عام  ،2017حيث
�إنه وفق ًا لربنامج الأمم املتحدة للأغذية العاملي؛
“ف�إن ال�صراع امل�ستمر قد �أدى �إىل حدوث تدهور
مر ِّوع يف م�ستويات الأمن الغذائي والتغذية؛ ما
جعل  60يف املئة من ال�سكان يواجهون �أزمة غذائية
و�صلت �إىل حد الطوارئ” 116.و�إ�ضاف ًة �إىل هذا مت
توجيه م�شروعات هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
املوجهة �إىل التعليم يف حاالت الطوارئ
كافة تقريب ًاَّ ،
خالل عام  ،2017بن�سبة  93يف املئة من �إجمايل
امل�شروعات؛ لتمويل بناء ،و�إعادة ت�أهيل مدار�س يف
اليمن؛ ل�ضمان ا�ستمرار �سري عملية التعلم والتطور
يف الدولة.
وقد ح�صلت �سوريا والعراق وفل�سطني جمتمعة
على  5.2مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر
�أمريكي) من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف
عام  ،2017كان �أغلبها لدعم املجتمعات اله�شة،
وتباينت امل�ساعدات ما بني توفري اخلدمات
منح خريية ودينية.
االجتماعية الأ�سا�سية وتقدمي ٍ
وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أكرث من ثلث
م�ساعداتها اخلارجية ،خالل عام  ،2017يف �صورة
م�ساعدات خريية .وكان من بني تلك اجلهود تنفيذ
الكثري من امل�شروعات املو�سمية وامل�ساعدات ذات

بع�ض �أفراد املجتمعات املحلية بال�صومال ي�ستقبلون برتحاب مندوبي هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

وتنفيذ ًا ملبادرات “عام اخلري” وحملة “لأجلك يا
�صومال” يف عام  2017وا�صلت برامج هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي ،املقدمة يف �صورة م�ساعدات
تنموية و�إن�سانية وخريية� ،أثرها يف حت�سني حياة
ماليني الأ�شخا�ص املحتاجني يف خمتلف �أنحاء
العامل.
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مؤسسة خليفة بن زايد
آل نهيان لألعمال اإلنسانية

  33:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية

إنسانية
)%13( 11.6

)%48( 41.5

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

خيرية
)%39( 33.5

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%93( 38.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%44( 5.1

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%85( 28.4

مرافق التعليم والتدريب
)%6.6( 2.7

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%40( 4.6

البرامج الموسمية
)%14( 4.7

تطوير مصائد األسماك
)%0.2( 0.1

خدمات الدعم والتنسيق
)%9( 1.0

المنشآت الدينية
)%1( 0.4

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%0.1( 0.1

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5( 0.5

التعليم الديني
)%0.2( 0.1

الخدمات الطبية
)%0.1( 0.1

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%1( 0.2
المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.5( 0.1
الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.5( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 1

)%85( 73.4

القضاء على الفقر

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%6( 5.1

هدف 2

)%5( 4.6

هدف 4

)%3.7( 3.2

القضاء التام على الجوع
التعليم الجيد

هدف 6

)%0.1( 0.1

هدف 3

)%0.1( 0.1

هدف 8

)%0.1( 0.1

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

86.6

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من هيئة الهالل األحمر اإلماراتي خالل عام :2017
تقديم ما يزيد على

ً
طنا
125

من الغذاء ،و 10آالف سلة غذاء
توصيل ما يزيد على

 3,500طن

من مواد اإلغاثة المتنوعة

دعم

ً
نموا
 25دولة من فئة البلدان األقل

كفالة أكثر من

 100ألف طفل يتيم

118

كسوة أكثر من

 34ألف طفل يتيم بالمالبس

119

أسست مؤسسة خليفة
بن زايد آل نهيان لألعمال
اإلنسانية في عام 2007
بهدف توفير المساعدات
الخارجية للمحتاجين .وبعد
تأسيسها بنحو عشرة أعوام
تكون المؤسسة قد قدمت
أكثر من مليار دوالر أمريكي
في صورة مساعدات
خارجية للبلدان النامية ،عبر
برامج متعددة القطاعات.
ويقع مقر المؤسسة
في العاصمة أبوظبي،
وينصب تركيز برامجها
على موضوعات عالمية
تشمل التعليم والصحة
والمساعدات اإلنسانية.

قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان ،يف عام
 ،2017م�ساعدات خارجية بقيمة �إجمالية بلغت
 272.8مليون درهم �إماراتي ( 74.3مليون دوالر
�أمريكي) يف �صورة منح لدعم الدول النامية
مبختلف �أنحاء العامل .وقد ح�صلت كل من فئة
البلدان الأقل منو ًا ،وال�شريحة الدنيا من فئة الدول
املتو�سطة الدخل ،على ما يزيد على ربع قيمة هذه
امل�ساعدات .وجاء لبنان ال�صومال وتركمان�ستان
يف املراكز الأوىل بني �أعلى الدول تلقي ًا للدعم
من امل�ؤ�س�سة خالل عام  .2017وقد مثلت القيمة
املج َّمعة للم�ساعدات املقدمة �إىل هذه الدول الثالث
ما يوازي  50يف املئة من الإجمايل.
وبالإ�ضافة �إىل دعم الربامج املتعددة القطاعات
تلعب م�ؤ�س�سة خليفة دور ًا حموري ًا يف تو�صيل
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة .ففي عام  2017قدمت امل�ؤ�س�سة
 14.7مليون درهم �إماراتي ( 4ماليني دوالر
�أمريكي) لدعم الأفراد واملجتمعات اله�شة التي يف
حاجة �إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية يف كل
من لبنان وباك�ستان وال�صومال واليمن .وعلى نحو
مماثل و�صلت امل�ساعدات الإن�سانية التي تقدمها
امل�ؤ�س�سة �إىل الجئي الروهينجا� ،إ�ضافة �إىل بتوزيع
ما يقرب من � 6,000سلة غذاء يف العراق.
وخ�ص�صت امل�ؤ�س�سة ،ب�صفتها من الداعمني
الدائمني لقطاع ال�صحة� ،أكرث من ثلث م�ساعداتها
اخلارجية املقدمة خالل عام  ،2017بقيمة
 94مليون درهم �إماراتي ( 25.6مليون دوالر
�أمريكي) ،مل�صلحة ق�ضايا وبرامج ت�سهم يف حتقيق
الهدف الإمنائي الثالث� :ضمان متتُّع اجلميع ب�أمناط
عي�ش �صحية ،وبالرفاهية يف جميع الأعمار .ومت
تخ�صي�ص الغالبية العظمى من هذه امل�ساعدات،
بقيمة  90.9مليون درهم �إماراتي ( 24.7مليون
دوالر �أمريكي) ،لتمويل بناء و�صيانة وجتهيز عدد
من امل�ست�شفيات والعيادات يف  12دولة نامية ،من
بينها جزر القمر والأردن وتركمان�ستان.

و�إ�ضاف ًة لهذا وا�صلت امل�ؤ�س�سة م�ساعداتها لتوفري
و�إتاحة خدمات الرعاية ال�صحية يف عدد من اجلزر
النائية واملعزولة يف املالديف ،من خالل دعم واحد
من �أوائل مرافق الرعاية ال�صحية للعالج عن ُبعد
بجزر املالديف ،من خالل تقدميها منحها ال�سنوية
لتمويل تدريب الأطباء والفنيني ومتخ�ص�صي
التكنولوجيا احليوية املحليني .ويدعم املرفق
ال�صحي للعالج عن ُبعد � 35شبكة للرعاية ال�صحية
يف خمتلف �أنحاء الدولة ،تقدم الرعاية الطبية �إىل
�أكرث من � 350ألف �شخ�ص يف كل عام.
خم�ص�ص من
وح�صل قطاع التعليم على ثاين �أكرب َّ
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة يف
عام ( 2017بن�سبة  25يف املئة) ،ومت توجيه معظمه
مل�صلحة م�شروعات تتعلق بالتعليم الديني .ففي
ال�سنغال ،التي تعد من البلدان الأقل منو ًا يف غرب
�إفريقيا ،قدمت امل�ؤ�س�سة منح ًا تنموية خالل عام
 2017بقيمة  5ماليني درهم �إماراتي ( 1.3مليون
دوالر �أمريكي) لتمويل بناء مركز للتعليم املهني،
وهو امل�شروع امل�ص َّمم لتوفري ت�أثري تنموي دائم
لل�سنغال ،من خالل متكني ال�شباب والبالغني ،على
حد �سواء ،وت�أهيلهم باملعارف واملهارات املطلوبة
لدخولهم �سوق العمل التناف�سي .ومن بني اجلهود
الأخرى ،التي بذلتها امل�ؤ�س�سة يف هذا القطاع،
تقدميها دعم ًا مالي ًا للميزانيات الت�شغيلية ال�سنوية
لبع�ض املدار�س يف كينيا وفل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل
بناء مدر�سة يف كازاخ�ستان.
وقدمت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام  ،2017دعم ًا ملا يقرب
من  70م�شروع ًا يف قطاع اخلدمات االجتماعية.
وقامت امل�ؤ�س�سة من خالل هذا الدعم املتعدد
االجتاهات بتوفري املواد الغذائية خالل �شهر رم�ضان
املعظم للمحتاجني ،بالإ�ضافة �إىل كفالة الأيتام� ،إىل
جانب بناء دار �أيتام مبدينة قندهار يف �أفغان�ستان.
كما وفرت امل�ؤ�س�سة جمموعة متنوعة من اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية يف كل من ال�سودان واليمن.
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الجهات المانحة اإلماراتية

و�ش ّكلت امل�شروعات يف قطاع املياه وال�صرف ال�صحي
كذلك غالبية جماالت العمل الرئي�سية التي نفذتها
م�ؤ�س�سة خليفة يف الدول النامية .ففي لبنان ،على
�سبيل املثال ،قدمت امل�ؤ�س�سة متوي ًال متعدد ال�سنوات،
مت دفع  8ماليني درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر
�أمريكي) منها يف عام  ،2017من �أجل بناء
وتركيب خطوط �أنابيب و�شبكات مياه يف مدينتي
طرابل�س و�صيدا .ويف ال�صومال وا�صلت امل�ؤ�س�سة
تقدمي التمويالت التي تعهدت بها لبناء �أكرب �سد يف
الدولة ،ب�سعة تخزينية تبلغ � 350ألف مرت مكعب.

المساعدات الخارجية 2017

وبعد االنتهاء من بنائه يف عام � ،2017سي�سهم
م�شروع ال�سد يف ت�أمني � 650ألف جالون يومي ًا من
املياه خالل مو�سم اجلفاف؛ ما ي�سهم يف توفري
مياه ال�شرب الآمنة ،ومياه الري ،ملنطقة هريجي�سا
واملناطق املجاورة لها 120.و�إ�ضافة �إىل هذا خ�ص�صت
امل�ؤ�س�سة  18.5مليون درهم �إماراتي ( 5ماليني دوالر
�أمريكي) لل�صومال يف �شكل دعم للميزانية العامة،
خم�ص�صة مل�صلحة البنك املركزي للدولة بغر�ض
دعم اال�ستقرار املايل لل�صومال.

�إن تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة الطويل من
العطاء ،الذي ُت ّوج بعام اخلري يف  ،2017يظهر
جلي ًا يف االلتزامات الطويلة الأجل التي تعلنها
م�ؤ�س�سة خليفة على مدى عقود بهدف دعم ومتكني
املاليني من الأ�شخا�ص املحتاجني واملعوزين.

  34:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%63( 47.0

خيرية
)%31( 23.3

إنسانية
)%6( 4.0

الخدمات الطبية
)%53( 24.7

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%47( 1.9

التعليم الديني
)%63( 14.7

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%13( 6.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%39( 1.5

البرامج الموسمية
)%21( 5.0

دعم الميزانية العامة
)%11( 5.0

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%14( 0.6

المنشآت الدينية
)%10( 2.3

التنمية الريفية
)%5( 2.3

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%6( 1.3

مرافق التعليم والتدريب
)%4( 2.1
أخرى
)%14( 6.4

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 3

)%34( 25.6

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 11

)%31( 23.2

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%9( 6.5

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 8

)%7( 5.0

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 4

)%5( 3.6

هدف 1

)%5( 3.6

التعليم الجيد
القضاء على الفقر

هدف 2

)%4( 2.9

هدف 9

)%4( 2.8

القضاء التام على الجوع
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات القوية

م�ست�شفى خليفة للأطفال يف تركمن�ستان املنفذة بتمويل من م�ؤ�س�سة خليفة.

المجموع الكلي

74.3

)%1( 1.1

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية خالل
عام :2017
دعم

دعم

ً
نموا
 20دولة من فئة البلدان األقل

 9دول من الدول النامية غير الساحلية

دعم

 70مشروعا

 6دول من الدول الجزرية الصغيرة النامية
تقديم الدعم إلى

 14مستشفى
تنفيذ

 8عمليات إنسانية

في قطاع الخدمات االجتماعية
تقديم دعم مالي إلى

 3مدارس ،و 3مراكز للتعليم المهني
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مؤسسة دبي العطاء

كسر دائرة الفقر من خالل منح األطفال فرص التعليم

عندما أطلق صاحب
السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي،
رعاه الله ،مؤسسة دبي
العطاء ،في عام ،2007
األولي هو
كان هدفها ّ
توفير خدمات التعليم
األساسي لمليون طفل
في الدول النامية.
وبعد مرور أربعة أعوام
على إنشائها استطاعت
تلك المؤسسة المانحة
الوصول إلى خمسة ماليين
طفل في نحو  24دولة.
وبعد مرور  10سنوات،
تمكن أكثر من  18مليون
ومتلق للمنح في
ٍّ
طفل
 53دولة من االستفادة
من الدروس التي تشاركها
مؤسسة دبي العطاء.

بعد مرور � 10سنوات على انطالق م�ؤ�س�سة دبي
العطاء ،توا�صل امل�ؤ�س�سة ت�ص ُدّر جهود التنمية
الدولية التي تبذلها دولة الإمارات العربية املتحدة
يف جمال التعليم يف العامل ،وذلك ب�إتاحتها �أف�ضل
�أدوات التمكني للم�ساعدة على ا�ستغالل �إمكانيات
الأفراد ،وحتقيق طموحاتهم من خالل براجمها
الوا�سعة االنت�شار لن�شر التع ّلم والتعليم اجليد على
م�ستوى العامل .ويف عام  2017تُوجت م�ؤ�س�سة دبي
العطاء باملركز الأول بني اجلهات املانحة الإماراتية
فيما يتعلق بربامج التعليم ،حيث قدمت ما يقرب
من  30يف املئة من مدفوعات دولة الإمارات
املوجهة �إىل هذا القطاع .وقدمت
العربية املتحدة َّ
م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،خالل عام  ،2017منح ًا
بقيمة �إجمالية بلغت  185.4مليون درهم �إماراتي
( 50.5مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل زيادة
مبقدار  55يف املئة على ما قدمته امل�ؤ�س�سة من
م�ساعدات خارجية خالل عام .2016
ووفا ًء منها بالتزامها بتوفري فر�ص احل�صول على
التعليم اجليد للفئات الأكرث احتياج ًا ،ح�صلت
 20دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا على احل�صة
الكربى (بن�سبة  41يف املئة) من امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من م�ؤ�س�سة دبي العطاء خالل
عام  .2017وجاءت الو�س ولبنان ونيبال وفل�سطني
وتنزانيا يف املراكز اخلم�سة الأوىل للدول الأكرث
تلقي ًا للدعم .كما حققت م�ؤ�س�سة دبي العطاء
املركز الأول بني اجلهات الإماراتية املانحة يف
جمال التعليم يف عدد من الدول خالل عام ،2017
�شملت اجلزائر وبنجالدي�ش وكمبوديا وجزر ال ُقمر
وكرييباتي ،وغريها الكثري.
و�أكدت الأمم املتحدة ،يف تقريرها املرحلي لقيا�س
التقدم لعام  2017حول التعليم يف العامل� ،أن
نق�ص املدر�سني املد َّربني ،واحلالة ال�سيئة للمدار�س
يف الكثري من �أنحاء العامل ،يق ّو�ضان فر�ص التعليم
اجليد للجميع 121.وبنا ًء عليه،مت توجيه �أكرث من ثلث
خم�ص�صات املنح املقدمة من م�ؤ�س�سة دبي العطاء
خالل عام  2017مل�صلحة قطاع مرافق التعليم
والتدريب ،ما �أهله ليحتل ر�أ�س قائمة القطاعات
الأكرث تلقي ًا للتمويل من امل�ؤ�س�سة يف عام .2017
وركزت تلك امل�شروعات على ت�شييد املدار�س
و�إعادة ت�أهيلها ،بالإ�ضافة �إىل توفري برامج حمو
الأمية ،وتو�صيل خم�سة ماليني كتاب �إىل مدار�س يف
 15دولة .ففي كينيا و�أوغندا مت توجيه  4.2مليون
درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) لتمويل
قطاع تدريب املعلمني.

و�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،وا�صل قطاعا التعليم يف
حاالت الطوارئ ،والتعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،ت�صدرهما القطاعات ذات الأولوية،
حيث ح�صال على  29يف املئة ،و 14يف املئة ،من
امل�ساعدات الإجمالية ،على الرتتيب.
وجهت م�ؤ�س�سة دبي العطاء �أكرث من ن�صف
وقد َّ
م�ساعداتها اخلارجية ،املقدمة عام ،2017
من خالل املنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات املتعددة
الأطراف .فح�صلت وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
(الأونروا) على �أكرث من ربع هذا التمويل ،ومت
تقدمي معظمه كم�ساعدات مالية من م�ؤ�س�سة دبي
العطاء لتغطية تكاليف الت�شغيل ال�سنوية خلم�س
مدار�س يف غزة ،بالإ�ضافة �إىل �سداد الدفعة
الأخرية من االلتزام املقدم على مدى عامني ،بقيمة
 11.4مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر
�أمريكي) الذي مت �إعالنه يف عام  2016بهدف
حماية حق  2,570طف ًال فل�سطيني ًا الجئ ًا يف
احل�صول على التعليم.

وعلى نحو م�شابه مت تنفيذ عدد من برامج التعليم
يف مرحلة الطفولة املبكرة يف �سبع دول ،من بينها
الربامج التي نفذتها منظمة اليوني�سيف يف جزر
ال ُقمر وزامبيا وكرييباتي وتنزانيا .وا�ستكما ًال لهذه
الأن�شطة دخلت م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف �شراكة مع
منظمة اليون�سكو لدفع وتعزيز الرعاية والرتبية يف
مرحلة الطفولة املبكرة ( )ECCEيف كل من جزر
ال ُقمر وم�صر والهند و�سوازيالند .كما وا�صلت
م�ؤ�س�سة دبي العطاء تنفيذ م�شروعاتها يف �إطار حملة
املياه الإ�صحاح البيئي ،والنظافة ال�صحية ،وبرنامج
عالج الإ�صابة بالديدان بني �أطفال املدار�س يف �ست
دول ،من �أجل عالج الأ�سباب الرئي�سية لظاهرة
الغياب عن املدار�س ،و�ضعف خمرجات التعليم.
ففي �إثيوبيا ،على �سبيل املثال ،هدف التمويل �إىل
�ضمان ح�صول  15.6مليون طفل على العالجات
الالزمة للق�ضاء على الأمرا�ض والديدان املعوية.

وقدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء  38يف املئة من �إجمايل
م�ساعداتها اخلارجية املقدمة عام  2017مل�صلحة
قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ يف عدد من الدول
املتلقية ،بال�شراكة مع جلنة الإنقاذ الدولية (.)IRC
ومت تخ�صي�ص هذا الدعم مل�صلحة برنامج “التعليم
يف حاالت الطوارئ :دليل العمل” ( )3EAالذي
جرى تنفيذه يف لبنان والنيجر و�سرياليون ،وهو
عبارة عن مبادرة ممتدة على مدى � 3سنوات،
بالتعاون مع جلنة الإنقاذ الدولية ،تهدف �إىل
حت�سني قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ .و�إ�ضافة
�إىل هذا وا�صلت م�ؤ�س�سة دبي العطاء عملها
التعاوين مع م�ؤ�س�سة بالن �إنرتنا�شيونال ،و�صندوق
الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) ،ومنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)،
وغريها من اجلهات.
ومل�ساعدة �أطفال الجئي الروهينجا عقدت م�ؤ�س�سة
دبي العطاء �شراكة مع �صندوق “التعليم ال ميكن
�أن ينتظر” ،وهو �أول �صندوق عاملي لرفع �أولوية
التعليم يف العمل الإن�ساين .و�شملت �أن�شطة امل�ؤ�س�سة
الأخرى ،الهادفة �إىل عدم توقف �سري العملية
التعليمية يف حاالت الطوارئ ،الدعم املقدم �إىل
�أطفال العراق و�شبابه ،مبن فيهم العائدون �إىل
املو�صل ،والالجئون ال�سوريون يف الأردن ولبنان
والعراق ،وكذلك الأطفال وال�شباب املت�ضررون من
ال�صراعات يف �شمال �شرق كولومبيا ،وزلزال نيبال.

التعليم يف حاالت الطوارئ يف �سرياليون.

وعالوة على ا�ستثمار م�ساعداتها اخلارجية بالكامل
يف قطاع التعليم ،من خالل متويلها خمتلف
قطاعات التعليم املعنية ،مثل قطاع بحوث التعليم،
وكذلك تنمية املهارات احلياتية الأ�سا�سية لل�شباب
والبالغني ،وبالإ�ضافة �إىل م�شاركتها الناجحة،
وح�شدها �أكرث من  3,200متط ِّوع و 14,500داعم
يف �إطار املبادرات التطوعية وامل�شاركات املجتمعية
التي جرت يف ثمان من �أحدث الدول املتلقية للدعم،
كجزء من مبادرات عام اخلري الذي �أعلنته دولة
الإمارات لعام  ،2017وا�صلت م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�شاركتها الف َّعالة يف النقا�شات الدولية ،وت�أ�سي�س
ال�شراكات واحللول املبتكرة لتعجيل حتقيق الهدف
الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان التعليم
اجليد املن�صف وال�شامل للجميع ،وتعزيز فر�ص
التعلُّم مدى احلياة للجميع.
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الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية دار البر

  35:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

دار للبر تسعى إلى مساعدة الفقراء والمحرومين واأليتام
ٌ

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية
)%29( 14.7

تنموية
)%71( 35.7

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 14.7

مرافق التعليم والتدريب
)%52( 18.6
التعليم في الطفولة المبكرة
)%19( 6.9
التثقيف الصحي
)%8( 2.9
األبحاث التعليمية
)%4( 1.5
مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%4( 1.3
أخرى
)%13( 4.5

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 4

)%93( 47.2

التعليم الجيد

هدف 6

)%6( 2.9

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%1( 0.3

المجموع الكلي

50.5

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة دبي العطاء خالل عام :2017
تدريب

تمتع آالف األطفال
ُّ

ّ
المعلمين
مئات
نشر برنامج التعليم في حاالت الطوارئ في

والشباب اليافعين بفرصة الحصول على التعليم ،بما في ذلك:

تسع دول

	-التدريب على المهارات الحياتية األساسية

تنفيذ مشروعات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في

	-التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
	-التدريب المهني

	-التثقيف حول حملة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
تنفيذ برنامج عالج اإلصابة بالديدان
بين أطفال المدارس ،وتقديم خدمات
الرعاية الصحية األساسية

سبع دول

تقديم الدعم إلى

ً
نموا
 20دولة من فئة البلدان األقل

تعد جمعية دار البر واحدة
من أقدم المؤسسات
الخيرية واإلنسانية العاملة
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث عملت
على تقديم الدعم لتنفيذ
ً
سنويا
آالف المشروعات
منذ عام  .1978كما تعد
المؤسسة واحدة من أكبر
الجهات اإلماراتية المكلفة
ً
قانونا تنظيم أنشطة جمع
التبرعات من أجل دعم
عملها الخيري .وبصفتها
جهة إشراف ورعاية
لتبرعات الجهات الخيرية
واإلنسانية ،بما فيها
تبرعات األفراد من القطاع
الخاص ،تضع الجمعية
مبدأ الشفافية على قمة
أولويات جدول أعمالها
ً
ونتاجا لهذا،
وأنشطتها.
اختارتها مجلة فوربس على
رأس قائمة المؤسسات
الخيرية العاملة في
الوطن العربي فيما يتعلق
بالشفافية ،حيث قامت
الجمعية بنشر ميزانياتها
السنوية لالطالع العام.
وتمتد مشروعات
المساعدات الخارجية التي
تدعمها الجمعية في
شتى أنحاء قارات العالم،
وعبر مختلف قطاعات
بدءا بتقديم
المساعداتً ،
الخدمات االجتماعية
األساسية ،وحتى األنشطة
الدينية والمنح الخيرية.

قدمت جمعية دار الرب ،يف عام  ،2017م�ساعدات
بقيمة  175.3مليون درهم �إماراتي ( 47.7مليون
دوالر �أمريكي) يف �شكل م�ساعدات خارجية .و�ش ّكلت
امل�ساعدات اخلريية منها �أكرث من الن�صف ( 57يف
املئة) ،بينما كان ن�صيب الربامج التنموية  40يف املئة
منها .و�ساهمت هذه املخ�ص�صات يف دعم حتقيق
عدد من �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية ،وحتديد ًا
اثنني من �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر:
الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
الق�ضاء على الفقر بكل �أ�شكاله يف كل مكان ،والهدف
الإمنائي احلادي ع�شر :جعل املدن وامل�ستوطنات
الب�شرية �شاملة للجميع و�آمنة ،تتم َّيز باال�ستدامة
وقادرة على ال�صمود.
وعلى الرغم من االنخفا�ض ،املقدَّر بن�سبة  14يف
املئة يف مدفوعاتها عام  2017عن ال�سابق تقدميه
يف عام  ،2016ف�إن اجلمعية وا�صلت تركيزها على
دعم احتياجات الفئات املعوزة واله�شة يف البلدان
الأقل منو ًا؛ حيث خ�ص�صت  57يف املئة من �إجمايل
م�ساعداتها اخلارجية املقدمة عام  2017مل�صلحة
البلدان الأقل منو ًا ،موا�صل ًة توجهها املتعدد ال�سنوات
الذي بلغت ن�سبته  54يف املئة يف املتو�سط على مدى
خم�س �سنوات .وعلى نحو م�شابه ،كانت ال�شريحة
الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل دوم ًا ثاين
�أعلى م�ستفيد من الدعم املتعدد ال�سنوات املقدم من
اجلمعية .ومثلت هذه الن�سبة  32يف املئة من �إجمايل
م�ساعداتها اخلارجية لعام  .2017وعلى غرار
العامني ال�سابقني كانت م�صر وال�صومال وال�سودان
على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا للدعم من اجلمعية
خالل عام .2017
وا�ستجابت اجلمعية ،خالل عام  ،2017للكثري من
حاالت الطوارئ الإن�سانية؛ حيث قدمت مواد الإغاثة
العاجلة �إىل �آالف الأ�سر املحتاجة �إىل امل�ساعدات
الإن�سانية ،واملت�ضررين من �أزمة اجلفاف املمتدة يف
ال�صومال ،وال�صراعات الدائرة يف �سوريا .ويف زامبيا
�أر�سلت اجلمعية م�ساعدات غذائية عاجلة ،ومواد
�إغاثة �إىل املت�ضررين من الفي�ضانات.
وقد �ساهمت م�شروعات امل�ساعدات اخلريية التي
نفذتها جمعية دار الرب خالل عام  2017يف ت�أكيد
دعمها الأغرا�ض الثقافية والدينية ،من خالل بناء
�أماكن دور العبادة ،وتوفري التعليم الديني ،وتوزيع
املواد الغذائية خالل �شهر رم�ضان املعظم .وعلى
نحو م�شابه قامت اجلمعية بتو�صيل م�ساعدات يف
قطاع اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك
تقدمي الدعم املايل والطبي� ،إىل مئات الأ�شخا�ص
املحتاجني.

ويف �سعيها �إىل امل�ساعدة يف الق�ضاء على الفقر عن
امللحة ،مولت
طريق اال�ستجابة لبع�ض االحتياجات َّ
جمعية دار الرب تنفيذ ثالثة م�شاريع يف قطاعات
تنموية يف عام  ،2017وهي� :إمدادات مياه ال�شرب
الأ�سا�سية ،واخلدمات الطبية ،وخدمات الرعاية
االجتماعية .ومت متويل بناء �آبار وخزانات مياه يف
 31دولة ،منها  15دولة من البلدان الأقل منو ًا و 6من
الدول النامية غري ال�ساحلية .وكذلك نفذت اجلمعية
م�شروعات طبية يف �أكرث من  12دولة نامية ،بينما مت
تقدمي دعم لقطاع خدمات الرعاية االجتماعية ،الذي
يعد �أكرث القطاعات التنموية تلقي ًا للم�ساعدات من
اجلمعية يف عام  ،2017فيما يقرب من  30دولة.
و�شملت هذه امل�ساعدات دعم دور الأيتام ،وكفالة �آالف
الأيتام والأ�سر املحتاجة .كما قدمت اجلمعية فر�ص ًا
لتوليد الدخل للكثري من الأ�سر .ففي م�صر خ�ص�صت
اجلمعية  50يف املئة من م�ساعداتها مل�صلحة قطاع
خدمات الرعاية االجتماعية .ويف ال�صومال،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدات غذائية يف حاالت
الطوارئ بقيمة  4.9مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون
املوجهة �إىل
دوالر �أمريكي) ،مثلت امل�ساعدات َّ
توفري �إمدادات املياه الأ�سا�سية ،وخدمات الرعاية
االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة متنوعة من
اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية لنحو  45يف املئة من
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها اجلمعية
خالل عام  2017للدول املنكوبة ب�أزمة جفاف.
وبعد ما يقرب من �أربعة عقود من العطاء تظل
جمعية دار الرب واحد ًة من اجلهات الرئي�سية املانحة
للم�ساعدات اخلارجية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة من خالل تقدميها امل�ساعدات اخلريية للدول
النامية يف �شتى �أنحاء العامل.

تعد الن�ساء �أكرب امل�ستفيدات من م�شاريع جمعية دار
الرب لتوفري املياه يف غينيا.
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الفصل الخامس:
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الجهات المانحة اإلماراتية

بيت الشارقة الخيري

  36:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

بناء المجتمعات ورسم خريطة الطريق للخروج من دائرة الفقر

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%40( 19.1

خيرية
)%57( 27.3

إنسانية
)%3( 1.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%66( 12.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%99.5( 1.3

المنشآت الدينية
)%62( 17.0

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%30( 5.8

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.4( 0.01

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%18( 4.8

الخدمات الطبية
)%4( 0.7

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.001

التعليم الديني
)%14( 3.8
البرامج الموسمية
)%6( 1.6

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 11

)%47( 22.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%36( 17.0

القضاء على الفقر

هدف 6

)%12( 5.8

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

)%3( 1.3

القضاء التام على الجوع

هدف 3

)%1( 0.7

هدف 8

)%1( 0.4

الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

47.7

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة دار البر خالل عام :2017

كفالة  100ألف طفل يتيم
في  25دولة (منذ تأسيسها)
تنفيذ

 75ألف مشروع للمياه

(منذ تأسيسها)

دعم

ً
نموا
 17دولة من فئة البلدان األقل

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

قدمت جمعية ال�شارقة اخلريية خالل ،2017
م�ساعدات خارجية بقيمة  157.5مليون درهم
�إماراتي ( 42.9مليون دوالر �أمريكي) ،وهو ما
يقارب �ضعف م�ساعداتها اخلارجية املقدمة يف عام
 .2016وبلغ ن�صيب  26دولة من البلدان الأقل منو ًا
منها نحو  57يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة
خالل عام  ،2017وهو ما يتفق مع التزام اجلمعية
الثابت بدعم البلدان الأقل منو ًا ،التي بلغ متو�سط
ن�صيبها من امل�ساعدات على مدى خم�س �سنوات
نحو  53يف املئة .وعلى نحو م�شابه �أكدت اجلمعية
موا�صلة عزمها على دعم الفئات الأكرث احتياج ًا من
خالل توجيه م�ساعداتها اخلارجية �إىل ال�شريحة
الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل ،التي كانت
دوم ًا ثاين �أعلى فئة تلقي ًا للم�ساعدات من اجلمعية.
و�شكل الدعم الإجمايل املقدم �إىل جمموعتي البلدان

الأقل منو ًا ،وال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة
الدخل ،ق�سم ًا كبري ًا من امل�ساعدات الإجمالية التي
قدمتها اجلمعية خالل عام  ،2017بن�سبة  88يف
املئة .وجاءت بنجالدي�ش وجمهورية م�صر العربية
والنيجر وال�سودان على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا
للم�ساعدات يف عام .2017
ومت توجيه  56يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
املقدمة عام  2017لتمويل برامج تنموية ،بينما
ح�صل قطاع امل�ساعدات اخلريية على  42يف املئة،
ومت تخ�صي�ص الن�سبة املتبقية لدعم امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ يف عدد
من الدول ،من بينها بنجالدي�ش؛ حيث مت توزيع
الطرود الغذائية على �أكرث من  200عائلة من
الجئي الروهينجا .و�ساهمت تلك امل�شروعات يف
دعم حتقيق الكثري من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وا�ستفاد ثالثة من �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر بالأخ�ص من تلك امل�ساهمات :الهدف
الإمنائي الأول :الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله يف
كل مكان؛ والهدف الإمنائي ال�ساد�س� :ضمان توافر
املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي للجميع ،و�إدارتها
�إدار ًة م�ستدامة؛ والهدف الإمنائي احلادي ع�شر:
جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة للجميع
و�آمنة ،وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة.
وبالإ�ضافة �إىل دعم امل�شروعات ،ذات الطابع
الثقايف والديني ،كبناء امل�ساجد وتنفيذ الربامج
الدينية ،وتوفري وجبات الإفطار ال�ساخنة
لل�صائمني من الفئات املعوزة خالل �شهر رم�ضان
ّ
املعظم� ،شملت املجموعة الوا�سعة من امل�شروعات
اخلريية ،التي نفذتها جمعية ال�شارقة اخلريية
خالل عام  ،2017توفري اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية لدعم املحتاجني ،بالإ�ضافة �إىل كفالة
�أكرث من � 500أ�سرة .و�شملت تلك امل�شروعات،
التي تعد مبنزلة طوق جناة للكثري من الأ�سر يف
رحلتها للهروب من براثن الفقر ،على �سبيل املثال
ال احل�صر :توفري ما يزيد على � 100آلة حل�صاد
احلبوب ،وطحنها ،و 29قارب �صيد ،واملئات
من ماكينات احلياكة ،ومتاجر البيع بالتجزئة.
بالإ�ضافة �إىل بناء ما يزيد على  130منز ًال.
وا�ستكملت جمعية ال�شارقة اخلريية هذه اجلهود
بتخ�صي�ص ن�صيب ال ب�أ�س به من متويالتها لدعم
الربامج التنموية العاملية .ففي عام  2017مت
توجيه �أكرث من  50يف املئة من مبلغ  88.6مليون
درهم �إماراتي ( 24.1مليون دوالر �أمريكي) املقدم
كم�ساعدات تنموية �إىل قطاعني ،هما :قطاع �إمدادات

مياه ال�شرب الأ�سا�سية ،وقطاع خدمات الرعاية
وجهت اجلمعية نحو  75يف املئة من
االجتماعية .كما َّ
دعمها املقدم �إىل النيجر خالل عام  2017مل�صلحة
قطاع �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية .ومن
وجهت اجلمعية الن�صيب الأكرب من
ناحية �أخرىَّ ،
م�ساعداتها املقدمة �إىل م�صر وال�سودان مل�صلحة
قطاع خدمات الرعاية االجتماعية ،بن�سبة  63يف
املئة ،و 73يف املئة ،من �إجمايل مدفوعات اجلمعية
لكلتا الدولتني على الرتتيب.
و�ش ّكل بناء �أكرث من  10,300بئر للمياه يف الكثري
من الدول النامية ،من بينها عدد من املجتمعات
الأكرث احتياج ًا �إىل املياه يف �ست من الدول النامية
غري ال�ساحلية ،ق�سم ًا كبري ًا من هذه امل�ساعدات
املوجهة �إىل قطاع �إمدادات مياه ال�شرب
التنموية َّ
الأ�سا�سية بقيمة  31.7مليون درهم �إماراتي
( 8.6مليون دوالر �أمريكي) .وعلى نح ٍو م�شابه،
خ�ص�صت جمعية ال�شارقة اخلريية متويالتها
املوجهة �إىل قطاع خدمات الرعاية االجتماعية،
َّ
خالل عام  2017ح�صري ًا تقريب ًا ،مل�صلحة كفالة
�أكرث من � 25ألف طفل يتيم.
وبالإ�ضافة �إىل  109ف�صول درا�سية وثماين مدار�س
مت بنا�ؤها ل�ضمان توفري التعليم اجليد يف الدول
النامية ،قدمت اجلمعية كذلك خدمات طبية يف
الكثري من الدول ،من بينها بنجالدي�ش و�إثيوبيا،
حيث ح�صل �أكرث من  800مري�ض على رعاية طبية
لعالج مر�ض عمى الأنهار ومكافحته.
وت�ستمر جمعية ال�شارقة اخلريية يف عزمها على
موا�صلة دعم الدول النامية ،بالإ�ضافة �إىل توفري
الإلهام والأمل للكثري من الأ�شخا�ص ،واالقرتاب
خطوة �أخرى من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر على �أر�ض الواقع.

144

143

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2017

الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية دبي الخيرية

  37:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

دعــم المـجـتمعـات واألفراد المحرومين

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%56( 24.1

خيرية
)%42( 17.9

إنسانية
)%2( 0.9

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%56( 13.5

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%89( 0.8

المنشآت الدينية
)%72( 12.8

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%35( 8.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11( 0.1

البرامج الموسمية
)%17( 3.0

مرافق التعليم والتدريب
)%5( 1.2

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%10( 1.9

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%2( 0.4

التعليم الديني
)%1( 0.2

الخدمات الطبية
)%2( 0.4
البنية التحتية للنقل البري
)%0.1( 0.02

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 11

)%37( 16.0

هدف 1

)%37( 15.9

مدن ومجتمعات محلية مستدامة
القضاء على الفقر

هدف 6

)%20( 8.6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

)%3( 1.2

هدف 2

)%1( 0.5

هدف 3

)%1( 0.4

هدف 8

)%1( 0.3

هدف 9

)%0.04( 0.02

القضاء التام على الجوع
الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

المجموع الكلي

42.9

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من جمعية الشارقة الخيرية خالل عام :2017
كفالة

ما يزيد على  25ألف طفل يتيم

إجماال في أكثر من  20دولة
ً
كفالة

بناء

منزال
130
ً
تسليم

 5,000أسرة

أكثر من  100آلة لحصاد الحبوب وطحنها

حفر وبناء

 800مريض

 10,300بئر للمياه

بناء ثماني

مدارس و 109فصول دراسية

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

وكانت الغالبية العظمى من امل�ساعدات الإن�سانية،
التي قدمتها اجلمعية خالل عام  ،2017يف �صورة
توزيع للم�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ يف
اليمن .بينما �شكلت امل�ساعدات التنموية املقدمة
من جمعية دبي اخلريية يف عام  2017ما يقرب
من ثلث �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية ،مبا
ي�ساوي  31.9مليون درهم �إماراتي ( 8.7مليون
دوالر �أمريكي) .ومت توجيه هذه اجلهود من �أجل
دفع تقدُّم �أربعة قطاعات تنموية� ،شملت التعليم
وال�صحة وخدمات الرعاية االجتماعية واملياه
والت�صحاح .وبالإ�ضافة �إىل موا�صلة تنفيذ براجمها
لكفالة الأيتام اهتمت اجلمعية بتلبية �إحتياجات
الرعاية ال�صحية للأفراد املحرومني من خالل
م�شروعاتها الطبية املنفذة يف �ست دول.

عالج

من مرض عمى األنهار
دعم

ً
نموا
 26دولة من فئة البلدان األقل

يف �إطار مبادرة عام اخلري ،وم�ساعي القيادة
احلكيمة� ،ضاعفت جمعية دبي اخلريية قيمة
م�ساعداتها اخلارجية املمنوحة لدعم املجتمعات
والأفراد املحتاجني خالل عام  .2016وخ�ص�صت
اجلمعية نحو ن�صف م�ساهماتها ( 45يف املئة)
مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ،بينما ح�صلت الدول
امل�ص َّنفة �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان
املتو�سطة الدخل على  47يف املئة .وجاءت مايل
على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات يف
عام .2017
ومن �أ�صل  101.8مليون درهم ( 27.7مليون
دوالر �أمريكي) ،قيمة امل�ساعدات املدفوعة يف
عام  ،2017مت توجيه  67يف املئة منها لتمويل
�أعمال خريية ،كانت �أغلبها يف �صورة بناء م�ساجد
وم�شروعات ذات طابع ديني وثقايف ،كتوزيع الطعام
يف �شهر رم�ضان املعظم .و�ساهمت تلك امل�ساعدات
كذلك يف متهيد الطريق للو�صول �إىل مئات العائالت
والأفراد يف الكثري من الدول ،وتزويدهم باخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية ،وكان من بينها  11دولة من
الدول منخف�ضة الدخل.

جمعية دبي اخلريية توزع �سالل الغذاء على � 350أ�سرة يف غامبيا.

ودعم ًا منها لتحقيق الهدف الإمنائي ال�ساد�س
من �أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان توافر املياه
وخدمات ال�صرف ال�صحي للجميع ،و�إدارتها
�إدار ًة م�ستدامة ،قامت اجلمعية ببناء ما يزيد على
 3700بئر للمياه يف  27دولة ،من بينها  14دولة
من الدول املنخف�ضة الدخل ،والبلدان الأقل منو ًا.
و�إدراك ًا منها لل�ضرورة احلتمية لتمكني الأطفال
يف �سن املدر�سة وال�شباب قامت اجلمعية بتنفيذ
م�شروعات لبناء املدار�س وجتهيزها� ،شملت تو�صيل
�أكرث من  150جهاز حا�سوب ،لت�أهيلهم لاللتحاق
بالثورة الرقمية الدائمة التطور يف عامل اليوم.
واعرتاف ًا منها بحاجات ال�شعوب اله�شة وال�ضعيفة
التي تعي�ش يف فقر ،تعتزم اجلمعية موا�صلة
بذل اجلهود العاملية للتمكن من التحقيق الفعلي
للتنمية امل�ستدامة.
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الجهات المانحة اإلماراتية

هيئة آل مكتوم الخيرية

  38:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

إحداث تغيير ملموس وفارق بارز في قطاع التعليم

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%31( 8.7

خيرية
)%68( 18.7

إنسانية
)%1( 0.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%44( 3.8

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%99.6( 0.3

المنشآت الدينية
)%71( 13.3

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%41( 3.6

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%0.4( 0.001

البرامج الموسمية
)%20( 3.8

مرافق التعليم والتدريب
)%11( 0.9
الخدمات الطبية
)%4( 0.3

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%8( 1.5
التعليم الديني
)%1( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 11

)%65( 18.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%15( 4.1

القضاء على الفقر

هدف 6

)%13( 3.6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

)%3( 0.9
)%2( 0.5

هدف 2

)%1( 0.3

هدف 3

)%1( 0.3

القضاء التام على الجوع
الصحة الجيدة والرفاه

المجموع الكلي

27.7

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

وا�صلت م�ؤ�س�سة �آل مكتوم خالل عام  2017متويل
امل�شروعات الإقليمية والعاملية مب�ساعدات �إجمالية
بلغت  61.9مليون درهم �إماراتي ( 16.9مليون
دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها  4يف املئة على ما
قدمته امل�ؤ�س�سة يف عام  .2016ومت توجيه نحو ثلثي
هذه امل�ساهمات لدعم جهود تنموية عاملية ،بينما
ُخ�ص�ص الباقي (نحو  36يف املئة) لتمويل الأن�شطة
اخلريية التي نفذتها امل�ؤ�س�سة .وي�أتي ذلك ا�ستمرار ًا
لعملها اخلريي والإن�ساين املمتد ،منذ  20عام ًا.
كما وا�صلت امل�ؤ�س�سة تركيزها على دعم البلدان
الأقل منو ًا ،بن�سبة و�صلت �إىل  46يف املئة من
�إجمايل اجلهود املبذولة خالل عام  ،2017وجاء
ال�سودان على ر�أ�س الدول التي ح�صلت على دعم.
وبالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الأفراد املعوزين ،من
املوجهة �إىل جمموعة متنوعة
خالل م�شروعاتها َّ
من اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،قامت امل�ؤ�س�سة
ببناء وحفر �آبار للمياه يف كل من بنني وبوركينافا�سو
والنيجر .ويف ال�سودان دعمت م�ؤ�س�سة �آل مكتوم
�إنتاج بذور القمح.
وانطالق ًا من التكليف الذي �أخذت امل�ؤ�س�سة على
عاتقها تنفيذه بدعم وتعزيز التعليم والتعلُّم ،دفعت
امل�ؤ�س�سة  52مليون درهم �إماراتي ( 14.2مليون
دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  84يف املئة من �إجمايل
م�ساعداتها املدفوعة خالل عام  2017مل�صلحة
قطاع التعليم .وركزت الأن�شطة املنفذة �ضمن هذا

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من جمعية دبي الخيرية خالل عام :2017

ً
مشروعا للخدمات
تنفيذ 75
االجتماعية

يزيد على  3,768بئر

تنفيذ العشرات من مشروعات
الرعاية الطبية

دعم

في  26دولة

في ست دول

حفر وبناء ما

في  27دولة

ً
نموا
 17دولة من فئة البلدان األقل
تدعم م�ؤ�س�سة �آل مكتوم تعليم الفتيات يف كل مكان.

القطاع� ،إىل حد بعيد ،على بناء املدار�س والف�صول
الدرا�سية اجلديدة ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان ا�ستمرار
�سري العملية التعليمية من خالل متويل امليزانيات
الت�شغيلية لع�شرات املدار�س يف الكثري من الدول،
من بينها  17دولة من البلدان الأقل منو ًا يف
�إفريقيا ،وهي القارة التي ي�ستوطن فيها ما يقرب
من  20يف املئة من التعداد الكلي لل�شباب يف العامل.
وتعد هذه امل�شروعات جزء ًا من التزام امل�ؤ�س�سة
نحو ت�أهيل الأطفال وال�شباب والبالغني ،على حد
�سواء ،بالتعليم اجليد للهروب من براثن الفقر،
واال�ستفادة من �إمكانياتهم كافة .ويف �إطار متويلها
“م�شروع ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم التعليمي
يف �إفريقيا” ،ح�صلت  40مدر�سة متكاملة يف
املنطقة على متويل �سنوي من امل�ؤ�س�سة .فعلى �سبيل
املثال ،قامت امل�ؤ�س�سة ببناء مدار�س ،وقدمت دعم ًا
مالي ًا للم�ساعدة على تعزيز منظومة التعليم الوطني
يف النيجر ،حيث من املتوقع �أن تزيد ن�سبة ال�شباب
مبقدار  92يف املئة ،يف حني بلغت ن�سبة املتعلمني
122
من �شبابها  24يف املئة فح�سب يف عام .2014
وانطالق ًا من دعمها الثابت للهدف الإمنائي الرابع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان التعليم اجليد
املن�صف وال�شامل للجميع ،وتعزيز فر�ص التعلُّم
مدى احلياة للجميع؛ تعد م�شروعات التعليم التي
تنفذها م�ؤ�س�سة �آل مكتوم مبنزلة �أداة ف َّعالة وم�ؤثرة
لإجراء تغيريات حتولية يف �سبيل حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
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الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية

  39:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%64( 10.9

ً
حياة أفضل للمحتاجين والفقراء والمحرومين
ٍ
سعيا إلى توفير

خيرية
)%36( 6.0

مرافق التعليم والتدريب
)%77( 8.3

التعليم الديني
)%88( 5.3

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%15( 1.6

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%7( 0.4

التعليم العالي
)%4( 0.5

المنشآت الدينية
)%4( 0.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%2( 0.2

البرامج الموسمية
)%1( 0.03

الخدمات الطبية
)%1( 0.1
إنتاج المحاصيل الغذائية
)%1( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 4

)%52.5( 8.9

التعليم الجيد

هدف 11

)%33( 5.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

)%10( 1.6

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 1

)%2( 0.3

القضاء على الفقر

هدف 6

)%1( 0.2

هدف 3

)%0.6( 0.1

هدف 8

)%0.5( 0.1

هدف 2

)%0.4( 0.1

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد
القضاء التام على الجوع

 40مدرسة

في  23دولة إفريقية ،من بينها

حفر وبناء

في  3دول

وت�أتي نتائج وت�أثريات اجلهود اخلريية ،التي تبذلها
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية ،لتدعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
الهادفة �إىل تخلي�ص العامل من الفقر ،وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.

وخدمت امل�شروعات التنموية ،التي جرى تنفيذها
يف  23دولة نامية ،الكثري من القطاعات ،من
بينما ال�صحة والتعليم .ففي طاجيك�ستان� ،أكرب
املوجهة �إىل هذا
دولة منفردة متلقية للم�ساعدات َّ

16.9

مليون دوالر أمريكي

تمتع عشرات األطفال واألسر
بخدمات الرعاية االجتماعية

ً
نموا
 17دولة من البلدان األقل

العشرات من آبار المياه

وا�ستجاب ًة حلاجات املجتمعات اله�شة يف عدد
من الدول التي تواجه �صعوبات �إن�سانية ح�شدت
امل�ؤ�س�سة اجلهود لتو�صيل امل�ساعدات الغذائية يف
حاالت الطوارئ� ،إىل جانب م�ستلزمات الإغاثة،
واملواد غري الغذائية .ففي فل�سطني وطاجيك�ستان
�أر�سلت امل�ؤ�س�سة �أجهزة تدفئة وبطاطني ومالب�س
�شتوية متنوعة ،بينما قدمت مواد الإغاثة يف حاالت
الطوارئ وامل�ساعدات الغذائية �إىل الالجئني
ال�سوريني يف لبنان ،وكذلك �إىل املت�ضررين من
موجة اجلفاف املُهلك يف ال�صومال.

و�شملت امل�شروعات التنموية الأخرى تقدمي كفالة
�سنوية �إىل الكثري من دور الأيتام ،وبناء  150بئر ًا
للمياه يف  11دولة ،من بينها �أربع من الدول النامية
غري ال�ساحلية هي� :أفغان�ستان ومايل وطاجيك�ستان
و�أوغندا.

المجموع الكلي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية خالل عام :2017
دعم بناء

منذ تأسيس مؤسسة
محمد بن راشد آل
مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية قبل عقدين،
عام  ،1997دأبت على
تقديم مساعدات خارجية
إلى الدول النامية .فإلى
جانب مشاركتها في
جهود اإلغاثة الدولية،
ومشروعات اإلنقاذ،
والمبادرات الخيرية
الموسمية ،تشارك
المؤسسة في بناء
المدارس والمستشفيات،
وحفر آبار المياه.

وتو َّزعت اجلهود الدولية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة
على ثالث فئات من امل�ساعدات :تنموية و�إن�سانية
وخريية .وبلغ ن�صيب الربامج املو�سمية منها
 27يف املئة من القيمة الإجمالية للم�ساعدات ،كانت
غالبيتها يف �صورة توزيع للطعام خالل �شهر رم�ضان
املعظم ،والذي يظل املجال الأكرث تلقي ًا للدعم �ضمن
حافظة الأعمال اخلريية للم�ؤ�س�سة.

القطاع ،وا�صلت امل�ؤ�س�سة تقدمي التمويل لبناء
عيادة ،وتوفري وحدات الرعاية ال�صحية املزودة
بالأجهزة الطبية ،وم�ستلزمات طب العيون .ويف
لبنان مت بناء مدر�سة يف مدينة �صيدا ،بينما مت
توزيع م�ستلزمات املدار�س ،مبا يف ذلك احلقائب
املدر�سية ،على الأطفال يف �سن الدرا�سة بفل�سطني.

دعم

ً
نموا
 17دولة من فئة البلدان األقل

قدمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية ،يف عامها الع�شرين
من العمل اخلريي العاملي ،م�ساعدات خارجية
خالل عام  2017بقيمة  48.2مليون درهم
�إماراتي ( 13.1مليون دوالر �أمريكي) .وح�صلت
البلدان الأقل منو ًا على ن�سبة  42يف املئة من
هذه امل�ساعدات ،وجاءت �أفغان�ستان وبنجالدي�ش
وال�صومال على ر�أ�س الدول املتلقية �ضمن هذه
الفئة .بينما ُخ�ص�ص نحو ثلث هذه املبالغ لل�شريحة
الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل .وكانت
طاجيك�ستان ،وهي من الدول املنخف�ضة الدخل،
�أعلى دولة نامية ح�صلت على دعم من امل�ؤ�س�سة
خالل عام .2017
تدعم م�ؤ�س�ستا حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية و�سقيا الإمارات م�شاريع املياه يف الدول النامية.
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الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان
لألعمال الخيرية واإلنسانية

  40:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية
)%10( 1.4

تنموية
)%47( 6.2
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%28( 1.7

خيرية
)%43( 5.6

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%90( 1.2

مرافق التعليم والتدريب
)%28( 1.7

البرامج الموسمية
)%64( 3.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 0.1

الخدمات الطبية
)%24( 1.5

توجيه اإلهتمام واألولوية نحو تحقيق الرفاهية والصحة والتعليم

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%14( 0.8

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%20( 1.1
المنشآت الدينية
)%14( 0.8
التعليم الديني
)%2( 0.1

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%3( 0.2
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%3( 0.2

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 11

)%36( 4.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%22( 2.9

القضاء على الفقر

هدف 4

)%13( 1.7

التعليم الجيد

هدف 3

)%11( 1.5

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 8
هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 17
هدف 6

)%2( 0.2

المجموع الكلي

13.1

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية خالل عام :2017
تنفيذ

 105مشروعات للخدمات االجتماعية

في  47دولة
حفر وبناء ما

يزيد على ً 150
بئرا

في  11دولة

تنفيذ العشرات من مشروعات
الرعاية الطبية
في  18دولة

و�شملت القطاعات التنموية التي ح�صلت على دعم
من امل�ؤ�س�سة قطاعي التعليم ،و�إمداد مياه ال�شرب
الأ�سا�سية .ففي الهند مت بناء وت�أهيل الكثري من
املدار�س� ،إىل جانب حفر وبناء �آبار للمياه يف كل من
غينيا وموريتانيا.

والتزام ًا منها بدعم الكثري من الدول النامية
لالقرتاب �أكرث من حتقيق �أهدافها وغاياتها
الوطنية ،وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،توا�صل
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية �سعيها �إىل تلبية احلاجات الأ�سا�سية التي
غالب ًا ما تعجز الدول عن تلبيتها ب�سبب الفقر.

)%6( 0.9
)%2( 0.2

المياه النظيفة والنظافة الصحية

ووا�صلت امل�ؤ�س�سة عطاءها اخلريي ،خالل عام
 ،2017حيث قامت ببناء امل�ساجد ،وقدمت وجبات
طعام �إىل ال�صائمني خالل �شهر رم�ضان املعظم.
وعلى نحو م�شابه ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف احلفاظ
على التزامها الثابت مب�ساعدة الفئات الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة ،حيث وا�صلت تقدمي جمموعة متنوعة
من اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية خالل عام
 2017يف اليمن.

)%8( 1.1

العمل الالئق ونمو االقتصاد

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

تأسست مؤسسة أحمد
بن زايد آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية عام
2010؛ بهدف دعم األسر
والمجتمعات المحرومة
في الكثير من الدول
النامية .وإضافة إلى
المساعدات المتعددة
القطاعات ،ركزت
المؤسسة ،إلى حد بعيد،
على توفير خدمات الرعاية
االجتماعية ،بما في ذلك
المساعدات الغذائية
والطبية.

كما ركزت الأن�شطة الإن�سانية للم�ؤ�س�سة ب�شكل
�أ�سا�سي على توزيع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل م�ستلزمات الإيواء واملواد
غري الغذائية على املت�ضررين من اجلفاف يف
ال�صومال ،وعلى النازحني ال�سوريني يف خميم
الزعرتي يف الأردن ،الذي يعي�ش فيه �أكرث من
� 60ألف الجئ.

كما ح�صلت �أوزبك�ستان على �أعلى منحة منفردة
قدمتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2017بقيمة
 35مليون درهم �إماراتي ( 9.6مليون دوالر
�أمريكي) .بن�سبة و�صلت �إىل  73يف املئة من
�إجمايل م�ساعداتها اخلارجية ،ومت تخ�صي�ص
هذا التمويل لبناء م�ست�شفى متخ�ص�ص بعالج
الأمرا�ض املُعدية ومكافحتها يف �أوزبك�ستان .ودعم ًا
لتحقيق الهدف الإمنائي ال�ساد�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة� :ضمان متتُّع اجلميع ب�أمناط
عي�ش �صحية ،وبالرفاهية يف جميع الأعمار ،قدمت
امل�ؤ�س�سة كذلك �إمدادات العقاقري الطبية ال�ضرورية
�إىل م�ست�شفيات يف جمهورية م�صر العربية.

تنفيذ مشروعات تعليمية
في  10دول
دعم

ً
نموا
 17دولة من فئة البلدان األقل

و�صلت القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية،
التي قدمتها م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية يف �صورة منح خالل
عام � ،2017إىل  45.8مليون درهم �إماراتي
( 12.5مليون دوالر �أمريكي) .ومت توجيه غالبية
هذه امل�ساعدات (بن�سبة  88يف املئة) �إىل دعم
جهود التنمية الدولية ،بينما مت توجيه الن�سبة
التوجه
املتبقية كم�ساعدات �إن�سانية وخريية .وي�شري ُّ
العام للم�ساعدات ال�سنوية املقدمة من امل�ؤ�س�سة
�إىل اتِّباعها منهج ًا نفعي ًا فيما يتعلق باختياراتها
للمناطق اجلغرافية التي عملت فيها ,حيث ركزت
امل�ؤ�س�سة م�ساعداتها اخلارجية املقدمة خالل عام
 2017على دعم  9دول نامية ،منها خم�سة من
البلدان الأقل منو ًا.
م�ست�شفى طب الأطفال والوالدة يف مدينة بخارى ،ب�أوزبك�ستان ،املنفذة بتمويل من م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية.
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معالجة مشكلة الفقر من خالل تنفيذ الكثير من المبادرات المتنوعة

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%88( 11.0

خيرية
)%11( 1.3

إنسانية
)%1( 0.1

الخدمات الطبية
)%88( 9.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%63( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%82( 1.1

مرافق التعليم والتدريب
)%9( 1.0

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%37( 0.04

المنشآت الدينية
)%15( 0.2

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%2.5( 0.3

البرامج الموسمية
)%3( 0.04

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%0.5( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 3

)%78.09( 9.7

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 1

)%9.69( 1.2

القضاء على الفقر

هدف 4

)%7.63( 1.0

التعليم الجيد

هدف 17

)%2.18( 0.3

هدف 11

)%1.96( 0.2

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%0.44( 0.1

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
خالل عام :2017

مستشفى متخصص

دعم عشرات األسر الفقيرة

إرسال الكثير من دفعات
اإلمدادات والمستلزمات الطبية

توفير وجبات اإلفطار لمئات األفراد

المعدية ومكافحتها
بعالج األمراض ُ

التي شملت عالجات ألمراض الكبد
إعادة تأهيل

عدد من المدارس

وعلى غرار ما جرى يف العام الأول لتنفيذ خطة
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،التي بد�أت يف عام
� ،2016ساهمت امل�ساعدات اخلارجية ،التي
قدمتها م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي خالل عام
 ،2017يف دعم الكثري من الأهداف العاملية ،وعلى
وجه اخل�صو�ص الهدف الإمنائي الأول :الق�ضاء
على الفقر ،والهدف الإمنائي ال�ساد�س :توفري املياه
النظيفة والت�صحاح ،والهدف الإمنائي احلادي
ع�شر� :إقامة املدن واملجتمعات امل�ستدامة.
و�أتاح التمويل املخ�ص�ص لتوفري خدمات الرعاية
االجتماعية ،الذي يعد �أعلى قطاع تنموي دعمته
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي خالل عام ،2017
�أكرث من جمرد بارقة �أمل لأكرث من  4,500طفل
يتيم ،و� 118أ�سرة معدمة ،و� 243شخ�ص ًا من ذوي
الإعاقات ،و 323طالب علم .ففي جزر القمر على
�سبيل املثال ح�صل عدد من العائالت على دعم
مايل ل�سداد ديونهم.

المجموع الكلي

12.5

بناء

تأسس بيت الشارقة
الخيري عام  1996كوقف
خيري ،ويعد 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
على تنفيذ األنشطة
الدينية واألعمال الخيرية،
واالستجابة لحاالت
الطوارئ اإلنسانية،
وتوفير الخدمات
االجتماعية األساسية.

امل�ؤ�س�سة م�ساعدات �إن�سانية لتوفري الغذاء يف حاالت
الطوارئ بكل من بنجالدي�ش وكمبوديا والأردن
وموزمبيق ونيبال.

وكفالتها

ّ
المعظم
خالل شهر رمضان

دعم

ً
نموا
 5دول من فئة البلدان األقل

قدمت م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي ،خالل
عام  ،2017م�ساعدات خارجية بقيمة �إجمالية
بلغت  39.5مليون درهم �إماراتي ( 10.7مليون
دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها  24يف املئة على
م�ساعداتها املقدمة يف عام  .2016وانتهاج ًا
للتكليف ،الذي �أخذته امل�ؤ�س�سة على عاتقها،
ُخ�ص�ص  41يف املئة من هذه امل�ساعدات لدعم
 13دولة من البلدان الأقل منو ًا .كما مت تنفيذ ثلث
اجلهود العاملية التي بذلتها امل�ؤ�س�سة خالل عام
 2017يف  10دول من ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
املتو�سطة الدخل .وكانت �إندوني�سيا وفل�سطني
وال�صومال �أكرث الدول النامية تلقي ًا للدعم.
ومت توجيه �أكرث من ن�صف هذه املنح ،بن�سبة  58يف
املئة ،لتمويل م�شروعات تنموية يف عدد من البلدان
النامية ،بينما مت تخ�صي�ص ما يقرب من  40يف
املئة منها كم�ساعدات خريية� ،شملت �أن�شط ًة ذات
طابع ديني وثقايف .ومن ناحية �أخرى قدمت

بيت ال�شارقة اخلريي يوزع الطرود الغذائية يف البو�سنة.

وقد و�ضعت م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي قطاعات
التعليم ،وال�صحة ،واملياه والت�صحاح على ر�أ�س
�أولوياتها خالل عام � ،2017إدراك ًا منها للعقبات
التي حتول دون اخلروج من دائرة الفقر؛ حيث
�أن�ش�أت املدار�س يف بنجالدي�ش و�سريالنكا ،ونفذت
برامج للرعاية ال�صحية يف الكثري من الدول� ،شملت
ال�صومال و�سريالنكا ،فقامت بتمويل م�شروعات
لل�سيطرة على الأمرا�ض املُعدية من �أجل عالج وباء
ح�سنت
الكولريا وحمى ال�ضنك ومكافحتهما .كما َّ
فر�ص ح�صول �سكان ت�سع دول على �إمدادات مياه
ال�شرب الأ�سا�سية من خالل حفر ما يقرب من
 750بئر ًا للمياه.
وا�ستناد ًا �إىل منهجها اخلريي ،الذي �أُن�شئت عليه
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي ،ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة
يف تقدمي جهود م�ساعداتها اخلريية خالل عام
 ،2017وتعتزم موا�صلتها على مدى الأعوام املقبلة؛
لتكون �أكرث من جمرد مالذ للأمل والتفا�ؤل ،على
ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
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ً
منسق للخدمات
تعجيل االستجابة لحاالت الطوارئ
انطالقا من مركز ِّ
اإلنسانية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%58( 6.2

إنسانية
)%2( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%57( 3.6

خيرية
)%40( 4.3

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.2

المنشآت الدينية
)%62( 2.7

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%14( 0.9

التعليم الديني
)%20( 0.9

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%13( 0.8

البرامج الموسمية
)%17( 0.7

الخدمات الطبية
)%10( 0.6

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%1( 0.03

مكافحة األمراض المعدية
)%4( 0.3
مرافق التعليم والتدريب
)%2( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 11

)%40( 4.2

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%34( 3.6

القضاء على الفقر

هدف 6

)%8( 0.9

هدف 3

)%8( 0.9

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصحة الجيدة والرفاه

هدف 17

)%7( 0.8

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 2

)%2( 0.2

هدف 4

)%0.8( 0.1

هدف 8

)%0.2( 0.02

القضاء التام على الجوع
التعليم الجيد

العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

10.7

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من بيت الشارقة الخيري خالل عام :2017
كفالة أكثر من

كفالة

 4,500طفل يتيم

أكثر من  190مدرسة

أكثر من  118أسرة

حفر وبناء نحو

مساعدة

ً
شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة
و243
كفالة

ً
طالبا
أكثر من 323

ً 750
بئرا للمياه
دعم

ً
نموا
 13دولة من فئة البلدان األقل

ساهمت المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية،
التي تعد 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 .ومنذ 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  48منظمة إنسانية،
و 13شركة تابعة للقطاع
الخاص .وتقوم هذه
المنظمات بتخزين مواد
اإلغاثة اإلنسانية في
مساحات مخصصة لهذا
الغرض بالمدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية،
كما يتم من خاللها
حشد وتجميع البضائع،
وكذلك العاملين في
مجال االستجابة لحاالت
الطوارئ ،وخبراء العمل
اإلنساني من دولة
اإلمارات العربية المتحدة
لالستجابة لحاالت الطوارئ
التي تقع في أي مكان
بمختلف أنحاء العالم.

من خالل جمموعة وا�سعة ومتنوعة من اخلدمات
واملرافق ،التي ت�سهم يف تي�سري اال�ستعداد واال�ستجابة،
وتنفيذ عمليات الإخالء يف حاالت الطوارئ ب�سرعة
وفاعلية ،و�صلت قيمة الدعم املايل والعيني الذي
قدمته املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،خالل
عام  ،2017ا�ستجاب ًة حلاالت الطوارئ والأزمات
الإن�سانية العاملية� ،إىل  34.7مليون درهم �إماراتي
( 9.5مليون دوالر �أمريكي).
وت�سهم م�ساحة مرافق املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية ،امل�ستل َهمة من حر�صها على تلبية
االحتياجات الإن�سانية ،والتي تبلغ ما يزيد على
� 127ألف قدم مربعة ،يف تزويد �أع�ضائها واملنظمات
الإن�سانية العاملة فيها مبكاتب ومعار�ض كاملة
التجهيز ،و�ساحة مفتوحة ،وم�ساحات للمخازن
وامل�ستودعات ،وت�ضاهيها من حيث اجلودة واالكتمال
خدمات الدعم اللوجي�ستي والتن�سيق التي توفرها
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،عالوة على
موقعها اال�سرتاتيجي يف مدينة دبي ،الذي يتيح لها
الو�صول �إىل  5مليارات �شخ�ص خالل ثماين �ساعات
طريان من دولة الإمارات العربية املتحدة .وعلى نحو
م�شابه �أ�صبح الأداء اللوجي�ستي الف َّعال الذي بال
جدال ،يعد عن�صر ًا جوهري ًا يف عمليات اال�ستجابة
للطوارئ� ،أكرث ي�سر ًا من خالل ق�صر امل�سافة و�سهولة
الو�صول �إىل منافذ املوانئ اجلوية والبحرية حول
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية .وخالل عام
 2017ح�صلت  12دولة يف حاجة �إىل م�ساعدات
�إن�سانية وا�ستجابة عاجلة على  3,893طن ًا مرتي ًا من
�إمدادات الإغاثة والطوارئ ،وذلك مب�ساعدة املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية يف ح�شد وجتهيز حمولة
123
� 20شحنة جوية و�شحنتني بحريتني.
فعلى �سبيل املثال مت �إر�سال ما يزيد على  90طن ًا
مرتي ًا من مواد الإغاثة والنجاة ،حيث �شملت مواد
غذائية ،ومواد غري غذائية ،مثل  2,000قطعة
من الأقم�شة امل�شمعة والب�سكويت العايل الطاقة
تكفي لنحو � 47,100شخ�ص ملا يزيد عن ثالثة
�أيام ،ووحدات تخزين متنقلة ،و�أجهزة �إ�ضاءة،
وم�ستلزمات و�أقرا�ص تنقية املياه لل�سكان
املت�ضررين يف دول منطقة الكاريبي ،وذلك خالل
فرتة ق�صرية من الزمن بعد �أن �ضرب �إع�صار
124
�إرما القوي جزر هاييتي.
وعالوة على هذا مت �شحن  100طن مرتي من مواد
الإغاثة والنجاة ،من خالل �أع�ضاء املدينة العاملية

للخدمات الإن�سانية� ،إىل جزيرة مدغ�شقر بعد �أن
�ضرب �إع�صار �سواحلها .وحر�ص ًا منها على الو�صول
�إىل املت�ضررين كافة ،مبا فيهم املوجودون يف املناطق
النائية� ،شملت املواد الغذائية وغري الغذائية ،التي
مت تو�صيلها توفري �إمدادات طبية لنحو � 50ألف
�شخ�ص ،بالإ�ضافة �إىل م�ستلزمات الإيواء لأكرث من
� 20ألف �شخ�ص 125.ففي �سرياليون بادرت املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية ،منذ بداية االنهيارات
الأر�ضية املدمرة ،التي ح�صدت �أرواح املئات من
الأفراد ،وخ ّلفت وراءها  3,000م�شرد� ،إىل توزيع
 50طن ًا مرتي ًا من مواد الإغاثة املتنوعة ،التي �شملت
البطاطني والقما�ش امل�شمع ،وم�ستلزمات املطبخ
126
والنظافة ال�صحية لدعم � 5,000شخ�ص.
وبالإ�ضافة �إىل جتهيز مواد الإغاثة ،واال�ستجابة
حلاالت الطوارئ؛ من �أجل الو�صول �إىل املحتاجني
�إىل امل�ساعدات الإن�سانية يف كل من اجلزائر
والكامريون والعراق وموزمبيق والنيجر وال�صومال
وتون�س ،لعبت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
دور ًا رئي�سي ًا للم�ساعدة على �ضمان تلبية احتياجات
الجئي الروهينجا على النحو املطلوب .فبنا ًء على
تعليمات حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ،مت
�إن�شاء ج�سر جوي من دولة الإمارات �إىل بنجالدي�ش
يف عام  ،2017ما م َّهد الطريق نحو ا�ستمرار
تقدمي املواد الغذائية وغري الغذائية يف حاالت
الطوارئ �إىل �أكرث من � 809آالف �شخ�ص نازح من
الجئي الروهينجا 127.ومت خالل عام � 2017إر�سال
�أكرث من  1,700طن مرتي من مواد الإغاثة
بقيمة  16.4مليون درهم �إماراتي ( 4.5مليون
دوالر �أمريكي) عن طريق � 13شحنة جوية مدعمة
بعمليات التن�سيق اجليد.
وبالإ�ضافة �إىل تعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية
نفذت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية مبادرات
جلمع التربعات� ،ساعدت على �إلهام القطاع
اخلا�ص الإماراتي والأفراد دعم عمليات اال�ستجابة
الإن�سانية يف خمتلف �أنحاء العامل .و�ساهمت تلك
اجلهود يف ح�شد مبالغ �إجمالية بقيمة  130.6مليون
درهم �إماراتي ( 35.6مليون دوالر �أمريكي) خالل
عام .2017
وا�ستكما ًال لدورها التن�سيقي ت�شتهر املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية ،كذلك ،ب�سعيها �إىل تطبيق
احللول املبتكرة ،و�أف�ضل املمار�سات يف جهودها
لتلبية احلاجات الإن�سانية العاملية .ففي عام
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 2017دعت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
الأطراف الفاعلة ،احلكومية وغري احلكومية� ،إىل
�إن�شاء قاعدة بيانات لوجي�ستية لتعزيز العمليات
الإن�سانية اجلاري تنفيذها يف خمتلف �أنحاء العامل.
وبنا ًء على ذلك� ،أ�صبحت املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية ،واجلهات الأع�ضاء فيها ،مت ّهد الطريق
لتمكني �إطالق “بنك البيانات اللوج�ستية للخدمات
الإن�سانية” يف عام  ،2018وهو عبارة عن من�صة
م�صممة لتح�سني عمليات اال�ستعداد واال�ستجابة
حلاالت الطوارئ العاملية ،والإنتقال بها �إىل
م�ستويات �أعلى من اجلودة.

المساعدات الخارجية 2017

وتظل املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية على �أهبة
اال�ستعداد لال�ستجابة بفاعلية ،وتلبية احلاجات
الإن�سانية يف �شتى �أنحاء العامل؛ وذلك انطالق ًا
من �شهرتها التي اكت�سبتها ك�أكرب مركز للخدمات
الإن�سانية على م�ستوى العامل من خالل �أع�ضائها
املتنوعي املجاالت ،ودورها التن�سيقي ،وجهودها
يف �إيجاد حلول ت�سهم يف حت�سني �أداء امل�ساعدات
الإن�سانية والعمليات التنموية.

  43:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية
)%100( 9.5
خدمات الدعم والتنسيق
)%100( 9.5

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 2

)%44( 4.1

القضاء التام على الجوع

هدف 10

)%27( 2.6

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 1

)%19( 1.8

القضاء على الفقر

هدف 4

)%5( 0.5

هدف 3

)%4.7( 0.4

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاه

هدف 8

)%0.2( 0.02

هدف 11

)%0.1( 0.01

هدف 16

)%0.04( 0.004

هدف 6

)%0.03( 0.003

هدف 15

)%0.02( 0.002

العمل الالئق ونمو االقتصاد
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
السالم والعدل والمؤسسات القوية

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الحياة في البرّ

المجموع الكلي

9.5

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية خالل عام :2017
الوصول إلى

 12دولة

تمر بحاالت طوارئ إنسانية

تنظيم عمليات إرسال

حت�شد املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية �أطنان من مواد الإغاثة وامل�ساعدات يف حاالت الطوارئ لدعم الجئي الروهينغا يف بنغالدي�ش.

 20شحنة جوية

تيسير إرسال

شحنتين بحريتين

تضمنتا  187حاوية
إرسال

ً
ً
متريا
طنا
3,893
من شحنات اإلغاثة وإمداداتها

حقائق سريعة حول المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية:

•يتم في مستودعات المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية تخزين مواد اإلغاثة
والطوارئ الخاصة بثالث منظمات كبيرة ،هي :اإلتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومفوضية األمم
المتحدة السامية لشؤون الالجئين .وفي الكثير من حاالت الطوارئ اإلنسانية
ً
انطالقا من المدينة
تقوم هذه المنظمات بإرسال أول إمدادات اإلغاثة
العالمية للخدمات اإلنسانية.
•تعد شعبة اإلمدادات ،التابعة لمنظمة اليونيسيف ،هي الجهة التابعة لألمم
المتحدة المسؤولة عن التنسيق العالمي؛ وذلك لضمان االستجابة السريعة
في حاالت الطوارئ ،وتوفير اإلمدادات المطلوبة .كما أن مركزها اإلقليمي
ً
طلبا في
مجهز بأكبر مخزون قابل للتجديد من مواد اإلغاثة األكثر
في دبي َّ
128
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
الضرورية األساسية خالل  24ساعة.
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الجهات المانحة اإلماراتية

جمعية الرحمة لألعمال الخيرية

  44:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

توجيه التركيز إلى المشروعات التي تلبي الحاجات االجتماعية

بدأت جمعية الرحمة
لألعمال الخيرية عملها
عام  2004كجمعية
خيرية عاملة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
ً
دعما متعدد
تقدم
القطاعات إلى األفراد
والمجتمعات في الدول
النامية .وتواصل الجمعية
تقديم المساهمات
النقدية والعينية من أجل
تنفيذ مشروعات الرعاية
االجتماعية والمشروعات
الدينية.

ا�ستمرار ًا ملنهج جمعية الرحمة اخلريية ،الذي
ا�شتهرت به يف تو�صيل العطاء اخلريي ال�سنوي،
قدمت اجلمعية دعم ًا �إىل  10دول خالل عام
 2017بقيمة  29.1مليون درهم �إماراتي
( 7.9مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة م�ساعدات
خارجية .وقد ُخ�ص�ص ما يقرب من ن�صف هذه
امل�ساعدات ( 45يف املئة) مل�صلحة �أربعة من البلدان
الأقل منو ًا .وبحيازتها املراكز الثالثة الأوىل لأعلى
الدول امل�ستفيدة من اجلمعية ،ح�صلت �أوغندا
و�إندوني�سيا ولبنان �إجما ًال على ما يوازي  70يف املئة
من م�ساعداتها الإجمالية املقدمة يف عام .2017
�ساهمت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من اجلمعية،
خالل عام  ،2017بتوزيعها على م�شروعات تنموية
(بن�سبة  62يف املئة) وخريية (بن�سبة  38يف
املئة) ،يف حتقيق الهدف الإمنائي الأول :الق�ضاء
على الفقر بجميع �أ�شكاله يف كل مكان ،والهدف
الإمنائي احلادي ع�شر :جعل املدن وامل�ستوطنات
الب�شرية �شاملة للجميع و�آمنة وقادرة على ال�صمود
وم�ستدامة؛ حيث مثل الهدفان  86يف املئة من
امل�ساعدات اخلارجية الإجمالية للجمعية.
وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة �ش ّكلت
امل�شروعات ذات الطابع الديني ،كبناء امل�ساجد،
وكفالة طالب ومعلمي العلم ال�شرعي ،بالإ�ضافة �إىل
توزيع وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان َّ
املعظم

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

غالبية جهود امل�ساعدات اخلريية التي قدمتها
اجلمعية خالل عام .2017
وبالإ�ضافة �إىل حفر �آبار املياه لإتاحة �إمدادات
ال�شرب الأ�سا�سية �ساهمت جمعية الرحمة اخلريية،
خالل عام  ،2017يف بناء املدار�س والف�صول
الدرا�سية .ففي �أوغندا حيث تبلغ ن�سبة املت�سربني
من التعليم بني �شبابها  41يف املئة ،قامت اجلمعية
129
ببناء ف�صول درا�سية �إ�ضافية و�أربع مدار�س.
و�إدراك ًا منها للمعاناة اليومية ،التي يواجهها
ماليني الأ�شخا�ص يف الدول النامية ،وا�صلت جمعية
الرحمة اخلريية براجمها املمتدة لتوفري خدمات
الرعاية االجتماعية ،التي تعد �أعلى قطاع منفرد
ح�صل على الدعم خالل عام  .2017حيث مت
تخ�صي�ص  13.8مليون درهم �إماراتي ( 3.8مليون
دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل  48يف املئة من �إجمايل
م�ساعداتها اخلارجية ،لكفالة مئات الأيتام يف
ثماين دول .كما مت تقدمي م�ساعدات �إ�ضافية لدعم
الأ�سر املحتاجة ،من خالل تزويدها مبجموعة
متنوعة من اخلدمات االجتماعية.

خيرية
)%38( 3.0

تنموية
)%62( 4.9
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%77( 3.8

المنشآت الدينية
)%85( 2.6

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%18( 0.9

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%7( 0.2

مرافق التعليم والتدريب
)%3( 0.2

البرامج الموسمية
)%4( 0.1

الخدمات الطبية
)%2( 0.1

التعليم الديني
)%4( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 1

)%50( 4.0

القضاء على الفقر

هدف 11

)%36( 2.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%11( 0.9

المياه النظيفة والنظافة الصحية

وبعد مرور � 10أعوام من اتباع ثقافة العمل اخلريي
توا�صل جمعية الرحمة اخلريية دورها كمنارة للأمل
ملاليني الأ�شخا�ص الذين ي�سعون �إىل اخلروج من
دائرة الفقر.

هدف 4

التعليم الجيد

)%2( 0.2

هدف 3

)%1( 0.1

هدف 8

)%0.03( 0.002

الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

7.9

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من جمعية الرحمة الخيرية خالل عام :2017
حفر وبناء

آبار للمياه

في  5دول
كفالة

مئات األيتام واألسر

في  10دول

تدعم جمعية الرحمة اخلريية تنفيذ م�شاريع ك�سب �سبل العي�ش يف برادي�ش ،بالهند.

بناء

 5مدارس

والكثير من الفصول الدراسية في  4دول

دعم

ً
نموا
 4دول من فئة البلدان األقل
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مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان
لألعمال الخيرية واإلنسانية

  45:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تحسن من نوعية الحياة
دعم المشروعات التي ِّ

تنموية
)%12.5( 0.7

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

�ضاعفت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،خالل عام  ،2017م�ساعداتها
اخلارجية ،حيث قدمت  19.6مليون درهم �إماراتي
( 5.3مليون دوالر �أمريكي) ،ومت توجيه ما يقرب
من  20يف املئة من هذا الدعم �إىل �أكرث من
 24دولة من البلدان الأقل منو ًا.
وكان �أغلبها مل�صلحة حتقيق الهدف الإمنائي
احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة :جعل
املدن وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة للجميع و�آمنة،
وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة؛ حيث مت توجيه
 87يف املئة من م�ساعدات امل�ؤ�س�سة املقدمة خالل
عام  2017ب�شكل ح�صري لدعم برامج خريية،
م�ساع وم�ساعدات ذات
كانت غالبيتها يف �صورة
ٍ
طابع ديني .و�شملت الأن�شطة الرئي�سية التي نفذتها
امل�ؤ�س�سة يف هذا القطاع بناء دور العبادة ،وتنفيذ
ما يزيد على  100م�شروع ذي طابع ثقايف وديني،
كتوفري وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان َّ
املعظم،
وكفالة �أداء �شعائر احلج.
و�ساهمت امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إىل �أعمالها اخلريية
ال�سنوية ،يف تنفيذ الكثري من امل�شروعات التنموية
خالل عام  ،2017التي �شملت قطاعي التعليم

و�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية .وجاءت بنني
وبوركينا فا�سو وغانا وباك�ستان وال�صومال ك�أعلى
الدول املتلقية للمنح التنموية املقدمة من امل�ؤ�س�سة
خالل عام .2017

خيرية
)%87( 4.6

إنسانية
)%0.5( 0.03

الخدمات الطبية
)%88( 0.6

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%50( 0.01

البرامج الموسمية
)%92( 4.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%12( 0.1

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%25( 0.01

المنشآت الدينية
)%8( 0.4

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%25( 0.01

و�ساهم حر�ص امل�ؤ�س�سة وعزمها على توفري الرعاية
ال�صحية اجليدة للأ�شخا�ص الأكرث احتياج ًا �إليها،
والذي يندرج �ضمن الهدف الإمنائي الثالث� :ضمان
متتُّع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف
جميع الأعمار ،يف جعله ثاين �أكرث �أهداف التنمية
امل�ستدامة العاملية تلقي ًا للدعم من م�ؤ�س�سة زايد
خالل عام  .2017ومت تخ�صي�ص منحة بقيمة
 2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر
�أمريكي) من �أجل بناء مراكز �صحية ،وتوفري
�أجهزة طبية يف  11دولة نامية.

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

واحتفا ًال مبرور  100عام على مولد الأب امل�ؤ�س�س
مت �إعالن عام “ 2018عام زايد” -الذي يعد
امتداد ًا للعطاء اخلريي الذي د�أبت م�ؤ�س�سة زايد بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية على
تقدميه منذ ت�أ�سي�سها.

هدف 11

)%87( 4.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

)%11( 0.6

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 6

)%1.6( 0.1

هدف 1

)%0.3( 0.01

هدف 4

)%0.1( 0.01

المياه النظيفة والنظافة الصحية
القضاء على الفقر
التعليم الجيد

المجموع الكلي

5.3

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية خالل عام :2017
تنفيذ

ً
مشروعا في مجال
145
الخدمات االجتماعية
بناء

دعم

 10مراكز صحية

تعمل م�ؤ�س�سة زايد على تعزيز فر�ص توليد الدخل للن�ساء يف كينيا.

تنفيذ

العشرات من مشروعات إمداد المياه

في  11دولة

ً
نموا
 26دولة من فئة البلدان األقل
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الجهات المانحة اإلماراتية

مؤسسة القلب الكبير

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

كانت مؤسسة القلب
الكبير في البداية مجرد
حملة لجمع التبرعات ،ثم
أصبحت مؤسسة مكتملة
األركان في عام  .2015في
تطور طبيعي لدعم برامج
المؤسسة ،التي لم تحرص
على تخفيف المحنة التي
يتعرض لها المستضعفون
والمنكوبون ،خاصة
الالجئين ،فحسب؛ بل
سعت باستمرار كذلك إلى
تحسين ظروفهم ،وقد
صدر في عام  2017قرار
بدمج عمل المؤسسة ،مع
وضع هدف عام لها يتمثل
في “اإلسهام في العمل
الخيري واإلنساني ،ورفع
مستوى الوعي المجتمعي
بمعاناة الالجئين واألطفال
المستضعفين وعائالتهم،
والتأثير في آليات صنع
القرار العالمية التي تضمن
ً
وفقا
حقوقهم وتحميها،
للقوانين الدولية”.

وجاءت مدفوعات م�ؤ�س�سة القلب الكبري ،املقدمة
يف �شكل م�ساعدات �إن�سانية وتنموية خالل عام
 2017منا�صف ًة تقريب ًا ،حيث بلغت ن�سبة التمويل
املقدم �إىل الربامج التنموية بن�سبة  53يف املئة.
فح�صلت خم�س دول �ضمن ال�شريحة الدنيا لفئة
البلدان املتو�سطة الدخل على �أكرث من ن�صف
امل�ساعدات اخلارجية للم�ؤ�س�سة ،بينما مت توجيه
املبالغ املتبقية لدعم الالجئني يف كل من اليونان
والأردن ولبنان.
وا�صلت ما يقرب من  80يف املئة من اجلهود
الإجمالية التي بذلتها امل�ؤ�س�سة خالل عام
 2017دعم حتقيق ثالثة من �أهداف التنمية
امل�ستدامة تتعلق بال�صحة والتعليم والتوظيف:
الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة� :ضمان
متتع 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،
والهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
تعزيز النمو االقت�صادي املطرد وال�شامل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع.
وجرى خالل عام  2017تنفيذ الكثري من
امل�شروعات امل�ؤثرة يف قطاع ال�صحة ،مثلت ما
يزيد على ثلث امل�ساعدات اخلارجية للم�ؤ�س�سة.
ويف خميم الزعرتي لالجئني يف الأردن ،ا�ستمر
تزويد نحو � 60ألف الجئ �سوري بفر�ص احل�صول
على رعاية �صحية موثوق بها .ولدعم تقدمي رعاية
حم�سنة ،مت من خالل منح
�صحية متخ�ص�صة َّ
متعددة ال�سنوات متويل بناء وحدة لعالج احلروق
يف م�ست�شفى حملي يف مدينة اخلليل؛ ما �أتاح
خدمات الرعاية ال�صحية لأكرث من � 900ألف
م�ستفيد مبختلف �أنحاء املنطقة .ويف م�صر �ساعدت
امل�ؤ�س�سة على حت�سني تكنولوجيا املعلومات ،وقدرات
املوارد الب�شرية يف املعهد القومي لل�سرطان
بالقاهرة ،كجزء من التعهد الذي مت �إعالنه يف عام
 2017بقيمة  7.3مليون درهم �إماراتي (مليوين
دوالر �أمريكي) ،حيث مت حتويل امل�ست�شفى �إىل
مرفق على �أعلى م�ستوى تكنولوجي لعالج الأورام
من �أجل حت�سني اخلدمات العالجية املقدمة �إىل
ً 130
ن�صف مليون مري�ض �سرطان �سنويا.

وعلى نحو مماثل تركزت جهود امل�ؤ�س�سة على
 4برامج يف قطاع التعليم خالل عام  ،2017حيث
بد�أت �أعمال البناء يف �شمال مدينة ال�ضفة الغربية،
ويف مقاطعة �شانغل بباك�ستان لبناء مدر�ستني؛ ما
يتيح خدمات التعليم اجليد لنحو � 45ألف طالب
و 1,000طالبة ،على الرتتيب .ومثلما يتلقى
الالجئون يف ا�سواتيني تعليم ًا يف املرحلة الثانوية،
وفر�ص ًا تدريبية لرتبية جيل من القادة املدنيني
يف امل�ستقبل؛ وهو ما �سيحقق يف املقابل تقدم ًا
ملجتمعاتهم ،ح�صل الالجئون ال�سوريون يف لبنان
على منح للدرا�سة اجلامعية.
واتباع ًا ملبد�أ توفري الأدوات الالزمة ومتكني الفئات
املحتاجة نف�سه تقدم امل�ؤ�س�سة �أكرث من جمرد فر�ص
لبناء املهارات ،كما فعلت يف فل�سطني ،بالتن�سيق
مع وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،حيث
مت �شحذ مهارات  108خريجني جدد ،وتزويدهم
بالثقة الالزمة لالن�ضمام بنجاح �إىل �سوق العمل
التناف�سي .كما دعمت امل�ؤ�س�سة الكثري من مبادرات
تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .ففي
لبنان ،على �سبيل املثال ،تدعم امل�ؤ�س�سة مبادرة
الربنامج االجتماعي لإنتاج القمح من �أجل زيادة
الإنتاجية االقت�صادية للمزارعني املحليني ،مبن
فيهم امله َّم�شون وذوو الإعاقات .ويف م�صر �أقامت
امل�ؤ�س�سة �شراكة مع م�شروع �شبكة م�صر للتنمية
املتكاملة ( )ENIDالتابع لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ( ،)UNDPوهي مبادرة متتد لفرتة
� 5سنوات تركز على متكني ال�شباب والن�ساء يف
�صعيد م�صر اجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
وبالإ�ضافة �إىل دعم امل�ؤ�س�سة حلملة “ 100مليون
من �أجل  100مليون” ،التي �أطلقت يف الهند،
وتهدف �إىل ح�شد  100مليون �شاب وطفل من �أجل
 100مليون طفل حمروم يف خمتف �أنحاء العامل،
للق�ضاء على عمالة الأطفال ،وا�سرتقاقهم ،والعنف
�ضدهم ،وت�شجيع حق كل طفل يف التمتع بالأمان
واحلرية والتعليم ،وا�صلت امل�ؤ�س�سة تقدمي خدمات
الرعاية االجتماعية �إىل �آالف الأ�شخا�ص املحتاجني،
ً 131
مبا يف ذلك كفالة  424طف ًال فل�سطينيا.
ومع ازدياد الأعداد والتحديات التي يواجهها
الالجئون والنازحون؛ �سيزيد �أي�ضا عزم امل�ؤ�س�سة
على امل�ضي قدم ًا يف م�ساعدتهم.

م�شروع م�ؤ�س�سة القلب الكبري ا�ستعداد ًا ملواجهة ف�صل ال�شتاء يف غزة.
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مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية

  46:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

غد أفضل لألطفال المحتاجين
تأمين ٍ

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية
)%47( 1.6

تنموية
)%53( 1.8
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)%24( 0.4

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%50( 0.8

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%21( 0.4

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%33( 0.5

األبحاث الطبية
)%20( 0.4

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%9( 0.1

مرافق التعليم والتدريب
)%18( 0.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8( 0.1

حقوق اإلنسان
)%12( 0.2
منظمات ومؤسسات دعم المرأة
)%3.5( 0.1
الخدمات الطبية
)%1.5( 0.03

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 3

)%35( 1.2

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 4

)%25( 0.9

التعليم الجيد

هدف 8

)%19( 0.7

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 1

)%16( 0.6

القضاء على الفقر

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 5

المساواة بين الجنسين

)%3( 0.1
)%2( 0.1

المجموع الكلي

3.4

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة القلب الكبير خالل عام :2017
تشييد

مدرستين

من أجل أكثر من  45ألف طالب
حصول

 108خريجين جدد

على فرص متخصصة لبناء القدرات
تقديم

عشرات المنح للدراسة الجامعية

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

تقديم خدمات الرعاية الطبية إلى

أكثر من  60ألف الجئ

من خالل عيادة القلب الكبير في مخيم الزعتري
تقديم الدعم إلى

مستشفيين

ً
سنويا
يخدمان أكثر من مليون مريض
تقديم الدعم إلى

العشرات من صغار المزارعين

قدمت م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية ،يف عام
 ،2017م�ساعدات خارجية بقيمة  7.7مليون درهم
�إماراتي ( 2.1مليون دوالر �أمريكي) يف  13دولة،
من بينها �أربعة من البلدان الأقل منو ًا .وعلى غرار
الأعوام ال�سابقة ،مت تخ�صي�ص التربعات ح�صري ًا
لأغرا�ض تنموية عاملية؛ حيث �ساهم ما يقرب
من ثلثي التمويالت املقدمة خالل عام  2017يف
دعم الدول املنخف�ضة الدخل ،والبلدان الأقل منو ًا.
ومثلت الربامج التي جرى تنفيذها يف بنجالدي�ش
والهند وزميبابوي �أكرث من  70يف املئة من املنح
التنموية املقدمة من امل�ؤ�س�سة.
و�ساهمت كل تلك اجلهود تقريب ًا يف االقرتاب خطوة
من حتقيق ثالثة من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
الهدف الإمنائي الأول من �أهداف التنمية
امل�ستدامة :الق�ضاء على الفقر ب�أ�شكاله كافة يف
كل مكان؛ والهدف الثالث من �أهداف التنمية
امل�ستدامة� :ضمان متتُّع 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 التعلُّم مدى احلياة للجميع.

و�إ�ضافة �إىل ما �سبق ا�ستمر تنفيذ ثالثة برامج
موا�ضيعية يف قطاعات ال�صحة والتعليم واخلدمات
االجتماعية ،مبا ميثل  95يف املئة من �إجمايل
جهود امل�ؤ�س�سة املبذولة خالل عام  .2017وجاء
قطاع اخلدمات الطبية على ر�أ�س القطاعات الأكرث
متوي ًال ،خالل عام  ،2017و�شمل تنفيذ �أربعة
م�شاريع مم َّيزة؛ حيث يوفر م�ست�شفى ال�صداقة
الإماراتي املتنقل يف بنجالدي�ش خدمات الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية والعاجلة لأكرث من مليوين
�شخ�ص يعي�شون يف جمتمعات غالب ًا ما تت�سبب
الفي�ضانات املو�سمية ال�سنوية بعزلتها .بينما يتم
بو�ساطة قطار “اليف الين �إك�سربي�س” يف الهند
الو�صول �إىل املر�ضى الذين يعي�شون ب�أماكن نائية
فيها ،والذين غالب ًا ما يفتقدون �إمكانية الو�صول
�إىل مرافق الرعاية الطبية .وبالإ�ضافة �إىل التمويل
املوجه �إىل �أعمال التح�سينات يف جناح الأطفال يف
َّ
م�ست�شفى باي�س مبقاطعة غامبوال يف �سريالنكا،
تكفلت امل�ؤ�س�سة بتكلفة �إعداد نظارات طبية لنحو
 3,000طفل.
ونفذت امل�ؤ�س�سة كذلك ،خالل عام ،2017
م�شروعات تعليمية متعددة الأوجه ،و�شملت تلك
امل�شروعات م�شروع التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة للمجتمعات املحرومة اقت�صادي ًا يف جنوب
�إفريقيا؛ وبناء مدر�سة جديدة خلدمة الأطفال
الذين يف �سن املدر�سة باملناطق الفقرية يف مقاطعة
كيبريا بنريوبي؛ و�أخري ًا تقدمي دعم مايل �إىل الكثري
من املدار�س يف كل من الربازيل و�إثيوبيا والأردن
واملغرب و�أوغندا .ويف �أدي�س �أبابا ح�صل �أكرث من
 900فتى وفتاة على منح درا�سية على �أ�سا�س
اال�ستحقاق ،بينما ح�صل الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف الأردن على م�ساعدات وفر�ص تعليمية

متخ�ص�صة .وعلى نحو م�شابه؛ فمن خالل دعم
املوجه �إىل م�شروع ( )IIMPACTلتعليم
امل�ؤ�س�سة َّ
فتيات يف الهند �أتيحت فر�ص احل�صول على التعليم
اجليد لأكرث من  3,000طالب من الأ�سر الفقرية.
وكجزءٍ من برامج اخلدمات االجتماعية ،التي
متولها امل�ؤ�س�سة ،قدمت املو�س�سة متوي ًال �إىل قطاع
التخفيف من الآثار االجتماعية ملر�ض نق�ص
املناعة املكت�سبة  .HIV/AIDSويوفر بيت طريان
الإمارات/جمعية التعليم ال�صحي ( )CHESيف
الهند الرعاية للأطفال امل�صابني بفريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة امل�سبب ملر�ض الإيدز ،والذين
نبذهم �أهلهم ،ويعي�شون يف �شوارع ت�شيناي .ومن
خالل جتهيز البيت بكل خدمات املبيت ،ومركز
طبي ،و�ساحة للألعاب ،وحمام �سباحة ،ميكن
ا�ست�ضافة �أكرث من  100طفل ُمعدم م�صاب
بفريو�س الإيدز .كما قدمت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام
 ،2017م�ساعدات مالية لدعم دور �أيتام م�شابهة
يف كل من جنوب �إفريقيا و�إثيوبيا .وعلى نحو م�شابه
ح�صلت م�شروعات الرعاية االجتماعية يف كل من
الفلبني وتنزانيا وزميبابوي ،خالل عام ،2017
على اهتمام مركز من امل�ؤ�س�سة .ففي تنزانيا ،على
�سبيل املثال ،خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة متويالت لبناء دور
للمبيت؛ ما وفر مكان ًا لإيواء  80طف ًال ،غالبيتهم
من ذوي الإعاقات البدنية ،وزودهم بالرعاية
الطبية الالزمة.
“من خالل توجيه االهتمام �إىل الأطفال املحا�صرين
يف دائرة الفقر املدقع على وجه اخل�صو�ص ،ت�سعى
امل�ؤ�س�سة ،التي تت�ألف من املوظفني املتطوعني،
و�أ�صدقاء جمموعة الإمارات� ،إىل خف�ض معدالت
املر�ض والوفاة يف مرحلة الطفولة”.

بدعم من م�ؤ�س�سة طريان الإمارات ،يوفر م�ست�شفى “قطار اليف الين اك�سربي�س” الرعاية الطبية لنحو  4,000مري�ض يف
مدينة بهاتكال ،بالهند.
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صندوق محمد بن زايد للمحافظة
على الكائنات الحية

  47:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

والمعرضة لخطر االنقراض
إتاحة فرصة حياة للكائنات الحية النادرة
َّ

تنموية
)%100( 2.1
الخدمات الطبية
)%36( 0.8
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%30( 0.6
تخفيف اآلثار االجتماعية لفيروس نقص المناعة المكتسب
)%12( 0.3
مرافق التعليم والتدريب
)%8( 0.2
التعليم اإلبتدائي
)%8( 0.2
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%3( 0.1
التعليم في الطفولة المبكرة
)%2( 0.05
برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%1( 0.03

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 1

)%42( 0.9

القضاء على الفقر

هدف 3

)%36( 0.8

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 4

)%18( 0.4

التعليم الجيد

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%3( 0.1

المجموع الكلي

)%1( 0.03

2.1

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية خالل عام :2017

 450ألف مريض

(حتى تاريخه) بالرعاية الصحية من خالل مستشفى طيران

اإلمارات العائم في بنجالديش
تزويد

 3,000طفل
بنظارات طبية

تزويد

أكثر من  5,000مريض

بالرعاية الصحية من خالل مستشفى مقام داخل قطار في الهند

يعد صندوق محمد بن
ُّ
زايد للمحافظة على
الكائنات الحية من
أكبر الجهات اإلماراتية
المانحة الداعمة لجهود
الحفاظ على األنواع
والتنوع البيولوجي في
ُّ
الكثير من دول العالم.
أسس الصندوق عام
ّ
 2009بوقف بقيمة أولية
بلغت  25مليون يورو
(أي نحو  103.3مليون
درهم إماراتي) ،ويوفر
ً
منحا سنوية،
الصندوق
كما يقوم بتكريم الرواد،
ودفع الجهود الدولية
الرامية إلى مناصرة
الحفاظ على األنواع.
كما يعد الصندوق الجهة
التنفيذية المسؤولة عن مشروع
حفظ األطوم (أبقار البحر)
واألعشاب البحرية ،والذي يقوم
بتمويله مرفق البيئة العالمي
بمنطقة المحيط الهندي
والمحيط الهادئ.

مل�ستوى الدخل للدول ،و�صلت املنح املقدمة خالل
عام  2017للحفاظ على الأنواع ،واجلهود املبذولة
من �أجل حمايتها وا�ستعادتها� ،إىل  68دولة.
ووفق ًا لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة (،)IUCN
وهو منظمة دولية تعمل يف جمال حماية الطبيعة،
واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية ،ف�إنه
من بني  91,520نوع ًا من الأحياء يف القائمة
احلمراء لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ،يوجد
نحو  30يف املئة� ،أي ما يوازي  25,820نوع ًا،
مهددة باالنقرا�ض .وي�سعى االحتاد الدويل حلماية
الطبيعة (� )IUCNإىل تو�سيع معرفته بحالة املزيد
من الأنواع و�أو�ضاعها ،وزيادة عدد الأنواع املق َّيمة
لت�صل �إىل � 160ألف نوع على الأقل ،بحلول عام
132
.2020
وبنا ًء على هذا ،وبالإ�ضافة �إىل  170نوع ًا ،قدم
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية الدعم �إليها خالل عام  ،2017وغالبيتها
�أنواع م�ص َّنفة �إما ب�أنها مهددة باالنقرا�ض ،و�إما
مهددة ب�شدة باالنقرا�ض يف القائمة احلمراء
للأنواع املهددة باالنقرا�ض ال�صادرة عن االحتاد
الدويل حلماية الطبيعة ( ،)IUCNفمن بني
امل�شروعات التي دعم ال�صندوق تنفيذها خالل عام
 2017كان يهدف �إىل “تقييم الو�ضع احلقيقي
لتجارة الزواحف يف �إفريقيا ،وبحث تهديداتها
املنعك�سة على �أنواع الثعابني املهددة النادرة ،من
خالل ا�ستبيان �سوق حلوم حيوانات الغابات يف
133
ياوندي ،بالكامريون”.

و�إ�ضافة �إىل هذا ح�صلت البيئة الطبيعية الوفرية
واخلالبة للنباتات واحليوانات ال�شهرية يف
الربازيل على �أكرث من  12منحة ،تباينت ما بني
جهود للحفاظ على قط النمر ال�شمايل ،وحتى
طائر اجلندي ال�صغري ،و�سعدان ال�ساكي امللتحي
من نوع يوتا هيكي ،الذي ي�ستوطن الربازيل .و ُيعد
برنامج �إعادة ت�أهيل و�إطالق قرد �إن�سان الغاب ذي
ال�شعر الربتقايل الكثيف ،املهدد ب�شدة باالنقرا�ض
يف �إندوني�سيا ،وال�سالحف املف�صلية التي تعي�ش
يف غابات جنوب ال�سودان ،وامل�ص َّنفة كذلك ب�أنها
�أحد الأنواع املهددة ب�شدة باالنقرا�ض� ،أحد الأمثلة
الب�سيطة على م�شروعات حفظ الأنواع املتعددة،
التي دعمها ال�صندوق ،والتي ت�سهم يف �إيجاد �أثر
�إيجابي م�ستدام على الكوكب الذي نعي�ش فيه .وهو
ما يتوافق متام ًا مع التكليف املنوط بال�صندوق،
املتمثل يف الهدف اخلام�س ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة“ :حماية وا�ستعادة وتعزيز اال�ستخدام
امل�ستدام للنظم البيئية الأر�ضية ،و�إدارة الغابات
على نحو م�ستدام ،ومكافحة الت�صحر ،و�إيقاف
وعك�س اجتاه تدهور الأرا�ضي ،و�إيقاف فقدان
التنوع الأحيائي” ،والذي ح�صل على دعم كان
مطلوب ًا ب�شدة من �صندوق حممد بن زايد للمحافظة
على الكائنات احلية.

حصول

أكثر من  5,000طفل
على خدمات التعليم في  8دول

دعم وكفالة

أكثر من  300طفل يتيم

وأطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،ومنبوذين نتيجة إلصابتهم

بفيروس نقص المناعة المكتسبة
دعم

ً
نموا
 4دول من فئة البلدان األقل

قدم �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية ،ب�صفته اجلهة املعنية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة مبنا�صرة جهود التن ّوع
الأحيائي الدولية ،وب�صفته مدافع ًا حقيقي ًا عن
البيئة ،منح ًا بقيمة  5.9مليون درهم �إماراتي
( 1.6مليون دوالر �أمريكي) لدعم تنفيذ ما يزيد
على  180م�شروع ًا للحفاظ على الأنواع يف �شتى
�أنحاء العامل .ومن دون التح ُّيز ملوقع جغرايف� ،أو

يدعم �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية اجلهود الرامية للحفاظ على الأنواع املهددة ،مبا فيها �سحايل
�إغوانة الأنتيل ال�صغرى.
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مؤسسة سقيا اإلمارات (سقيا)

  48:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

نوفر الماء ..عصب الحياة

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%100( 1.6
التنوع الحيوي
)%100( 1.6

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 15

)%100( 1.6

الحياة في البرّ

المجموع الكلي

1.6

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية خالل
عام :2017
تمويل ما

ً
مشروعا من
يزيد على 180
مشروعات الحفاظ على األنواع
حماية ما

ً
نوعا من الكائنات
يزيد على 170

دعم

للتنوع األحيائي جرى
مشروعات
ُّ
تنفيذها في  68دولة

تم إطالقها كمبادرة
في عام  2014من خالل
تبرعات بلغت قيمتها 180
مليون درهم إماراتي (49
مليون دوالر أمريكي)
تم جمعها من حملة جرى
تنفيذها على مستوى
البالد هدفت إلى تزويد
خمسة ماليين شخص في
شتى أنحاء العالم بفرص
الحصول على مياه الشرب.
وفي عام  2015صدر قرار
بإعالن مؤسسة سقيا
اإلمارات (سقيا) ،مؤسسة
غير ربحية ،تعمل تحت
رعاية مبادرات محمد بن
راشد آل مكتوم العالمية
( .)MBRGIوباإلضافة
إلى توفير مياه الشرب
األساسية للمجتمعات
الفقيرة والمعوزة ،تعمل
المؤسسة كذلك على
مشكلة ندرة المياه
العالمية ،والقضايا
المتعلقة باالستدامة ،من
خالل استكشاف وتحفيز
إجراء البحوث والتطوير،
والتوصل إلى االكتشافات
والمبادرات المؤثرة ،من
خالل وسائل عدة من
بينها تقديم جائزة محمد
بن راشد العالمية للمياه
بقيمة مليون دوالر
ً
سنويا.
أمريكي

يف عام  2017و�صلت قيمة مدفوعات املنح التي
قدمتها م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات (�سقيا) �إىل
 4.9مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون دوالر
�أمريكي) مل�صلحة تنفيذ م�شروعات للمياه يف
خمتلف �أنحاء العامل .وبانح�صار جمال عملها يف
حتقيق الهدف الإمنائي ال�ساد�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة�“ :ضمان توافر املياه وخدمات ال�صرف
ال�صحي للجميع و�إدارتها �إدار ًة م�ستدامة” ،دعمت
امل�ؤ�س�سة التقدم يف حتقيق الأهداف الوطنية
املتعلقة باملياه يف  19دولة خالل عام  ،2017من
بينها  12دولة من البلدان الأقل منو ًا ،و 6من الدول
النامية غري ال�ساحلية.

ويف �إثيوبيا -وعلى غرار غالبية الدول النامية
حيث يقوم �أفراد العائلة ،وغالب ًا ما يكونون الن�ساء
والفتيات ،بال�سري ل�ساعات يومي ًا من �أجل احل�صول
على ب�ضعة لرتات من املياه� -أ�صبح هناك الآن �أكرث
من � 50ألف �شخ�ص يتمتعون بو�صول مبا�شر �إىل
�آبار املياه التي قامت امل�ؤ�س�سة ببنائها .وهناك �أمثلة
زاخرة من الق�ص�ص امل�شابهة جنحت امل�ؤ�س�سة يف
ت�سطريها يف كل من �أفغان�ستان وبنجالدي�ش وبنني
وبوركينا فا�سو وجيبوتي ومايل و�أوغندا ،والكثري من
الدول ،حيث متكنت امل�ؤ�س�سة من تزويد �أكرث من
� 430ألف �شخ�ص باملياه ال�صاحلة لل�شرب خالل
عام .2017

جرى تنفيذ �أكرب م�شروعات امل�ؤ�س�سة ،خالل
عام  ،2017يف ال�صومال؛ حيث انعك�ست �أزمة
اجلفاف الطاحنة على  6.2مليون �شخ�ص يف
حاجة �إىل امل�ساعدة بنهاية عام  134.2017كما
نفذت امل�ؤ�س�سة م�شروعني ،مثال ما يزيد على ربع
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من امل�ؤ�س�سة خالل
عام  ،2017و�شمال �صيانة الكثري من الآبار
االرتوازية التي تخدم نحو � 8,000شخ�ص ،وجعلهم
الآن على بعد خطوات قليلة من �أمل احل�صول على
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية .وعالوة على هذا،
يهدف م�شروع ا�ستك�شاف مياه الينابيع يف منطقة
باري �إىل تزويد � 50ألف �شخ�ص ب�إمداد متوا�صل
من املياه النظيفة.

وانطالق ًا من هدف امل�ؤ�س�سة الأ�صلي بتزويد
 5ماليني �شخ�ص مبياه ال�شرب الآمنة ،حققت
امل�ؤ�س�سة �إجنازات م�ؤثرة حتى عام  ،2017حيث
�أ�صبح هناك ما يزيد عن  18مليون �شخ�ص حالي ًا يف
الدول النامية لي�سوا يف حاجة للقلق بعد الآن ب�ش�أن
حاجاتهم الأ�سا�سية من مياه ال�شرب النظيفة ،ف�إن
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات (�سقيا) جاهزة وم�ستعدة
دوم ًا للو�صول �إىل مزيد من ماليني الأ�شخا�ص.

متنح م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات املياه والبهجة واحلياة لأفريقيا.
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طيران االتحاد

  49:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

الجميل للمجتمع
إحداث تأثير إيجابي مستدام من خالل رد َ

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%100( 1.3
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%100( 1.3

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 6

)%100( 1.3

المياه النظيفة والنظافة الصحية

المجموع الكلي

1.3

مليون دوالر أمريكي

من بين أهم وأبرز نتائج ومخرجات مؤسسة سقيا اإلمارات (سقيا) المقدمة خالل عام :2017
تزويد

أكثر من  18مليون شخص

بالمياه النظيفة ،منهم  430ألف شخص خالل عام 2017

بناء المئات من آبار المياه
ومحطات معالجة المياه

دعم

ً
نموا
 12دولة من فئة البلدان األقل

تأسست “طيران االتحاد”
في عام  ،2003وهي
مملوكة بالكامل لحكومة
أبوظبي ،لتكون بين أفضل
شركات الطيران في
العالم ،وربط العالم عبر
عاصمة دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،أبوظبي.
وإلى جانب هذا الهدف
تعمل مجموعة االتحاد
للطيران على دعم القضايا
التنموية واإلنسانية
ً
اعترافا منها
والخيرية،
بأهمية االستدامة،
وإحداث أثر إيجابي دائم
من خالل االحتفاء ،ودعم
المجتمع الذي تعمل فيه.

وبالتوازي مع �إعالن دولة الإمارات العربية املتحدة
“ 2017عام اخلري” ،مت �إطالق املبادرة الوطنية
“لأجلك يا �صومال” يف العام نف�سه ،حيث كان
ال�صومال �أكرب الدول امل�ستفيدة من هذه امل�ساعدات
بفارق كبري عن �أقرب امل�ستفيدين ،بن�سبة بلغت
 88يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة .ومن
خالل تقدمي غالبية هذه امل�ساعدات يف �صورة
م�ساعدات غذائية يف حاالت الطوارئ مقدمة �إىل
الفقراء وال�ضعفاء يف ال�صومال� ،ساهم ذلك �أي�ض ًا
يف جعل هذا القطاع نف�سه على ر�أ�س القطاعات
الأكرث تلقي ًا للتمويل من �شركة طريان االحتاد يف
عام .2017
وبالإ�ضافة �إىل قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ ،الذي يخدم حتقيق الهدف الثاين من
�أهداف التنمية امل�ستدامة :الق�ضاء على اجلوع،
املح�سنة ،وتعزيز
وحتقيق الأمن الغذائي والتغذية َّ
الزراعة امل�ستدامة ،قامت ال�شركة بتنفيذ الكثري
من امل�شروعات الأخرى املتعلقة بالغذاء خالل عام
 ،2017ومن بينها تقدمي املواد الغذائية للأفراد
املحتاجني �إىل امل�ساعدة يف كل من �سريالنكا
ولبنان .وبالإ�ضافة �إىل توزيع  650هدية للعيد
ر�سمت الب�سمة على �شفاه الأيتام يف �إقليم كرياال
بالهند ،جنحت ال�شركة يف الو�صول �إىل � 843أ�سرة
م�سلمة يف والية �أتر بردي�ش.

عالوة على هذا ،قدمت امل�ؤ�س�سة م�ساعدات �إن�سانية
كذلك .وت�ألفت غالبية تلك اجلهود من توزيع
بطاطني يف مراكز كامتاندو للأ�شخا�ص النازحني،
وتوفري املواد الغذائية ،واملواد غري الغذائية
كاملراتب وم�ستلزمات ال�شتاء لنحو  3544الجئ ًا
�سوري ًا و�شخ�ص ًا معدم ًا يف لبنان.
وعلى نحو م�شابه ،جرى تنفيذ الكثري من املبادرات
كجزء من برنامج التعليم العاملي من طريان االحتاد.
ففي الهند ،على �سبيل املثال ،متكن  1,000طالب
من الو�صول �إىل بنك ثري باملعلومات واملعارف من
خالل تنفيذ م�شروع مكتبة .كما �ساعدت م�شروعات
�أخرى �شبيهة يف تلبية حاجات  1,000طفل �سوري
الجئ يف اليونان ،و�أكرث من  2,500الجئ يف خميم
مريجب الفهود بالأردن.
ويف عامل يت�سم بالرتابط والتوا�صل �ستوا�صل طريان
االحتاد وجمموعة االحتاد للطريان جمع �شمل
العائالت واملجتمعات ،لي�س من خالل ممار�سات
الأعمال امل�ستدامة فح�سب ،بل كذلك من خالل
االلتزام بالعطاء الإن�ساين.

دعم

 6دول من الدول النامية غير الساحلية

تنفيذ

ً
مشروعا في قطاع المياه
36

بالإ�ضافة �إىل جهود اال�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية
لل�شركات التي ترعاها� ،ضاعفت طريان االحتاد
وجمموعة االحتاد للطريان م�ساعداتها اخلارجية
خالل عام  2017ع َّما �سبق تقدميه يف عام ،2016
حيث قدمت  3.8مليون درهم �إماراتي (مليون
دوالر �أمريكي) .مت تقدمي غالبية هذه اجلهود يف
�صورة دعم �إن�ساين ،بن�سبة جاوزت  90يف املئة من
الإجمايل� ،أما الن�سبة املتبقية؛ فقد مت توجيهها �إىل
مبادرات تنموية وخريية.
وبالإ�ضافة �إىل امل�شروعات ،التي �ساهمت يف
نفع �أفراد وجمتمعات من خمتلف اجلن�سيات
وا�ستفادتهم ،كانت هناك  8دول حمط اختيار
وتركيز العطاء الإن�ساين اخلريي لالحتاد يف عام
 ،2017اثنان منها من البلدان الأقل منو ًا.

متد جمموعة االحتاد للطريان يد العون لالجئني ال�سوريني يف جزيرة ريت�سونا باليونان.
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مراكز إيواء لضحايا االتجار بالبشر
(إيواء)

  50:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية
)%93( 1.0

تنموية
)%6( 0.06

توفير المأوى والرعاية والتدريب والدعم لضحايا االتجار بالبشر

خيرية
)%1( 0.01

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%69( 0.04

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%95( 0.9

مرافق التعليم والتدريب
)%31( 0.02

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3( 0.03

البرامج الموسمية
)%100( 0.01

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2( 0.02

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 2

)%92( 0.9

القضاء التام على الجوع

هدف 4

)%4( 0.04

هدف 1

)%4( 0.04

التعليم الجيد
القضاء على الفقر

المجموع الكلي

1.0

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من طيران االتحاد خالل عام :2017
تلبية حاجات

 4,500طالب من التعليم

توصيل

العشرات من المنصات النقالة
التي تحمل مواد غذائية

منذ افتتاح مراكز إيواء
لضحايا االتجار بالبشر ،في
عام  ،2009وهي تتبع
ً
منهجا متعدد الجوانب
لتنفيذ مهمتها األساسية:
ً
بداية من رفع الوعي
العمل
والوقاية من الوقوع ضحية
لالتجار بالبشر والعنف
ً
ومرورا بتقديم
الجنسي،
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 الكثير من فرص
ووسائل االندماج بنجاح
داخل المجتمعات.

ولكن للأ�سف ال ي�شرتك اجلميع يف التمكن من
انتهاج امل�سرية الناجحة نف�سها؛ حيث ي�سيء
جمرمو االجتار بالب�شر ا�ستغالل الأحالم ،بالتغرير
بالأطفال والن�ساء ال�ضعيفات؛ واعدين �إياهم
باحللم اجلميل ،الذي ي�ستفيقون منه على الوقوع يف
هوة عميقة من الواقع املخيف.
وب�إعادة ت�أكيد التزام دولة الإمارات العربية
املتحدة مبحاربة هذا النوع من اجلرائم يف الداخل
واخلارج ،جرى العمل على تنفيذ خطة عمل ت�شتمل
على خم�س دعائم �أ�سا�سية :الوقاية ،واملالحقة
الق�ضائية ،والعقاب ،واحلماية ،والرتويج (لأن�شطة
التعاون الدويل) .و�إىل جانب هذه اجلهود �أن�ش�أت
حكومة الإمارات برنامج مل�ساعدة �ضحايا اجلرائم،
ويعد مركز �إيواء الن�ساء والأطفال من القنوات
الرئي�سية املنفذة للربنامج.
ومع ا�ستمرار العمل �أنفقت مراكز �إيواء ل�ضحايا
االجتار بالب�شر  3ماليني درهم �إماراتي
( 0.8مليون دوالر �أمريكي) ،من خالل �أماكن
الإيواء الأربعة التابعة لها (من بينها مكان �إيواء
لل�ضحايا الذكور) يت�سع لنحو  150مقيم ًا ،لدعم
 32من �ضحايا االجتار بالب�شر والعنف اجلن�ساين،
ودعم ًا لتنفيذ الغاية الرئي�سية للهدف الثامن من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،املتعلق بتوفري فر�ص
العمل الالئقة والنمو االقت�صادي :اتخاذ تدابري
فورية وف َّعالة للق�ضاء على ال�سخرة ،و�إنهاء الرق

إلى الصومال

تزويد

ً
ً
سوريا
الجئا
3,544
في لبنان بمواد اإلغاثة

تقديم مساعدات متعددة القطاعات إلى

آالف الالجئين

دعم

ً
نموا
دولتين من فئة البلدان األقل

يتحدى الكثري من العمالة املهاجرة املجهول،
ويتحملون �ضراوة احلياة يف �أماكن غري م�ألوفة مليئة
باملخاطر؛ مدفوعني بالرغبة يف الهروب من دائرة
الفقر� ،أو ب�أحالم الرثاء .وباعتبار دولة الإمارات
العربية املتحدة دولة م�شهورة ،لي�س بالثبات
االقت�صادي فح�سب ،بل مبجتمعها املت�سامح املتعدد
الثقافات ،فلي�س من امل�ستغرب �أن تكون وجهة �آالف
الأ�شخا�ص الذين ي�سعون �إىل �إيجاد حياة �أف�ضل،
وترحب بهم الدولة ،وتوفر عدد ًا ال ح�صر له من
الفر�ص لأفراد العمالة املهاجرة وعائالتهم.

�ضحايا الإجتار بالب�شر ين�شئون معر�ض ًا لعر�ض �أعمالهم الفنية.

املعا�صر واالجتار بالب�شر ،و�ضمان حظر وا�ستئ�صال
�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مبا يف ذلك جتنيدهم
وا�ستخدامهم جنود ًا ،و�إنهاء عمل الأطفال بجميع
�أ�شكاله بحلول عام .2025
وتوفر مراكز �إيواء دعم ًا كام ًال ابتدا ًء با�ستقبال
ال�ضحايا من هيئات الإحالة واجلهات القانونية
املتخ�ص�صة ،وحتى �إعادتهم �إىل عائالتهم
ومعارفهم ،بعد �إعدادهم ومعاونتهم على الت�أقلم.
ومن خالل م�سارات امل�ساعدة هذه ,تقدم مراكز
�إيواء الن�ساء والأطفال امل�ساعدة الطبية والنف�سية-
االجتماعية ،والدعم املايل ال�شامل� ،إىل جانب
امل�ساعدة القانونية وغريها من امل�ساعدات
املطلوبة يف مثل هذه احلاالت .كما توفر الربامج
االجتماعية ،وبرامج �إعادة الت�أهيل التي تتم داخل
املراكز ،دورات للتدريب املهني وحت�سني املهارات،
بالإ�ضافة �إىل عدد ال ح�صر له من �ساعات اال�ستماع
والتوجيه ،التي ت�شجع الناجني من العنف على حرية
التعبري عن �أنف�سهم يف بيئة حمايدة.
ومع موا�صلة مراكز �إيواء ل�ضحايا االجتار بالب�شر
جهودها من �أجل حماية الناجني ،ومتكينهم ،و ِّمل
�شملهم مع �أ�سرهم و�أ�صدقائهم ،ي�ستمر عزمهم
خال من
و�إ�صرارهم على امل�شاركة يف خلق
جمتمع ٍ
ٍ
�أ�شكال جرائم االجتار بالب�شر كافة.
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مؤسسة نور دبي

  51:لكشلامبالغ المساعدات المدفوعة

ً
بصرا
رؤية العالم من خالل عيون أفضل وأصح وأقوى

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%100( 0.8
حقوق اإلنسان
)%98( 0.8
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%2( 0.018

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 8

)%98( 0.8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%2( 0.018

المجموع الكلي

0.8

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مراكز إيواء لضحايا االتجار بالبشر (إيواء) خالل عام :2017
إيواء

أكثر من  300ضحية

من بينهم  32حالة خالل عام 2017

النجاح في إعادة دمجهم داخل المجتمعات في

ً
موطنا
أكثر من 20

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

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

ُيصاب شخص بالعمى
خمس ثوان ،وفي
ِ
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 أكثر من
 90في المئة من إجمالي
بكف البصر على
ّ
المصابين
مستوى العالم ،البالغ
عددهم  39مليون شخص،
دول نامية من دون
في
ٍ
فرص للحصول على
ٍ
رعاية طبية جيدة بتكلفة
ميسورة .كما يعاني 246
مليون شخص آخرين ضعف
اإلبصار .لهذا يعد اسم نور
ً
ً
مالئما لمؤسسة
اسما
لديها رؤية نحو إيجاد عالم
تتوافر فيه الرعاية الصحية
للعيون لألفراد المنخفضي
الدخل كافة الذين يعانون
إعاقات بصرية في مختلف
أنحاء العالم.

وا�صلت م�ؤ�س�سة نور دبي؛ ب�صفتها �أحد الداعمني
لق�ضية ال�صحة على م�ستوى العامل ،خالل عام
 ،2017و�ضع وتنفيذ الربامج التنموية الطويلة
الأمد؛ الهادفة �إىل �ضمان توفري الرعاية لطب
العيون ،وعالجات للر�ؤية للفقراء املحرومني.
وقدمت امل�ؤ�س�سة  2.3مليون درهم �إماراتي
( 0.6مليون دوالر �أمريكي) لدعم برامج طبية
جرى تنفيذها يف �أربع دول.
وقد مثلت برامج الرعاية ال�صحية ،التي جرى
تنفيذها يف �إثيوبيا ما يقرب من  65يف املئة من
امل�ساعدات الإجمالية .وبالتعاون مع مركز كارتر
بد�أ هذا الدعم ،الذي ي�ستمر لأربع �سنوات يف عام
 ،2016ويهدف �إىل �إجراء �أكرث من � 300ألف
عملية جراحية ،وبناء � 500ألف مرحا�ض يف بيوت
الأ�سر ،و�إ�صدار �أكرث من  64مليون و�صفة طبية،
والو�صول �إىل  13,836قرية لتزويدها مبعلومات
حول كيفية احلفاظ على نعمة الإب�صار ،وحت�سني
الوعي من �أجل احلد من مر�ض الرتاخوما ،ومنع
الإ�صابة به ،وهو عدوى بكتريية ت�صيب العني ،وتعد
ال�سبب الرئي�سي للعمى على م�ستوى العامل.

ويف بنجالدي�ش مت �إر�سال بعثات طبية يف
مهمة �شبيهة ،حيث مت �إجراء  5,200اختبار
لفح�ص العيون ،و 534عملية جراحية ،وتوزيع
 1,284نظارة طبية .وعالوة على هذا ا�ستمر
ت�شغيل عيادات العيون املتنقلة يف �إريرتيا ونيجرييا،
حيث �أجرى فريق �أطباء م�ؤ�س�سة نور دبي ،وممار�سو
طب العيون� ،أكرث من  8,400فح�ص للعيون ،وما
يقرب من  1,000عملية جراحية ،وتوزيع �أكرث من
 2,700نظارة طبية.
وب�إجراء املاليني من �إجراءات الرعاية الطبية
لطب العيون يف الدول النامية ،وحتى تتحقق ر�ؤية
خال من �أ�شكال العمى
م�ؤ�س�سة نور دبي ب�إيجاد عامل ٍ
التي ميكن جتنبها� ،ستوا�صل امل�ؤ�س�سة �إبقاء �شعلتها
م�ضيئة ملنح النور وال�ضياء ملري�ض بعد الآخر،
ومهمة بعد �أخرى.

حتارب م�ؤ�س�سة نور دبي �أمرا�ض االختالالت الب�صرية يف والية كادونا ،بنيجرييا.
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تنموية
)%100( 0.6
الخدمات الطبية
)%89( 0.6
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%11( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 3

)%89( 0.6

الصحة الجيدة والرفاه

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%11( 0.1

المجموع الكلي

0.6

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة نور دبي خالل عام :2017

إجراء  300ألف عملية جراحية
أكثر من  64مليون وصفة طبية ،خالل الفترة ما بين

عامي  2016و2020

إجراء

تقديم

 4,064نظارة طبية للقراءة
دعم

برنامج القضاء على التراخوما

ً
ً
وفحصا للعيون
اختبارا
13,663

في إثيوبيا

إجراء

دعم

 1,423جراحة للعيون

مؤسسة دبي لرعاية
النساء واألطفال هي
مؤسسة غير ربحية إليواء
النساء واألطفال ،ضحايا
العنف وإساءة المعاملة
واالتجار بالبشر .كما أن
ً
عضوا
المؤسسة تعد
في اللجنة الوطنية
لمكافحة االتجار بالبشر.
وتفخر المؤسسة ،التي
تشتمل على مرافق تتسع
الستضافة نحو 250
ً
فردا ،ومدرسة تتسع
لنحو  300طالب ،باتباع
أفضل الممارسات في
إدارة أماكن اإليواء من
خالل الشراكات اإلقليمية
والدولية المتعددة التي
عقدتها.

ً
نموا
 3دول من فئة البلدان األقل

وبالإ�ضافة �إىل اال�ستقبال الدافئ والرعاية الودودة
املمتدة ،من دون قيد �أو �شرط ،للناجني من العنف
وجرائم االجتار بالب�شر ،قدمت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام
 ،2017مدفوعات بقيمة �إجمالية بلغت  1.6مليون
درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي) لدفع
حتقيق �إحدى الغايات املهمة املندرجة �ضمن الهدف
الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،املتعلق
بتوفري فر�ص العمل الالئق والنمو االقت�صادي:
اتخاذ تدابري فورية وف َّعالة للق�ضاء على ال�سخرة،
و�إنهاء الرق املعا�صر واالجتار بالب�شر ،و�ضمان
حظر وا�ستئ�صال �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مبا يف
ذلك جتنيدهم ،وا�ستخدامهم جنود ًا ،و�إنهاء عمل
الأطفال بجميع �أ�شكاله بحلول عام .2025
كما و�ضعت امل�ؤ�س�سة برامج مت ت�صميمها بعناية
لتلبية معظم االحتياجات الأ�سا�سية للمقيمني
فيها .ويف �أثناء وجودهم حتت حماية امل�ؤ�س�سة
يتلقى الناجون من جرائم العنف واالجتار بالب�شر
اهتمام ًا طبي ًا كام ًال ،وا�ست�شارات نف�سية .وعلى
نحو مماثل ت�ساعد امل�ؤ�س�سة على تنفيذ الإجراءات
املتعلقة بال�ش�ؤون القانونية والقن�صلية والهجرة،
�إىل جانب م�ساعدات مالية ،و�أ�شكال �أخرى من
الدعم العيني .وي�أتي على قد ٍر م�سا ٍو من الأهمية
عزم امل�ؤ�س�سة على �إعادة ت�أهيل الناجني ،وتزويدهم
بالأدوات املنا�سبة لإعادة دجمهم يف جمتمعاتهم.
وتعد الدورات التدريبية لبناء القدرات ،امل�صممة
بح�سب االحتياجات ،و�أن�شطة حت�سني املهارات،
مناذج لبع�ض اجلهود الرامية �إىل متكني املقيمني
لدى م�ؤ�س�سة دبي للن�ساء والأطفال.

وخلف هذه اجلدران ،ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل تعزيز
التدابري الرامية �إىل �إيقاف االجتار بالب�شر من
خالل ت�أ�سي�س �شراكات �إقليمية وعاملية ،وبرامج
التوعية من �أجل رفع الوعي بجرائم العنف واالجتار
بالب�شر .وعلى نحو مماثل ،يعد خط امل�ساعدة
الهاتفي اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة من الو�سائل الف َّعالة،
�سواء لإبعاد اجلناة املقرتفني لتلك اجلرائم،
ولتقدمي الإر�شاد �إىل الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ،وفتح
ملف ق�ضية ،والذي يعد من الأدوات املفيدة لتي�سري
عمليات الإنقاذ.
وحتت �شعار امل�ؤ�س�سة� ،أوا�صر قوية وجمتمع �آمن،
توا�صل م�ؤ�س�سة دبي للن�ساء والأطفال ت�شجيع
الن�ساء والأطفال على جتاوز ذلك اجلانب امل�ؤ�سف
من احلياة ،بل التمكن من الوقوف مرة �أخرى
متحلني بال�صالبة والثبات ،والإميان ب�أن اخلريات
يف انتظار املثابرين على ال�سعي �إليها.

تخطت امل�ؤ�س�سة ،منذ ت�أ�سي�سها قبل ع�شر �سنوات
م�ضت ،يف عام  ،2007وبدعمها ملا يزيد على
� 1,200شخ�ص ،حدود املهمة التي ا�ضطلعت بها،
املتمثلة 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�شروعات ل�سيا�سات
تتفق مع املعايري الدولية لإيقاف العنف”.
ويف عام  ،2017وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،متكن
�ضحايا من دول عدَّة من العبور �إىل امللج�أ الآمن
عرب �أبواب م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال،
املفتوحة لهم ،متيح ًة لهم الفر�صة لبداية جديدة.

عدد من �ضحايا جرائم ا�ستغالل الأطفال يحاولون جتميع لعبة بازل يف �أحد مراكز م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال.
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مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن
خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إلقاء الضوء على أحد أمراض الدم الناتجة عن اضطراب وراثي يمكن
ً
قاتال
مرضا
أن يكون
ً

تنموية
)%100( 0.4
حقوق اإلنسان
)%83( 0.4
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%17( 0.1

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 8

)%83( 0.4

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%17( 0.01

المجموع الكلي

0.4

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال خالل عام :2017

إيواء أكثر من  1,200ضحية

منذ افتتاحها

النجاح في إعادة دمجهم داخل المجتمعات في

ً
موطنا
أكثر من 20

ُأنشئت مؤسسة سلطان
بن خليفة آل نهيان
اإلنسانية والعلمية عام
 ،2011وتعمل على دعم
المجتمعات واألفراد
المحتاجين إلى الحصول
على مساعدات .والتزاماً
منها بالتكليف المنوط بها،
ساهمت المؤسسة ،منذ
باشرت عطاءها اإلنساني،
في تحسين الظروف
المعيشية وحياة أكثر من
 100ألف شخص.

وا�صلت م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية ،يف عام  ،2017العمل على تلبية
حاجات �أعداد ال ح�صر لها من املعوزين ،من خالل
براجمها لتقدمي امل�ساعدات اخلارجية .و�ساهمت
تلك اجلهود ،التي بلغت قيمتها  1.2مليون درهم
�إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) ،يف دعم
�أربع دول نامية ،بالإ�ضافة �إىل الالجئني ال�سوريني
يف الأردن واليونان .وتباينت �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ما
بني برامج �إن�سانية ،بن�سبة قاربت ن�صف قيمة
امل�ساعدات الإجمالية ،وعطاء خريي (بن�سبة  35يف
املئة) ،وم�ساعدات تنموية (بن�سبة  16يف املئة).
و�سعي ًا منها �إىل حتقيق هدفني من �أهداف
التنمية امل�ستدامة :الهدف الإمنائي الأول :الق�ضاء
على الفقر ب�أ�شكاله كافة يف كل مكان ،والهدف
الإمنائي احلادي ع�شر :جعل املدن وامل�ستوطنات
الب�شرية �شاملة للجميع و�آمنة ،وقادرة على
ال�صمود وم�ستدامة ،عملت امل�ؤ�س�سة على تنفيذ
�سبعة م�شروعات للم�ساعدات اخلارجية خالل عام
.2017

و�أر�سلت امل�ؤ�س�سة م�ساعدات متعددة القطاعات
حلاالت الطوارئ يف �شكل مواد �إغاثة متنوعة �إىل
الالجئني ال�سوريني ،و�إىل ال�صوماليني ،الذين
يعي�شون ظروف ًا بائ�سة .كما احتلت م�شروعات
اخلدمات االجتماعية موقع ًا بارز ًا �ضمن حافظة
برامج امل�ساعدات اخلارجية التي نفذتها امل�ؤ�س�سة.
ففي الهند مولت امل�ؤ�س�سة تقدمي العالجات الطبية،
كما نفذت م�شروعات لتقدمي م�ساعدات نقدية �إىل
الأفراد والأ�سر الفقرية يف باك�ستان .و�إ�ضافة �إىل هذا
وا�صلت امل�ؤ�س�سة تقدمي الدعم �إىل الأيتام يف �سي�شل.
ومن خالل برامج امل�ساعدات اخلارجية املتعددة
الأوجه التي متولها امل�ؤ�س�سة ،وجهود املنا�صرة
العاملية الرائدة التي تقوم بها ملكافحة مر�ض
الثال�سيميا ،وهو �أحد ا�ضطرابات الدم الناجتة عن
خلل وراثي ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهماتها التحفيزية يف
هذا املجال من خالل تقدميها جائزة �سلطان بن
خليفة العاملية للثال�سيميا ،تتعهد امل�ؤ�س�سة بالعمل
من دون كلل من �أجل حتقيق ر�ؤيتها لإيثار الآخرين،
وهي حت�سني نوعية احلياة لكل فرد ،وتخفيف
املعاناة الإن�سانية.

بدء عدد كبير من

حمالت التوعية العامة

بالتعاون مع الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين

إتاحة خط

هاتفي ساخن للمساعدة

توفر م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان الإن�سانية والعلمية مواد �إغاثة متنوعة لالجئني ال�سوريني يف الأردن واليونان.
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

إنسانية
)%49( 0.16

تنموية
)%16( 0.05
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%100( 0.05

�سجلت خم�س جهات �إماراتية مانحة م�ساعداتها اخلارجية للمرة الأوىل خالل
َّ
عام  ،2017فقد مت ت�سجيل م�ساهمات املنح املقدمة من هيئة �أبوظبي لل�سياحة
والثقافة ،ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني� ،ضمن امل�ساعدات احلكومية املقدمة
من حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ،ولكن مع هذا مت تناولها ب�شكل موجز
يف الفقرات التالية.

خيرية
)%35( 0.11
البرامج الموسمية
)%71( 0.08

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.16

وعلى نحو م�شابه مت ت�سجيل برامج التنمية العاملية ،التي نفذها كل من مركز
�إدارة النفايات يف �أبوظبي (تدوير) ،ومدر�سة حممد بن را�شد للإدارة احلكومية،
وبرامج �إك�سبو اليف ،الهادفة �إىل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية ،ب�شكل
م�ستقل على مدى ال�صفحات التالية.

الخدمات االجتماعية األساسية المتنوعة
)%29( 0.03

المعين من أهداف التنمية المستدامة
حسب الهدف
َّ

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017
هدف 1

)%59( 0.2

القضاء على الفقر

هدف 11

)%41( 0.1

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المجموع الكلي

0.3

مليون دوالر أمريكي

تشمل أهم وأبرز نتائج ومخرجات المساعدات المقدمة من مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية
خالل عام :2017
تقديم

الخدمات الطبية

تنفيذ

مشروعات للخدمات االجتماعية

دعم عشرات األسر

المتأثرة باألزمات اإلنسانية الجارية في الصومال وسوريا
دعم

ً
نموا
دولة من فئة البلدان األقل

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة منوط بها حتقيق
تكليف من �شعبتني �أ�سا�سيتني :تعزيز قدرة الدولة
كوجهة ومركز �سياحي رائد ،واحلفاظ و�إثراء
الرتاث والثقافة والقيم الإماراتية الأ�صيلة.
وكامتداد طبيعي لهذا الدور ,دعمت الهيئة كذلك
احلفاظ على تراث الدول والأمم ،الذي يبلغ عمره
مئات ال�سنوات خارج حدود دولة الإمارات العربية
املتحدة .و�إ�ضافة �إىل هذا �أتاح “�إعالن �أبوظبي
ب�ش�أن الرتاث الثقايف املهدَّد يف حاالت النزاع
امل�سلح” ،الذي �أقرته �أكرث من  40دولة ومنظمة
دولية ،وخا�صة يف امل�ؤمتر الدويل حلماية الرتاث
الثقايف يف مناطق النزاع عام  ،2016دافع ًا �إ�ضافي ًا
لهذه الغاية ،كما �أنه م َّهد الطريق �أمام �إطالق
التحالف الدويل حلماية الرتاث ،الذي تدعمه دولة
الإمارات العربية املتحدة.
ودفع ًا لدور دولة الإمارات يف منا�صرة ق�ضية
حماية الرتاث العاملي؛ ف�إنها ان�ضمت �إىل �ست
دول �أخرى يف دي�سمرب  2016لت�أ�سي�س �صندوق
دويل من �أجل “حماية الرتاث الثقايف املهدد يف
حاالت النزاع امل�سلح ،والذي �سي�ساعد على متويل
احلماية والعمليات يف حاالت الطوارئ ،وحماربة
االجتار غري امل�شروع يف املمتلكات الثقافية ،وكذلك
امل�ساهمة يف ا�ستعادة املمتلكات الثقافية التي
تعر�ضت للإتالف” .ودفعت هيئة �أبوظبي لل�سياحة
والثقافة ،يف عام  ،2017م�ساعدات خارجية بقيمة
 16.5مليون درهم �إماراتي ( 4.5مليون دوالر
135
�أمريكي) ل�صالح هذه الق�ضية.

مركز إدارة النفايات بأبوظبي (تدوير)

وزارة الموارد البشرية والتوطين

تتوىل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني يف دولة
الإمارات العربية املتحدة �ش�ؤون العمل ب�شكل
عام يف دولة الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل �إثراء
امل�شاركة الإماراتية يف ديناميكيات القوى العاملة
بالدولة .ويتخطى اجلزء الأول من التكليف املنوط
بالوزارة احلدود املحلية لدولة الإمارات ،ففي عام
 2017دفعت الوزارة مبالغ بقيمة  10.5مليون
درهم �إماراتي ( 2.9مليون دوالر �أمريكي) لدعم
امليزانية الأ�سا�سية للكثري من املنظمات الدولية
العاملة على دعم حتقيق الهدف الثامن من �أهداف
التنمية امل�ستدامة :تعزيز النمو االقت�صادي املطرد
وال�شامل للجميع وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة
واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع.
و�شملت هذه املدفوعات الدعم املايل الذي قدمته
الوزارة �إىل منظمة العمل الدولية ( ،)ILOوهي
�إحدى وكاالت الأمم املتحدة التي ت�ضم حكومات
و�أ�صحاب �أعمال وعما ًال من  187دولة ع�ضو ًا يف
الأمم املتحدة لو�ضع املعايري اخلا�صة بالعمل،
وتطوير ال�سيا�سات والربامج املتنوعة التي ت�سهم
يف تعزيز فر�ص العمل الالئق املتاحة لكل الن�ساء
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والرجال على حد �سواء.

ت�أ�س�س مركز �إدارة النفايات ب�أبوظبي (تدوير)
يف عام  ،2008وهو الهيئة الرئي�سية املنوط بها
تن�سيق والرقابة على �أن�شطة �إدارة النفايات يف
خمتلف �أنحاء �إمارة �أبوظبي .وات�ساق ًا مع �أهداف
املركز بتوفري مرافق على �أحدث م�ستوى تكنولوجي
لت�شجيع احلفاظ على املوارد ،وتعزيز تدابري احلد
من الب�صمة الكربونية ،وتعظيم �صايف املنافع
االجتماعية والبيئية الإيجابية ،بالإ�ضافة �إىل رفع
الوعي حول كيفية التعامل مع النفايات ،و�إزالة
العقبات يف �سبيل خف�ض كمية النفايات ،و�إعادة
اال�ستخدام والتدوير من خالل االت�صال الف َّعال،
وم�شاركة الأطراف املعنية و�أ�صحاب امل�صالح،
ان�ضم مركز “تدوير” �إىل جهود دولة الإمارات
العربية املتحدة العاملية الرامية �إىل دعم حتقيق
الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة للجميع
137
و�آمنة ،تتميز باال�ستدامة وقادرة على ال�صمود.
وا�صل مركز “تدوير” م�ساعيه يف عام  2017من
خالل دفع  0.1مليون درهم �إماراتي ( 0.03مليون
دوالر �أمريكي) مل�صلحة تعزيز قطاع �إدارة النفايات،
والتخل�ص منها يف اليمن .و�شملت �أن�شطته توفري
املعدات املتخ�ص�صة� ،إىل جانب توفري الدعم
الفني ملئات الرجال والن�ساء يف جزيرة �سقطرى،
حول املو�ضوعات املتعلقة ب�إدارة النفايات وال�صحة
العامة ،ومكافحة احل�شرات ،والتعرف �إىل �أنواع
النفايات ،و�إدارة مكبات القمامة.
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الفصل الخامس:

الجهات المانحة اإلماراتية

كلية محمد بن راشد لإلدارة
الحكومية

مت تد�شني كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية
يف عام  ،2015وتتم َّيز بكونها �أول معهد بحوث
ودرا�سات يركز على �أ�ساليب احلوكمة وال�سيا�سة
العامة على م�ستوى العامل العربي؛ حيث ت�سهم
براجمها الأكادميية والتدريبية ،التي تلقى قبو ًال
وا�سع االنت�شار ،يف م�ساعدة قادة امل�ستقبل على
مواجهة التحديات املتعلقة بالإدارة العامة يف
خمتلف �أنحاء املنطقة.
وب�صفتها �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا يف برنامج
امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات العربية املتحدة
(� ،)UAE-TAPأحد الدعائم الأ�سا�سية
ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام
 2021الهادف �إىل م�شاركة املعارف ،وتعزيز
القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية للتمكن من مواجهة
التحديات العاملية ،ت�سهم كلية حممد بن را�شد
للإدارة احلكومية يف دفع حتقيق الهدف ال�ساد�س
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة :الت�شجيع على
�إقامة جمتمعات م�ساملة ال ُيه َّم�ش فيها �أحد من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة ،و�إتاحة �إمكانية و�صول
اجلميع �إىل العدالة ،وبناء م�ؤ�س�سات ف َّعالة وخا�ضعة
للم�ساءلة ،و�شاملة للجميع على جميع امل�ستويات.

المساعدات الخارجية 2017

وقدمت كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية،
يف عام  ،2017مدفوعات بقيمة  0.7مليون درهم
�إماراتي ( 0.2مليون دوالر �أمريكي) من �أجل تطوير
قدرات ع�شرات الرجال والن�ساء يف دول نامية حول
عدد من الأمور الأكرث �إحلاح ًا و�أهمية مثل فاعلية
احلكومة ،ومتكني ال�شباب والأنظمة الإح�صائية
احلديثة والتنفيذ االبتكاري لأهداف التنمية
امل�ستدامة ،كما �أقامت الكلية كذلك ور�ش عمل
تدريبية حول التم ُّيز امل�ؤ�س�سي ،وهو �أحد املجاالت التي
متثل �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل دولة الإمارات ،والتي
ثبتت فاعليتها وفائدتها للكثري من دول العامل النامية.

التغيري ،العاملني على اقتفاء وتتبع التقدم يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية .وخالل عام
 2017دفع الربنامج  4.4مليون درهم �إماراتي
( 1.2مليون دوالر �أمريكي) لتقدمي متويل ت�أ�سي�سي
�إىل  12م�شروع ًا تنموي ًا مبتكر ًا يف دول متعددة .ففي
رواندا ،على �سبيل املثال ،هدف الدعم املايل املقدم
�إىل دفع منو م�شروعات الأعمال املنفذة يف قطاع
توليد الطاقة باملناطق القروية .بينما من املتوقع �أن
ي�ساهم امل�شروع املزمع تنفيذه يف �إثيوبيا يف الت�صدي
لعدد من التحديات التي تواجهها الرعاية الطبية يف
الدولة ،مبا يف ذلك احلاجة �إىل خدمات طبية رقمية
متكاملة ونظام ف َّعال ل�سال�سل الإمداد.

برنامج إكسبو اليف اإلمارات

�إك�سبو اليف عبارة عن برنامج ابتكار و�شراكة �أطلقه
�إك�سبو  2020دبي؛ بهدف متويل احللول الإبداعية،
والتي من �ش�أنها حت�سني حياة الأفراد يف خمتلف
�أنحاء العامل ،وتعجيل تطبيقها ،بالإ�ضافة �إىل دمج
الأبعاد الثالثة الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة :حتقيق
التقدم االجتماعي ،واالقت�صادي ،والبيئي.

ومن خالل مدفوعات بقيمة  367.3مليون درهم
�إماراتي ( 100مليون دوالر �أمريكي) �سيقدم
ومدِ ثي
برنامج �إك�سبو اليف منح ًا �إىل املبتكرين ُ

القطاع الخاص والتنمية العالمية

ي�ستمر القطاع اخلا�ص الإماراتي ،الذي يت�ألف من �شركات �أعمال و�أفراد ،يف اال�ستجابة للنداءات الإن�سانية ،مقدم ًا م�ساعدات خارجية تربو على  130.6مليون درهم �إماراتي
وي�سرت تلك امل�ساهمات ،التي مت جتميعها من خالل مبادرات جمع التربعات التي �أطلقتها املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية،
( 35.6مليون دوالر �أمريكي) ،خالل عام َّ .2017
تنفيذ اال�ستجابة الإن�سانية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام  ،2017حلاالت الطوارئ احلرجة .ففي بنجالدي�ش ،على �سبيل املثال� ،ساهم نقل �ست �شحنات جوية ملواد
الإغاثة وم�ستلزمات اال�ستجابة حلاالت الطوارئ يف التخفيف من وط�أة املعاناة التي مير بها الجئو الروهينغا.
ومت �إعالن عام  2017ليكون “عام اخلري” يف دولة الإمارات العربية املتحدة حل�شد �أطياف الدولة كافة ،والعمل بحما�سة من �أجل حتقيق هدف م�شرتك واحد� :إحداث تغيري يف
حياة الأفراد يف �شتى �أنحاء العامل ،من خالل ممار�سات العطاء ال�سخي والإيثار والإن�سانية .وات�ساق ًا مع تلك التطلعات ،ومب�ساندة قادة دولة الإمارات وجهاتها احلكومية� ،سيظل
القطاع اخلا�ص الإماراتي �شريك ًا حقيقي ًا يف �أجندة التعاون الدويل لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وحليف ًا دائم ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة.
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الفصل األول:

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

المساعدات اإلنمائية
الرسمية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة
وصلت قيمة المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام  2017إلى 15.91
مليار درهم إماراتي ( 4.33مليار دوالر أمريكي) .وبذلك تبلغ
نسبة هذه المساعدات ،التي تم توجيهها كدعم للدول
النامية ،ما يعادل  1.03في المئة من الدخل القومي
اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة للعام نفسه.
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المساعدات الخارجية 2017

وت�أكيد ًا اللتزامها الطويل الأمد بتحقيق االزدهار وال�سالم العاملي ,جتاوزت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل املقدمة من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،للعام اخلام�س على التوايل من عام � 2013إىل عام  ،2017الهدف العاملي الذي حددته الأمم املتحدة بتقدمي م�ساعدات �إمنائية ر�سمية بن�سبة  0.7يف املئة من
138
الدخل القومي الإجمايل ،حيث بلغ متو�سط ما قدمته دولة الإمارات من م�ساعدات �إمنائية ر�سمية  1.20يف املئة من دخلها القومي الإجمايل.
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الفصل السادس:

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

بالإ�ضافة �إىل نهج امل�ساعدات الثنائية الأطراف،
تث ِّمن دولة الإمارات العربية املتحدة الربامج التي
ت�سهم يف ت�سهيل تو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية

  55:لكشلامدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية من دولة اإلمارات العربية المتحدة
حسب مستوى الدخل والدولة

حسب القطاع

صربيا

األردن

)%22( 467.5

)%56( 1,203.7

الجبل األسود

العراق

)%0.6( 14.6

)%18( 390.0
ليبيا

أخرى

)%0.6( 14.6

)%2.8( 61.8
اليمن

السودان

أفغانستان

الصومال

)%12( 132.6

)%3( 29.2

)%1.5( 16.9

مالي

أخرى

)%1.5( 16.5

المغرب

)%7( 73.5

)%18( 146.0
مصر

باكستان

فلسطين

)%4( 34.2

سورية

أخرى

)%13( 107.5

)%3( 22.4

(االمريكيتين)
دول متعددة ٔ

دول متعددة (آسيا)

)%4( 32.2

)%0.3( 0.8

دول متعددة (أوقيانوسيا)

دول متعددة (عالمي)

)%1.1( 3.0

)%0.1( 0.2

كينيا

)%75( 808.1

)%58( 469.5

)%98.5( 273.0

)%30( 2.7

وح�صل قطاع الالمركزية ودعم احلكومات دون
الوطنية كذلك على ح�صة ال ب�أ�س بها من تدفقات
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية خالل عام .2017
بينما احتل قطاع امل�ساهمات املقدمة �إىل املنظمات
الدولية املرتبة الثالثة بني القطاعات الأكرث تلقي ًا
للتمويل ،تاله قطاعا امل�صائد والتنمية القروية،
والربامج التي ت�ساعد على بناء البنية التحتية
االقت�صادية ،وت�شمل قطاعات التخزين ،والبنية
التحتية للنقل اجلوي ،والنقل الربي .و�إ�ضافة
�إىل هذا� ,ساهمت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف عام
 2017كذلك ،يف متويل تطوير حمطات للطاقة
الكهرومائية وم�شروعات �أخرى للطاقة املتجددة
�ساعدت على تعزيز البنية التحتية للطاقة يف
الكثري من الدول ،ومن بينها البلدان الأقل منو ًا،
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية .وارتفعت قيمة
املوجهة
مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية َّ
�إىل قطاع الطاقة املتجددة (مبا فيها الطاقة
ال�شم�سية ،وطاقة الرياح ،والطاقة الكهرومائية)
بن�سبة  63يف املئة عام  ،2017عن العام ال�سابق.
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احتلت الربامج التنموية مرتبة متقدمة بني
القطاعات ذات الأولوية للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية الإماراتية املقدمة خالل عام ،2017
بن�سبة  93يف املئة ،وبقيمة �إجمالية بلغت
 14.81مليار درهم �إماراتي ( 4.03مليار دوالر
�أمريكي) .ومت توجيه ما يزيد على ن�صف امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية ( 53يف املئة) ل�صالح قطاع دعم
امليزانية العامة؛ ما �ساهم يف تزويد حكومات الدول،
مبا فيها �أربعة من البلدان الأقل منو ًا ،بتمويالت
�إمنائية �إ�ضافية لدعم احلفاظ على توازن ميزان
املدفوعات� ،أو لتنفيذ خططها التنموية الوطنية بنا ًء
على �أولوياتها.
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طاجيكستان

وفق ًا لتقرير امل�ساعدات الإن�سانية العاملية لعام
 ،2018هناك ما يزيد على  201مليون �شخ�ص يف
العامل بحاجة �إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية
خالل عام  140.2017لذا فتطبيق ًا لواحدة من
الركائز الأ�سا�سية ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،موا�صلة توجيه
اهتمام خا�ص لتقدمي امل�ساعدات ا�ستجاب ًة للأو�ضاع
الإن�سانية وحاالت الطوارئ؛ حيث و�صلت قيمة
مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
كم�ساعدات �إن�سانية من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،خالل عام � ،2017إىل  1.10مليار درهم
�إماراتي ( 298.7مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل
 7يف املئة من الإجمايل .وقد ح�صلت �سوريا واليمن
على ما يزيد على  70يف املئة من هذه امل�ساعدات.

وللمرة الأوىل خالل � 5سنوات ا�ستحوذت ال�شريحة
العليا من فئة الدول املتو�سطة الدخل ،يف عام
 ،2017على الن�صيب الأكرب من �إجمايل مدفوعات
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات ،بن�سبة  50يف املئة ( 7.91مليار درهم
�إماراتي� ،أي ما يعادل  2.15مليار دوالر �أمريكي)،
مت تقدميها ب�شكل �أ�سا�سي لدعم الربامج التنموية
يف كل من الأردن وجمهورية ال�صرب .بينما
احتلت ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة
الدخل ،خالل عام  ،2017املرتبة الثانية
(بقيمة  2.98مليار درهم �إماراتي� ،أي ما يعادل
 811.7مليون دوالر �أمريكي) .ومن ناحية �أخرى
ي�أتي �إجمايل املدفوعات ال�سنوية للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية ال�سنوية املتعددة ال�سنوات م�ؤ�شر ًا
املوجه �إىل ال�شريحة
�إىل ت�أكيد دعم دولة الإمارات َّ
الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل ،مبتو�سط نحو
 40يف املئة من الإجمايل املقدم خالل � 3سنوات،
من عام � 2015إىل عام  .2017وجاءت التمويالت
املقدمة �إىل ال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة

المساعدات اإلنمائية الرسمية
الثنائية والمتعددة األطراف

التوجهات املعتادة لأوجه �إنفاق
وب�صفتها من بني ُّ
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،قدمت دولة
الإمارات العربية املتحدة ق�سم ًا كبري ًا من م�ساعداتها
اخلارجية املدفوعة عام  2017كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية ثنائية الأطراف .وبن�سبة و�صلت �إىل  96يف
املئة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية
املقدمة من الدولة يف عام  ،2017مت توجيه نحو
 15.31مليار درهم �إماراتي ( 4.17مليار دوالر

املوجهة
و�إ�ضافة �إىل هذا مت ت�ضمني املدفوعات ّ
ل�صالح تنفيذ برنامج امل�ساعدة الفنية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ( ،)UAE-TAPمثل
“املنح الدرا�سية ،وتكاليف كفالة الطالب”،
بالإ�ضافة �إىل املبالغ املدفوعة من خالل “بعثات
اخلرباء وامل�ساعدة الفنية”� ,ضمن حتليل
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الثنائية الأطراف
املقدمة من دولة الإمارات.

قيرغيزستان

المساعدات اإلنمائية الرسمية
المقدمة من دولة اإلمارات
كمساعدات إنسانية خالل
عام 2017

ووفق ًا للبنك الدويل ,يعي�ش يف البلدان املتو�سطة
الدخل  5مليارات ن�سمة من �أ�صل العدد الإجمايل
ل�سكان العامل البالغ عددهم  7مليارات �شخ�ص،
كما �أنها موطن لنحو  73يف املئة من الأ�شخا�ص
الأكرث فقر ًا على م�ستوى العامل 142.وتنق�سم هذه
الفئة �إىل �شريحتني :ال�شريحة الدنيا من فئة
البلدان املتو�سطة الدخل ،وال�شريحة العليا من فئة
البلدان املتو�سطة الدخل.

مت تقدمي ما يقدَّر بن�سبة  67يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام  ،2017يف
�صورة منح ،بينما مت تقدمي الن�سبة املتبقية يف �صورة
مي�سرة .وبلغت ن�سبة املنح من امل�ساعدات
قرو�ض َّ
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات �إىل
البلدان الأقل منو ًا  98يف املئة .و�ش َّكلت املنح املقدمة
من مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل
دول ال�شريحة الدنيا من فئة الدول املتو�سطة الدخل
املي�سرة
نحو  85يف املئة ،بينما بلغت ن�سبة القرو�ض َّ
من مبالغ امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية
خالل عام  2017املقدمة �إىل دول ال�شريحة العليا
من فئة الدول املتو�سطة الدخل نحو  70يف املئة.

زمبابوي

بقيمة �إجمالية تقدَّر بنحو  15.91مليار درهم �إماراتي
( 4.33مليار دوالر �أمريكي) ،تعد ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل،
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،هي الأعلى
على م�ستوى العامل يف عام  .2017فوفق ًا للتقارير
الأولية ال�صادرة عن جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف عام ،2017
بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل
القومي الإجمايل املقدمة من دولة الإمارات خالل
عام  2017نحو  1.03يف املئة ،وهو ما يزيد كثري ًا على
الن�سبة العاملية امل�ستهدفة ،التي حددتها الأمم املتحدة
عام  1970مبقدار  0.7يف املئة .ويو�ضح ال�شكل رقم
( )2املبني يف الف�صل الأول تف�صي ًال للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل
الفرتة من عام � 2015إىل عام .2017

بينما ح�صلت� ،إجما ًال ،كل من كينيا وطاجيك�ستان
وزميبابوي ،ثالثة من �أ�صل �أربع دول �ضمن فئة
البلدان املنخف�ضة الدخل (وفق ًا لقائمة جلنة
امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية للدول املتلقية للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية يف التدفقات املوثقة عام
 )2017من دولة الإمارات على  28.2مليون درهم
�إماراتي ( 7.7مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية خالل عام .2017

مدفوعات المساعدات اإلنمائية
الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات العربية المتحدة خالل
عام 2017

حسب نوع التمويل
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تعد امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،التي و�ضعت
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية تعريفها عام  ،1969من
املعايري الأ�سا�سية لقيا�س اجلهود التي تبذلها الدول
املوجهة
املانحة ،وكذلك لقيا�س تدفقات املوارد َّ
�إىل الدول النامية 139.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 العربية
املتحدة خالل عام  ،2017كما توفر حتلي ًال لكيفية
مق�سمة ح�سب الدولة ،وم�ستوى الدخل،
تخ�صي�صها َّ
وقطاع امل�ساعدات ،ونوع التمويل.

بعد انخفا�ضها �أعوام ًا عدة ،بد�أت الن�سبة العاملية
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجهة �إىل البلدان
الأقل منو ًا يف االرتفاع عام  141.2017ومن جانبها،
و�إدراك ًا منها ل�ضرورة الق�ضاء على الفقر وحتميته،
توا�صل دولة الإمارات العربية املتحدة تكثيف
جهودها لدعم الدول الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،من
خالل �إتاحتها فر�ص النمو االقت�صادي واال�ستدامة
للبلدان الأقل منو ًا ،مبا فيها الأربع والأربعون
دولة التي ح�صلت على دعم خالل عام .2017
وبقيمة جم َّمعة بلغت  3.96مليار درهم �إماراتي
( 1.08مليار دوالر �أمريكي) مقدمة كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية ،ميثل هذا الرقم  25يف املئة من
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام  .2017وجاءت �أفغان�ستان
وال�سودان واليمن يف املراكز الثالثة الأوىل لأعلى
البلدان الأقل منو ًا تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات
خالل عام .2017

الدخل �إىل حد بعيد نتيجة للربامج الوا�سعة النطاق
املتعددة ال�سنوات ،التي قامت دولة الإمارات
العربية املتحدة بتنفيذها يف كل من م�صر واملغرب
وباك�ستان وفل�سطني .ويو�ضح امللحق رقم ()1
مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات م�ص َّنفة ح�سب م�ستوى الدخل،
والدولة ،وقطاع امل�ساعدات.

و�إ�ضافة �إىل هذا ,حققت القطاعات التالية،
خالل عام  ،2017زيادة كبرية يف مدفوعات
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية على عام ،2016
وهي :الزراعة ،امل�صائد ،احلكومة واملجتمع املدين،
النقل والتخزين .كما وا�صلت دولة الإمارات العربية
املوجه �إىل حت�سني فر�ص احل�صول
املتحدة دعمها َّ
على تعليم جيد ،مبا يف ذلك النمو يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،والتعليم العايل ،والتعليم يف �أثناء
حاالت الطوارئ .وبالرغم من �أن الف�صل الثاين غري
خم�ص�ص ح�صري ًا للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
ف�إنه يت�ضمن حتلي ًال �أكرث تع ُّمق ًا للدعم الإماراتي
املوجه �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة والقطاعات
َّ
حمور تركيز دولة الإمارات.

والتنموية ذات النطاق واملردود الإقليمي والعاملي.
فباحت�ساب امل�ساهمات املقدمة لدعم امليزانية
الأ�سا�سية العادية للمنظمات الدولية ،مبا فيها
الأمم املتحدة ،فقط� ،شهدت مدفوعات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املتعددة الأطراف املقدمة من
دولة الإمارات منو ًا �سنوي ًا ملحوظ ًا منذ عام .2015
وبلغت قيمة تلك املدفوعات غري املخ�ص�صة،
املقدمة خالل عام  ،2017نحو  581.1مليون
درهم �إماراتي ( 158.2مليون دوالر �أمريكي)،
بزيادة قدرها  80يف املئة على العام الأ�سبق.

�أمريكي) �إىل قطاعات �شملت :الدعم الثنائي
الأطراف املقدم �إىل احلكومات وامل�شروعات املنفذة
بو�ساطة جهات مانحة �إماراتية ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ساهمات املقدمة �إىل املنظمات غري احلكومية،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .كما ي�شمل ذلك املبلغ
موجهة �إىل الأمم املتحدة؛
م�ساهمات خم�ص�صة َّ
حيث وا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام ،2017
متويل برامج الأمم املتحدة ،ودفعت  203.4مليون
درهم �إماراتي ( 55.4مليون دوالر �أمريكي) خالل
ذلك العام لهذا الغر�ض.
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حسب القطاع
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الصحة

دعم البرامج العامة

)%60( 2,587.0

)%4( 166.2

الحكومة والمجتمع المدني

صيد األسماك

)%3( 146.4

)%9( 397.8

التعليم

النقل والتخزين

4,326.7

توليد الطاقة وإمدادها

دوالر أمريكي

بلغت قيمة التزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
التي �أعلنت دولة الإمارات خالل عام  2017تقدميها
�إىل ثماين دول نامية وبرامج متعددة الدول،
 3.04مليار درهم �إماراتي ( 826.6مليون دوالر
�أمريكي) .وكانت ال�شريحة الدنيا من فئة الدول
املتو�سطة الدخل هي املتلقي الأ�سا�سي اللتزامات
دولة الإمارات العربية املتحدة ،التي �أعلنتها يف عام
 ،2017بن�سبة  57يف املئة من �إجمايل االلتزامات.
وجاء املغرب وجمهورية م�صر العربية وال�صومال
وجزر املالديف على ر�أ�س قائمة الدول النامية التي
�أعلنت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2017التزامات
ب�ش�أن منحها م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.

املوجهة �إىل برامج �إقليمية
و�شملت االلتزامات َّ
وعاملية دعم دولة الإمارات العربية املتحدة بتمويل
�صندوق “بلوغ �آخر ميل” الذي �أُطلق م�ؤخر ًا بقيمة
تبلغ  367.3مليون درهم �إماراتي ( 100مليون
دوالر �أمريكي) ،واملخ�ص�ص ملكافحة انت�شار،
والق�ضاء على الأمرا�ض التي ميكن جت ُّنب الإ�صابة
بها ،والتي تعوق التقدم االجتماعي واالقت�صادي
للأ�شخا�ص الأكرث �ضعف ًا وفقر ًا على م�ستوى العامل.

)%2( 92.1

المساعدات السلعية

)%1( 62.1

)%5( 193.7

حسب مستوى الدخل والدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

أخرى

)%13( 184.0

)%52( 90.0

)%41( 55.0

)%24( 111.0
)%2( 11.4
المغرب

مصر

)%0.1( 0.5

)%1.9( 10.0

)%19( 32.9

)%23( 40.0
فلسطين

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

مساعدات التعاون الفني والخبراء

سورية

)%0.1( 3.7

الهند

)%33( 1,431.8

الصومال

)%85( 1,221.1

إريتريا

الشريحة العليا من متوسط الدخل

المنح وتكاليف الطالب

اليمن

قرض

)%0.6( 23.1

جزر القمر

المساعدات إلى المنظمات المحلية غير الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني

)%6( 10.9

الدخل المنخفض
)%0.1( 2.4

)%0.04( 1.6

ً
نموا
الدول األقل

مالديف

المساعدات إلى المنظمات الدولية غير الحكومية
)%0.7( 29.9

كولومبيا

غير محدد (برامج في دول متعددة)
)%9.9( 277.0

أنتيغوا وبربودا

المساعدات المخصصة الغرض إلى المنظمات متعددة األطراف
)%1.6( 69.0

)%13( 18.0

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
)%22( 627.7

موريشيوس

التكاليف اإلدارية
)%2( 90.8

)%8( 10.0

الشريحة العليا من متوسط الدخل
)%32( 931.1

دومينيكا

المشاريع المنفذة بشكل مباشر
)%31( 1,280.0

)%2( 3.0

)%96( 4,168.5

)%1.5( 20.3
الدخل المنخفض
)%0.5( 6.5

متعدد األطراف
)%100( 158.2

المساعدات األساسية إلى المنظمات متعددة األطراف

سانت فنسنت وغرينادين

)%67( 2,894.8

ثنائي األطراف

المساعدات الثنائية األطراف إلى الحكومات
)%64( 2,670.3

)%2( 3.0

منحة

ً
نموا
الدول األقل
)%36( 1,056.6

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

)%13( 5.8

حسب نوع التمويل ومستوى الدخل

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

المساعدات اإلنمائية الرسمية الثنائية األطراف والمتعددة
األطراف ،حسب نوع المساعدات

)%34( 45.0

)%72( 340.0

)%76( 35.0

)%2( 71.2

(االمريكيتين)
دول متعددة ٔ

الزراعة

  56:لكشلاااللتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية

دول متعددة (أوقيانوسيا)

)%6( 239.6

دول متعددة (عالمي)

البناء والتنمية المدنية

ومت توجيه خم�ص�صات كبرية لقطاعات دعم امليزانية
العامة وال�صحة والتعليم ،بالإ�ضافة �إىل قطاعات
تطوير م�صائد الأ�سماك ،والتنمية القروية والبنية
التحتية ،مبا فيها �أنظمة النقل البحري واجلوي
وال�سكك احلديدية ،وكذلك البنية التحتية للطاقة.

)%11( 5.0

)%6( 266.2

)%2( 104.4

وعلى النحو نف�سه ,كانت االلتزامات بتمويل
م�شروعات تهدف �إىل تعزيز قطاع الطاقة املتجددة
يف الكثري من دول منطقة الكاريبي واملحيط الهادئ
من بني جماالت تركيز دولة الإمارات .وتطبيق ًا
لهذا ،مت تخ�صي�ص منحة بقيمة  4.2مليون درهم
�إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح قطاع
الطاقة املتجددة يف �صورة دورات تدريبية ،وح�شد ًا
جلهود دولة الإمارات املبذولة يف �صورة م�ساعدة
فنية ،والتي تعد من بني جماالت الرتكيز الأ�سا�سية
ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،ويتم تنفيذها من خالل برنامج
امل�ساعدة الفنية لدولة الإمارات العربية املتحدة
(.)UAE-TAP

)%100( 158.2

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

غير محدد (برامج
في دول متعددة)

)%57( 473.0

)%21( 173.8

)%16( 134.0

)%6( 45.8
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المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لعام )2017

تطوير مصائد األسماك

التعليم العالي

)%19( 153.1

)%5( 40.0

البنية التحتية للنقل البحري

البنية التحتية األساسية لقطاع الصحة

)%15( 123.0

)%5( 40.0

التنمية الحضرية وإدارتها

البنية التحتية للنقل البري

)%12( 100.0

)%3( 25.0

826.6

دعم الميزانية العامة

التنمية القروية

دوالر أمريكي

)%11( 95.0

)%2( 18.4

سياسة البناء واإلدارة التنفيذية

الطاقة الشمسية

)%7( 55.0

)%2( 17.0
طاقة الرياح

البنية التحتية للنقل الجوي

)%2( 15.0

)%6( 50.0

أخرى

توليد الطاقة من الموارد المتجددة

)%6( 52.5

)%5( 42.7

الخط الزمني وأهم المحطات في مسيرة تقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية
1969
تعريف جلنة امل�ساعدة
الإمنائية الر�سمية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية لطريقة قيا�س
امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية.

1970
اعتماد ن�سبة  0.7يف املئة للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل:

�أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قرار ًا ت�ضمن هدف ًا مفادُه “�أن على
كل دولة متقدمة اقت�صادي ًا زيادة م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية املقدمة
�إىل الدول النامية زياد ًة تدريجية ،و�أن تبذل ق�صارى جهدها للو�صول
�صاف ،من ناجتها القومي الإجمايل،
�إىل ن�سبة  0.7يف املئة ،كحد �أدنى ٍ
143
بح�سب �أ�سعار ال�سوق بحلول منت�صف العقد احلايل”.

1993
تغيري ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الناجت
القومي الإجمايل ليتم القيا�س
على �أ�سا�س ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل
القومي الإجمايل.

2015
�إقرار �أهداف التنمية امل�ستدامة ،و�إعادة ت�أكيد ن�سبة
 0.7يف املئة من امل�ساعدات الإمنائية الر�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  0.7يف املئة
من دخلها القومي الإجمايل يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية للدول
النامية ،مع تخ�صي�ص ن�سبة ترتاوح ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة 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 املئة على الأقل من قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل �إىل البلدان الأقل منو ًا”.
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لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

سياسة المساعدات الخارجية
المقدمة من دولة اإلمارات
العربية المتحدة
حققت مبادرة “عام الخير” ،التي تم تكريس عام  2017تحت شعارها،
ً
ً
كبيرا تم من خاللها حشد أطياف الدولة كافة لتكثيف مساعيها،
نجاحا
وإظهار ثقافة العطاء ،وإيثار الغير -وهو كذلك العام األول من خطة
التنمية والتعاون الدولي الممتدة على مدى خمس سنوات ،وفق
ما ورد في سياسة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات
العربية المتحدة للفترة من عام  2017إلى عام .2021

كما كان هو العام نف�سه ،الذي مت فيه تتويج دولة الإمارات العربية املتحدة ،للمرة
الرابعة على مدى خم�سة �أعوام متتالية ك�أكرث الدول املانحة �سخا ًء على م�ستوى
العامل ،فيما يتعلق بن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي
الإجمايل .وبا�ستخدام املعيار نف�سه ،متكنت دولة الإمارات العربية املتحدة،
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك من تلبية ،بل جتاوز ،الن�سبة العاملية التي حددتها الأمم املتحدة
مبقدار  0.7يف املئة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل
لدعم الدول النامية يف م�ساعيها الرامية �إىل الق�ضاء على الفقر ،وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.

وت�ستلهم �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية حمتواها من قيم ال�سخاء والعطاء
املت�أ�صلة يف الثقافة الإماراتية .وهي ت�سري بالفعل على النهج الذي و�ضعته دولة
الإمارات لر�ؤيتها لعام  ،2021وحتديد ًا�“ :أن توا�صل دولة الإمارات تعزيز دورها
املحوري يف املنطقة كمركز رئي�سي للأعمال ،تو ِّفر م�ؤ�س�ساته وبنيته التحتية همزة
و�صل تربط �إقليمنا بالعامل ،وتخدمه كنموذج يحتذى به يف املنطقة� .أما على
ال�صعيد الدويل ،ف�ستعمل دولة الإمارات على موا�صلة النجاحات العاملية التي
حققتها يف خمتلف املجاالت ،كالدبلوما�سية وامل�ساعدات التنموية والإن�سانية،
144
وا�ست�ضافة امل�ؤ�س�سات وامل�ؤمترات الدولية”.
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سياسة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة

كما تتضمن رؤية اإلمارات  2021كذلك توجيهات 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 الله ،بتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وأنشطتها في مجالي التنمية
وبناء عليه ،فمن خالل سياسة المساعدات الخارجية لدولة
والتعاون الدوليين.
ً
وفعال للدول
كداعم سخي
اإلمارات العربية المتحدة ،ستواصل الدولة دورها
َّ
ٍ
ومساهم أساسي في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق خطة
النامية،
ٍ
أهداف التنمية المستدامة لعام .2030

نشر االستقرار والسالم واالزدهار في المنطقة.

2

تحسين حياة المجتمعات،
وتخفيف حدة الفقر.

1

3

األهداف
األساسية

المبادئ التوجيهية
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 من عام  2017إلى 2021

متثل �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة من عام � 2017إىل عام  2021تتويج ًا لأكرث من �أربعة عقود من تقدمي امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
للعامل ،بو�ساطة حكومة دولة الإمارات ،والع�شرات من اجلهات املانحة الإماراتية ،التابعة للحكومة االحتادية واحلكومات املحلية ،وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية ،واجلمعيات
اخلريية ،بالإ�ضافة �إىل من�ش�آت الأعمال العاملة يف دولة الإمارات.
وحتدد �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية النهج الطويل الأجل ،الذي �ستتبعه 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

بناء عالقات قوية مع الدول األخرى،
سواء تلك التي تتلقى المساعدات
من دولة اإلمارات العربية المتحدة،
أو الدول المانحة األخرى التي تتعاون
معها دولة اإلمارات.

4

تشجيع توسيع نطاق
العالقات االقتصادية
واالستثمارية مع الدول
النامية ،ما يسهم في
تعزيز النمو االقتصادي
في تلك الدول.

التعاون الدولي

•دعم حكومات الدول ال�شريكة وجمتمعاتها يف �سعيها �إىل حتقيق خططها
الإمنائية و�أهداف التنمية امل�ستدامة ذات الأولوية اخلا�صة بها.
•التعاون مع اجلهات املانحة واملنظمات التنموية الأخرى.
•االهتمام بالق�ضايا املُه َملة واملجتمعات التي تفتقر �إىل الدعم الكايف.
•اال�ستفادة من ال�سمات والقدرات التي تنفرد بها دولة الإمارات العربية
املتحدة.
•اعتماد منهجيات م�ستدامة.
•تطبيق مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة والرتكيز على النتائج.

تت�ضمن ر�ؤية دولة الإمارات العربية املتحدة للتعاون الدويل �أربعة عنا�صر
رئي�سية هي:
•م�ساعدات خارجية ف َّعالة تعك�س قيم دولة الإمارات العربية املتحدة،
وتعزز �سمعتها دولي ًا.
•التعاون الفني لتعزيز �أثر امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
•امل�شاركة الف َّعالة يف عمل املنظمات املتعددة الأطراف.
•اتخاذ دولة الإمارات العربية املتحدة مركز ًا عاملي ًا لإقامة املبادرات
والفعاليات الدولية.

محاور التركيز
املوجهة �إىل التنمية ،وامل�صممة خ�صي�ص ًا لت�سهم يف خطة التنمية امل�ستدامة لكل دولة
•�سيخ�ص�ص اجلزء الأكرب من امل�ساعدات الإماراتية لل�شراكات الثنائية َّ
نامية �شريكة ،والتي �س ُيجرى تنفيذها بالتعاون الوثيق مع حكوماتها.
•�ست�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة ثالثة برامج موا�ضيعية عاملية متخ�ص�صة مبجاالت النقل والبنية التحتية احل�ضرية ،وفاعلية احلكومة ،ومتكني املر�أة
وحمايتها.
•�ستمثل امل�ساعدات الإن�سانية جزء ًا مهم ًا من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية؛ ما �سري�سخ الدور الرائد لدولة الإمارات العربية املتحدة ب�صفتها مركزاً
للم�ساعدات الإن�سانية يف املنطقة وخارجها.
ً
•�سي�سعى قطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ا�ستك�شاف فر�ص العمل مع القطاع اخلا�ص ،وخ�صو�صا مع ال�شركات اخلا�صة العاملة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وت�شجيعها على التجارة واال�ستثمار يف الدول النامية.
•�سيتيح التعاون الفني الفر�صة للم�شاركة يف جتربة دولة الإمارات وخرباتها مع الدول ال�شريكة.
•�ستدعم دولة الإمارات العربية املتحدة امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية الإماراتية ،التي يعد عملها يف جمال امل�ساعدات الدولية ،مكم ًال لعمل امل�ؤ�س�سات
احلكومية املانحة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
•�إقامة �شراكات مع املنظمات الدولية املتعددة الأطراف ذات ال�صلة والف َّعالة.
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الفصل السابع:

المساعدات الخارجية 2017

سياسة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة

دعم أهداف التنمية المستدامة

�ست�سهم �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية ،املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف اجلهود العاملية الرامية �إىل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ومن املتوقع �أن ت�سهم
برامج امل�ساعدات الإماراتية يف حتقيق معظم �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مع الرتكيز على ثمانية من تلك الأهداف ،وهي:

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

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

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

تعزيز النمو االقت�صادي َّ
املطرد
وال�شامل للجميع وامل�ستدام ،والعمالة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق
للجميع.

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

احلد من انعدام امل�ساواة داخل
البلدان ،وفيما بينها.

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

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

المساعدات اإلنسانية

وا�صلت دولة الإمارات العربية املتحدة تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية امل�ساهمة يف �إنقاذ �أرواح
الب�شر ،وتخفيف معاناتهم ،وحفظ الكرامة
الإن�سانية يف حاالت الأزمات .ونظر ًا �إىل تزايد
التحديات الإن�سانية خالل ال�سنوات الأخرية
مبعدالت غري م�سبوقة� ,ستزيد دولة الإمارات من
جهودها يف جمال الإغاثة الإن�سانية خالل ال�سنوات
املقبلة؛ مل�ساعدة ال�شعوب الأخرى� ،سواء القريبة
منها �أو يف خمتلف �أنحاء العامل .وفيما يتعلق
ب�أن�شطتها الإن�سانية �ستلتزم دولة الإمارات مببادئ
و�أ�س�س املمار�سات ال�سليمة املتعارف عليها عاملي ًا
يف تقدمي املنح الإن�سانية .و�ستت�ضمن اال�سرتاتيجية
الإن�سانية لدولة الإمارات ك ًال من اال�ستجابات
املبا�شرة حلاالت الطوارئ ،وامل�ساهمات الهادفة
�إىل تعزيز النظام الإن�ساين العاملي.

االستجابة لحاالت الطوارئ
من خالل المنظمات اإلنسانية
اإلماراتية ودعم الجهود المتعددة
األطراف

�ستمثل جهود اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وقت
حدوثها� ،أهم العنا�صر املكونة ال�سرتاتيجية
اال�ستجابة الإن�سانية لدولة الإمارات العربية
املتحدة -كما تعد بالفعل �إحدى الدعائم الرئي�سية
للجهود التي تبذلها الدولة مل�ساعدة املحتاجني.
و�سيزيد تقدمي دولة الإمارات للم�ساعدات الإن�سانية
الر�سمية ،كما �سيتم ن�شرها �سواء بو�ساطة امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية الإماراتية� ،أو املنظمات الدولية ،تبع ًا
للظروف املحيطة بكل موقف .و�ستكون امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية الإماراتية هي امل�س�ؤولة يف املقام الأول
عن اال�ستجابة الإماراتية الثنائية الأطراف حلاالت
الطوارئ .و�ستعمل احلكومة مب�شاركة امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية على تن�سيق �أن�شطتها من خالل اللجنة

الإماراتية لتن�سيق امل�ساعدات الإن�سانية ،وت�أ�سي�س
�آليات م�شرتكة لزيادة فاعليتها.
ومن املتوقع ازدياد �أهمية املنظمات املتعددة
الأطراف ،و�آليات التمويل اجلماعي ،كقنوات لتوجيه
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات؛
لذا �ست�سعى دولة الإمارات �إىل ا�ستك�شاف فر�ص
العمل الوثيق بني امل�ؤ�س�سات الدولية والإماراتية.
وبالن�سبة �إىل “الأزمات الطارئة املُه َملة” ،وهي
تلك التي حت�صل على قدر �أقل من االهتمام الدويل،
�ستعمل دولة الإمارات على توجيه اهتمام خا�ص
باملت�ضررين يف الأزمات الطارئة املُه َملة .و�سيتم
تعديل كيفية تخ�صي�ص التمويل املوجه �إىل الأزمات
املُه َملة عرب خمتلف القنوات (كال�صندوق املركزي
ملواجهة حاالت الطوارئ ،وال�صناديق املجمعة،
وامل�ساهمات املبا�شرة) مبرور الوقت بنا ًء على �أداء
كل منها.

المؤسسات المتعددة األطراف
والشراكات الدولية

يعد النظام املتعدد الأطراف �أدا ًة �أ�سا�سية لتن�سيق
العمل الدويل ملواجهة التحديات التي يواجهها
العامل؛ ولهذا تعد دولة الإمارات م�شارك ًا ن�شط ًا،
وم�ساهم ًا ،يف النظام املتعدد الأطراف .وكجزء من
ا�سرتاتيجيتها للم�ساعدات اخلارجية� ،ستعمل دولة
الإمارات العربية املتحدة على تو�سيع م�شاركتها مع
املنظمات املتعددة الأطراف ذات ال�صلة والف َّعالة.
فبالإ�ضافة �إىل ال�شراكات الوا�سعة النطاق،
�ستحافظ دولة الإمارات على ع�ضويتها احلالية يف
املنظمات الإقليمية والدولية.
كما �ست�سعى دولة الإمارات العربية املتحدة بفاعلية
�إىل تو�صيل م�ساعداتها اخلارجية ،باال�شرتاك
مع اجلهات املانحة احلكومية الأخرى (كالدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الأخرى،
واملانحني من غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية) .كما �ستعمل دولة الإمارات
مع جمموعة خمتارة من املنظمات غري احلكومية
املحلية والدولية ،حيث �سيمكنها مع ًا العمل على
حت�سني فاعلية م�ساعداتها الإن�سانية والتنموية.
و�إ�ضافة �إىل هذا �ست�ست�ضيف دولة الإمارات
املبادرات والفعاليات الدولية املهتمة باملو�ضوعات
التنموية والإن�سانية.
التعاون الفني

تعد امل�شاركة يف املعارف وبناء القدرات الب�شرية
وامل�ؤ�س�سية من العوامل اجلوهرية للتمكن من
الت�صدي للتحديات العاملية .لذا �سيتم تن�سيق �أن�شطة
امل�ساعدة الفنية؛ من خالل برنامج امل�ساعدة الفنية
لدولة الإمارات العربية املتحدة (.)UAE-TAP
ويهدف برنامج امل�ساعدة الفنية �إىل امل�شاركة يف
اخلربات الإماراتية مع الدول ال�شريكة ،من خالل
تو�صيلها باخلرباء يف جماالت االخت�صا�ص ،من
خالل �أنواع عدة من الربامج:
•�إر�سال بعثات خرباء �إىل الدول التي يف حاجة �إىل
معي ،مع الرتكيز على
م�ساعدة فنية يف جمال َّ
احتياجات الدولة ال�شريكة و�أولوياتها.
•تنظيم دورات تدريبية وور�ش عمل يف جماالت
عمل اجلهات ال�شريكة لربنامج امل�ساعدة الفنية
الإماراتي.
•ت�صميم دورات وبرامج تدريبية خم�ص�صة لتلبية
حاجات الدول ال�شريكة.

مشاركة القطاع الخاص وتعزيز
الروابط االقتصادية مع الدول
النامية

يعد النمو االقت�صادي ،الناجت عن �أن�شطة القطاع
اخلا�ص ،من العوامل ال�ضرورية لتحقيق التنمية
امل�ستدامة احلقيقية .فلم يحدث �أن جنحت دولة
يف الهروب من براثن الفقر عن طريق امل�ساعدات
التنموية وحدها؛ حيث يعتمد جزء كبري من حتقيق
التنمية على جناح من�ش�آت الأعمال ،مبا فيها
ال�شركات الدولية التي توفر فر�ص العمل ،وتدريب
موظفيها ،و�إدخال التقنيات اجلديدة ،وت�شجع
ت�أ�سي�س من�ش�آت �أعمال �أخرى .ومن خالل جتربتها
التنموية ،على مدى ال�سنوات الثالثني املا�ضية،
�ساعدت التجارة اخلارجية واال�ستثمار يف حتويل
اقت�صاد دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل اقت�صاد
مزدهر يت�سم بالتن ُّوع.
ويعد تعزيز التنمية االقت�صادية ،من خالل القطاع
اخلا�ص ،وت�سخري التمويل االبتكاري الذي يتجاوز
تقدمي امل�ساعدات التقليدية ،من الدعائم الأ�سا�سية
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وي�سعى الهدف
الإمنائي الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل
“تعزيز النمو االقت�صادي َّ
املطرد وال�شامل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري
العمل الالئق للجميع” .كما يدعو الهدف العا�شر
منها �إىل “ت�شجيع تقدمي التدفقات املالية ،مبا يف
ذلك اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر� ،إىل الدول الأ�شد
احتياج ًا �إليها ،وال�سيما البلدان الأقل منو ًا ،والبلدان
الإفريقية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية،
والبلدان النامية غري ال�ساحلية”.

مساهمة المؤسسات والجمعيات
الخيرية اإلماراتية في أنشطة
المساعدات الخارجية

ت�صدَّرت املنظمات وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واجلمعيات
اخلريية الإماراتية �أن�شطة تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية؛ حيث �إنها ُت�سد ثقافة العطاء التي
تتم َّيز بها دولة الإمارات العربية املتحدة ،وتعد
مبنزلة �سفراء لر�ؤية دولة الإمارات بتحقيق ال�سالم
واالزدهار العاملي من خالل امل�ساعدات اخلارجية.
ويوجد يف دولة الإمارات حالي ًا �أكرث من  45م�ؤ�س�سة
�إن�سانية وجمعية خريية ،تتمتع ب�إمكانيات وخربات
يف الكثري من القطاعات ،وتعمل على ق�ضايا
حيوية ومتنوعة مثل :اال�ستجابة حلاالت الطوارئ،
ومكافحة العمى ،وتقدمي اخلدمات �إىل ذوي
الإعاقات ،وتعليم الأطفال ،وكفالة الأيتام .و�ستعمل
حكومة دولة الإمارات على دعم عمل امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات الإماراتية العاملة يف املجاالت الإن�سانية
والتنموية واخلريية يف اخلارج ،من خالل و�سائل
عدة ،من بينها �إ�شراك تلك امل�ؤ�س�سات يف تخطيط
امل�ساعدات الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات،
ح�سن
وتو�صيلها �إىل الدول والقطاعات ،حيث ُي َ
ا�ستغاللها ،وزيادة فاعليتها.
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مـــرافــق

الملحق األول :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات ،حسب مستوى الدخل والدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
ً
نموا
البلد األقل
إثيوبيا

ال�صحة
التعليم
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
إريتريا

ال�صحة
توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
أفريقيا الوسطى

التعليم

أفغانستان

البناء والتنمية املدنية
ال�صحة
الإت�صاالت
اخلدمات الإجتماعية
ال�صناعة
التعليم
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
السنغال

مــالحـــق

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

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

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

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية الرسمية

4,393,089

1,115,773

933,474
648,749
236,803
256,349
68,173
47,683
2,201,858
16,640,128
7,780,940
5,230,000
3,335,148
225,123
63,472
5,445
30,565
30,565
29,973,118
21,808,000
5,250,000
1,061,802
1,007,416
270,000
388,430
87,470
100,000
8,690,275
3,039,659
1,023,686
48,515
15,000
1,019,528
3,527,551
16,335
159,793,756
130,251,021
3,838,171
249,443
63,618
974,194
24,315,033
102,276
34,896,578
11,305,990
5,998,875
8,946,795
866,666
608,919
4,341

378,700
306,842
236,803
129,322
43,561
20,545
16,520,271
7,730,000
5,230,000
3,335,148
225,123
30,565
30,565
29,206,826
21,808,000
5,250,000
1,061,802
635,521
270,000
95,394
86,109
3,592,295
2,503,237
1,023,686
37,575
15,000
12,796
132,581,758
130,251,021
2,058,822
133,150
63,618
53,236
21,911
16,914,063
10,125,320
4,514,616
1,546,455
408,864
314,469
4,341

7,164,992

-

الكونغو الديمقراطية

718,145
458,068
75,470
4,359
180,249
13,195,020
2,511,104
4,407,287
58,606
34,032
68,064
6,115,926
812,248,623
577,646,197
128,187,345
46,593,172
34,327,416
10,669,834
5,235,103
3,959,145
2,161,488
2,361,610
1,079,480
16,009
11,824
10,250,660
2,027,226
2,317,560
5,453,288
126,274
294,310
20,000
12,002

427,031
427,031
2,133,547
1,981,759
101,435
50,353
808,146,491
577,646,197
125,713,613
46,593,172
34,327,416
10,669,834
5,235,103
3,422,655
2,161,488
1,344,249
1,004,932
16,009
11,824
3,727,568
2,021,781
1,521,989
66,649
44,209
40,939
20,000
12,002

بنغالديش

20,604,747
9,324,803
1,358,562
1,724,075
3,786,687
650,912
1,547,211
84,008
4,964

12,398,717
9,324,803
1,358,562
986,030
334,327
294,038
75,312
20,681
4,964

1,350,000
773,525
4,725,445
199,195
154,722
3,980,927
303,464

437,840
177,146
109,012
91,236
55,449

التعليم
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
النيجر

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

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

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

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

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
بوركينا فاسو

التعليم
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
بوروندي

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

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

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

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

اخلدمات الإجتماعية
جزر القمر

التعليم
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
جنوب السودان

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي

المساعدات الخارجية 2017

4,997

4,997

81,677
463
48,396
33,405

33,405
33,405

14,992
4,535,287
375,352
197,877
121,322
3,840,736
2,123,427
74,424
27,226
9,310
1,496,688
515,780
4,191,307
1,492,883

653,875
344,335
197,877
111,662
80,316
58,535
21,781
2,138,929
1,492,883

645,600
51,729
35,133
98,886
1,867,075
7,787,179
4,368,393
955,622
310,884
30,588

542,654
38,116
35,133
30,142
4,672,041
3,429,341
955,622
234,708
30,588

238,865
1,473,327
163,354
246,147
4,682,629
610,942
124,717
3,549,413
383,944
13,613
12,717
12,717
2,620,482
718,643
586,372
43,139
24,463
978,083
269,782
377,628
213,253
18,252

21,781
500,485
310,719
87,620
83,115
19,031
1,203,145
583,267
547,615
43,139
24,463
4,661
231,505
213,253
18,252

دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
جيبوتي

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

التعليم
توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
زامبيا

التعليم
الزراعة
اخلدمات الإجتماعية
سيراليون

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

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

الزراعة
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
التعليم
ال�صحة
غينيا االستوائية

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
غينيا بيساو

خدمات الأعمال
اخلدمات الإجتماعية
فانواتو

توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
كمبوديا

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

التعليم

136,129
9,995
518,789
157,710
54,451
46,687
2,604
257,336
2,436,196
2,303,457
100,000
32,739
447,349
300,400
100,000
46,950
5,261,135
784,709
67,566
136,129
3,565,423
707,309
2,380,988
1,361,285
378,024
376,977
213,816
50,078
809
6,094,162
5,620,000
6,806
366,659
39,488
48,167
13,042
11,502
11,502

148,975
68,064
43,561
37,349
1,650,389
1,550,389
100,000
225,300
225,300
541,502
541,502
1,688,989
1,361,285
327,704
5,620,000
5,620,000
11,502
11,502

2,256,704
2,161,721
94,984
364,992
350,000
14,992
1,492,435
249,242
10,001

2,161,721
2,161,721
350,000
350,000
169,357
159,356
10,001

845,311
374,949
12,932
264,766
264,766

198,574
198,574

الوس

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
ليبيريا

التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
ليسوتو

املياه وال�صحة العامة
مالي

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

ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
مالوي

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

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

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

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

التعليم

2,157,620
2,118,125
24,503

1,613,097
1,588,594
24,503

14,992
526,399
386,429
16,379
123,591
1,712,497
1,712,497
24,660,325
16,526,001
546,138
142,553
373,386
27,226
7,045,022
368,342
326,565
31,782

288,801
288,801
1,712,497
1,712,497
16,524,824
16,335,421
87,122
45,216
35,285
21,781
281,451
249,669
31,782

9,995
3,378,031
891,753
166,077
1,908,303
367,417
10,019
34,462
9,878,772
2,066,431
155,186
105,913
378,716
27,373
20,500
5,001

728,374
562,297
166,077
2,439,676
2,066,431
155,186
88,360
82,417
21,781
20,500
5,001

725,473
6,394,179
1,212,758
1,086,560
13,000
8,168
105,030
2,027,865
36,201

930,363
917,363
13,000
36,201
36,201

204,907
1,343,963
379,917
16,335
46,541
2,505,779
2,334,093

1,814,642
1,752,293

اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
هايتي

امل�ساعدات ال�سلعية
المجموع الكلي

115,644
43,978
12,065

28,504
21,781
12,065

1,000,000
1,000,000
1,213,496,605

1,000,000
1,000,000
1,076,882,678
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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

ال�صحة
التعليم
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
أذربيجان

ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
أرمينيا

التعليم
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
أفريقيا الوسطى

التعليم

أفغانستان

البناء والتنمية املدنية
ال�صحة
الإت�صاالت
اخلدمات الإجتماعية
ال�صناعة
التعليم
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
النيجر

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

ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
أوغندا

امل�ساعدات ال�سلعية
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
باراغواي

اخلدمات الإجتماعية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية الرسمية

4,393,089
933,474
648,749
236,803
256,349
68,173
47,683
2,201,858
38,002
19,200
18,002

1,115,773
378,700
306,842
236,803
129,322
43,561
20,545
38,002
19,200
18,002

800
70,850
17,464
3,000
50,385
30,565
30,565
29,973,118
21,808,000
5,250,000
1,061,802
1,007,416
270,000
388,430
87,470
100,000
13,195,020
2,511,104
4,407,287
58,606
34,032
68,064
6,115,926
9,590,525
9,528,995
61,530
10,250,660
2,027,226
2,317,560
5,453,288
126,274
294,310
20,000
12,002

800
30,565
30,565
29,206,826
21,808,000
5,250,000
1,061,802
635,521
270,000
95,394
86,109
2,133,547
1,981,759
101,435
50,353
3,727,568
2,021,781
1,521,989
66,649
44,209
40,939
20,000
12,002

9,995
9,995

-

بوتان

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
بوركينا فاسو

التعليم
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
بوروندي

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

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
تركمانستان

ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
تشاد

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

جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة

دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
جنوب السودان

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
رواندا

التعليم
توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
زامبيا

التعليم
الزراعة
اخلدمات الإجتماعية
زمبابوي

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

48,396
33,405

33,405
33,405

14,992
4,535,287
375,352
197,877
121,322
3,840,736
2,123,427
74,424
27,226
9,310
1,496,688
515,780
10,951
10,951

653,875
344,335
197,877
111,662
80,316
58,535
21,781
10,951
10,951

9,193,406
9,100,566
92,840
4,191,307
1,492,883

9,100,566
9,100,566
2,138,929
1,492,883

645,600
51,729
35,133
98,886
1,867,075

542,654
38,116
35,133
30,142
-

146,123

-

136,129
9,995
377,628
213,253
18,252

231,505
213,253
18,252

136,129
9,995
2,436,196
2,303,457
100,000
32,739
447,349
300,400
100,000
46,950
869,075
361,001
10,047

1,650,389
1,550,389
100,000
225,300
225,300
280,798
270,751
10,047

66,034
431,993

-

سوازيلند

النقل والتخزين
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
طاجيكستان

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

النقل والتخزين
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
كازاخستان

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
الوس

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
ليسوتو

املياه وال�صحة العامة
مالي

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

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

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
مولدوفا

اخلدمات الإجتماعية
نيبال

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
المجموع الكلي

1,950,654
1,892,186
43,476
14,992
3,745,797
1,758,780
481,547
242,418
163,354
422,407
120,670
556,621
3,851,694
1,298,666
13,662

1,892,186
1,892,186
2,655,234
1,758,780
325,286
193,847
130,683
119,608
96,536
30,493
1,312,328
1,298,666
13,662

2,368
2,536,998
3,572,353
754,810
2,720,420
87,122
10,000
2,157,620
2,118,125
24,503

897,144
664,965
152,481
69,698
10,000
1,613,097
1,588,594
24,503

14,992
1,712,497
1,712,497
24,660,325
16,526,001
546,138
142,553
373,386
27,226
7,045,022
3,378,031
891,753
166,077
1,908,303
367,417
10,019
34,462
106,510
5,990
100,520
14,992
14,992
2,505,779
2,334,093
115,644
43,978
12,065

1,712,497
1,712,497
16,524,824
16,335,421
87,122
45,216
35,285
21,781
728,374
562,297
166,077
5,990
5,990
1,814,642
1,752,293
28,504
21,781
12,065

139,587,220

79,814,630
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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 الصغير النامية المساعدات
الخارجية
الدومينيكان

امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
الرأس األخضر

اخلدمات الإجتماعية
أنتيغوا وبربودا

التعليم
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية
أنغيال

امل�ساعدات ال�سلعية

بابوا غينيا الجديدة

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
باالو

توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
بربادوس

توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية
بليز

اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
ترينيداد وتوباغو

امل�ساعدات ال�سلعية
توفالو

اخلدمات الإجتماعية
تونغا

اخلدمات الإجتماعية
جامايكا

امل�ساعدات ال�سلعية
جزر البهاما

توليد الطاقة و�إمدادها
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
جزر القمر

دعم الربامج العامة
التعليم
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
دول متعددة (اسيا)

النقل والتخزين
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة

اإلنمائية الرسمية

533,805
500,000
33,805

533,805
500,000
33,805

34,066
34,066
3,473,938
2,023,938
750,000
700,000
1,000,000
1,000,000
4,001
4,001

1,450,000
750,000
700,000
4,001
4,001

509,995
500,000
9,995
1,050,000
750,000
300,000
17,492
14,992
2,500

500,000
500,000
2,500
2,500

500,000
500,000
12,717
12,717
12,717
12,717
500,000
500,000
762,502
750,000
12,502

500,000
500,000
-

2,620,482
978,083
718,643
586,372
269,782
43,139
24,463
316,700,493
147,210,000
63,630,000
45,900,000

1,203,145
4,661
583,267
547,615
43,139
24,463
-

الزراعة
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
توليد الطاقة و�إمدادها
دومينيكا

امل�ساعدات ال�سلعية
توليد الطاقة و�إمدادها
ساموا

اخلدمات الإجتماعية

سانت فنسنت وغرينادين

توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية

سانت كيتس ونيفس

امل�ساعدات ال�سلعية
سيشيل

ال�صحة
البناء والتنمية املدنية
التعليم
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
غيانا

التعليم
املياه وال�صحة العامة
غينيا بيساو

خدمات الأعمال
اخلدمات الإجتماعية
فانواتو

توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
فيجي

دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
كوبا

امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
كيريباس

التعليم

مالديف

دعم الربامج العامة
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
ال�صحة

29,020,000
23,776,615
5,098,138
1,549,142
232,365
158,995
125,238
1,750,000
1,000,000
750,000
14,992
14,992
1,080,957
750,000
330,957
500,000
500,000
6,329,853
3,195,097
2,600,000
228,464
136,129
135,648
34,515
61,557
54,533
7,024
2,256,704
2,161,721
94,984
364,992
350,000
14,992
148,846
136,129
12,717
1,029,168
1,000,000
23,723
5,445
264,766
264,766
7,723,904
5,136,129
2,418,552
95,395
57,174
16,655

1,750,000
1,000,000
750,000
998,218
750,000
248,218
500,000
500,000
5,829,612
3,195,097
2,600,000
34,515
2,161,721
2,161,721
350,000
350,000
1,023,723
1,000,000
23,723
198,574
198,574
7,435,207
5,000,000
2,418,552
16,655

موريشيوس

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

امل�ساعدات ال�سلعية
المجموع الكلي

391,332
306,283
48,827
32,255

32,255
32,255

3,401
485
82
1,000,000
1,000,000
350,649,278

1,000,000
1,000,000
25,472,760
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مـــرافــق

الملحق الرابع :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات ،حسب الجهة المانحة والدولة (بالدوالر األمريكي)
الجهة المانحة والدولة
صندوق أبوظبي للتنمية

�صربيا
املغرب
الأردن
م�صر
دول متعددة (عاملي)
اجلبل الأ�سود
�ألبانيا
�إريرتيا
اليمن
�أفغان�ستان
بنغالدي�ش
مالديف
غينيا
ال�صومال
فل�سطني
كينيا
العراق
�سي�شيل
موريتانيا
غينيا بي�ساو
�سوازيلند
طاجيك�ستان
تون�س
لي�سوتو
غامبيا
قريغيز�ستان
ال�سنغال
تنزانيا
دومينيكا
�سانت فن�سنت وغرينادين
�أنتيغوا وبربودا
الهند
اجلزائر
باالو
فانواتو
الأرجنتني
لبنان
دول متعددة (�أوقيانو�سيا)
مالوي
�سورية
ليبيا
بربادو�س
�إيطاليا
باك�ستان
ال�سودان
جزر البهاما
دول متعددة (ا�سيا)

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية الرسمية

2,464,455,282
1,202,376,804
464,083,485
158,096,668
136,394,585
34,512,840
14,601,143
14,233,597
12,960,000
12,858,644
12,260,000
10,683,365
7,418,552
5,620,000
5,100,000
4,160,000
3,408,658
3,120,000
2,600,000
2,221,617
2,161,721
1,892,186
1,758,780
1,753,335
1,712,497
1,361,285
1,298,666
1,023,686
955,622
750,000
750,000
750,000
544,514
500,000
500,000
350,000
315,818
313,096
230,000
166,077
50,000
750,000
152,464
750,000
336,955,579

2,125,847,240
1,202,376,804
464,083,485
158,096,668
136,394,585
34,512,840
14,601,143
14,233,597
12,960,000
12,858,644
12,260,000
10,683,365
7,418,552
5,620,000
5,100,000
4,160,000
3,408,658
3,120,000
2,600,000
2,221,617
2,161,721
1,892,186
1,758,780
1,753,335
1,712,497
1,361,285
1,298,666
1,023,686
955,622
750,000
750,000
750,000
544,514
500,000
500,000
350,000
315,818
313,096
230,000
166,077
50,000
-

المساعدات الحكومية

اليمن
العراق
الأردن
دول متعددة (عاملي)
ال�سودان
فل�سطني
باك�ستان
�سورية
مايل
�أفغان�ستان
ليبيا
كو�ستاريكا
م�صر
كولومبيا
�شيلى
املغرب
�إريرتيا
بريو
دول متعددة (الإمريكيتني)
�أوغندا
ت�شاد
�ساحل العاج
كوبا
دومينيكا
هايتي
دول متعددة (�آ�سيا)
�أنتيغوا وبربودا
جزر القمر
الدومينيكان
�سانت كيت�س ونيف�س
جامايكا
بنغالدي�ش
النيجر
نيبال
�صربيا
�إثيوبيا
موريتانيا
تون�س
كينيا
�أذربيجان
الربازيل
تايلند
ال�سنغال
كازاخ�ستان
موزامبيق
�إندون�سيا
البو�سنة والهر�سك
جنوب �أفريقيا
اجلبل الأ�سود
بيالرو�س

2,180,552,689
792,297,096
385,801,701
301,946,603
289,755,720
130,247,754
96,468,112
29,494,314
22,324,085
16,526,001
15,088,779
14,609,338
10,000,000
8,770,094
7,005,000
5,023,000
4,449,769
3,335,148
3,020,000
3,000,000
2,020,000
1,659,504
1,000,545
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,053,465
700,000
1,556,851
500,000
500,000
500,000
358,689
226,649
35,396
179,095
20,545
20,500
20,000
20,000
20,000
15,957
25,423
15,000
20,000
20,000
12,252
121,134
18,000
155,778
10,095

2,084,744,509
791,980,363
385,760,209
301,940,363
224,104,208
130,247,754
96,250,306
29,494,314
22,324,085
16,335,421
15,068,000
14,609,338
10,000,000
8,770,094
7,005,000
5,023,000
4,449,769
3,335,148
3,020,000
3,000,000
2,020,000
1,606,414
1,000,545
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
700,000
584,594
500,000
500,000
500,000
334,767
158,584
35,396
31,586
20,545
20,500
20,000
20,000
20,000
15,957
15,000
15,000
15,000
13,000
12,252
12,231
12,000
11,800
10,095

فيتنام
منغوليا
اجلزائر
الهند
اليونان
ال�صومال
�أملانيا
ترينيداد وتوباغو
�أرمينيا
�سري النكا
جيبوتي
�سنغافورة
�أنغيال
نيوزيلندا
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
بنني
كندا
�سرياليون
كوريا اجلنوبية
�سي�شيل
كو�سوفو
دول متعددة (ا�سيا)
�أ�سرتاليا
لبنان
مالديف
االحتاد الرو�سي
الربتغال
�أوكرانيا
�ألبانيا
جمهورية الت�شيك
جنوب ال�سودان
بولندا
فيجي
تنزانيا
بربادو�س
�سوي�سرا
الهالل األحمر اإلماراتي

اليمن
كمبوديا
�ساحل العاج
�إثيوبيا
�إ�سبانيا
غامبيا
�أ�سرتاليا
منغوليا
�أفغان�ستان
جنوب �أفريقيا
الأردن
�سرياليون
�ألبانيا
فل�سطني
الربازيل
مالديف
البو�سنة والهر�سك
ميامنار
اجلبل الأ�سود

7,500
5,990
4,700
3,681
14,003
163,354
20,000
500,000
20,464
22,124
464
3,000
1,000,000
20,000
136,129

7,500
5,990
4,700
3,681
-

81,677
20,000
136,129
2,000
136,129
136,129
6,003,808
9,000
16,597
136,129
18,014,553
20,000
20,000
136,129
20,000
136,129
20,000
136,129
163,354
300,000
20,000
86,621,689
3,173,892
38,116
10,890
662,513
34,032
69,058
25,864
10,890
408,386
31,310
5,320,551
4,014,851
2,521,464
281,163
38,116
13,613
3,012,839
1,405,017
32,671

251,838
251,838
-

تون�س
اجلزائر
دول متعددة (ا�سيا)
الر�أ�س الأخ�ضر
�سنغافورة
ال�سنغال
�أرمينيا
ال�سودان
غينيا
ال�صومال
قريغيز�ستان
ال�صني
كينيا
العراق
ماليزيا
الفلبني
موري�شيو�س
�أملانيا
نيوزيلندا
املغرب
توغو
املك�سيك
جزر القمر
اململكة املتحدة
جيبوتي
النيجر
رومانيا
الهند
�سري النكا
الواليات املتحدة الأمريكية
�سورية
اليابان
�سي�شيل
�شيلى
�صربيا
طاجيك�ستان
�إندون�سيا
غانا
�أوغندا
غينيا بي�ساو
�أوكرانيا
فيتنام
�آيرلندا
كازاخ�ستان
�إيطاليا
كو�سوفو
باك�ستان
لبنان
بنغالدي�ش
مايل
بنني
م�صر
بوركينا فا�سو
موريتانيا
بيالرو�س
موزامبيق
تايلند

476,096
2,894,034
70,787
16,335
27,226
39,613
35,393
11,143,210
27,226
9,399,065
2,531,198
25,864
1,090,667
1,122,848
21,781
609,736
27,226
54,451
27,226
39,397
2,271,766
177,593
49,647
51,729
50,368
2,230,461
25,864
6,982,693
76,232
30,057
8,984
159,175
13,613
16,335
54,451
40,839
1,130,148
749,507
1,052,364
21,781
54,451
28,587
27,226
2,192,168
29,948
35,133
1,074,227
159,666
24,503
839,092
2,445,064
6,427,760
1,770,408
3,502,583
31,310
35,393
524,203

-
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نيجرييا
تركيا
هولندا
ت�شاد
تنزانيا

مؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية

ال�صومال
تركمان�ستان
الأردن
باك�ستان
لبنان
�سي�شيل
اليمن
ال�سنغال
�صربيا
فل�سطني
�أفغان�ستان
كو�سوفو
كينيا
كازاخ�ستان
العراق
املغرب
بنغالدي�ش
�إريرتيا
جزر القمر
مالديف
م�صر
ال�سودان
�سنغافورة
اليابان
الربتغال
�أ�سرتاليا
اليونان
�إ�سبانيا
�إندون�سيا
رواندا
�أوزبك�ستان
�سرياليون
�أوغندا
غينيا
�آيرلندا
ال�سويد
�إيطاليا
الواليات املتحدة الأمريكية
البو�سنة والهر�سك
دول متعددة (ا�سيا)
بلجيكا
�سري النكا
�إثيوبيا
�سوي�سرا
بوروندي
الر�أ�س الأخ�ضر
بيالرو�س
غامبيا
تايلند
غينيا بي�ساو
اجلبل الأ�سود

المساعدات الخارجية 2017

21,781
62,619
31,310
1,087,170
238,865

-

74,278,093

48,301,661

10,663,124
9,193,406
6,068,695
4,600,130
17,485,613
3,210,105
3,378,084
1,397,699
1,301,984
2,517,111
1,176,363
946,894
607,619
537,821
301,271
322,570
373,684
225,123
64,186
145,617
447,013
1,324,891
30,016
88,767
12,219
75,041
27,805
290,643
50,027
425,231
61,530
25,014
25,014
25,014
5,037
15,008
6,732
887,856
50,027
2,318,782
39,710
25,014
50,027
279,241
425,231
15,008
69,249
25,014
130,071
25,014
30,016

10,658,907
9,100,566
6,018,667
4,550,103
3,949,160
3,195,097
3,013,174
1,347,672
1,243,245
1,232,739
1,176,363
896,867
443,244
305,586
301,271
283,147
272,257
225,123
64,186
16,655
7,632
-

فيتنام
تركيا
�ألبانيا
تنزانيا
الفلبني
توغو
مايل
ماليزيا
موريتانيا
نيجرييا
اململكة املتحدة
�أملانيا
جنوب �أفريقيا

مؤسسة دبي العطاء

فل�سطني
تنزانيا
لبنان
دول متعددة (عاملي)
نيبال
الو�س
�أوغندا
الأردن
النيجر
كولومبيا
رواندا
فيتنام
ال�سنغال
املك�سيك
العراق
بنغالدي�ش
تون�س
املغرب
�سري النكا
الفلبني
اجلزائر
مالوي
�سرياليون
الهند
موزامبيق
جزر القمر
ال�سودان
بريو
�إثيوبيا
ليبرييا
زمبابوي
�سانت فن�سنت وغرينادين
زامبيا
كينيا
كرييبا�س
مدغ�شقر
كمبوديا
غامبيا
غانا
�أنتيغوا وبربودا
جمعية دار البر

كينيا
�سري النكا
�إثيوبيا

30,016
100,054
40,022
119,657
30,016
25,014
25,014
547,766
100,054
50,027
1,293,640
39,421
55,030
50,487,752
7,400,433
4,001,168
3,669,260
3,454,838
2,327,201
2,118,125
1,675,536
1,669,612
1,610,600
1,497,227
1,411,401
1,376,971
1,355,386
1,163,412
1,107,174
890,226
886,020
881,482
879,922
807,331
763,854
749,729
722,003
714,557
676,789
541,502
540,402
502,419
450,102
385,068
361,001
330,957
300,400
286,394
264,766
231,670
212,474
201,278
45,125
2,023,938
47,724,246
876,944
449,165
205,913

36,347,861
5,550,324
3,000,876
2,751,945
2,591,128
1,745,401
1,588,594
1,256,652
1,252,209
1,207,950
1,122,920
1,058,551
1,032,728
1,016,540
872,559
830,381
667,669
664,515
661,112
659,942
605,499
572,891
562,297
541,502
535,918
507,592
406,126
405,302
376,814
337,576
288,801
270,751
248,218
225,300
214,796
198,574
173,752
159,356
150,958
33,844
-

�إريرتيا
غانا
االحتاد الرو�سي
م�صر
�ألبانيا
رومانيا
ال�سنغال
طاجيك�ستان
ال�سودان
فل�سطني
ال�صومال
مايل
ال�صني
موري�شيو�س
الفلبني
دول متعددة (ا�سيا)
املك�سيك
�ساحل العاج
النيجر
�سي�شيل
الهند
غامبيا
اليمن
غينيا
�إندون�سيا
كو�سوفو
�أوغندا
لبنان
بنني
ماليزيا
بوروندي
موريتانيا
تايلند
نيبال
تنزانيا
توغو

جمعية الشارقة الخيرية

�إثيوبيا
فيجي
�سري النكا
�إ�سبانيا
م�صر
�أ�سرتاليا
دول متعددة (ا�سيا)
الأردن
غامبيا
�ألبانيا
كوبا
الربازيل
موزامبيق
الربتغال
جورجيا
البو�سنة والهر�سك
رومانيا
اجلبل الأ�سود
�صربيا
الر�أ�س الأخ�ضر
غينيا

69,857
588,903
30,493
5,296,357
401,577
28,654
547,423
280,120
9,451,817
1,786,228
4,430,603
2,242,354
133,469
321,856
2,297,427
673,483
168,891
911,617
1,666,784
281,040
1,816,192
499,418
9,801
356,079
1,336,630
197,079
993,011
1,718,332
1,320,299
37,173
1,481,111
1,202,556
1,091,925
27,226
1,283,954
1,212,483
42,889,179
844,378
2,723
691,069
8,168
4,584,214
30,057
173,014
1,597,050
2,723
39,502
5,445
78,396
9,529
99,033
16,259
232,215
2,723
11,749
14,974
2,723
40,684

-

ال�سنغال
كمبوديا
ال�سودان
لبنان
ال�صومال
منغوليا
ال�صني
نيجرييا
الفلبني
جنوب �أفريقيا
الكونغو
جيبوتي
النيجر
رواندا
الهند
�ساحل العاج
اليمن
�سرياليون
�إندون�سيا
طاجيك�ستان
�أوغندا
غانا
�إيران
فل�سطني
بنغالدي�ش
قريغيز�ستان
بنني
كندا
بوركينا فا�سو
كينيا
بوروندي
ليبرييا
تايلند
مالوي
ت�شاد
موريتانيا
تنزانيا
نيبال
توغو
نيوزيلندا
توفالو
تونغا

القطاع الخاص واألفراد

دول متعددة (عاملي)
بنغالدي�ش

جمعية دبي الخيرية

غانا
توغو
مايل
�إ�سبانيا
�سري النكا
�أ�سرتاليا
كو�سوفو
�ألبانيا
نيجرييا
الربازيل
جيبوتي
البو�سنة والهر�سك

3,890,868
383,325
4,259,930
1,076,330
1,030,921
2,723
358,059
13,613
777,186
42,200
170,749
55,971
4,177,784
2,723
4,134,571
17,595
134,523
209,205
600,218
181,963
67,841
116,703
8,168
2,125,857
4,221,538
8,168
171,290
9,017
1,892,761
1,016,274
44,076
110,839
101,290
479,279
110,332
1,900,904
113,152
4,084
372,357
2,723
2,723
2,723
35,557,854
34,207,854
1,350,000
27,708,965
686,389
192,938
4,668,595
8,168
581,757
13,613
22,870
392,045
46,604
61,340
139,163
427,667

-
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مـــرافــق

طاجيك�ستان
ال�سنغال
غينيا
ال�سودان
لبنان
ال�صومال
منغوليا
ال�صني
تايلند
الفلبني
جنوب �أفريقيا
الكونغو الدميقراطية
زامبيا
املغرب
�سرياليون
النيجر
غامبيا
الهند
غيانا
اليمن
كمبوديا
�إندون�سيا
كولومبيا
�أوغندا
ليبرييا
بنني
مالوي
بوركينا فا�سو
موريتانيا
بوروندي
�إثيوبيا
بيالرو�س

هيئة آل مكتوم الخيرية

ال�سودان
دول متعددة (عاملي)
النيجر
تنزانيا
ت�شاد
كينيا
رواندا
�إثيوبيا
بوركينا فا�سو
جنوب �أفريقيا
الكونغو الدميقراطية
موزامبيق
ال�صومال
توغو
غانا
�أوغندا
جنوب ال�سودان
الكامريون
بنني
غامبيا
الأردن
نيجرييا
جزر القمر
ال�سنغال
�أفريقيا الو�سطى

المساعدات الخارجية 2017

165,142
65,805
25,160
654,284
507,660
186,529
27,906
321,395
665,757
1,868,679
113,430
291,114
36,955
23,673
153,934
2,439,913
26,409
4,414,543
61,557
340,497
607,175
3,889,341
17,509
810,293
30,493
82,085
1,972,951

-

33,950
430,811
8,168
184,692
10,005
16,851,508
1,777,237
1,343,064
715,279
638,447
494,465
544,219
496,840
448,663
521,072
437,928
427,031
439,719
408,864
310,719
308,765
265,338
213,253
208,113
187,152
176,746
302,415
171,333
143,578
139,026
30,565

10,808,545
1,720,405
1,343,064
715,279
638,447
494,465
494,192
491,838
443,645
439,027
437,928
427,031
409,771
408,864
310,719
308,765
265,338
213,253
208,113
187,152
176,746
173,614
171,333
143,578
139,026
30,565

الهند
اململكة املتحدة
�آيرلندا
العراق
هولندا
�أملانيا
م�صر

مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم لألعمال
الخيرية واإلنسانية

طاجيك�ستان
�أفغان�ستان
لبنان
كازاخ�ستان
م�صر
بنغالدي�ش
فل�سطني
ال�صومال
بنني
مايل
توغو
الفلبني
جيبوتي
ال�سودان
غانا
�أوغندا
موريتانيا
�إثيوبيا
بوروندي
مدغ�شقر
تنزانيا
�أوكرانيا
ال�سنغال
بوركينا فا�سو
�سري النكا
الأردن
كو�سوفو
النيجر
نيبال
تايلند
جزر القمر
�إندون�سيا
باك�ستان
جنوب �أفريقيا
�ساحل العاج
�إ�سبانيا
نيجرييا
اليابان
الربازيل
غامبيا
تون�س
�أ�سرتاليا
منغوليا
الهند
العراق
الواليات املتحدة الأمريكية
دول متعددة (ا�سيا)
كندا

16,387
1,607,387
2,879,103
26,864
824,394
27,226
320,315

16,387
-

13,129,485

5,869,605

1,197,956
858,927
1,034,577
802,374
1,163,182
676,934
694,255
582,617
341,261
318,432
217,370
344,814
247,885
196,575
155,908
197,277
147,792
241,985
154,846
94,895
98,972
54,451
206,240
89,135
97,199
176,967
122,516
85,920
68,064
180,751
193,275
142,334
81,677
20,419
19,058
40,839
44,922
81,677
136,129
19,058
40,839
40,839
40,839
796,352
100,341
27,226
290,232
163,354

795,446
621,800
609,856
576,558
524,730
381,243
337,599
302,739
172,818
156,733
141,225
134,277
124,036
113,699
102,946
99,319
85,563
84,685
80,316
75,916
46,507
43,561
40,842
38,637
34,198
32,671
32,671
27,353
21,781
21,781
4,661
3,440
-

مؤسسة أحمد بن
زايد آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية

دول متعددة (�آ�سيا)
موريتانيا
دول متعددة (عاملي)
ال�صومال
ت�شاد
الهند
دول متعددة (�أفريقيا)
اليمن
م�صر
�أوزبك�ستان
الأردن
�أوغندا

مؤسسة
بيت الشارقة الخيري

نيبال
فل�سطني
دول متعددة (�أفريقيا)
�أ�سرتاليا
م�صر
الأردن
جنوب �أفريقيا
الربازيل
�سري النكا
البو�سنة والهر�سك
لبنان
ال�صومال
موزامبيق
العراق
جزر القمر
املغرب
دول متعددة (ا�سيا)
الهند
دول متعددة (عاملي)
�إندون�سيا
غينيا بي�ساو
�أوغندا
كمبوديا
�أوكرانيا
مايل
باك�ستان
منغوليا
بنغالدي�ش
ميامنار
ت�شاد
�إثيوبيا
تنزانيا
المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية

دول متعددة (عاملي)
جمعية الرحمة
لألعمال الخيرية

تنزانيا
بنغالدي�ش
لبنان
الفلبني
تركيا

12,481,350

-

1,089,028
217,806
272,257
68,064
13,613
952,900
54,451
13,613
217,806
9,528,995
39,205
13,613

-

10,742,152

-

16,635
1,230,911
706,524
50,027
25,075
87,595
5,445
8,168
145,391
427,118
580,246
1,445,221
16,335
45,031
61,448
23,959
188,034
29,472
756,111
2,019,208
48,189
191,444
231,349
47,169
8,168
2,723
8,168
466,113
586,647
751,429
456,567
76,232

-

9,452,246

9,452,246

9,452,246

9,452,246

7,912,032

-

13,613
786,607
1,390,273
142,392
262,858

-

الهند
دول متعددة (ا�سيا)
�إندون�سيا
�إثيوبيا
�أوغندا

مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية

باك�ستان
غانا
بوركينا فا�سو
ال�صومال
بنني
ال�سودان
�أوغندا
توغو
ت�شاد
موريتانيا
النيجر
اليمن
الو�س
ال�سويد
جنوب ال�سودان
�إ�سبانيا
كمبوديا
الفلبني
�أرمينيا
�أملانيا
زامبيا
املك�سيك
فيجي
اململكة املتحدة
كو�سوفو
النم�سا
مدغ�شقر
ال�سلفادور
نيبال
الهند
دول متعددة (ا�سيا)
�سلوفاكيا
�ساموا
�سنغافورة
البو�سنة والهر�سك
�سوي�سرا
�إندون�سيا
فانواتو
�أوروغواي
كازاخ�ستان
�إ�ستونيا
كوريا اجلنوبية
�أوكرانيا
كينيا
�آيرلندا
الدمنارك
�آي�سلندا
مالوي
�إيطاليا
موزامبيق

945,973
14,974
1,564,645
33,299
2,757,398

-

5,322,661

692,603

209,709
130,528
129,948
93,876
74,733
156,817
109,863
79,982
74,793
51,099
41,631
13,613
14,992
9,995
9,995
14,992
9,995
9,995
14,992
14,992
9,995
14,992
9,995
14,992
14,992
9,995
9,995
14,992
14,992
14,992
3,061,666
9,995
14,992
19,989
9,995
9,995
14,992
14,992
9,995
19,989
9,995
14,992
14,992
9,995
9,995
9,995
14,992
9,995
9,995
14,992

132,045
95,453
78,198
74,038
55,988
53,760
49,592
48,541
38,049
28,946
24,381
13,613
-
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مـــرافــق

باراغواي
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
�إكوادور
جورجيا
باالو
رومانيا
بروناي
زمبابوي
بلجيكا
�سري النكا
بلغاريا
�سلوفينيا
بليز
�سوازيلند
بنغالدي�ش
طاجيك�ستان
بنما
غواتيماال
الأرجنتني
فيتنام
بوتان
قرب�ص
الربتغال
كرواتيا
بوروندي
كندا
بولندا
كو�ستاريكا
بريو
كولومبيا
بيالرو�س
التفيا
تايلند
لك�سمربغ
ليتوانيا
مالديف
ماليزيا
تنزانيا
م�صر
نيكاراغوا
منغوليا
نيوزيلندا
موري�شيو�س
تون�س
مولدوفا
تونغا
اجلبل الأ�سود
جزر القمر
�إثيوبيا
توفالو
مؤسسة القلب الكبير

م�صر
فل�سطني
�سوازيلند
الهند
لبنان
اليونان

المساعدات الخارجية 2017

9,995
9,995

-

9,995
14,992
9,995
14,992
14,992
9,995
9,995
9,995
14,992
9,995
14,992
14,992
14,992
19,989
9,995
14,992
9,995
14,992
14,992
14,992
14,992
14,992
9,995
14,992
9,995
9,995
9,995
9,995
14,992
14,992
9,995
9,995
9,995
9,995
14,992
9,995
19,989
9,995
9,995
9,995
9,995
14,992
14,992
9,995
14,992
9,995
9,995
9,995
3,447,902
760,311
709,017
43,476
223,506
703,705
99,374

-

الأردن
باك�ستان

مؤسسة طيران
اإلمارات لألعمال الخيرية

بنغالدي�ش
�سري النكا
جنوب �أفريقيا
الأردن
�إثيوبيا
الربازيل
تنزانيا
الفلبني
زمبابوي
املغرب
كينيا
الهند
�أوغندا

صندوق محمد بن
زايد للمحافظة
على الكائنات الحية

الربازيل
�إندون�سيا
كولومبيا
الهند
بنما
كينيا
جنوب �أفريقيا
املك�سيك
�شيلى
ميامنار
�إكوادور
�سي�شيل
فيتنام
الدومينيكان
بوتان
موري�شيو�س
مدغ�شقر
�إيران
تنزانيا
نيجرييا
تون�س
كو�ستاريكا
�ساحل العاج
الو�س
كوبا
غانا
الكامريون
جنوب ال�سودان
�أذربيجان
قريغيز�ستان
باك�ستان
بريو
ماليزيا
نيبال
�أوكرانيا
�أوغندا
دول متعددة (عاملي)
غينيا اال�ستوائية
الفلبني

811,668
96,845

-

2,109,433

-

585,353
15,960
95,963
36,237
127,949
22,870
43,561
163,354
488,032
13,613
38,579
442,962
35,000

-

1,607,590

1,391,342

123,157
90,444
80,049
66,588
56,202
51,747
49,407
42,990
40,410
36,201
35,949
34,515
33,854
33,805
33,405
32,255
31,782
31,183
30,588
29,394
25,003
25,003
25,003
24,503
23,723
21,728
21,047
18,252
18,002
13,662
13,451
13,352
13,000
12,065
12,022
12,002
11,998
11,502
11,001

123,157
90,444
80,049
66,588
56,202
51,747
49,407
42,990
40,410
36,201
35,949
34,515
33,854
33,805
33,405
32,255
31,782
31,183
30,588
29,394
25,003
25,003
25,003
24,503
23,723
21,728
21,047
18,252
18,002
13,662
13,451
13,352
13,000
12,065
12,022
12,002
11,998
11,502
11,001

بوليفيا
الأرجنتني
زمبابوي
كمبوديا
هنودرا�س
�صربيا
فنزويال
موريتانيا
بنني
الكونغو
بنغالدي�ش
ال�صومال
تركيا
البو�سنة والهر�سك
بابوا غينيا اجلديدة
م�صر
بليز
االحتاد الرو�سي
الربتغال
اليابان
جزر البهاما
�أ�سرتاليا
رومانيا
�إ�سبانيا
اململكة املتحدة
فرن�سا
ال�سويد
�إيطاليا
ليتوانيا
الواليات املتحدة الأمريكية

مؤسسة سقيا اإلمارات

ال�صومال
م�صر
�إثيوبيا
طاجيك�ستان
بوركينا فا�سو
�أفغان�ستان
موريتانيا
بنغالدي�ش
ال�سودان
غانا
مايل
نيجرييا
الفلبني
جيبوتي
�أوغندا
تايلند
بنني
�إندون�سيا
ال�سنغال

برنامج إكسبو اليف

فنزويال
م�صر
كولومبيا
بيالرو�س
�إثيوبيا
رواندا

10,951
10,501
10,047
10,001
6,001
6,001
5,001
5,001
4,997
4,987
4,964
4,341
4,201
4,102
4,001
3,500
2,500
24,453
15,602
4,001
12,502
19,003
13,502
5,001
3,200
25,586
22,350
39,445
5,000
26,604
1,331,380
365,175
149,741
129,322
101,007
98,013
80,663
78,048
54,451
40,839
36,074
32,671
32,671
25,320
24,939
24,666
20,474
16,885
10,890
9,529
1,200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

10,951
10,501
10,047
10,001
6,001
6,001
5,001
5,001
4,997
4,987
4,964
4,341
4,201
4,102
4,001
3,500
2,500
1,331,380
365,175
149,741
129,322
101,007
98,013
80,663
78,048
54,451
40,839
36,074
32,671
32,671
25,320
24,939
24,666
20,474
16,885
10,890
9,529
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
�أفغان�ستان
100,000
هولندا
100,000
اململكة املتحدة
100,000
�سلوفينيا
100,000
زامبيا
100,000
�آيرلندا
طيران اإلتحاد
1,028,514
31,310
لبنان
18,479
دول متعددة (�آ�سيا)
19,058
الأردن
900,374
ال�صومال
3,267
�سري النكا
8,168
ال�صني
117
نيبال
43,929
الهند
3,812
اليونان
مراكز إيواء النساء واألطفال 828,596
828,596
دول متعددة (عاملي)
مؤسسة نور دبي
617,473
67,473
دول متعددة (عاملي)
400,000
�إثيوبيا
50,000
نيجرييا
50,000
�إريرتيا
50,000
بنغالدي�ش
مؤسسة دبي لرعاية
446,708
النساء واألطفال
75,415
دول متعددة (عاملي)
109,856
باك�ستان
27,139
�إثيوبيا
166,643
العراق
63,327
بنغالدي�ش
735
املغرب
2,478
فيتنام
871
الهند
245
�إندون�سيا
مؤسسة سلطان بن خليفة
330,655
آل نهيان اإلنسانية والعلمية
81,677
اليونان
54,451
�سي�شيل
27,226
باك�ستان
54,451
ال�صومال
25,700
الأردن
87,149
الهند
كلية محمد بن راشد
177,083
لالدارة الحكومية
167,863
دول متعددة (عاملي)
9,220
دول متعددة (ا�سيا)
مركز إدارة النفايات
28,859
– أبوظبي (تدوير)
28,859
اليمن
المجموع الكلي
5,099,321,375

828,596
828,596
167,863
167,863
28,859
28,859
4,326,664,145
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;http://polioeradication.org/where-we-work/pakistan
https://reliefweb.int/report/pakistan/uae-provided-43-million-pakistani-children-polio-vaccine-end-2017
http://www.uaerep.ae/en/app/rain-enhancement/16
http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview#1
http://www.unwater.org/water-facts/scarcity
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://www.adfd.ae/english/Projects/ProjectMap/Pages/newProjectDetails.aspx?name=953
;https://www.adfd.ae/PublishingImages1/PacificBrochure_20_6_2016_13_9_41.pdf
https://www.adfd.ae/english/Projects/ProjectMap/Pages/newProjectDetails.aspx?name=887
http://www.caribbean360.com/news/united-arab-emirates-funds-renewable-energy-projects-barbados
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://www.adfd.ae/Lists/PublicationsDocuments/ADFD-ANNUAL-REPORT-2017-En-web.pdf
https://www.irinnews.org/analysis/2018/05/15/emergency-aid-funding-fell-2017-even-syriayemen-wars-drove-needs-higher
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2018.PDF
;http://pubdocs.worldbank.org/en/154851467143896227/FY17HLFS-Final-6272016.pdf
http://ida.worldbank.org/theme/conflict-and-fragility
https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen/health-crisis-yemen
https://www.unicef.org/media/media_100857.html; https://www.unicef.org/media/media_91132.html
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-reiterates-its-commitment-to-education-in-emergencies-onthe-sidelines-of-the-72nd-un-ge.html
https://reliefweb.int/report/libya/2018-libya-humanitarian-response-plan-january-december-2018
;https://www.thenational.ae/world/uae-gives-dh36-7m-in-aid-to-caribbean-islands-hit-by-hurricane-irma-1.628634
https://www.khaleejtimes.com/nation/dubai/sheikh-mohammed-sends-dh712500-emergency-airlift-to-haitihttps://www.unocha.org/story/syria-2018-humanitarian-needs-overview-millions-people-face-daily-struggle-survive
https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/goal-01
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SDG/africa_regional_report_on_the_sustainable_development_goals_
summary_english_rev.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf; https://www.uneca.o/sites/default/files/uploadeddocuments/SDG/africa_regional_report_on_the_sustainable_development_goals_summary_english_rev.pdf
http://reporting.unhcr.org/node/5129
;https://www.weforum.org/agenda/2016/05/the-world-s-10-youngest-countries-are-all-in-africa
http://solidaritysummit.gou.go.ug/content/description-each-sector
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-launches-new-portfolio-of-education-programs-in-uganda.html

 �إىل قائمة جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية للبلدان املتلقية، على �أ�سا�س م�ستوى الدخل الوارد يف هذا التقرير،ي�ستند التحليل
 من بينها، دولة �ضمن فئة البلدان الأقل منو ًا48  وحددت القائمة.2017  �إىل عام2014 للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية لتوثيق تدفقات امل�ساعدات للفرتة من عام
. مت رفع ا�سم غينيا اال�ستوائية من قائمة البلدان الأقل منو ًا،2013  دي�سمرب4  الذي �أ�صدرته يف68/L.20  وتطبيق ًا لقرار اجلمعية العامة رقم.غينيا اال�ستوائية
.ً دولة �ضمن فئة البلدان الأقل منوا47  �أ�صبح هناك2018 واعتباراً من مار�س
http://unohrlls.org دول �أع�ضاء يف الأمم املتحدة؛
 وال�ضعف االقت�صادي جتاه الهزات، والأ�صول الب�شرية، ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل: معايري3 ي�ستند ت�صنيف الدولة �ضمن فئة البلدان الأقل منو ًا �إىل
.وال�صدمات اخلارجية
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2017_en.pdf
http://unohrlls.org/about-ldcs/facts-and-figures-2/; http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244835E.pdf
http://unctad.org/en/PublicationChapters/ldc2016_ch3_en.pdf
http://unohrlls.org/about-ldcs/facts-and-figures-2/; http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244835E.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2017_en.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/the-world-s-10-youngest-countries-are-all-in-africa
https://www.unicef.org/media/media_95861.html
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-commits-aed-73-million-usd-20-million-to-education-inemergencies.html
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
http://unohrlls.org/about-lldcs/programme-of-action
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2017/07/Vienna-booklet-ENGLISH-1.pdf
https://gulfnews.com/news/uae/education/dubai-cares-launches-dh3-4m-programme-in-zimbabwe-1.2239031
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2017/03/LLDCs-Fact-Sheet_2017_REVISEDS.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/the-world-s-10-youngest-countries-are-all-in-africa
.دول �أع�ضاء يف الأمم املتحدة
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/conferences/bpoa1994
https://sustainabledevelopment.un.org/samoapathway.html
;https://masdar.ae/en/media/detail/mission-accomplished-for-uae-pacific-partnership-fund-as-masdar-delivers-11
https://masdar.ae/assets/downloads/content/4338/uae_ppf_lr.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/SIDS%20Towards%20Sustainable%20Energy%20Future.pdf
;https://www.thenational.ae/world/uae-gives-dh36-7m-in-aid-to-caribbean-islands-hit-by-hurricane-irma-1.628634
https://www.khaleejtimes.com/nation/dubai/sheikh-mohammed-sends-dh712500-emergency-airlift-to-haitihttps://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-10-smallest-countries-of-africa-by-size.html
https://www.thenational.ae/business/economy/adfd-gives-50m-loan-to-develop-maldives-airport-1.668508
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التعليقات الختامية

 �أو، �أو اعرتاف، وال تعرب عن �أي ر�أي،أغرا�ض �إي�ضاحية فقط
ٍ الر�سوم اجلغرافية الواردة يف هذا التقرير م�ستخدمة ل/ جميع اخلرائط واملواد: �إخالء امل�س�ؤولية.�أ
 �أو لأي من، ب�ش�أن الو�ضع القانوين لأي دولة �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة، �أو دولة الإمارات العربية املتحدة، من جانب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،ت�صديق
. �أو �أي تعيني حلدودها،ال�سلطات امل�س�ؤولة فيها
. درهم �إماراتي3.673 =  دوالر �أمريكي1 : معدالت ال�صرف امل�ستخدمة.ب
. وعليه؛ فقد تظهر فروق تقريبية يف بع�ض احلاالت. مت تقريب الن�سب املئوية �إىل �أقرب عدد �صحيح لتي�سري القراءة.ج
. واجلهات احلكومية الإماراتية، وحتديد م�صادرها بو�ساطة اجلهات املانحة الإماراتية، مت احل�صول على جميع ال�صور.د
 ولكن مع هذا؛ ال تزال بيانات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة �إىل تلك الدولة م�ض َّمنة يف.2017 مت رفع غينيا اال�ستوائية من قائمة البلدان الأقل منو ًا يف يونيو
 نظر ًا �إىل �أن التحليل بنا ًء على م�ستوى الدخل الوارد يف هذا التقرير قد ا�ستند �إىل قائمة جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون،التحليل الوارد بالتقرير
 مبا فيها، قائمة البلدان الأقل منو ًا.2017  �إىل2014 االقت�صادي والتنمية للبلدان املتلقية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية لتوثيق تدفقات امل�ساعدات للفرتة من عام
.غينيا اال�ستوائية
;http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC_List_ODA_Recipients2014to2017_flows_En.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
 وكذلك ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل املقدمة خالل عام،تُع ُّد قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات
 و�سيتم ت�أكيد القيم النهائية من ِقبل جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف، قيم ًا م�ؤقتة حتى تاريخ طباعة هذا التقرير،2017
الدخل القومي الإجمايل/ وكذلك ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية، بينما ت�ستند قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات.2018 دي�سمرب
. �إىل الأرقام النهائية ال�صادرة عن جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،2016 و2015 املقدمة خالل عامي
http://polioeradication.org/news-post/global-leaders-support-new-six-year-plan-to-deliver-a-polio-free-world-by-2018/
https://www.thenational.ae/uae/health/reaching-the-last-mile-new-100m-fund-announced-in-abu-dhabi-1.675855
;https://gulfnews.com/news/uae/health/100m-fund-to-combat-two-infectious-diseases-1.2125298
http://wam.ae/en/details/1395302654846; https://gulfnews.com/news/uae/society/uae-to-be-in-the-forefront-of-women-sempowerment-1.1974098; https://government.ae/en/information-and-services/charity-and-humanitarian-work/humanitarian-logistics20Moving%20from%20commitments%20to%20%databank; https://www.unocha.org/sites/unocha/files/ECOSOC%20HAS%202017
20June%202017.pdf; https://www.worldgovernmentsummit.org/annual-gathering/2017/sessions/the-future-%implementation%2016
of-humanitarian-aid
http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&cr1=oecd&lg=en&page=1
https://www.irinnews.org/analysis/2018/05/15/emergency-aid-funding-fell-2017-even-syriayemen-wars-drove-needs-higher

.الدول الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ودولة الإمارات العربية املتحدة
.دول مانحة
 ف�إن جميع �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية، اللذين ي�شريان �إىل قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية،با�ستثناء اجلز�أين “ب” و”ج” من الف�صل الأول
.الأخرى الواردة يف هذا التقرير مت التعبري عنها كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إجمالية
http://unohrlls.org/about-ldcs/facts-and-figures-2
يعد �صندوق �أبوظبي للتنمية جزء ًا من حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة؛ ولكن لأغرا�ض تتعلق ب�إعداد هذا التقرير متت معاملة �صندوق �أبوظبي للتنمية كجهة
. وو�ضع م�ساعداته اخلارجية ب�شكل منف�صل،مانحة م�ستقلة
http://wam.ae/en/details/1395302673756
http://unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2018/wir18_fs_ae_en.pdf
https://undataforum.org/WorldDataForum
https://www.un.int/uae/news/ambassador-nusseibeh-encourages-un-address-sdg-gaps
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2017/03/LLDCs-Fact-Sheet_2017_REVISEDS.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/maldives/overview; https://www.thenational.ae/business/economy/adfd-gives-50m-loan-todevelop-maldives-airport-1.668508
https://reliefweb.int/report/libya/2018-libya-humanitarian-needs-overview-summary-december-2017
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
http://www.undp.org/content/undp/en/home/crisis-response/on-going-crises/iraq.html
https://www.isdb.org/partnership/lives-and-livelihoods-fund
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4

. وغريهما، والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، مبا فيها قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ،ت�شمل املدفوعات قطاعات التعليم الفرعية كافة
https://www.unicef.org/media/media_100857.html; https://www.unicef.org/media/media_91132.html
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-reiterates-its-commitment-to-education-in-emergencies-onthe-sidelines-of-the-72 -un-ge.html
http://wam.ae/en/details/1395302631616; https://www.etihad.com/en-ca/about-us/etihad-news/archive/2017/etihad-aviation-group-
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supports-education-for-syrian-children-in-jordan-to-celebrate-year-of-giving
;https://www.unicef.org/infobycountry/yemen_85651.html
https://www.unicef.org/press-releases/yemen-children-education-devastated-three-years-conflict
https://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh_100945.html; https://www.unicef.org/media/media_91132.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://www.globalpartnership.org/blog/fighting-girls-education-northern-uganda
https://news.un.org/en/focus/yemen
http://www1.wfp.org/countries/somalia
https://www.adfd.ae/english/Projects/ProjectMap/Pages/newProjectDetails.aspx?name=735
;https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cholera-outbreak-now-largest-and-fastest-record-600000-children-infected
https://reliefweb.int/report/yemen/uae-donates-10-million-support-who-s-efforts-combat-cholera-yemen
https://end.org/articles/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan-launches-reaching-the-last-mile-fund-to-raise-100-million;
https://site.reachingthelastmile.com
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التعليقات الختامية

http://unohrlls.org/about-ldcs
http://www.un.org/en/conf/ldc/pdf/outcome_%20document_second_un_conference_%20ldcs.%20pdf.pdf
http://unohrlls.org/about-sids
https://sustainabledevelopment.un.org/conferences/bpoa1994
https://www.adfd.ae/PublishingImages1/ADFD_Country%20Report%20Morocco%20ENG_15_6_2016_9_44_34.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/youth-engagement-and-empowerment-report.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/youth-engagement-and-empowerment-report.pdf
http://www.emro.who.int/polio/countries/pakistan.html; http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/04/pakistan-polio-uaeimpact-factsheet-20180416.pdf; http://wam.ae/en/details/1395302647168; http://www.uaepap.org/campaign-polio.html
;http://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-october-2018
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Youth%20in%20Palestine%20-%20Oct%202017_0.pdf
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/united-arab-emirates-allocates-dh55-million-us15-million-grant-support
;http://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/overview
https://www.oecd.org/mena/governance/youth-engagement-and-empowerment-report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2017/keynote/nvp_sudan.pdf
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:to
olbar=no?&:showVizHome=no
;http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2017/keynote/nvp_sudan.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/sudan/overview
http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/Stabilization.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/improving-lives-and-health-in-qushtapa-refugee-camp-iraq.html
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-to-provide-safe-return-to-schools-for-iraqi-children-in-wartorn-city-of-mosul.html
https://reliefweb.int/report/iraq/uae-offers-us500-million-international-efforts-reconstruct-iraq
http://www.emro.who.int/polio/countries/pakistan.html
https://www.adfd.ae/english/Projects/ProjectMap/Pages/newProjectDetails.aspx?name=873
.2017 التقرير ال�سنوي ل�صندوق �أبوظبي للتنمية لعام
https://unocha.exposure.co/the-rohingya-crisis-in-numbers
https://www.wfp.org/content/yemen-state-food-insecurity-emergency-food-security-nutrition-assessment-april-2017
https://gulfnews.com/news/uae/aid/red-crescent-sponsors-7-692-sudanese-orphans-1.2024454

.منذ ت�أ�سي�سها

https://www.thenational.ae/uae/government/uae-charity-clothing-project-benefits-more-than-34-000-children-for-eid-1.93254
http://ipsnews.net/wam/en/2017/04/17/uae-khalifa-foundation-completes-largest-dam-in-somalia
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf; https://www.uneca.o/sites/default/files/uploadeddocuments/SDG/africa_regional_report_on_the_sustainable_development_goals_summary_english_rev.pdf
http://www.ihc.ae/publications/IHC-Annual-Report-2017.pdf
http://wam.ae/en/details/1395302631198
http://wam.ae/en/details/1395302602453
http://wam.ae/en/details/1395302636890
https://unocha.exposure.co/the-rohingya-crisis-in-numbers
.2015 ، مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية، وزارة التنمية والتعاون الدويل،دليل اال�ستجابة للطوارئ
https://www.thenational.ae/business/dubai-international-humanitarian-city-sees-growing-demand-as-conflicts-rage-in-theregion-1.240235
https://www.odi.org/opinion/10341-snapshot-out-school-youth-uganda
https://www.sharjah24.ae/en/sharjah/250958-tbhf-allocates-usd-2-million-to-improve-healthcare-services-and-living-conditions-in-egypt
http://wam.ae/en/details/1395297397493
https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species
https://www.speciesconservation.org/media/mbz-species-conservation-fund-61.pdf
https://www.unocha.org/somalia
https://www.icomos.org/en/get-involved-wh/undertake-a-desk-review-for-icomos/401-english-categories/what-we-do/heritage-atrisk/8262-icomos-adopts-the-abu-dhabi-declaration-on-heritage-at-risk-in-the-context-of-armed-conflicts
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/departments/cwm
 �إىل.الدخل القومي الإجمايل قيم ًا �أولية/ ون�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية،تعد مبالغ امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة
 كما تعد جميع الأرقام الواردة يف.2018 �أن يتم �إ�صدار الأرقام النهائية بو�ساطة جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف دي�سمرب

.هذا الف�صل �أرقاماً �إجمالية م�ؤقتة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionan
dcoverage.htm
http://devinit.org/wp-content/uploads/2018/06/GHA-Report-2018.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/development-aid-stable-in-2017-with-more-sent-to-poorest-countries.htm
http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview
;43  الفقرة،1970 �أكتوبرXXV)، 24( 2626  قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم،”“اال�سرتاتيجية الإمنائية الدولية لعقد الأمم املتحدة الإمنائي الثاين
http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm
https://www.vision2021.ae/en/our-vision/united-destin
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