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ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

“ستواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة اتباع نهجها
الثقافي في التعامل مع دول العالم والدعوة إلحقاق
ضطهدين وبناء جسور المحبة والتعاون
للم َ
الحق والعدل ُ
ليع َّم السالم
والتالقي بين شعوب العالم المختلفة ُ
واإلزدهار على البشرية جمعاء”.
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الذي قامت عليه دولتنا ،ثم نقلت ذلك إلى النطاق
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رســـــالة

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي

لعبت دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها ،دور ًا ريادي ًا
يف تقدمي امل�ساعدات املمكنة للدول وال�شعوب
ال�شقيقة وال�صديقة ،م�ساهمة منها يف دعم
م�سرية التنمية واالزدهار يف تلك البلدان،
وكذلك م�ؤازرة الدول �أثناء الكوارث والأزمات
التي قد تعرتيها �أو متر بها ،وذلك �إميانا
بواجبنا احل�ضاري يف تخفيف وط�أة الأو�ضاع
الإن�سانية املرتدية ،الناجمة عن الكوارث التي
ت�صيب خمتلف دول العامل .فدولة الإمارات
ت�ؤمن ب�أن دعم التنمية واال�ستقرار ميثل هدف ًا
رئي�س ًا لتحقيق االزدهار الذي تن�شده كافة
�شعوب العامل ،والذي ميكن حتقيقه عرب التعاون
الفعال وت�ضافر اجلهود.
لقد متكنت دولة الإمارات من تعزيز �أثر
امل�ساعدات جتاه حياة الأفراد وال�شعوب ،من
خالل حر�صها على و�صولها �إىل م�ستحقيها
ومراعاة �أولويات احتياجاتهم مبا يتنا�سب مع
اخلطط الوطنية للدول امل�ستفيدة .حيث عملت
دولة الإمارات على ربط م�ساعداتها ب�أجندة
واهداف التنمية امل�ستدامة  ،2030التي
تهدف �إىل مكافحة الفقر واجلوع ،ومتكني

الن�ساء والفتيات ،وتوفري الرعاية ال�صحية
والفر�ص التعليمية ،واملحافظة على البيئة
وجمابهة �آثار التغري املناخي ،وتوفري فر�ص
العمل الالئق لل�شباب.
�إن ما مييز امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
�أنها ت�ست�شرف امل�ستقبل وت�ستجيب للمتغريات
العاملية ،وتدرك حاجة ال�شعوب املتزايدة
للمعرفة والتكنولوجيا املتطورة كمتطلبات
�أ�سا�سية ،ولذا ركزت ا�سرتاتيجية امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية �أي�ض ًا على نقل املعرفة
وبناء القدرات ،ال �سيما و�أن دولة الإمارات
متلك من اخلربات العلمية والعملية ما ميكنها
من التفاعل مع العامل حولها وخلق ال�شراكات
البناءة لإحداث الت�أثري املن�شود.
�إن ات�ساع دائرة ال�شعوب والبلدان امل�ستفيدة
من امل�ساعدات الإماراتية ،مبا فيها البلدان
ا ُ
جلزرية� ،إمنا ي�ؤكد على �سالمة النهج الذي
ت�سري عليه دولة الإمارات يف تقدمي م�ساعداتها
للمحتاجني �أينما كانوا ،دون متييز عرقي �أو
ديني �أو مذهبي ،وهو نهج قائم على دعائم

الت�سامح التي �أر�ساها املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ،باين وم�ؤ�س�س
دولة الإمارات.
وال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر جلميع
اجلهات املانحة الإماراتية التي �أ�سهمت يف
تعزيز مكانة الدولة عاملي ًا يف جمال العمل
الإن�ساين والتنموي واخلريي ،من خالل
جهودها املتميزة وت�سخريها لكافة الإمكانات
واملوارد لتنفيذ برامج نوعية ت�سهم يف حفظ
ا�ستقرار وازدهار العامل الذي نعي�ش فيه.
.

عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية والتعاون الدولي
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كــلـمـــــــة

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

م�ضى عام  2018م�ؤكد ًا على �سعي دولة
االمارات احلثيث لتحقيق الهدف الأ�سا�سي
للم�ساعدات اخلارجية وهو احلد من الفقر
وحت�سني حياة املجتمعات الأقل حظا ون�شر
اال�ستقرار وال�سالم واالزدهار يف العامل ،يف
وقت تواجه فيه الب�شرية تزايد حدة املعاناة
الإن�سانية نتيجة كرثة ال�صراعات واحلروب
والكوارث الطبيعية وانت�شار االوبئة وتغري املناخ.
وي�أتي �إ�صدار التقرير ال�سنوي للم�ساعدات
الإماراتية اخلارجية للعام  ،2018وقد
وا�صلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها املتميزة
بني كبار املانحني الدوليني يف امل�ساهمة يف
جمال التنمية الدولية واال�ستجابة الإن�سانية
والو�صول �إىل عدد �أكرب من امل�ستفيدين يف
�شتى بقاع املعمورة ،فقد بلغت قيمة امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف عام  2018ما ي�ساوي
 28.62مليار درهم �إماراتي ( 7.79مليار
دوالر �أمريكي).
وقد �شهد العام  2018ا�ستمرار دولة
الإمارات يف �شراكات دولية فاعلة مع العديد

من الدول املانحة الأخرى واملنظمات الدولية
وحكومات الدول امل�ستفيدة ،كان لها الأثر يف
بداية �إحداث تغيري كبري يف جمتمعات تعاين
من �آثار ال�صراعات و�أعمال العنف ،كما
حدث يف العراق نتيجة ال�شراكة الدولية حول
�صندوق اال�ستقرار يف العراق والذي �أ�سهم يف
�إعادة ت�أهيل البنية التحتية للمرافق اخلدمية
واالجتماعية يف قطاعات ال�صحة والكهرباء
واملياه والإ�سكان ،وامل�ساهمة ب�شكل �إيجابي يف
خلق فر�ص العمل خا�صة لل�شباب وبناء القدرات
الوطنية والنهو�ض باملر�أة وازدهار الأ�سواق
املحلية ،مما �أدى �إىل ت�سهيل عودة النازحني
اىل املناطق و املدن التي مت تطهريها من تنظيم
داع�ش.
كما �شهد العام �أي�ضا ت�أ�سي�س �شراكات دولية
جديدة تعزز من توفري احللول لتحديات تعيق
التنمية الدولية مثل مبادرة توفري التمويل
للن�ساء رائدات االعمال يف الدول النامية ،التي
تهدف �إىل متكني الن�ساء اقت�صاديا واجتماعي ًا،
ومبادرة امليل الأخري التي تهدف �إىل الق�ضاء
على الأمرا�ض املدارية املهملة م�ستهدفة
 1.5مليار �شخ�ص يف البلدان النامية واال�شد

فقر ًا.
وختام ًا 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  ،2030م�ؤمنني يف
دولة الإمارات ب�أن العطاء والتعاون مع الآخرين
هو و�سيلتنا يف امل�ساهمة يف جعل العامل مكان ًا
�أف�ضل.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
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مقدمـــــــــــة

يأتي اإلصدار العاشر من التقرير السنوي للمساعدات الخارجية،

التي قدمتها دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا العام ،بالتزامن

مع احتفاالتنا بـ "عام زايد"  ،2018الذي يوافق الذكرى المئوية
لميالد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان ،طيب الله ثراه ،األب القائد مؤسس دولة اإلمارات العربية
ً
مستعرضا جهود دولة اإلمارات المبذولة حتى اآلن في
المتحدة،

سبيل قضايا تدعم االزدهار والسالم العالمي ،وتحقيق خطة

عبرت عنها أهداف التنمية
التنمية المستدامة لعام  ،2030التي َّ
المستدامة السبعة عشر.

وي�ستعر�ض هذا التقرير ،الذي تن�شره وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،تف�صي ًال لأعمال و�إجنازات �أكرث من  40جهة مانحة �إماراتية ،مبا يف
ذلك اجلهات املتمثلة يف حكومة الإمارات على مدى الأعوام املا�ضية ،مع الرتكيز ب�شكل
خا�ص على تدفقات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة خالل عام  .2018وي�أتي ن�شر بيانات
الأن�شطة التنموية والإن�سانية واخلريية العاملية ،التي نفذتها دولة الإمارات ،على العا َّمة يف
هذا التقرير؛ متا�شي ًا مع عزم الدولة على �أن تكون َمث ًال ُيحتذى به يف اتباع وحت�سني تطبيق
مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة يف جميع جماالت �أن�شطة م�ساعداتها اخلارجية ،وقطاعاتها.
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وي�شتمل هذا التقرير على �ستة ف�صول ،بالإ�ضافة �إىل خرائط ور�سوم بيانية �إح�صائية ،و�أخرى تو�ضيحية لر�سم �صورة وا�ضحة للنتائج� ،إىل جانب بيان طريقة التوثيق املت َب َعة،
1
والتعريفات امل�ستخدَ مة ،واملالحق.
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ي�ستعر�ض الف�صل الأول جمموعة خمتارة من
�إجنازات دولة الإمارات ب�صفتها �شريك ًا تنموي ًا
و�إن�ساني ًا على درجة كبرية من الأهمية على ال�صعيد
العاملي .كما يت�ضمن هذا الف�صل ملحة عامة عن
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات،
لتوجهاتها العامة على مدى ال�سنوات،
مع
ٍ
تف�صيل ُّ
بالإ�ضافة �إىل حتليل متع ّمق يربز الأبعاد املختلفة
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،وت�أثريها.
ُيو�ضح الف�صل الثاين ا�ستعرا�ض ًا تف�صيلي ًا لدعم
دولة الإمارات الثابت جتاه حتقيق خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  ،2030وم�ساعدتها للدول النامية
يف حتقيق �أهدافها الوطنية ،بح�سب ما ورد يف
�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر.
يتناول الف�صل الثالث توثيق ًا للم�ساعدات
الإن�سانية املقدَّمة من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وجهودها املبذولة يف �سبيل التخفيف من
�آثار الكوارث ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف عمليات
الإغاثة الدولية ،واال�ستجابة حلاالت الطوارئ يف
الأزمات الإن�سانية.

ينفرد الف�صل الرابع ببيان مدى ات�ساع االمتداد
اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات يف خمتلف �أرجاء العامل .كما يلقي هذا
الف�صل مزيد ًا من ال�ضوء على االلتزامات التي
�أعلنتها دولة الإمارات ،وا�ضطلعت بها من �أجل
حت�سني حياة الأ�شخا�ص الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة،
وذلك من خالل دعم الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا
خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا .وباملثل مت الرتكيز
ب�شكل خا�ص يف هذا الف�صل على جهود دولة
الإمارات املبذولة يف  165دولة.
ي�أخذ الف�صل اخلام�س القارئ يف رحلة ي�ستعر�ض
فيها جهود و�أن�شطة خمتلف اجلهات املانحة
الإماراتية على مدى عام  .2018كما يتناول هذا
الف�صل ح�صر ًا جلهود امل�ساعدات اخلارجية التي
قدمتها حكومة الإمارات؛ بالإ�ضافة �إىل خمتلف
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص العاملة يف دولة الإمارات،
وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية ،يف �إطار �سعيها املتوا�صل �إىل
الوفاء بتعهداتها بتح�سني العامل الذي نعي�ش فيه.

ي�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات من منظورات
عدة ،مثل م�ستوى الدخل ،والقطاع ،واملوقع
اجلغرايف.
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لمحة عامة:
المساعدات الخارجية
اإلماراتية في أرقام

واصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،خالل عام  ،2018التزامها بدفع جهود السالم واالزدهار
عدد من الدول النامية ،من
ٍ
العالمي ،إلى جانب دعم تنفيذ البرامج التنموية واإلنسانية والخيرية في
ً
نموا؛ حيث وصلت قيمة هذا الدعم إلى  28.62مليار درهم إماراتي
بينها  42دولة من البلدان األقل
( 7.79مليار دوالر أمريكي) ،جرى تقديمها خالل عام .2018
وباحتساب قيمة المساعدات اإلنمائية الرسمية وحدها نجد أن قيمة المساعدات ،التي قدمتها
تتخطى حدودها المحلية ،قد وصلت إلى  13.94مليار درهم إماراتي
َّ
دولة اإلمارات لمصلحة قضايا
( 3.79مليار دوالر أمريكي) .أما فيما يتعلق بنسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي
اإلجمالي ()ODA/GNI؛ فقد واصلت دولة اإلمارات تجاوزها نسبة  0.7في المئة ،التي حددتها األمم
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مستفيدات من مشاريع مؤسسة سقيا اإلمارات التنموية في جمهورية
ً
ضعفا من
أوغندا لتوفير مياه الشرب النظيفية الموجهه لخدمة الفئات األقل
النساء واألطفال.
المصدر :سقيا اإلمارات

ً
ً
مقدمة مساعدات إنمائية
محافظة على إنجازها الذي حققته على مدى السنوات الست األخيرة،
المتحدة،
2
رسمية بلغت نسبتها  0.93في المئة من دخلها القومي اإلجمالي خالل عام .2018
ً
ً
واحدة من أكثر الدول المانحة
ضعفا وهشاشة؛ نجد أن دولة اإلمارات كانت كذلك
وفيما يتعلق بالدول األكثر
ً
نموا ،وقد تجلى هذا عندما نجحت اإلمارات في تجاوز نسبة ( 0.15في المئة
سخاء في دعم البلدان األقل
ً
–  0.20في المئة) من نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي ( )ODA/GNIالتي
ً
نموا؛ حيث قدمت اإلمارات ما يوازي  0.66في المئة
أوصت األمم المتحدة بتوجيهها لمصلحة البلدان األقل
من نسبة مساعداتها اإلنمائية الرسمية إلى دخلها القومي اإلجمالي إلى هذه الفئة من الدول خالل عام .2018
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أ .مقتطفات من إنجازات دولة اإلمارات كدولة مانحة

ال ُت َع ُّد دولة الإمارات العربية املتحدة فرد ًا جديد ًا
على �ساحة امل�ساعدات التنموية والإن�سانية الدولية؛
فمنذ ن�ش�أة الدولة يف عام � ،1971ش َرعت دولة
الإمارات يف تر�سيخ جهودها املوجهة �إىل دعم
الدول الأخرى ،ودفع م�ساعيها الرامية �إىل حتقيق
�أهدافها التنموية الوطنية .وقد اتخذ هذا االلتزام
بدفع االزدهار وال�سالم العاملي �أ�شكال ومقايي�س
عدة ،منها ما يتعلق مبنا�صرة الق�ضايا العاملية،
وت�شجيع ت�أ�سي�س �شراكات ف َّعالة ،بالإ�ضافة �إىل
حجم امل�ساعدات اخلارجية املقدمة .وللوقوف على
إدراك �أف�ضل للأخري ،بد�أت دولة الإمارات،
فهم و� ٍ
ٍ
يف عام  ،2009ت�سجيل تدفقات م�ساعداتها؛
حيث عملت على توثيق م�ساعداتها اخلارجية لدى
�أ�صحاب امل�صالح والأطراف املعنية ،بالإ�ضافة �إىل
اجلهات والهيئات الدولية ،مثل جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ( ،)OECD-DACوخدمة التت ُّبع املايل
التابعة للأمم املتحدة (.)UN FTS
مناصرة القضايا العالمية

ت�ؤكد دولة الإمارات ب�شكل كبري الت�أثري الفريد الناجت
عن ت�أ�سي�س ال�شراكات ،كما �أنها ت�أخذ دورها الرائد
ك�أحد منا�صري الق�ضايا العاملية ،وركن �أ�سا�سي
يف منظومة التعاون الدويل بجدية .وا�ستكما ًال
لأن�شطتها ال�سابقة يف تنظيم وا�ست�ضافة الفعاليات
رفيعة امل�ستوى ،التي ال يزال ت�أثريها كبري ًا م�ستمر ًا
يف تعزيز التنمية الدولية ،مل تتخ َّلف دولة الإمارات
عن اتباع النهج نف�سه خالل عام .2018
ففي �أكتوبر  ،2018ا�ست�ضافت دولة الإمارات
املنتدى العاملي الثاين للبيانات ،الذي رحبت
فيه بح�ضور قادة العامل وكبار منتجي البيانات
والإح�صائيات الوطنية ،وم�ستخدميها ،وعلماء
البيانات ،على �سبيل املثال ال احل�صر؛ من �أجل
التعاون و�إطالق مبادرات مبت َكرة ت�سهم يف توفري
بيانات �أف�ضل ينتج عنها معارف ومعلومات �أكرث
فائد ًة وقيمة؛ ما �سي�ساعد ،ب�شكل �أ�سا�سي ،على
�إر�شاد وحت�سني كيفية تعامل املجتمع الدويل
واجلهات احلكومية الفاعلة مع عنا�صر التنمية
امل�ستدامة املهمة ،و�أبعادها ،كالتعليم ،وال�صحة،
والبيئة ،وحقوق الإن�سان ،ومتكني املر�أة ،وغريها.
كما جاءت القمة العاملية للحكومات لعام ،2018
يف �إ�صدارها ال�ساد�س من التج ُّمع ال�سنوي لأف�ضل
مفكري العامل ومبتكريه؛ لتك ّر�س جهودها من �أجل
ت�شكيل م�ستقبل احلكومات يف خمتلف �أنحاء العامل.
ويعد هذا احلدث ال�سنوي ،الذي يرتقبه الكثري،
مبنزلة من�صة للقيادة الر�شيدة ،يتم من خالله
ا�ستعرا�ض التكنولوجيات واالبتكارات ،و�أف�ضل
املوجهة
املمار�سات ،واحللول العملية املبتكرة
َّ
�إىل معاجلة امل�شكالت احلالية ،مع احلر�ص يف
الوقت نف�سه على �إلقاء نظرة ا�ست�شرافية على ما
�سيحمله امل�ستقبل لنا .كما ت�ضمنت القمة كذلك
فعالية خا�صة حتت عنوان “تفعيل �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف �إطار القمة العاملية للحكومات”،

والتي كانت مبنزلة من�صة رفيعة امل�ستوى للحكومات
واملبدعني االجتماعيني وال�شباب والن�ساء والقطاع
اخلا�ص واملجتمع الدويل ب�شكل عام ،للم�شاركة يف
حوارات م�ستمدَّة من احللول املطروحة ،هدفها
الرتكيز على �إيجاد م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
و�إ�ضافة �إىل هذاُ ،يعقد �سنوي ًا يف دولة الإمارات
�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،الذي ُيع َقد يف �إطاره
م�ؤمتر “القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل” ،وم�ؤمتر
“القمة العاملية للمياه” ،وم�ؤمتر “القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر” ،كمحاولة لتحفيز م�شاركة
املجتمع الدويل على اال�ضطالع بدوره يف �إيجاد
م�ستقبل م�ستدام .كما ُيعقد �سنوي ًا يف دبي م�ؤمتر
ومعر�ض دبي الدويل للإغاثة والتطوير ،املعروف
اخت�صار ًا با�سم “ديهاد” ،والذي ُي َع ُّد �أول م�ؤمتر
ومعر�ض دويل يخت�ص بامل�ساعدات الإن�سانية
والتنموية على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط على
الإطالق .ومن بني الفعاليات ذات القيمة التاريخية
معر�ض �إك�سبو  2020الدويل يف دبي ،الذي يت�ضمن
برناجم ًا حتت ا�سم “�إك�سبو اليف” ،وهو عبارة عن
مبادرة بقيمة  100مليون يورو ،تهدف للتعرف
�إىل االبتكارات املجتمعية املرتبطة مبو�ضوعات
معر�ض �إك�سبو  ،2020وهي :الفر�ص ،والتنقل،
واال�ستدامة ،ودعمها.
و ُي َع ُّد املنتدى احل�ضري العاملي ( ،)WUF10املزمع
عقده عام  ،2020من بني الفعاليات املهمة الأخرى
َّ
املخطط �أن ت�ست�ضيفها دولة الإمارات يف عا�صمتها،
مدينة �أبوظبي .ويع ُّد املنتدى احل�ضري العاملي
مبنزلة منرب دويل حل�صر وتوثيق ما جرى تنفيذه
من “اخلطة احل�ضرية اجلديدة” ،التي ت�شتمل على
الر�ؤية امل�شرتكة للمعايري الدولية املعنية بالتنمية
احل�ضرية.
نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
من الدخل القومي اإلجمالي

لطاملا كانت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
م�ؤ�شر ًا موثوق ًا به لقيا�س جهود الدول املانحة،
والتي يتم احت�سابها وفق املعايري التي و�ضعتها
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية؛ حيث كثري ًا ما تكرر ت�أكيد
ن�سبة  0.7يف املئة ،التي حددتها الأمم املتحدة
عام  1970للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل
الدخل القومي الإجمايل يف العديد من املناق�شات
املهمة الهادفة �إىل الق�ضاء على الفقر يف العامل.
وعلى النحو نف�سه دائم ًا ما يتم ت�أكيد �أهمية
ال�سعي �إىل تنفيذ خطة التنمية العاملية املمتدة
على مدى اخلم�سة ع�شر عام ًا ،واملُ�صوغة يف
�صورة �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر.
ويف واقع الأمر ،يعيد الهدف ال�سابع ع�شر والأخري
من �أهداف التنمية امل�ستدامة ت�أكيد هذه احلاجة،
من خالل و�ضع الغاية الثانية من الهدف العاملي
ال�سابع ع�شر“ :قيام البلدان املتقدمة بتنفيذ
كامل التزاماتها املتعلقة بامل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ،مبا يف ذلك التزام العديد من تلك

البلدان ببلوغ هدف تخ�صي�ص ن�سبة  0.7يف املئة
من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل مل�صلحة البلدان النامية ،وتخ�صي�ص
ن�سبة ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي
الإجمايل مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا؛ كما ُي َحث
مانحو 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 البلدان الأقل
منو ًا”.
ويف هذا ال�صدد توا�صل دولة الإمارات حثها
للمجتمع الدويل على الوفاء بالتزاماته؛ حيث
وا�صلت دولة الإمارات ،يف عام � ،2018إجنازها
الذي حافظت عليه منذ عام  ،2013ببلوغ الن�سبة
العاملية امل�ستهدفة بتوجيه  0.7يف املئة من دخلها
القومي الإجمايل كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
و ُقدّرت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات خالل عام  2018بنحو  0.93يف
املئة من الدخل القومي الإجمايل؛ ما ي�صل بن�سبة
�أداء التنمية الدولية لدولة الإمارات على مدار
� 6سنوات �إىل  1.16يف املئة من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية مقارن ًة بدخلها القومي
الإجمايل .وعلى النقي�ض توقفت ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل
لعددٍ من �أع�ضاء جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،خالل فرتة
ال�ست �سنوات نف�سها ،عند  0.31يف املئة 3.ويف
�أربع من هذه ال�سنوات ال�ست ،من ،2018-2013
بزغ جنم دولة الإمارات ك�أكرب مانح للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل على
م�ستوى العامل.
نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى
الموجهة إلى
الدخل القومي اإلجمالي
َّ
ً
نموا
البلدان األقل

على الرغم من �أن االلتزام الدويل بدعم البلدان
الأقل منو ًا ما زال قوي ًا ،ف�إن الوفاء بهذا الهدف
العاملي ال يزال يف حاجة �إىل مزيد من العمل
لتحقيقه .ويع ُّد التزام دولة الإمارات مب�ساعدة
الدول الأكرث �ضعف ًا وه�شا�ش ًة من الركائز الأ�سا�سية
مل�ساعداتها اخلارجية؛ لذا فلي�س من املُ�ستغ َرب �أن
تتمكن الإمارات من الو�صول بن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل
املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا �إىل ( 0.15يف املئة
َّ
  0.20يف املئة) خالل عام  ،2015وذلك بعدب�ضع �سنوات فح�سب من العمل على تنفيذ برامج
تنموية و�إن�سانية م�ص َّممة بعناية تراعي ب�شكل
كبري احتياجات البلدان الأقل منو ًا ،و�إمكانياتها،
ملتحق ًة باملراتب الرفيعة التي حققها عدد حمدود
من احلكومات املانحة التي مت َّكنت من الوفاء بهذه
الن�سبة.

12
اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2018

وتوا�صل دولة الإمارات ،حتى تاريخه ،توجيه هذا
الرتكيز اخلا�ص على دعم البلدان الأقل منو ًا،
حيث قدمت الإمارات ،خالل عام  ،2018ما يقدّر
بنحو  0.66يف املئة من ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل �إىل البلدان
الأقل منو ًا .ومبتو�سط بلغ  0.41يف املئة على مدى
� 4سنوات ( )2018-2015تكون ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل
املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة البلدان الأقل
منو ًا قد ارتفعت �إىل �أكرث من �ضعف الهدف العاملي
املتفق عليه.

المساعدات اإلنسانية واالستجابة
لحاالت الطوارئ

مع الأ�سف ،غالب ًا ما تكون الفئات ال�ضعيفة التي
تعي�ش ظروف ًا تت�سم باله�شا�شة �أ�شد املت�ضررين يف
حالة وقوع الأزمات والكوارث .لذا ت�ستجيب دولة
الإمارات حلاالت الطوارئ الإن�سانية الدولية؛
وا�ضع ًة ن�صب عينيها الأولوية لتلبية احتياجات
الأ�شخا�ص الأكرث احتياج ًا ،وبخا�صة الفئات الأكرث
ه�شا�شة .ويف عام  ،2018بلغت ن�سبة امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة قطاع
امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستجابة حلاالت الطوارئ
 18يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية� ،أي ما
يقدَّر بنحو  5.06مليار درهم �إماراتي ( 1.38مليار

دوالر �أمريكي) .ومتثل هذه الن�سبة زيادة كبرية
مقارن ًة بالأعوام ال�سابقة ،وارتفاع ًا يزيد على ثالثة
�أ�ضعاف ما مت تقدميه يف عام  .2017و�إ�ضافة
�إىل هذا �أعلنت دولة الإمارات ،يف عام ،2018
التزامات بتقدمي م�ساعدات �إن�سانية تقدَّر قيمتها
بنحو  2.30مليار درهم �إماراتي ( 623.6مليون
دوالر �أمريكي) .وفيما يتعلق بامل�ساعدات الإن�سانية،
املقدمة خالل عام  ،2018فقد بلغت ن�سبة
كم�ساعدات �إمنائية
املحت�سبة
اال�ستجابة الإن�سانية
ٍ
َ
ر�سمية مقارن ًة بالدخل القومي للدولة  0.29يف
املئة ،مبتو�سط  0.18يف املئة على مدى ال�سنوات
الثالث املا�ضية .ويت�ضمن الف�صل الثالث ح�ساب ًا
تف�صيلي ًا عن هذا النوع من امل�ساعدات.

الشكل  :1الدول المانحة الرائدة
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من دول أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية ودولة اإلمارات العربية المتحدة
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2018-2016

2016
1

1.21

2

1.12

3

1.00

4

0.94

5

0.75

6

0.70

7

0.70

8

0.65

9

0.53

10

0.50

2017
4,146.0

1

1.03

2

1.02

3

1.00

4

0.99

5

0.74

6

0.70

7

0.67

8

0.60

اإلمارات

4,621.0
النرويج

407.1
لكسمبرغ

5,006.7
السويد

2,449.6
الدنمارك

17,574.7
المملكة المتحدة

25,603.6
ألمانيا

5,121.4
هولندا

3,568.5

2

0.98

3

0.94

4

0.93

5

0.72

6

0.70

7

0.61

8

0.61

اإلمارات

5,563.3
السويد

424.2
لكسمبرغ

4,125.0
النرويج

2,448.0
الدنمارك

18,103.4
المملكة المتحدة

25,005.1
ألمانيا

4,958.5

السويد

473.0
لكسمبرغ

4,257.0
النرويج

3,863.6
اإلمارات

2,568.0
الدنمارك

19,455.0
المملكة المتحدة

25,886.0
ألمانيا

5,616.0

9

0.46

3,138.1

هولندا

9

0.44

3,091.0
سويسرا

سويسرا

10

0.45

بلجيكا

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

3,985.0

1

1.04

5,843.0

هولندا

سويسرا

2,383.9

*2018

2,196.2
بلجيكا

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

المصدر :لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

10

0.43

2,294 /12,155
فرنسا /بلجيكا

المدفوع (مليون دوالر أمريكي)

* بيانات أولية حسب لجنة المساعدات اإلنمائية
الرسمية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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الفصل األول:

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ب .إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

وعند احت�ساب قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية تتَّبع
دولة الإمارات جمموعة من املعايري التي و�ضعتها جلنة
امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية .ويتم ّيز عام  2018ب�أنه املرة الأوىل التي يتم
فيها احت�ساب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية با�ستخدام
املنهجية اجلديدة التي و�ضعتها جلنة امل�ساعدة الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،واملُتفق
عليها من �أع�ضاء اللجنة يف عام  .2014بينما يف
املا�ضي كان يتم احت�ساب القيمة اال�سمية الكاملة
ملبلغ القر�ض كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،مع خ�صم
الدفعات امل�سدَّدة تدريجي ًا؛ حيث تعني منهجية “ ُمكافئ
املنح” اجلديدة ،التي مت تطبيقها ابتدا ًء من تدفقات
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لعام  2018ف�صاعد ًا،
احت�ساب “مقدار املنحة” فقط� ،أو املبلغ الذي قدمته
اجلهة املانحة كقر�ض بفائدة �أقل من معدالت ال�سوق
فح�سب كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية( .راجع امللحق
 2لالطالع على مزيد من التفا�صيل عن املقارنات بني
طرق توثيق امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية).
وقد بلغت القيمة الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل الأعوام
من � 2016إىل  ،2018يف جميع فئات امل�ساعدات:
الإن�سانية والتنموية واخلريية 69.59 ،مليار درهم
�إماراتي ( 18.95مليار دوالر �أمريكي) ،مبتو�سط

فباحت�ساب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية فقط تكون
القيمة الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات الإماراتية على
مدى � 3سنوات بلغت  46.25مليار درهم �إماراتي
( 12.59مليار دوالر �أمريكي) .ومع ذلك؛ ُت َع ُّد القيمة
الإجمالية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
دولة الإمارات خالل عام � 2018أقل بن�سبة  12يف
املئة من العام ال�سابق ،و ُيعزى ذلك جزئي ًا �إىل منهجية
احت�ساب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية اجلديدة املط َّبقة

الشكل  :2إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي
اإلجمالي لدولة اإلمارات
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2018-2016
المساعدات الخارجية
6,056.8

5,099.3

7,791.9

صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية
ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

5

4,381.4

3,984.6

1.21%

1.03%

3,863.6

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

يتم توثيق وحتليل �سجالت امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات فيما يتعلق بك ّل من �إجمايل
“امل�ساعدات اخلارجية” و”امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية”؛ حيث يتم احت�ساب امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات من خالل التعريف الأو�سع
للم�ساعدات اخلارجية ،ومن بني املعايري الأخرى ،التي
يتم االحت�ساب على �أ�سا�سها ،املبالغ املقدمة من القطاع
اخلا�ص ،وكذلك الربامج اخلريية ذات الطابع الثقايف
والديني للدولة املانحة ،التي ال تدخل �ضمن امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية.

 23.20مليار درهم �إماراتي ( 6.32مليار دوالر
�أمريكي) لفرتة ال�سنوات الثالث؛ وبهذا تكون امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات عام  2018قد
حققت منو ًا بن�سبة  53يف املئة عن العام ال�سابق ،وثاين
�أعلى عام على مدى الأعوام اخلم�سة ال�سابقة.

ابتدا ًء من عام  .2018ولكن بالرغم من هذا يعد
االجتاه العام لن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل
الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات خالل الفرتة
نف�سها �أعلى بكثري من الن�سبة الدولية امل�ستهدَ فة،
واملحدَّدة مبقدار  0.7يف املئة ،حيث بلغت  0.93يف
املئة 4.وبالعودة �إىل العام الأول الذي و�صلت فيه دولة
الإمارات �إىل هذه الن�سبة العاملية امل�ستهدفة ،يف عام
 ،2013جند �أن متو�سط ما قدمته من ن�سبة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل على
مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية يثبت التزام دولة الإمارات
الرا�سخ بالق�ضاء على الفقر يف العامل ،وحتقيق خطة
التنمية امل�ستدامة ،مبتو�سط بلغ  1.16يف املئة من
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي
الإجمايل ،خالل الأعوام من � 2013إىل .2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

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

وفق ًا لبيانات جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،انخف�ضت قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة عام  2018من املانحني
الر�سميني مبقدار  2.7يف املئة عن تلك املقدمة عام
2017؛ حيث انخف�ضت القيمة الفعلية للم�ساعدات
املوجهة �إىل البلدان
الإمنائية الر�سمية ثنائية الأطراف َّ
الأقل منو ًا مبقدار  3يف املئة عن عام .2017
ونظر ًا �إىل �أن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ت�ش ّكل ما
املوجه �إىل البلدان
يزيد على ثلثي التمويل اخلارجي َّ
الأقل منو ًا؛ ف�إن االنخفا�ض املُالحظ يف قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة �إىل البلدان الأقل منو ًا
ُي َع ُّد �أمر ًا مثري ًا للقلق .و�إدراك ًا منها للأزمات واملحن
امللحة
التي متر بها الفئات الأكرث ه�شا�شة وال�ضرورة َّ
العاجلة مل�ساعدة الفئات الأكرث احتياج ًا ،توا�صل
ح�صة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ارتفاعها �سنوي ًا ،وقد بلغت
ذروة ارتفاعها بفارق كبري يف عام 2018؛ حيث م ّثلت

قيمة امل�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية ،املقدمة
من دولة الإمارات مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا� ،أكرث من
ن�صف �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،بقيمة
و�صلت �إىل  14.72مليار درهم �إماراتي ( 4.01مليار
دوالر �أمريكي) .وقد و�صلت قيمة امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا،
على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،إىل  32.18مليار
درهم �إماراتي ( 8.76مليار دوالر �أمريكي).
وفيما يتعلق بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية م ّثلت تلك
امل�ساعدات ،التي بلغت قيمتها  10.19مليار درهم
�إماراتي ( 2.78مليار دوالر �أمريكي) 73 ،يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات املمنوحة عام  ،2018وما
ُيعادل  0.66يف املئة من قيمة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل املقدمة عام
 .2018و�إ�ضافة �إىل هذا؛ فقد ارتفعت قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا خالل
عام  2018مبا يوازي �أكرث من �ضعف مدفوعات دولة

املوجهة �إىل الفئة نف�سها يف عام ،2017
الإمارات َّ
�أو ما يعادل زيادة مبقدار  158يف املئة .ومنذ عام
 ،2015الذي حققت فيه دولة الإمارات للمرة الأوىل
الن�سبة العاملية امل�ستهدفة بتوجيه ما يوازي ( 0.15يف
املئة  0.20 -يف املئة) من ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل مل�صلحة البلدان
الأقل منو ًا ،بلغت القيمة الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة
هذه الفئة من الدول  23.17مليار درهم �إماراتي
( 6.31مليار دوالر �أمريكي) .بينما بلغت قيمة
التزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي �أعلنت دولة
الإمارات تقدميها خالل عام  2018مل�صلحة البلدان
الأقل منو ًا  1.36مليار درهم �إماراتي ( 371.3مليون
دوالر �أمريكي)� ،أي ما يزيد على ثلث �إجمايل التزامات
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي �أعلنتها دولة
الإمارات خالل العام نف�سه.
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المساعدات الخارجية 2018

ً
نموا ،ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
الشكل  :3إجمالي المدفوعات اإلماراتية المقدمة للبلدان األقل
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2018-2016
صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية
ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

المساعدات الخارجية

2016

2017

2018

0.36%

0.28%

2016

2017

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

1,921.8

1,213.5

4,008.2

1,254.4

1,076.9

2,773.5

2018

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�شاريع ذات الطابع الديني �أو الثقايف".
وا�ستمرار ًا ملنهجيتها يف تقدمي م�ساعداتها اخلارجية
مثلت امل�ساعدات التنموية� ،أو الربامج التي ت�سهم يف
حت�سني الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية ،املقدمة
من دولة الإمارات ،ما ي�صل �إىل  80يف املئة من
�إجمايل م�ساعداتها اخلارجية املقدمة خالل عام
 .2018بينما مثلت امل�ساعدات الإن�سانية� ،أي

اجلهود املبذولة يف �سبيل �إنقاذ الأرواح ،مبا يف ذلك
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ وعمليات الإغاثة ،نحو
 18يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية ،وهي
الن�سبة العليا على مدى �أكرث من � 5سنوات .يف حني
املوجهة مل�صلحة م�شروعات
و�صلت قيمة املدفوعات ّ
ذات طابع ديني �أو ثقايف ،والتي ُي�شار �إليها يف هذا
التقرير كم�ساعدات خريية� ،إىل  615.7مليون
درهم �إماراتي ( 167.6مليون دوالر �أمريكي)،
مبا ميثل الن�سبة املتبقية من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة خالل عام .2018
وقد جتاوزت القيمة الإجمالية للم�ساعدات التنموية
املقدمة من دولة الإمارات ،على مدار � 5سنوات،
ما يربو على مئة مليار درهم �إماراتي ،وحتديد ًا
 108.72مليار درهم �إماراتي ( 29.60مليار

دوالر �أمريكي) ،وباملثل بلغت م�ساعداتها الإن�سانية
املقدمة خالل الفرتة نف�سها ،من عام � 2014إىل
 ،2018قيمة كبرية� ،إذ و�صلت �إىل  13.08مليار
درهم �إماراتي ( 3.56مليار دوالر �أمريكي).
وتتما�شى قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات مع هذا االجتاه؛ �إذ بلغت ن�سبتها
 86يف املئة خالل الأعوام من � 2014إىل ،2018
مت توجيهها �إىل م�صلحة تنفيذ عدد من امل�شروعات
التنموية العاملية .ومع هذا ،وبالرغم من ا�ستمرار
ح�صول امل�ساعدات التنموية على ن�صيب الأ�سد،
خالل عام  ،2018ف�إن ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية الإن�سانية جتاوزت  30يف املئة من
امل�ساعدات الإجمالية.

الشكل  :4المبالغ المدفوعة (حسب فئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2016-2018
إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية

2016

2017

2018

2016

2017

6,056.8

5,099.3

7,791.9

4,469.8

4,326.7

5,394.6
522.4
139.8

%89
%9
%2

4,597.2
356.0
146.2

%90
%7
%3

6,246.2
1,378.1
167.6
تنموية

%80
%18
%2

4,044.4
425.4
إنسانية

%90
%10
خيرية

4,029.3
297.4
-

2018

%93
%7
-

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

المساعدات الخارجية

3,863.6

2,663.6
1,199.9
-

%69
%31
-
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تنق�سم �أنواع التمويل املقدمة كم�ساعدات خارجية
امل�سجلة يف هذا التقرير ب�شكل �أ�سا�سي �إىل منح
وقرو�ض .وتُع ّرف املنح ب�أنها عبارة عن حتويالت
تتم يف �صورة م�ساعدات نقدية �أو عينية ،وال تتحمل
اجلهة املتلقية لها م�س�ؤولية �أي دَين قانوين جتاهها.
بينما تع َّرف القرو�ض ب�أنها التحويالت التي تتحمل
اجلهة املتلقية لها م�س�ؤولية الدَّين القانوين نتيج ًة
لها ،كقرو�ض اال�ستثمار املمنوحة للدول النامية� ،أو
القرو�ض املقدمة مل�صلحة م�شروعات م�شرتكة مع
اجلهة املتلقية للقر�ض.
وعلى غرار العديد من الدول املانحة الأخرى ت�شكل
املنح غالبية امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات العربية املتحدة .ففي عام  2018بلغت
ن�سبة مدفوعات املنح  61يف املئة من امل�ساعدات
الإجمالية؛ وهو ما يتما�شى مع االجتاه العام الذي
تتخذه دولة الإمارات على مدى ثالث �سنوات .وعلى
نحو ُم�شابه �شهدت متويالت املنح املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام  2018منو ًا بن�سبة  31يف
املئة عن بيانات عام  .2017ومت توجيه ما يزيد
على  60يف املئة من مدفوعات املنح املقدمة عام
 2018مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ،بينما مت توجيه
 17يف املئة منها لدعم ال�شريحة الدنيا من فئة
الدول متو�سطة الدخل.

المساعدات الخارجية
2016

2017

2018

6,056.8

5,099.3

7,791.9

3,212.6
2,844.2

%53
%47

3,665.8
1,433.5

4,789.8
3,002.1

%72
%28

%61
%39

إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية

4,469.8

2,472.5
1,997.3

%55
%45

4,326.7

2,894.8
1,431.8
منحة

%67
%33

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

ه .أنواع التمويل

الشكل  :5المبالغ المدفوعة (حسب نوع التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016

3,863.6

3,756.8
106.8

%97
%3

قرض

املي�سرة املقدمة عام ،2018
وبلغت قيمة القرو�ض َّ
 11.03مليار درهم �إماراتي ( 3مليارات دوالر
�أمريكي) مت توجيهها لدعم عدد من الدول النامية،
من بينها ثمانية من البلدان الأقل منو ًا ح�صلت على
�أكرث من ثلث �إجمايل املبلغ .وبالإ�ضافة العتبارها
من بني التدفقات اخلارجية املهمة تقوم القرو�ض
املي�سرة ثنائية الأطراف املمنوحة للدول النامية
َّ
بدو ٍر مم َّيز كمح ِّفز لال�ستثمار اخلا�ص.
و .قطاعات المساعدات

ا�ستند ت�صميم برامج امل�ساعدات الإماراتية ،على
مدى عقود عدة� ،إىل تلبية االحتياجات والأولويات
الأكرث �إحلاح ًا للدول النامية؛ حيث ت�ؤكد �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة للفرتة من عام � 2017إىل عام  2021هذا
العزم ،وت�شدد على �أن تعك�س قطاعات امل�ساعدات
التي تدعمها دولة الإمارات احتياجات الدول
ال�شريكة لها .ويف �سياق عمليات حتليل وتوثيق
امل�ساعدات الإماراتية ،يتم حتديد القطاعات ب�شكل
�أ�سا�سي على �أ�سا�س الغر�ض من الن�شاط الذي م ّولته
امل�ساعدات اخلارجية.
واعرتاف ًا منها بحقيقة كون الدول النامية هي �أف�ضل
من يقرر الطريق الأن�سب لتحقيق التنمية امل�ستدامة
فيها ،توا�صل دولة الإمارات ت�صميم برامج

م�ساعداتها اخلارجية وفق ًا لذلك؛ حيث قدمت ما
يقرب من  65يف املئة مل�صلحة قطاع م�ساعدات
الربامج العامة ،و�أغلبها يف �صورة دعم للميزانية
العامة .وك�أحد القطاعات الفرعية املندرجة �ضمن
القطاع املذكور �أتاح هذا الدعم ،الذي بلغت قيمته
 16.36مليار درهم �إماراتي ( 4.46مليار دوالر
�أمريكي) ،يف عام  ،2018تقدمي متويل �إ�ضايف
مل�صلحة امليزانيات الوطنية للحكومات التي ح�صلت
على م�ساعدات من دولة الإمارات ،والتي من بينها
�أربعة من البلدان الأقل منو ًا.
وللمرة الأوىل على مدار �أكرث من � 5سنوات جاء
قطاع ال�صحة ثاين �أعلى القطاعات تلقي ًا للدعم من
دولة الإمارات خالل عام  ،2018مبدفوعات بلغت
 2.43مليار درهم �إماراتي ( 661.3مليون دوالر

�أمريكي) .وبزيادة قاربت ثالثة �أ�ضعاف املدفوعات
املقدمة عام  2017كانت غالبية الربامج ال�صحية
املختلفة التي م ّولتها دولة الإمارات خالل عام
موجهة كربامج �صحية يف حاالت الطوارئ،
َّ 2018
بن�سبة و�صلت �إىل  60يف املئة من املبلغ الإجمايل.
وكانت الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة هي �أبرز متلقي
هذا النوع من امل�ساعدات �ضمن قطاع ال�صحة
العاملية؛ حيث مت توجيه ما يقارب  65يف املئة منها
�إىل  26من البلدان الأقل منو ًا ،بالإ�ضافة �إىل  18يف
املئة �أخرى �إىل  20دولة م�ص َّنفة �ضمن ال�شريحة
الدنيا من فئة الدول متو�سطة الدخل .ويت�ضمن
الف�صل الثاين و�صف ًا تف�صيلي ًا لقطاعات امل�ساعدات
دعم من دولة الإمارات.
التي ح�صلت على ٍ
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المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية

الشكل  :6المبالغ المدفوعة (حسب القطاع)
(بالمليون دوالر أمريكي ،من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018
أخرى

خدمات الرعاية اإلجتماعية
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
الخدمات الطبية
المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

دعم الميزانية العامة

7,791.9
دوالر أمريكي

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
البنية التحتية للنقل الجوي
خدمات الدعم والتنسيق

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016
2016

قطاع

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2017
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2018
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

دعم امليزانية العامة
خدمات الدعم والتن�سيق
ال�صحة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
البنية التحتية للنقل اجلوي
توليد الطاقة من املوارد غري املتجددة
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
اخلدمات الطبية
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
خدمات الرعاية الإجتماعية
امل�ساهمات يف املنظمات الدولية
التعليم يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
التطوير الق�ضائي والقانوين
املن�ش�آت الدينية
�إعادة الإعمار والت�أهيل يف حاالت الطوارئ
الربامج املو�سمية
مكافحة الأمرا�ض املعدية
توليد الطاقة من املوارد املتجددة
مرافق التعليم والتدريب
املياه وال�صحة العامة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
البنية التحتية للنقل الربي
�أخرى

80.4

%1

44.9

%1

45.9

%1

1,257.1

%21

1,567.1

%31

644.5

%8

املجموع الكلي

6,056.8

%100

5,099.3

%100

7,791.9

%100

2,288.7

%45

4,457.8

%57

%2

459.4

%6

%1

397.9

%5

%3

337.7

%4

%1

185.3

%2

179.6

%2

164.2

%2
%2
%1
%1
%1

3,324.2

%55

100.6

%2

80.6

24.9

%0.4

47.0

134.0

%2

154.7

65.9

%1

43.2

143.2

%2

96.4

%2

139.1

%2

118.8

%2

206.4

%3

108.1

%2

117.0

78.3

%1

80.4

%2

109.8

233.7

%4

228.5

%4

103.8

20.7

%0.3

17.5

%0.3

97.6

2.0

%0.03

12.1

%0.2

88.6

%1

50.3

%1

52.8

%1

79.7

%1

-

-

-

-

60.3

%1

34.2

%1

27.0

%1

59.6

%1

40.5

%1

43.9

%1

56.6

%1

26.0

%0.4

32.8

%1

49.7

%1

92.2

%2

53.1

%1

49.3

%1

3.2

%0.1

1.9

%0.04

47.6

%1
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ز .توزيع مستوى الدخل

�إ�ضافة �إىل ما �سبق تحُ لل دولة الإمارات م�ساعداتها
املمنوحة على �أ�سا�س م�ستوى الدخل؛ وذلك
ا�ستناد ًا �إىل ت�صنيف البنك الدويل للدول واملناطق
ح�سب م�ستويات الدخل ،وا�سرت�شاد ًا بقائمة
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ملتلقي امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية لتدفقات عام .2018

 ،2018والأعلى على مدى � 5سنوات؛ حيث م ّثل ما
يزيد على ن�صف �إجمايل امل�ساعدات املمنوحة عام
 ،2018بقيمة بلغت  14.72مليار درهم �إماراتي
( 4.01مليار دوالر �أمريكي) .وت�ؤكد هذه الزيادة
الكبرية على مدفوعات عام  2017مرة �أخرى
التزام دولة الإمارات بعدم ترك �أي طرف يتخ َّلف
عن م�سرية التنمية ،وذلك يف ظل حر�ص برامج
امل�ساعدات التنموية والإن�سانية الدولية التي تنفذها
اجلهات املانحة الإماراتية على تخلي�ص العامل من
م�ستقبل �أكرث عدالة.
الفقر ،وامل�ساعدة على بناء
ٍ

املوجه
وكان دعم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ّ
مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا هو الأبرز خالل عام

ويف غ�ضون ذلك توا�صل ال�شريحة الدنيا من فئة
الدول متو�سطة الدخل ح�صولها على اهتمام
كبري من جانب دولة الإمارات .حيث ح�صلت تلك
املجموعة خالل عام  2018على  4.33مليار درهم
�إماراتي ( 1.18مليار دوالر �أمريكي) ،بزيادة
قدرها  33يف املئة على مدفوعات عام .2017

الشكل  :7المبالغ المدفوعة (حسب مستوى الدخل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016
%100
%90
%80
%70

2,846.3
%47

%50

877.8
%17

1,179.0
%15

592.6
%8

308.8
%5

382.1
%7

300.9
%5

381.1
%7

18.1
%0.3

12.6
%0.2

0.8
%0.01

%10

353.0
%5

660.9
%11

%20

1,658.1
%21

%30

1,213.5
%24

1,921.8
%32

%40

2,232.2
%44

4.008.2
%51

%60

0
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

الدخل العالي

غير محدد (برامج
في دول متعددة)

الدخل المنخفض
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ح .مصادر التمويل

متلك غالبية اجلهات الإماراتية املانحة ،التي يربو
عددها على  40جهة مانحة ،م�صادر متويل حكومي
ح�صر ًا� ،أو متويالت م�صدرها القطاع اخلا�ص
بالكامل .ولكن مع هذا ،هناك جهتان مانحتان،

هما هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية،
تتلقيان متوي ًال من كال امل�صدرين الر�سمي
(احلكومي) ،وتربعات القطاع اخلا�ص .فخالل

عام  ،2018وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،جاء
ق�سم كبري من امل�ساعدات الإماراتية (بن�سبة  94يف
املئة) من م�صادر ر�سمية.

الشكل  :8المبالغ المدفوعة (حسب مصدر التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016
2016

2017

2018

6,056.8

5,099.3

7,791.9

5,626.8
430.0

%93
%7

4,769.0
330.3
حكومي

7,342.9
449.0

%94
%6

%94
%6

خاص

ط .أشكال المساعدات

يلقي هذا اجلزء ال�ضوء على املنهج الذي تتبعه
اجلهات املانحة الإماراتية يف تقدمي م�ساعداتها؛
فعلى مدى �أعوام عملها يف تقدمي امل�ساعدات؛
تقدم دولة الإمارات م�ساعداتها اخلارجية عرب
ثالث قنوات رئي�سية :امل�ساعدات الثنائية املقدمة
�إىل احلكومات ،والتنفيذ املبا�شر للم�شروعات،
وامل�ساهمات املقدمة �إىل املنظمات متعددة
الأطراف؛ حيث مت �إنفاق ما يزيد على  95يف املئة
من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية على مدى
خم�سة �أعوام عرب �أ�شكال امل�ساعدات هذه.
وا�ستمرار ًا للنهج ،الذي بد�أت يف اتباعه عام
 ،2017كانت امل�ساعدات ثنائية الأطراف املقدمة
�إىل احلكومات هي ال�شكل املف�ضل الذي اعتمدته
الإمارات يف عام  2018لتقدمي دعمها ،حيث
مت تقدمي �أكرث من ن�صف امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية كم�ساعدات ثنائية .ومن خالل تقدمي
متويل تنموي خارجي �إ�ضايف �إىل احلكومات متنح
تدفقات امل�ساعدات اخلارجية هذه اليد العليا
للدولة النامية لت�صميم ا�سرتاتيجياتها التنموية
بال�شكل الذي ينا�سبها؛ فاملبد�أ الأ�سا�سي لفاعلية
امل�ساعدات ي�ؤكد �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 واالحتياجات اخلا�صة
بالدولة”.
كما ي�ؤكد التحليل ،الذي جرى على مدى � 5سنوات،
هذا املبد�أ املتعلق باحلر�ص على فاعلية امل�ساعدات
التنموية قدر الإمكان؛ حيث مت تقدمي ما يقرب
من ن�صف امل�ساعدات الإماراتية بهدف دعم

حكومات الدول النامية ،يف �صورة م�ساعدات ثنائية
الأطراف .وفيما يتعلق بحجم امل�ساعدات تُرجم هذا
االجتاه �إىل م�ساعدات بقيمة  59.43مليار درهم
�إماراتي ( 16.18مليار دوالر �أمريكي) ،مت توجيه
 27يف املئة منها �إىل البلدان الأقل منو ًا ،وما يقرب
من  50يف املئة منها �إىل الدول امل�ص َّنفة �ضمن
ال�شريحة الدنيا من فئة الدول متو�سطة الدخل.
وجاءت منهجية التنفيذ املبا�شر للم�شروعات
يف املرتبة الثانية بني �أ�شكال تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية الأكرث تف�ضي ًال على مدى
فرتة ال�سنوات اخلم�س .ففي عام  2018مت �إنفاق
ما يزيد على ربع امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات با�ستخدام هذه املنهجية.
وبينما جاء الدعم املقدم من دولة الإمارات �إىل
املنظمات متعددة الأطراف ،مبا فيها الأمم املتحدة،
يف املرتبة الثالثة بني قنوات توزيع امل�ساعدات الأكرث
ا�ستخدام ًا ،بقيمة �إجمالية بلغت  7.22مليار درهم
�إماراتي ( 1.96مليار دوالر �أمريكي) مت تقدميها
من خالل برامج وطنية و�إقليمية ودولية مت تنفيذها
بدعم من دولة الإمارات حتت �إ�شراف و�إدارة الأمم
املتحدة واملنظمات متعددة الأطراف الأخرى منذ
عام 2014؛ فقد مت �إنفاق ما يقرب من ن�صف
هذا الدعم املقدم على مدار خم�س �سنوات يف
عام 2018؛ وبنا ًء عليه �سجل عام � 2018أعلى
قيمة مدفوعات قدمتها دولة الإمارات لدعم عمل
املنظمات متعددة الأطراف (ب�إجمايل  3.49مليار
درهم �إماراتي� ،أي ما يوازي  1.96مليار دوالر
�أمريكي).

ويف الوقت نف�سه توا�صل امل�شروعات احلا�صلة
على دعم �إماراتي ،املنفذة بو�ساطة املنظمات غري
احلكومية الوطنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
توجه �إيجابي يف ظل التزايد ال�سنوي حلجم
اتخاذ ُّ
امل�ساعدات املدفوعة با�ستخدام هذا الأ�سلوب .ففي
عام  2018وحده مت �إنفاق  1.01مليار درهم
�إماراتي ( 274.7مليون دوالر �أمريكي) لدعم
املجتمعات التي تعي�ش ظروف ًا تت�سم باله�شا�شة يف
خمتلف �أنحاء العامل ،من خالل تنفيذ م�شروعات
�شعبية حتت قيادة و�إ�شراف املنظمات غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .وعلى مدى خم�سة �أعوام
�أنفقت دولة الإمارات  3.77مليار درهم �إماراتي
( 1.03مليار دوالر �أمريكي) من خالل �شراكات
طويلة الأجل مع منظمات غري حكومية وم�ؤ�س�سات
تابعة للمجتمع املدين.
ومن املو�ضوعات النا�شئة اجلديرة باملالحظة
الأخرى ا�ستخدام اخلرباء وامل�ساعدة الفنية ك�أحد
�أ�شكال تقدمي امل�ساعدات .و ُيع ُّد هذا الأمر متو َّقع ًا
بطبيعة احلال ،نظر ًا �إىل �أن امل�ساعدة الفنية،
املنفذة من خالل برنامج الإمارات للم�ساعدة
الفنية (ُ ،)UAETAPت َع ُّد �أحد جماالت الرتكيز
اال�سرتاتيجية ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات للفرتة (.)2021-2017
وبالرغم من �أن دولة الإمارات قد بد�أت توثيق هذا
النوع من امل�ساعدات يف عام  2016فح�سب؛ ف�إن
املدفوعات للخرباء وامل�ساعدة الفنية املقدمة حتى
عام  2018قد و�صلت بالفعل �إىل  118.3مليون
درهم �إماراتي ( 32.2مليون دوالر �أمريكي).
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جسر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في سوات بباكستان ،بسعة
ً
يوميا بتمويل من المشروع
مرورية إجمالية تزيد عن  5,000مركبة
اإلماراتي لمساعدة باكستان.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان
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الشكل  :9المبالغ المدفوعة (حسب شكل المدفوعات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016
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ي .التوزيع الجغرافي

ظهرت يف عام  2017نقلة نوعية يف التوزيع اجلغرايف
للم�ساعدات الإماراتية؛ وذلك بعد �أن جتاوزت مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة �إىل قارة �آ�سيا
تلك املقدمة �إىل قارة �إفريقيا .وقد تكرر هذا النمط
جلي ًا يف عام  2018عندما مت توجيه نحو  70يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لدعم دول
�آ�سيوية؛ حيث بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات �إىل قارة �آ�سيا  20.04مليار درهم
�إماراتي ( 5.46مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يزيد
املوجهة
مبقدار �أربعة �أ�ضعاف على مدفوعات امل�ساعدات َّ
�إىل �إفريقيا خالل العام نف�سه .فقد مت تخ�صي�ص ما
املوجهة �إىل �آ�سيا مل�صلحة
يقرب من ن�صف املدفوعات َّ
البلدان الأقل منو ًا يف القارة الآ�سيوية .وقد و�صلت قيمة
الدعم املقدم من دولة الإمارات ،على مدار خم�س
�سنوات حتى الآن� ،إىل  48.04مليار درهم �إماراتي
( 13.08مليار دوالر �أمريكي).

ومع هذا تظل �إفريقيا القارة ذات الأولوية بالن�سبة
�إىل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات.
ويف عام  2018ارتفعت قيمة مدفوعات امل�ساعدات
املوجهة �إىل �إفريقيا بن�سبة  47يف املئة
الإماراتية َّ
لدعم عدد من االقت�صادات النامية يف القارة .ومن
�أ�صل  5.51مليار درهم �إماراتي ( 1.50مليار دوالر
�أمريكي) من امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل قارة
�إفريقيا يف العام نف�سه ،مت توجيه  86يف املئة لدعم
 31دولة من البلدان الأقل منو ًا.
وعلى الرغم من ح�صول �إفريقيا على املرتبة الثانية
فح�سب بني القارات الأكرث ح�صو ًال على الدعم من
دولة الإمارات يف عام  ،2018ف�إنها ال تزال القارة
احلائزة غالبية امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات حتى باحت�ساب �إجمايل ما مت تقدميه
على مدى � 5سنوات؛ فبح�صولها على ما يقرب
من ن�صف املدفوعات املقدمة خالل هذه الفرتة

( )2018-2014قدمت دولة الإمارات الدعم �إىل
القارة مب�ساعدات بلغت  61.80مليار درهم �إماراتي
( 16.83مليار دوالر �أمريكي).
و�إ�ضافة �إىل هذا فقد دعمت دولة الإمارات ،خالل عام
 ،2018برامج ذات ت�أثري عاملي مب�ساعدات بلغت قيمتها
 1.28مليار درهم �إماراتي ( 349.7مليون دوالر
�أمريكي) ،ومت توجيه  75يف املئة من تلك امل�ساعدات من
خالل �شراكات مع منظمات متعددة الأطراف ،من بينها
بتحليل �أكرث تعمق ًا
الأمم املتحدة .وينفرد الف�صل الرابع
ٍ
و�شمو ًال لبيان حجم االمتداد اجلغرايف للم�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات يف خمتلف �أنحاء
العامل .كما يتناول هذا الف�صل بالتف�صيل الدعم املقدم
املوجه �إىل الدول التي
من دولة الإمارات العربية املتحدة َّ
تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة.
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الشكل  :10المبالغ المدفوعة (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016
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مصنع للفسفات في العقبة ،باألردن ،بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

ك .الجهات المانحة اإلماراتية

ُي َع ُّد قطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية منظومة
فاعلة ت�ضم الع�شرات من اجلهات املانحة ،التي
تعمل مع ًا لدعم ومتكني الفئات الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة ،ولتقدمي امل�ساعدات املالية والعينية
التي تتجاوز نطاق دولة الإمارات العربية املتحدة.
وت�ش ّكل الهيئات احلكومية الإماراتية� ،سواء
املحلية �أو االحتادية� ،إىل جانب م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص الإماراتي ،مبا فيه من �شركات الأعمال
وجمعيات خريية و�إن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية ،جمموع اجلهات املانحة الإماراتية.
ويف عام  2018قدمت تلك اجلهات جمتمع ًة
م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة  28.62مليار
ٍ
درهم �إماراتي ( 7.79مليار دوالر �أمريكي) يف
�صورة م�ساعدات تنموية و�إن�سانية و�إغاثة يف حاالت
الكوارث ،وكذلك �أعمال خريية جرى تنفيذها يف
دول نامية ،من بينها  42دولة من البلدان الأقل
ٍ
منو ًا.

وحافظ �صندوق �أبوظبي للتنمية على مت ُّيزه
املعتاد؛ متخذ ًا موقع ال�صدارة ك�أعلى جهة مانحة
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية خالل عام
 ،2018بعدما جنح يف ّ
تخطي قيمة مدفوعات
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من حكومة الإمارات
يف عام 2017؛ حيث �أ�سهم ال�صندوق بنحو  50يف
املئة ( 14.20مليار درهم �إماراتي� ،أو ما يوازي
 3.87مليار دوالر �أمريكي) من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية ،بينما جاءت 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 لكربى اجلهات املانحة
للم�ساعدات اخلارجية ،بن�سبة  42يف املئة ،بقيمة
 12.05مليار درهم �إماراتي ( 3.28مليار دوالر
�أمريكي) ،تلتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي،
م�ؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية الرئي�سية يف دولة
الإمارات ،يف املركز الثالث لأعلى اجلهات املانحة
للم�ساعدات اخلارجية؛ �إذ قدمت  579.3مليون
درهم �إماراتي ( 157.7مليون دوالر �أمريكي).

وقد �سجلت  15جهة مانحة �إماراتية زياد ًة
يف مدفوعات م�ساعداتها اخلارجية املقدمة
عام  2018على العام الأ�سبق ،قدرها
 10.07مليار درهم �إماراتي ( 2.74مليار دوالر
�أمريكي) من امل�ساعدات اخلارجية الإ�ضافية
على املجموع الإجمايل ملا قدمته يف العام الأ�سبق.
و�أ�سهمت حكومة الإمارات و�صندوق �أبوظبي
للتنمية مبا يزيد على  90يف املئة من هذه الزيادة.
و�إ�ضاف ًة �إىل هذا؛ فقد �سجلت جهتان مانحتان
�أن�شطة م�ساعداتهما اخلارجية للمرة الأوىل يف
عام  :2018االحتاد الن�سائي العام ،ومركز �أمان
لإيواء الن�ساء والأطفال (�أمان) .وي�ستعر�ض الف�صل
اخلام�س مبزيدٍ من التف�صيل اجلهات الإماراتية
املانحة للم�ساعدات اخلارجية املقدمة خالل عام
.2018
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الشكل  :11المبالغ المدفوعة (مقسمة حسب الجهـة المانحة)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2018-2016
2016

الجهـة المانحة

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2017
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2018
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

�صندوق �أبوظبي للتنمية
امل�ساعدات احلكومية
الهالل الأحمر الإماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية دبي اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة القلب الكبري
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
برنامج �إك�سبو اليف
االحتاد الن�سائي العام
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
م�ؤ�س�سة نور دبي
مركز �أمان اليواء الن�ساء واالطفال
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية
كلية حممد بن را�شد لالدارة احلكومية
�شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية ()Yahsat
موانئ دبي العاملية
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ـ ات�صاالت
مركز �إدارة النفايات – �أبوظبي (تدوير)
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لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ل .االلتزامات اإلجمالية

و�صلت قيمة التزامات امل�ساعدات اخلارجية التي �أعلنتها دولة الإمارات خالل � 2018إىل  10.33مليار درهم �إماراتي ( 2.81مليار دوالر �أمريكي) ،مقدمة �إىل عددٍ من
الدول من بينها  14دولة من البلدان الأقل منو ًا.
وت�ش ّكل  3قطاعات �أ�سا�سية ما يقرب من  80يف املئة من هذا االلتزام ،هي :دعم امليزانية والربامج العامة ،وامل�ساعدات متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ ،والتنمية
القروية.
الشكل  :12مبالغ االلتزامات (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)
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أحد مشاريع مؤسسة سقيا االمارات لتوفير مياه الشرب
النظيفية في قرية كابيجي  ،أوغندا.
المصدر :سقيا اإلمارات

27
الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

2

الدعم
الثاني :الدعم
الفصل الثاني:
الفصل
إلى
اإلماراتي
ََّّ
الموجهه إلى
الموج
اإلماراتي
التنمية
أهداف التنمية
تحقيق أهداف
تحقيق
وقطاعات
المستدامة وقطاعات
المستدامة
المندرجة
المساعدات المندرجة
المساعدات
ضمنها
ضمنها

ً
تعهدت بها؛ فقد واصلت خالل عام  2018دعمها
تلبية من دولة اإلمارات لاللتزامات التي َّ
الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث قدمت الدولة مساعدات خارجية بقيمة
َّ
موجهة إلى هذا الغرض .وتم توجيه ما
 28.62مليار درهم إماراتي ( 7.79مليار دوالر أمريكي) َّ
ً
نموا.
يزيد على نصف هذا الدعم لمصلحة فئة البلدان األقل
وحصلت ثالثة أهداف ،من بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،على نحو ثلثي
المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات عام  - 2018جميعها من بين أهداف التنمية
المستدامة محور تركيز دولة اإلمارات  -بحسب ما ورد في سياسة المساعدات الخارجية لدولة
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عدد من األطفال المستفيدين من مشاريع مؤسسة دبي
للعطاء التعليمية في إندونيسيا.
المصدر :مؤسسة دبي للعطاء

اإلمارات العربية المتحدة للفترة ( .)2021-2017وتلك األهداف هي :الهدف ( :)16السالم
والعدل والمؤسسات القوية (وحصل على  9.35مليار درهم إماراتي؛ أي ما يوازي  2.55مليار
دوالر أمريكي)؛ والهدف ( :)8العمل الالئق ونمو االقتصاد (وحصل على  6.83مليار درهم
إماراتي؛ أي ما توازي  1.86مليار دوالر أمريكي)؛ والهدف ( :)1القضاء على الفقر ( 2.83مليار
درهم إماراتي؛ أي ما توازي  770.8مليون دوالر أمريكي).

29
الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

مقدمـــــــــــة

ي�ستعر�ض الف�صل الثاين حتلي ًال للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
عام  ،2018و�إ�سهامها يف اجلهود الرامية �إىل حتقيق كل هدف من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر .كما يتناول هذا الف�صل �أهداف التنمية امل�ستدامة
الت�سعة التي تعتزم دولة الإمارات الرتكيز عليها يف �سياق عملها الإن�ساين والتنموي
الدويل ،بح�سب ما ورد يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة للفرتة (.)2021-2017
وعلى نحو مماثل لكيفية ت�صنيف �أهداف التنمية امل�ستدامة ،بح�سب املو�ضوع
العاملي ،ي�ستعر�ض هذا الف�صل قطاعات امل�ساعدات التي دعمتها دولة الإمارات
خالل العام نف�سه.

ت�ستند التحليالت املبينة يف هذا الف�صل �إىل منهجية تعيني بتن�سيق 1:1؛ حيث
مت تعيني كل ن�شاط من �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل الهدف
دعمته دولة الإمارات من بني غايات التنمية
والغاية وامل�ؤ�شر املناظر املحدد الذي ّ
امل�ستدامة و�أهدافها وم�ؤ�شراتها املناظرة( .راجع امللحق  3لالطالع على معلومات
حول منهجية التعيني والتحليل).
وت�سعى وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �إىل حت�سني املنهجية املط َّبقة مبرور
الوقت ،كما �أنها �سوف تعمل مع اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية،
املوجه
واملجتمع التنموي الدويل؛ لتنقيح منهجيتها ،وحتليلها للدعم الإماراتي َّ
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية.

يشتمل هذا الفصل على أربعة أجزاء:

الجزء األول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

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

اجلزء الثاين :يلقي ال�ضوء على جهود
املوجهة نحو حتقيق
دولة الإمارات َّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة الت�سعة
باالت�ساق مع �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات للفرتة
( ،)2021-2017وقطاعات
امل�ساعدات املناظرة لها.

اجلزء الثالث :ي�ستعر�ض الدعم
املوجه �إىل قطاعات
الإماراتي َّ
امل�ساعدات و�أهداف التنمية امل�ستدامة
الأخرى التي متثل الأهمية كذلك
بالن�سبة �إىل دولة الإمارات.

اجلزء الرابع :يو�ضح االلتزامات
املالية التي �أعلنتها دولة الإمارات
خالل عام  2018دعم ًا لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية.

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

تعمل قيادة الدولة الر�شيدة على التوجه نحو م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة؛ من �أجل
ت�أمني غدٍ �أف�ضل للأجيال القادمة؛ وذلك من خالل تبني اال�سرتاتيجيات املبت َكرة
ومتكني املواطنني؛ خللق بيئة ت�سهم يف �إر�ساء ال�سالم وحتقيق االزدهار .وحر�ص ًا
منها على �ضمان اال�ستمرار على امل�سار ال�صحيح يف �إطار �سعيها �إىل حتقيق
غايات التنمية امل�ستدامة و�أهدافها؛ �أطلقت دولة الإمارات ،عام  ،2017اللجنة
الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك؛ حتر�ص دولة الإمارات على تعظيم اال�ستفادة من القمة العاملية
للحكومات ،التي تُع َقد �سنوي ًا يف دبي؛ والهدف منها ت�شكيل م�ستقبل احلكومات
يف خمتلف �أنحاء العامل ،لتوجيه جهودها الرامية �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة؛
لتكون مبنزلة دفة التوجيه لكل خطة حكومية تعتمدها .ومن �أجل هذا بادرت دولة

الإمارات �إىل و�ضع خطة “�سل�سلة �إجراءات تفعيل �أهداف التنمية امل�ستدامة”،
من�صة رائدة تركز على �إيجاد احللول� ،أُن�شئت خالل ال�ستني يوم ًا الأوىل من
وهي َّ
اعتماد �أهداف التنمية امل�ستدامة يف عام .2016
وفيما يتعلق بدعم الدول النامية يف جهودها الرامية �إىل حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة تت�صدَّر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل قيادة و�إدارة خطة التنمية
والتعاون الدويل لدولة الإمارات العربية املتحدة؛ ولذا مت و�ضع �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية للفرتة ( )2021-2017لتوجيه جهود الدولة ،والرتكيز ب�شكل �أكرب
على التنمية امل�ستدامة.
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الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
الجزء األول :الدعم
َّ
انطالق ًا من الهدف الأ�سمى لدولة الإمارات بدفع ال�سالم واالزدهار العاملي للجميع؛ ت�سعى جهود امل�ساعدات اخلارجية التي تقدّمها الدولة �إىل دعم �إيجاد عامل �أف�ضل
بحلول عام  ،2030وفق ما ن�صت عليه �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر .ووفق ًا ملنهجية التعيني  ،1:1مت ربط كل �سجل من �سجالت م�شروعات امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املنفَّذة عام  2018ب�أحد �أهداف التنمية امل�ستدامة ،والغاية وامل�ؤ�شر املناظر له .وبالرغم من الو�ضوح والب�ساطة ،اللذين تت�سم بهما هذه املنهجية ،ف�إن دولة
الإمارات تدرك كذلك �أن كل م�شروع من م�شروعات امل�ساعدات يحقق قدر ًا كبري ًا من املنافع التي تنعك�س على قطاعات �أخرى ،و�أهداف تنموية م�ستدامة �أخرى كذلك.

الشكل  :13المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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األهداف

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

هدف 10

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

المجموع الكلي

7.79

مليار دوالر أمريكي

هدف 14

الحياة تحت الماء

هدف 15

الحياة في البرّ

هدف 5

المساواة بين الجنسين

هدف 13

العمل المناخي

هدف 12

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

31
الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

الموجه إلى مجموعة مختارة من أهداف التنمية المستدامة
الجزء الثاني :الدعم
َّ
ت�ؤكد �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية للفرتة ( )2021-2017دعم دولة الإمارات الثابت لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف العامل؛ لذا فقد اختارت دولة الإمارات ت�سعة من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر لتوجيه �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية على مدى خم�سة �أعوام ،وهذه الأهداف هي:

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

�ضمان متتّع اجلميع ب�أمناط عي�ش
�صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار.

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

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

�ضمان ح�صول اجلميع بتكلفة مي�سورة
على خدمات الطاقة احلديثة واملوثوق
بها وامل�ستدامة.

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.

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.

تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة
العاملية من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
وبنا ًء على النتائج املحقَّقة يف العام الأول من تطبيق �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عام � ،2017أ�سهم نحو  91يف املئة من امل�ساعدات
اخلارجية ،املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  ،2018يف دعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الت�سعة هذه .ومت توجيه ما يزيد على ن�صف مدفوعات امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة دعم ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة الت�سعة املحدَّدة ،من �أ�صل  26مليار درهم �إماراتي ( 7.08مليار دوالر �أمريكي) ،مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا .وفيما
يتعلق بحجم امل�ساعدات حققت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018ارتفاع ًا كبري ًا ،مقدّم ًة م�ساعدات خارجية بزيادة قدرها  70يف املئة على العام ال�سابق.
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الشكل  :14المساعدات اإلماراتية الموجهة ألهداف التنمية المستدامة التي تدعمها سياسة المساعدات الخارجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وقطاع األنشطة
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 1

القضاء على
الفقر

خدمات الدعم والتنسيق

هدف 3

%42
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية

الصحة الجيدة
والرفاة

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%55
الخدمات الطبية

%15

%28
مكافحة األمراض المعدية

خدمات الرعاية اإلجتماعية
%14

%10
األبحاث الطبية

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%10

%4
أخرى

أخرى
%19

%4

المجموع الكلي 770.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 4

التعليم الجيد

المجموع الكلي 585.4 :مليون دوالر أمريكي

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية

هدف 5

%32
خدمات الدعم والتنسيق

المساواة بين
الجنسين

المساهمات في المنظمات الدولية
%98
منظمات ومؤسسات دعم المرأة

%29

%2

مرافق التعليم والتدريب

المجموع الكلي 5.1 :مليون دوالر أمريكي

%16
التعليم العالي
%12
أخرى
%11
المجموع الكلي 304.8 :مليون دوالر أمريكي

هدف 8

العمل
الالئق ونمو
االقتصاد

دعم الميزانية العامة
%96
المساهمات في المنظمات الدولية
%3
أخرى

هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

%1

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة

المجموع الكلي 1,860.8 :مليون دوالر أمريكي

%60
توليد الطاقة من الموارد المتجددة
%16
طاقة الرياح
%8
الطاقة الشمسية
%6

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

دعم الميزانية العامة
%96
التطوير القضائي والقانوني
%3
أخرى

أخرى

%0.04

%10
المجموع الكلي 2,549.6 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 311.2 :مليون دوالر أمريكي

هدف 9

الصناعة
واالبتكار
والهياكل
األساسية

هدف 17

البنية التحتية للنقل الجوي
%79
البنية التحتية للنقل البري
%11
البنية التحتية للنقل البحري
%11
أخرى
%0.5
المجموع الكلي 429.0 :مليون دوالر أمريكي

عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

دعم الميزانية العامة
%78
الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية
%13
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
%7
السياسات اإلدارية للقطاع العام
%2
المجموع الكلي 264.2 :مليون دوالر أمريكي
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حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية
المجموع الكلي 2,549.6 :مليون دوالر أمريكي
هدف 8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض
غير محدد (برامج في دول متعددة)

1,396.1
1,150.4
1.4
1.3
0.3
0.1

%55
%45
%0.1
%0.05
%0.01
%0.01

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
غير محدد (برامج في دول متعددة)
الدخل العالي

1,010.9
398.5
392.0
59.3
0.05

%45
%12
%12
%3
%0.002

المجموع الكلي 1,860.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 1

القضاء على
الفقر
المجموع الكلي 770.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 3

الصحة الجيدة
والرفاة
المجموع الكلي 585.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
غير محدد (برامج في دول متعددة)
الدخل العالي

566.1
136.5
37.5
28.2
2.6

%37
%81
%5
%4
%3.0

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل العالي
غير محدد (برامج في دول متعددة)
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض

345.2
117.3
65.7
49.1
8.1
0.1

%95
%02
%11
%8
%1
%10.0

الدخل العالي
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

291.6
47.8
47.1
42.5

%68
%11
%11
%10

المجموع الكلي 429.0 :مليون دوالر أمريكي
هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل العالي
غير محدد (برامج في دول متعددة)
الشريحة العليا من متوسط الدخل

194.3
63.6
25.4
15.7
12.3

%26
%02
%8
%5
%4

المجموع الكلي 311.2 :مليون دوالر أمريكي
هدف 4

التعليم الجيد
المجموع الكلي 304.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف
المجموع الكلي 264.2 :مليون دوالر أمريكي
هدف 5

المساواة بين
الجنسين
المجموع الكلي 5.1 :مليون دوالر أمريكي

غير محدد (برامج في دول متعددة)
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
غير محدد (برامج في دول متعددة)
الدخل العالي

غير محدد (برامج في دول متعددة)
ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل

104.0
97.6
75.3
19.4
8.6

169.2
48.2
35.1
11.7
0.001

5.0
0.1
0.01

%34
%32
%25
%6
%3

%64
%18
%13
%4
%0.0002

%98
%2
%0.3
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عدد من التالميذ المستفيدين من برامج مؤسسة دبي العطاء التعليمية في إحدى المدارس بزيمبابوي.
المصدر :مؤسسة دبي للعطاء

أهداف التنمية المستدامة التسعة وقطاعات المساعدات
برز ،خالل عام  ،2018ثالثة من �أهداف التنمية امل�ستدامة؛ لتكون حمور تركيز دولة الإمارات ،وقد وردت جميعها �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة ()2021-2017؛ �إذ ح�صلت على نحو ثلثي الإجمايل ،وتلك الأهداف هي :الهدف ( :)16ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية (وح�صل على
 9.35مليار درهم �إماراتي؛ توازي  2.55مليار دوالر �أمريكي) ،والهدف ( :)8العمل الالئق ومنو االقت�صاد (وح�صل على  6.83مليار درهم �إماراتي؛ توازي  1.86مليار
دوالر �أمريكي)؛ والهدف ( :)1الق�ضاء على الفقر ( 2.83مليار درهم �إماراتي؛ توازي  770.8مليون دوالر �أمريكي).
املوجه �إىل م�صلحة �أهداف التنمية امل�ستدامة الثالثة هذه (بن�سبة  57يف املئة) لتحقيق الأهداف التنموية امل�ستدامة
وقد مت توجيه ما يزيد على ن�صف الدعم الإماراتي َّ
لنحو  30دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا .وح�صلت جميع هذه البلدان ،با�ستثناء واحدٍ منها ،على تلك امل�ساعدات اخلارجية يف �شكل منح بن�سبة  100يف املئة .وكانت �إثيوبيا
واليمن على ر�أ�س قائمة الدول املتلقية لهذا النوع من امل�ساعدات.
املوجه �إىل حتقيق الهدفني اخلام�س“ :امل�ساواة بني اجلن�سني” ،وال�سابع ع�شر“ :عقد ال�شراكات لتحقيق الأهداف” ،يف �صورة دعم
وكانت غالبية الدعم الإماراتيَّ ،
للميزانية العامة للحكومات واملنظمات متعددة الأطراف التي تعمل على تنفيذ خطط تنموية متعددة اجلوانب ت�شمل احلد من التفاوت بني الدول ،وتعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز و�سائل تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة ب�شكل عام.
املوجه �إىل �سبعة من �أهداف التنمية امل�ستدامة
وبنا ًء على حجم مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة خالل عام  2018ت�ستعر�ض ال�صفحات التالية الدعم الإماراتي َّ
الت�سعة التي ركزت عليها �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة (.)2021-2017
وعلى نحو م�شابه ،مت ا�ستعرا�ض قطاعات امل�ساعدات التي دعمتها دولة الإمارات خالل عام  2018حتت كل هدف من �أهداف امل�ساعدات اخلارجية.
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وت�ستعر�ض الفقرات التالية مزيد ًا من املعلومات حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة الثمانية التي تركز عليها �سيا�سة دولة
الإمارات للم�ساعدات اخلارجية.

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

التقدم العالمي
ُّ
المحرز في تحقيق
َ
الهدف السادس عشر
من أهداف التنمية
المستدامة خالل عام
:2018
ال تزال مناطق كثيرة من
العالم تعاني من أهوال
ال توصف نتيجة للنزاعات
المسلحة ،أو ألشكال
العنف األخرى التي تجري
داخل المجتمعات ،وعلى
الصعيد المحلي .كما أن
التقدم في تعزيز سيادة
القانون والوصول إلى
العدالة غير متكافئ.
ومع ذلك يجرى إحراز
تقدم في وضع لوائح
تنظيمية ترمي إلى
تعزيز وصول الجمهور
إلى المعلومات ،وإن
ً
بطيئا ،وتعزيز
كان ذلك
مؤسسات تدعم حقوق
اإلنسان على المستوى
الوطني.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

يتوافق الهدف (" :)16الت�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"،
مع املو�ضوع والهدف الرئي�سي ل�سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات :االزدهار وال�سالم
العاملي؛ لذا لي�س من امل�ستغ َرب �أن يربز هذا الهدف
على ر�أ�س قائمة �أهداف التنمية امل�ستدامة التي
دعمتها دولة الإمارات خالل عام .2018
وقد �أنفقت الإمارات  9.35مليار درهم �إماراتي
( 2.55مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يقرب ثلث
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام  ،2018مل�صلحة م�شروعات
ت�ساعد على حتقيق الأهداف العاملية التي تن�شر
"ال�سالم واالزدهار وامل�ؤ�س�سات القوية" .ومت
تخ�صي�ص �أكرث من ن�صف تلك امل�ساعدات مل�صلحة
اليمن ،و 55يف املئة منها مت تقدميها يف �صورة منح.
قطاع دعم الميزانية والبرامج
العامة

�أنفقت الإمارات �أكرث من  95يف املئة من �إجمايل
املوجهة مل�صلحة الهدف ال�ساد�س ع�شر
املدفوعات َّ
من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �صورة دعم
للميزانية العامة .و�أ�سهمت تلك امل�ساعدات املقدمة
كم�ساعدات ثنائية ،بقيمة  9.03مليار درهم
�إماراتي ( 2.46مليار دوالر �أمريكي) ،يف تزويد
امليزانيات الوطنية للحكومات التي دعمتها دولة
الإمارات بتمويل �إ�ضايف؛ وذلك لدعم الأولويات
الوطنية الهادفة �إىل احلفاظ على روح ال�سالم
والعدالة يف املقام الأول� ،إىل جانب �إقامة جمتمعات
تت�سم بال�شمولية من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
يف الوقت نف�سه.
وب�شكل عام جاء قطاع دعم امليزانية والربامج
العامة على ر�أ�س قائمة قطاعات امل�ساعدات
الأكرث تلقي ًا للتمويل من دولة الإمارات خالل عام
2018؛ حيث ح�صل على ما يزيد على ن�صف
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة
خالل العام .وبالإ�ضافة �إىل املدفوعات التي
مت تخ�صي�صها مل�صلحة الهدف ال�ساد�س ع�شر
من �أهداف التنمية امل�ستدامة حتت مظلة هذا
القطاع ،مت توجيه  6.58مليار درهم �إماراتي

( 1.79مليار دوالر �أمريكي) �إىل م�صلحة الهدف
الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة؛ حيث دعمت
دولة الإمارات النمو االقت�صادي لعدد من الدول
النامية من خالل تزويدها بدعم مليزانياتها.
الحماية والتأمين في مواقع
األزمات اإلنسانية

تُع ُّد حماية وم�ساعدة الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة،
مبا فيها الأطفال ،من �صميم �أهداف امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية؛ وتبع ًا للبيانات املتوافرة عن
الأعوام من � 2005إىل 2017؛ فقد �أ�شار تقرير
الأمم املتحدة ب�ش�أن �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل
�أن “حوايل  8من كل � 10أطفال ترتاوح �أعمارهم
ل�شكل ما
عام واحد و 14عام ًا قد تعر�ضوا ٍ
ما بني ٍ
من �أ�شكال اال�ضطهاد النف�سي ،و�/أو العقاب البدين
ب�شكل منتظم يف املنزل يف  81دولة (غالبيتها دول
نامية) .ويف جميع تلك الدول ،فيما عدا �سبع ًا منها،
تع َّر�ض �أكرث من ن�صف ه�ؤالء الأطفال ملمار�سات
ت�أديبية تت�سم العنف”.
ولذلك؛ وا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام ،2018
م�ساعدة الأطفال املحرومني بو�سائل عدَّة ،من
بينها توفري دعم متويلي لدور الأيتام واملراكز
املجتمعية ،مبدفوعات بلغت  329.4مليون درهم
�إماراتي ( 89.7مليون دوالر �أمريكي)؛ ففي مانيال
بالفلبني ،على �سبيل املثال ،مت ّول الإمارات التكاليف
الت�شغيلية ال�سنوية مل�ؤ�س�سة ترعى الأطفال الذين يف
حاجة �إىل احلماية والرعاية ،كالذين ينتمون �إىل
ال�شرائح الأكرث فقر ًا ،واملنبوذين ،والذين تع َّر�ضوا
للإ�ساءة ،واال�ستغالل ،وامله َملني ،والأيتام.
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هدف 8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

المحرز
التقدم العالمي
َ
في تحقيق الهدف
الثامن من أهداف
التنمية المستدامة
خالل عام 2018
ارتفعت إنتاجية العمل
وانخفض معدل البطالة
على الصعيد العالمي؛
ومع ذلك هناك حاجة
قدر أكبر من التقدم
إلى
ٍ
ُّ
للتمكن من زيادة فرص
ً
وخاصة للشباب،
العمل،
والحد من العمالة
غير الرسمية وعدم
المساواة في سوق
العمل (والسيما من
حيث الفجوة في األجور
بين الجنسين) ،وتشجيع
بيئة عمل آمنة ومأمونة،
وتحسين الوصول إلى
الخدمات المالية لضمان
استمرارية العمل،
وتحقيق نمو اقتصادي
شامل للجميع.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

متا�شي ًا مع املو�ضوع والهدف الرئي�سي ل�سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،املتعلق بدفع ال�سالم واالزدهار العاملي،
جاء الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف املرتبة الثانية للقطاعات الأكرث تلقي ًا للتمويل من
دولة الإمارات خالل عام 2018؛ حيث ت�ضافرت
جهود اجلهات الإماراتية املانحة لتقدمي م�ساعداتها
من �أجل تعزيز النمو االقت�صادي َّ
املطرد وال�شامل
للجميع وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة،
وتوفري العمل الالئق للجميع.
وح�صل الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة
على ما يقرب من ربع امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات خالل عام  .2018وقد ح�صلت
خم�س دول من فئة البلدان الأقل منو ًا على ما
املوجهة مل�صلحة
يزيد على ن�صف قيمة التمويل َّ
هذا الهدف ،الذي بلغت قيمته  6.83مليار درهم
�إماراتي ( 1.86مليار دوالر �أمريكي) .كما مت
خم�س من
توجيه �أكرث من  20يف املئة منه مل�صلحة ٍ
دول ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل.
وجاءت �إثيوبيا والأردن وجمهورية �صربيا على
ر�أ�س قائمة الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية
املوجهة مل�صلحة الهدف الثامن من �أهداف التنمية
امل�ستدامة خالل عام .2018
املوجهة مل�صلحة
و�شملت امل�ساعدات الإماراتية َّ
الهدف الإمنائي الثامن كذلك تعزيز قدرات القوى
العاملة من خالل توفري فر�ص بناء القدرات؛ ف�سعي ًا
�إىل حت�سني م�ستوى اخلدمات احلكومية ،ومتكني
القوى الب�شرية العاملة� ،أ�سهم م�شروع بناء القدرات
وحتديث مهارات العمل ،الذي م َّولته دولة الإمارات
يف م�صر والأردن على �سبيل املثال ،يف توفري تدريب
مو�سع يف جماالت تكنولوجيا املعلومات
متخ�ص�ص َّ
واالت�صاالت والربجمة ملا يقرب من � 95ألف فرد
وموظف حكومي مدين ،م ّثلت الن�ساء نحو  45يف
املئة منهم.
وفيما يتعلق بحجم امل�ساعدات مت توجيه غالبية
املوجه �إىل الهدف الإمنائي الثامن يف �صورة
الدعم َّ
دعم للميزانية العامة ،و�إ�سهامات يف املنظمات
الدولية؛ ومت تقدمي ما يزيد على  90يف املئة منها
مي�سرة.
يف �صورة قرو�ض َّ

قطاع دعم الميزانية والبرامج
العامة

�ساعدت دولة الإمارات على تعزيز ودفع الغايات
العاملية املد َرجة �ضمن الهدف الثامن من �أهداف
التنمية امل�ستدامة من خالل دعم امليزانية والربامج
العامة لأربع من الدول النامية .وكانت غالبية هذه
الإ�سهامات ،التي بلغت قيمتها  6.58مليار درهم
�إماراتي ( 1.79مليار دوالر �أمريكي) ،يف �صورة
�إ�سهامات غري خم�ص�صة؛ ما �أتاح للحكومات مرونة
�أكرب يف تخ�صي�ص التمويل املمنوح وفق ًا للخطط
التنموية للدول املدعومة ،بدء ًا من برامج الق�ضاء
على الفقر ،و�ضمان ا�ستمرار اخلدمات احلكومية،
املوجهة �إىل املواطنني ،وحتى تنفيذ
والربامج العامة َّ
اال�سرتاتيجيات والإ�صالحات املقرتحة لالقت�صاد
الكلي ،وغريها من �أوجه الإنفاق.
وب�صفته القطاع الأعلى تلقي ًا للتمويل خالل عام
 ،2018بن�سبة جتاوزت ن�صف �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل العام
نف�سه ،مت توجيه ق�سم كبري (بلغ  9.03مليار
درهم �إماراتي� ،أي  2.46مليار دوالر �أمريكي) من
مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة
كدعم للميزانية مل�ساعدة حكومات الدول املدعومة
ٍ
على “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” ،وهذا ما يعبرّ عنه الهدف
ال�ساد�س ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية.
المقدمة إلى قطاع
اإلسهامات
َّ
المنظمات الدولية

احتّل هذا القطاع املرتبة الثانية بني القطاعات
املوجه لتحقيق الهدف الثامن
الأكرث تلقي ًا للتمويل َّ
مب�ساعدات بلغت
من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
ٍ
 205.8مليون درهم �إماراتي ( 56مليون دوالر
�أمريكي) ،خالل عام 2018؛ حيث ح�صلت اثنتا
ع�شرة منظمة متعددة الأطراف من خالل هذا
التمويل على �إ�سهامات غري خم�ص�صة ،و�إ�سهامات
يف ميزانياتها الأ�سا�سية خالل عام .2018
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دورة تدريبية لتمكين  100سيدة من رائدات المستقبل للتميّ ز
في مجال الضيافة في رواندا.
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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هدف 1

القضاء على الفقر

المحرز
التقدم العالمي
َ
ُّ
في تحقيق الهدف األول
من أهداف التنمية
المستدامة خالل عام
:2018
حدة
على الرغم من أن َّ
الفقر المدقع قد َّ
خفت
بشكل كبير منذ عام
 ،1990فال تزال هناك
جيوب تمثل أسوأ أشكال
الفقر .ويتطلب القضاء
على الفقر وجود أنظمة
حماية اجتماعية شاملة
تهدف إلى حماية جميع
األفراد طوال فترة الحياة.
كما يتطلب اتخاذ تدابير
هادفة إلى الحد من
الضعف أمام الكوارث،
ومعالجة المشكالت التي
تواجهها مناطق جغرافية
محددة تعاني من نقص
َّ
الخدمات داخل كل بلد.
وقد انخفض معدل الفقر
المدقع بصورة سريعة؛
ففي عام  2013كان
هذا المعدل على ثلث ما
كان عليه في عام .1990
وتشير أحدث التقديرات
العالمية إلى أن  11في
المئة من سكان العالم ،أو
 783مليون شخص ،كانوا
يعيشون دون عتبة الفقر
المدقع في عام .2013
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

جاء الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
"الق�ضاء على الفقر بكافة �أ�شكاله يف كل مكان"،
من بني الأهداف الثالثة الأوىل الأكرث تلقي ًا للدعم
من دولة الإمارات؛ وذلك متا�شي ًا مع �أول الأهداف
التي وردت �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة (2017-
 ،)2021بتح�سني حياة الأفراد ،واحلد من الفقر،؛
املوجه مل�صلحة
حيث و�صلت قيمة الدعم الإماراتي َّ
الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل
 2.83مليار درهم �إماراتي ( 770.8مليون دوالر
�أمريكي)� ،أي ما يقرب من  10يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
خالل عام  .2018ويو�ضح هذا التقرير �أن غالبية
امل�ساعدات اخلارجية املقدَّمة من دولة الإمارات،
�إن مل تكن كلها ،التي مت تعيينها مل�صلحة �أهداف
�أخرى من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص الهدف الثامن" :العمل الالئق ومنو
االقت�صاد" ،تلعب كذلك دور ًا حموري ًا يف الق�ضاء
على الفقر.
و�إدراك ًا من دولة الإمارات لالرتباط والعالقة ما
وجهت ما يقرب من
بني الفقر واله�شا�شة ،فقد َّ
 75يف املئة من الدعم املخ�ص�ص للهدف الأول من
�أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل  30دولة من البلدان
الأقل منو ًا؛ بينما مت تخ�صي�ص �أقل من ُخم�سه
لدعم  23دولة �ضمن ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
متو�سطة الدخل.
املوجه �إىل
وفيما يتعلق باحلجم ارتفعت قيمة الدعم َّ
الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة مبقدار
 144يف املئة ع َّما �سبق تقدميه يف العام الأ�سبق؛ ومت
تقدمي نحو  15يف املئة من هذا الدعم كم�ساعدات
تنموية ،بينما مت تخ�صي�ص ما يزيد على  80يف
املئة منه كم�ساعدات �إن�سانية وبرامج للإغاثة يف
الكوارث .وبنا ًء على هذا؛ مت توجيه ق�سم كبري من
امل�ساعدات الإماراتية املخ�ص�صة للهدف الأول
من �أهداف التنمية امل�ستدامة لدعم الفئات الأكرث
�ضعف ًا املت�ض ّررة من الأزمتني ال�سورية واليمنية.
املوجهة �إىل حتقيق
وقد قدمت الإمارات امل�ساعدات َّ
الهدف الإمنائي الأول ح�صري ًا يف �صورة منح.
وبالإ�ضافة �إىل خدمات الدعم والتن�سيق ،التي مت
تقدمي معظمها لدعم خميمات الالجئني ال�سوريني
املوجه
يف الأردن ،مت توجيه غالبية الدعم الإماراتي َّ
مل�صلحة الهدف الإمنائي الأول كم�ساعدات متعددة
القطاعات يف حاالت الطوارئ ،وخلدمات الرعاية
االجتماعية ،وقطاع ال�صحة يف حاالت الطوارئ.

المساعدات متعددة القطاعات
في حاالت الطوارئ

ما زال حجم االحتياجات الإن�سانية هائ ًال؛
فوفق ًا لتقارير الأمم املتحدة ،هناك ما يقرب من
 132مليون �شخ�ص يف  42دولة مبختلف �أنحاء
العامل يف حاجة �إىل احل�صول على م�ساعدات
�إن�سانية متعددة القطاعات يف عام 2019؛ 6ولهذا
ح�شدت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018نحو
 429.8مليون درهم �إماراتي ( 117مليون دوالر
�أمريكي) كم�ساعدات متعددة القطاعات يف حاالت
الطوارئ لدعم املجتمعات اله�شة ،التي متر بحاالت
طوارئ ،وتعاين من �صراعات م�ستمرة.
وقد �أ�سهمت الأزمات الثالث املمتدة ،يف العراق
و�سوريا واليمن ،يف دفع دولة الإمارات �إىل تقدمي
املوجه كم�ساعدات متعددة
اجلزء الأكرب من الدعم َّ
القطاعات يف حاالت الطوارئ .وقد �أ�سهم هذا
الدعم يف توفري مواد �إغاثة يف حاالت الطوارئ،
مبا فيها امل�ساعدات امل�سهمة يف �إنقاذ الأرواح
كم�ستلزمات الإيواء واملواد غري الغذائية ،و�سالل
الغذاء ،ودعم التكاليف الت�شغيلية ملخيمات الالجئني
والنازحني داخلي ًا ،وغريها من االحتياجات.
و�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق ،جاءت ا�ستجابة دولة الإمارات
لالحتياجات الإن�سانية العاجلة للمت�ض ّررين من
الفي�ضانات بال�سودان ،والجئي الروهينغا ،وكذلك
الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا يف �إثيوبيا ،مبنزلة �شعاع
�أمل بالن�سبة �إليهم .كما م َّولت دولة الإمارات تكاليف
النقل ،و�س َّهلت تو�صيل  92طن ًا مرتي ًا من امل�ساعدات
�إىل الإندوني�سيني املت�ضررين من زلزال وت�سونامي
�سوالوي�سي ،نياب ًة عن منظمة اليوني�سيف 7.ويف مايل
قدمت الإمارات ،خالل عام  ،2018مئة طن من
8
امل�ساعدات الغذائية والإمدادات يف حاالت الطوارئ.
ومت ا�ستعرا�ض �أوجه الدعم وامل�ساعدات الإن�سانية
املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  2018يف خمتلف
القطاعات مبزيدٍ من التف�صيل يف الف�صل الثالث.
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توزيع المساعدات الغذائية من قبل برنامج األغذية العالمي في عدن بتمويل من المنحة اإلماراتية السعودية المشتركة.
المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(أوتشا)

قطاع الخدمات االجتماعية

ت�ساعد �أنظمة احلماية االجتماعية على احلد من
الفقر والق�ضاء عليه ،وتوفري �شبكة �أمان للفئات
ال�ضعيفة .ومع هذا؛ فوفق ًا للأمم املتحدة ال يوجد
للحماية االجتماعية ظل على �أر�ض الواقع للغالبية
العظمى من �سكان العامل؛ ففي عام  2016كان نحو
 55يف املئة من �سكان العامل� ،أي نحو  4مليارات
�شخ�ص ،غري م�شمولني ب�أي مزايا نقدية �ضمن
�أي نظام للحماية االجتماعية .ويف منطقة جنوب
ال�صحراء الكربى يعي�ش نحو  87يف املئة من
ال�سكان دون تغطية من �أي �شبكات حماية� ،أو �أنظمة
9
للرعاية االجتماعية ،مع الأ�سف.
ولهذا كان متويل اخلدمات االجتماعية من ال�سمات
البارزة للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة

الإمارات .ففي عام  2018دفعت الإمارات
 467.4مليون درهم �إماراتي ( 127.3مليون
دوالر �أمريكي) مل�صلحة هذا القطاع ،مبا ميثل
زيادة  36يف املئة على العام ال�سابق .و�أ�سهم نحو
 40يف املئة من هذه امل�ساعدات يف دعم  30دولة
من فئة البلدان الأقل منو ًا؛ حيث غالب ًا ما تكون
االحتياجات �إىل خدمات الرعاية االجتماعية بها يف
�أبلغ �صورها .وكان ال�سودان على ر�أ�س قائمة الدول
املتلقية لهذا النوع من الدعم.
وبالإ�ضافة �إىل الدعم املقدم �إىل واحدٍ من �أطول
برامج دولة الإمارات امتداد ًا ،وهو كفالة �أكرث
دول نامية� ،أ�سهمت
من � 150ألف طفل يتيم يف ٍ
املوجهة �إىل قطاع اخلدمات
امل�ساعدات الإماراتية َّ
االجتماعية يف تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للرجال

والن�ساء والأطفال وكبار ال�سن وذوي الإعاقات
الذين يعي�شون ظروف ًا تت�سم بال�ضعف واله�شا�شة؛
حيث مت تزويدهم بالغذاء ،وامللب�س ،ومرافق املياه
والت�صحاح ،وخدمات الرعاية ال�صحية .و�إ�ضافة
�إىل هذا كانت فر�ص توليد الدخل والوحدات
الإنتاجية �صغرية احلجم جزء ًا من هذا الدعم،
وكان الغر�ض منها جميعها �إتاحة بريق �أمل،
وانت�شال ه�ؤالء الأفراد من دائرة الفقر.
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هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

المحرز
التقدم العالمي
َ
في تحقيق الهدف الثالث
من أهداف التنمية
المستدامة خالل عام
:2018
ارتفع عدد الناس الذين
يعيشون اليوم حياة صحية
مما كانوا عليه في
أفضل َّ
العقد الماضي .ومع ذلك؛
ال يزال الناس يعانون من
ً
أمراضا يمكن
داع
دون ٍ
الوقاية منها ،وكثير منهم
يفقدون حياتهم قبل األوان.
ُّ
التغلب على
ويتطلب
المرض واعتالل الصحة بذل
جهود متضافرة ومستدامة
تركز على المجموعات
السكانية والمناطق
المهملة.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

احتل قطاع ال�صحة املرتبة الثانية للقطاعات الأكرث
تلقي ًا للتمويل من دولة الإمارات خالل عام 2018؛
فمنذ البدء يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة عام
املوجهة من
 ،2016ظلت مدفوعات امل�ساعدات َّ
دولة الإمارات لدعم برامج ال�صحة العاملية كبرية
وعالية القيمة .وكانت املدفوعات الإجمالية ،املوثقة
يف تقرير هذا العام ،بقيمة  2.15مليار درهم
�إماراتي ( 585.4مليون دوالر �أمريكي) واملقدمة
يف �صورة منح ،هي الأعلى منذ البدء يف تنفيذ
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وبارتفاع يزيد على قيمة
املدفوعات املقدمة عام  2017مبرتني ون�صف .وقد
مت تقدمي ما يزيد على ن�صفها كجزء من امل�ساعدات
الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات .وح�صلت
 25دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا على  59يف املئة
منها ،وح�صلت  19دولة تنتمي �إىل ال�شريحة الدنيا
من فئة البلدان متو�سطة الدخل على ُخم�س �إجمايل
املوجهة �إىل الهدف
مدفوعات امل�ساعدات الإماراتية َّ
الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،بينما مت
توجيه �أكرث من ن�صفها �إىل اليمن.
وتتناول ال�صفحات التالية بع�ض القطاعات الفرعية
لل�صحة التي دعمتها دولة الإمارات خالل عام
.2018
الصحة في حاالت الطوارئ

ت�أ َّلفت غالبية برامج ال�صحة العاملية ،التي دعمتها
دولة الإمارات خالل عام  ،2018من م�شروعات
لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية يف �أثناء حاالت
املحا�صرين يف
الطوارئ لآالف الأ�شخا�ص ال�ضعفاء
َ
الأزمات والأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة .وقد م ّثل هذا
الدعم ما يزيد على ن�صف مدفوعات امل�ساعدات
املوجهة �إىل الهدف الثالث من �أهداف
الإماراتية َّ
التنمية امل�ستدامة ،مبا يعادل  1.18مليار درهم
�إماراتي ( 322.1مليون دوالر �أمريكي) مت تقدميها
يف �صورة منح ،وقد ح�صل اليمنيون على �أكرث من
10
 95يف املئة منها.
وقد ا�ستجابت دولة الإمارات الحتياجات الرعاية
ال�صحية والطبية يف حاالت الطوارئ ملاليني
الأ�شخا�ص ال�ضعفاء املت�ض ّررين من الأزمة اجلارية
يف اليمن .ويف ظل تناق�ص اخلدمات الأ�سا�سية
يف اليمن ،حافظت دولة الإمارات على التزامها
بتوفري م�ساعدات خارجية متعددة القطاعات،
مبا فيها اخلدمات ال�صحية يف حاالت الطوارئ.
املوجه �إىل قطاع ال�صحة يف حاالت
و�شمل الدعم َّ
الطوارئ متوي ًال بقيمة  189.4مليون درهم
�إماراتي ( 51.6مليون دوالر �أمريكي) مل�صلحة
منظمة ال�صحة العاملية كدعم خلطة الأمم املتحدة
لال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن عام  .2018وكان
الهدف اال�سرتاتيجي الأول خلطة الأمم املتحدة
لال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن هو توفري امل�ساعدات
امل�سهمة يف �إنقاذ الأرواح للأ�شخا�ص الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة يف اليمن؛ من خالل اال�ستجابة الف َّعالة

املوجهة .كما �أ�سهمت هذه امل�ساعدات يف تنفيذ
َّ
عدد من امل�شروعات ال�صحية املتنوعة املخ�ص�صة
للن�ساء ،التي نفذتها منظمة ال�صحة العاملية .وقد
مت تخ�صي�ص جزء كبري من �إجمايل امل�ساعدات
املوجهة �إىل قطاع ال�صحة يف حاالت
الإماراتية َّ
الطوارئ باليمن ملحاربة وباء الكولريا يف الدولة؛
�سجلت وزارة ال�صحة العامة وال�سكان
حيث َّ
 12289حالة ا�شتباه يف الإ�صابة باملر�ض خالل
11
عام .2018
وتعمل مرافق الرعاية ال�صحية الإماراتية ،كعيادة
القلب الكبري وامل�ست�شفى الإماراتي-الأردين
امليداين يف املفرق ،على تلبية احتياجات الرعاية
ال�صحية لالجئني ال�سوريني يف الأردن ،مبن فيهم
املقيمون يف خميم الزعرتي واملخيم الإماراتي-
الأردين مريجب الفهود لالجئني على مدار العام؛
حيث و�صلت قيمة الدعم املخ�ص�ص للرعاية
املوجه �إىل ه�ؤالء
ال�صحية يف حاالت الطوارئ َّ
املت�ضررين من الأزمة ال�سورية ،خالل عام ،2018
�إىل  15.5مليون درهم �إماراتي ( 4.2مليون دوالر
�أمريكي).
وعلى نح ٍو موازٍ دعمت دولة الإمارات م�شروعات
ال�صحة واملياه والإ�صحاح والنظافة ال�صحية
التي نفذتها وكالة الأونروا ،مب�ساعدات بلغت
 7.35مليون درهم �إماراتي (مليوين دوالر �أمريكي)
كدعم مايل خم�ص�ص لهذا القطاع .ومت ا�ستعرا�ض
�أوجه الدعم وامل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام  2018يف خمتلف القطاعات
مبزيدٍ من التف�صيل يف الف�صل الثالث.
الخدمات الطبية

املوجهة �إىل
كانت غالبية امل�ساعدات الإماراتية َّ
قطاع اخلدمات الطبية خالل عام  2018يف �شكل
بناء للم�ست�شفيات والعيادات الطبية ،وكذلك لتمويل
التكاليف الت�شغيلية ،وتوفري املعدات والأجهزة
الطبية ،وذلك بقيمة  602.9مليون درهم �إماراتي
( 164.2مليون دوالر �أمريكي) بزيادة قدرها
 38يف املئة على ما �سبق تقدميه يف عام ،2017
وح�صل قطاع اخلدمات الطبية يف دول ال�شريحة
الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل على ما يقرب
من  45يف املئة من هذه املنحة ،وقد مت تقدمي
غالبيتها �إىل م�صر وباك�ستان .كما ح�صلت  20دولة
ن�صيب من هذا
من فئة البلدان الأقل منو ًا على
ٍ
الدعم.
ففي باك�ستان �أ�سهم امل�شروع متعدد ال�سنوات
مبدفوعات قدرها  123.6مليون درهم �إماراتي
( 33.7مليون دوالر �أمريكي) خالل عام ،2018
يف دعم تطوير امل�ست�شفى الإماراتي ،وهو مرفق
طبي تخ�ص�صي متكامل يحتوي على � 1000سرير،
وي�ستقبل يف املتو�سط  6000مري�ض يومي ًا.
وبالإ�ضافة �إىل وظيفته الأ�سا�سية ،كمرفق لتوفري
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الرعاية ال�صحيةُ ،يع ُّد امل�ست�شفى كذلك جم َّمع ًا
�أكادميي ًا طبي ًا مزود ًا مبعامل وقاعات للمحا�ضرات
للعاملني يف احلقل الطبي ،مبن فيهم �أفراد القوات
امل�سلحة.
ودعمت دولة الإمارات تنفيذ ثمانية م�شروعات
للخدمات الطبية يف جمهورية م�صر العربية خالل
عام  ،2018و�شمل هذا الدعم م�ست�شفى الأطفال
من خالل توفري الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية،
وكذلك بناء مرافق متخ�ص�صة �شملت جمال الأ�شعة
الت�شخي�صية.
ويف الأردن �أ�سهمت امل�ساعدات الإماراتية يف دعم
تطوير العديد من املراكز الطبية املتخ�ص�صة،
بالإ�ضافة �إىل موا�صلة تنفيذ م�شروع مدينة
امللك ح�سني الطبية .و�إ�ضافة �إىل هذا وا�صلت
دولة الإمارات تقدمي الدعم �إىل مركز احل�سني
لل�سرطان ،الذي ي�سع �أكرث من � 250ألف مري�ض
�سنوي ًا؛ من �أجل تو�سيع عملياته الت�شغيلية ،وتعزيز
قطاع ال�سياحة الطبية يف الأردن.
وعلى النحو نف�سه ح�صل م�ست�شفى للأطفال
م�ساعدات
مبقاطعة ماري يف تركمان�ستان على
ٍ
�إماراتية بقيمة  24.6مليون درهم �إماراتي
( 6.7مليون دوالر �أمريكي) خالل عام .2018
و�أ�سهمت الإمارات ،خالل عام  ،2018يف تنفيذ
عدد من امل�شروعات الهادفة �إىل حت�سني البنية
التحتية ال�صحية؛ ما �أتاح خدمات الرعاية
ال�صحية ملاليني الأ�شخا�ص يف �أفغان�ستان وفل�سطني
و�سرياليون ،والعديد من الدول النامية الأخرى.

المعدية :محاربة
مكافحة األمراض ُ
وباء المالريا

يقدِّ ر تقرير الأمم املتحدة حول التقدم يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة وجود  19.9مليون
طفل مل يح�صلوا على اللقاحات امل�سهمة يف �إنقاذ
الأرواح خالل العام الأول من حياتهم؛ ما يع ّر�ضهم
ملخاطر ج َّمة تتعلق باحتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض
تهدد احلياة .كما يفيد التقرير با�ستمرار تَ�صدُّر
منطقة جنوب ال�صحراء الكربى قائمة �أعلى
مناطق الإ�صابة باملالريا؛ حيث يحدث فيها �أكرث
من  90يف املئة من حاالت الإ�صابة باملر�ض على
م�ستوى العامل .ومن الأمور املثرية للقلق وجود نحو
 3.5مليون حالة �إ�صابة باملالريا �إ�ضافية يف  10من
�أعلى الدول الإفريقية التي ينت�شر فيها املر�ض خالل
12
عام  ،2017مقارن ًة بالعام الأ�سبق.
وما زالت دولة الإمارات ثابتة على التزامها بالق�ضاء
على تلك العدوى املر�ضية املميتة؛ فبالإ�ضافة �إىل
املوجه �إىل �صندوق “بلوغ �آخر ميل” تتعهد
دعمها َّ
دولة الإمارات بتخلي�ص العامل من مر�ض �شلل
الأطفال ،وهو مر�ض معدٍ مميت يعوق احلركة غالب ًا
ما ي�صيب الأطفال .وقد نفذت دولة الإمارات غالبية
جهودها يف هذا ال�ش�أن من خالل امل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان ()UAE-PAP؛ حيث جنحت
يف تو�صيل اللقاحات امل�ضادة ملر�ض �شلل الأطفال
لتح�صني �أكرث من  57مليون طفل باك�ستاين خالل
13
الفرتة من  2014حتى .2018

مالية من دولة الإمارات بقيمة  88.2مليون درهم
�إماراتي ( 24مليون دوالر �أمريكي) لتمويل جهوده
العاملية الرامية �إىل الق�ضاء على مر�ض �شلل
الأطفال .ويف �أوزبك�ستان قدمت دولة الإمارات
مدفوعات بقيمة  21.5مليون درهم �إماراتي
( 5.9مليون دوالر �أمريكي) ،خالل عام 2018؛
لتمويل تطوير امل�ست�شفى الوطني لعالج الأمرا�ض
املعدية يف الدولة.
ويف جهدٍ مواز مت توفري �شبكات احلماية من البعو�ض
يف ت�شاد ملحاربة الإ�صابة باملالريا .و�إ�ضافة �إىل هذا
دفعت الإمارات الدفعة الثانية من دعمها املايل،
املمتد على مدى � 3سنوات بقيمة  18.4مليون درهم
�إماراتي ( 5ماليني دوالر �أمريكي)؛ مل�صلحة �شراكة
“احلد من انت�شار املالريا” ،وهي حتالف عاملي
ي�ضم ك ًال من منظمة ال�صحة العاملية ،ومنظمة
اليوني�سيف ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
والبنك الدويل ،انطلق عام  1998يف جهد م�شرتك
من�سقة للق�ضاء على املر�ض.
للقيام با�ستجابة عاملية َّ

وتلقى �صندوق الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) ،خالل عام  ،2018م�ساعدات

فتاة تعاني من سوء تغذية شديد الحدة تخضع للفحص في المركز الصحي الذي تدعمه منظمة اليونيسف بمديرية األزارق (بمحافظة الضالع).
المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(أوتشا)
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هدف 9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

التقدم العالمي المحرز
في تحقيق الهدف
التاسع من أهداف
التنمية المستدامة خالل
عام :2018
شهد العالم إحراز تقدم
ثابت وملحوظ في قطاع
ُّ
وللتمكن من
الصناعة.
تحقيق التصنيع الشامل
للجميع والمستدام ،ينبغي
إطالق العنان للقوى
االقتصادية التنافسية
للتمكن من توليد الدخل،
وخلق فرص العمل ،وتيسير
التجارة الدولية ،وتمكين
استخدام الموارد بكفاءة.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

جاء الهدف التا�سع� :إقامة بنى حتتية قادرة على
ال�صمود ،وحتفيز الت�صنيع امل�ستدام ال�شامل
للجميع ،وت�شجيع االبتكار ،يف املركز اخلام�س بني
�أكرث �أهداف التنمية امل�ستدامة تلقي ًا للدعم من دولة
الإمارات خالل عام  ،2018مت�أخر ًا مرتبة واحدة
عن ترتيبه يف عام  .2017ومع هذا ،ففيما يتعلق
املوجهة خالل عام
باحلجم ،بلغت قيمة املدفوعات َّ
 2018مل�صلحة حتقيق هذا الهدف  1.58مليار
درهم �إماراتي ( 429مليون دوالر �أمريكي) ،بزيادة
قدرها  34يف املئة على العام الأ�سبق.
ونظر ًا �إىل �أن البنية التحتية تُع ُّد �أحد الربامج
املوا�ضيعية العاملية الرئي�سية الواردة �ضمن �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة للفرتة ()2021-2017؛ فلم ي�شهد هذا
القطاع منو ًا فح�سب ،بل مت تقدمي غالبيته يف �صورة
منح ،بن�سبة �إجمالية بلغت نحو  95يف املئة .وكانت
�إحدى ع�شرة دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا،
وال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل ،من
بني الدول املتلقية لهذه امل�ساعدات.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،كانت �أعلى ثالثة
قطاعات تلقي ًا للدعم ُمع َّينة �ضمن الهدف التا�سع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة :البنية التحتية
للنقل اجلوي ،والبنية التحتية للنقل الربي ،والبنية
التحتية للنقل البحري.
قطاع البنية التحتية للنقل الجوي

احتفظ قطاع البنية التحتية للنقل اجلوي ب�صدارته
ك�أكرث قطاعات امل�ساعدات املقدمة �ضمن الهدف
التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة تلقي ًا
للتمويل؛ بح�صوله على  1.24مليار درهم �إماراتي
( 337.7مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يقرب من
املوجهة �إىل الهدف
 80يف املئة من املدفوعات َّ
الإمنائي التا�سع خالل عام .2018
ففي املالديف وا�صلت دولة الإمارات متويل دعمها
لبناء مطارين دوليني يف الدولة :مطار فيالنا
الدويل يف العا�صمة ماليه ،ومطار دويل جديد يف
مانافارو ،مبنطقة نونو �آتول .و ُي َع ُّد هذا التطوير
لقطاع البنية التحتية للنقل اجلوي مبنزلة نقلة
ا�سرتاتيجية ،ودفعة لقطاع ال�سياحة يف الدولة ،كما
�أنه ي�سهم يف حت�سني �أن�شطة التجارة والتنقل لنحو
� 400ألف �شخ�ص يعي�شون على  188جزيرة متثل
14
م�ساحة الأرا�ضي الياب�سة للدولة.

قطاع البنية التحتية للنقل البري

املوجهة لدعم قطاع البنية
بلغت قيمة املدفوعات َّ
التحتية للنقل الربي  168.6مليون درهم �إماراتي
( 45.9مليون دوالر �أمريكي) لتنفيذ عددٍ من
امل�شروعات يف  14دولة خالل عام  .2018ومت
تخ�صي�ص �أكرث من  40يف املئة من هذا الدعم
مل�صلحة خم�سة من البلدان الأقل منو ًا .وقد ح�صلت
بنجالدي�ش والأردن واملغرب جمتمعة على ما يقرب
من ثلثي هذه امل�ساعدات.
ففي بنجالدي�ش ،وا�صلت دولة الإمارات متويلها
املوجه لإعادة تعبيد طريق "جويدفبور – ت�شاندرا –
َّ
تاجنيل � -إلينجا" بطول  70كيلومرت ًا .ولدعم النمو
االقت�صادي-االجتماعي يف املغرب ،مدَّت الإمارات
مب�ساعدات بلغت  42.2مليون درهم
يد العون
ٍ
�إماراتي ( 11.5مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة
منح لتمويل بناء م�شروعني كبريين لتطوير الطرق،
من بينهما تو�سيع طريق �سيدي عالل البحراوي،
وربطه مبحمية غابة املها.
ويف موريتانيا ا�ستمر متويل دولة الإمارات لدعم
بناء طريق ف�صاال ،بطول  264كيلومرت ًا ،ويعد
�أحد الطرق احلدودية الرئي�سية للدولة مع جمهورية
مايل .و�إ�ضافة �إىل هذا كان م�شروع طريق نيونو -
مودوغا�ش يف كينيا �أحد امل�ستفيدين من امل�ساعدات
املالية اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات.
وتبلغ ن�سبة الطرق املع َّبدة يف الدول النامية غري
ال�ساحلية نحو الثلث فح�سب؛ 15لذا فقد �شمل الدعم
املندرج �ضمن الهدف التا�سع من �أهداف التنمية
املوجه �إىل دولتني من الدول النامية غري
امل�ستدامة َّ
ال�ساحلية ،هما قريغيز�ستان وطاجيك�ستان ،تنفيذ
م�شروعات لتطوير الطرق ،وبناء طريقي بي�شكيك
 توروغارت ال�سريع ،وطريق كولياب  -كااليكومب،على الرتتيب.
البنية التحتية للنقل البحري

قدَّمت دولة الإمارات منح ًا بقيمة  166.1مليون
درهم �إماراتي ( 45.2مليون دوالر �أمريكي) لتنفيذ
برامج مهمة يف قطاع البنية التحتية للنقل البحري
جرى تنفيذها يف دولتني خالل عام  .2018كما
ا�ستمر تقدمي امل�ساعدات املخ�ص�صة مل�صلحة
م�شروعات متعددة ال�سنوات يف قطاع النقل البحري
باملغرب .و�شملت تطوير و�إعادة ت�أهيل ميناء الدار
البي�ضاء ،كما بد�أت تلوح يف الأفق التوقعات بظهور
قنوات جديدة لتوليد العوائد يف ظل ا�ستمرار بناء
ور�ش �إ�صالح ال�سفن يف الدار البي�ضاء .ويف اليمن
هدفت م�شروعات البنية التحتية للنقل البحري �إىل
تطوير ميناء َح ْولف بجزيرة �سقطرى.
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هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

المحرز
التقدم العالمي
َ
في تحقيق الهدف
السابع من أهداف
التنمية المستدامة خالل
عام :2018
تم قطع خطوة أخرى نحو
ضمان حصول الجميع،
بتكلفة ميسورة ،على
خدمات الطاقة الحديثة
والموثوق بها؛ بفضل ما
ً
مؤخرا من تقدم
تحقق
في تعميم الكهرباء؛
والسيما في البلدان
ً
نموا ،وفي تحسين
األقل
كفاءة الطاقة الصناعية.
ومع هذا ال تزال هناك
حاجة إلى تعزيز األولويات
الوطنية وطموحات
السياسة العامة لوضع
العالم على المسار الصحيح
لتحقيق غايات الطاقة
لعام .2030

المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

�سجلت الأمم املتحدة تقدم ًا عاملي ًا فيما يتعلق
بتحقيق الهدف ال�سابع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة "ح�صول اجلميع بتكلفة مي�سورة على
خدمات الطاقة احلديثة املوثوق بها وامل�ستدامة"؛
حيث انخف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون دون
كهرباء من تعدادهم البالغ  1.06مليار �شخ�ص يف
عام  .2014وبالرغم من انخفا�ض هذه الأرقام؛
ف�إنه ال يزال هناك نحو  800مليون �شخ�ص يعي�شون
16
من دون كهرباء.
وارتفعت قيمة املدفوعات املقدمة من دولة الإمارات
مل�صلحة حتقيق الهدف الإمنائي ال�سابع مبقدار
ال�ضعف تقريب ًا؛ حيث قدمت نحو  1.14مليار
درهم �إماراتي ( 311.2مليون دوالر �أمريكي)
دعم ًا مل�شروعات عاملية ت�سهم يف دفع حتقيق هدف
�إتاحة احل�صول على الطاقة للجميع .ومت تقدمي
ما يقرب من  95يف املئة من تلك امل�ساعدات يف
�شكل منح ،وح�صلت  7دول من فئة البلدان الأقل
منو ًا على  62يف املئة من هذه التمويالت ،بينما
ح�صلت ثالث من دول ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
متو�سطة الدخل على نحو  20يف املئة منها .وكانت
خم�س من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية من بني
امل�ستفيدين من الدعم الإماراتي املقدم مل�صلحة
الهدف ال�سابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة خالل
عام .2018
وا�ستكما ًال مل�شروعات امل�ساعدات اخلارجية
املوجهة �إىل قطاع الطاقة
الإماراتية الأخرى
َّ
املتجددة املنفذة يف خمتلف �أنحاء العامل ،بالإ�ضافة
�إىل جهود الدعم العاملية التي تبذلها الإمارات،
والتي اتخذت �أ�شكا ًال عدة من بينها ا�ست�ضافة
الدولة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) يف
�أبوظبي ،والقمة العاملية ال�سنوية لطاقة امل�ستقبل،
تدعم دولة الإمارات كذلك ثالث قنوات متويل
متخ�ص�صة تهدف �إىل زيادة ح�صة الطاقة النظيفة
واملتجددة يف مزيج الطاقة ب�شتى �أرجاء العامل.
وكان من �أوجه هذا الدعم تقدمي  183.7مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) كمنحة
ل�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة؛ ومرفق م�شروع �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،والوكالة الدولية للطاقة املتجددة

محطة "شيبوك  "1لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة  158ميغاواط في صربيا وغرب البلقان.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"

(�إيرينا)؛ لتمويل م�شروعات الطاقة املتجددة يف
الدول الأع�ضاء بالوكالة الدولية للطاقة املتجددة،
بقيمة  1.29مليار درهم �إماراتي ( 350مليون
دوالر �أمريكي)؛ ومبادرة �صندوق ال�شراكة بني
الإمارات ودول املحيط الهادئ ،مبنحة قيمتها
 183.7مليون درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر
�أمريكي).
طاقة الرياح والطاقة الشمسية
متجددة
وتوليد الطاقة من مصادر
ّ

و�صلت القيمة الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة
قطاعات الطاقة الثالثة هذه �إىل  344.9مليون
درهم �إماراتي ( 93.9مليون دوالر �أمريكي).
وجاء الأردن هذا العام على ر�أ�س قائمة الدول
املتلقية لهذا النوع من الدعم؛ ويعود ال�سبب يف
هذا حلدٍّ بعيد �إىل املدفوعات املقدمة خالل عام
 2018مل�صلحة تنفيذ العديد من م�شروعات
الطاقة املتجددة فيها ،ومنها م�شروع حمطة
الطاقة ال�شم�سية يف القويرة متعدد ال�سنوات ،بقيمة
 550مليون درهم �إماراتي ( 149.7مليون دوالر
�أمريكي) لإنتاج  105ميجاوات من الطاقة النظيفة
الواقع جنوب الأردن ،والذي مت من خالله تركيب
 328320لوحة من اخلاليا ال�شم�سية ال�ضوئية،
ومن املتوقع �أن تنتج  227جيجاوات�/ساعة من
الطاقة ال�شم�سية �سنوي ًا على مدى  20عام ًا ،تكفي
لتزويد نحو � 50ألف منزل بالطاقة .وي�سهم امل�شروع
يف خلق نحو  1000وظيفة خالل مرحلة البناء،
كما �أنه من املقرر �أن يوفر  30وظيفة دائمة لإجراء
17
عمليات الت�شغيل وال�صيانة.
ودعم ًا جلهود كوبا ال�ساعية �إىل حتقيق هدفها
الإمنائي بزيادة ح�صة الطاقة املتجددة فيها لت�صل
�إىل  24يف املئة بحلول عام  ،2030خ�ص�صت دولة
الإمارات  55.1مليون درهم �إماراتي ( 15مليون
دوالر �أمريكي) لبناء حمطة جديدة للطاقة ال�شم�سية
تعمل ب�ألواح اخلاليا ال�ضوئية بقدرة  10ميجاوات.
ومبجرد اكتمالها؛ �سيمكن للم�شروع املت�صل ب�شبكة
كهرباء تزويد ما يقرب من  7000منزل يف كوبا
18
بالتيار الكهربائي.
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2018ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة
المساعداتاإلمارات
دعم دولة
الخارجيةالموجّ

التغير المناخي :دفع النمو والتنمية
مكافحة
ُّ
المستدامة من خالل الطاقة المتجددة
المتجددة
برزت دولة اإلمارات كإحدى أهم الدول المناصرة لنشر تطبيقات الطاقة
ّ
ً
مستعينة ببرامج مساعداتها التنموية المدعومة ،والمستندة
على مستوى العالم،
إلى الطلب في هذا القطاع.
حيث َت ُع ُّد دولة الإمارات العربية املتحدة الطاقة
املتجددة �أحد حمركات االبتكار يف االقت�صاد،
والتنمية االجتماعية ،والرعاية ال�صحية ،وامل�ساواة
بني اجلن�سني ،ومتكني املر�أة ،وكذلك دعم منو
فر�ص التوظيف� ،إىل جانب قدرتها على حتقيق
منافع على �صعيدَ ي املناخ والبيئة
وقد عززت دولة الإمارات التزامها جتاه قطاع
الطاقة املتجددة يف الدول النامية ،عن طريق

�إعالن عددٍ من املبادرات العاملية منها :مبادرة
�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط
الهادئ ،و�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول
البحر الكاريبي.
و ُي َع ُّد �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط
الهادئ مبادرة مت �إطالقها عام  2013بقيمة
 183.7مليون درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر
خم�ص�صة مل�شروعات
�أمريكي) يف �صورة منح
َّ

الطاقة املتجددة ،وتديره وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل لدولة الإمارات العربية املتحدة بتمويل
من �صندوق �أبوظبي للتنمية ،يف حني تتوىل
�شركة م�صدر عمليات التنفيذ .وقد جنح �صندوق
ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ يف
تنفيذ م�شروعات للطاقة املتجددة يف  11دولة
مبنطقة املحيط الهادئ (هي :فيجي ،كرييباتي،
ميكرونيزيا ،جرز مار�شال ،ناورو ،باالو ،تونغا،
توفالو ،جرز �سليمان ،دولة �ساموا امل�ستقلة،
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فانواتو) .و�إ�ضافة �إىل هذا؛ فقد �أر�سى �صندوق
ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ ،يف عام
� ،2016سابقة جديدة لأ�شكال التعاون والتن�سيق
بني املانحني ،مدعوم ًا مبا حققه من جناح يف تنفيذ
وو�ضع �سيا�سات مقرتحات امل�شروعات امل�شرتكة مع
املانحني واملنظمات الإقليمية الأخرى .ومن �أبرز
الأمثلة على ذلك تو�صُّ ل الإمارات �إىل اتفاق للتمويل
امل�شرتك مع نيوزيلندا ب�ش�أن م�شروع جزر �سليمان،
الذي نفذته �شركة م�صدر.
وقد متت مراعاة ت�صميم امل�شروعات ب�شكل
يدعم النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة؛
وذلك بعد حتديد الطاقة املتجددة ك�أحد عوامل
التمكني الرئي�سية للنمو يف املنطقة .و�أ�سهمت تلك
امل�شروعات يف متكني  11دولة من الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية من زيادة مرونتها وقدرتها على
حل امل�شكالت التي تواجهها يف قطاع الطاقة؛ ما
يدعم قدراتها التنموية ،وخلق الوظائف ،وكذلك
توفري اخلدمات احلكومية الأ�سا�سية ،كال�صحة
والتعليم واملياه ،بالإ�ضافة �إىل الإ�سهام يف حتقيق
�أهدافها التنموية املتعلقة بالطاقة املتجددة.
وقد م َّكن �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول
املحيط الهادئ تلك الدول من زيادة قدرتها على

توليد الطاقة مبجموع  2.8ميجاوات من الطاقة
املتجددة ،وا�ستبدال نحو  3.2مليون لرت من واردات
وقود الديزل .وقد �أ�سهمت املخرجات الإجمالية
للم�شروعات املنفذة من خالل ال�صندوق يف توفري
 3.7مليون دوالر �سنوي ًا كان �سيتم دفعها كتكاليف
للوقود (بنا ًء على �أ�سعار الوقود يف عام ،)2015
واحليلولة دون انبعاث ما ي�صل �إىل  8450طن ًا من
انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا .و�إ�ضافة
�إىل هذا يوفر �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول
املحيط الهادئ ور�ش عمل تدريبية لتعزيز قدرات
دول منطقة املحيط الهادئ يف �إدارة م�شروعات
الطاقة املتجدّدة.
وتردَّد �صدى النجاح الذي حققه �صندوق ال�شراكة
بني دولة الإمارات العربية املتحدة ودول املحيط
الهادئ خارج نطاق املنطقة؛ حيث �أقر ر�ؤ�ساء
دول وحكومات منطقة الكاريبي ،خالل املناق�شات
التي دارت مع قادة دولة الإمارات ،بالت�أثري الكبري
الرتفاع تكاليف الطاقة على اقت�صادات بلدانهم
ومواطنيهم .وبعد عدد من امل�شاورات الإقليمية
�أعلنت دولة الإمارات ،يف اجتماع اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،يف �سبتمرب  ،2016ت�أ�سي�س مرفق
التمويل الإقليمي الثاين� ،صندوق ال�شراكة بني

الإمارات ودول البحر الكاريبي ،مبنحة قيمتها
 183.7مليون درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر
�أمريكي) .وبالإ�ضافة �إىل هدفه الأ�سا�سي بزيادة
تطبيقات الطاقة املتجددة يف املنطقة� ،سيعمل
ال�صندوق  -الذي ت�ض َّمن كذلك �أهداف ًا وا�ضحة
تتعلق بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة -
على تو�سيع وتنمية اخلربات الفنية املحلية يف جمايل
ت�صميم و�إدارة م�شاريع الطاقة املتجددة؛ من �أجل
تي�سري ن�شر هذا النوع من الطاقة ب�شكل �أ�سرع و�أقل
تكلفة يف امل�ستقبل .ومرة �أخرى ي�ضم ال�صندوق
الإقليمي ك ًال من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،
و�صندوق �أبوظبي للتنمية ،و�شركة م�صدر ،ويهدف
�إىل العمل عن قرب مع املنظمات الإقليمية واجلهات
املانحة الأخرى ال�ستكمال وموا�صلة تنفيذ الأن�شطة
وامل�شروعات اجلارية على النحو الأمثل.

جهود مستمرة من دولة االمارات نحو المساهمة في الجهود الدولية للحد من
التغيرات المناخية من خالل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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اإلمارات العربية المتحدة

تزويد الدول الجزرية بطاقة نظيفة قادرة
تغيرات المناخ
على الصمود في مواجهة ّ
ً
ً
عميقا بتعزيز األمن الطاقي للدول الجزرية الصغيرة النامية.
التزاما
تلتزم دولة اإلمارات
وقد برهنت الدولة على التزامها هذا من خالل تنفيذها لمشاريع للطاقة الشمسية
عدد من الدول
ٍ
تغيرات المناخ في
وطاقة الرياح قادرة على الصمود في مواجهة ّ
الجزرية الصغيرة النامية بجنوب المحيط الهادئ ،حيث تعتبر تكلفة الطاقة من بين
األعلى على مستوى العالم.
وقد ُكتب النجاح يف تنفيذ ون�شر تلك التكنولوجيات املتطورة من خالل ت�أ�سي�س
�شراكات ف ّعالة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص .ومن بينها “�صندوق ال�شراكة
بني الإمارات ودول املحيط الهادئ” الذي �أ�س�سته دولة الإمارات كو�سيلة
للم�ساعدة يف حتقيق �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة واتفاق باري�س .ميثل
ال�صندوق �شراكة فريدة من نوعها بني كل من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
لدولة الإمارات العربية املتحدة و�صندوق �أبوظبي للتنمية و�شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل (م�صدر) .حيث تتوىل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �إدارة برامج
ال�صندوق ،بتمويل من �صندوق �أبوظبي للتنمية ،بينما تعمل �شركة م�صدر على
تطوير التكنولوجيات املطلوبة بالإ�ضافة �إىل عمليات و�أن�شطة التنفيذ.
ويف عام � ،2013أعلن �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجية
والتعاون الدويل� ،إطالق «�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ»

من �أجل تنفيذ م�شاريع للطاقة املتجددة قادرة على ال�صمود يف مواجهة تغيرّ ات
املناخ يف �أحد ع�شر دولة من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية يف منطقة جنوب
املحيط الهادئ .ويهدف الربنامج ،الذي تبلغ تكلفته  183.7مليون درهم �إماراتي
( 50مليون دوالر �أمريكي) �إىل متكني الدول اجلزرية من خف�ض اعتمادها
على وقود الديزل وحت�سني ا�ستغاللها ملواردها الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل تدعيم
اقت�صاداتها املحلية من خالل تطوير خدمات التعليم والرعاية ال�صحية والبنية
التحتية فيها.
مت اختيار  11دولة جزرية مبنطقة جنوب املحيط الهادئ لتكون �شريكة ل�صندوق
ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ ،وهي :تونغا� ،ساموا ،فيجي ،توفالو،
كريباتي ،فانواتو ،جزر �سليمان ،جزر مار�شال ،ناورو ،باالو ،ميكرونيزيا.
وللتمكن من تنفيذ تكنولوجيات قادرة على ال�صمود وحت ّمل التغيرّ ات املناخية
للدول اجلزرية ،تب ّنت دولة الإمارات العديد من املناهج واملفاهيم املبتكرة من
خالل “�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ” .من بينها على
�سبيل املثال ،حمطة توليد الطاقة من رياح يف �ساموا ،والتي تعد �أول م�شروع من
نوعه يف تلك الدولة اجلزرية .مت بناء املحطة يف جزيرة �أوبولو ،حث تقع العا�صمة
�آبيا ،وقد اكتمل بنا�ؤها يف  .2014وي�شمل ت�صميم حمطة توليد الطاقة من
الرياح ،والذي ُو�ضع مبوا�صفات حمددة خ�صي�ص ًا ،توربينات قادرة على ال�صمود
يف مواجهة الأعا�صري مز ّودة ب�سواري قابلة للطي تتيح و�ضعها يف و�ضع �أفقي �أثناء
حوادث الطق�س املتطرفة .كما مت تثبيت ال�سواري �إىل الأر�ض لتح ُّمل �سرعات
الرياح العالية.
جنح امل�شروع ،الذي قام بتمويل تنفيذه �صندوق �أبوظبي للتنمية ،يف تنويع مزيج
الطاقة يف الدولة .وقد �شهدت املرحلة الأخرية من امل�شروع �إقامة دورات تدريبية
متخ�ص�صة وتطوير لقدرات املقيمني هناك ،وهو ما �ساعد يف بناء املهارات
ومتكني املهند�سني والتقنيني يف �ساموا من �إدارة وت�شغيل معدات و�أجهزة امل�شروع
املتقدمة.

ويعترب الربنامج التدريبي «التكامل بني حمطات �إنتاج الطاقة املتجددة مبنطقة
املحيط الهادئ» �أحد املك ّونات املك ّملة ل�صندوق ال�شراكة بني الإمارات واملحيط
الهادئ .وكان الربنامج التدريبي قد �أجرى دورته الرابعة والأخرية على هام�ش
�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،وهدَ ف �إىل تطوير اخلربات املحلية �أكرث يف جمال
الطاقة املتجددة مل�ساعدة الدول اجلزرية مبنطقة املحيط الهادئ يف م�ساعيها
الرامية لتحقيق �أهدافها للتنمية امل�ستدامة .تناول التدريب مو�ضوعات رئي�سية
تتعلق باجلوانب الفنية والقانونية والتجارية واملالية والبيئة وحقوق الإن�سان عند
تطوير حلول الطاقة املتجددة .ومن اجلدير بالذكر �أن نحو ثلث امل�شاركني كانوا
من الن�ساء ،وذلك مبا يتما�شى مع �سيا�سة “ 100%للمر�أة” التي تنتهجها وزارة
19
اخلارجية والتعاون الدويل.
ت�ضمنت ور�شة العمل ا�ستعرا�ض ًا للدرو�س امل�ستفادة من التنفيذ الناجح مل�شاريع
�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ يف �شكل حاالت درا�سة
وممار�سات تفاعلية ركزت على دمج حلول الطاقة املتجددة �ضمن �شبكات الطاقة
بالدول اجلزرية .عالوة على هذا ،ناق�شت م�شاريع قيد التطوير حالي ًا يف منطقة
املحيط الهادئ.
وقد �ساهم �إجمايل الأحد ع�شر م�شروع ًا الذي نفذتهم �شركة م�صدر من خالل
«�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ» يف زيادة قدرة منطقة
املحيط الهادئ على توليد الطاقة املتجددة مبقدار  6.5ميغاواط .كما �ساهمت يف
ا�ستبدال  3.2مليون لرت من واردات وقود الديزل ،مما �ساهم يف توفري تلك اجلزر
لنحو  13.6مليون درهم �إماراتي ( 3.7مليون دوالر �أمريكي) من تكاليف الوقود،
واحلد من انبعاث  8,447طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
وتدعم دولة الإمارات الدور الذي تلعبه الطاقة املتجددة يف ت�سريع النمو
االقت�صادي يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية �إىل جانب حتقيق منافع ملمو�سة
يف جمتمعاتها املحلية .وبينما �ساهمت تلك ال�شراكات البارزة مبجال الطاقة
النظيفة يف متهيد الطريق �أمام تنفيذ تكنولوجيات مبتكرة لتلبية االحتياجات
املتزايدة للدول اجلزرية ال�صغرية النامية من الطاقة ب�شكل م�ستدام ،فقد
�ساعدت كذلك يف خلق الوظائف وخف�ض كل من تكاليف الطاقة واالعتماد
على واردات وقود الديزل� ،إىل جانب رفع قدرة تلك الدول على ال�صمود يف
مواجهة تغيرّ ات املناخ و�إنعا�ش اقت�صاداتها املحلية يف الوقت نف�سه .ومن خالل
روح االبتكار التي تتحلى بها وتدعمها ،متكنت دولة الإمارات من تطبيق ون�شر
تكنولوجيا الطاقة املتجددة يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية يف �شتى �أرجاء
منطقة جنوب املحيط الهادئ ،وهو ما برهن على التزامنا ب�إيجاد م�ستقبل �أف�ضل
و�أكرث ا�ستدامة للجميع.

مــقــــــــالــــة
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هدف 4

التعليم الجيد

المحرز
التقدم العالمي
َ
في تحقيق الهدف الرابع
من أهداف التنمية
المستدامة خالل عام
:2018
ال يستوفي أكثر من نصف
األطفال والمراهقين في
جميع أنحاء العالم الحد
األدنى من معايير الكفاءة
في القراءة والرياضيات.
وهناك حاجة إلى إعادة
تركيز الجهود لتحسين
جودة التعليم .وال يزال
التفاوت في التعليم
ً
عميقا بين الجنسين ،وبين
المواقع الحضرية والريفية،
وفي أبعاد أخرى؛ لذا
فهناك حاجة إلى تقديم
المزيد من االستثمارات
في البنية األساسية
للتعليم ،والسيما في
ً
نموا.
البلدان األقل
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

تعزو دولة الإمارات تقدُّمها التنموي ،وجناحها يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة فيها� ،إىل نظامها التعليمي
رفيع امل�ستوى ،الذي يعد من ركائز ر�ؤية الإمارات
لعام 2021؛ لذا فال غرو �أن تعك�س م�ساعداتها
اخلارجية هذا االلتزام ،بدفع وتعزيز جودة التعليم
للجميع .ومن هذا املنطلق ي�سري الربنامج الإماراتي
للم�ساعدات الفنية ،الذي يعد من العنا�صر ل�سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
بخطى ثابتة
املتحدة للفرتة (،)2021-2017
ً
لتحقيق هدفه بتوفري فر�ص للتعلم امل�ستمر مدى
احلياة للرجال والن�ساء يف الدول النامية.
ففي عام  2018ح�شدت دولة الإمارات  1.12مليار
درهم �إماراتي ( 304.8مليون دوالر �أمريكي) يف
�صورة منح لدعم برامج التعليم العاملية؛ وبذلك
تكون قيمة الدعم املقدم من دولة الإمارات لتحقيق
الهدف الرابع� :ضمان التعليم اجليد املن�صف
وال�شامل للجميع ،وتعزيز فر�ص التعلُّم مدى احلياة
للجميع؛ قد ارتفعت بن�سبة  84يف املئة خالل عام
 .2018وو�صلت هذه امل�ساعدات ،التي مت تقدميها
ح�صر ًا يف �صورة منح� ،إىل العديد من الدول
النامية ،ومن بينها  34دولة من فئة البلدان الأقل
منو ًا .ومت تخ�صي�ص ما يقرب من ثلث هذا الدعم
�إىل دول ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة
الدخل ،وكان الأردن وفل�سطني واليمن على ر�أ�س
قائمة الدول امل�ستفيدة من تلك امل�ساعدات.
وعلى غرار ما جرى يف الأعوام ال�سابقة وا�صلت
دولة الإمارات متويلها لدعم عمل العديد من
املنظمات املهتمة بدعم التعليم يف العامل ،ومن
بينها منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)،
ووكالة الأونروا ،ومنظمة الأمم املتحدة للتعليم
والعلم والثقافة (اليون�سكو) ،وغريها من املنظمات.
وتتناول ال�صفحات التالية بع�ض القطاعات الفرعية
للتعليم التي دعمتها دولة الإمارات خالل عام
.2018
التعليم في حاالت الطوارئ

�أدت حاالت الطوارئ الإن�سانية والأزمات املمتدة يف
نحو  35دولة مت�أثرة بالأزمات �إىل توقف  75مليون
طفل ترتاوح �أعمارهم ما بني � 3أعوام و 18عام ًا
عن تلقي العلوم وخدمات التعليم؛ 20فبالن�سبة
�إىل ال�شباب والأطفال يف مواقع حاالت الطوارئ
والأزمات املمتدة ،ال يعد التعليم حق ًا من حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية فح�سب ،بل �إنه غالب ًا ما يكون
�سبب ًا يف �إنقاذ الأرواح ،متيح ًا لهم الفر�صة لبناء
القدرة على مواجهة ال�صدمات والهروب من براثن
الفقر� ،إىل جانب ال�شعور باال�ستقرار واالنتماء.
ومتا�شي ًا مع دور دولة الإمارات القوي والثابت،
كداعم ومنا�صر لربنامج التعليم يف حاالت
الطوارئ ،فقد وجهت  358.7مليون درهم

�إماراتي ( 97.6مليون دوالر �أمريكي) خالل عام
 2018كم�ساعدات خارجية خم�ص�صة لقطاع
التعليم يف حاالت الطوارئ ،متثل ما يقرب من ثلث
املوجهة �إىل الهدف الرابع من
املدفوعات الإجمالية َّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ومت توجيه �أكرث من ن�صف هذه امل�ساعدات لدعم
تعليم �أكرث من  5ماليني الجئ فل�سطيني يف ك ّل
من �سوريا ولبنان والأردن وغزة وال�ضفة الغربية،
وقد �ساعد هذا الإ�سهام وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
(الأونروا) على موا�صلة تنفيذ براجمها ال ُقطرية،
وكذلك متكني  708مدار�س من موا�صلة عملها
21
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ومت توجيه ما يقرب من  40يف املئة من املدفوعات
املوجهة �إىل قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ لدعم
َّ
�أطفال اليمن .وتراوحت �أوجه هذا الدعم ما بني
بناء وجتديد وجتهيز للمدار�س والف�صول الدرا�سية،
ودفع رواتب املعلمني من خالل منظمة اليوني�سيف.
كما مت تنفيذ العديد من برامج التعليم يف حاالت
الطوارئ ،ومنها يف الأردن والعراق ولبنان والنيجر
و�سرياليون ،خالل عام 2018؛ لدعم �أطفال
املدار�س النازحني نتيجة ال�صراعات وحاالت
الطوارئ الإن�سانية.
مرافق التعليم والتدريب ..تدريب
المعلمين

وفق ًا لتقرير الأمني العام للأمم املتحدة ال تزال
هناك العديد من الدول النامية تفتقر �إىل البنية
التحتية واملرافق الأ�سا�سية لتوفري بيئات تعلم ف َّعالة؛
ففي منطقة جنوب ال�صحراء الكربى ،على �سبيل
املثال ،يكمن القدر الأكرب من التحديات؛ حيث �أقل
من ن�صف مدار�س التعليم الأ�سا�سي وما قبل الثانوي
تتمتع بالتيار الكهربائي ،ولديها �أجهزة حا�سب �آيل
مت�صلة بالإنرتنت ،و�شبكات ملياه ال�شرب النظيفة.
و�أ�ضاف التقرير �أنه مت �إحراز تقدم طفيف ،على
ال�صعيد العاملي ،يف ن�سبة معلمي مدار�س التعليم
الأ�سا�سي الذين ح�صلوا على تدريب؛ حيث يقف
املعدل تقريب ًا عند نحو  85يف املئة منذ عام 2015؛
وتنخف�ض تلك املعدالت �إىل �أدنى م�ستوياتها يف
منطقة جنوب ال�صحراء الكربى بن�سبة  64يف املئة.
و�شهدت �أوجه الدعم املقدم من دولة الإمارات
مل�صلحة قطاعات التعليم الفرعية هذه بناء و�إعادة
ت�أهيل وجتهيز مئات املدار�س ،بالإ�ضافة �إىل متكني
املعلمني من احل�صول على فر�ص للتدريب وبناء
القدرات .كما تكفَّلت دولة الإمارات بدفع التكاليف
الت�شغيلية للمدار�س ،مبا يف ذلك دفع �أجور ورواتب
املدر�سني يف عدد من الدول؛ حيث دفعت دولة
الإمارات ،خالل عام  ،2018نحو  180.9مليون
درهم �إماراتي ( 49.3مليون دوالر �أمريكي) لتمويل
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قطاع مرافق التعليم ،بينما مت تخ�صي�ص  5.1مليون
درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي) لدعم
تدريب املعلمني لزيادة عدد املدر�سني امل�ؤهلني،
ولتوفري فر�ص للتعلم امل�ستمر للمعلمني يف كل من
غانا و�إندوني�سيا وكينيا و�أوغندا.
و�إ�ضاف ًة �إىل هذا ،مت توجيه ما يقرب من ن�صف
املدفوعات املخ�ص�صة لقطاع مرافق التعليم
والتدريب �إىل  30دولة من البلدان الأقل منو ًا.
وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف ح�صلت �إفريقيا على
ما يقرب من ن�صف امل�ساعدات املقدمة ،وح�صلت
�آ�سيا على  28يف املئة منها ،بينما �أ�سهمت الن�سبة
املتبقية يف دعم برامج عاملية .وجاءت �إثيوبيا
يف املرتبة الأوىل للدول املتلقية لهذا النوع من
امل�ساعدات ،تالها الأردن وال�سودان.
ويف الو�س ،كجزء من برنامج “�شبكة ومركز �أبحاث
الو�س لإتاحة فر�ص التعليم (Laos Educational
Access Research and Networking
 (LEARNالذي يهدف للو�صول �إىل � 35ألف

طفل يف �سن املدر�سة ،قدمت دولة الإمارات الدعم
بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة بالن �إنرتنا�شيونال كندا،
ومنظمة �إنقاذ الطفولة ،والبنك الدويل .ويف الأردن
مت بناء  85مدر�سة جديدة ،كما ح�صل املئات من
الطالب واملعلمني على �صور عدَّة من الدعم ،من
بينها حملة توزيع الكتب امل�ستمرة التي تدعمها دولة
الإمارات.
التعليم العالي والتدريب المهني

ي�سعى الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
�إىل �ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساء والرجال يف
احل�صول على التعليم التقني واملهني ،والتعليم
العايل اجليد واملي�سور التكلفة ،مبا يف ذلك
التعليم اجلامعي ،بحلول عام  .2030ويف عام
 2018قدمت دولة الإمارات م�ساعدات بقيمة
 134.3مليون درهم �إماراتي ( 36.6مليون دوالر
�أمريكي) لدعم وتعزيز التعليم العايل يف العديد
من الدول النامية ،ومن بينها ع�شر دول من البلدان
الأقل منو ًا ،وت�سع من دول ال�شريحة الدنيا لفئة
البلدان متو�سطة الدخل .وقد و�صلت قيمة الدعم
املوجه �إىل التدريب املهني �إىل  8.6مليون درهم
َّ
�إماراتي ( 2.3مليون دوالر �أمريكي) ،مت توجيه
�أكرث من ن�صفها �إىل ت�سعة من البلدان الأقل منو ًا.
ويجرى كل هذا الزخم حتت مظلة برنامج الإمارات
للم�ساعدات الفنية ( )UAETAPالذي يعد املحرك
الرئي�سي لهذا النوع من امل�ساعدات ،و ُيتيح توفري
املئات من برامج منح التعليم اجلامعي والتعليم
العايل للرجال والن�ساء امل�ستحقني يف �شتى �أنحاء
العامل .وال يزال الأردن يف مقدمة البلدان النامية
الأكرث تلقي ًا للتمويل ،مع ا�ستمرار دولة الإمارات

يف تنفيذ واحدٍ من �أكرب برامج التعليم العاملية يف
الدولة؛ فمن خالل التمويل املقدم من دولة الإمارات
ي�سعى برنامج الأردن لتطوير اجلامعات احلكومية
�إىل حت�سني التعليم يف  9جامعات حكومية،
و 11كلية �أهلية؛ حيث مت بناء كليتي الطب واحلقوق
يف جامعة الريموك ،بينما مت ت�شييد مبن َيني
للكيمياء وطب الأ�سنان �ضمن املباين الأكادميية
املتم ِّيزة اجلديدة باجلامعة الأردنية .و�إ�ضافة �إىل
هذا �أ�سهمت املنحة متعددة ال�سنوات املقدَّمة من
دولة الإمارات �إىل قطاع التعليم يف بناء كلية الطب
وال�صيدلة يف طنجة.
و ُي َع ُّد دعم امليزانية ال�سنوية من الأ�ساليب ال�شائعة
التي تتبعها دولة الإمارات للم�ساعدة على دعم
التعليم العايل ،و�ضمان ح�صول ال�شباب والبالغني
على حد �سواء على فر�ص االنت�ساب �إىل اجلامعات
واحل�صول على فر�ص التدريب والتعليم الفني؛
لذا فعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،قدمت دولة
الإمارات ،خالل عام  ،2018دعم ًا مالي ًا �إىل عدد
من مرافق تعليم الكبار يف دول عدة ،من بينها
النيجر وباك�ستان ،مل�ساعدتها على �إدارة عملياتها
الت�شغيلية.
التعليم في مرحلة الطفولة
المبكرة والتعليم األساسي
والثانوي

وفق ًا لتقرير الأمني العام للأمم املتحدة؛ ف�إنه على
الرغم من التقدم الكبري املح َرز على مدى ال�سنوات
املا�ضية ،فيما يتعلق ب�إتاحة التعليم وم�ستويات
امل�شاركة ،ف�إنه كان ال يزال هناك  262مليون طفل
و�شاب ترتاوح �أعمارهم ما بني � 6أعوام و 17عام ًا
خارج املدار�س يف عام  ،2017كما �أن �أكرث من
ن�صف الأطفال واملراهقني ال ي�ستوفون احلد الأدنى
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من معايري الكفاءة يف القراءة والريا�ضيات.
و ُي َع ُّد التعليم �أولوية ق�صوى يف دولة الإمارات؛
فمن خالل تخ�صي�ص ما يقرب من  20يف املئة
من �أوجه الإنفاق احلكومي الرئي�سية لتطوير
وتعزيز نظامها التعليمي� ،أ�صبحت الإمارات تتمتع
بواحدٍ من �أعلى معدالت الإملام بالقراءة والكتابة
على م�ستوى العامل .ورغب ًة منها يف ن�شر �إجنازها
الناجح هذا خارج حدودها ح�شدت دولة الإمارات
 18.7مليون درهم �إماراتي ( 5.1مليون دوالر
�أمريكي) كم�ساعدات خارجية مل�صلحة قطاعات
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم الأ�سا�سي
والثانوي؛ ل�ضمان ا�ستغالل الأطفال وال�شباب كل
�إمكانياتهم ،وحتقيق طموحاتهم ،من خالل التعليم
اجليد .ومت توجيه ما يقرب من ن�صف هذا الدعم
مل�صلحة الأطفال وال�شباب يف ثماين دول من فئة
البلدان الأقل منو ًا.

و�صلت قيمة م�شروعات التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،التي جرى تنفيذها يف �أربعة من البلدان
الأقل منو ًا� ،إىل  5.3مليون درهم �إماراتي
( 1.4مليون دوالر �أمريكي) ،وهي :االحتاد
ال ُقمري ،وغامبيا ،ورواندا ،وفانواتو .ويف كولومبيا
قدمت دولة الإمارات الدعم لبناء  14مركز ًا من
مراكز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة .ويف بريو
تنفذ دولة الإمارات م�شروع ًا لدعم النمو يف مرحلة
الطفولة املبكرة مدته � 3سنوات ،ي�ستهدف دعم
 500طفل من الفئات املحرومة ترتاوح �أعمارهم
ما بني يوم و� 3أعوام ،وكذلك دعم  14مركز ًا
للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة .وبال�شراكة مع
منظمة كوزي وارما املحلية غري احلكومية ،يهدف
امل�شروع �إىل احلد من �إ�صابة الأطفال بالتقزُّم
(توقف النمو) مع ت�أكيد �أهمية النمو يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وتوفري فر�ص التدريب وجل�سات
ن�شر الوعي ،و�إجراء زيارات منزلية لتثقيف الآباء
ب�ش�أن مو�ضوعات ال�صحة والتغذية والطفولة املبكرة
وال�سالمة.
ومت توجيه الدعم املخ�ص�ص لقطاع التعليم الثانوي
�إىل اثنني من البلدان الأقل منو ًا ،هما ماالوي
ورواندا .و�إ�ضافة �إىل هذا دعمت دولة الإمارات
فر�ص احل�صول على التعليم الأ�سا�سي يف �ست من
الدول النامية ،من بينها نيبال وال�سنغال و�أوغندا.
ففي �أوغندا ،على �سبيل املثال� ،أطلقت دولة الإمارات
 3م�شروعات متوازية مل�صلحة هذا القطاع ت�شمل
توفري فر�ص التعليم لأطفال الالجئني ال�سودانيني
واملجتمعات امل�ضيفة .وي�سهم الثاين يف تعزيز العلوم
والتكنولوجيا بني فتيات مدار�س التعليم الأ�سا�سي
والثانوي الأوغنديات ،بينما يدعم امل�شروع الثالث
ت�سجيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقات يف مدار�س
التعليم الأ�سا�سي العادية.
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الموجه إلى أهداف التنمية المستدامة األخرى
الجزء الثالث :الدعم
َّ
من املعلوم �أنه مل يتم توجيه امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة الت�سعة الواردة يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة ( )2021-2017فح�سب؛ حيث مت توجيه نحو  9يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية �إىل باقي �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وكان �أبرزها الهدف
املح�سنة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة ،الذي ح�صل على  3يف املئة من �إجمايل مدفوعات امل�ساعدات املقدمة عام
الثاين :الق�ضاء على اجلوع وحتقيق الأمن الغذائي والتغذية ّ
.2018
وت�ستعر�ض الفقرات والأ�شكال التو�ضيحية التالية معلومات �إ�ضافية حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى.
الشكل  :15المساعدات اإلماراتية المقدمة ألهداف التنمية المستدامة األخرى
حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة واألنشطة في القطاع
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 2

القضاء التام
على الجوع

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%68
موارد األراضي الزراعية
%12

هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة
الصحية

إمدادات مياه الشرب األساسية
%32
انظمة إمداد المياه الكبيرة
%24
المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية

موارد المياه المخصصة للزراعة
%8

%19
إدارة المخلفات والتخلص منها

المساهمات في المنظمات الدولية
%5

%14
أخرى

أخرى
%8

%12
المجموع الكلي 115.9 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 250.6 :مليون دوالر أمريكي

خدمات الدعم والتنسيق
%100
المجموع الكلي 36.9 :مليون دوالر أمريكي
هدف 10

الحد من أوجه
ّ
عدم المساواة
هدف 12

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

هدف 13

العمل المناخي

هدف 11

مدن
ومجتمعات
محلية
مستدامة

المنشآت الدينية
%28
البرامج الموسمية
%21
اإلسكان منخفض التكلفة
%11
السياسات اإلدارية لقطاع اإلسكان

المساهمات في المنظمات الدولية

%11
أخرى

%100

%29

المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 282.3 :مليون دوالر أمريكي

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%70
مشورع للتنمية الزراعية
%30
المجموع الكلي 0.3 :مليون دوالر أمريكي

هدف 15

الحياة في البرّ

المساهمات في المنظمات الدولية
%54
التنوع الحيوي
%43
الصناعات القائمة على األشجار
%2
خدمات الدعم والتنسيق

هدف 14

الحياة تحت الماء

%0.02

المساهمات في المنظمات الدولية
%98
السياسات اإلدارية لقطاع البيئية
%2
المجموع الكلي 15.9 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 8.8 :مليون دوالر أمريكي
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حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة
المجموع الكلي 282.3 :مليون دوالر أمريكي

هدف 2

القضاء التام على
الجوع
المجموع الكلي 250.6 :مليون دوالر أمريكي

هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية
المجموع الكلي 115.9 :مليون دوالر أمريكي

هدف 10

الحد من أوجه عدم
ّ
المساواة
المجموع الكلي 36.9 :مليون دوالر أمريكي
هدف 14

الحياة تحت
الماء
المجموع الكلي 15.9 :مليون دوالر أمريكي

هدف 15

الحياة في البرّ

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل العالي

غير محدد (برامج في دول متعددة)
الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل العالي

الشريحة العليا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الدخل المنخفض

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل العالي

الدخل المنخفض

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

الدخل العالي

هدف 13

العمل المناخي

169.4
29.7
21.1
18.5
11.8

%68
%12
%8
%7
%5

44.7
31.6
25.4
12.7
1.1
0.5

%39
%27
%22
%11
%1
%0.4

36.9

%100

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

15.5
0.3
0.1

%97
%2
%1

الدخل العالي

غير محدد (برامج في دول متعددة)
ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

المجموع الكلي 8.8 :مليون دوالر أمريكي

113.5
84.7
47.4
19.2
17.4
0.02

%40
%30
%17
%7
%6
%0.01

الدخل العالي

الدخل المنخفض

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

غير محدد (برامج في دول متعددة)

5.2
1.8
0.9
0.5
0.3
0.002

%59
%21
%10
%6
%4
%0.02

0.2
0.1

%70
%30

المجموع الكلي 0.3 :مليون دوالر أمريكي

هدف 12

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن
المجموع الكلي 0.1 :مليون دوالر أمريكي

غير محدد (برامج في دول متعددة)

0.1

%100
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هدف 2

القضاء التام على
الجوع

المحرز
التقدم العالمي
َ
في تحقيق الهدف الثاني
من أهداف التنمية
المستدامة خالل عام
:2018
بعد انخفاض معدالت
الجوع في العالم لزمن
طويل يبدو أنها ستبدأ في
االرتفاع من جديد .وتُ َع ُّد
العوامل ،المتمثلة في
النزاع والجفاف والكوارث
بالتغير المناخي،
المرتبطة
ُّ
من بين العوامل الرئيسية
المتسببة في انعكاس
هذا التقدم؛ حيث ارتفعت
نسبة الذين يعانون نقص
التغذية في جميع أنحاء
العالم من  10.6في
المئة عام  2015إلى
 11في المئة عام .2016
ً
ارتفاعا إلى
ويمثل هذا
 815مليون شخص في
جميع أنحاء العالم عام
ً
مقارنة بـ ()777
،2016
مليون شخص عام .2015

ف�إن اجلهات املانحة الإماراتية قد حافظت على
التزامها بالق�ضاء على اجلوع ،من خالل تقدميها
 920.4مليون درهم �إماراتي ( 250.6مليون دوالر
�أمريكي) �إىل دول �أخرى .ومت توجيه ما يقرب من
 95يف املئة من هذا الدعم يف �صورة منح ،و�أكرث
من ثلثيه مت تخ�صي�صه للبلدان الأقل منو ًا .وت�ألفت
الغالبية العظمى لهذه امل�ساعدات من م�شروعات
�ضمن قطاعني مت تناولهما يف الفقرات التالية:
قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ،
وقطاع الزراعة.
قطاع المساعدات الغذائية في
حاالت الطوارئ

على غرار الأعوام ال�سابقة مت تقدمي الدعم الإماراتي
املوجه مل�صلحة الهدف الثاين من �أهداف التنمية
َّ
امل�ستدامة يف �صورة م�ساعدات �سلعية ،وحتديد ًا
مل�صلحة قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ .ففي عام دفعت الإمارات  622مليون
درهم �إماراتي ( 169.3مليون دوالر �أمريكي)
لتمويل م�شروعات م�ساعدات غذائية يف حاالت
الطوارئ جرى تنفيذها يف  20دولة 23.وح�صل
اليمن على غالبية هذا التمويل يف ظل ا�ستمرار
معاناة �أكرث من  18مليون ميني من انعدام الأمن
الغذائي .و�أ�سهمت مبادرة "لأجلك يا �صومال"،
التي �أطلقتها دولة الإمارات عام  ،2017يف ت�سهيل
توزيع م�ساعدات غذائية على ماليني ال�صوماليني،
كما دفعت الإمارات  22.1مليون درهم �إماراتي
( 6ماليني دوالر �أمريكي) ،يف عام  ،2018لتمويل
م�شروعني للم�ساعدات الغذائية؛ حيث مت توزيع �أكرث
من  3000طن من املواد الغذائية الأ�سا�سية على
�أكرث من � 180ألف �صومايل يف �أقاليم بونتالند
وجوبالند وبربرة.

توا�صل دولة الإمارات دعمها
و�إ�ضافة �إىل هذا ِ
الالجئني والنازحني املت�ضررين من الأزمة الإن�سانية
يف �سوريا؛ من خالل تزويدهم بامل�ساعدات الغذائية.
ومن بني م�شروعات امل�ساعدات اخلارجية ،التي
نفذتها دولة الإمارات ،توزيع � 1170سلة غذاء
على الجئي الروهينغا .ويف جنوب ال�سودان عقدت
دولة الإمارات �شراكة مع برنامج الأغذية العاملي
لتوفري ق�سائم الطعام للأ�سر والأفراد الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة.
قطاع الزراعة

�أكد تقرير الأمم املتحدة لأهداف التنمية امل�ستدامة
املوجهة
يف عام � 2018أن جمموع امل�ساعدات َّ
�إىل قطاع الزراعة يف الدول النامية خالل عام
 2016قد بلغ  12.5مليار دوالر �أمريكي؛ حيث
انخف�ض هذا املجموع �إىل  6يف املئة من �إجمايل
م�ساعدات املانحني املخ�ص�صة للقطاع ،بعد �أن
كان قد بلغ  20يف املئة يف منت�صف الثمانينيات من
القرن املا�ضي.
و�إدراك ًا من دولة الإمارات للحاجة �إىل حت�سني
الطاقة الإنتاجية لقطاع الزراعة يف الدول النامية،
فقد دعمت امل�شروعات الزراعية العاملية مبدفوعات
بلغت  197.1مليون درهم �إماراتي ( 53.7مليون
دوالر �أمريكي) لتحقيق هذا الغر�ض؛ ففي جمهورية
�صربيا دعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من
م�شروعات �أنظمة الري للم�ساعدة على حت�سني
الأهداف التنموية للدولة املتعلقة بقطاع الزراعة.
وعلى نح ٍو مماثل ح�صلت العديد من الدول الأخرى،
ومن بينها م�صر والأردن وغينيا وال�سودان ،على
دعم متويلي من دولة الإمارات لتعزيز قطاع
الزراعة فيها.

المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير
أهداف التنمية المستدامة .2018

من امل�ؤ�سف �أن اجلوع ال يزال ي�ؤثر يف ماليني
الأ�شخا�ص يف �شتى �أنحاء العامل؛ ولهذا ،فعلى الرغم
من �أن الهدف الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة:
"الق�ضاء على اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذية
املح�سنة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة" لي�س من بني
�أهداف التنمية امل�ستدامة الت�سعة حمور الرتكيز
املحددة يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة للفرتة (،)2021-2017

دعم اإلمارات للمشاريع الزراعية العالمية لتعزيز القدرة االنتاجية الزراعية بالدول النامية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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َ
المعلنة عام  2018لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الجزء الرابع :االلتزامات
بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة الإمارات خالل عام  10.33 ،2018مليار درهم �إماراتي ( 2.81مليار دوالر �أمريكي) مل�صلحة �أهداف تتعلق بالق�ضاء على الفقر
يف العامل ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة .وقد مت توجيه غالبية التزامات الدولة ،التي �أعلنتها خالل عام ( 2018بن�سبة  77يف املئة) لدعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
الثالثة التالية :الهدف ( :)16ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية؛ والهدف ( :)1الق�ضاء على الفقر؛ والهدف ( :)11املدن واملجتمعات امل�ستدامة.
وفيما يتعلق بالغر�ض من امل�شروعات كان من بني �أعلى القطاعات تلقي ًا للدعم قطاع دعم امليزانية والربامج العامة ،وامل�ساعدات متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ،
وقطاع التنمية القروية ،وقطاع اخلدمات الطبية .وقد مت تخ�صي�ص ما يقرب من ثلث هذه امل�ساعدات لدعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الوطنية لنحو  14دولة من
فئة البلدان الأقل منو ًا.

الشكل  :16االلتزامات اإلماراتية المعلن عنها كدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

)%9( 250.0

)%5( 143.5

)%3( 92.6

)%3( 90.0

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

هدف 4

التعليم الجيد

)%0.4( 10.5

)%13( 375.0
هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

8

)%2( 48.3

هدف:

16

1

11

3

17

9

7

4

)%0.4( 10.0

)%23( 647.1

)%41( 1,146.4

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

14

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

هدف 14

الحياة تحت الماء

المجموع الكلي

2.81

مليار دوالر أمريكي

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد
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العربية المتحدة
اإلماراتالثاني:
الفصل

مــقــــــــالــــة

2018ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة
المساعداتاإلمارات
دعم دولة
الخارجيةالموجّ

برامج دعم االستقرار في العراق

أحد مشاريع إلعادة تأهيل المباني الخدمية في مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش اإلرهابي،بتمويل من المنحة اإلماراتية ضمن مشاريع صندوق االستقرار في العراق.
المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ً
واحدا من أهم المانحين الدوليين لصندوق تمويل
تُ َع ُّد دولة اإلمارات العربية المتحدة
االستقرار في العراق ( ،)FFSوهو عبارة عن صندوق استئماني متعدد المانحين،
ويديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام  ،2015وسيستمر حتى نهاية
أسسه ُ
َّ
عام .2020
ويهدف �صندوق متويل اال�ستقرار يف العراق �إىل
دعم قدرة احلكومة العراقية على اال�ستجابة
الحتياجات املدن واملحافظات التي مت تطهريها من
وجود تنظيم داع�ش� ،إىل جانب هدفها الأ�سا�سي،
املتمثل يف دعم عودة الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا
�إىل املناطق املح َّررة من العراق.
وقد قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة
م�ساعدات �إجمالية بقيمة  220.4مليون درهم
ٍ
�إماراتي ( 60مليون دوالر �أمريكي) لدعم تنفيذ
 23م�شروع ًا ت�سهم يف �إعادة ت�أهيل البنية التحتية
ال�ضرورية لتي�سري احل�صول على اخلدمات
االجتماعية يف �شرق املو�صل وغربها ،كال�صحة
والتعليم ومرافق �إمداد املياه والكهرباء ،بالإ�ضافة
�إىل دعم �إعادة ت�أهيل املنازل املد َّمرة وبنائها.

فعلى �سبيل املثال جرى ،من خالل الدعم الإماراتي
املقدم� ،إمتام بناء وجتهيز  11مركز ًا للرعاية
ال�صحية الأولية ،بالإ�ضافة �إىل ت�شغيل  5حمطات
فرعية لتوليد الطاقة ،وهو ما �أ�سهم �إىل حد كبري
يف حت�سني �إمداد الكهرباء يف غرب املو�صل بعد �أن
كانت مق�صورة على � 4ساعات يف اليوم؛ لتمتد �إىل
ما بني  12و� 16ساعة يومي ًا يف املتو�سط .و�إ�ضافة
�إىل هذا مت االنتهاء من بناء  515منز ًال ،وانتقل
ُمالكها مرة �أخرى للإقامة فيها .و�أ�سهمت تلك
الإجنازات يف عودة املزيد من النازحني داخلي ًا مرة
�أخرى �إىل غرب املو�صل.
وقد انتقلت �أم حممد و�أ�سرتها للإقامة يف منزلهم
الذي مت جتديده؛ كما انتقلت عائالت �أخرى من
�أحياء ميا�سا ووادي حجر والإ�صالح الزراعي �إىل

منازلها اجلديدة.
وتقول �أم حممد�“ :إننا �سعداء بالعودة �إىل منازلنا
بكرامة ،و�إنني م�سرورة للغاية مبنزلنا الذي يبدو
جديد ًا متام ًا بعد ترميمه ،و�أف�ضل كثري ًا مما كان
عليه .كما �إنني ممتنة كثري ًا لأنني واحدة من بني
املئات الذين ح�صلوا على دعم من الأمم املتحدة،
ومن دولة الإمارات العربية املتحدة”.
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إعادة تأهيل محطة معالجة "مياه القبة" في شرق الموصل
 ،أكبر محطات المياه في محافظة نينوى وتغطي  %75في
المائة من احتياجات المدينة ويستفيد منها  750,000شخص.
المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

3

المساعدات
المساعدات
اإلنسانية المقدمة
اإلنسانية
المقدمة
دولة اإلمارات
من دولة
من
اإلمارات

ارتفعت قيمة المساعدات اإلنسانية واإلغاثة في حاالت الطوارئ ،المقدمة من دولة
اإلمارات خالل عام  ،2018لتصل إلى  5.06مليار درهم إماراتي ( 1.38مليار دوالر أمريكي)
بنسبة بلغت نحو  18في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة عام
 .2018وتمثل المساعدات اإلنسانية العالمية التي قدمتها دولة اإلمارات في ذلك
العام أكثر من ثالثة أضعاف ما قدمته في عام  .2017كما أنها تُ َع ُّد األعلى على مدى ما
يزيد على خمس سنوات.
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جانب من جهود المؤسسات المانحة اإلماراتية لتوفير مواد
اإلغاثة من خالل المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية.
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

وفيما يتعلق بنسبتها من المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي لإلمارات
ً
مقارنة بالدخل القومي
كمساعدات إنمائية رسمية
ٍ
بلغت نسبة االستجابة اإلنسانية المحتسبة
اإلجمالي للدولة خالل عام  2018ما قيمته  0.29في المئة ،بمتوسط  0.18في المئة على
مدى السنوات الثالث الماضية.
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وبلغت نسبة
المساعدات اإلنسانية
المقدمة خالل عام
 2018ما يوازي
 39في المئة من
إجمالي المساعدات
اإلنسانية التي قدمتها
دولة اإلمارات على
مدى  5سنوات ،والتي
وصلت قيمتها اإلجمالية
إلى  13.08مليار درهم
إماراتي ( 3.56مليار
دوالر أمريكي).

يمنيون يحصلون على مساعدات من دولة اإلمارات.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي ووكاالت األمم المتحد

وقد خ َّلفت ال�صراعات والكوارث ،التي حدثت يف
خمتلف �أنحاء العامل ،ماليني الأ�شخا�ص الذين هم
يف حاجة �إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية.
وتظل احلقيقة الثابتة هي ت�ضرر واعتماد نحو
 132مليون �شخ�ص يعي�شون يف  42دولة على
الإغاثة املقدمة يف حاالت الطوارئ والتدخالت
الإن�سانية .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يعي�ش من ال يقلون عن
مليوين �شخ�ص يف مناطق ت�سيطر عليها ال�صراعات
و�أعمال العنف واله�شا�شة .وعلى الرغم من املكا�سب
االقت�صادية والتنموية املحققة ،ف�إن نحو  10يف املئة
من تعداد �سكان العامل ال يزالون يعي�شون يف فقر
24
مدقع.
وهدفت امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة
الإمارات عام  2018قدر الإمكان �إىل جماراة
االحتياجات الإن�سانية املتزايدة يف خمتلف �أنحاء
العامل .وبزيادة و�صلت �إىل نحو ثالثة �أ�ضعاف

م�ساعداتها الإن�سانية املقدمة عام ،2017
�سعت دولة الإمارات �إىل الوفاء بتعهداتها التي
�أخذتها على عاتقها بدعم الفئات الأكرث ه�شا�شة،
من خالل ح�شدها م�ساعدات �إن�سانية و�إغاثية
متعددة القطاعات خالل عام  2018بقيمة بلغت
 5.06مليار درهم �إماراتي ( 1.38مليار دوالر
�أمريكي).
وميكن مالحظة �أثر اجلهود الإن�سانية والإغاثية،
التي قامت بها دولة الإمارات يف حاالت الطوارئ
خالل عام  2018يف  27حالة �إن�سانية طارئة
وا�سعة النطاق ،مبا فيها �سوريا واليمن .ففي
�إثيوبيا مت تخ�صي�ص  37.5مليون درهم �إماراتي
( 10.2مليون دوالر �أمريكي) مل�صلحة  3م�شروعات
تهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل دعم الأ�شخا�ص النازحني
داخلي ًا ،الذين يعي�شون �أو�ضاع ًا تت�سم باله�شا�شة.
ويف غامبيا دفعت دولة الإمارات مليون دوالر �أمريكي

وقد تم تقديم أكثر من نصف المساعدات اإلنسانية اإلماراتية خالل
عام  2018بالشراكة مع العديد من الوكاالت التابعة لألمم المتحدة.
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لتمويل م�شروعات �إعادة ت�أهيل ال�سدود وبناء �أماكن
�إيواء للمت�ضررين من الفي�ضانات .وعلى نح ٍو ممُ اثل
مت �إر�سال �أكرث من  200طن من الغذاء و�إمدادات
الإغاثة يف حاالت الطوارئ جو ًا �إىل املت�ضررين من
الفي�ضانات يف ال�سودان .ويف الوقت نف�سه يظل
دعم الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا من �أولويات دولة
الإمارات من خالل موا�صلتها تنفيذ  3م�شروعات
يف عام  2018مبدفوعات بلغت  11.5مليون درهم
�إماراتي ( 3.1مليون دوالر �أمريكي).
وبلغت ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة خالل
عام  2018ما يوازي  39يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات الإن�سانية التي قدمتها دولة الإمارات
على مدى � 5سنوات ،والتي و�صلت قيمتها الإجمالية
�إىل  13.08مليار درهم �إماراتي ( 3.56مليار
دوالر �أمريكي) .ويوا�صل الرجال والن�ساء والأطفال
املت�ضررون من الأزمات الإن�سانية يف ك ّل من
فل�سطني و�سوريا واليمن ح�صولهم على الن�صيب
الأكرب من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية .فعلى
مدى هذه الأعوام اخلم�سة ،من � 2014إىل ،2018
ركز ما يقرب من  75يف املئة من امل�ساعدات
الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات على حاالت
الطوارئ الإن�سانية الثالث هذه.

جهود المساعدات
اإلنسانية واإلغاثة
في حاالت الطوارئ
المقدمة من دولة
اإلمارات كإستجابة الكبر
أزمتين طويلتين على
مستوى العالم؛ وهما
سوريا واليمن.

وتتناول ال�صفحات التالية مبزيد من التف�صيل
جهود امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ املقدمة من الإمارات ا�ستجاب ًة الثنتني
من �أكرب الأزمات املُط َّولة على م�ستوى العامل؛ وهما
�سوريا واليمن.
وقد مت تقدمي �أكرث من ن�صف امل�ساعدات الإن�سانية
الإماراتية خالل عام  2018بال�شراكة مع العديد
من الوكاالت التابعة للأمم املتحدة .وجاء على
ر�أ�س تلك الوكاالت برنامج الأمم املتحدة للأغذية
العاملي ( ،)WFPو�صندوق الأمم املتحدة للطفولة

(اليوني�سيف) ،اللذان ح�صال على الن�صيب
الأكرب من تلك امل�ساعدات ،بن�سبة  21يف املئة،
و 14يف املئة ،على الرتتيب ،من �إجمايل امل�ساعدات
الإن�سانية الإماراتية املقدمة خالل عام .2018
وجاء قطاع ال�صحة يف حاالت الطوارئ على ر�أ�س
قائمة القطاعات الأكرث تلقي ًا للتمويل �ضمن جهود
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ
التي قدمتها الإمارات؛ حيث بلغت ن�سبة املدفوعات
املوجهة �إىل هذا القطاع ،خالل عام  ،2018ما
ّ
يقرب من  40يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات .فقد قدمت
دولة الإمارات الدعم �إىل �أكرث من  70يف املئة من
م�شروعات ال�صحة يف حاالت الطوارئ املنفذة يف
خمتلف �أنحاء العامل عام  ،2018مبدفوعات بلغت
 1.46مليار درهم �إماراتي ( 397.9مليون دوالر
�أمريكي) ،مبا ميثل زيادة مبقدار  172.7مليون
درهم �إماراتي ( 47.0مليون دوالر �أمريكي) على
مدفوعات عام  ،2017ومت توجيه ما يزيد على
املوجهة �إىل هذا القطاع
ثلث املدفوعات الإجمالية َّ
لوكاالت الأمم املتحدة.
وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات ال�صحة يف حاالت
الطوارئ املنفَّذة يف اليمن و�سوريا ،قدمت دولة
الإمارات ،خالل عام  ،2018دعم ًا بقيمة
 7.36مليون درهم �إماراتي (مليوين دوالر �أمريكي)
�إىل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) لدعم
جهودها الرامية �إىل �ضمان �إتاحة فر�ص احل�صول
على رعاية �صحية عالية اجلودة ،بالإ�ضافة �إىل
خدمات �إمداد املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة
ال�صحية والتعليم للجميع يف قطاع غزة .و�إ�ضافة
�إىل ما �سبق ،كانت االحتياجات ال�صحية والطبية
لالجئي الروهينغا كذلك على ر�أ�س �أولويات دولة
الإمارات خالل عام 2018؛ حيث دفعت ما يقرب
من مليون دوالر �أمريكي لتمويل م�شروعات �صحية.
ومت تخ�صي�ص نحو  22يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات،
خالل عام  ،2018مل�صلحة قطاع امل�ساعدات
ال�سلعية ،مبا فيها امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ ،وامل�ساعدات متعددة القطاعات املقدمة
يف حاالت الطوارئ ،وكذلك الإيواء واملواد غري
الغذائية ،بقيمة بلغت  1.13مليار درهم �إماراتي
( 307.0مليون دوالر �أمريكي)؛ حيث مت توزيع
�أكرث من � 775ألف �سلة غذاء ،و�أكرث من � 35ألف
طن من املواد الغذائية خالل عام  .2018و�إ�ضافة
�إىل هذا مت تو�صيل �أطنان من م�ستلزمات الإيواء
واملواد غري الغذائية �إىل الفئات ال�ضعيفة التي تعي�ش
ظروف ًا تت�سم باله�شا�شة ،مبن فيهم من يعي�شون يف
مناطق ي�صعب الو�صول �إليها.

وخالل عام  2018مت تنفيذ م�شروعات للتعليم
يف حاالت الطوارئ يف  14دولة؛ وقد ارتفعت قيمة
املدفوعات لت�صل �إىل  358.7مليون درهم �إماراتي
( 97.6مليون دوالر �أمريكي)� ،أي بارتفاع يزيد على
خم�سة �أ�ضعاف ،بعك�س ما جرى يف عام  .2017ومت
تنفيذ غالبية م�شروعات التعليم يف حاالت الطوارئ
التي مولتها دولة الإمارات ( 87يف املئة) ،بو�ساطة
وكاالت الأمم املتحدة .ومن خالل تقدمي دعم مايل
لتمويل امليزانية ال�سنوية لـ ( )708مدر�سة ،تديرها
وكالة الأونروا يف فل�سطني� ،أ�صبح مبقدور خم�سة
ماليني فتى وفتاة االلتحاق باملدر�سة.
وتنا�صر دولة الإمارات اجلهود املبذولة ل�ضمان
وحفظ حق كل طفل يف التعليم؛ حيث تعترب م�ؤ�س�سة
دبي العطاء �شريك ًا م�ؤ�س�س ًا يف �صندوق "التعليم ال
ميكن �أن ينتظر" ،وهو مبادرة عاملية تهدف �إىل
ح�شد  6.61مليار درهم �إماراتي ( 1.80مليار
دوالر �أمريكي) بحلول عام 2021؛ للو�صول �إىل
 8.9مليون طفل يعي�شون يف مواقع الأزمات وحاالت
الطوارئ ،وتزويدهم بخدمات تعليم عايل اجلودة.
وعلى نح ٍو موازٍ ُي�سهم برنامج التعليم يف حاالت
الطوارئ ،الذي تدعم الإمارات تنفيذه بدول عدَّة،
يف متكني ماليني الأطفال وال�شباب من خالل
تزويدهم بالتعليم اجليد مل�ساعدتهم على حتقيق
طموحاتهم واال�ستفادة من كل �إمكانياتهم.
وقد مت توجيه نحو  40يف املئة من املدفوعات
املوجهة �إىل قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ لدعم
َّ
�أطفال اليمن .ويف النيجر يوا�صل نحو  4000طفل
نازح ،يعي�شون �أو�ضاع ًا تت�سم باله�شا�شة وال�ضعف
نتيجة انعدام الأمن ،تلقي الدعم من دولة
الإمارات لتح�سني قدراتهم على القراءة واحل�ساب،
واملخرجات االجتماعية-العاطفية� ،إىل جانب
مهارات �أخرى .ومت تنفيذ برامج م�شابهة لدعم
 8600طفل يف كل من لبنان و�سرياليون .و�إ�ضافة
�إىل هذا ح�صل نحو � 15ألف فتى وفتاة يف كولومبيا،
مت�أثرين بال�صراع الدائر يف �أراوكا وترون دي
�سانتاندر ،على دعم لربنامج تعليمي ممتد على
مدى � 3سنوات ،بد�أ تنفيذه يف عام ،2017
بقيمة  11مليون درهم �إماراتي ( 3ماليني دوالر
�أمريكي).
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مشاريع إنسانية لمؤسسة دبي العطاء لتوفير احتياجات االطفال
الالجئين في أوغندا.
المصدر :مؤسسة دبي للعطاء
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الشكل  :17المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018
التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%7( 97.6

خدمات الدعم والتنسيق
)%33( 459.4

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت
الطوارئ
)%4( 60.3

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%29( 397.9
المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%13( 179.6

1,378.1

المياه والصحة العامة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%3( 47.6

دوالر أمريكي

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1( 10.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%8( 117.0

األمن والحماية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%1( 8.2

حسب الحالة اإلنسانية

سورية

فلسطين

اليمن

60.3
%4

52.8
%4

األردن

إثيوبيا

الصومال

لبنان

العراق

أوغندا

إندونسيا

أخرى

39.7
%3

10.3
%1

6.1
%0.4

5.4
%0.4

3.3
%0.2

2.0
%0.1

1.7
%0.1

12.9
%1

1,033.4
%75

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018
المساعدات الحكومية

)%84( 1,159.0

القطاع الخاص واألفراد
الهالل األحمر اإلماراتي
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%10( 139.3
)%2( 33.7
)%1( 17.1
)%1( 13.2

مؤسسة دبي العطاء

)%1( 8.5

مؤسسة القلب الكبير

)%0.2( 2.7

صندوق أبوظبي للتنمية

)%0.2( 2.5

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال الخيرية

)%0.04( 0.5

جمعية دار البر

)%0.02( 0.3

أخرى

)%0.1( 1.4

63
العربية المتحدة
اإلماراتالثالث:
الفصل

مــقــــــــالــــة

المقدمة من دولة اإلمارات
2018
اإلنسانية
المساعدات الخارجية

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
(األونروا) :قصة نجاح

عمان ،باألردن.
تعمل عاليا محمد ،التي فقدت بصرها وهي في الثانية عشر من عمرها ،بمركز تدريب وادي السير التابع لوكالة األونروا في ّ
المصدر :وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

تؤدي األونروا (وهي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق
ً
ً
هاما في تقديم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ونصف
دورا
األدنى)
المليون الجئ من فلسطين في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة،
من خالل تقديم خدمات في مجاالت التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والبنية التحتية
وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما في
ذلك في أوقات النزاع المسلح.
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وعلى مدار فرتة عمل الأونروا تعد دولة الإمارات
من �أكرب الداعمني واملانحني للمنظمة من خالل
امل�ساهمة يف توفري التمويل الالزم لرباجمها
انطالق ًا من دعمها الدائم والتاريخي جتاه ال�شعب
الفل�سطيني؛ وتدعو كافة دول العامل نحو ت�أدية
امللحة
واجبها الإن�ساين لدعم الق�ضايا الإن�سانية َّ
لل�شعب الفل�سطيني ،وا�ستمرارها يف الوقوف معه،
والإ�سهام يف تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية املمكنة
�إليه.
ومما ال �شك فيه �أن ما تقوم به الوكالة خالل فرتة
عملها املمتدة لعقود كان له عظيم الأثر يف تخفيف
معاناة ال�شعب الفل�سطيني ،ووجود كثري من احلاالت
الإن�سانية والق�ص�ص التي يقوم ب�سردها ال�شباب
عرب الأجيال عن م�آ�سيهم اخلا�صة عن خ�سارة
�أقارب و�أ�صدقاء وجريان ومنازل و�سبل معي�شة
وكيف كان للوكالة الدور املنقذ لهم يف حياتهم،
كتلك الق�صة التي معنا اليوم عن الفتاة عاليا التي
فقدت ب�صرها عندما كانت يف الثانية ع�شرة من
عمرها فح�سب ج َّراء حادث وقع لها عندما كانت
تلعب مع �أبناء عمها .ومنذ ذلك احلني �أم�ضت
حياتها حتاول التغلب على ما يبدو �أنها �سل�سلة من
التحديات التي ال تُق َهر يف م�ستقبلها .وعلى الرغم

من ال�صعوبات العديدة؛ فقد متكنت عاليا من
احل�صول على درجة البكالوريو�س ،والعثور على
وظيفة الئقة .واليوم �أ�صبحت قادرة كذلك على
�إعالة والديها ،وتفتخر ب�أنها املُعيل الوحيد لعائلتها.

فيها جهاز كمبيوتر ناطق ،وماكينة للطباعة بطريقة
برايل” .وت�ؤمن عاليا ب�شدة ب�أن الأونروا قد مكنتها
من حتويل �إعاقتها �إىل فر�صة ،ومن قلب التحديات
التي واجهتها �إىل جناحات.

وب�صفتها الجئة فل�سطينية عا�شت عاليا يف الأردن،
ودر�ست يف طفولتها يف �إحدى مدار�س الأونروا
االبتدائية ،قبل االنتقال مع عائلتها �إىل اخلارج،
وبعد ح�صولها على �شهادة الثانوية العامة عادت
عاليا �إىل الأردن للت�سجيل يف اجلامعة الأردنية؛
لتتخرج منها حامل ًة �شهادة البكالوريو�س يف اللغة
العربية.

وتوا�صل الأونروا دعمها ملجتمع الالجئني
الفل�سطينيني؛ مع توجيه تركيز خا�ص على مهامها
املتعلقة باحلماية وامل�ساعدة على متكني الأ�شخا�ص،
خا�ص ًة ذوي الإعاقة ،والذين لديهم �أو�ضاع خا�صة.
ومن خالل �شراكاتها مع املانحني الأ�سخياء،
كدولة الإمارات العربية املتحدة ،متكنت الأونروا
من التغلب على �أكرب عجز مايل يف تاريخها العام
املا�ضي؛ حيث كانت الوكالة قد بد�أت العام املايل
 2018بعجز مقداره  1.64مليار درهم �إماراتي
( 446مليون دوالر �أمريكي) .وقد م ّكنت تلك
امل�ساعدات املقدمة �إىل الوكالة من دولة الإمارات،
والعديد من املانحني الأ�سخياء الآخرين ،من
موا�صلة تقدمي اخلدمات املنقذة للحياة �إىل نحو
 5.4مليون الجئ فل�سطيني يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.

وان�ض َّمت عاليا �إىل القوة العاملة يف الأونروا
للعمل بوظيفة رئي�س ق�سم؛ لتقوم بخدمة الجئي
فل�سطني �إىل جانب زمالئها يف كلية تدريب وادي
ال�سري ( .)WSTCفبعد معي�شتها يف اخلارج ملدة
 15عام ًا ،قبل العودة �إىل الأردن ،متكنت عاليا
من االن�ضمام �إىل الأونروا مرة �أخرى ،قائل ًة“ :لقد
دُه�شت عندما علمت �أنه توجد وظيفة �شاغرة لذوي
الإعاقةَ .من غريهم قد يفعل ذلك؟ فقط الأونروا!
وما �إن با�شرت عملي؛ حتى زودوين مبختلف الأجهزة
والأدوات التي �أحتاج �إليها للقيام مبهام عملي ،مبا

 30ألف الجئ فلسطيني حصلوا على حقائب مدرسية بفضل الدعم الذي تقدمه دولة اإلمارات لصالح برامج التعليم التي تنفذها وكالة األونروا.
المصدر :وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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4

التركيز الجغرافي
التركيز
الجغرافي
للمساعدات الخارجية
للمساعدات
الخارجية
من دولة
المقدمة من
المقدمة
دولة
اإلمارات
اإلمارات

تمتد آثار المساعدات السخية ،التي تقدمها دولة اإلمارات ،ويتردد صداها خارج حدودها .وفي
عام  2018تم توجيه  70في المئة من المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى قارة آسيا؛ حيث
جاءت على رأس القارات التي حصلت على دعم ،بمساعدات وصلت إلى  20.04مليار درهم
إماراتي ( 5.46مليار دوالر أمريكي) ،بينما حصلت إفريقيا على  19في المئة منها فحسب،
بقيمة  5.51مليار درهم إماراتي ( 1.50مليار دوالر أمريكي) ،وتم توجيه غالبية النسبة المتبقية
لمصلحة البرامج متعددة الدول.
ً
اهتمام خاص
أوضاعا خاصة على
وعلى غرار األعوام السابقة حصلت كذلك الدول التي تعاني
ٍ
ً
نموا
الموجه لمصلحة البلدان األقل
من دولة اإلمارات؛ ففي عام  ،2018كان الدعم اإلماراتي
َّ
هو األعلى على مدى  5سنوات ،سواء من حيث الحجم أو نسبته من إجمالي المساعدات.
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قام صندوق أبوظبي للتنمية بتنفيذ العديد من المشاريع
التنموية في الدول النامية في قطاعات البنية التحتية ،خاصة
في مجاالت إقامة السدود وتنمية المصادر المائية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

وتَ رجمت اإلمارات هذا الدعم في صورة مساعدات خارجية بقيمة  14.72مليار درهم إماراتي
( 4.01مليار دوالر أمريكي) ،أي أكثر من  50في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية لدولة
اإلمارات في عام .2018
ووصلت قيمة المشروعات التنموية واإلنسانية والخيرية ،التي مولتها دولة اإلمارات في
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،إلى  246.1مليون درهم إماراتي ( 67مليون دوالر أمريكي).
الموجهة إلى الدول النامية غير الساحلية إلى  4.3مليار درهم
كما وصلت قيمة المدفوعات
َّ
إماراتي ( 1.16مليار دوالر أمريكي) ،بينما تم توجيه  1.30مليار درهم إماراتي ( 353مليون دوالر
متعددة الدول.
أمريكي) لمصلحة البرامج
ّ
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استفاد العديد من األطفال حول العالم من المشاريع التي
نفذتها مؤسسة دبي للعطاء.
المصدر :مؤسسة دبي للعطاء
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مقدمـــــــــــة

حتليل للدعم الذي قدمته دولة
ي�ستعر�ض الف�صل الرابع التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  .2018كما ي�شتمل الف�صل على ٍ
الإمارات �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية .و�إ�ضافة �إىل هذا ت�شتمل ال�صفحات
التالية على ح�ساب تف�صيلي لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي نفذتها دولة الإمارات يف  5دول.

الشكل  :18مبالغ المساعدات المدفوعة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

459.9
6%

أوروبا

آسيا

1.4
0.02%

عالمي

االمريكيتين
ٔ

349.7
4%

أفريقيا

22.9
0.3%
أوقيانوسيا

5,456.1
70%

1,501.8
19%

المجموع الكلي

7.79

آسيا

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

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

�إقاليم متعددة (عاملي)

5,456.1

%70

5,211.5

%96

188.4

%3

28.9

%1

25.4

%0.5

1.1

%0.02

0.9

%0.02

1,501.8

%19

1,116.9

%74

252.3

%17

119.8

%8

8.8

%1

2.8

%0.2

1.1

%0.1

349.7

%4

349.7

%100

أوروبا

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

االمريكيتين
ٔ

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

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

مليار دوالر أمريكي

459.9

%6

434.0

%94

15.9

%3

8.4

%2

1.6

%0.4

22.9

%0.3

16.4

%72

4.1

%18

1.4

%6

0.6

%3

0.4

%2

1.4

%0.02

0.7

%50

0.4

%32

0.2

%17

0.02

%1
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آسيا

على غرار ما جرى في العام األسبق حصلت قارة آسيا
على نصيب كبير من المساعدات الخارجية المقدمة
من دولة اإلمارات خالل عام  ،2018بقيمة بلغت
 20.04مليار درهم إماراتي ( 5.46مليار دوالر أمريكي)،
وتمثل هذه المساعدات  70في المئة من إجمالي
َ
ضعفي ما سبق
المساعدات ،وبارتفاع يزيد على
تقديمه عام .2017
ومت تقدمي ما يقرب من  70يف املئة من املدفوعات
املوجهة �إىل هذه القارة يف �شكل منح .وفيما يتعلق
َّ
بفئة امل�ساعدات مت توجيه نحو  78يف املئة من
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة عام  2018يف �صورة
م�ساعدات تنموية ،و 22يف املئة منها يف �صورة
م�ساعدات �إن�سانية و�إغاثة يف حاالت الطوارئ ،بينما
مت توجيه الن�سبة املتبقية يف �صورة عطاء خريي ،كما
املوجه �إىل
مت توجيه ن�صف قيمة التمويل الإماراتي َّ
قارة �آ�سيا �إىل �سبع دول من فئة البلدان الأقل منو ًا.
وقد ُيعزى ال�سبب يف النمو امللحوظ لقيمة امل�ساعدات
املوجهة �إىل قارة �آ�سيا خالل
اخلارجية الإماراتيةَّ ،
عام � ،2018إىل الربامج وا�سعة النطاق التي جرى
تنفيذها يف غرب القارة؛ حيث �ش ّكلت م�شروعالت
جرى تنفيذها يف تلك املنطقة ،بقيمة  19.14مليار
درهم �إماراتي ( 5.21مليار دوالر �أمريكي)� ،أكرث

من  95يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املقدمة �إىل قارة �آ�سيا يف عام  ،2018وجاء اليمن
على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا للدعم.
وارتفعت كذلك قيمة املدفوعات املقدمة �إىل
جنوب �آ�سيا خالل عام 2018؛ حيث جرى تنفيذ
م�شروعات للم�ساعدات اخلارجية بقيمة �إجمالية
بلغت  691.7مليون درهم �إماراتي ( 188.3مليون
دوالر �أمريكي) يف تلك املنطقة ،ح�صلت باك�ستان
على �أكرث من ثلثها .ويف الوقت نف�سه برزت �إندوني�سيا
ب�صفتها متلقي ًا جديد ًا على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث
تلقي ًا للدعم يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا.
وي�ستمر قطاع دعم امليزانية والربامج العامة يف
�صدارته ،ك�أحد �أبرز �أ�شكال امل�ساعدات ثنائية
الأطراف املقدمة من دولة الإمارات يف قارة �آ�سيا؛

حيث مت تو�صيل �أكرث من  55يف املئة من امل�ساعدات
املوجهة �إىل �آ�سيا بهذا ال�شكل ،وجاء قطاع ال�صحة
َّ
�أعلى القطاعات تلقي ًا للدعم يف القارة ،تاله قطاع
البنية التحتية للنقل اجلوي.
وو�صلت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة الإمارات
خالل عام  2018ب�ش�أن برامج مزمع تنفيذها
يف قارة �آ�سيا� ،إىل  8.96مليار درهم �إماراتي
( 2.44مليار دوالر �أمريكي).
َّ
ومو�ضح على مدى ال�صفحات التالية تف�صي ٌل
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة �إىل ثالث
دول �آ�سيوية هي باك�ستان وفل�سطني واليمن.
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الشكل  :19المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة لقارة آسيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
غرب آسيا

جنوب آسيا

جنوب شرق آسيا

وسط آسيا

إقاليم متعددة (آسيا)

شرق آسيا

5,211.5
%96

188.4
%3

28.9
%1

25.4
%0.5

1.1
%0.02

0.9
%0.02

3,991.1
1,194.9
25.6

%77
%23
%0.5

170.3
2.8
15.3

10.9
2.1
15.8

%90
%2
%8

21.2
1.4
2.8

%38
%7
%55
إنسانية

تنموية

1.1
-

%83
%6
%11

%100
-

0.1
0.1
0.6

%16
%17
%66

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%77( 4,194.7

خيرية

)%1( 60.0

)%22( 1,201.4

دعم الميزانية العامة
)%72( 3,006.1

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%33( 397.9

البرامجالموسمية
)%49( 29.5

البنية التحتية للنقل الجوي
)%8( 336.4

خدمات الدعم والتنسيق
)%26( 309.4

المنشآتالدينية
)%37( 22.0

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%4( 184.9

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%14( 172.8

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%10( 6.2

الخدمات الطبية
)%3( 132.8

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 114.4

التعليم الديني
)%4( 2.3

التطوير القضائي والقانوني
)%2( 88.5

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8( 93.6

أخرى
)%11( 446.0

أخرى
)%9( 113.4

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
المساعدات الحكومية

)%55( 3,024.8

صندوق أبوظبي للتنمية
الهالل األحمر اإلماراتي
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
جمعية الشارقة الخيرية
أخرى

)%41( 2,228.3
)%1( 71.5
)%1( 40.9
)%0.3( 16.7
)%1( 73.9
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أفريقيا

تظل قارة إفريقيا محور تركيز
المساعدات الخارجية المقدمة من
دولة اإلمارات؛ إذ إنه في عام  2018وصلت
قيمة المدفوعات الموجهة لمصلحة تحقيق التنمية
المستدامة ومشروعات المساعدات اإلنسانية
والخيرية المنفذة في القارة السمراء إلى  5.51مليار
درهم إماراتي ( 1.50مليار دوالر أمريكي) ،بارتفاع قدره
 47في المئة عن مدفوعات العام السابق.
وقد مت تقدمي غالبية امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املوجهة �إىل قارة �إفريقيا ،خالل عام  ،2018يف �شكل
َّ
مي�سرة ،بن�سبة  72يف املئة من الإجمايل.
قرو�ض َّ
ومن �إجمايل مدفوعات عام  2018ح�صلت  31دولة
من فئة البلدان الأقل منو ًا على  86يف املئة ،بينما
ح�صلت  10دول من امل�ص َّنفة �ضمن ال�شريحة الدنيا
لفئة الدول متو�سطة الدخل على  13يف املئة منها.
وح�صلت منطقة �شرق �إفريقيا على نحو  74يف املئة
من امل�ساعدات الإجمالية؛ حيث حققت امل�ساعدات
املوجهة �إىل تلك املنطقة
اخلارجية الإماراتية َّ
زيادة توازي ع�شرة �أ�ضعاف ما �سبق تقدميه يف
العام ال�سابق ،ويعود ال�سبب يف هذا حلدٍّ بعيد �إىل
املدفوعات املقدمة �إىل �إثيوبيا؛ وذلك يف الوقت الذي
�شهدت فيه دول �شمال �إفريقيا انخفا�ض ًا يف حجم

امل�ساعدات الإماراتية املقدمة عام  ،2017واحتفظ
املغرب باملركز الأول ك�أعلى الدول تلقي ًا للدعم يف
املنطقة.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة كانت امل�ساعدات ثنائية
الأطراف هي ال�شكل الأ�سا�سي للم�ساعدات الإماراتية
املقدمة �إىل �إفريقيا يف عام 2018؛ حيث جاء قطاع
دعم امليزانية والربامج العامة للحكومات الوطنية
على ر�أ�س القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم ،بن�سبة
 70يف املئة من امل�ساعدات املقدمة .وكان قطاع
اخلدمات االجتماعية كذلك �أحد �أبرز قطاعات
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل قارة �إفريقيا
خالل عام 2018؛ �إذ ح�صل على  11يف املئة من
الإجمايل ،و ُيعزى ال�سبب يف هذا حلدٍّ بعيد �إىل توفري
�أنظمة احلماية االجتماعية ،التي ُت َع ُّد متطلب ًا �أ�سا�سي ًا

للح ّد من الفقر وعدم امل�ساواة ،والق�ضاء عليهما.
وبلغت القيمة الإجمالية لاللتزامات ،التي �أعلنتها
دول �إفريقية،
دولة الإمارات خالل عام  2018لدعم ٍ
 1.27مليار درهم �إماراتي ( 347مليون دوالر
�أمريكي)؛ مت تخ�صي�ص ما يزيد على  80يف املئة
منها مل�صلحة  13دولة �إفريقية من فئة البلدان
الأقل منو ًا .بالإ�ضافة �إىل توجيه ما يقرب من  30يف
املئة لدعم قطاع التنمية القروية يف ت�شاد واالحتاد
ال ُقمري .و�إ�ضافة �إىل هذا مت تخ�صي�ص ن�سبة جم َّمعة
( )50يف املئة من قيمة تلك االلتزامات مل�صلحة
قطاعي اخلدمات االجتماعية ،ودعم امليزانية
والربامج العامة .وتت�ض َّمن ال�صفحات التالية مزيد ًا
من التفا�صيل حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املقدمة �إىل دولتني �إفريقيتني هما مايل وال�سودان.
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الشكل  :20المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجّ هة لقارة أفريقيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
شرق أفريقيا

شمال أفريقيا

غرب أفريقيا

وسط أفريقيا

جنوب أفريقيا

إقاليم متعددة (أفريقيا)

1,116.9
%74

252.3
%17

119.8
%8

8.8
%1

2.8
%0.2

1.1
%0.1

1,065.5
19.1
32.4

%95
%2
%3

239.2
1.2
11.9

84.4
3.9
31.4

%95
%0.5
%5

7.0
0.6
1.2

%70
%3
%26
إنسانية

تنموية

%80
%7
%14

%88
%12

2.5
0.3

1.1
-

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%93( 1,399.7

خيرية

)%5( 77.3

)%2( 24.8

دعم الميزانية العامة
)%75( 1,052.5

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت الطوارئ
)%40( 9.9

المنشآتالدينية
)%45( 34.9

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%4( 58.8

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%28( 6.8

البرامجالموسمية
)%34( 26.6

السياسات اإلدارية لقطاع اإلسكان
)%2( 30.0

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11( 2.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%15( 11.5

الخدماتالطبية
)%2( 27.2

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11( 2.6

التعليمالديني
)%6( 4.3

التنميةالقروية
)%2( 26.7

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4( 1.1

أخرى
)%15( 204.5

أخرى
)%7( 1.8

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
صندوق أبوظبي للتنمية

)%80( 1,201.1

المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي
جمعية دار البر
جمعية دبي الخيرية
أخرى

)%6( 84.9
)%5( 73.7
)%2( 32.0
)%1( 20.4
)%6( 89.8

%100
-
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محطة شيكالباها لتوليد الطاقة الكهربائية بمقاطعة شيتاغونغ ،بنغالديش المنفذة بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

ً
أوضاعا خاصة
الدول التي تعاني

ُي َع ُّد حتقيق التقدم االجتماعي والتنموي والبيئي
للدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة �أمر ًا حموري ًا
للتم ُّكن من حتقيق الوعد “بعدم ترك �أي طرف
يتخ َّلف عن م�سرية التنمية” ،وجعل ر�ؤية �أهداف

التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر واقع ًا ملمو�س ًا بحلول
عام  .2030وتنطوي ال�صفحات التالية على �شرح
للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
�إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�ص ًة ،كالبلدان
الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية ،والدول

ت�ضم القائمة احلالية للبلدان الأقل منو ًا  47دولة،
و�أحدثها ان�ضمام ًا جنوب ال�سودان ،وتقع  33دولة
من تلك البلدان الأقل منو ًا يف �إفريقيا ،و 13دولة
يف �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادئ ،ودولة واحدة يف
�أمريكا الالتينية .وبا�ستعرا�ض تقرير الأمني العام
للأمم املتحدة ب�ش�أن تنفيذ برنامج العمل مل�صلحة
البلدان الأقل منو ًا للعقد ( ،)2020-2011نلحظ
حتقيق تقدم تنموي وا�ضح ،يف ظل حدوث زيادة
طفيفة يف الناجت القومي الإجمايل للبلدان الأقل
منو ًا لي�صل �إىل  5يف املئة عام 2018؛ مرتفع ًا من
 4.6يف املئة عام  .2017ويجب االعرتاف ب�ضرورة
احلاجة �إىل م�ضاعفة اجلهود للتم ُّكن الفعلي من
�أهداف التنمية امل�ستدامة يف البلدان الأقل منو ًا.
وما زال عدد من مقدمي امل�ساعدات التنموية
يعملون على حتقيق الهدف الذي حدَّدته الأمم
املتحدة ب�ش�أن حجم الدعم املفرتَ�ض تخ�صي�صه

للبلدان الأقل منو ًا ،الذي ن�صت عليه �صراح ًة يف
الغاية الثانية من 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 ِقبل الأمم املتحدة بتقدمي ن�سبة 0.7%
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”.

ً
نموا
البلدان األقل

اجلزرية ال�صغرية النامية ،بالإ�ضافة �إىل الدول
التي متر ب�صراعات ،وكذلك التي يف مرحلة ما بعد
ال�صراع ،وهو ما ي�ؤكد التم�سك بهذا االلتزام.

وقد �سجل عام � 2018أعلى ن�سبة من امل�ساعدات
املوجهة �إىل البلدان الأقل
اخلارجية الإماراتية َّ
منو ًا على مدى �سنوات؛ بقيمة بلغت  14.72مليار
درهم �إماراتي ( 4.01مليار دوالر �أمريكي) من
م�شروعات امل�ساعدات اخلارجية ،جرى تنفيذها يف
 42دولة من البلدان الأقل منو ًا؛ وميثل هذا الدعم
�أكرث من ن�صف �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
التنموية والإن�سانية املقدمة من الإمارات خالل
عام  ،2018وما ميثل ثالثة �أ�ضعاف املدفوعات
املوجهة �إىل جمموعة الدول نف�سها يف عام .2017
َّ
ومت تقدمي ما يوازي  75يف املئة من تلك امل�ساعدات
يف �صورة منح؛ �أما الن�سبة املتبقية؛ فتم تقدميها
كقرو�ض.
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وفيما يتعلق بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية؛ فقد
برزت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018كواحدة
من بني �أكرث الدول املانحة للبلدان الأقل منو ًا �سخا ًء،
مقدم ًة  0.66يف املئة من م�ساعداتها الإمنائية
الر�سمية مقارن ًة بدخلها القومي الإجمايل مل�صلحة
تلك الفئة من الدول� ،أي ما ت�ش ّكل ثالثة �أ�ضعاف
الن�سبة العاملية املحدَّدة مبا بني  0.15يف املئة
و 0.20يف املئة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
�إىل الدخل القومي الإجمايل؛ فالتزام دولة
الإمارات الدائم واملعهود بدعم البلدان الأقل منو ًا
ما زال م�ستمر ًا ،مع حر�صها على الوفاء بتعهداتها
مب�ساعدة الدول الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة .ومنذ عام
 ،2015ون�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل
الدخل القومي الإجمايل املقدَّمة من دولة الإمارات
�إىل البلدان الأقل منو ًا تتجاوز بكثري املتو�سط
العاملي؛ حيث يزيد متو�سط ن�سبة ما قدمته الدولة
على مدى �أربع �سنوات على �ضعف التو�صية العاملية؛
فقد و�صلت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل
املوجهة
الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات َّ
�إىل البلدان الأقل منو ًا  0.41يف املئة.
وجاءت �إثيوبيا ومايل وال�صومال وال�سودان واليمن
يف املراكز اخلم�سة الأوىل للبلدان الأقل منو ًا الأكرث
تلقي ًا للدعم؛ ومثلت املدفوعات الإجمالية املقدمة
�إىل تلك الدول �أكرث من  95يف املئة من امل�ساعدات
املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا
اخلارجية الإماراتية َّ
خالل عام .2018
املوجهة
وو�صلت قيمة التزامات دولة الإمارات َّ
مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ،خالل عام ،2018
�إىل  3.26مليار درهم �إماراتي ( 887.7مليون
دوالر �أمريكي) ،وقد مت تخ�صي�ص ما يقرب من
 90يف املئة من تلك االلتزامات لدعم ك ّل من ت�شاد
واالحتاد ال ُقمري و�إريرتيا واليمن.
وجاء قطاع دعم امليزانية والربامج العامة
على ر�أ�س القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم الإماراتي
املوجه �إىل البلدان الأقل منو ًا خالل عام 2018؛
َّ
وذلك اعرتاف ًا منها بالت�أثري الرتاكمي املحقَّق عند
متكني الدول النامية من تويل م�س�ؤولية حتقيق
خططها الوطنية للتنمية؛ حيث �أتاح دعم امليزانية
والربامج العامة ،الذي بلغت قيمته  8.67مليار
درهم �إماراتي ( 2.36مليار دوالر �أمريكي) خالل
عام  ،2018توفري مبالغ �إ�ضافية لتمكني احلكومات

من الوفاء بنفقاتها ،واحلفاظ على توازن موازين
مدفوعاتها ،وموا�صلة تقدمي اخلدمات احلكومية
الرئي�سية ،وتخ�صي�ص التمويالت تبع ًا خلططها
التنموية و�أولوياتها الوطنية .وقد �شهد دعم
املوجه �إىل البلدان الأقل
امليزانية والربامج العامة َّ
منو ًا خالل عام  2018ارتفاع ًا يقدَّر بنحو ثالثة
�أ�ضعاف ما مت تقدميه عام  .2017ومت تقدمي ما
يقرب من  60يف املئة من تلك املدفوعات يف �صورة
منح .وكانت �إثيوبيا وال�سودان وال�صومال واليمن
من بني الدول املتلقية لهذا النوع من امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ثنائية الأطراف خالل عام
.2018
واحتل قطاع ال�صحة املركز الثاين بني القطاعات
الأكرث ح�صو ًال على التمويل يف البلدان الأقل منو ًا
عام  .2018وتركز تنفيذ غالبية م�شروعات
ال�صحة ،خالل عام  ،2018يف �أفغان�ستان و�إريرتيا
اليمن .ويف ظل احتياج ما يقرب من  19.7مليون
�شخ�ص �إىل م�ساعدات �صحية يف اليمن ،قدمت
دولة الإمارات دعم ًا �صحي ًا �ضمن قطاع ال�صحة
يف حاالت الطوارئ 25.وكان االت�ساع يف نطاق
هذا الدعم وحجمه متما�شي ًا مع االحتياجات
الهائلة؛ �إذ و�صل �إىل  1.43مليار درهم �إماراتي
( 390.5مليون دوالر �أمريكي) .و�شملت م�شروعات
ال�صحة يف حاالت الطوارئ تنفيذ عمليات الإغاثة
الطبية املنقذة للأرواح ،و�إعادة ت�أهيل امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية وجتهيزها ،وتو�صيل �أكرث من
 45طن ًا من امل�ستلزمات والإمدادات الطبية،
وغريها من امل�ساعدات ،بالإ�ضافة �إىل  30طن ًا من
العقاقري لعالج الكولريا مقدَّمة �إىل منظمة ال�صحة
العاملية .و�إ�ضافة �إىل هذا دعمت دولة الإمارات عمل
عدد من املنظمات الدولية ،ومتعددة الأطراف،
العاملة يف اليمن بو�سائل عدة ،من بينها الإ�سهام
يف متويل خطة الأمم املتحدة لال�ستجابة الإن�سانية
يف اليمن.
ويف �أفغان�ستان قدمت دولة الإمارات مدفوعات
بقيمة  15.6مليون درهم �إماراتي ( 4.3مليون
دوالر �أمريكي) مل�صلحة هذا القطاع من �أجل تي�سري
تو�صيل عدد من الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية
لواحد من امل�ست�شفيات يف والية خو�ست ،بالإ�ضافة
دعم مايل للتكاليف الت�شغيلية
�إىل تخ�صي�ص ٍ
مل�ست�شفى زايد املخ�ص�ص ل�صحة الأم والطفل.
املوجهة �إىل قطاع
ويف �إريرتيا بلغت قيمة امل�ساعدات َّ

ال�صحة  28مليون درهم �إماراتي ( 7.6مليون
دوالر �أمريكي) �شملت تنفيذ العديد من امل�شروعات
الطبية .ويف �إثيوبيا قدمت دولة الإمارات الدعم
لتنفيذ م�شروعني حتت قطاع ال�صحة خالل عام
 .2018وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات امل�ساعدات
الطبية املتنوعة التي دعمتها ،ا�ستمرت ال�شراكة
التي �أقامتها دولة الإمارات مع مركز كارتر لتنفيذ
م�شروع على مدى �أربع �سنوات ()2020-2016
للق�ضاء على الرتاخوما (الرمد ا ُ
حلبيبي) ،وهو
عدوى بكتريية ُمعدية ت�صيب العني ،و ُت َع ُّد ال�سبب
الرئي�سي للإ�صابة بالعمى .ويهدف امل�شروع �إىل
تثقيف  13836قرية ،و�إجراء  332476عملية
جراحية ،وبناء � 500ألف مرحا�ض يف البيوت،
وتقدمي �أكرث من  64مليون جرعة دواء .ويف تنزانيا
و�سرياليون ،و 18دولة �أخرى من فئة البلدان الأقل
منو ًا ،وا�صلت دولة الإمارات تنفيذ م�شروعات
اخلدمات الطبية ،بالإ�ضافة �إىل بناء ال�صيدليات
والوحدات الطبية املتخ�ص�صة واملراكز ال�صحية.
وكان قطاع امل�ساعدات ال�سلعية كذلك �أحد
القطاعات حمور تركيز امل�ساعدات اخلارجية
املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا خالل
الإماراتية َّ
عام  ،2018بقيمة �إجمالية بلغت  1.04مليار
درهم �إماراتي ( 282.1مليون دوالر �أمريكي)
مت توجيه غالبيتها ب�صورة م�ساعدات غذائية يف
حاالت الطوارئ ،وم�ساعدات متعددة القطاعات
يف حاالت الطوارئ .و�شملت امل�ساعدات الغذائية
يف حاالت الطوارئ تنفيذ م�شروعات لتقدمي
امل�ساعدات الغذائية ،من بينها تو�صيل ما يزيد على
� 750ألف �سلة غذاء ،و�أكرث من � 27ألف طن من
املواد الغذائية� ،إىل  13دولة من البلدان الأقل منو ًا.
و�إ�ضافة �إىل هذا مت تنفيذ م�شروعات تهدف �إىل
حتقيق الأمن الغذائي يف خم�سة من البلدان الأقل
منو ًا ،هي :بنجالدي�ش ،واالحتاد ال ُقمري ،والنيجر،
وال�صومال ،وتنزانيا.
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ً
نموا
الشكل  :21المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة للبلدان األقل
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%2( 97.6

دعم الميزانية العامة
)%59( 2,362.6

التطوير القضائي والقانوني
)%2( 84.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 391.5
خدمات الدعم والتنسيق
)%7( 282.7

المياه والصحة العامة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1( 45.1

4,008.2
دوالر أمريكي

توليد الطاقة من الموارد
غير المتجددة
)%5( 185.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%1( 43.4
التعليم في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%1( 42.1

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%4( 177.4

أخرى
)%7( 296.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 16

)%35( 1,396.1

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 8

)%25( 1,010.9

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 1

)%14( 566.1

القضاء على الفقر

هدف 3

)%9( 345.2

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

التعليم الجيد

)%5( 194.3
)%4( 169.4
)%3( 113.5
)%2( 75.3

هدف 17

)%1( 48.2

هدف 6

)%1( 44.7

هدف 9

)%1( 42.5

هدف 15

)%0.05( 1.8

هدف 14

)%0.003( 0.1

هدف 5

)%0.002( 0.1

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الحياة في البرّ

الحياة تحت الماء
المساواة بين الجنسين
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مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في أفغانستان المنفذة بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

الدول النامية غير الساحلية

تت�ألف هذه املجموعة من  32دولة ،مبجموع �سكان
�إجمايل  440مليون ن�سمة ،ن�صفها تقريب ًا ُت َع ُّد
كذلك �ضمن فئة البلدان الأقل منو ًا .وكما �أو�ضح
مكتب الأمم املتحدة للممثل ال�سامي للبلدان
الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ()UN-OHRLLS؛ ف�إن
انعدام فر�ص الو�صول �إىل البحار ،و ُبعد امل�سافة،
واالنعزال عن الأ�سواق العاملية ،وارتفاع تكاليف
العبور واالنتقال ،ال تزال تفر�ض قيود ًا �شديدة على
التنمية االجتماعية-االقت�صادية للدول النامية غري
ال�ساحلية؛ حيث �إنه ال �سبيل �أمام جتارتها املنقولة
بحر ًا �إال االعتماد على املرور عرب الدول الأخرى.
و�إ�ضافة �إىل هذا ي�سهم ُبعد امل�سافة عن الأ�سواق،
وعبور املزيد من النقاط احلدودية ب�شكل كبري ،يف
زيادة النفقات الإجمالية التي تتح َّملها تلك الدول
مقابل خدمات النقل.
وللتم ُّكن من تلبية تلك االحتياجات اال�ستثنائية
مت ت�ضمني الأهداف والغايات التي تتنا�سب معها
�ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة ،كالهدف الإمنائي
العا�شر ،الذي يفيد ب�أن ال�سعي �إىل احلد من عدم
امل�ساواة داخل البلدان ،وبني بع�ضها بع�ض ًا ،يتطلب
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".

خم�س من
االلتزامات ،التي مت التعهد بها مل�صلحة ٍ
الدول النامية غري ال�ساحلية خالل عام ،2018
 335.7مليون درهم �إماراتي ( 91.4مليون دوالر
�أمريكي) ،مت توجيهها لدعم م�شروعات متعددة
القطاعات ،من بينها قطاع التنمية القروية يف
ت�شاد.

وقد �شهدت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات �إىل الدول النامية غري ال�ساحلية،
مما يربو بقليل
خالل عام  ،2018ارتفاع ًا كبري ًاَّ ،
على ن�صف مليون درهم �إماراتي يف عام 2017؛
لت�صل �إىل  4.26مليار درهم �إماراتي ( 1.16مليار
دوالر �أمريكي) مت توجيهها �إىل  28دولة من الدول
النامية غري ال�ساحلية 13 ،دولة منها ُت َع ُّد كذلك من
بني البلدان الأقل منو ًا .وقد مت توجيه ما يقرب من
املخ�ص�صة
 90يف املئة من امل�ساعدات الإماراتية
َّ
للدول النامية غري ال�ساحلية �إىل �إثيوبيا ،غالبيتها
يف �صورة دعم للميزانية العامة؛ وهو ما �أ�سهم يف
جعل قطاع دعم امليزانية والربامج العامة على ر�أ�س
القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم يف الدول النامية غري
ال�ساحلية خالل عام .2018

وو�صلت قيمة عدد من امل�شروعات التي جرى
تنفيذها عام � 2018ضمن قطاع اخلدمات
االجتماعية يف الدول النامية غري ال�ساحلية �إىل
 312.7مليون درهم �إماراتي ( 85.1مليون دوالر
�أمريكي) .ومت تقدمي تلك امل�ساعدات �إىل نحو
 27دولة من الدول النامية غري ال�ساحلية ،و�شملت
تقدمي منح نقدية ،ومتويالت لدور �أيتام ،وكذلك
مل�صلحة �أن�شطة منتجة ت�سهم يف توليد وزيادة الدخل
للعديد من الأ�سر .و�شملت �أن�شطة ك�سب املعي�شة هذه
َّ
وحمال للتف�صيل واخلياطة،
متويل متاجر التجزئة،
ومناحل �إنتاج الع�سل ،وم�شاتل للمحا�صيل
الب�ستانية .ويف مايل ،التي ُت َع ُّد كذلك من البلدان
الأقل منو ًا ،مت توجيه ما يقرب من  20يف املئة من
الدعم الإماراتي املقدم عام  2018كم�ساعدات
خريية لدعم الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة يف
الدولة ،من خالل تنفيذ م�شروعات متنوعة �ضمن
قطاع اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية .و�إ�ضافة
�إىل هذا مت تنفيذ م�شروعات ذات طابع ديني ،مثل

وكانت قطاعات اخلدمات االجتماعية والتعليم
وال�صحة كذلك من بني القطاعات الرئي�سية التي
ح�صلت على دعم يف عام  .2018وقد بلغت قيمة
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بناء امل�ساجد ،وتوزيع الوجبات خالل �شهر رم�ضان
َّ
املعظم .ويف �أوغندا مت تنفيذ �أكرث من  100م�شروع
�ضمن هذا القطاع لدعم �آالف الأ�سر والأيتام .كما
مت تنفيذ م�شروعات م�شابهة يف �أكرث من  14دولة
من الدول النامية غري ال�ساحلية ،من بينها النيجر
وماالوي ورواندا ،وغريها.
وبلغت قيمة امل�شروعات التي جرى تنفيذها �ضمن
قطاع التعليم  75.3مليون درهم �إماراتي
( 20.5مليون دوالر �أمريكي) ،لدعم  15دولة
من الدول النامية غري ال�ساحلية� ،سبع منها من
البلدان الأقل منو ًا .ويف �أوغندا ،حيث �أكرث من
 40يف املئة من تعداد �سكانها ال�شباب مت�سربون من
التعليم ،دفعت الإمارات  10.2مليون درهم �إماراتي
( 2.8مليون دوالر �أمريكي) من �أجل تعزيز قطاع
التعليم يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة خدمات
التعليم للأطفال الالجئني من جنوب ال�سودان.
و�شملت هذه امل�شروعات بناء املدار�س والف�صول
الدرا�سية ،وجتهيزها ،ودفع امل�صروفات الدرا�سية،
وتقدمي م�ساعدات مالية للميزانيات الت�شغيلية
للمدار�س ،وتدريب املعلمني� ،إىل جانب تعزيز العلوم
والتكنولوجيا بني فتيات مدار�س التعليم الأ�سا�سي
26
والثانوي يف �أوغندا ،وغريها من �أوجه الدعم.
ويف مايل ،حيث يوجد �أكرث من مليوين طفل
مت�س ّربني من التعليم يف عمر ما بني  5و 17عام ًا،
م ّولت دولة الإمارات تنفيذ �أكرث من  40م�شروع ًا
تعليمي ًا� ،شملت بناء مراكز تدريب ومرافق
تعليمية 27.ويف النيجر ،التي تندرج كذلك �ضمن فئة

أحد مشاريع مؤسسة دبي العطاء التعليمية في زيمبابوي.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

البلدان الأقل منو ًا ،قدمت دولة الإمارات دعم ًا مالي ًا
مبنى �إ�ضايف يف جامعة النيجر ،بالإ�ضافة �إىل
لبناء ً
جتهيز العديد من املدار�س والف�صول الدرا�سية.
ويهدف برنامج التعليم يف حاالت الطوارئ املنفَّذ
يف النيجر �إىل حت�سني مهارات القراءة واحل�ساب
والتفاعل االجتماعي-العاطفي لنحو  4000طفل
الجئ نيجريي يف عمر ما بني  6و 14عام ًا يعي�شون
يف ظروف تت�سم بال�ضعف واله�شا�شة نزحوا نتيجة
النعدام الأمن ،بالإ�ضافة �إىل توفري دعم �إر�شادي،
28
وتعزيز قدرات  200معلم وهيئة تعليمية.
ويف رواندا �أ�سهم برنامج املنح اجلامعية يف متكني
عدد من ال�شباب الرواندي من موا�صلة تعليمهم بعد
ح�صولهم على �شهادة الثانوية؛ حيث ا�ستفاد �أكرث
من  2500طفل و� 16ألف �شاب من م�شروعات
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وم�شروعات
متكني ال�شباب.
ووجهت دولة الإمارات العربية املتحدة  70مليون
َّ
درهم �إماراتي ( 18.8مليون دوالر �أمريكي)
لدعم قطاع ال�صحة يف  17دولة من الدول
النامية غري ال�ساحلية 10 ،منها ُت َع ُّد كذلك من
البلدان الأقل منو ًا .ففي �أوزبك�ستان وا�صلت دولة
الإمارات متويل منحتها متعددة ال�سنوات ،وقدمت
يف عام  2018مدفوعات بقيمة  21.5مليون درهم
�إماراتي ( 6.7مليون دوالر �أمريكي) لبناء م�ست�شفى
متخ�ص�ص مبكافحة الأمرا�ض املُعدِ ية .و�إ�ضافة �إىل
هذا دعمت الإمارات م�شروع ًا متعدد ال�سنوات �آخر
يف تركمان�ستان لتمويل بناء م�ست�شفى للأطفال.

ويف زميبابوي مت تنفيذ برنامج ميتد عامني يهدف
�إىل تعليم � 25ألف فتاة املمار�سات ال�سليمة للمياه
والت�صحاح والنظافة ال�صحية.
وم َّولت دولة الإمارات كذلك ،خالل عام ،2018
تنفيذ م�شروعات �إ�سكانية يف عدد من الدول
النامية غري ال�ساحلية؛ حيث �أتاح الدعم الثنائي
الأطراف املمنوح حلكومة مايل متوي ًال �إ�ضافي ًا
للربنامج الوطني للإ�سكان االجتماعي ،وهو
م�شروع متعدد ال�سنوات يهدف �إىل بناء � 50ألف
وحدة �سكنية يف خمتلف املدن الرئي�سية ومناطق
الدولة ،مبا فيها مناطق كاي�س ،وكوليكورو ،وباماكو،
و�سيكا�سو ،و�سيجو ،وتيمبكتو ،وغاو ،وكيدال،
وميناكا ،وتوديني� .أما يف النيجر؛ فقد مت بناء
 616منز ًال للفئات املحرومة.
وكانت م�شروعات املياه والت�صحاح كذلك من
حماور تركيز امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل
الدول النامية غري ال�ساحلية خالل عام 2018؛
حيث دعمت دولة الإمارات هذا القطاع مب�ساعدات
بلغت  33.1مليون درهم �إماراتي ( 9ماليني دوالر
�أمريكي) .ومت االنتهاء كذلك ،يف عام  ،2018من
تنفيذ �أكرث من  200م�شروع حلفر �آبار� .إ�ضافة
�إىل تنفيذ  50م�شروع ًا لبناء �آبار يف مايل؛ دعم ًا
لقطاع �إمداد مياه ال�شرب .و�أ�سهمت ثالثة من
تلك امل�شروعات يف حت�سني فر�ص ح�صول �أكرث من
� 40ألف �شخ�ص على مياه ال�شرب؛ حيث مت بناء
�أكرث من  100بئر يف النيجر.
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الشكل  :22المساعدات اإلماراتية الموجهة للدول النامية غير الساحلية
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
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الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

بناء مطار مانافارو في نونو آتول ،بجزر المالديف بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :مجموعة TUFF

الدول الجزرية الصغيرة النامية

ت�ضم جمموعة الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
 38دولة نامية ،ت�سع منها ُت َع ُّد كذلك من بني
البلدان الأقل منو ًا التي ت�شرتك جميعها يف مواجهة
حتديات مت�شابهة؛ 29فوفق ًا ملكتب الأمم املتحدة
للممثل ال�سامي للبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية
غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية
( ،)UN-OHRLLSت�شرتك الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية كافة يف نوعية امل�شكالت البيئية،
والتحديات املتعلقة برتكز املناطق ال�ساحلية يف
م�ساحة حمدودة من الأرا�ضي .وهذا بالإ�ضافة �إىل
ه�شا�شتها وعدم قدرتها على مواجهة امل�شكالت
البيئية ،كاالحتبا�س احلراري ،وارتفاع من�سوب
مياه البحر ،بالإ�ضافة �إىل مواجهة جزر �صغرية
مع َّينة ،منخف�ضة االرتفاع لأقل من م�ستوى �سطح
البحر ،تهديد ًا متزايد ًا بفقدان �أرا�ضيها بالكامل.
وغالب ًا ما تواجه الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
قيود ًا مت�شابهة يف �إطار م�ساعيها �إىل حتقيق
التنمية امل�ستدامة ،مثل حمدودية قاعدة املوارد التي
حترمها من فوائد فورات الإنتاج الكبري ،و�صغر
حجم الأ�سواق املحلية ،واالعتمادية الكبرية على
عدد �صغري من الأ�سواق اخلارجية والنائية ،وارتفاع
تكلفة الطاقة والبنية التحتية والنقل واالت�صال

واخلدمات ،بالإ�ضافة �إىل ُبعد امل�سافة عن �أ�سواق
ال�صادرات وموارد اال�سترياد؛ وانخفا�ض التجارة
الدولية ،وعدم انتظام حجمها ،وحمدودية املرونة
يف واجهة الكوارث الطبيعية ،والنمو ال�سكاين،
وتذبذب معدالت النمو االقت�صادي ،وحمدودية
الفر�ص املتاحة �أمام القطاع اخلا�ص ،وما يقابله
من اعتماد كبري القت�صاداتها على القطاع العام،
30
وه�شا�شة بيئاتها الطبيعية.
ولدعم الدول اجلزرية ال�صغرية النامية تهدف
ن�صف �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر �إىل
حت�سني اجلهود التنموية الوطنية والدولية املبذولة
يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية؛ حيث يدعو
الهدف العا�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة �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 .كما ي�سعى الهدف
الثالث ع�شر منها �إىل �إنعا�ش اجلهود ،و”اتخاذ
تغي املناخ و�آثاره”.
�إجراءات عاجلة ملكافحة رُّ
�إ�ضافة �إىل حثه على توجيه اجلهود الدولية من �أجل
“تعزيز �آليات حت�سني م�ستوى قدرات التخطيط

والإدارة الف َّعا َلني يف مواجهة التغيرّ ات املناخية
يف البلدان الأقل منو ًا ،والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية ،مبا يف ذلك الرتكيز على الن�ساء وال�شباب
واملجتمعات املحلية وامله َّم�شة”.
وبانتهاء املجتمع الدويل من �صياغة برنامج العمل
من �أجل التنمية امل�ستدامة للدول اجلزرية ال�صغرية
النامية ،املعروف كذلك با�سم “برنامج عمل
بربادو�س ( ،”)BPOAيف عام  ،1994و�إجراءات
املعجل للدول اجلزرية ال�صغرية النامية
العمل َّ
(م�سار �ساموا) ،فقد �أكد التزامه بتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف الدول اجلزرية ال�صغرية النامية.
وتدرك دولة الإمارات حاجة الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية �إىل الدعم يف �سياق �سعيها �إىل
حتقيق التنمية امل�ستدامة؛ لذا فقد قدمت الإمارات،
خالل عام  ،2018مدفوعات بقيمة  246.1مليون
درهم �إماراتي ( 67مليون دوالر �أمريكي) لدعم
التقدم االجتماعي والبيئي والتنموي يف  22دولة
من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية� ،ست منها ُت َع ُّد
ً 31
كذلك من بني البلدان الأقل منوا.
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وكان نحو  85يف املئة من الدعم الإماراتي املقدم
خالل عام � 2018إىل الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية يف �شكل منح .وكانت قطاعات البنية
التحتية للنقل اجلوي ،وتوليد الطاقة و�إمدادها،
والتنمية احل�ضرية ،على ر�أ�س القطاعات الأكرث
تلقي ًا للدعم .كما كان التعليم وال�صحة واخلدمات
االجتماعية من املو�ضوعات الرئي�سية املدعومة عام
 .2018وح�صلت �أنتيغوا وباربودا ،وكوبا ،وجزر
املالديف على �أكرث من  80يف املئة من مدفوعات
عام  .2018كما بلغت قيمة االلتزامات التي
�أعلنت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018تقدميها
خم�س من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
�إىل ٍ
 509.3مليون درهم �إماراتي ( 138.7مليون دوالر
�أمريكي).
ويف املالديف وا�صلت دولة الإمارات متويل دعمها
املوجه �إىل قطاع البنية
املايل متعدد ال�سنوات َّ
التحتية للنقل اجلوي يف الدولة ،ودفعت
 172.3مليون درهم �إماراتي ( 46.9مليون دوالر
�أمريكي) ،يف �شكل منح ،لبناء مطار دويل جديد يف
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مانافارو ،مبنطقة نونو �آتول.
وجاء قطاع توليد الطاقة و�إمدادها يف املرتبة
الثانية للقطاعات الأكرث تلقي ًا للتمويل؛ وذلك �إدراك ًا
من الإمارات الحتياجات الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية من الطاقة ،وحتديد ًا من �أجل تعزيز قطاع
الطاقة املتجدّدة �ضمن جمموعة الدول هذه؛ ولذا
�أطلقت الإمارات ا�ستثمارين يف جمال الطاقة
املتجددة لدعم الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
هما� :صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط
الهادئ ،و�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة .وعلى الرغم من
عدم تخ�صي�صه ب�شكل �أ�سا�سي للدول اجلزرية
ال�صغرية النامية؛ فقد مت �إطالق م�شروع مرفق
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،والوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�أيرينا) ،بقيمة  1.29مليار درهم
�إماراتي ( 350مليون دوالر �أمريكي) ،كربنامج
م�ستمر؛ لتمويل تنفيذ م�شروعات نوع ّية حتولية يف
الدول الأع�ضاء بالوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�إيرينا) ،ومقرها مدينة �أبوظبي .ومن �أ�صل �أكرث
من  20دولة دعمها املرفق حتى الآن ،بتمويل من
�صندوق �أبوظبي للتنميةُ ،ت َع ُّد ما تزيد على  12دولة
منها دو ًال جزرية �صغرية نامية.

وجنحت الإمارات ،خالل عام  ،2018يف تنفيذ
خم�س من الدول
م�شروعات للطاقة املتجددة يف ٍ
اجلزرية ال�صغرية النامية؛ ففي �أنتيغوا وباربودا
قدمت دولة الإمارات الدعم ،خالل عام ،2018
مل�شروع متعدد ال�سنوات يف جمال الطاقة املتجددة
مبدفوعات بلغت  16.6مليون درهم �إماراتي
( 4.5مليون دوالر �أمريكي) .ويت�ضمن امل�شروع بناء
حمطة هجينة تعمل بطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية
لإنتاج الطاقة ،بقدرة  800كيلووات؛ للحد من
اعتماد الدولة على م�صادر الطاقة التقليدية،
كالوقود احلفري والديزل ،عن طريق توليد الطاقة
الكهربائية من م�صادر نظيفة ومتجدّدة .وتنفيذ ًا
للخطة احلكومية “باربودا اخل�ضراء” ،ت�سعى
مبادرة الطاقة املتجددة تلك �إىل ت�سريع حتقيق
التنمية امل�ستدامة ،وخلق فر�ص عمل ،ومتكني املر�أة
من العمل يف قطاع الطاقة املتجددة.
ويف الباهاما دفعت دولة الإمارات  7.3مليون
درهم �إماراتي (مليوين دوالر �أمريكي) من �أجل
بناء م�شروع حمطة للطاقة ال�شم�سية تعمل ب�ألواح
اخلاليا ال�ضوئية ،بقدرة  1000كيلووات ،يف
نا�سو .وبعد االنتهاء من �إن�شاء
اال�ستاد الوطني يف ّ
هذه املحطة �ست�سهم يف عدم احلاجة �إىل ا�ستخدام
� 310آالف لرت من وقود الديزل �سنوي ًا؛ ما يوفر
للحكومة � 350ألف دوالر �أمريكي ،بالإ�ضافة �إىل
احلد من انبعاث  856طن ًا من انبعاثات غاز ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوي ًا .ومن املق َّرر �أن يكون هذا
امل�شروع هو �أكرب حمطة للطاقة ال�شم�سية على
الإطالق لتغذية �شبكة الطاقة الوطنية؛ وليمثل
�سابقة جديدة مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف التنمية
م�ستقب ًال .ويف كوبا م ّولت دولة الإمارات بناء م�شروع
حمطة للطاقة ال�شم�سية تعمل ب�ألواح اخلاليا
ال�ضوئية ،بقدرة  10ميجاوات ،توفر حالي ًا الطاقة
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ملا يقرب من  7000منزل.
و�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق قدمت دولة الإمارات ،يف عام
 ،2018منح ًا مل�شروعات للطاقة جرى تنفيذها
يف االحتاد ال ُقمري ،التي ُت َع ُّد كذلك من �ضمن
البلدان الأقل منو ًا ،بقيمة  12.6مليون درهم
�إماراتي ( 3.4مليون دوالر �أمريكي) .وت�سعى
تلك امل�شروعات �إىل تعزيز كفاءة �أنظمة املرافق
العامة يف قطاع �إمداد الطاقة وتوليدها يف االحتاد
ال ُقمري .ويت�ض َّمن العمل تركيب حم ّوالت ومولدات
جديدة بقدرة �إجمالية  11ميجاوات؛ بالإ�ضافة �إىل
�إعادة ت�أهيل �شبكات التوزيع احلالية.

ويف �سي�شل وا�صلت دولة الإمارات دعم قطاع
التنمية احل�ضرية يف الدولة؛ حيث �أ�سهمت هذه
املنحة متعددة ال�سنوات يف دعم تنفيذ م�شروع �إيلي
بريزيفران�س �إ�سكاين ( ،)Ile Perseveranceوهو
عبارة عن جممع �سكني ي�ضم  2000وحدة �سكنية
مي�سورة التكلفة ،و�أنظمة لإمداد املياه والكهرباء
وال�صرف ال�صحي ومرافق عامة ،بالإ�ضافة �إىل
مدر�ستني للتعليم الأ�سا�سي ،وم�ست�شفى ،وق�سم
لل�شرطة ،ومركز للدفاع املدين.
وقدمت دولة الإمارات دفعة قوية لقطاع التعليم
خم�س من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية؛
يف ٍ
املوجهة �إىل هذا القطاع،
حيث بلغت قيمة املنح َّ
خالل عام  ،2018نحو  4.7مليون درهم �إماراتي
( 1.3مليون دوالر �أمريكي) .ففي االحتاد ال ُقمري
م ّولت دولة الإمارات دفع رواتب املعلمني وامليزانية
الت�شغيلية ال�سنوية لإحدى املدار�س .وبال�شراكة مع
منظمة اليوني�سيف �أطلقت دولة الإمارات برناجم ًا
ميتد �أربع �سنوات يهدف �إىل حت�سني جاهزية
املدار�س ال�ستقبال الأطفال للتم ُّكن من بدء الدرا�سة
يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف الوقت املحدَّد .كما
�أنه ي�سعى �إىل حت�سني خمرجات التعليم ،ومعدالت
ا�ستبقاء البنات والأوالد يف مدار�س ال�سنوات الأوىل
للتعليم الأ�سا�سي .كما �سي�سهم امل�شروع يف تلبية
احتياجات التعليم لنحو  269382طف ًال ،بالإ�ضافة
�إىل دعم  1725معلم ًا وناظر مدر�سة ومفت�ش ًا يف
 394مدر�سة للتعليم الأ�سا�سي يف الدولة.
وبالإ�ضافة �إىل املنح الدرا�سية املقدمة �إىل طالب
اجلامعة يف غينيا بي�ساو كان م�شروع لدعم النمو يف
مرحلة الطفولة املبكرة ،قد جرى تنفيذه يف فانواتو،
من بني �أهم امل�شروعات التعليمية التي نفذتها
الإمارات يف الدولة .ويجرى تنفيذ امل�شروع ،الذي
انطلق عام  2018وي�ستمر ملدة عامني ،يف مقاطعة
بيناما ،وي�ستهدف الأطفال يف �سن ما قبل املدر�سة،
والآباء يف  84جمتمع ًا حملي ًا.
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هدف 7

)%23( 15.7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%3( 2.4

هدف 16

)%2( 1.3

هدف 4

)%2( 1.1

السالم والعدل والمؤسسات القوية

التعليم الجيد

هدف 3

)%1( 0.4

هدف 1

)%0.3( 0.2

هدف 15

)%0.2( 0.1

هدف 2

)%0.1( 0.1

هدف 8

)%0.1( 0.1

هدف 6

)%0.01( 0.01

الصحة الجيدة والرفاة
القضاء على الفقر
الحياة في البرّ

القضاء التام على الجوع
العمل الالئق ونمو االقتصاد
المياه النظيفة والنظافة الصحية
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مجموعة مختارة
من الدول

تتناول الصفحات التالية ،بمزيد من التفصيل،
المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات
إلى خمسة من االقتصادات النامية خالل عام ،2018
وهي :مالي والسودان من قارة إفريقيا ،وباكستان
وفلسطين واليمن من قارة آسيا.
مالي

تطوير أنظمة هجينة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة إلدخال شبكات الكهرباء بالريف في  30قرية بمالي ،بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

منذ اندالع الأزمة يف مايل عام ،2012
واالحتياجات الإن�سانية م�ستمرة يف االرتفاع،
مب�ستويات غري
وو�صلت �إىل ذروتها يف عام 2018
ٍ
م�سبوقة .ويقدَّر وجود نحو  5.2مليون �شخ�ص� ،أي
ما يوازي واحد ًا من كل �أربعة ماليني ،يف حاجة
ما�سة �إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية 34.ويف
َّ
املقابل ارتفع كذلك حجم امل�ساعدات اخلارجية
املق َّدمة من دولة الإمارات �إىل مايل؛ حيث و�صلت
قيمة امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية والتنموية
الإماراتية املقدمة �إىل مايل عام � 2018إىل �أعلى
م�ستوياتها منذ بدء الأزمة ،بقيمة  147.7مليون
درهم �إماراتي ( 40.2مليون دوالر �أمريكي).
وقد بلغت القيمة الإجمالية للم�ساعدات املمنوحة،

منذ عام  ،2013ما يوازي  330.7مليون درهم
�إماراتي ( 90مليون دوالر �أمريكي) .كما بلغت قيمة
االلتزامات املع َلنة من جانب دولة الإمارات ،خالل
عام  ،2018مل�صلحة مايل  110.9مليون درهم
�إماراتي ( 30.2مليون دوالر �أمريكي).
وقد �أ�سهمت امل�شروعات املمولة بامل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ،خالل عام  ،2018يف دعم
�أن�شطة متعددة القطاعات ،هدفت غالبيتها �إىل
توفري احلماية االجتماعية وامل�ساعدات الإن�سانية
امل�سهمة يف �إنقاذ الأرواح لغالبية جمتمعات
النازحني وال�ضعفاء .ومت تخ�صي�ص �أكرب دفعة
م�ساعدات (بقيمة  110.2مليون درهم �إماراتي،

�أي  40مليون دوالر �أمريكي) لدعم الربنامج
الوطني للإ�سكان االجتماعي يف مايل؛ وذلك يف
�سعي �إىل حت�سني امل�ستوى العام ملعي�شة املاليني
ٍ
من خالل بناء � 50ألف وحدة �سكنية يف عدد من
املناطق واملدن الرئي�سية للدولة ،ومن بينها :كاي�س،
وكوليكورو ،وباماكو ،و�سيكا�سو ،و�سيجو ،وتيمبكتو،
وغاو ،وكيدال ،وميناكا ،وتوديني.
وفيما يتعلق ب�إجمايل مدفوعات امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة عام  2018مل�صلحة قطاع
اخلدمات االجتماعية� ،سجلت مايل املرتبة الثانية
للدول الأكرث ح�صو ًال على التمويل ،بح�صولها على
 11يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
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املوجهة �إىل هذا القطاع .وبنا ًء على ذلك جاء قطاع
َّ
اخلدمات االجتماعية على ر�أ�س القطاعات الأكرث
ح�صو ًال على متويل �إماراتي يف مايل؛ وذلك تلبي ًة
لالحتياجات الأكرث �إحلاح ًا لآالف املاليني الذين
يعي�شون يف ظل ظروف تت�سم بال�ضعف واله�شا�شة.
وقد �شمل هذا الدعم تقدمي م�ساعدات نقدية
وعينية ،من بينها توفري الرعاية الطبية املبا�شرة،
و�أدوات ومعدات الإنتاج؛ للم�ساعدة على تعجيل
ت�أ�سي�س امل�شروعات ال�صغرية كفر�ص لتوليد الدخل.
و ُت َع ُّد مايل من الدول النامية غري ال�ساحلية ،التي
أرا�ض �صحراوية �شا�سعة ،وموا�سم مناخية
تتميز ب� ٍ
طويلة جافة؛ حيث يفتقد ماليني الأ�شخا�ص فر�ص
احل�صول على املياه النظيفة ومرافق النظافة
ال�صحية .وقد �ساعدت دولة الإمارات على معاجلة
تلك امل�شكلة من خالل متويل تنفيذ  50م�شروع ًا
مت من خاللها حفر وبناء الآبار وم�ضخات املياه.
و�أ�سهمت ثالثة من تلك امل�شروعات يف حت�سني
فر�ص ح�صول �أكرث من � 40ألف �شخ�ص على مياه
ال�شرب.
ويعي�ش يف خمتلف �أنحاء مايل �أكرث من مليوين طفل،
يف عمر ما بني  5و 17عام ًا ،مت�س ّربني من التعليم.
ويعود ال�سبب يف هذا جزئي ًا �إىل حالة مرافق
التعليم يف الدولة؛ حيث ارتفع عدد املدار�س التي
�أغلقت �أبوابها ارتفاع ًا كبري ًا ،من  297مدر�سة،
يف عام  ،2016لي�صل �إىل  500مدر�سة يف بداية
العام الدرا�سي  .2018-2017وخالل عام
 2018م ّولت دولة الإمارات �أكرث من  40م�شروع ًا
يف قطاع التعليم� ،شملت بناء مراكز تدريب ومرافق
35
تعليمية.
و�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق؛ قدمت دولة الإمارات كذلك
م�ساعدات ملا يقرب من  24م�شروع ًا �صحي ًا يف
ٍ
مايل .كما مت توزيع م�ساعدات غذائية ،يف ظل
معاناة �شخ�ص تقريب ًا من كل خم�سة �أ�شخا�ص يف
مايل من انعدام الأمن الغذائي؛ حيث مت توزيع �أكرث

من  100طن من املواد الغذائية من خالل م�شروع
36
واحد من تلك امل�شروعات.
ومع هذا؛ ف�إن هناك نوع ًا من الت�شابك واالرتباط
بني التقدم الإمنائي يف مايل ،وبقية دول منطقة
ال�ساحل الإفريقي؛ حيث ُيكمل جدول �أعمال االحتاد
الإفريقي الأولويات الوطنية لكل دولة من دول قارة
�إفريقيا .ويف عام  2018مت �إطالق خطة دعم الأمم
املتحدة لدول منطقة ال�ساحل .والغر�ض العام منها
ا�ستهداف  10دول هي :بوركينا فا�سو ،والكامريون،
وت�شاد ،وغامبيا ،وغينيا ،ومايل ،وموريتانيا،
والنيجر ،ونيجرييا ،وال�سنغال؛ لت�صعيد اجلهود
املبذولة فيها لتعجيل االزدهار امل�شرتك وال�سالم
الدائم يف املنطقة .و�ست�ساعد خطة الدعم ،للفرتة
( ،)2030-2018على تنفيذ الأولويات التي
مت حتديدها للم�ساعدة على حتقيق خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  ،2030وخطة االحتاد الإفريقي
لعام .2063
ومن جانبهاَّ ،
وطدت دولة الإمارات التزامها الدائم
وامل�ستمر بامل�ساعدة على حتقيق التقدم االجتماعي
والتنموي واالقت�صادي يف منطقة ال�ساحل؛ حيث
و�صل �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املقدمة �إىل تلك الدول الع�شر ،خالل عام ،2018
�إىل  355.9مليون درهم �إماراتي ( 96.9مليون
دوالر �أمريكي) .وجاء قطاع اخلدمات االجتماعية
على ر�أ�س القطاعات الأكرث متوي ًال؛ حيث مت تنفيذ
م�شروعات يف جمال الرعاية ال�صحية ،والإ�سكان،
و�أن�شطة توليد الدخل لإخراج الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف ظروف تت�سم بال�ضعف واله�شا�شة
من دائرة الفقر؛ �إىل جانب ال�سعي �إىل تلبية
احتياجاتهم اليومية الأ�سا�سية يف الوقت نف�سه.
ومت تنفيذ ما يقرب من  200م�شروع للخدمات
االجتماعية ،تركز  140م�شروع ًا منها على توفري
م�ساعدات اجتماعية نقدية وعينية ،مت تو�صيل �أكرث
من ثلثها يف النيجر.

ويف غامبيا وموريتانيا وال�سنغال وا�صلت الإمارات
متويل تنفيذ م�شروعات البنية التحتية للنقل الربي؛
ففي غامبيا �شمل امل�شروع بناء وحت�سني طريق
المينكوتو  -با�سيمو�س .ويف موريتانيا دعمت دولة
الإمارات بناء طريق ف�صاال ،بطول  264كيلومرت ًا،
وهو ُي َع ُّد �أحد الطرق احلدودية الرئي�سية للدولة
مع مايل .ويف ال�سنغال دعمت الإمارات كذلك
بناء طريق النعمة -بانكو  -با�سكنو  -ف�صاال على
احلدود مع مايل.
وتتم َّيز منطقة ال�ساحل ب�أنها املنطقة التي ت�ضم
العدد الأكرب من ال�سكان ال�شباب على م�ستوى
العامل ،بن�سبة  64.5يف املئة من ال�شباب يف �سن
حتت  25عام ًا 37.فبالإ�ضافة �إىل م�شروعات
امل�ساعدات الغذائية وال�صحة واملياه وال�صرف
ال�صحي التي جرى تنفيذها يف املنطقة� ،ساعدت
دولة الإمارات كذلك على تعزيز م�ستقبل الأطفال
وال�شباب مبنطقة ال�ساحل من خالل م�شروعاتها يف
م�شروع
قطاع التعليم؛ حيث مت تنفيذ �أكرث من 200
ٍ
تعليمي يف املنطقة؛ فقد مت ،خالل عام  ،2018بناء
و�إعادة ت�أهيل مئات املدار�س والف�صول الدرا�سية
مبدفوعات �إجمالية و�صلت �إىل  13.9مليون درهم
�إماراتي ( 3.8مليون دوالر �أمريكي) يف تلك الدول
الع�شر مبنطقة ال�ساحل .كما حر�صت الإمارات
على دعم فر�ص التدريب الفني يف كل من مايل
وموريتانيا وال�سنغال .و�إ�ضافة �إىل هذا؛ فقد مت
تنفيذ م�شروع لدعم النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة
يف غامبيا .و ُت َع ُّد كل تلك امل�شروعات وغريها الكثري
جمرد �أمثلة على التزام دولة الإمارات باالن�ضمام
�إىل جهود املجتمع الدويل الرامية �إىل �إتاحة وخلق
الفر�ص يف منطقة ال�ساحل ،مبا فيها مايل ،يف
م�سريتها نحو حتقيق التنمية.
.
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الشكل  :24المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى مالي
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
السياسات اإلدارية لقطاع اإلسكان
)%74( 30.0

تنموية
)%79( 32.0

المنشآت الدينية
)%11( 4.3

إنسانية
)%1( 0.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%7( 2.7

خيرية
)%19( 7.8

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%2( 1.0
البرامج الموسمية
)%2( 0.7
أخرى
)%4( 1.8

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
صندوق أبوظبي للتنمية

)%74( 30.0

جمعية دبي الخيرية
الهالل األحمر اإلماراتي
جمعية دار البر

)%14( 5.6
)%6( 2.3
)%4( 1.5

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%1( 0.5

مؤسسة سقيا اإلمارات

)%1( 0.4

المساعدات الحكومية
صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

)%0.5( 0.2
)%0.03( 0.0

المجموع الكلي

40.4

مليون دوالر أمريكي
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باكستان

جانب من حملة التحصين اإلماراتية ضد شلل األطفال في باكستان المنفذة بواسطة مشروع البرنامج اإلماراتي لمساعدة باكستان.
المصدر :البرنامج اإلماراتي لمساعدة باكستان ()UAE PAP

و�ضعت باك�ستان خطط ًا طموحة للتخفيف من
ح َّدة الفقر فيها؛ ففي عام � 2018أطلقت حكومة
باك�ستان الإطار العام الوطني لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،الذي يربهن على مدى التزام الدولة
بتعزيز م�سريتها نحو حتقيق التقدم االجتماعي
واالقت�صادي والبيئي ،بالتوافق مع خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  .2030ووفق ًا لتقارير البنك
الدويل من املتوقع ا�ستمرار انخفا�ض معدل الفقر
38
يف باك�ستان خالل العام املايل .2019
وقد احتلت باك�ستان ،يف عام  ،2018املرتبة
الثامنة بني �أعلى الدول ح�صو ًال على الدعم من
دولة الإمارات ،بقيمة و�صلت �إىل  251مليون درهم
�إماراتي ( 68.3مليون دوالر �أمريكي) مقدمة يف
�صورة منح؛ حيث كان هذا الدعم هو الأعلى على
مدى خم�س �سنوات .كما و�صلت قيمة االلتزامات
املع َلنة من جانب دولة الإمارات مل�صلحة باك�ستان،
خالل عام � ،2018إىل  427.5مليون درهم
�إماراتي ( 116.4مليون دوالر �أمريكي) .وبالن�سبة
�إىل �إجمايل ما مت تقدميه على مدى �سنوات عدَّة؛
فقد بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املقدمة �إىل باك�ستان يف �صورة منح ،خالل الفرتة
( 1.76 ،)2013-2018مليار درهم �إماراتي
( 478مليون دوالر �أمريكي).

ٌ
ومعروف عن دولة الإمارات التزامها امل�ستمر جتاه
الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة يف باك�ستان .ففي عام
 ،2010وا�ستكما ًال لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية
التي تنفذها الع�شرات من اجلهات املانحة
الإماراتية ،مت �إطالق الربنامج الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان ( )UAE-PAPملتابعة تنفيذ امل�شروعات
الإن�سانية واخلريية والتنموية يف قطاعات متعددة،
�شملت التعليم واخلدمات االجتماعية وال�صحة،
وغريها العديد من القطاعات الأخرى .و ُت َع ُّد
حملتها للق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال هي �أكرب
براجمها املمتدة على الإطالق؛ حيث تعد مبنزلة
تطبيق عملي للعهد الذي اتخذته دولة الإمارات
بال�سعي �إىل الق�ضاء على �شلل الأطفال يف باك�ستان
والعامل.
وكان قطاع ال�صحة �أبرز القطاعات التي حازت
تركيز دولة الإمارات؛ حيث مت توجيه ما يقرب
من  10يف املئة من �إجمايل مدفوعات امل�ساعدات
املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة قطاع ال�صحة،
خالل عام � ،2018إىل باك�ستان .وقد مت تخ�صي�ص
املوجهة
ما يزيد على ن�صف املدفوعات الإماراتية َّ
�إىل باك�ستان منذ عام  2013مل�صلحة هذا القطاع،
وكانت غالبيتها مل�صلحة برنامج الق�ضاء على
مر�ض �شلل الأطفال .و ُت َع ُّد باك�ستان و�أفغان�ستان
�آخر دولتني تكافحان مر�ض �شلل الأطفال؛ لذا

تعمل دولة الإمارات� ،إىل جانب املجتمع الدويل،
املوهن
على تخلي�ص العامل نهائي ًا من هذا املر�ض ِ
الذي ي�سبب �شل ًال م�ستمر ًا مدى احلياة ،والذي
غالب ًا ما ي�ستهدف الأطفال .وخالل الفرتة من
عام  2014حتى دي�سمرب  ،2018قدمت دولة
الإمارات ما يزيد على  371.1مليون وحدة من
لقاح �شلل الأطفال لتح�صني �أكرث من  57مليون
طفل باك�ستاين .و�إدراك ًا منها لأهمية تو�سيع نطاق
تغطية حمالت التح�صني عزمت دولة الإمارات على
الو�صول �إىل ماليني الأطفال وحت�صينهم باللقاح
امل�ضاد ملر�ض �شلل الأطفال ،وخا�ص ًة يف املناطق
النائية ،التي ي�صعب الو�صول �إليها .وللتم ُّكن من
هذا �أ�سهم الدعم الإماراتي املقدم يف متويل �أجور
�أكرث من  5000موظف لإعطاء اللقاحات بدوام
كامل يف املقاطعات التي ترتفع بها خماطر الإ�صابة
باملر�ض .ومن �أبرز عالمات التقدم املحقق ت�سجيل
عام  2017لأدنى معدل �إ�صابة بفريو�س �شلل
الأطفال الربي يف التاريخ� ،إذ �سجل  22حالة �إ�صابة
على م�ستوى العامل .وجنحت باك�ستان يف حتقيق
انخفا�ض قدره  97يف املئة يف حاالت الإ�صابة خالل
39
الفرتة ما بني  2014و.2017
و�إ�ضافة �إىل هذا وا�صلت دولة الإمارات تنفيذ
م�شروعات يف جمال الرعاية ال�صحية بالدولة؛
فخالل عام  2018ح�صل �أكرث من � 110آالف
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باك�ستاين ،من بينهم � 50ألف ًا من الن�ساء ،على
خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية .و ُي َع ُّد م�ست�شفى
الإمارات ،وهو مركز طبي تخ�ص�صي متكامل ي�ضم
� 1000سرير ،وي�ستقبل يف املتو�سط  6000مري�ض
يومي ًا ،من �أبرز امل�شروعات ال�صحية التي تدعمها
دولة الإمارات يف باك�ستان .وقد ح�صل امل�ست�شفى،
مدفوعات
الذي يخدم العديد من الأغرا�ض ،على
ٍ
بقيمة  123.6مليون درهم �إماراتي ( 33.7مليون
دوالر �أمريكي) خالل عام  .2018وبالإ�ضافة �إىل
وظيفته الأ�سا�سية كمرفق لتوفري الرعاية ال�صحية
ُي َع ُّد امل�ست�شفى كذلك جم َّمع ًا �أكادميي ًا للطب ،مز َّود ًا

مواقد بدائية يف الأماكن املفتوحة ،والتي مت ّثل
�ضرر ًا على ال�صحة والبيئة ب�شكل خا�ص ،و�شملت
هذه امل�ساعدات كذلك دعم ًا مالي ًا لع�شرات الأ�سر.
وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات التعليم ،التي ات�شملت
على دعم ميزانيات عددٍ من املدار�س ،وبناء قدرات
 1800رجل و�سيدة ،حر�صت دولة الإمارات على
جعل احل�صول على املياه النظيفة واقع ًا ملمو�س ًا
لآالف الباك�ستانيني؛ وهو ما ُي َع ُّد من بني �أهدافهم
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

مبعامل وقاعات للمحا�ضرات للعاملني يف احلقل
الطبي ،مبن فيهم �أفراد القوات امل�سلحة.
وعلى نح ٍو مماثل ُت َع ُّد م�شروعات اخلدمات
االجتماعية من الدعائم الأ�سا�سية طويلة الأجل
للدعم املقدم من دولة الإمارات؛ حيث خ�ص�صت
الإمارات  9.6مليون درهم �إماراتي ( 2.6مليون
دوالر �أمريكي) لتو�صيل امل�ساعدات اخلريية �إىل
الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،التي �شملت ،على
�سبيل املثال ،م�ساعدات عينية ،كتوفري �أدوات
ومعدات الطهي للأ�سر التي تطهو طعامها على

الشكل  :25المساعدات اإلماراتية المقدمة باكستان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
الخدمات الطبية
)%49( 33.7

تنموية
)%96( 65.5

مكافحة األمراض المعدية
)%39( 26.7

إنسانية
)%1( 0.4

السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%5( 3.4

خيرية
)%4( 2.4

البرامج الموسمية
)%2( 1.7
المنشآت الدينية
)%1( 0.7
أخرى
)%3( 2.1

حسب الجهة المانحة

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

)%54( 37.1

المساعدات الحكومية

)%40( 27.1

الهالل األحمر اإلماراتي

)%2( 1.5

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%2( 1.4

االتحاد النسائي العام

)%1( 0.8

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.3( 0.2

برنامج إكسبو اليف

)%0.1( 0.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.1( 0.1

مؤسسة القلب الكبير

)%0.04( 0.03

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال الخيرية

)%0.02( 0.02

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

)%0.01( 0.01

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.004( 0.003

المجموع الكلي

68.3

مليون دوالر أمريكي
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فلسطين

دعم جهود توفير المساعدات الغذائية لألطفال الفلسطينين من خالل برنامج األغذية العالمي ،بتمويل من مؤسسة القلب الكبير.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير

مع الأ�سف امتدت جذور الفقر �أكرث يف فل�سطني؛
حيث ك�شفت نتائج ا�ستبيان �إنفاق وا�ستهالك
الأ�سرة ،الذي �أجراه اجلهاز املركزي للإح�صاء
ارتفاع منذر
الفل�سطيني يف مايو  ،2018عن
ٍ
ملعدالت الفقر يف قطاع غزة من  38.8يف املئة عام
� ،2011إىل  53يف املئة بنهاية عام  .2017ويعني
هذا مع الأ�سف ما يعادل نحو  1.01مليون �شخ�ص،
من بينهم � 400ألف طفل 40.كما مت ت�صنيف نحو
 2.5مليون �شخ�ص يف حاجة �إىل احل�صول على
41
م�ساعدات �إن�سانية وحماية يف عام .2019
وعزم ًا منها على تعزيز اخلطط التنموية للدولة
�أطلقت احلكومة الفل�سطينية خطة ال�سيا�سة
الوطنية للأعوام ( )2022-2017حتت �شعار
"املواطن �أو ًال" .ولكن مع هذا ،وعلى غرار العديد
من االقت�صادات النامية الأخرى ،حتتاج دولة
فل�سطني �إىل احل�صول على م�ساعدات خارجية
للتم ُّكن من حتقيق خططها الوطنية و�أهداف
التنمية امل�ستدامة كافة.
ووفق ًا للبنك الدويل؛ فقد حقق معدل منو "الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي" بفل�سطني بالكاد معد ًال
�إيجابي ًا يف عام  ،2018ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
التدهور احلاد يف قطاع غزة ،وتباط�ؤ معدالت
النمو يف ال�ضفة الغربية؛ حيث ظل اقت�صاد غزة

قائم ًا بالكاد على مدى ال�سنوات الأخرية؛ نتيجة
للتحويالت ال�ضخمة التي �شملت م�ساعدات
املانحني ،والإنفاق من خالل ميزانية ال�سلطة
الفل�سطينية ،اللذين مثل كالهما ( 70يف املئة
  80يف املئة) من الناجت املحلي الإجمايل لغزة.ولكن مع هذا �شهد هذان امل�صدران انخفا�ض ًا حاد ًا
م�ؤخر ًا ،نتج عنه انكما�ش الن�شاط االقت�صادي يف
42
غزة مبقدرا  8يف املئة عام .2018
واهتمام ًا منها مبواجهة تلك االحتياجات،
و�صلت القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة �إىل فل�سطني ،خالل عام
 ،2018يف �صورة منح� ،إىل نحو  908.1مليون
درهم �إماراتي ( 247.2مليون دوالر �أمريكي)،
مت توجيه غالبيتها يف �صورة دعم للميزانية .ومت
توجيه هذه املدفوعات ،التي متثل ما يزيد تقريب ًا
على ثلثي امل�ساعدات الإجمالية املقدمة ذلك العام،
كم�ساعدات ثنائية الأطراف لدعم ميزانية ال�سلطة
الفل�سطينية .وقد كانت امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018هي
الأعلى بفارق كبري عن امل�ساعدات املقدمة منذ عام
2013؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعم املقدم
على مدى خم�س �سنوات  2.51مليار درهم �إماراتي
( 684.3مليون دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها يف
�صورة منح .كما بلغت قيمة االلتزامات املعلنة من

جانب دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018مل�صلحة
فل�سطني  44.1مليون درهم �إماراتي ( 12مليون
دوالر �أمريكي).
وبعد ا�ستقطاع امل�ساعدات ثنائية الأطراف املقدمة
�إىل احلكومة يت�ضح �أنه مت توجيه ما يقرب من
 80يف املئة من قيمة املنحة �إىل وكالة الأمم املتحدة
لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق
الأدنى (الأونروا)؛ حيث بلغت قيمة هذه امل�ساعدات
 235.7مليون درهم �إماراتي ( 64.2مليون دوالر
�أمريكي) .وتخت�ص وكالة الأونروا بتوفري اخلدمات
امل�سهمة يف �إنقاذ الأرواح ،مبا فيها خدمات الرعاية
ال�صحية ،و�أن�شطة الإغاثة ،واخلدمات االجتماعية،
والتعليم ،لنحو  5.4مليون الجئ فل�سطيني م�سجلني
لدى الوكالة يف جماالت عملها اخلم�سة بكل من
الأردن ولبنان و�سوريا وال�ضفة الغربية ،مبا فيها
القد�س ال�شرقية وقطاع غزة .و ُت َع ُّد دولة الإمارات
ع�ضو ًا يف اللجنة اال�ست�شارية لوكالة الأونروا ،وت�شغل
حالي ًا مقعد نائب رئي�س اللجنة.
ويوجد نحو ن�صف مليون طفل فل�سطيني يف حاجة
�إىل م�ساعدات �إن�سانية للتمكن من احل�صول على
فر�صة للتعليم اجليد؛ 43ولذلك كان التعليم من
القطاعات حمور تركيز امل�ساعدات الإماراتية
املقدمة �إىل فل�سطني ،كما كان ثاين �أكرث القطاعات
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تلقي ًا للتمويل خالل عام  ،2018بح�صوله على نحو
 25يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
وبلغت قيمة امل�شروعات املنفذة يف قطاع التعليم
 228.1مليون درهم �إماراتي ( 62.1مليون دوالر
�أمريكي) مت توجيهها �إىل جمموعة وا�سعة من �أوجه
الدعم� ،شملت توفري امل�ستلزمات املدر�سية ومنح
درا�سية ملراحل التعليم العايل .ومن �أبرز �سمات
امل�ساعدات الإماراتية كذلك التزامها الدائم جتاه
قطاع التعليم عموم ًا ،من خالل تقدميها متوي ًال
�سنوي ًا لربنامج وكالة الأونروا للتعليم ،ي�ضمن
ح�صول �آالف الأوالد والفتيات على فر�ص تعليم .ويف
عام � 2018ساعد الإ�سهام الذي قدمته الإمارات
�إىل الوكالة يف دعم  708مدار�س؛ ما �أتاح لتلك

امل�ؤ�س�سات التعليمية موا�صلة عملياتها الت�شغيلية،
وتقدمي خدماتها للعام الدرا�سي 2019-2018؛
حيث جاءت الإمارات يف املرتبة ال�ساد�سة لأعلى
اجلهات املانحة الداعمة لوكالة الأونروا يف عام
44
.2018
ودعم ًا منها للفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،مبا
فيها الآالف من املعتمدين ب�شكل �أ�سا�سي على
امل�ساعدات الإن�سانية ،حتر�ص الإمارات على متويل
تنفيذ املئات من م�شروعات اخلدمة االجتماعية،
مب�ساعدات نقدية وعينية .ففي عام  2018و�صلت
املوجهة �إىل هذا القطاع
قيمة امل�ساعدات الإماراتية َّ
�إىل  42.6مليون درهم �إماراتي ( 11.6مليون
دوالر �أمريكي) .و�إ�ضافة �إىل هذا ،كانت امل�شروعات

ال�صحية من جماالت الرتكيز الأ�سا�سية للم�ساعدات
مب�ساعدات بلغت  26.5مليون درهم
الإماراتية،
ٍ
�إماراتي ( 7.2مليون دوالر �أمريكي) مت �إنفاقها
لهذا الغر�ض.
وات�ساق ًا مع �أوجه التقدم ،التي �أحرزها املجتمع
الدويل لتعزيز قدرات الدول النامية ومتكينها من
تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر،
�ستوا�صل دولة الإمارات تقدمي م�ساعداتها الإن�سانية
�إىل الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،مبا يف ذلك دعم
جهود فل�سطني يف �سعيها �إىل حتقيق �أهدافها
للتنمية امل�ستدامة.

الشكل  :26المساعدات اإلماراتية المقدمة فلسطين
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
دعم الميزانية العامة
)%67( 165.3

تنموية
)%77( 189.7

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%20( 50.0

إنسانية
)%21( 52.8

السياسات اإلدارية لقطاع التعليم
)%5( 11.4

خيرية
)%2( 4.7

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%3( 6.9
أخرى
)%5( 13.6

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
المساعدات الحكومية

)%90( 222.7

صندوق أبوظبي للتنمية

)%7( 16.4

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%1( 2.6

جمعية دار البر

)%1( 2.1

جمعية الشارقة الخيرية

)%1( 1.4

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.3( 0.7

مؤسسة دبي العطاء

)%0.3( 0.6

مؤسسة القلب الكبير

)%0.1( 0.2

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.1( 0.2

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.1( 0.2

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
مؤسسة سقيا اإلمارات

)%0.03( 0.1
)%0.004( 0.01

المجموع الكلي

247.2

مليون دوالر أمريكي
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السودان

حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية لعالج النساء واألطفال في والية النيل األبيض بالسودان تحت شعار" :كلنا أمنا فاطمة"..
المصدر :حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية

التح�سن ايل طر�أ على الو�ضع
على الرغم من
ُّ
الأمني يف ال�سودان؛ ف�إن الأزمة اجلارية يف الدولة
تدفع بالعديد من الأ�شخا�ص هناك �إىل الوقوع يف
هوة الفقر واله�شا�شة؛ فوفق ًا لتقرير الأمم املتحدة
نزح نحو � 27ألف �شخ�ص م�ؤخر ًا يف مناطق متر
ب�صراعات حملية م�سلحة ،كمناطق جبل مرة
والنيل الأزرق وجنوب كردفان؛ حيث نزح ما يقرب
من � 19ألف �شخ�ص يف عام  ،2018غالبيتهم يف
جبل مرة فح�سب؛ 45حيث ال تزال �أجزاء خمتلفة
من منطقة دارفور وواليات النيل الأزرق وجنوب
كردفان ب�شرق ال�سودان� ،إىل جانب مناطق �أخرى،
تعاين احتياجات �إن�سانية عالية .و ُيظهر تقرير نظرة
عامة على االحتياجات الإن�سانية لعام  2018وجود
 5.5مليون �شخ�ص يف حاجة �إىل احل�صول على
م�ساعدات �إن�سانية ،منهم  3.1مليون �شخ�ص يف
46
دارفور.
ويظل ال�سودان من الدول حمور تركيز امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات؛ حيث كان

من بني �أعلى  10دول ح�صو ًال على الدعم من
دولة الإمارات خالل عام  ،2018كما �أنه واحد
من بني �أعلى ثالث دول من فئة البلدان الأقل
منو ًا ح�صو ًال على الدعم خالل العام نف�سه .وعلى
الرغم من �أن قيمة امل�ساعدات الإماراتية املوجهة
�إىل ال�سودان خالل عام  2018كانت �أقل مقارن ًة
بالأعوام الثالثة ال�سابقة؛ ف�إن مدفوعات امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة عام  2018كانت مقدَّمة ح�صر ًا
يف �صورة منح.
وبلغت القيمة الإجمالية للم�ساعدات الإماراتية
املقدمة �إىل ال�سودان على مدى خم�سة �أعوام
 3.19مليار درهم �إماراتي ( 869.7مليون دوالر
�أمريكي) ،مت تقدمي  248مليون درهم �إماراتي
( 67.5مليون دوالر �أمريكي) منها خالل عام
 .2018ومن الدعم املقدم على مدار هذه ال�سنوات
اخلم�س مت تقدمي  81يف املئة منه كم�ساعدات
ثنائية الأطراف مبا�شرة .وقد �أتاح تخ�صي�ص
هذا القدر من التمويل كدعم للميزانية العامة

توفري مبالغ �إ�ضافية �ساعدت حكومة ال�سودان على
الوفاء بالنفقات العامة ،واحلفاظ على توازن ميزان
مدفوعاته ،وموا�صلة تقدمي اخلدمات احلكومية
الرئي�سية ،وتخ�صي�ص التمويالت تبع ًا لأولوياته
وخططه التنموية الوطنية.
وم�ساعد ًة منها للنازحني والفئات الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة كانت م�شروعات اخلدمة االجتماعية �سم ًة
�أ�سا�سية من �سمات امل�ساعدات الإماراتية املقدمة
�إىل ال�سودان؛ حيث وا�صلت الإمارات رعايتها
وكفالتها لآالف الأيتام .كما مت تقدمي املنح النقدية
�إىل الفقراء والأ�سر التي تعي�ش ظروف ًا تت�سم بقدر
كبري من ال�ضعف واله�شا�شة .و�شملت �أوجه الدعم
العيني توفري مواد الإغاثة والوحدات املُنتجة خللق
فر�ص توليد الدخل ملئات الأ�سر.
ويقدَّر وجود �أكرث من  3.8مليون �شخ�ص يعانون
انعدام الأمن الغذائي وندرة �سبل ك�سب املعي�شة يف
ال�سودان 47.وتنفيذ ًا لبع�ض م�شروعات اخلدمات
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االجتماعية مت توزيع ما يزيد على  200طن من
املواد الغذائية .وبالإ�ضافة �إىل تنفيذ  27م�شروع ًا
تهدف �إىل حت�سني فر�ص احل�صول على املياه
النظيفة قدمت دولة الإمارات خدمات �صحية
لتلبية احتياجات غري القادرين على احل�صول على
الرعاية الطبية العاجلة.
ويوجد يف ال�سودان �أعلى عدد من الأطفال املت�س ّربني
من التعليم يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا؛ حيث يقدّر وجود �أكرث من  3ماليني طفل،
48
يف عمر ما بني  5و 13عام ًا ،مت�سربني من التعليم.

و�إدراك ًا منها لأهمية التعليم ،الذي هو حق �أ�سا�سي
من حقوق الإن�سان ،و�أنه �أعظم هبة ميكن منحها
للطفل لتمكينه من ا�ستغالل �إمكانياته وحتقيق
طموحاته ،كان قطاع التعليم ،على غرار الأعوام
ال�سابقة� ،أحد القطاعات الرئي�سية حمور تركيز
امل�ساعدات الإماراتية املمنوحة لل�سودان؛ حيث مت
تنفيذ ما يزيد على  100م�شروع تعليمي ،خالل
عام  ،2018بقيمة �إجمالية بلغت  17.2مليون
درهم �إماراتي ( 4.7مليون دوالر �أمريكي) .و�شملت
تلك امل�شروعات بناء و�إعادة ت�أهيل وجتهيز مئات
املدار�س والف�صول الدرا�سية .و�إ�ضافة �إىل هذا

ح�صلت العديد من املدار�س على م�ساعدات مالية
من دولة الإمارات ملوا�صلة عملياتها الت�شغيلية.
وتعتزم الإمارات ،من خالل م�ساعداتها اخلارجية
املمنوحة لل�سودان ،موا�صلة تنفيذ هذه امل�شروعات
متعددة القطاعات دعم ًا منها جلهود الدولة الرامية
�إىل �إخراج مواطنيها من براثن الفقر ،وحتقيق
الوعد الذي متثله خطة �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام .2030

الشكل  :27المساعدات اإلماراتية المقدمة السودان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
دعم الميزانية العامة
)%60( 40.4

تنموية
)%88( 59.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%21( 14.0

إنسانية
)%2( 1.2

المنشآت الدينية
)%4( 2.6

خيرية
)%11( 7.1

مرافق التعليم والتدريب
)%4( 2.6
التعليم الديني
)%3( 2.0
أخرى
)%9( 5.9

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
المساعدات الحكومية

)%59.4( 40.1

الهالل األحمر اإلماراتي

)%16( 10.7

جمعية دار البر
جمعية الشارقة الخيرية
هيئة آل مكتوم الخيرية
جمعية دبي الخيرية

)%11( 7.4
)%5( 3.3
)%3( 2.3
)%2( 1.5

االتحاد النسائي العام

)%1( 0.9

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%1( 0.7

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.4( 0.3

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%0.2( 0.2

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.1( 0.1

مؤسسة دبي العطاء

)%0.1( 0.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

)%0.04( 0.02
)%0.01( 0.005

المجموع الكلي

67.5

مليون دوالر أمريكي
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اليمن

ً
استجابة لخطة األمم المتحدة في اليمن.
دعم سبل المعيشة في قطاع الزراعة بتنفيذ منظمة األغذية والزراعة (الفاو) من خالل المنحة اإلماراتية -السعودية المشتركة
المصدر :األمــم المتحــدة

مير اليمن ،الذي ُي َع ُّد �أحد �أكرث البلدان فقر ًا على
م�ستوى العامل ،بواحد ٍة من �أ�سو�أ الأزمات الإن�سانية
على مدى عقود .وقد ت�سبب ال�صراع ،الذي اندلع يف
عام  ،2014و�أثر يف �أوجه املعي�شة بالدولة كافة ،يف
جعل  80يف املئة من �إجمايل �سكان اليمن يف حاجة
�شكل ما من �أ�شكال امل�ساعدات
�إىل احل�صول على ٍ
ما�سة
الإن�سانية ،منهم  14مليون �شخ�ص يف حاجة َّ
�إىل امل�ساعدات الإن�سانية.
ود�أبت الإمارات منذ زمن بعيد ،حتى قبل اندالع
الأزمة ،على مد يد العون والدعم �إىل اليمن ،مقدّم ًة
�أ�شكا ًال متعددة من امل�ساعدات التنموية والإن�سانية
واخلريية؛ فبم�ساعدات �إجمالية بلغت  20.07مليار
درهم �إماراتي ( 5.46مليار دوالر �أمريكي) ،مت
تقدميها يف �صورة منح ،منذ عام  ،2015كانت
مدفوعات امل�ساعدات املقدمة عام  2018بقيمة
 9.81مليار درهم �إماراتي ( 2.67مليار دوالر
�أمريكي) هي الأعلى بفارقٍ كبري.
منذ عام  ،2015مت �إنفاق ما يقرب من ن�صف
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل اليمن خالل
عام  2018وحده؛ وبنا ًء على ذلك احتلت الإمارات
املرتبة الأوىل ك�أكرب مانح للم�ساعدات الإن�سانية
يف حاالت الطوارئ لليمن على م�ستوى العامل عن

عام  .2018منها  1.71مليار درهم �إماراتي
( 466.5مليون دوالر �أمريكي) ا�ستجاب ًة خلطة
اال�ستجابة الإن�سانية لليمن ،التي �أطلقتها وتت�صدَّر
جهودها الأمم املتحدة.
ومت ا�ستعرا�ض �أوجه الدعم وامل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثة يف حاالت الطوارئ املقدمة من دولة
الإمارات �إىل اليمن مبزيد من التف�صيل يف الف�صل
الثالث :امل�ساعدات الإن�سانية ،يف مقال �صغري حول
اليمن .وتتناول ال�صفحات التالية الربامج التنموية
واخلريية التي نفذتها دولة الإمارات يف اليمن خالل
عام 2018؛ حيث ح�صلت فئتا امل�ساعدات هاتان
على  6.01مليار درهم �إماراتي ( 1.64مليار دوالر
�أمريكي) ،متثل  61يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية املقدمة �إىل اليمن يف عام
.2018
ومت توجيه ق�سم كبري من امل�ساعدات التنموية
املقدمة من دولة الإمارات �إىل اليمن يف �صورة
م�ساعدات ثنائية الأطراف؛ فح�صل قطاع دعم
امليزانية والربامج العامة على ما يقرب من
 80يف املئة منها ،بقيمة  4.81مليار درهم �إماراتي
( 1.31مليار دوالر �أمريكي) ،و�أ�سهمت تلك املنح

النقدية يف تزويد البالد بالتمويل الإ�ضايف الذي
ما�سة �إليه؛ لتمكينها من موا�صلة
كانت يف حاجة َّ
تقدمي خدماتها االجتماعية العامة الأ�سا�سية.
وقد �أدت الأزمة احلالية ،التي مير بها اليمن �إىل
تلف �أنظمة البنية التحتية الأ�سا�سية فيه ،وتدمريها،
مبا يف ذلك البنية التحتية للمياه والكهرباء،
و�أنظمة الري ،وامل�ست�شفيات ،ونقاط توزيع املياه،
وحمطات تنقية مياه ال�صرف ،وكذلك الأ�صول
االقت�صادية .وا�ستجاب ًة لذلك؛ م َّولت دولة الإمارات
تنفيذ  18م�شروعات لتوليد الطاقة بلغت قيمتها
 671.4مليون درهم �إماراتي ( 182.8مليون دوالر
�أمريكي) .و�شملت تلك امل�شروعات توفري مو ّلد
للطاقة الكهربائية بقدرة  755كيلووات ملحطة
كهرباء عدن ،بالإ�ضافة �إىل � 36ألف لرت من وقود
الديزل لتمكني ت�شغيل مو ّلدات املرافق ال�صحية ،مبا
فيها م�ست�شفى ال ُكلى مبدينة عتق يف حمافظة �شبوة.
وعلى نح ٍو مماثل مت تنفيذ  3م�شروعات يف قطاع
الطاقة املتجددة ،يف كل من ح�ضرموت والنخيلة
وا ُ
حلديدة ،حيث مت تركيب  103نظم لألواح الطاقة
ال�شم�سية .كما مت بناء حمطة لتوليد الطاقة تعمل
بالطاقة ال�شم�سية يف حمافظة �سقطرى.
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و�إ�ضاف ًة �إىل هذا مت البدء يف تنفيذ  5م�شروعات
لبناء الطرق؛ كما م ّولت الإمارات بناء ميناء َح ْولف
على جزيرة �سقطرى .وقد و�ضعت دولة الإمارات
�إتاحة فر�ص احل�صول على املياه النظيفة ومرافق
ال�صرف ال�صحي ال�سليمة �إحدى �أولوياتها.
فبالإ�ضافة �إىل تنفيذها م�شروعات املياه وال�صرف
بتمويل و�صل �إىل
ال�صحي يف حاالت الطوارئ
ٍ
 163.3مليون درهم �إماراتي ( 44.5مليون دوالر
�أمريكي) خالل عام  ،2018مولت كذلك تنفيذ
 13م�شروع ًا للمياه بقيمة بلغت  29.4مليون
درهم �إماراتي ( 8ماليني دوالر �أمريكي) ،وت�ضمن
العمل بناء �شبكات لإمداد املياه ،وحمطات ملعاجلة
ال�صرف ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل حمطة مياه يف
عزلة القبيطة مبحافظة حلج.

وبالإ�ضافة �إىل م�شروعات الرعاية ال�صحية
يف حاالت الطوارئ (املب َّينة يف الف�صل الثالث،
والبالغة قيمتها  1.45مليار درهم �إماراتي،
�أي  395.5مليون دوالر �أمريكي) ،نفذت دولة
الإمارات كذلك ،خالل عام  5 ،2018م�شروعات
يف قطاع ال�صحة بقيمة  18.1مليون درهم �إماراتي
( 4.9مليون دوالر �أمريكي) .و�إ�ضافة �إىل هذا
ا�ستمر العمل يف تو�سعة م�ست�شفى ال�شيخ خليفة
بجزيرة �سقطرى� ،إىل جانب العمل على جتهيز
و�إعادة ت�أهيل عددٍ من امل�ست�شفيات يف ح�ضرموت.
بالإ�ضافة �إىل موا�صلة دولة الإمارات تقدمي دعمها
لتمويل م�ست�شفى الأم والطفل بح�ضرموت.

وا�ستكما ًال مل�شروعات التعليم يف حاالت الطوارئ،
التي م ّولتها الإمارات ،والتي و�صلت قيمتها �إىل
 142.9مليون درهم �إماراتي ( 38.9مليون
دوالر �أمريكي) ،م ّولت دولة الإمارات كذلك تنفيذ
 8م�شروعات يف قطاع التعليم �شملت دعم التدريب
منح للدرا�سة اجلامعية ،وغريها من
املهني ،وتقدمي ٍ
الأن�شطة.
ويف �إطار �سعي العامل الد�ؤوب �إىل الوفاء بوعده بعدم
جتاهل �أي طرف يتخ َّلف عن م�سرية التنمية توا�صل
دولة الإمارات التزامها بدعم كل فرد ميني مبختلف
الطرق والو�سائل ،مبا يف ذلك العمل مع احلكومة
اليمنية والأطراف الإن�سانية الفاعلة الأخرى.

الشكل  :28المساعدات اإلماراتية المقدمة اليمن
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
دعم الميزانية العامة
)%49( 1,310.3

تنموية
)%61( 1,622.9

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%15( 390.5

إنسانية
)%39( 1,033.4

خدمات الدعم والتنسيق
)%11( 282.7

خيرية
)%6.4( 6.9

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%7( 180.8
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%6( 170.5
أخرى
)%13( 335.9

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
المساعدات الحكومية

)%98( 2,615.7

الهالل األحمر اإلماراتي

)%1( 36.0

صندوق أبوظبي للتنمية

)%0.4( 9.5

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.3( 6.8

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%0.1( 2.4

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.005( 0.1

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.004( 0.1

االتحاد النسائي العام

)%0.001( 0.04

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.001( 0.02

جمعية دار البر

)%0.0004( 0.01

المجموع الكلي

2.67

مليار دوالر أمريكي
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المقدمة من دولة
المساعدات اإلنسانية
َّ
اإلمارات العربية المتحدة إلى اليمن

نفذت دولة اإلمارات العديد من المشاريع لدعم التعليم في اليمن.
المصدر :األمم المتحدة

كانت دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل عام
 ،2018من بني �أكرب املانحني الدوليني للم�ساعدات
الإن�سانية لليمن؛ حيث قدمت دولة الإمارات� ،إىل
جانب اململكة العربية ال�سعودية ،ما يقرب من
ثلث �إجمايل متطلبات خطة اال�ستجابة الإن�سانية
لليمن� ،إىل ال�صندوق ال ُقطري امل�شرتك الذي
يتوىل تن�سيق عملياته مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) لكل املانحني الدوليني
للم�ساعدات الإن�سانية .وقدمت دولة الإمارات
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية �إجمايل
املوجهة لتمويل خطة اال�ستجابة
م�ساعداتهما
َّ
الإن�سانية يف اليمن من خالل منحة �إجمالية يف
بداية العام؛ ما �أ�سهم يف متكني املجتمع الإن�ساين
من اتّباع منهج متزامن لتو�سيع نطاق برنامج احلد
من حاالت اجلوع والكولريا.
وقد �أثمر اتباع منهجية املنحة الإجمالية املبت َكرة
هذه نتائج �إيجابية مهمة هي �أو ًال :انخفا�ض عدد
املقاطعات املع َّر�ضة خلطر املجاعة من �أكرث من
 100مقاطعة �إىل �أقل من  50مقاطعة .ثاني ًا:
انخفا�ض ت�أثري تف�شي وباء الكولريا ،الذي بد�أ
مما يزيد على
يف عام  ،2017ب�صورة كبرية؛ َّ
مليون حالة �إىل �أقل من � 400ألف حالة .ثالث ًا:

ارتفاع ن�سب الو�صول �إىل الأطفال امل�صابني ب�سوء
التغذية ارتفاع ًا كبري ًا .ووفق ًا لوكيل الأمني العام
املعني بال�ش�ؤون الإن�سانية ومن�سق الإغاثة يف حاالت
ّ
الطوارئ مبكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية (�أوت�شا)“ :لقد كان هذا مبنزلة الفارق
بني احلياة واملوت ملاليني الأ�شخا�ص”.

�صندوق اليمن الإن�ساين املنظمات غري احلكومية
التي لها ح�ضور ،وتتمتع باخلربة يف املناطق
تي�سر الو�صول
التي ي�صعب الو�صول �إليها ،والتي َّ
�إليها حديث ًا على وجه اخل�صو�ص� ،أو الراغبة يف
توفري هذه الإمكانية ب�سرعة ،على التقدم بطلب
االن�ضمام.

املوجهة
وقد بلغت القيمة الإجمالية للمدفوعات َّ
خلطة اال�ستجابة الإن�سانية لليمن ،خالل
عام  )691.3( 2018مليون درهم �إماراتي
( 188.2مليون دوالر �أمريكي) ،من بينها نحو
 319.2مليون درهم �إماراتي ( 86.9مليون
دوالر �أمريكي) كمخ�ص�صات اعتيادية ،ونحو
 446.0مليون درهم �إماراتي ( 101.2مليون دوالر
�أمريكي) خم�ص�صات احتياطية .ومت تخ�صي�ص
 319.2مليون درهم �إماراتي ( 86.9مليون دوالر
�أمريكي) لتنفيذ  75م�شروع ًا ت�ستهدف خدمة
 3ماليني من الأ�شخا�ص املحتاجني يف  19حمافظة
مينية �ضمن �سبع جمموعات قطاعية ،و�سبعة
م�شروعات متعددة املجموعات القطاعية .واعرتاف ًا
بقدراتها على الو�صول �إىل الأ�شخا�ص و�إمكانياتها،
ح�صلت املنظمات غري احلكومية املحلية على
 50يف املئة من �إجمايل املبالغ املخ�ص�صة .وقد حث

وتتوافق خطة اال�ستجابة مع �أربعة �أهداف
ا�سرتاتيجية )1( :توفري امل�ساعدات امل�سهمة يف
�إنقاذ الأرواح للأ�شخا�ص الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة
موجهة ف َّعالة)2( .
يف اليمن من خالل ا�ستجابة َّ
احلر�ص على �إ�سهام امل�ساعدات املقدمة كافة يف
دعم توفري احلماية والأمان واحلفاظ على كرامة
الأ�شخا�ص املت�ضررين ،و�أن يتم تقدميها على �أ�سا�س
عادل للرجال والن�ساء والفتيات والأوالد )3( .دعم
ا�ستمرار تقدمي اخلدمات وعمل امل�ؤ�س�سات الالزمة
لتي�سري العمل الإن�ساين العاجل ،وتعزيز احل�صول
على فر�ص ك�سب املعي�شة )4( .تنفيذ ا�ستجابة
من�سقة �شاملة متعددة القطاعات بح�سب
�إن�سانية َّ
القواعد املتبعة ،تطبق مبادئ امل�ساءلة ،وحتر�ص
على م�صالح الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة يف
اليمن ،وذلك من خالل م�شاركة معزَّزة من ال�شركاء
الوطنيني.
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وفيما ي�أتي العدد الإجمايل للأ�شخا�ص الذين ح�صلوا على م�ساعدات من خالل خطة اال�ستجابة الإن�سانية لليمن خالل عام  ،2018بح�سب املجموعة القطاعية.
المشروعات

الشركاء

المجموعة القطاعية

الهدف

التخصيص

المستفيدون

التعليم

استمرار تقديم خدمات التعليم األساسية

147,804

 5.5مليون دوالر أمريكي

15

12

األمن الغذائي/الزراعة

زيادة فرص الحصول على الغذاء

1,897,576

 49مليون دوالر أمريكي

22

22

الصحة

تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية

1,904,769

 30.2مليون دوالر أمريكي

25

21

اللوجيستيات

نقل الركاب والشحنات وتخزينها

 4ماليين دوالر أمريكي

1

1

التغذية

الحد من انتشار سوء التغذية
الحاد بين األطفال

1,023,654

 31.3مليون دوالر أمريكي

10

9

الحماية

مساعدة األشخاص الذين لديهم احتياجات
خاصة تتعلق بالحماية

1,211,672

 21.4مليون دوالر أمريكي

21

17

الالجئون/المهاجرون

التعليم في حاالت الطوارئ

35,000

 6.4مليون دوالر أمريكي

2

2

اإليواء

ً
داخليا
توفير مستلزمات اإليواء للنازحين

387,584

 20مليون دوالر أمريكي

15

14

حملة إمداد
المياه والتصحاح
والنظافة الصحية

توفير إمدادات المياه ،ومرافق الصرف
الصحي ،وخدمات النظافة الصحية،
واستعادة/صيانة أنظمة إمداد المياه

2,277,428

 20.6مليون دوالر أمريكي

19

18

املوحد ،الذي ي�ستند �إىل مبادئ ال�شمولية واملرونة والتنفيذ يف الوقت املنا�سب والكفاءة وامل�ساءلة�/إدارة
مت تقييم م�ستوى �أداء �صندوق اليمن الإن�ساين وفق ًا لإطار النتائج َّ
ً
َّ
املخاطر .وعلى الرغم من �أن اليمن ُي َع ُّد من �أ�صعب البيئات لتنفيذ اال�ستجابات الإن�سانية ،ف�إن ال�صندوق متكن من �إحراز تقييمات ما بني مرتفع ،ومرتفع جدا ،فيما يتعلق
بتحقيق الأهداف التالية:
الدرجة

النتائج

المبدأ

التعريف

الشمولية

تخصيص المبالغ ألفضل األطراف الفاعلة
التنوع والميزة التنافسية
الموجودة؛ ما يعزز
ُّ
بين المنظمات المؤهلة.

 4من ( 5مرتفع)

حصلت المنظمات غير الحكومية على  52في
المئة من المبالغ المخصصة ،بينما حصلت األمم
المتحدة على  46في المئة منها ،وحصل الصليب
األحمر/الهالل األحمر على  2في المئة منها.

المرونة

تمت إعادة تصميم برامج التمويل في
التغيرات التشغيلية
الوقت المناسب لتلبية
ُّ
والسياقية عند التنفيذ.

 5من ( 5مرتفع ً
جدا)

ُّ
التمكن من تنفيذ طلبات مراجعة المشروع خالل
 8أيام في المتوسط.

التنفيذ
في الوقت المناسب

تمت معالجة الدفعات من دون تأخير

 5من ( 5مرتفع ً
جدا)

ابتداء من تصريح المسؤول
متوسط المدة
ً
التنفيذي حتى الحصول على أول دفعة هو
 10أيام أو أقل.

الكفاءة

النسبة المئوية لألشخاص المحتاجين الذين تم
بالفعل الوصول إليهم.

 5من ( 5مرتفع ً
جدا)

(بناء على تخصيصات عام  )2017تم الوصول إلى
ً
المستهدفين
 99في المئة من األشخاص
َ

المساءلة وإدارة المخاطر

هناك استراتيجية واضحة للمشروعات
تستهدف تعزيز مشاركة األشخاص المتضرّ رين

 5من ( 5مرتفع ً
جدا)

تم التحقق بصفة دورية من فاعلية المشروعات
تضمنت خطة
التي حصلت على تمويل .كما
َّ
لضمان التشاور مع المستفيدين ،وتنفيذ آلية
لجمع تعليقاتهم.
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إحدى الطالبات المستفيدات من دعم منظمة اليونيسف في
اليمن من خالل المساهمة اإلماراتية-السعودية المشتركة
ً
استجابة لخطة األمم المتحدة في اليمن.
المصدر :األمم المتحدة
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ﺍﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻣﺼﺮ

ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ

ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﻻﻭﺱ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ

ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ
ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ

ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥﻫﺎﻳﺘﻲ

ﻛﻮﺑﺎ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ

ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ

ﺑﻨﻤﺎ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ

ﺑﻴﺮﻭ

ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ

ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ

ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

ﺑﻠﻴﺰ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻣﺎرات ﺧﻼل ﻋﺎم 2018

ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ

ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺗﻮﻏﻮ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﻏﺎﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺃﻧﻐﻮﻻ
ﻣﻼﻭﻱ
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ
ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ

ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ

ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  10 - 1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1,000 - 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  100 - 10ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

 28.62ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )7.79
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺑﻴﺎﻥ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ :ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺤﺪﻭﺩﻫﺎ.

ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ.

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺳﺎﻣﻮﺍ
ﺗﻮﻧﻐﺎ
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الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

5

الجهات المانحة
اإلماراتية

تضم الجهات المانحة للمساعدات الخارجية اإلماراتية ،التي ُيشار إليها بالجهات المانحة
جهات على المستويين
ٍ
اإلماراتية ،مجموعة واسعة من مؤسسات المجتمع اإلماراتي ،تشمل
المحلي واالتحادي ،ومنظمات غير حكومية ،وشركات أعمال إماراتية ،ومؤسسات خيرية،
وأخرى إنسانية ،بمجموع يربو على  40جهة مانحة؛ ما يوضح مدى امتداد وعمق االلتزام
اإلماراتي بتعزيز ونشر السالم واالزدهار في العالم.
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أحد مشاريع الطرق في المغرب المنفذة بتمويل من صندوق
أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

ويلقي هذا الفصل الضوء على المساعدات الخارجية المقدمة من كل جهة مانحة إماراتية
خالل عام 2018؛ وقد تم تسجيل مبالغ المساعدات المقدمة باسم الجهة اإلماراتية التي
َّ
تولت تنفيذ أو تمويل المشروع؛ ولهذا تم تسجيل الدعم المقدم من شركات القطاع الخاص
اإلماراتي باسم الجهة القائمة بالتنفيذ.
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نموذج يحتذى به في تقديم العون التنموي لتقليل الفقر العالمي

أسست فيه دولة اإلمارات
أنشئ صندوق أبوظبي للتنمية في عام  ،1971وهو العام نفسه الذي ِّ
العربية المتحدة .ويهدف صندوق أبوظبي للتنمية إلى التخفيف من عبء الفقر العالمي ،ومساعدة
الدول على تحقيق النمو المستدام.

قدَّم �صندوق �أبوظبي للتنمية ،خالل عام  ،2018ما يقدَّر بنحو  49.61يف
املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ،بقيمة بلغت
 14.20مليار درهم �إماراتي ( 3.87مليار دوالر �أمريكي) .كما و�صلت قيمة
التزامات امل�ساعدات اخلارجية التي تع َّهد �صندوق �أبوظبي للتنمية ،خالل عام
 ،2018بتقدميها �إىل  7.90مليار درهم �إماراتي ( 2.15مليار دوالر �أمريكي).
ويلعب �صندوق �أبوظبي للتنمية دور ًا حموري ًا ب�صفته اجلهة احلكومية املنوط بها
تقدمي امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ،حيث يتوىل ال�صندوق
�إدارة متويالت املنح املقدمة من ،وبالنيابة عن ،حكومة دولة الإمارات .و�إ�ضافة
�إىل هذا مت توجيه مبالغ مع َّينة ،مقدمة من جهات حكومية ،من خالل �صندوق
�أبوظبي للتنمية �ضمن مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية.

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 املمتدَّة على مدى عقود على هذا القطاع ،وحافظ منذ ذلك
احلني على وجود قائمة متزايدة من برامج البنية التحتية امل�ستدامة �ضمن حافظة
براجمه.

وعلى غرار ما جرى يف الأعوام ال�سابقة مت توجيه غالبية التمويالت املقدمة من
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،خالل عام � ،2018إىل قطاع دعم امليزانية والربامج
العامة ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة كبرية من م�شروعات البنية التحتية التي جرى
تنفيذها يف خمتلف �أنحاء العامل .ودعم ًا منه للتغلب على التحديات الداخلية،
وامل�ساعدة على ت�سريع عجلة التقدم االقت�صادي والتنموي يف الدول النامية،
قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية دعم ًا ثنائي الأطراف مل�صلحة امليزانية العامة
خلم�س دول .وقد �أ�سهمت تلك امل�ساعدات ،التي بلغت قيمتها  10.80مليار درهم
�إماراتي ( 2.94مليار دوالر �أمريكي) يف دعم احلكومات لتلبية نفقاتها املتنوعة
وامل�ستنزفة للموارد ،مثل احلفاظ على توازن ميزان املدفوعات.
ِ
واعرتاف ًا من �صندوق �أبوظبي للتنمية ب�أهمية وجود �أنظمة للبنية التحتية تت�سم
باملرونة والفاعلية فيما يتعلق بالطرق والنقل ،والتعليم ،والرعاية ال�صحية،

إحدى مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية في مجاالت البنية التحتية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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الشكل  :29المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%0.1( 2.5

)%100( 3,862.9
دعم الميزانية العامة
)%76( 2,939.1

توليد الطاقة من الموارد المتجددة
)%1( 49.6

البنية التحتية للنقل الجوي
)%9( 336.4

البنية التحتية للنقل البري
)%1( 45.7

الخدمات الطبية
)%3( 106.2

أخرى
)%10( 385.9

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية

)%0.1( 2.5

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
فلسطين
)%0.4( 16.4

باكستان
)%1( 37.1

صربيا
)%11( 408.3

األردن
)%12( 480.8

مصر
)%0.4( 14.2
المغرب
)%3( 110.9

بنغالديش
)%0.4( 15.4

إثيوبيا
)%26( 1,000.0

مالديف
)%1( 48.0

مالي
)%1( 30.0

أخرى
)%44( 1,704.3

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 8

)%46( 1,792.1

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 16

)%30( 1,147.0

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 9

)%10( 405.6

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 7

)%3( 116.4

هدف 3

)%3( 116.3

هدف 11

)%3( 115.4

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الصحة الجيدة والرفاة
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 2

)%1( 56.3

هدف 6

)%1( 55.1

هدف 4

)%1( 29.8

القضاء التام على الجوع
المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد

هدف 14

)%0.4( 15.6

هدف 1

)%0.3( 10.8

هدف 17

)%0.1( 4.9

هدف 15

)%0.005( 0.2

الحياة تحت الماء
القضاء على الفقر
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
الحياة في البرّ

المجموع الكلي

3.87

مليار دوالر أمريكي
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من أجل السالم واإلزدهار في العالم

تواصل حكومة اإلمارات التزامها الثابت بتوفير الحصة العظمى من مساعداتنا الخارجية المقدمة إلى
ً
مقارنة بدخلنا القومي اإلجمالي
وي َع ُّد الحفاظ على نسبة مساعداتنا اإلنمائية الرسمية المقدمة
العالمُ ،
من األولويات الوطنية بالنسبة إلى دولة اإلمارات .ونفتخر هذا العام بأن يكون  2018هو العام السادس
المحدد بنسبة  0.7في المئة من المساعدات
على التوالي الذي تتجاوز فيه دولة اإلمارات المعيار العالمي
َّ
اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي .وكان التمويل المقدم من حكومة اإلمارات هو المحرك
األساسي لتحقيق هذا اإلنجاز.

خالل عام � 2018شملت اجلهات احلكومية املانحة للم�ساعدات  15جهة حكومية
حملية واحتادية ،قدمت م�ساعدات خارجية بقيمة  12.6مليار درهم �إماراتي
( 3.28مليار دوالر �أمريكي) تنفيذ ًا للتعهد ،الذي �أعلنته دولة الإمارات بدعم
الدول النامية يف م�ساعيها الرامية �إىل الق�ضاء على الفقر بكل �صوره و�أ�شكاله،
وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف نهاية املطاف.
و�أ�سهمت امل�ساعدات احلكومية املقدمة خالل عام  ،2018التي مت تقدميها
بالكامل يف �شكل منح ،يف دعم برامج تنموية و�إن�سانية عاملية بن�سبة  64.18يف
املئة ،و 35.31يف املئة ،على الرتتيب .ووفا ًء منها بالتزامها عدم جتاهل �أي طرف
يتخلف عن م�سرية التنمية ،ودعم الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،مت توجيه ما يقرب من
 81.67يف املئة� ،أي  9.85مليار درهم �إماراتي ( 2.68مليار دوالر �أمريكي)
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جهات �إماراتية حكومية خالل عام
 2018مل�صلحة  17دولة من البلدان الأقل منو ًا ،بزيادة قدرها  177يف املئة
على ما �سبق تقدميه يف عام  .2017و�إ�ضافة �إىل هذا ح�صلت دول �أخرى تعاين
�أو�ضاع ًا خا�صة على م�ساعدات تنموية من جهات حكومية �إماراتية ،خالل عام
 ،2018على النحو التايل13 :دولة من الدول النامية غري ال�ساحلية ،و 5دول من
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية.

وح�صلت الدول النامية امل�ص ّنفة �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة
الدخل على  11.32يف املئة من مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة عام
 .2018بينما بلغت ن�سبة املبالغ املخ�ص�صة مل�صلحة برامج متعددة الدول
 4.68يف املئة من �إجمايل تدفقات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جهات
حكومية �إماراتية خالل عام  ،2018مت توجيه غالبيتها كدعم للأمم املتحدة.
وقد �شهد الدعم املقدم من دولة الإمارات �إىل الأمم املتحدة زياد ًة �سنوي ًة منذ
عام  ،2015بن�سبة منو و�صلت �إىل  562يف املئة يف عام  .2018ومن بني
املنظمات الدولية التي ح�صلت على دعم :مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية (�أوت�شا) ،وال�صندوق املركزي للإغاثة يف حاالت الطوارئ ()CERF
التابع له ،ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ،ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) ،و�إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ( ،)DPKOوبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
( ،)UNHCRوهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،والبنك الدويل.
�أما فيما يتعلق بالدول التي ح�صلت على دعم خالل عام  ،2018فقد ح�صل اليمن
على  79.69يف املئة من امل�ساعدات احلكومية الإماراتية ،تلته فل�سطني و�سوريا،
بن�سبة  6.78يف املئة ،و 1.82يف املئة ،على الرتتيب.
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وبالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم �إىل عدد كبري من القطاعات يف خمتلف �أنحاء العامل
يظل دعم امليزانية والربامج العامة قطاع ًا حموري ًا من قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات .ففي عام  2018مت تقدمي  46.26يف املئة
من امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جهات حكومية �إماراتية يف �صورة دعم
للميزانية العامة ،وب�شكل �أ�سا�سي �إىل الدول التالية :اليمن وفل�سطني وال�سودان
والإحتاد القمري.

و�إ�ضاف ًة �إىل هذا وا�صلت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018ح�شد اجلهود
لال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية والطارئة للدول واملجتمعات اله�شة ،مب�ساعدات
بلغت  4.26مليار درهم �إماراتي ( 1.16مليار دوالر �أمريكي) .ومن خالل
امل�ساعدات احلكومية �أ�سهمت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف �إحداث �أثر
�إيجابي دائم يف حياة ماليني الب�شر املحتاجني ،وبالتايل ن�شر االزدهار وال�سالم
العاملي.

المستشفى الباكستاني-اإلماراتي في مدينة روالبندي على مساحة  121,653مترمربع .يتضمن المشروع عيادات خارجية وعيادات متخصصة باإلضافة إلى وحدة الطوارئ والصيدليات
والمعامل وقسم األشعة وبنك الدم وغرف العمليات وأجنحة إقامة المرضى وقاعات للمحاضرات وغرف التحكم والمراقبة بالمستشفى ،تم تنفيذ المشروع بتمويل من المشروع
االماراتي لمساعدة باكستان.
المصدر :المشروع االماراتي لمساعدة باكستان
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الشكل  :30المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%64( 2,107.1

خيرية

)%0.5( 16.3

)%35( 1,159.01

دعم الميزانية العامة
)%72( 1,518.4

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%34( 389.8

البرامج الموسمية
)%96( 15.8

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%9( 180.8

خدمات الدعم والتنسيق
)%27( 310.4

المنشآت الدينية
)%3( 0.4

المساهمات في المنظمات الدولية
)%5( 99.1

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%13( 147.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%1( 0.1

التطوير القضائي والقانوني
)%4( 88.5

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%9( 106.5

التعليم الديني
)%0.0002( 0.00004

مكافحة األمراض المعدية
)%2( 50.7

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8( 88.4

أخرى
)%8( 169.5

أخرى
)%9( 116.4

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

فلسطين
)%7( 222.7
سورية
)%2( 59.6
العراق
)%1( 48.8

مصر
)%0.5( 16.1

األردن
)%1( 36.7

المغرب
)%0.1( 4.6

باكستان
)%1( 27.1
اليمن
)%80( 2,615.7

السودان
)%1( 40.1
إثيوبيا
)%1( 19.9

أخرى
)%6( 180.9
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حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
هدف 16

)%43( 1,401.7

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 1

)%19( 610.0

القضاء على الفقر

هدف 3

)%13( 411.1

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 17

)%8( 248.7

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

)%6( 194.4
)%5( 154.1
)%3( 105.3
)%2( 62.8

هدف 11

)%1( 35.1

هدف 6

)%1( 26.2

هدف 9

)%1( 20.6

هدف 15

)%0.2( 6.8

هدف 5

)%0.2( 5.1

هدف 14

)%0.01( 0.3

هدف 13

)%0.01( 0.2

هدف 12

)%0.004( 0.1

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الحياة في البرّ

المساواة بين الجنسين
الحياة تحت الماء

العمل المناخي
االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

المجموع الكلي

3.28

مليار دوالر أمريكي

105
الفصل الخامس:

الجهات المانحة اإلماراتية

الريادة والتميز في العمل اإلنساني

تُ َع ُّد هيئة الهالل األحمر اإلماراتي الجهة الرئيسية المانحة للمساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة
اإلمارات؛ كما أنها جزء من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،وأثبتت على مدى السنوات
ً
ً
ً
أس َست هيئة الهالل األحمر اإلماراتي عام  ،1983وشاركت في جميع األزمات
ماديا
حضورا
قويا لها .وقد ِّ
ً
تقريبا؛ حيث ساعدت على بناء قاعدة راسخة
اإلنسانية التي استجابت لها دولة اإلمارات بمختلف أنحاء العالم
لتضافر الجهود والعمل التطوعي مع المجتمع المدني اإلماراتي .وإضافة إلى هذا تدير هيئة الهالل األحمر
ً
أجال على مستوى العالم ،بدأ تنفيذه في عام .1986
اإلماراتي
واحدا من أطول برامج كفالة األيتام ً

وا�صلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،خالل عام  ،2018بذل جهودها الدولية
الهادفة �إىل تخفيف املعاناة يف الأزمات الإن�سانية ،مبدفوعات �إجمالية بلغت
 579.3مليون درهم �إماراتي ( 157مليون دوالر �أمريكي) مت تقدميها �إىل دول
�شملت �شتى �أنحاء العامل .وعلى غرار الأعوام ال�سابقة كانت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي حا�ضر ًة دائم ًا تقريب ًا يف كل حاالت الطوارئ والأزمات التي قدمت
فيها الإمارات يد العون والدعم الإن�ساين .ففي عام  2018ح�شدت هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي جهود ًا يف قطاعات متعددة لتوفري م�ساعدات عاجلة للإ�سهام
يف �إنقاذ الأرواح والإغاثة يف حاالت الطوارئ للمت�ضررين من الكوارث الطبيعية،
والتي من �صنع الإن�سان ،و�أدت �إىل تدمري حياة املاليني.
ومنحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أكرث من ن�صف م�ساعداتها اخلارجية،
املقدمة خالل عام  ،2018يف �صورة م�ساعدات تنموية بن�سبة  56.64يف املئة.
وكان من بني تلك اجلهود تقدمي امل�ساعدات ،وتنفيذ العديد من امل�شروعات
التنموية ،كبناء و�إعادة ت�أهيل املدار�س ،وتوزيع امل�ساعدات التعليمية واالجتماعية.
ومن جانب �آخر مت تخ�صي�ص الغالبية العظمى من تلك امل�ساعدات التنموية
( 71.72يف املئة) لتقدمي اخلدمات االجتماعية ،والو�صول �إىل �آالف الأ�سر التي
تعي�ش يف ظل ظروف تت�سم بال�ضعف واله�شا�شة يف خمتلف قارات العامل.

الهالل األحمر االماراتي يدعم تنفيذ عديد من مشاريع المساعدات اإلماراتية في
مجاالت التعليم.
المصدر :الهالل األحمر االماراتي
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الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%57( 89.3

خيرية

)%22.0( 34.7

)%21.3( 33.7

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%72( 64.1

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%70( 23.6

البرامج الموسمية
)%59( 20.7

مرافق التعليم والتدريب
)%10( 8.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%13( 4.5

المنشآت الدينية
)%31( 10.7

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%7( 6.5

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%9( 3.2

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%10( 3.3

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%7( 5.9

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.5( 1.5

الخدمات الطبية
)%5( 4.1

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2( 0.8
خدمات الدعم والتنسيق
)%0.01( 0.004

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

مصر
)%5( 7.4

العراق
)%6( 8.8

السودان
)%7( 10.7
الجزائر
)%3( 5.0

الهند
)%9( 13.6

موريتانيا
)%4( 6.3
اليمن
)%23( 36.0

إثيوبيا
)%6( 9.2

الصومال
)%5( 8.1

أخرى
)%28( 44.9

سيراليون
)%5( 7.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 1

)%47( 73.4

القضاء على الفقر

هدف 11

)%20( 31.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 2

)%15( 23.6

القضاء التام على الجوع

هدف 6

)%6( 9.7

هدف 4

)%6( 9.6

المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%4( 5.9
)%3( 4.1

المجموع الكلي

157.7

مليون دوالر أمريكي
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من أجل بناء المجتمعات ورسم خريطة الطريق للخروج من دائرة الفقر

أسست جمعية الشارقة الخيرية في عام  1989بهدف 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.

و�صلت قيمة امل�ساعدات اخلارجية ،التي قدمتها جمعية ال�شارقة اخلريية ،خالل
عام � ،2018إىل  209.7مليون درهم �إماراتي ( 57.1مليون دوالر �أمريكي).
املوجه �إىل البلدان الأقل منو ًا  34.42يف املئة من �إجمايل
وقد بلغت ن�سبة الدعم َّ
امل�ساعدات املقدمة خالل عام  ،2018وهو ما يتما�شى مع التزام اجلمعية طويل
الأمد بدعم البلدان الأقل منو ًا .وعلى نحو م�شابه �أكدت اجلمعية موا�صلة عزمها
دعم الفئات الأكرث احتياج ًا من خالل توجيه م�ساعداتها اخلارجية �إىل ال�شريحة
الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل ،التي كانت دوم ًا ثاين �أعلى فئة تلقي ًا للدعم
من اجلمعية.

وتعتزم جمعية ال�شارقة اخلريية موا�صلة دعمها للدول النامية ،بالإ�ضافة �إىل بث
الإلهام ومنح الأمل للكثريين؛ ما يجعلنا �أقرب بخطوة من حتقيق الهدف ال�سابع
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة على �أر�ض الواقع.

وجهت اجلمعية ن�سبة  35.02يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية املقدمة
َّ
عام  2018لتمويل برامج تنموية ،يف حني ح�صل قطاع امل�ساعدات اخلريية على
 64.61يف املئة منها ،بينما مت تخ�صي�ص الن�سبة املتبقية لدعم امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ يف عدد من الدول.
وبالإ�ضافة �إىل دعم امل�شروعات ذات الطابع الثقايف والديني ،كبناء امل�ساجد،
وتنفيذ الربامج الدينية ،وتوفري وجبات الإفطار 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  ،2018توفري اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية لدعم املحتاجني؛ حيث ُت َع ُّد تلك امل�شروعات مبنزلة طوق
جناة للعديد من الأ�سر يف رحلتها للهروب من براثن الفقر.

جمعية الشارقة الخيرية تمول مشاريع حفر آبار مياه في بنجالديش.
المصدر :جمعية الشارقة الخيرية
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الشكل  :32المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%35( 20.0

خيرية

)%0.4( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%46( 9.2

)%65( 36.9
المنشآت الدينية
)%76( 28.1

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%39( 7.8

البرامج الموسمية
)%12( 4.6

مرافق التعليم والتدريب
)%8( 1.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%11( 4.2

اإلسكان منخفض التكلفة
)%4( 0.8
الخدمات الطبية
)%3( 0.7
أخرى
)%0.2( 0.04

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
فلسطين
)%2( 1.4
األردن
)%3( 1.7

مصر
)%6( 3.5
السودان
)%6( 3.3

الفلبين
)%4( 2.2

السنغال
)%5( 2.9
بنغالديش
)%11( 6.1

الهند
)%4( 2.5

أخرى
)%52( 29.6

موريتانيا
)%4( 2.1
النيجر
)%3( 1.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%59( 33.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%23( 13.0

القضاء على الفقر

هدف 6

)%14( 7.8

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

)%3( 1.6

هدف 8

)%1( 0.7

هدف 3

)%1( 0.7

العمل الالئق ونمو االقتصاد
الصحة الجيدة والرفاة

هدف 2

)%0.03( 0.01

هدف 9

)%0.02( 0.01

هدف 5

)%0.01( 0.01

القضاء التام على الجوع
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
المساواة بين الجنسين

المجموع الكلي

57.1

مليون دوالر أمريكي
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ابتكار وإطالق مبادرات جديدة لخدمة اإلنسانية؛ من خالل التركيز على الصحة
والتعليم على صعيد عالمي

ُأ ِّسست مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في عام 2007؛ بهدف توفير المساعدات
الخارجية للمحتاجين .وبعد تأسيسها بنحو عشرة أعوام كانت المؤسسة قد قدمت أكثر من مليار دوالر
أمريكي في صورة مساعدات خارجية إلى البلدان النامية ،عبر برامج متعددة القطاعات.

�أنفقت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،خالل عام ،2018
م�ساعدات خارجية �إجمالية بلغت  207ماليني درهم �إماراتي ( 56.4مليون
دوالر �أمريكي) يف خمتلف �أنحاء العامل ،وح�صلت كل من فئة البلدان الأقل منو ًا
وال�شريحة الدنيا من فئة الدول متو�سطة الدخل على ما يربو على ربع قيمة هذه
امل�ساعدات.

وي�أتي التزام م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية طويل الأمد،
املمتد منذ عقود ،بدعم ومتكني املاليني من الأ�شخا�ص املحتاجني ،تتويج ًا وبرهان ًا
على تاريخ دولة الإمارات الطويل من املنح والعطاء.

وبالإ�ضافة �إىل دعم الربامج متعددة القطاعات تلعب م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل
نهيان للأعمال الإن�سانية دور ًا حموري ًا يف تو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة
من دولة الإمارات العربية املتحدة .ففي عام  2018قدمت امل�ؤ�س�سة  62.7مليون
درهم �إماراتي ( 17.1مليون دوالر �أمريكي) لدعم الأفراد واملجتمعات اله�شة
التي يف احتياج �إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية .وب�صفتها داعم ًا قوي ًا
لقطاع ال�صحة ،خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة �أكرث من ثلث م�ساعداتها اخلارجية املقدمة
خالل عام  ،2018بقيمة  87مليون درهم �إماراتي ( 32.7مليون دوالر �أمريكي)،
مل�صلحة ق�ضايا وبرامج ت�سهم يف حتقيق الهدف الثالث من �أهداف التنمية
امل�ستدامة� :ضمان متتُّع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار.
خم�ص�ص من امل�ساعدات
وح�صل قطاع امل�ساعدات الغذائية على ثاين �أكرب
َّ
اخلارجية املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل
عام  ،2018بن�سبة  12.69يف املئة؛ مت توجيه غالبيته مل�صلحة م�شروعات ملواجهة
الأزمة ال�سورية .ومن بني اجلهود الأخرى التي بذلتها امل�ؤ�س�سة تقدمي دعم مايل
للميزانيات الت�شغيلية ال�سنوية �إىل عدد من املدار�س ،بالإ�ضافة بناء مدار�س
جديدة.

أطلقت مؤسسة خليفة المرحلة الثانية من مواد اإلغاثة لألشخاص
المتضررين من الفيضانات بالسودان.
المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
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الشكل  :33المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%52( 29.2

خيرية

)%18( 10.1

)%30( 17.1

الخدمات الطبية
)%62( 18.2

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%42( 7.2

البرامج الموسمية
)%68( 6.9

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%8( 2.3

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%24( 4.1

التعليم الديني
)%26( 2.6

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%5( 1.5

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%21( 3.6

المنشآت الدينية
)%6( 0.6

البنية التحتية للنقل البحري
)%5( 1.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11( 1.9

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%0.2( 0.02

مرافق التعليم والتدريب
)%5( 1.3

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 0.2

أخرى
)%15( 4.5

أخرى
)%1( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
لبنان
)%13( 7.4

األردن
)%11( 6.4
تركمانستان
)%12( 6.8

فلسطين
)%5( 2.6

أفغانستان
)%6( 3.6
باكستان
)%2( 1.4
بنغالديش
)%3( 1.5
إريتريا
)%2( 1.3

اليمن
)%12( 6.8

أخرى
)%20( 11.4

الصومال
)%13( 7.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 3

)%42( 23.7

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 11

)%18( 10.1

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 2

)%15( 8.6

القضاء التام على الجوع

هدف 1

)%14( 8.1

القضاء على الفقر

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 4

التعليم الجيد

)%5( 2.7
)%3( 1.8

هدف 6

)%2( 1.2

هدف 17

)%0.5( 0.3

هدف 16

)%0.1( 0.1

المياه النظيفة والنظافة الصحية
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
السالم والعدل والمؤسسات القوية

المجموع الكلي

56.4

مليون دوالر أمريكي
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للبر تسعى إلى مساعدة الفقراء والمحرومين واأليتام
دار ّ
ٌ

ً
سنويا
تُ َع ُّد جمعية دار البر من المؤسسات الخيرية واإلنسانية التي عملت على دعم تنفيذ آالف المشروعات
منذ تأسيسها في عام 1978؛ حيث حصلت الجمعية على تفويض قانوني لتنظيم أنشطة جمع التبرعات
َّ
موكلة لإلشراف على تبرعات الجهات الخيرية والمانحة ،بما فيها
من أجل دعم عملها الخيري .وبصفتها جهة
تبرعات األفراد من القطاع الخاص ،تضع الجمعية مبدأ الشفافية على قمة أولويات أعمالها وأنشطتها.

قدمت جمعية دار الرب ،خالل عام  ،2018م�ساعدات خارجية بقيمة
 170.3مليون درهم �إماراتي ( 46.4مليون دوالر �أمريكي) ،و�ش ّكلت امل�ساعدات
اخلريية �أكرث من الن�صف من هذا الدعم ( 56.94يف املئة) ،بينما بلغ ن�صيب
الربامج التنموية  43.36يف املئة منها .وقد وا�صلت اجلمعية تركيزها ب�شكل
خا�ص على دعم تلبية احتياجات الفئات املعوزة واله�شة يف البلدان الأقل منو ًا؛
حيث خ�ص�صت ما يوازي  51.20يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية
املقدمة خالل عام  2018مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ،موا�صل ًة بذلك توجهها
الذي تتبعه منذ �سنوات عدَّة.

ال�سخي تظل
الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة .وبعد �أربعة عقود من العطاء
ّ
جمعية دار الرب واحد ًة من اجلهات الرئي�سية املانحة للم�ساعدات اخلارجية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل تقدميها امل�ساعدات اخلريية �إىل الدول
النامية يف �شتى �أنحاء العامل.

و�إ�ضافة �إىل هذا نفذت اجلمعية العديد من اال�ستجابات حلاالت الطوارئ
الإن�سانية ،خالل عام 2018؛ حيث قدمت مواد الإغاثة العاجلة �إىل �آالف الأ�سر
املحتاجة �إىل امل�ساعدات الإن�سانية .وركزت م�شروعات امل�ساعدات اخلريية ،التي
التوجه
نفذتها جمعية دار الرب خالل عام  ،2018على دعم امل�شروعات ذات ُّ
الثقايف والديني ،من خالل بناء دور العبادة ،وتوفري التعليم الديني ،وتوزيع املري
الرم�ضاين واملواد الغذائية خالل �شهر رم�ضان ّ
املعظم .وقد امتد توفري اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية ،مبا فيها امل�ساعدات الطبية ،حتى و�صلت �إىل الأ�شخا�ص
املحتاجني.
ويف �إطار م�ساعيها �إىل امل�ساعدة يف الق�ضاء على الفقر ،من خالل تب ّني بع�ض
امللحة؛ قدمت جمعية دار الرب ،خالل عام  ،2018م�ساعدات بقيمة
الق�ضايا َّ
 66.7مليون درهم �إماراتي ( 18.2مليون دوالر �أمريكي) مل�صلحة حتقيق الهدف

تقدم جمعية دار البر دعم في صورة كفالة لأليتام في موريتانيا.
المصدر : :جمعية دار البر
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الشكل  :34المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%42( 19.6

خيرية

)%57( 26.4

)%1( 0.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%64( 12.6

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%66( 0.2

المنشآت الدينية
)%57( 15.1

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%32( 6.2

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%34( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%21( 5.47

الرعاية الصحية األساسية
)%3( 0.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1( 0.002

التعليم الديني
)%15( 3.9
البرامج الموسمية
)%7( 1.9

الراديو والتليفزيون والصحافة المطبوعة
)%1( 0.1
الخدمات الطبية
)%1( 0.1
مرافق التعليم والتدريب
)%0.1( 0.01

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
فلسطين
)%4( 2.1
مصر
)%12( 5.5

لبنان
)%3( 1.5

السودان
)%16( 7.4

الهند
)%3( 1.5

النيجر
)%7( 3.2

الفلبين
)%8( 3.8
الصومال
)%5( 2.2

إندونسيا
)%4( 1.8

أخرى
)%33( 15.4

بنين
)%4( 1.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%45( 20.9

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%39( 18.2

القضاء على الفقر

هدف 6

)%13( 6.2

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات القوية

)%2( 0.9
)%0.3( 0.1

هدف 4

)%0.03( 0.01

هدف 2

)%0.005( 0.002

التعليم الجيد
القضاء التام على الجوع

المجموع الكلي

46.4

مليون دوالر أمريكي
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كسر دائرة الفقر من خالل منح األطفال فرص التعليم

لي هو توفير خدمات التعليم األساسي
عند إطالق مؤسسة دبي العطاء ،في عام  ،2007كان هدفها َّ
األو ّ
لمليون طفل في الدول النامية .واليوم تكون المؤسسة قد نجحت في إطالق برامج للتعليم وصلت إلى
أكثر من  18مليون مستفيد في  57دولة نامية.

قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،يف عام  ،2018م�ساعدات خارجية بقيمة  143مليون
درهم �إماراتي ( 38.9مليون دوالر �أمريكي) لتمويل برامج جرى تنفيذها يف جميع
�أنحاء العامل .وتلعب م�ؤ�س�سة دبي العطاء دور ًا �أ�سا�سي ًا يف حتقيق الهدف الرابع من
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة؛ حيث تهدف �إىل �ضمان التعليم اجليد
املن�صف ال�شامل ،وتعزيز التعلم مدى احلياة للجميع ،بحلول عام  ،2030من
خالل دعم برامج النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وتوفري فر�ص التعليم اجليد
يف مرحلتَي التعليم الأ�سا�سي والثانوي ،وكذلك التعليم الفني واملهني ،وتدريب
ال�شباب ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز ب�شكل خا�ص على التعليم يف حاالت الطوارئ
والأزمات املمتدة.

تب ّني التغيريات ،وح�شد املزيد من املوارد ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام املخ�ص�صات
والتمويالت على النحو الأمثل.
و ُي َع ُّد التوازن بني اجلن�سني مو�ضوع ًا �شام ًال م�شرتك ًا يدخل �ضمن جميع برامج
التعليم التي تدعمها م�ؤ�س�سة دبي العطاء؛ وذلك باتباعها منهجية تهدف �إىل
�ضمان تكاف�ؤ فر�ص الأوالد والفتيات يف التمتع ببيئة تعليم �آمنة ،مع احلر�ص على
توفري املباين والتجهيزات واملواد العلمية والدعم الأكادميي الكايف من املدر�سني
واملجتمع؛ مع ت�أهيلهم وحثهم على مراعاة االعتبارات اجلن�سانية.

و�إ�ضافة �إىل هذا مت ّول م�ؤ�س�سة دبي العطاء برامج البحوث ،كما تعمل على تنفيذ
املبادرات التجريبية التي ت�سهم يف تزويد احلكومات و�ص َّناع القرار واملجتمع املدين
بدالئل و�شواهد ق ِّيمة؛ مل�ساعدتهم على و�ضع �أطر التعليم الأن�سب يف امل�ستقبل.
و ُي َع ُّد بناء القدرات على امل�ستويات الوطنية من الدعائم الأ�سا�سية التي ي�ستند
�إليها منوذج م�ؤ�س�سة دبي العطاء للتدخالت؛ وذلك من خالل دعم الأطراف
املعنية ،و�أ�صحاب امل�صالح املحليني املعنيني بقطاع التعليم .كما ُي َع ُّد الرتكيز
على الرقابة والتقييم والتعلُّم كذلك من الأ�س�س التي ي�ستند �إليها منهج م�ؤ�س�سة
دبي العطاء يف العمل .وتتيح هذه العملية امل�ستمرة جمع الدالئل واال�ستنتاجات
خالل الزيارات امليدانية الدورية التي جتريها امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إىل التقارير
التي تعدُّها امل�ؤ�س�سات الأكادميية التي تع ّينها م�ؤ�س�سة دبي العطاء لتقييم براجمها
تقييم ًا حيادي ًا م�ستق ًال؛ ثم ت�ستخدم م�ؤ�س�سة دبي العطاء هذه املعلومات والنتائج
لت�صميم برامج مبت َكرة الختبار مناذج وفر�ضيات بديلة لزيادة ت�أثري تدخالتها.
كما ت�ساعد �أن�شطة الرقابة والتقييم والتعلم كذلك م�ؤ�س�سة دبي العطاء على �إدراك
ومتييز �أ�ساليب العمل الناجحة وغري املُجدية؛ حيث �إنها ت�ضمن قدرة امل�ؤ�س�سة على

مؤسسة دبي العطاء تدعم المشاريع التعلمية لألطفال في الوس.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء
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الشكل  :35المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%22( 8.5

)%78( 30.5
مرافق التعليم والتدريب
)%55( 16.8

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%93( 7.8

األبحاث التعليمية
)%15( 4.7

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%7( 0.6

التعليم في الطفولة المبكرة
)%8( 2.6
التثقيف الصحي
)%7( 2.1
تدريب المعلمين
)%4( 1.4
أخرى
)%10( 3.0

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

لبنان
)%2( 0.8

األردن
)%9( 3.6

الهند
)%3( 1.2

النيجر
)%3( 1.2
المغرب
)%3( 1.1

الوس
)%4( 1.7
نيبال
)%2( 0.9

أوغندا
)%4( 1.8

أخرى
)%63( 24.4

رواندا
)%3( 1.1

كولومبيا
)%3( 1.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 4

)%93( 36.0

التعليم الجيد

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%5( 2.1
)%2( 0.9

المجموع الكلي

38.9

مليون دوالر أمريكي
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دعم المجتمعات واألفراد المحرومين

ُأ ّسست جمعية دبي الخيرية عام  ،1994وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على تقديم المساعدات اإلنسانية
والخيرية .وتعكف الجمعية على المشاركة بنشاط في بناء وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس ،وكذلك
توفير خدمات الرعاية االجتماعية األساسية لألفراد المحتاجين ،بمن فيهم األيتام.

قدمت جمعية دبي اخلريية ،خالل عام  ،2018م�ساعدات خارجية �إجمالية
بقيمة  131.7مليون درهم �إماراتي ( 35.9مليون دوالر �أمريكي) لتمويل برامج
جرى تنفيذها يف جميع �أنحاء العامل ،وقد خ�ص�صت اجلمعية نحو  55.23يف
املئة من هذا التمويل مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ،بينما ح�صلت الدول امل�ص َّنفة
�ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل على  35.96يف املئة من
م�ساعداتها اخلريية.
وح�صلت الأن�شطة وامل�شروعات اخلريية على  60.34يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات املدفوعة ،مت توجيه غالبيتها لتمويل بناء م�ساجد وم�شروعات ذات
طابع ديني وثقايف ،كتوزيع الطعام خالل �شهر رم�ضان ّ
املعظم .بينما قدمت
اجلمعية ،خالل عام  ،2018ما يوازي  39.66يف املئة من متويالتها كم�ساعدات
تنموية .و�إدراك ًا منها الحتياجات ال�شعوب اله�شة وال�ضعيفة ،التي تعي�ش يف ظروف
تت�سم بالفقر والعوز ،تعتزم اجلمعية موا�صلة بذل جهودها العاملية لتمكني حتقيق
التنمية امل�ستدامة ب�شكل فعلي على �أر�ض الواقع.

تدعم جمعية دبي الخيرية مشاريع حفر آبار المياه السطحية في أفريقيا.
المصدر :جمعية دبي الخيرية
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الشكل  :36المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

خيرية

تنموية

)%60( 21.6

)%40( 14.2
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%31( 4.4

المنشآت الدينية
)%63( 13.5

مرافق التعليم والتدريب
)%27( 3.8

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%20( 4.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%26( 3.6

البرامج الموسمية
)%15( 3.2

الخدمات الطبية
)%17( 2.4

التعليم الديني
)%3( 0.6

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

ألبانيا
)%3( 1.1

السودان
)%4( 1.5

قيرغيزستان
)%3( 1.0

النيجر
)%11( 3.9

تايلند
)%3( 1.0
مالي
)%16( 5.6

الهند
)%18( 6.4

إندونسيا
)%6( 2.2

مالوي
)%4( 1.5

أخرى
)%28( 9.9

أوغندا
)%5( 1.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%48( 17.3

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%21( 7.5

القضاء على الفقر

هدف 6

)%12( 4.4

هدف 4

)%12( 4.3

المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%7( 2.4

المجموع الكلي

35.9

مليون دوالر أمريكي
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خطط طموحة إلرساء العمل الخيري وإعداد برامج ومشاريع تنموية تتميز
بجودة الخدمة

ُأ ّسست هيئة آل مكتوم الخيرية في عام  ،1997وتشتهر بعملها وإنجازاتها في قطاع التعليم؛ حيث تهدف
الهيئة إلى تقديم المساعدات إلى األسر والمجتمعات المحرومة ،ودعم البرامج الصحية واألعمال الخيرية،
باإلضافة إلى تقديم المساعدات اإلنسانية.

ا�ستمرار ًا ل�سعيها الد�ؤوب ،املمتد على مدى  20عام ًا من العمل اخلريي
والإن�ساين ،وا�صلت هيئة �آل مكتوم ،خالل عام  ،2018متويل م�شروعات �إقليمية
وعاملية مب�ساعدات �إجمالية بلغت  73.4مليون درهم �إماراتي ( 20مليون دوالر
�أمريكي) .وقد ح�صلت امل�شروعات التنموية منها على  75.07يف املئة ،بينما مت
تخ�صي�ص  24.81يف املئة لتمويل الأن�شطة اخلريية التي نفذتها امل�ؤ�س�سة.

وانطالق ًا من دعمها الثابت للهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة�“ :ضمان
التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التع ّلم مدى احلياة
للجميع” ،تعد م�شروعات التعليم التي تنفذها هيئة �آل مكتوم اخلريية مبنزلة �أداة
ف َّعالة وم�ؤثرة لإجراء تغيريات حت ّولية يف �سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة.

ووجهت الهيئة ح�صة كبرية من م�ساعداتها اخلارجية ،بن�سبة  46.64يف املئة من
َّ
الإجمايل ،مل�صلحة فئة البلدان الأقل منو ًا ،وجاء ال�سودان يف مقدمة الدول الأكرث
تلقي ًا للدعم من تلك الفئة .وبالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الأفراد املعوزين من خالل
املوجهة �إىل توفري جمموعة متنوعة من اخلدمات االجتماعية
م�شروعات الهيئة َّ
الأ�سا�سية ،قامت الهيئة ببناء وحفر �آبار املياه يف خمتلف �أنحاء قارة �إفريقيا.
وانطالق ًا من التكليف الذي �أخذته الهيئة على عاتقها بدفع وتعزيز التعليم والتع ّلم
خ�ص�صت الهيئة  47.6مليون درهم �إماراتي ( 12.9مليون دوالر �أمريكي)� ،أي
ما يوازي  64.79يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها ،مل�صلحة م�شروعات يف قطاع
التعليم .وركزت الأن�شطة املنفَّذة �ضمن هذا القطاع� ،إىل حدٍّ 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 للعديد من املدار�س.
و ُت َع ُّد هذه امل�شروعات جزء ًا من التزام الهيئة نحو ت�أهيل الأطفال وال�شباب
والبالغني ،على حد �سواء ،بالتعليم اجليد للهروب من براثن الفقر واال�ستفادة
من كل �إمكانياتهم لتحقيق طموحاتهم .ويف �إطار متويل الهيئة “م�شروع ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم التعليمي يف �إفريقيا” ،م ّولت �إن�شاء مدار�س متكاملة
يف خمتلف �أرجاء القارة.

آالف الطالب في كينيا يستفيدون من مبادرات هيئة آل مكتوم الخيرية.
المصدر :هيئة آل مكتوم الخيرية
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الشكل  :37المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%75( 15.0

خيرية

)%0.1( 0.02

مرافق التعليم والتدريب
)%64( 9.6

)%25( 5.0

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.02

التعليم العالي
)%22( 3.3

المنشآت الدينية
)%85( 4.2
الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%11( 0.5
البرامج الموسمية
)%4( 0.2

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%11( 1.7
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%1( 0.2
الخدمات الطبية
)%1( 0.2
إنتاج المحاصيل الغذائية
)%0.4( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تشاد
)%4( 0.7
النيجر
)%3( 0.6

السودان
)%11( 2.3

إثيوبيا
)%6( 1.2

رواندا
)%3( 0.5

كينيا
)%3( 0.6
تنزانيا
)%3( 0.6

أخرى
)%61( 12.1

الكونغو الديمقراطية
)%2( 0.5
موزامبيق
)%2( 0.4

جنوب أفريقيا
)%2( 0.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 4

)%65( 12.9

التعليم الجيد

هدف 11

)%22( 4.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

)%8( 1.7

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 1

القضاء على الفقر

)%2( 0.4

هدف 6

)%1( 0.2

هدف 3

)%1( 0.2

هدف 8

)%1( 0.1

هدف 2

)%0.3( 0.1

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

المجموع الكلي

20.0

مليون دوالر أمريكي
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من أجل عالم يحمي المستضعفين ويمكنهم من العيش بكرامة

كانت مؤسسة القلب الكبير ،في بداية نشأتها ،مجرد حملة لجمع التبرعات ،ثم أصبحت مؤسسة مكتملة
األركان في عام  .2015وتهدف المؤسسة إلى مساعدة األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف
تتسم بالضعف والهشاشة ،خاصة الالجئين منهم ،والتخفيف من معاناتهم ،والسعي باستمرار إلى تحسين
ظروفهم .وإضافة إلى هذا تحرص المؤسسة على أن يكون لها تأثير في آليات اتخاذ القرارات العالمية
ً
وفقا ألحكام القانون الدولي
بشكل يعزز حماية حقوق الالجئين،

قدمت م�ؤ�س�سة القلب الكبري ،خالل عام  ،2018م�ساعدات خارجية بلغت
 58.2مليون درهم �إماراتي ( 15.9مليون دوالر �أمريكي)؛ وخ�ص�صت امل�ؤ�س�سة
 82.83يف املئة من �إجمايل مدفوعاتها املقدمة خالل عام  2018لتمويل
م�شروعات تنموية ،بينما قدمت الن�سبة املتبقية كم�ساعدات �إن�سانية .وح�صلت
خم�س دول �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل على ما يزيد على
وجهت امل�ؤ�س�سة املبالغ املتبقية لدعم الالجئني
ثلثي م�ساعداتها اخلارجية؛ بينما َّ
يف �شتى �أنحاء العامل .ومن ناحية �أخرى خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة  80.77يف املئة من
�إجمايل مدفوعات م�ساعداتها اخلارجية املقدمة خالل عام  2018مل�صلحة
م�شروعات يف قطاع ال�صحة ،بينما ح�صل قطاع التعليم على  9.39يف املئة.
ومتا�شي ًا مع منهج امل�ؤ�س�سة القائم على متكني الأقل حظ ًا وم�ساعدتهم ،فقد
�أ�سهمت يف خلق الفر�ص .ومع ازدياد الأعداد والتحديات التي يواجهها الالجئون
امل�ضي قدم ًا يف م�ساعدتهم.
والنازحون�سيزيد كذلك عزم امل�ؤ�س�سة على
ّ

تدعم مؤسسة القلب الكبير األطفال الفلسطينين في قطاع التعليم.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير
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الشكل  :38المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%83( 13.1

خيرية

)%0.2( 0.03

)%17( 2.7

البرامج الموسمية
)%100( 0.03

الخدمات الطبية
)%87( 11.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%48( 1.3

مرافق التعليم والتدريب
)%8( 1.0

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%17( 0.5

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)%5( 0.6

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 0.3

التغذية األساسية
)%0.4( 0.05

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%9( 0.2

التعليم اإلبتدائي
)%0.2( 0.03

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت الطوارئ
)%8( 0.2
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%7( 0.2

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

فلسطين
)%1( 0.2
سورية
)%4( 0.7
العراق
)%1( 0.2

األردن
)%3( 0.4

مصر
)%62( 9.8

بنغالديش
)%7( 1.1
أخرى
)%0.3( 0.1

جنوب السودان
)%1( 0.1

ماليزيا
)%6( 1.0

الصومال
)%0.3( 0.1
تنزانيا
)%14( 2.3

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 3

)%80( 12.8

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

)%9( 1.5

التعليم الجيد

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 1

القضاء على الفقر

)%4( 0.6
)%3( 0.5

هدف 2

)%2( 0.2

هدف 16

)%2( 0.2

هدف 11

)%0.2( 0.03

القضاء التام على الجوع
السالم والعدل والمؤسسات القوية
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المجموع الكلي

15.9

مليون دوالر أمريكي
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ً
تنوعا من حيث
أكبر مركز للعمليات اإلنسانية على مستوى العالم واألكثر
األعضاء

أسهمت المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية ،التي تُ َع ُّد 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 .وتلعب المدينة العالمية
ً
ً
محوريا في تيسير القيام باالستجابات األولى لألزمات بفاعلية .ولوجود المدينة
دورا
للخدمات اإلنسانية
العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي؛ فإنها تتمتع بموقع استراتيجي يسمح لعمليات اإلغاثة العاجلة
ً
كافة بسرعة.
بالوصول إلى أرجاء العالم

قدمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،خالل عام  ،2018م�ساعدات �إجمالية
بلغت  48.6مليون درهم �إماراتي ( 13.2مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة دعم
نقدي وعيني لال�ستجابة حلاالت الطوارئ الإن�سانية؛ ما �أتاح الفر�صة لتي�سري
اال�ستعداد واال�ستجابة وتنفيذ عمليات الإجالء يف حاالت الطوارئ ب�صورة �سريعة
وف َّعالة.

وامتداد ًا ل�شهرة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،التي اكت�سبتها ك�أكرب
مركز للخدمات الإن�سانية على م�ستوى العامل ي�ضم �أكرب عدد من الأع�ضاء
على اختالفهم ،وكذلك دورها التن�سيقي وجهودها املبذولة لإيجاد حلول ت�سهم
يف حت�سني �أداء امل�ساعدات الإن�سانية والعمليات التنموية ،ف�إنها تظل على �أهبة
اال�ستعداد لال�ستجابة بفاعلية لالحتياجات الإن�سانية يف �شتى �أنحاء العامل.

و ُت َع ُّد املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية �أكرب مركز للعمليات الإن�سانية مب�ساحة
تزيد على � 127ألف مرت مربع من امل�ستودعات واملكاتب ،يدعمها موقعها
اال�سرتاتيجي يف مدينة دبي ،الذي يتيح لها الو�صول �إىل  5مليارات �شخ�ص خالل
ثماين �ساعات من الطريان انطالق ًا من دولة الإمارات العربية املتحدة .وقد �أ�سهم
موقعها هذا الذي يتيح �سهولة الو�صول �إىل منافذ املوانئ اجلوية والبحرية يف دبي،
والذي ُي َع ُّد عن�صر ًا جوهري ًا يف عمليات اال�ستجابة للطوارئ ،يف تعزيز قدرتها على
�أداء العمليات اللوج�ستية بفاعلية وكفاءة.
وبالإ�ضافة �إىل �إ�سهامات املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف تعزيز ال�شراكات
اال�سرتاتيجية؛ فقد نفذت مبادرات جلمع التربعات واحل�صول على متويالت
�إ�ضافية حفزت القطاع اخلا�ص الإماراتي والأفراد على دعم عمليات اال�ستجابة
الإن�سانية يف خمتلف �أنحاء العامل .و�أ�سهمت تلك اجلهود يف ح�شد مبالغ �إجمالية
بقيمة  511.6مليون درهم �إماراتي ( 139.3مليون دوالر �أمريكي) خالل عام
.2018

تعمل المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية على توصيل مواد اإلغاثة بشكل عاجل
ً
استجابة لحاالت الطوارئ التي تقع بمختلف أنحاء العالم.
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
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الشكل  :39المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

)%100( 13.2
خدمات الدعم والتنسيق
)%73( 9.7
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%27( 3.6

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

األردن
)%0.3( 0.04

السودان
)%1( 0.2

بنغالديش
)%2( 0.2

إندونسيا
)%3( 0.4

اليمن
)%18( 2.4

دول متعددة (عالمي)
)%73( 9.7

إثيوبيا
)%2( 0.3

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 1

)%39( 5.2

القضاء على الفقر

هدف 2

)%33( 4.3

القضاء التام على الجوع

هدف 10

)%18( 2.3

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 3

)%5( 0.7

هدف 4

)%5( 0.7

الصحة الجيدة والرفاة
التعليم الجيد

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%0.1( 0.01

هدف 6

)%0.03( 0.004

هدف 8

)%0.02( 0.003

هدف 15

)%0.02( 0.002

المياه النظيفة والنظافة الصحية
العمل الالئق ونمو االقتصاد
الحياة في البرّ

المجموع الكلي

13.2

مليون دوالر أمريكي
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الجهات المانحة اإلماراتية

من أجل توفير حياة كريمة لإلنسان

عملت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية ،منذ تأسيسها في عام ،1997
على تنفيذ مبادرات خيرية موسمية ،باإلضافة إلى إسهاماتها في بناء المدارس والمستشفيات،
وكذلك حفر آبار مياه.

قدمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ،خالل عام
 ،2018م�ساعدات خارجية بلغت  46.2مليون درهم �إماراتي ( 12.6مليون دوالر
�أمريكي)؛ وقد ح�صلت دول ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل على
ما يوازي  46يف املئة من هذه امل�ساعدات ،وجاءت م�صر وطاجيك�ستان والهند
وفل�سطني على ر�أ�س الدول املتلقية للدعم �ضمن هذه الفئة .بينما مت تخ�صي�ص
ثلث هذه املبالغ للبلدان الأقل منو ًا .واحتلت م�صر ر�أ�س قائمة الدول النامية الأكرث
تلقي ًا للدعم من امل�ؤ�س�سة خالل عام .2018
وتو َّزعت اجلهود الدولية ،التي بذلتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2018على فئات
امل�ساعدات الثالث :التنموية ،والإن�سانية ،واخلريية؛ حيث بلغ ن�صيب برامج
امل�ساعدات اخلريية  61.78يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات ،وكانت غالبيتها
يف �صورة توزيع للطعام خالل �شهر رم�ضان َّ
املعظم ،والذي ظل �أحد املجاالت
الرئي�سية لتقدمي الدعم �ضمن حافظة الأعمال اخلريية للم�ؤ�س�سة .وا�ستجاب ًة
الحتياجات 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 ،بقيمة �إجمالية بلغت  1.1مليون
درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) .وقد خدمت امل�شروعات التنموية،
التي جرى تنفيذها يف  30دولة نامية ،العديد من القطاعات ،من بينها ال�صحة
والتعليم.

وت�أتي نتائج وت�أثريات اجلهود اخلريية والإن�سانية ،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.

وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية ودائرة
دبي المالية يوزعون مالبس الشتاء على فتيات في طاجيكستان.
المصدر :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية
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الشكل  :40المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%36( 4.5

خيرية

)%62( 7.8

)%2( 0.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%36( 1.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%55( 0.2

البرامج الموسمية
)%49( 3.8

مرافق التعليم والتدريب
)%27( 1.2

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%45( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%35( 2.7

الخدمات الطبية
)%17( 0.8

المنشآت الدينية
)%13( 1.0
التعليم الديني
)%3( 0.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%7( 0.3
السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%6( 0.3
أخرى
)%8( 0.3

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
فلسطين
)%6( 0.7

كازاخستان
)%4( 0.4

طاجيكستان
)%8( 1.0

مصر
)%11( 1.4

أفغانستان
)%7( 0.8
بنغالديش
)%3( 0.4
أخرى
)%44( 5.5

مالي
)%4( 0.5

الهند
)%7( 0.9

البرازيل
)%3( 0.3

أوغندا
)%5( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%40( 5.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%23( 2.9

القضاء على الفقر

هدف 4

)%18( 2.3

التعليم الجيد

هدف 3

)%6( 0.8

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 8

)%4( 0.6

هدف 17

)%4( 0.5

العمل الالئق ونمو االقتصاد
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%2( 0.3
)%1( 0.2

المجموع الكلي

12.6

مليون دوالر أمريكي
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الفصل الخامس:

الجهات المانحة اإلماراتية

توجيه التركيز على المشروعات التي تلبي االحتياجات االجتماعية

بدأت جمعية الرحمة لألعمال الخيرية عملها عام  2004كجمعية خيرية عاملة في دولة اإلمارات العربية
ً
دعما متعدد القطاعات إلى األفراد والمجتمعات في الدول النامية ،من خالل إسهامات
المتحدة تقدم
نقدية وعينية لمصلحة المشروعات ذات الطابع الديني ،والتي تدعم الرعاية االجتماعية.

ا�ستمرار ًا ملنهج جمعية الرحمة اخلريية ،الذي التزمت به بتقدمي املنح اخلريية
ال�سنوية؛ فقد قدمت اجلمعية ،خالل عام  ،2018دعم ًا �إىل  9دول مب�ساعدات
خارجية بلغت قيمتها  35.6مليون درهم �إماراتي ( 9.7مليون دوالر �أمريكي).
وقد مت تخ�صي�ص ما يقرب من ن�صف هذه امل�ساعدات (بن�سبة  41.28يف املئة)
مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا .وقد خ�ص�صت جمعية الرحمة اخلريية  62.52يف
املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية مل�صلحة م�شروعات تنموية ،بينما قدمت
 37.48يف املئة منها كم�ساعدات خريية.

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

وعلى غرار ما جرى يف ال�سنوات ال�سابقة �ش َّكلت امل�شروعات ذات الطابع الديني،
كبناء امل�ساجد ،وكفالة طالب ومعلمي العلوم ال�شرعية ،بالإ�ضافة �إىل توزيع
وجبات الإفطار احتفا ًء ب�شهر رم�ضان َّ
املعظم ،غالبية جهود امل�ساعدات اخلريية
التي قامت بها اجلمعية خالل عام  .2018و�إ�ضافة �إىل هذا قامت اجلمعية،
خالل عام  ،2018بحفر �آبار املياه لتوفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية ،كما
�أ�سهمت يف بناء و�إعادة ت�أهيل املدار�س.
و�إدراك ًا منها للمعاناة اليومية ،التي يواجهها ماليني الأ�شخا�ص يف الدول النامية،
وا�صلت جمعية الرحمة اخلريية براجمها املمت َّدة لتوفري خدمات الرعاية
االجتماعية؛ حيث خ�ص�صت اجلمعية  13.8مليون درهم �إماراتي ( 3.8مليون
دوالر �أمريكي) ،متثل  38.70يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية ،لكفالة
مئات الأيتام يف �شتى �أنحاء العامل .كما قدمت اجلمعية م�ساعدات �إ�ضافية لدعم
الأ�سر املحتاجة ،من خالل تزويدها مبجموعة متنوعة من اخلدمات االجتماعية.

قامت جمعية الرحمة الخيرية بإنشاء عيادة طبية في اندونيسيا.
المصدر :جمعية الرحمة لألعمال الخيرية
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الشكل  :41المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

خيرية

تنموية

)%37( 3.6

)%63( 6.1
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%62( 3.8

المنشآت الدينية
)%89( 3.2

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%24( 1.4

البرامج الموسمية
)%4( 0.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%11( 0.7

التعليم الديني
)%4( 0.2

مرافق التعليم والتدريب
)%3( 0.2

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%2( 0.1

الخدمات الطبية
)%1( 0.05

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

لبنان
)%8( 0.8

تركيا
)%0.02( 0.001
بنغالديش
)%3( 0.3

إندونسيا
)%23( 2.2

أوغندا
)%38( 3.7
الهند
)%13( 1.3

دول متعددة (عالمي)
)%15( 1.4

إثيوبيا
)%0.3( 0.03

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 1

)%39( 3.7

القضاء على الفقر

هدف 11

)%37( 3.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

)%15( 1.4

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 6

)%7( 0.7

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%3( 0.3
)%1( 0.05

المجموع الكلي

9.7

مليون دوالر أمريكي
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نام ومتطور
نحو مجتمع إنساني ٍ

وي َع ُّد من الجهات الناشطة في مجال دعم األسر
تأسس "بيت الشارقة الخيري" عام  1996كوقف خيريُ ،
ً
عاما ركزت المؤسسة الخيرية مساعداتها الخارجية نحو تنفيذ
والمجتمعات المحتاجة .وعلى مدى أكثر من 20
األعمال الخيرية ،واالستجابة اإلنسانية ،وإتاحة الخدمات االجتماعية األساسية.

قدَّم بيت ال�شارقة اخلريي ،خالل عام  ،2018م�ساعدات خارجية بلغت
 28.7مليون درهم �إماراتي ( 7.8مليون دوالر �أمريكي) .والتزام ًا منه بالتكليف،
الذي �أخذه على عاتقه ،مت تخ�صي�ص  56.12يف املئة من هذه امل�ساعدات لدعم
 12دولة من البلدان الأقل منو ًا.
ومت توجيه �أكرث من ن�صف هذه املنح ،بن�سبة  57.76يف املئة �إىل متويل م�شروعات
تنموية ،بينما مت تخ�صي�ص ما يقرب من  38.98يف املئة منها كم�ساعدات خريية،
�شملت �أن�شطة ذات طابع ديني وثقايف .وعلى اجلانب الآخر ك َّر�س بيت ال�شارقة
اخلريي م�ساعداته الإن�سانية لتوفري م�ساعدات غذائية يف حاالت الطوارئ دعم ًا
ملواجهة العديد من الأزمات .و�إدراك ًا من م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي لعدد من
العقبات التي حتول دون اخلروج من دائرة الفقر؛ فقد و�ضعت قطاعات التعليم
وال�صحة واملياه والت�صحاح على ر�أ�س �أولوياتها خالل عام .2018
وا�ستناد ًا �إىل املنهج اخلريي الذي �أُ ّ�س�ست عليه امل�ؤ�س�سة ،فقد وا�صلت تنفيذ جهود
م�ساعداتها اخلارجية خالل عام  ،2018وتعتزم موا�صلتها على مدى الأعوام
املقبلة؛ لتكون �أكرث مالءم ًة وتلبي ًة لالحتياجات ،على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.

جمعية الشارقة الخيرية توزع مواد ومستلزمات مدرسية على األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة في كييف ،أوكرانيا.
المصدر :مؤسسة بيت الشارقة الخيري
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الشكل  :42المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%58( 4.5

خيرية

)%3( 0.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%52( 2.3

)%39( 3.0
المنشآت الدينية
)%82( 2.5

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.3

الخدمات الطبية
)%23( 1.1

البرامج الموسمية
)%18( 0.5

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%13( 0.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%0.3( 0.01

مرافق التعليم والتدريب
)%12( 0.5

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
لبنان
)%7( 0.6

البوسنة والهرسك
)%5( 0.4
السودان
)%4( 0.3

ميانمار
)%6( 0.5

تشاد
)%16( 1.2

كمبوديا
)%5( 0.4

أوغندا
)%15( 1.2

إندونسيا
)%18( 1.4

الهند
)%1( 0.1

أخرى
)%17( 1.3

إثيوبيا
)%6( 0.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%39( 3.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%30( 2.3

القضاء على الفقر

هدف 3

)%14( 1.1

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

)%7( 0.6

هدف 4

)%7( 0.5

المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

)%3( 0.3
)%0.1( 0.01

المجموع الكلي

7.8

مليون دوالر أمريكي
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الجهات المانحة اإلماراتية

توجيه االهتمام واألولوية نحو تحقيق الرفاهية والصحة والتعليم

ُأ ّسست مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية عام  2010بهدف دعم األسر
والمجتمعات المحرومة في العديد من الدول النامية؛ وذلك في المقام األول من خالل تقديم خدمات
الرعاية االجتماعية ،بما في ذلك قطاعات الصحة والمساعدات الغذائية والمساعدات الطبية.

قدمت م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،خالل عام
 ،2018م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة و�صلت �إىل  27.5مليون درهم �إماراتي
( 7.5مليون دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها يف �صورة منح .وقد �أ�سهمت الغالبية
العظمى لهذه امل�ساعدات (بن�سبة  91.36يف املئة) يف دعم جهود التنمية الدولية،
توجهات
بينما مت توجيه الن�سبة املتبقية كم�ساعدات �إن�سانية وخريية .وت�شري ُّ
امل�ساعدات ال�سنوية املقدمة من امل�ؤ�س�سة �إىل تركيزها على منوذج جغرايف حمدَّد؛
حيث ركزّت امل�ؤ�س�سة م�ساعداتها اخلارجية ،املقدمة خالل عام  ،2018على دعم
 11دولة من البلدان النامية ،يندرج  7منها �ضمن فئة البلدان الأقل منو ًا.
كما وا�صلت امل�ؤ�س�سة عطاءها اخلريي خالل عام  ،2018حيث قامت ببناء
امل�ساجد ،وقدمت وجبات طعام �إىل ال�صائمني خالل �شهر رم�ضان املعظم.
وعلى نحو م�شابه وا�صلت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام  ،2018التزامها الثابت مب�ساعدة
الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،من خالل تقدميها جمموعة متنوعة من اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية �إىل دول عدَّة ،مبا فيها اليمن .و�شملت القطاعات التنموية
التي ح�صلت على دعم من امل�ؤ�س�سة قطاعي التعليم و�إمداد مياه ال�شرب الأ�سا�سية.
والتزام ًا من م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية بدعم
العديد من الدول النامية لالقرتاب خطوة من حتقيق �أهدافها وغاياتها الوطنية،
وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،حتر�ص امل�ؤ�س�سة على تفعيل مبد�أ فاعلية

امل�ساعدات من خالل �سعيها �إىل تلبية االحتياجات الأ�سا�سية ،التي غالب ًا ما تعجز
الدول عن تلبيتها ب�سبب الفقر.

استمرار العمل في بناء مستشفى األمومة والطفولة في بخارى ،بأوزبكستان.
المصدر :مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
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الشكل  :43المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%91( 6.8

خيرية

)%4( 0.3

مكافحة األمراض المعدية
)%86( 5.9

)%5( 0.4

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.3

الخدمات الطبية
)%9( 0.6

المنشآت الدينية
)%73( 0.3
البرامج الموسمية
)%27( 0.1

مرافق التعليم والتدريب
)%4( 0.3
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%1( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

األردن
)%4( 0.3

مصر
)%4( 0.3

أوزبكستان
)%78( 5.9

المغرب
)%4( 0.3

بنغالديش
)%1( 0.1

موريتانيا
)%1( 0.1

أفغانستان
)%4( 0.3

اليمن
)%0.2( 0.02

السنغال
)%0.2( 0.02

أوغندا
)%0.2( 0.02

تشاد
)%0.2( 0.02

دول متعددة (أفريقيا)
)%4( 0.3

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 3

)%87( 6.5

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%5( 0.4

هدف 4

)%4( 0.3

هدف 1

)%4( 0.3

التعليم الجيد
القضاء على الفقر

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%1( 0.1

المجموع الكلي

7.5

مليون دوالر أمريكي
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يمكن لإلبداع أن يأتي من أي مكان ،ومن أي شخص

تسعى مبادرة إكسبو اليف إلى تمويل وتعجيل وتحفيز البحث عن حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة
األفراد مع الحفاظ على عالمنا في الوقت نفسه.

من املق َّرر �إطالق برنامج ال�شراكة واالبتكار خالل معر�ض �إك�سبو دبي ،2020
مبخ�ص�ص قيمته  100مليون دوالر �أمريكي ،وت�سعى مبادرة �إك�سبو اليف �إىل
ا�ستغالل الزخم واحل�شد الوا�سع الذي �سيتيحه معر�ض �إك�سبو العاملي لإثبات كيف
ميكن لالبتكارات اجلديدة ،الآتية من كل �صوب و�شخ�ص� ،أن ت�سهم يف دفع وترية
التقدم ،و�إلهام الآخرين لإيجاد م�ستقبل �أكرث �شمولية وازدهار ًا .ويف �إطار الإعداد
ملعر�ض �إك�سبو دبي � 2020ستقوم مبادرة �إك�سبو اليف بتقدمي جمموعة من املنح
واجلوائز وفعاليات م�شاركة املعارف ،التي تركز على املحركات العامة والعاملية
لتحقيق التقدم ،وهي :الفر�ص ،والنقل ،واال�ستدامة.
وخالل عام  2018قدمت مبادرة �إك�سبو اليف مدفوعات بقيمة  21.4مليون
درهم �إماراتي ( 5.8مليون دوالر �أمريكي) لتوفري متويل ت�أ�سي�سي مل�شروعات يف
 43دولة مبختلف �أرجاء العامل .من بينها م�شروعات �سيجرى تنفيذها يف ك ّل من
رواندا وكينيا والهند يف جماالت متباينة ت�شمل الطاقة املتجددة ،وال�صناعات
الزراعية ،و�إدارة النفايات.

حصلت شركة سيلينا واموتشي للتكنولوجيا الزراعية على منحة بقيمة  100ألف
دوالر أمريكي من مبادرة اكسبو اليف.
المصدر :اكسبو اليف
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الشكل  :44المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 5.8
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%19( 1.1

التعليم في الطفولة المبكرة
)%5( 0.3

مرافق التعليم والتدريب
)%9( 0.5

أخرى
)%54( 3.1

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%7( 0.4
إدارة المخلفات والتخلص منها
)%6( 0.4

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

مصر
)%4( 0.2

نيجيريا
)%3( 0.2
الفلبين
)%3( 0.2

فنزويال
)%3( 0.2

غانا
)%4( 0.2

بنغالديش
)%3( 0.2
الهند
)%5( 0.3

أخرى
)%60( 3.5

رواندا
)%7( 0.4

كينيا
)%5( 0.3

البرازيل
)%4( 0.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 4

)%20( 1.2

التعليم الجيد

هدف 1

)%19( 1.1

القضاء على الفقر

هدف 3

)%16( 0.9

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 8

)%11( 0.6

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 7

)%8( 0.5

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 11

)%8( 0.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 15

الحياة في البرّ

)%6( 0.3
)%5( 0.3

هدف 6

)%3( 0.2

هدف 9

)%3( 0.2

المياه النظيفة والنظافة الصحية
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 13

العمل المناخي

)%2( 0.1

المجموع الكلي

5.8

مليون دوالر أمريكي
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تحسن من نوعية الحياة
دعم المشروعات التي ّ

تعكف مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،منذ ما يقرب من ُربع قرن ،على تمويل
مشروعات متنوعة في شتى أنحاء العالم؛ حيث إنها تهدف إلى تحسين جودة حياة األفراد الذين في حاجة
إلى المستلزمات األساسية للمعيشة.

قدمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،خالل عام
 ،2018م�ساعدات خارجية بلغت  6.7مليون درهم �إماراتي ( 1.8مليون دوالر
�أمريكي) ،ومت توجيه ما يقرب من  18.16يف املئة من هذا الدعم مل�صلحة فئة
البلدان الأقل منو ًا.
وجهت امل�ؤ�س�سة  70.60يف املئة من دعمها املقدم عام  ،2018ب�شكل
كما ّ
م�ساع وم�ساعدات ذات
�صورة
يف
غالبيتها
كانت
خريية،
برامج
لدعم
ح�صري،
ٍ
طابع ديني .و�شملت الأن�شطة الرئي�سية ،التي نفذتها امل�ؤ�س�سة يف هذا القطاع ،بناء
دور عبادة ،وتنفيذ م�شروعات ذات طابع ثقايف وديني ،كتقدمي وجبات الإفطار
خالل �شهر رم�ضان َّ
املعظم ،وكفالة �أداء �شعائر احلج.
وبالإ�ضافة �إىل �أعمال امل�ؤ�س�سة اخلريية ال�سنوية؛ فقد �ساهمت كذلك يف تنفيذ
العديد من امل�شروعات التنموية خالل عام � ،2018شملت قطاعات التعليم،
وال�صحة ،واخلدمات االجتماعية.

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية توزع طرود
غذائية في منغوليا.
المصدر :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
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الشكل  :45المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%21( 0.4

خيرية

)9( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%48( 0.2

)%71( 1.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.2

الخدمات الطبية
)%44( 0.2

البرامج الموسمية
)%100( 1.3

مرافق التعليم والتدريب
)%7( 0.03

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

األردن
)%2( 0.04

لبنان
)%4( 0.1
فلسطين
)%4( 0.1

باكستان
)%4( 0.1

مصر
)%2( 0.03
المغرب
)%2( 0.03

منغوليا
)%9( 0.2

أخرى
)%52( 0.9

تشاد
)%8( 0.1
كينيا
)%11( 0.2
جنوب أفريقيا
)%2( 0.04

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%71( 1.3

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

التعليم الجيد

)%12( 0.2

هدف 3

)%9( 0.2

هدف 1

)%9( 0.2

الصحة الجيدة والرفاة
القضاء على الفقر

المجموع الكلي

1.8

مليون دوالر أمريكي
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يسهم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في
الحفاظ على حيوان األطوم البحري ومواطن معيشته الطبيعية
بمناطق نمو الحشائش البحرية.
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
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إتاحة فرصة حياة للكائنات الحية النادرة والمعرضة لخطر االنقراض

والتنوع
يهدف صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إلى دعم جهود الحفاظ على األنواع
ُّ
البيولوجي في العديد من دول العالم .وقد ُأ ّسس الصندوق عام  2009في صورة وقف بقيمة َّأولية
ً
يكرم
بلغت  103.3مليون درهم إماراتي ( 28.12مليون دوالر أمريكي) ،ويوفر الصندوق
منحا سنوية ،كما ّ
الرواد ،ويدفع الجهود الدولية الرامية إلى مناصرة الحفاظ على األنواع .كما يعد الصندوق الجهة التنفيذية
يموله مرفق البيئة العالمي في
المسؤولة عن مشروع حفظ األطوم (أبقار البحر) واألعشاب البحرية ،الذي ِّ
عدة بمنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ.
دول َّ

باعتبار �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية اجلهة املعنية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة مبنا�صرة جهود التن ُّوع الأحيائي الدولية ،وباعتباره
مدافع ًا ومنا�صر ًا قوي ًا عن البيئات الطبيعية ،فقد ق َّدم ال�صندوق منح ًا بقيمة
 5.8مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر �أمريكي) لدعم تنفيذ ما يزيد على
 200م�شروع للحفاظ على الأنواع يف �شتى �أنحاء العامل .ومن دون انحيازٍ �إىل
موقع جغرايف� ،أو م�ستوى دخل الدولة املتلقية ،و�صلت املنح التي قدمها ال�صندوق،
خالل عام � ،2018إىل جمموعة متنوعة من الأنواع التي يف حاجة �إىل احلماية
وبذل اجلهود ال�ستعادتها يف  74دولة.
ووفق ًا لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ( )IUCNهناك  25820نوع ًا من
الكائنات احلية من �أ�صل  91520نوع ًا من الأحياء يف القائمة احلمراء لالحتاد
الدويل حلماية الطبيعة� ،أي  30يف املئة ،مهدَّدة باالنقرا�ض .وكانت الغالبية
العظمى للـ ( )170نوع ًا من الكائنات احلية ،التي دعمها �صندوق حممد بن
زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،خالل عام � ،2018إما م�ص َّنفة ككائنات
“مهدَّدة باالنقرا�ض”� ،أو “مهدَّدة ب�شدة لالنقرا�ض” �ضمن القائمة احلمراء
لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ( )IUCNللأنواع املهددة.
ويدعم ال�صندوق ،يف املقام الأول ،حتقيق الهدف ( )15من �أهداف التنمية
امل�ستدامة“ :حماية وا�ستعادة وتعزيز اال�ستخدام امل�ستدام للنظم البيئية الأر�ضية،
الت�صحر ،ووقف وعك�س اجتاه تدهور
و�إدارة الغابات على نحو م�ستدام ،ومكافحة
ُّ
الأرا�ضي ،ووقف فقدان التنوع الأحيائي”.

يسهم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في الحفاظ على طائر
ملك تاهيتي ،بمنطقة أوقيانوسيا.
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
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الشكل  :46المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 1.6
التنوع الحيوي
)%100( 1.6

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

كينيا
)%4( 0.1

كولومبيا
)%4( 0.1
الكاميرون
)%3( 0.1

إندونسيا
)%4( 0.1

المكسيك
)%5( 0.1
أخرى
)%57( 0.9

الهند
)%10( 0.2
إكوادور
)%3( 0.04
مدغشقر
)%4( 0.1

جنوب أفريقيا
)%4( 0.1

البرازيل
)%2( 0.04

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 15

)%100( 1.6

الحياة في البرّ

المجموع الكلي

1.4

مليون دوالر أمريكي
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تأمين مياه نقية ،ومستدامة من خالل حلول مبتكرة

ُأ ّسست مبادرة سقيا اإلمارات عام  2014كحملة على مستوى البالد ،تهدف إلى تيسير حصول خمسة
ماليين شخص في شتى أنحاء العالم على مياه الشرب ،ونجحت في جمع أكثر من  180مليون درهم إماراتي
ً
تحولت مؤسسة سقيا اإلمارات (سقيا) في
( 49مليون دوالر أمريكي).
واستنادا إلى النجاح الذي حققتهّ ،
عام  2015إلى مؤسسة غير ربحية ،تعمل تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (.)MBRGI
وباإلضافة إلى تزويد المجتمعات الفقيرة والمعوزة بإمدادات مياه الشرب األساسية ،تعمل المؤسسة
كذلك على حل مشكلة ندرة المياه العالمية ،والقضايا المتعلقة باالستدامة ،من خالل استكشاف وتحفيز
إجراء البحوث والتطوير ،من خالل وسائل عدة ،من بينها تقديم جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه بقيمة
ً
سنويا.
مليون دوالر أمريكي

و�صلت قيمة مدفوعات املنح التي قدمتها م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات (�سقيا) ،خالل
عام  ،2018يف خمتلف �أنحاء العامل �إىل  5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون
دوالر �أمريكي) .ومن خالل تركيز عملها ح�صري ًا على حتقيق الهدف 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  21دولة ،خالل عام  ،2018من بينها �سبع دول من
البلدان الأقل منو ًا ،وثمان من الدول النامية غري ال�ساحلية.
وابتدا ًء من هدفها الأ َّويل بتمكني خم�سة ماليني �شخ�ص من احل�صول �إىل مياه
ال�شرب الآمنة ،وحتى الإجناز الذي و�صلت �إليه يف عام  2018بالو�صول �إىل
� 500ألف �شخ�ص ،تظل م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات جاهز ًة وم�ستعدة مل�ساعدة املزيد
من الأ�شخا�ص يف �شتى �أنحاء العامل كل عام.
الدوارة في أوغندا.
مؤسسة سقيا اإلمارات (سقيا) توزع براميل الماء ّ
المصدر :مؤسسة سقيا اإلمارات
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الشكل  :47المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

خيرية

تنموية

)%15( 0.22

)%85( 1.3
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%100( 1.30

البرامج الموسمية
)%100( 0.22

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

كازاخستان
)%13( 0.2

بنغالديش
)%11( 0.2

قيرغيزستان
)%13( 0.2

الفلبين
)%6( 0.1

مالي
)%24( 0.4
بوركينا فاسو
)%2( 0.03

أفغانستان
)%6( 0.1

أخرى
)%9( 0.1
بنين
)%4( 0.1

البرازيل
)%2( 0.03

أوغندا
)%9( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 6

)%85( 1.3

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%14.8( 0.22

المجموع الكلي

1.5

مليون دوالر أمريكي
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By Country
)(In USD millions, and as % of total, 2018

خمس ثوان ،في مكان ما من العالم .وفي كل دقيقة يفقد طفل ما حاسة
ِ
ُيصاب شخص بالعمى ،كل
ً
البصر .وترتفع احتماالت عجز البصر عند الفتيات بنسبة أكبر من الذكور .ووفقا لمنظمة الصحة العالمية؛
بكف البصر على مستوى العالم ،البالغ عددهم
ّ
يعيش أكثر من  90في المئة من إجمالي المصابين
دول نامية من دون فرص للحصول على رعاية طبية جيدة بتكلفة ميسورة .كما
 39مليون شخص ،في
ٍ
ً
ً
يعاني  246مليون شخص آخرون من ضعف اإلبصار؛ لهذا ُي َع ُّد اسم نور اسما مالئما لمؤسسة لديها رؤية
نحو إيجاد عالم تتوافر فيه الرعاية الصحية للعيون لكل األفراد منخفضي الدخل ،الذين يعانون إعاقات بصرية
بمختلف أنحاء العالم.

وا�صلت م�ؤ�س�سة نور دبي ،خالل عام  ،2018التزامها الطويل واملمتد ب�ضمان
توفري الرعاية ال�صحية للأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات ب�صرية من خالل تقدميها
نحو  4.2مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) لدعم برامج عالج
الإب�صار وتوفري الرعاية ال�صحية الالزمة لعالج �أمرا�ض العيون.

خال من �أ�شكال
وحتى تتمكن م�ؤ�س�سة نور دبي من حتقيق ر�ؤيتها ب�إيجاد عامل ٍ
العمى ،التي ميكن الوقاية منها� ،ستوا�صل امل�ؤ�س�سة �إبقاء �شعلتها م�ضيئة ملنح النور
وال�ضياء لكل مري�ض.

ومثلت الربامج ،التي جرى تنفيذها يف �إثيوبيا ،ما يقرب من  35يف املئة من
امل�ساعدات الإجمالية .وبالتعاون مع مركز كارتر ،يهدف هذا امل�شروع ،الذي بد�أ
عام  2016وي�ستمر �أربع �سنوات� ،إىل �إجراء �أكرث من � 300ألف عملية جراحية،
وبناء  500مرحا�ض يف البيوت ،وتوزيع �أكرث من  64مليون جرعة دواء ،وتثقيف
 13836قرية لتزويدها مبعلومات حول كيفية احلفاظ على نعمة الإب�صار،
وحت�سني الوعي من �أجل احلد من مر�ض الرتاخوما (الرمد ا ُ
حلبيبي) ،والوقاية
من الإ�صابة به ،وهو عدوى بكتريية ُمعدية ت�صيب العني ،و ُت َع ُّد ال�سبب الرئي�سي
للعمى على م�ستوى العامل.
ويف بنجالدي�ش نفَّذت امل�ؤ�س�سة بعثات طبية م�شابهة ،كما ا�ستمر ت�شغيل عيادات
العيون املتنقلة يف �إريرتيا ونيجرييا ،حيث �أجرى فريق �أطباء م�ؤ�س�سة نور دبي
وممار�سي طب العيون فحو�ص ًا للعيون ،وعمليات جراحية ،كما وزعوا الآالف من
النظارات الطبية.

أجرت مؤسسة نور دبي فحوصات سريرية للعيون في بنغالديش.
المصدر :نور دبي
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الشكل  :48المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 1.1
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%61( 0.7
الخدمات الطبية
)%39( 0.5

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إثيوبيا
)%35( 0.4

دول متعددة (عالمي)
)%61( 0.7

بنغالديش
)%4( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%61( 0.7

هدف 3

)%39( 0.5

الصحة الجيدة والرفاة

المجموع الكلي

1.1

مليون دوالر أمريكي
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الجهات المانحة اإلماراتية

العمل على خدمة مجتمع دولة اإلمارات بشكل خاص والمجتمع
العالمي على وجه العموم

ُأنشئت مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية عام  ،2011وتعمل على دعم
المجتمعات واألفراد المحتاجين إلى الحصول على المساعدات الخارجية .وأسهمت المؤسسة ،منذ تأسيسها،
في تحسين الظروف المعيشية وجودة الحياة ألكث من  100ألف شخص.

وا�صلت م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية ،خالل عام ،2018
العمل على تلبية احتياجات الأ�شخا�ص املعوزين واملحرومني يف �شتى �أنحاء العامل
من خالل براجمها لتقدمي امل�ساعدات اخلارجية .وكان من بني هذه اجلهود ،التي
بلغت قيمتها  0.1مليون درهم �إماراتي ( 0.03مليون دوالر �أمريكي) بناء م�ساجد
يف ت�شاد.

تعمل مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية على تقديم
المساعدات اإلنسانية لألشخاص المحتاجين.
المصدر :مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان اإلنسانية والعلمية
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الشكل  :49المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

خيرية

)%100( 0.3
المنشآت الدينية
)%100( 0.03

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تشاد
)%100( 0.03

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 11

)%100( 0.03

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المجموع الكلي

0.03

مليون دوالر أمريكي
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غد أفضل لألطفال المحتاجين
تأمين ٍ

مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية هي مؤسسة غير ربحية مقرها دبي ،تركز في المقام األول على دعم
األطفال المحرومين في مختلف وجهات العالم التي تصل إليها خطوط طيران اإلمارات .وتتمتع المؤسسة
باكتفاء ذاتي مالي ،حيث ُي َع ُّد المصدر األساسي لحشد تمويالت برامج مساعداتها الخارجية هو طاقم عملها
وتبرعات المسافرين.

قدمت م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية ،يف عام  ،2018م�ساعدات خارجية
بقيمة  7.6مليون درهم �إماراتي (مليوين دوالر �أمريكي) يف  91دولة ،من بينها
 25دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا .وعلى غرار الأعوام ال�سابقة مت تخ�صي�ص
ووجهت امل�ؤ�س�سة غالبية �إ�سهاماتها
التربعات ح�صري ًا لأغرا�ض تنموية عامليةَّ .
املقدمة خالل عام  2018لدعم فئتي البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان الأقل
منو ًا .و�إ�ضافة �إىل هذا نفذت امل�ؤ�س�سة كذلك ،خالل عام  ،2018م�شروعات
تعليمية متعددة الأوجه.
ومن خالل الرتكيز ب�شكل خا�ص على الأطفال املك َّبلني ب�أغالل الفقر املدقع 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.
تشغيل قطار مستشفى اليف الين اكسبريس في الهند بدعم من مؤسسة
طيران اإلمارات لألعمال اإلنسانية.
المصدر :مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال اإلنسانية
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الشكل  :50المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

إنسانية

تنموية

)%23( 0.5

)%77( 1.6
الخدمات الطبية
)%49( 0.8

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.5

مرافق التعليم والتدريب
)%16( 0.25
تخفيف اآلثار االجتماعية لفيروس نقص المناعة المكتسب
)%12( 0.2
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%11( 0.2
مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%5( 0.1
أخرى
)%7( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

األردن
)%3( 0.1
أوغندا
)%3( 0.1
النيجر
)%2( 0.04

الفلبين
)%9( 0.2
بنغالديش
)%30( 0.6

أخرى
)%13( 0.3

زمبابوي
)%14( 0.3

الهند
)%10( 0.2
كينيا
)%6( 0.1

جنوب أفريقيا
)%3( 0.1

البرازيل
)%7( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 3

)%47( 1.0

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

)%28( 0.6

التعليم الجيد

هدف 16

)%23( 0.5

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%2( 0.04

المجموع الكلي

2.1

مليون دوالر أمريكي
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الخامس :المتحدة
اإلمارات العربية
الفصل

مــقــــــــالــــة

2018
اإلماراتية
الخارجية
المانحة
المساعدات
الجهات

تمكين وحماية النساء

مشاريع تعليمية لمؤسسة دبي للعطاء لتعليم الفتيات في جنوب السودان.
المصدر :مؤسسة دبي للعطاء

تؤمن دولة اإلمارات العربية المتحدة بأن النساء والفتيات يعتبرن من العوامل األساسية
أنهن يتمتعن بالقدرة على إحداث تحوالت جوهرية على مستوى
إلحداث التغيير ،كما
َّ
واقتصاداتهن.
ومجتمعاتهن
أسرهن
َّ
َّ
َّ
كما �أننا ن�ؤمن ب�أن تلك هي الطريقة املُثلى للق�ضاء
على الفقر ،وبناء عامل �أكرث �سلم ًا و�شمولي ًة وازدهار ًا،
يحر�ص على ت�ضمني اجلميع ،وعدم ترك �أي طرف
يتخ َّلف عن م�سرية التنمية .وال ترى دولة الإمارات
�أن امل�ساعدات التنموية واملو�ضوعات املتعلقة
بالق�ضاء على الفقر ومتكني الن�ساء جمرد جمال
للنقا�ش بني املتخ�ص�صني الفنيني واملهند�سني،

�أو مثار جدل على ال�صعيد املايل .بل هي �ضرورة
وحتمية �سيا�سية يجب دعمها ومنا�صرتها على �أعلى
امل�ستويات.
وتعبرّ ا�سرتاتيجية وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
لدولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل �صريح عن
متكني الن�ساء والفتيات ،وحمايتهن ،ك�أولوية ق�صوى

�ضمن اجلهود التنموية والإن�سانية واخلريية الدولية
التي تبذلها الدولة.
كما حتر�ص الدولة على دمج االعتبارات املتعلقة
بالن�ساء �ضمن املو�ضوعات ذات الأولوية بالن�سبة
�إىل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات� ،إىل جانب حر�صها على توا�ؤمها مع
�أهداف التنمية امل�ستدامة؛ وذلك من خالل دمج
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الق�ضايا متكني الفتيات والن�ساء �ضمن �أهداف برامج وم�شروعات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
وب�شكل �أكرث حتديد ًا �ست�سهم �آراء الن�ساء ،ومراعاة اهتماماتهن واحتياجاتهن ،بقد ٍر �أكرب يف ت�شكيل
ٍ
م�سارات تفكري دولة الإمارات يف م�ساعيها الرامية �إىل حتقيق امل�ساواة؛ وذلك من خالل �إزالة
العقبات التي تعرقل م�سرية الن�ساء والفتيات ،مبا يف ذلك العراقيل التي تعوق ح�صولهن على
فر�ص التعليم والرعاية ال�صحية واخلدمات االجتماعية؛ بالإ�ضافة �إىل احلر�ص على متكني
الن�ساء والفتيات اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا مع تزويدهن باحلماية �ضد �أ�شكال العنف
كافة ،مبا فيها العنف اجلن�سي يف حاالت ال�صراعات.
وقد �أطلقت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف عام � 2018سيا�سة “ %100للمر�أة”،
التي �ستلتزم من خاللها �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
بحلول عام  ،2021بتوجيه ما ي�صل �إىل  100يف املئة من امل�شاريع التنموية الدولية ثنائية
ومتعددة الأطراف ال�ستهداف �أو دمج الق�ضايا املعنية بتمكني الن�ساء والفتيات ،مع تركيز
جهودنا على ثالثة جماالت رئي�سية للعمل:
•تقدمي اخلدمات االجتماعية ،و�صون الكرامة الإن�سانية (كخدمات التعليم وال�صحة
والتغذية).
•حتقيق االزدهار (تطبيق احلوكمة ال�شاملة ،والتمكني االقت�صادي ،والتدريب
املهني).
•توفري احلماية (موا�صلة اجلهود للتعبري عن مناه�ضة العنف اجلن�سي �ضد
الن�ساء يف مناطق ال�صراعات ،وتعزيز �سالم وت�أمني الن�ساء).
توجه امل�ساعدات اخلارجية نحو تطبيق �سيا�سة “ 100%للمر�أة”
ويدعم ُّ
ا�ستخدام الأداة الإح�صائية اخلا�صة بلجنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية؛ لتوثيق �أن�شطة امل�ساعدات التي ت�ستهدف حتقيق
أهداف �أ�سا�سية
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،ك� ٍ
�أو ثانوية لتلك امل�ساعدات .وقد خ�ص�صت دولة الإمارات ،يف عام  ،2018م�ساعدات
بقيمة  417مليون دوالر �أمريكي من �أجل حتقيق هذا الهدف.
وتت�ض َّمن م�شروعات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،التي مت تنفيذها مل�صلحة هذه امل�س�ألة
املحورية ،تزويد الن�ساء بفر�ص للتدريب املهني ،ودعم رائدات الأعمال يف الدول منخف�ضة
ومتو�سطة الدخل .كما مت تنفيذ ما يزيد على  100م�شروع بقطاع ال�صحة يف اليمن والأردن وفل�سطني واملغرب وباك�ستان وم�صر
و�أفغان�ستان لدعم الن�ساء والأطفال.

و�إ�ضاف ًة �إىل هذا� ،أ�سهمت دولة الإمارات مبا ي�صل �إىل  50مليون دوالر �أمريكي مل�صلحة “مبادرة متويل رائدات الأعمال” ()We-Fi؛
وهي �شراكة تعاونية بني احلكومات ،وبنوك التنمية متعددة الأطراف ،و�آخرين من �أ�صحاب امل�صالح ،والأطراف املعنية من القطاعني
العام واخلا�ص .وت�سعى “مبادرة متويل رائدات الأعمال” ،التي ت�ست�ضيفها جمموعة البنك الدويل� ،إىل معاجلة القيود املالية وغري املالية
التي تواجهها امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة اململوكة �أو التي تديرها ن�ساء يف الدول النامية ،والتي تلعب دور ًا حموري ًا يف حتقيق التنمية
االقت�صادية من خالل خلق الوظائف ودفع النمو.
وبالتزامن مع هذا ،و َّقعت دولة الإمارات وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،يف �سبتمرب  ،2018مذكرة تفاهم مت مبقت�ضاها و�ضع برنامج
تدريب املر�أة العربية على العمل الع�سكري وحفظ ال�سالم ،الذي امتد ملدة � 3أ�شهر .و�ضم هذا الربنامج ،الذي ُي َع ُّد �أول برنامج
تنفذه �أكادميية خولة بنت الأزور الع�سكرية للمر�أة يف �أبوظبي ،تدريب  134امر�أة من الدول العربية ،وت�ض َّمن تدريب ًا على
�أ�سا�سيات العمل الع�سكري امتد ملدة � 3أ�شهر ،تاله تدريب على حفظ ال�سالم ملدة �أ�سبوعني .ويهدف الربنامج �إىل �إعداد
ال�ضابطات الع�سكريات للقيام بعمليات حفظ ال�سالم التي تنفذها الأمم املتحدة ،وتو�سيع قاعدة الكتلة الن�سائية من
ال�ضباط الع�سكريني (فيما يتعلق بالعدد والتن ُّوع اجلغرايف) ،و�إن�شاء �شبكات من الأقران بني ال�ضابطات الع�سكريات
لتوفري الدعم يف �أثناء عمليات التعبئة واالنت�شار يف امل�ستقبل ،ودفع الأهداف اال�سرتاتيجية لقرار جمل�س الأمن رقم
( ،)1325مع توجيه اهتمام خا�ص لأهمية بناء القدرات والتدريب .و�سيجرى تنفيذ اجلولة الثانية من الربنامج
يف يناير  ،2020و�ستت�ض َّمن كذلك م�شاركني من �إفريقيا و�آ�سيا.
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دورة تدريبية لتمكين  100سيدة من رائدات المستقبل للتميّ ز في مجال الضيافة في رواندا.
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

وقد �أطلقت دولة الإمارات من�صة “ملتقى ال�سيدات
لال�ستدامة والبيئة والطاقة املتجددة” ()WiSER
ب�شكل ر�سمي يف عام  .2015وتهدف املبادرة ،التي
جتريها �شركة م�صدر ،وتركز على �إحداث ت�أثري،
�إىل �إلهام الن�ساء والفتيات للعب دور ف َّعال يف
الت�صدي للتحديات العاملية التي تواجه مو�ضوعات
اال�ستدامة .كما يهدف برنامج “الرائدات” �إىل
اختيار  20امر�أة كل عام للم�شاركة يف تدريب
متقدم لتمكني امل�شاركات ،وتوفري فر�ص لبناء
�شبكات التوا�صل مع اخلرباء يف جمال اال�ستدامة.
و�إ�ضافة �إىل هذا جرى ،خالل عام  ،2018تنفيذ

العديد من برامج تعزيز املهارات ،من خالل
الربنامج الإماراتي للم�ساعدات الفنية ،ومنها
على �سبيل املثال كفالة ن�ساء من رواندا وباك�ستان
للح�صول على درجة البكالوريو�س يف جامعات
بدولة الإمارات واخلارج.
و�أخري ًا ،ولي�س �آخر ًا ،ت�شارك دولة الإمارات،
منذ عام  ،2013يف �أن�شطة ممتدة طويلة الأجل
تهدف �إىل احلد من العنف اجلن�سي يف حاالت
ال�صراع؛ حيث �سعت االمارات عام � 2018إىل
تعزيز �شراكتها مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

للعمل يف جهورية الكونغو الدميقراطية وميامنار،
ومع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف اليمن،
�ضمن املجموعة القطاعية الفرعية املعنية بالعنف
اجلن�ساين .وقد حر�صنا على اتباع اخليار الأمثل
بو�ضع املو�ضوعات املتعلقة بالن�ساء والفتيات يف
�صدارة �أولويات �أن�شطتنا الإن�سانية ،وباهتمامنا
نف�سه ب�سرعة توفري املياه والغذاء وم�ستلزمات
الإيواء �ضمن عمليات اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
وجهود التعايف من الأزمات.
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مشاريع إماراتية رائدة للتمكين االقتصادي للنساء ،من خالل
دعم األنشطة الريفية ،وتوفير التمويل ألنشطة توليد الدخل
للمرأة المعيلة.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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االتحاد النسائي العام

ُأ ّسس االتحاد النسائي العام سنة 1975؛ ليكون بمنزلة آلية لتمكين النساء ،ودعم رائدات األعمال في دولة
اإلمارات ،وكذلك في شتى أنحاء العالم.

وي�ست�ضيف االحتاد الن�سائي العام مكتب هيئة الأمم املتحدة للمر�أة يف �أبوظبي،
الذي جرى افتتاحه عام 2017؛ بهدف تعجيل التقدم يف تلبية احتياجات الن�ساء
والفتيات يف �شتى �أنحاء العامل ،ودعمهن لتحقيق �أهدافهن .ويخطط مكتب هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة حالي ًا لربنامج تدريبي على حفظ ال�سالم للن�ساء العربيات
بالتعاون مع وزارة الدفاع.
ويف عام  2018قدم االحتاد الن�سائي العام  21.1مليون درهم �إماراتي
( 5.7مليون دوالر �أمريكي) لتمويل برامج الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية والتدريب
املهني.
قدمت حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية عالجات وعقاقير طبية في إحدى
مقاطعات باكستان.
المصدر :حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية

152
اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2018

الشكل  :51المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 5.8
الرعاية الصحية األساسية
)%77( 4.4
التدريب المهني
)%23( 1.3
مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%1( 0.04

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

لبنان
)%9( 0.5
مصر
)%7( 0.4
السودان
)%16( 0.9

باكستان
)%14( 0.8

المغرب
)%14( 0.8
بنغالديش
)0.7 (12%

موريتانيا
)%6( 0.4

أخرى
)%44( 1,704.3

تنزانيا
)%12( 0.7

اليمن
)%1( 0.04

الصومال
)%9( 0.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
هدف 4

)%100( 5.8

التعليم الجيد

المجموع الكلي

5.8

مليون دوالر أمريكي
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ً
استقرارا
بناء روابط أسرية قوية لحياة أكثر

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال هي منظمة غير ربحية إليواء النساء واألطفال ضحايا العنف
وإساءة المعاملة واالتجار بالبشر .كما أنها عضو في لجنة اإلمارات الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر .وتفخر
ً
فردا ،بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل
المؤسسة ،التي تضم مرافق تتسع الستضافة نحو 250
أماكن اإليواء من خالل الشراكات اإلقليمية والدولية التي تعقدها.

منذ ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة يف عام  ،2007وبدعمها لأكرث من � 1200شخ�ص ،تخطت
امل�ؤ�س�سة حدود املهمة التي ا�ضطلعت بها ،املتمثلة يف �ضمان توفري م�سكن �آمن
وخدمات �إعادة الت�أهيل للن�ساء والأطفال �ضحايا العنف ،ون�شر الثقافة االجتماعية،
وتعزيز ال�شراكات املحلية والدولية ،وا�ستخدام قواعد البيانات البحثية للإ�سهام
يف تطوير م�شروعات ل�سيا�سات تتفق مع املعايري الدولية لوقف العنف.
ويف عام  ،2018وعلى غرار الأعوام ال�سابقة� ،أتيح ل�ضحايا العنف من دول
عدة احل�صول على فر�ص لبداية جديدة من خالل م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
والأطفال .وقدمت امل�ؤ�س�سة ،خالل عام  ،2018مدفوعات �إجمالية بقيمة
 6.4مليون درهم �إماراتي ( 1.7مليون 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 كجنود ،و�إنهاء عمل
الأطفال بجميع �أ�شكاله بحلول عام .”2025
وبالإ�ضافة �إىل متتُّع الناجني من جرائم العنف واالجتار يف الب�شر باحلماية يف
ظل امل�ؤ�س�سة؛ ف�إنهم يح�صلون على الرعاية الطبية الكاملة ،واال�ست�شارة ،والدعم
النف�سي ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف الأمور القانونية والقن�صلية ،و�إجراءات �ش�ؤون
أ�شكال �أخرى من الدعم العيني.
الهجرة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدة املالية و� ٍ
كما ميتد الدعم الذي توفره امل�ؤ�س�سة لي�شمل �إعادة ت�أهيل الناجني ،وتزويدهم

امل�ساعدة املنا�سبة لإعادة دجمهم يف املجتمع .ومن بني اجلهود التي
بالو�سائل
ِ
تبذلها م�ؤ�س�سة دبي للن�ساء والأطفال لتمكني املقيمني فيها تقدمي دورات تدريبية
لبناء القدرات م�ص َّممة ح�سب االحتياجات ،بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة تعزيز املهارات.
و�إ�ضافة �إىل هذا ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل تعزيز التدابري الرامية �إىل وقف االجتار
بالب�شر؛ من خالل ت�أ�سي�س �شراكات �إقليمية وعاملية ،وبرامج توعية لرفع الوعي
بجرائم العنف واالجتار بالب�شر .وعلى نحو مماثل يع ُّد خط امل�ساعدة الهاتفي
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة من الو�سائل الف َّعالة� ،سواء لإبعاد اجلناة املقرتفني لتلك
اجلرائم� ،أو لتقدمي الإر�شاد �إىل الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ،وفتح ملفات للحاالت،
كما ميثل عون ًا وو�سيلة ف َّعالة لتي�سري عمليات الإنقاذ.
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الشكل  :52المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 1.7
حقوق اإلنسان
)%99( 1.7
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%1( 0.01

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

دول متعددة (عالمي)
)%100( 1.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 8

)%99( 1.7

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%1( 0.01

المجموع الكلي

1.7

مليون دوالر أمريكي
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توفير المأوى والرعاية والتدريب والدعم لضحايا االتجار بالبشر

يعمل مركز إيواء ،منذ افتتاحه عام  ،2009على تزويد ضحايا االتجار بالبشر والعنف ضد المرأة بالرعاية وإعادة
التأهيل وبناء القدرات ،باإلضافة إلى تعزيز الوعي والوقاية من الوقوع ضحية لتلك االنتهاكات والممارسات
ً
ً
شديدا من دون كلل على الحفاظ على حقوق الضحايا ،وعدم المساس
حرصا
غير القانونية .كما يحرص
بكرامتهم بأي شكل ،وتزويدهم بالعديد من فرص االندماج بنجاح داخل المجتمعات.

يتحدى كثري من العمالة املهاجرة املجهول ،ويتح َّملون �ضراوة احلياة يف �أماكن
غري م�ألوفة مليئة باملخاطر؛ مدفوعني بالرغبة يف الهروب من دائرة الفقر� ،أو
داع� ،ضحية
ب�أحالم الرثاء .وللأ�سف يجد بع�ض ه�ؤالء العاملني �أنف�سهم ،من دون ٍ
ا�ستغالل جمرمي االجتار بالب�شر ،الذين غالب ًا ما يغ ِّررون بالأطفال والن�ساء
ال�ضعيفات ،ويوهمونهم بوعودٍ براقة ،ي�ستفيقون منها على الوقوع يف هُ َّوة عميقة
من الواقع الأليم.

والأطفال الرعاية الطبية ،والدعم النف�سي-االجتماعي الذي يكون ال�ضحايا يف
�أ�شد االحتياج �إليه ،بالإ�ضافة �إىل الدعم املايل ال�شامل ،وامل�ساعدة القانونية.
وت�شمل الربامج االجتماعية وبرامج �إعادة الت�أهيل التي تتم داخل مراكز �إيواء،
تقدمي 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.

لذا؛ فت�أكيد ًا اللتزام دولة الإمارات العربية املتحدة مبكافحة هذا النوع من
اجلرائم يف الداخل واخلارج ،جرى العمل على تنفيذ خطة عمل ت�شتمل على
خم�س ركائز �أ�سا�سية ،هي :الوقاية ،واملالحقة الق�ضائية ،والعقاب ،واحلماية،
وتعزيز وعي الأفراد �ضد جرائم االجتار بالب�شر .و�إىل جانب هذه اجلهود �أن�ش�أت
حكومة الإمارات برنامج م�ساعدة �ضحايا اجلرائم؛ حيث ُي َع ُّد مركز �إيواء الن�ساء
والأطفال واحدة من القنوات الرئي�سية املنفّذة للربنامج.

ومع موا�صلة مراكز �إيواء ل�ضحايا االجتار بالب�شر جهودها من �أجل حماية ومتكني
و ّمل �شمل الناجني مع �أ�سرهم و�أ�صدقائهم ،ي�ستمر عزمهم و�إ�صرارهم على
خال من �أ�شكال جرائم االجتار بالب�شر كافة.
امل�شاركة يف خلق
جمتمع ٍ
ٍ

وقد وا�صل مركز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) عمله خالل عام 2018؛ حيث
قدم م�ساعدات بقيمة  4.2مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي)
لإقامة و�إيواء  150مقيم ًا يف  4مراكز للإيواء .وي�سهم العمل الذي يقوم به مركز
املعني بتوفري فر�ص
�إيواء يف حتقيق الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامةّ ،
العمل الالئق والنمو االقت�صادي ،وعلى وجه التحديد الغاية التي تدعو العامل
ال�سخرة ،و�إنهاء الرق املعا�صر
�إىل “اتخاذ تدابري فورية وف َّعالة للق�ضاء على ُّ
واالجتار بالب�شر ،و�ضمان حظر وا�ستئ�صال �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مبا يف
ذلك جتنيدهم ،وا�ستخدامهم كجنود ،و�إنهاء عمل الأطفال بجميع �أ�شكاله بحلول
عام .”2025
وت�شمل �أوجه الدعم الكامل ،الذي يوفره مركز �إيواء ،ا�ستقبال ال�ضحايا من
هيئات الإحالة املتخ�ص�صة ،وتزويدهم بالرعاية والدعم املعي�شي ،و�أخري ًا دعمهم
لإعادة االندماج يف املجتمع من جديد .ومن �أهم ما توفره مراكز �إيواء الن�ساء

فتاة تدرس اللغة اإلنجليزية في أحد أماكن مراكز إيواء النساء واألطفال
(إيواء) بأبوظبي.
المصدر :مراكز إيواء النساء واألطفال
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الشكل  :53المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 1.1
حقوق اإلنسان
)%94( 1.1
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%6( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

دول متعددة (عالمي)
)%100( 1.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 8

)%94( 1.1

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%6( 0.1

المجموع الكلي

1.1

مليون دوالر أمريكي
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ضمان المأوى والحماية والمساعدة القانونية لضحايا العنف واالتجار بالبشر

ُ
بناء على قرار صاحب السمو الشيخ سعود
أ ّسس مركز أمان إليواء النساء واألطفال في  15فبراير 2017؛ ً
بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى لالتحاد ،حاكم رأس الخيمة؛ والهدف من إنشاء المركز رفع الوعي
لمكافحة أشكال العنف كافة ،وإقامة حوار ،وتعزيز روح الشراكة على مستوى األسرة والمجتمع والدولة
كلها .وإضافة إلى هذا يعمل المركز على تنفيذ تدخالت لضمان الحماية ،وتحقيق العدالة ،والحفاظ على
آمن لإلقامة فيه.
كرامة ضحايا العنف واالتجار بالبشر من النساء واألطفال ،وتزويدهم
بمكان ٍ
ٍ

و�صلت قيمة مدفوعات امل�ساعدات التي قدمها مركز �أمان لإيواء الن�ساء والأطفال،
خالل عام � ،2018إىل  2.1مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي).
وي�ؤمن املركز ب�أن لكل �شخ�ص احلق يف احلياة والتمتع باحلرية والأمان ،وكذلك
احلق يف احلماية من العنف واال�ضطهاد و�إ�ساءة املعاملة .و ُي َع ُّد العنف انتهاك ًا
حلقوق الإن�سان ،وم�سا�س ًا بالكرامة الإن�سانية؛ لذا نعامل ال�ضحايا كافة باالهتمام
وامل�س�ؤولية �أنف�سهما من دون متييز من � ّأي نوع ،على �أ�سا�س العرق� ،أو اللون،
التوجه ال�سيا�سي� ،أو الآراء الأخرى� ،أو املن�ش�أ
�أو النوع� ،أو اللغة� ،أو الديانة� ،أو ُّ
القومي �أو االجتماعي� ،أو حمل امليالد� ،أو ال�سمات ال�شخ�صية� ،أو �أي �أو�ضاع �أو
ظروف �أخرى .كما �إننا ن�ؤمن با�ستقالليتنا املو�ضوعية ،ونرف�ض اخل�ضوع لت�أثري
�أو �ضغط من �أي طرف .و�إ�ضافة �إىل هذا؛ ف�إننا ال نقدم �أي معلومات با�ستثناء
ُعامل جميع املعلومات والتقارير
ما يتعلق بالتحقيق يف املعلومات التي لدينا .كما ت َ
وال�شهادات والإفادات معاملة امل�ستندات واملعلومات ال�سرية التي ال يجوز الإف�صاح
عنها� ،أو ن�شرها� ،أو �إر�سالها �إال �إىل املخ ّولني االطالع �أو احل�صول عليها مبوجب
القانون .ويف كل الأحوال مينح املركز الأولوية مل�صلحة الطفل.

وقد و�ضع املركز له الأهداف التالية )1( :رفع الوعي والتثقيف يف جماالت
مكافحة العنف واالجتار بالب�شر وفق ًا للقوانني املحلية واملعاهدات الدولية)2( .
مراقبة وتوثيق جميع �أ�شكال العنف املرتبط بالن�ساء والأطفال واالجتار بالب�شر،
والتدخل ملواجهتها )3( .الإ�سهام يف تطوير �سيا�سات وت�شريعات وطنية تتعلق
بحقوق الن�ساء والأطفال ،وو�سائل حمايتهم ومتكينهم )4( .توفري الدعم النف�سي
واالجتماعي والرعاية الأ�سرية و�إعادة الت�أهيل ل�ضحايا العنف )5( .تعزيز
الروابط والعالقات ،وت�أ�سي�س �شراكات مع الهيئات املحلية والدولية والإقليمية
التي ت�شرتك مع املركز يف الر�ؤية والأهداف.
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الشكل  :54المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

تنموية

)%100( 0.6
حقوق اإلنسان
)%83( 0.5
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%17( 0.11

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

دول متعددة (عالمي)
)%100( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

هدف 8

)%83( 0.5

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%17( 0.1

المجموع الكلي

0.6

مليون دوالر أمريكي
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المانحة
المساعدات
الجهات

انضمام دولة اإلمارات إلى الشراكة
العالمية من أجل التعليم

فتاة تتلقى دروسها في فصل بمدرسة سويا علي حسين االبتدائية المؤممة في بنغالديش.
المصدر :الشراكة العالمية من أجل التعليم

ُّ
التعلم
منذ تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة كان تيسير الحصول على فرص
ً
دوما إحدى أهم أولويات الدولة؛
والتعليم الجيد
حيث يعد التعليم من الركائز الأ�سا�سية التي
�أ�سهمت يف حتقيق التح ّول االجتماعي-االقت�صادي
اال�ستثنائي الذي حققته دولة الإمارات على مدى
الأعوام الثمانية والأربعني املا�ضية .وتجُ �سد ق�صة
دولة الإمارات ما ميكن للدول النامية الأخرى
حتقيقه ،كما �أنها توا�صل �إلهامها قادة العامل
لال�ستثمار يف خلق �أجيال من املثقفني املتعلمني
امل َه َرة الذين ي�شجعون التعليم امل�ستمر طوال
حياتهم.

وقد �أعلنت حكومة الإمارات ،يف فرباير ،2018
تقدميها دعم ًا بقيمة  100مليون دوالر �أمريكي
لـ “ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم” على مدى
ال�سنوات الثالث املقبلة؛ من �أجل حت�سني جودة
التعليم وخمرجات التعلُّم لنحو  870مليون طفل
و�شاب يف  89دولة نامية .وتُع ُّد ال�شراكة العاملية
من �أجل التعليم عبارة عن �صندوق عاملي َ
خم َّ�ص�ص
ح�صري ًا لغر�ض دعم التعليم يف الدول النامية.
ومت �إعالن هذه املنحة خالل م�ؤمتر جتديد املوارد

لـ “ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم” الذي ُع ِقد
يف دكار بال�سنغال .وخالل الف َّعالية نف�سها ركزت
م�ؤ�س�سة دبي العطاء على �إتاحة فر�ص التعليم
للأطفال وال�شباب اليافعني يف الدول النامية ،كما
�أعلنت تع ُّهد ًا بقيمة مليون دوالر �أمريكي مل�صلحة
حافظة امل�ساواة بني اجلن�سني املُنفَّذة �ضمن مبادرة
تبادل املعرفة واالبتكار اخلا�صة بـ”ال�شراكة العاملية
من �أجل التعليم” .ويعزّز كال الإعالنني التزام دولة
الإمارات الوا�ضح والثابت جتاه توفري فر�ص ح�صول
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الأطفال ،وخا�ص ًة الفتيات ،على التعليم ،وكذلك
حر�صها على حتقيق الهدف الرابع من �أهداف
التنمية امل�ستدامة الواردة �ضمن خطة الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة لعام .2030
ويف ت�صريح لها ب�ش�أن التع ُّهد ،الذي �أعلنته دولة
الإمارات ،قالت معايل الوزيرة رمي الها�شمي ،وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل�“ :إن هذا التع ُّهد ي�أتي
يف «عام زايد» الذي حتتفل به دولة الإمارات،
ويعبرّ عن مبادئ رئي�سية تتمثل يف احلكمة وبناء
الإن�سان واال�ستدامة واالحرتام؛ حيث تن�سجم مهمة
«ال�شراكة من �أجل التعلُّم» ،التي تتمثل يف �إعطاء
الأولوية للفئات الأ�شد فقر ًا والأكرث حرمان ًا� ،إ�ضافة
�إىل الذين يعي�شون يف البلدان ّ
اله�شة واملت�أثرة
بالنزاعات ،ان�سجام ًا تام ًا مع ال�سيا�سات واملبادئ
الأ�سا�سية للم�ساعدات اخلارجية التي تقوم عليها
دولة الإمارات”.
التعليم”

وقد �أ�س�ست “ال�شراكة العاملية من �أجل
عام  ،2002وهي عبارة عن �شراكة و�صندوق
خم�ص�ص ح�صر ًا لغر�ض دعم التعليم يف
عاملي
َّ
الدول النامية .وتهدف “ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم” �إىل تقدمي الدعم �إىل الدول التي يوجد
فيها ماليني الأطفال غري امللتحقني باملدار�س،
وال يح�صلون على التعلُّم ،وتنخف�ض فيها معدالت
�إمتام ال�شهادات الدرا�سية .كما تركز ال�شراكة على
الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة وتهمي�ش ًا كالفتيات
والأطفال من ذوي الإعاقة ،وكذلك َمن يعي�شون
يف دول مت�أثرة بالأزمات وال�صراعات� ،أو يف فقر
مدقع .ويف واقع الأمر؛ فقد �أ�سهم ما يقرب من
 50يف املئة من املبالغ املقدمة من “ال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم” يف دعم دول مت�أثرة
بالعوامل ال�صعبة وال�صراعات .و ُي َع ُّد الهدف
ال�شامل لـ”ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم”
هو حت�سني التعليم يف الدول النامية ،وخا�ص ًة يف
الدول منخف�ضة الدخل ،ودول ال�شريحة الدنيا من
فئة البلدان متو�سطة الدخل؛ وذلك بال�شراكة مع
الدول املانحة ،واملنظمات الدولية ،وبنوك التنمية،
و�شركات القطاع اخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية،
ومنظمات املجتمع املدين ،واحتادات املعلمني.
وتعمل ال�شراكة على امل�ستويني ال ُقطري والعاملي من

خالل تقدمي املنح والدعم الفني لتلبية احتياجات
التعليم يف الدول النامية ال�شريكة.
التعليم”

وباعتبار “ال�شراكة العاملية من �أجل
�صندوق ًا حل�شد املوارد؛ ف�إنها حت�شد التمويالت من
م�صادر حكومية وخا�صة من �شتى �أنحاء العامل،
وت�شجع ال�شركاء من الدول النامية على توفري
ّ
التمويل املحلي الكايف لتلبية احتياجات التعليم
الأ�سا�سية .وي�شمل هذا ت�شجيع احلكومات على
تخ�صي�ص  20يف املئة من ميزانياتها الوطنية
للتعليم ،مع توجيه  45يف املئة من ميزانية التعليم
�إىل التعليم الأ�سا�سي .ومن خالل مبالغ التربعات،
تقدّم “ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم” املنح
للدول النامية مل�ساعدتها على تدعيم �أنظمتها
التعليمية؛ وذلك من خالل �آليات عدَّة ت�شمل
تقدمي املنح لتطوير خطط وطنية لقطاع التعليم،
وكذلك تنفيذ برنامج وطني للقطاع .وت�ستند املنح
املقدمة من “ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم”
�إىل منهجية تركز على النتائج؛ حيث يتم دفع
 30يف املئة من املنحة فقط يف حالة الو�صول �إىل
امل�ستهدفات اخلا�صة بامل�ساواة واجلودة والتعلُّم.
ومنذ عام  2003مت تخ�صي�ص  5.3مليار دوالر
�أمريكي يف �صورة منح ،من بينها  2.4مليار دوالر
�أمريكي للدول ال�شريكة املت�أثرة بعوامل ال�ضعف
واله�شا�شة وال�صراعات.
وقد جنحت منهجية “ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم” يف �إ�ضافة ماليني الأطفال لالنت�ساب �إىل
املدار�س واحل�صول على فر�ص التعلم:
• 77مليون طفل �إ�ضافيون انت�سبوا �إىل
مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف الدول ال�شريكة
لـ”ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم” يف عام
 ،2016مقارن ًة بعام .2002
• 24مليون طفل �إ�ضافيون يف الدول ال�شريكة
لـ”ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم” التحقوا
مبدار�س املرحلة املتو�سطة ما قبل الثانوي،
منهم  13مليون فتاة ،يف عام  ،2014مقارن ًة
بعام .2002

• 38يف املئة من الأطفال التحقوا بالتعليم
التمهيدي مبرحلة ما قبل املدر�سة يف الدول
ال�شريكة لـ”ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم” يف عام  ،2016مقارن ًة بن�سبة
 19يف املئة عام .2002
• 77يف املئة من الأطفال �أ ُّ
متوا مرحلة التعليم
االبتدائي يف الدول ال�شريكة لـ”ال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم” يف عام ،2016
مقارن ًة بن�سبة  63يف املئة عام � ،2002أمت
 52يف املئة منهم املرحلة املتو�سطة ملا قبل
الثانوي ،مقارنة بن�سبة  38يف املئة.
•  67يف املئة من الدول ال�شريكة لـ “ال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم” كان لديها ن�سب
ممن �أمتوا
مت�ساوية من الفتيات مقابل الأوالد َّ
مرحلة التعليم االبتدائي يف عام ،2016
مقارن ًة بن�سبة  42يف املئة يف عام .2002
وب�إعالن دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف عام
 ،2018هذا التع ُّهد ،تكون الإمارات هي �أول دولة،
عربي ًا و�إقليمي ًا ،تدعم “ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم” .كما ان�ض َّمت الإمارات ،يف العام نف�سه،
�إىل جمل�س �إدارة “ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم”؛ لتكون �أول دولة مانحة عربية ،والوحيدة
فيه .وقد م َّكن هذا دولة الإمارات من امل�شاركة يف
الهيئات التي تتوىل �إدارة “ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم”؛ لتكون ال�صوت املعبرّ عن العامل العربي
ولتقدمي الإر�شاد والتوجيه ،وامل�ساعدة على �صياغة
النقا�شات املعن َّية مب�ستقبل التعليم.
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وصلت قيمة المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،خالل عام  ،2018إلى  14.19مليار درهم إماراتي ( 3.86مليار دوالر أمريكي)،
بنسبة بلغت  0.93في المئة من الدخل القومي اإلجمالي لدولة اإلمارات في العام
المحددة بتوجيه نحو  0.7في المئة من
يتخطى بكثير النسبة العالمية
َّ
نفسه؛ وهو ما
َّ
كدعم للدول النامية.
المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي
ٍ
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مشروع القطار فائق السرعة الخدمي الذي يربط ما بين
مدينتي طنجة والدار البيضاء بالمغرب بتمويل من صندوق
أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

ً
وتماشيا مع أهداف دولة اإلمارات الرامية إلى دفع االزدهار والسالم العالمي؛ فقد حرصت
الدولة على تلبية النسبة العالمية المستهدفة التي حددتها األمم المتحدة بتوجيه  0.7في
المئة من الدخل القومي اإلجمالي كمساعدات إنمائية رسمية للدول النامية .وقد نجحت
49
ابتداء من عام 2013؛
لست سنوات متتالية حتى اآلن،
ّ
اإلمارات في تلبية هذه النسبة
ً
ً
مقارنة
حيث وصل متوسط نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة اإلمارات
بدخلها القومي اإلجمالي ،في ستة أعوام ،إلى  1.16في المئة.
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مقدمـــــــــــة

ُت َع ُّد 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 �إىل
املانحة ،وكذلك لقيا�س تد ُّفقات املوارد َّ
50
الدول النامية.
وابتدا ًء من تدفقات امل�ساعدات املقدمة ،خالل عام
 ،2018اتبعت جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية منهجية جديدة
الحت�ساب قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية؛ حيث
كانت منهجية ح�ساب قيمة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ال�سابقة حتت�سب قيمة املنح ،بالإ�ضافة
�إىل القيمة اال�سمية الكاملة للقرو�ض ،مع خ�صم
الدفعات امل�سدَّدة تدريجي ًا .بينما تعني منهجية
“ ُمكافئ املنح” اجلديدة ،التي مت تطبيقها م�ؤخر ًا،
احت�ساب “قيمة املنحة” فقط� ،أو مبلغ القر�ض الذي
قدمته اجلهة املانحة بفائدة �أقل من معدالت ال�سوق
فح�سب كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية .وقد مت حتديد
معايري للقرو�ض التي ميكن احت�سابها م�ساعدات
�إمنائية ر�سمية؛ بحيث تقوم الدول املانحة من الآن
ف�صاعد ًا بتقدمي قرو�ض �إىل الدول النامية ب�شروط
51
عالية التي�سري.
وبا�ستثناء �أرقام وقيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
الرئي�سية (قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ال�صافية املقدمة من دولة الإمارات عام ،2018
ون�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل
القومي الإجمايل للدولة يف عام  ،)2018مت
احت�ساب جميع قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
الواردة يف هذا التقرير على �أ�سا�س “نقدي” �أو على
�أ�سا�س “التد ُّفق”.
مدفوعات المساعدات اإلنمائية
المقدمة من دولة
الرسمية
َّ
اإلمارات العربية المتحدة خالل عام
2018

و�صلت قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
من دولة الإمارات ،خالل عام � ،2018إىل
 14.19مليار درهم �إماراتي ( 3.86مليار دوالر
�أمريكي) .ومقارن ًة مبعيار قيا�س عاملي �آخر كانت
ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
دولة الإمارات مقارن ًة بدخلها القومي الإجمايل،
مرة �أخرى ،هي الأعلى على م�ستوى العامل يف عام
 .2018فوفق ًا للتقارير الأ َّولية ،ال�صادرة عن
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية يف �إبريل  ،2019بلغت ن�سبة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات ،خالل عام  ،2018مقارن ًة بدخلها
القومي الإجمايل  0.93يف املئة؛ وهو ما يتجاوز
بكثري الن�سبة العاملية امل�ستهدَ َفة التي حددتها الأمم
املتحدة عام  1970بـ ( )0.7يف املئة.

المساعدات اإلنمائية الرسمية
المقدمة من دولة اإلمارات
كمساعدات إنسانية خالل عام 2018

وفق ًا لتقرير “نظرة عامة على الأو�ضاع الإن�سانية
العاملية لعام  ،”2019فعلى الرغم من املكا�سب
التنموية العاملية املحققة ،هناك �شخ�ص من كل
� 70شخ�ص ًا على م�ستوى العامل يعاين �أزمة ويف
حاجة عاجلة �إىل احل�صول على م�ساعدات �إن�سانية
وحماية .وباعتبارها من املحاور الأ�سا�سية ل�سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،تتوافق �أن�شطة امل�ساعدات الإن�سانية
املقدمة من دولة الإمارات ب�شكل كبري مع هدف
الدولة بدعم الفئات الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة.

وقد قدمت دولة الإمارات ،خالل عام � ،2018أعلى
املحت�سبة
قيمة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
َ
م�ساعدات �إن�سانية على مدى �أكرث من � 5سنوات،
بقيمة �إجمالية بلغت  4.33مليار درهم �إماراتي
( 1.18مليار دوالر �أمريكي) بهدف �إنقاذ الأرواح،
وتقدمي الدعم الإن�ساين ،وتنفيذ عمليات الإغاثة
واال�ستجابة حلاالت الطوارئ يف خمتلف �أنحاء
العامل .وميثل هذا الدعم نحو  31%من �إجمايل
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات خالل عام  .2018ومت توجيه غالبية هذه
امل�ساعدات الإن�سانية لدعم الفئات املت�ض ّررة من
الأزمات اجلارية يف كل من �سوريا واليمن؛ حيث
قدمت دولة الإمارات م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية
املحت�سبة م�ساعدات �إن�سانية خالل عام  2018يف
�صورة منح.
حسب مستوى الدخل

ما زال الطريق طوي ًال �أمام جمتمع التنمية الدويل
للتم ُّكن على الدوام من تلبية الن�سبة العاملية
امل�ستهدَ فة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية مقارن ًة
بالدخل القومي الإجمايل ،واملحدَّدة بنحو  0.7يف
املئة .و�إ�ضاف ًة �إىل هذا حر�ص جمتمع امل�ساعدات
التنموية على تركيز امل�ساعدات على الفئات الأكرث
احتياج ًا ،وذلك من خالل حتديد ن�سب ترتاوح
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.
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة؛ وا�صلت دولة الإمارات
يف عام  2018تكري�س جهودها مل�صلحة الفئات
الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة .ومن بني �أبرز الأمثلة على
هذا االلتزام توجيه دولة الإمارات نحو  72يف املئة
من م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية ( 10.17مليار
درهم �إماراتي� ،أي  2.77مليار دوالر �أمريكي)
خالل عام  2018لدعم  36دولة من فئة البلدان
الأقل منو ًا .وقد جاءت �إثيوبيا وال�سودان واليمن يف
املراكز الثالثة الأوىل لأعلى البلدان الأقل منو ًا تلقي ًا
للدعم من دولة الإمارات خالل عام .2018
ووفق ًا لبيانات البنك الدويل يعي�ش يف البلدان
متو�سطة الدخل  5مليارات ن�سمة من �إجمايل
�سكان العامل البالغ  7مليارات �شخ�ص ،كما �أنها

موطنٌ لنحو  73يف املئة من الأ�شخا�ص الأكرث
فقر ًا على م�ستوى العامل 52.ويف عام  2018قدمت
الإمارات م�ساعدات بقيمة  2.65مليار درهم
�إماراتي ( 721.6مليون دوالر �أمريكي) لدعم دول
ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل،
مبا ميثل  19يف املئة من الإجمايل .وجاء الأردن
واملغرب وفل�سطني يف املراكز الثالثة الأوىل للدول
الأكرث تلقي ًا للدعم من ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
متو�سطة الدخل .بينما ح�صلت دول ال�شريحة العليا
لفئة البلدان متو�سطة الدخل على  758.5مليون
درهم �إماراتي ( 206.5مليون دوالر �أمريكي).
ويو�ضح امللحق ( )1مدفوعات امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات م�ص َّنفة ح�سب
م�ستوى الدخل ،والدولة ،وقطاع امل�ساعدات.
حسب نوع التمويل

متثل املنهجية اجلديدة ،التي مت اعتمادها حل�ساب
قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،تعدي ًال محُ �سن ًا
يعك�س اجلهود التي تبذلها اجلهات املانحة؛ حيث
يتم من خاللها احت�ساب قيمة “ ُمكافئ املنح”
فقط من مبالغ القرو�ض ،بد ًال من احت�ساب القيمة
اال�سمية الكاملة ملبلغ القر�ض؛ وت�ؤثر تلك املنهجية
اجلديدة ب�شكل �أ�سا�سي يف بيانات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية اخلا�صة بالدول التي ترتفع لديها
ن�سب القرو�ض مقارن ًة باملنح يف حتليل امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية اخلا�ص بها لعام .2018
وقدمت دولة الإمارات العربية املتحدة غالبية
م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية ،خالل عام ،2018
يف �شكل منح؛ بن�سبة  97يف املئة من الإجمايل؛
حيث بلغت قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي
قدمتها دولة الإمارات خالل عام  2018يف �شكل
منح  13.80مليار درهم �إماراتي ( 3.76مليار
دوالر �أمريكي).
كما قدمت الإمارات م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية
املوجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا ح�صري ًا تقريب ًا يف
َّ
�شكل منح (بن�سبة  99.8يف املئة) .بينما مت تقدمي
ل�سبع
غالبية القرو�ض لدعم الأهداف التنموية ٍ
من دول ال�شريحة العليا من فئة البلدان متو�سطة
الدخل.
حسب القطاع

فيما يتعلق بفئة امل�ساعدات؛ مت توجيه ما يقرب
من  70يف املئة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة مل�صلحة
برامج تنموية عاملية ،بينما مت تقدمي الن�سبة املتبقية
كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إن�سانية.
وجهت دولة الإمارات �أكرث من  40يف املئة
وقد َّ
من �إجمايل قيمة م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية
مل�صلحة قطاع دعم امليزانية والربامج العامة.
و�أ�سهمت تلك امل�ساعدات يف متكني دعم الأولويات
التنموية ل�ست دول .وجاء قطاع ال�صحة على ر�أ�س
القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم خالل عام ،2018
مبدفوعات من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بقيمة
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 1.94مليار درهم �إماراتي ( 527.4مليون دوالر
�أمريكي) ،مت تقدمي غالبيتها مل�شروعات �صحية
جرى تنفيذها يف باك�ستان واليمن .وقد �شهدت
قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
دولة الإمارات ،خالل عام � ،2018إىل م�صلحة
م�شروعات �صحية عاملية زياد ًة تقدَّر ب�أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف ما مت تقدميه يف العام الأ�سبق.

درهم �إماراتي ( 122.7مليون دوالر �أمريكي).
املوجه �إىل القطاعات الثالثة
وقد �شهد الدعم َّ
كافة زياد ًة خالل عام  .2018وعلى الرغم من �أن
خم�ص�ص ح�صري ًا للم�ساعدات
الف�صل الثاين غري َّ
الإمنائية الر�سمية ،ف�إنه يت�ض َّمن حتليالت �أكرث
املوجه لتحقيق �أهداف
عمق ًا للدعم الإماراتي َّ
التنمية امل�ستدامة والقطاعات حمور الرتكيز.

و�إ�ضافة �إىل هذا كان قطاع امل�ساعدات ال�سلعية،
كم�ساعدات غذائية ،من بني
التي مت تقدمي غالبيتها
ٍ
القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم خالل عام ،2018
بقيمة  1.02مليار درهم �إماراتي ( 2.76مليون
م�ساعدات �إمنائية
دوالر �أمريكي) مت احت�سابها
ٍ
ر�سمية ،تاله قطاع توليد الطاقة و�إمدادها،
الذي ح�صل على  900.3مليون درهم �إماراتي
( 245.1مليون دوالر �أمريكي) .بينما و�صلت قيمة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة
الإمارات مل�صلحة قطاع التعليم �إىل  450.7مليون

المساعدات اإلنمائية الرسمية
متعددة األطراف وثنائية األطراف

بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متعددة
الأطراف ،وت�شمل فقط الإ�سهامات املقدمة لدعم
امليزانية الأ�سا�سية العادية للمنظمات الدولية،
مبا فيها الأمم املتحدة 3 ،يف املئة فح�سب من
�إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
دولة الإمارات خالل عام  .2018بينما مت تقدمي
الن�سبة املتبقية بقيمة  13.81مليار درهم �إماراتي
( 3.76مليار دوالر �أمريكي) م�ساعدات �إمنائية

ر�سمية ثنائية الأطراف .و�شمل هذا الدعم ،الذي
بلغت ن�سبته  97يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة عام  ،2018الدعم
املوجه �إىل احلكومات ،وامل�ساعدات
ثنائي الأطراف َّ
الفنية ،وامل�شروعات املنفذة بو�ساطة اجلهات
املانحة الإماراتية ،بالإ�ضافة �إىل الإ�سهامات
املقدمة �إىل املنظمات غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين .كما ي�شمل هذا الدعم كذلك
املوجهة �إىل الأمم املتحدة.
الإ�سهامات املخ�ص�صة َّ
وقد قدمت دولة الإمارات نحو  97يف املئة من
م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية ثنائية الأطراف يف
�شكل منح.
وجاءت قطاعات دعم امليزانية والربامج العامة،
وال�صحة ،وامل�ساعدات ال�سلعية ،وامل�ساعدات
الغذائية ،وكذلك توليد الطاقة ،و�إمدادها ،على
ر�أ�س قائمة قطاعات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ثنائية الأطراف الأكرث تلقي ًا للدعم يف عام .2018

الشكل  :55مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية
حسب مستوى الدخل والدولة

السودان

إثيوبيا

الصومال

اليمن

)%2( 43.3

)%1( 18.7

)%1( 17.7

أفغانستان

أخرى

)%0.4( 11.5

فلسطين

األردن

المغرب

)%2.1( 59.4

)%33( 240.4

)%26( 188.5

)%15( 108.7

)%9( 65.0
باكستان

سورية

صربيا

أخرى

)%8( 59.3

)%8( 59.7

)%25( 52.6
العراق

مالديف

)%4( 7.3

لبنان
سانت فنسنت
وغرينادين

)%1( 2.4

أخرى

زمبابوي

دول متعددة
(عالمي)

)%5( 10.9

)%23( 47.3

)%42( 86.0

)%95( 2,622.9

)%100( 0.5

)%100( 161.4

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

الدخل المنخفض

برامج في دول
متعددة

)%72( 2,773.5

)%19( 721.6

)%5( 206.5

)%0.01( 0.5

)%4( 161.4
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حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018

مواد إغاثية متنوعة في
حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3( 112.1

دعم الميزانية العامة
)%43( 1,659.9

المساهمات في المنظمات
الدولية
)%3( 102.9

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10( 392.3
خدمات الدعم والتنسيق
)%8( 320.1

التعليم في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%2( 96.3

3,863.6
دوالر أمريكي

توليد الطاقة من الموارد غير
المتجددة
)%5( 183.1

التطوير القضائي والقانوني
)%2( 85.3

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%4( 155.6

الخدمات الطبية
)%2( 68.0
أخرى
)%18( 688.0

حسب نوع التمويل ومستوى الدخل

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018

منحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018

ثنائي األطراف

ً
نموا
الدول األقل
)%74( 2,769.2

)%97( 3,756.8

المساعدات اإلنمائية الرسمية ثنائية األطراف ومتعددة
األطراف ،حسب نوع المساعدات

المساعدات الثنائية األطراف إلى الحكومات
)%45( 1,695.1

)%97( 3,765.6

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

المشاريع المنفذة بشكل مباشر
)%19( 709.8

)%33( 1,226.4

غير محدد (برامج في دول متعددة)

المساعدات المخصصة الغرض إلى المنظمات متعددة األطراف
)%4( 161.4

)%21( 799.6

الشريحة العليا من متوسط الدخل

مساعدات التعاون الفني والخبراء
)%3( 115.8

)%1( 27.1

الدخل المنخفض

التكاليف اإلدارية
)%0.01( 0.5

)%0.4( 14.8
المنح وتكاليف الطالب

قرض

)%0.1( 2.6

الشريحة العليا من متوسط الدخل
)%85( 90.7

)%3( 106.8

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
)%11( 11.8
ً
نموا
الدول األقل
)%4( 4.2

منعدد األطراف
)%3( 98.0

المساعدات األساسية إلى المنظمات متعددة األطراف
)%100( 98.0

166
اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2018

االلتزامات المتعلقة بتقديم
المساعدات اإلنمائية الرسمية

دعم للميزانية العامة .و�إ�ضاف ًة �إىل هذا
�صورة ٍ
�سي�شهد قطاع التنمية القروية كذلك ا�ستمرار ًا
للدعم الإماراتي؛ حيث التزمت دولة الإمارات،
خالل عام  ،2018بتقدمي م�ساعدات خارجية
بقيمة  782.3مليون درهم �إماراتي ( 213مليون
دوالر �أمريكي) دعم ًا لهذا القطاع .كما كانت
قطاعات ال�صحة وامل�ساعدات متعددة القطاعات
يف حاالت الطوارئ من بني القطاعات البارزة يف
قائمة التزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي
مت التع ُّهد بها خالل عام .2018

لدعم ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان املتو�سطة
الدخل .وكان الأردن وباك�ستان واليمن على ر�أ�س
التزامات
قائمة الدول النامية الأكرث ح�صو ًال على
ٍ
من دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018بتقدمي
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.

التزمت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2018بتقدمي
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إىل  17دولة وبرناجم ًا
متعدّد الدول بقيمة  5.69مليار درهم �إماراتي
( 1.55مليار دوالر �أمريكي) .وجاءت �شريحة
الدول الأقل منو ًا على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا
للدعم ،بن�سبة قاربت  55يف املئة من الإجمايل،
وبقيمة  3.14مليار درهم �إماراتي ( 856.4مليون
دوالر �أمريكي) .بينما مت تخ�صي�ص  36يف املئة

وعلى غرار الأعوام ال�سابقة يربهن هذا االلتزام
امل�ضي قدم ًا يف دعم
على عزم دولة الإمارات
ّ
م�ساعي الدول النامية لتحقيق خططها التنموية؛
وذلك من خالل توجيه غالبية تلك امل�ساعدات يف

الشكل  :56االلتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية
حسب مستوى الدخل والدولة

اليمن

إريتريا

جزر القمر

تشاد

)%11( 90.0

)%6( 50.0

)%6( 50.0

)%2( 20.6
غينيا

أخرى

األردن

باكستان

)%5( 39.0

)%21( 116.4

)%20( 110.0
سورية

مصر

)%11( 59.0

)%2( 12.0
فلسطين

المغرب

)%1( 5.0

مالديف

العراق

كولومبيا

دول متعددة
(عالمي)

)%8( 10.5

)%38( 50.4

)%45( 250.0

)%53( 70.0

)%71( 606.8

)%100( 13.6

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2018

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

برامج في دول
متعددة

)%55( 856.4

)%36( 552.4

)%8( 130.9

)%1( 13.6
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حسب القطاع

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

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%36( 560.0

البنية التحتية للنقل الجوي
)%5( 70.0
إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت
الطوارئ
)%4( 63.6

دعم الميزانية العامة
)%21( 330.0

التنمية القروية
)%14( 213.0
الخدمات الطبية
)%6( 100.0
الثقافة والترفية
)%6( 93.9

1,553.4
دوالر أمريكي

السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%2( 28.1
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%2( 23.5
البنية التحتية للنقل البري
)%1( 20.0
أخرى
)%3( 51.3
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أحد مشاريع المياه في قرى باكستان لتوفير مياه الشرب
النظيفة بتمويل من المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان

169
مــالحـــق

مــالحـــق

170
اإلمارات العربية المتحدة

المساعدات الخارجية 2018

الملحق األول :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات ،حسب الدخل والدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
ً
نموا
البلدان األقل
إثيوبيا

البناء والتنمية املدنية
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
إريتريا

اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
أفغانستان

البناء والتنمية املدنية
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
السنغال

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
السودان

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
الزراعة
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
الصومال

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

1,032,882,292
9,850,000
7,656,446
13,608,391
400,117

18,664,721
9,850,000
7,584,881
20,128
-

17,482

17,482

405,977
144,151
1,000,799,727
10,462,733
111,943
7,620,082
1,300,708
1,430,000
12,522,449
6,130,000
644,401
1,368,800
4,249,947
89,224
40,076
7,688,311
771,767
3,257,005
10,523
637,854
3,011,163
67,512,103
4,676,594
19,295,841
63,576
1,252,180

340,018
52,486
799,727
10,350,708
7,620,000
1,300,708
1,430,000
11,468,682
6,130,000
445,404
514,194
4,249,947
89,061
40,076
2,090,729
607,975
4,029
1,478,725
43,289,189
2,158,886
29,798
63,576
-

4,501

4,501

1,213,825
653,203
40,352,382
30,302,435
924,286
9,533,325
1,494,121

517,906
162,140
40,352,382
17,741,751
591,334
138,963
54,837

20,003

20,003

6,409,499
1,037,848
10,883,354

5,995,429
221,185
10,720,000

الكونغو الديمقراطية

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
النيجر

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
اليمن

الإت�صاالت
البناء والتنمية املدنية
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
ال�سالم والأمن
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
�صيد الأ�سماك
أنغوال

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
أوغندا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�سالم والأمن
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
بنغالديش

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها

486,103
449,964
4,997
31,142
13,318,261
2,412,482
7,595,418
121,560
40,839
3,079,898
68,064
2,670,731,401
1,236
407,247
40,486,359
84,542,515
17,493,649
6,850,000
395,464,796
269,674,417
52,476,708
21,942,819
182,784,231
1,598,468,574
138,851
540,994
2,729
100,191
438,074
13,297,358
2,773,376
8,775,942
500,000
72,431

481,106
449,964
31,142
3,223,871
1,952,874
497,778
773,219
2,622,907,403
1,236
407,247
39,919,234
84,542,515
995,670
6,850,000
391,119,929
244,642,750
52,476,708
20,578,661
182,784,231
1,598,450,372
138,851
3,241,278
2,166,666
278,560
500,000
-

24,353

24,353

500,000
651,256
27,310,036
458,937
5,621,130
2,229,412
1,364,428
2,210,047
11,323,169
4,102,913

271,698
2,591,534
43,126
150,286
276,007
166,877
1,955,239
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بنين

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
بوركينا فاسو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
بوروندي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
تشاد

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
تنزانيا

الإت�صاالت
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
توغو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
توفالو

اخلدمات الإجتماعية
جزر القمر

التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
جزر سليمان

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي

جنوب السودان

5,199,146
511,665
3,573,634
140,175

1,072,232
320,469
236,097
128,111

6,001

6,001

967,671
3,781,064
484,729
2,783,712
19,603
493,020
1,576,391
897,138
679,252
7,104,647
641,788
4,446,484
155,253

381,554
743,435
338,820
191,350
213,265
2,609,812
597,437
81,462
147,086

1,556,251

1,556,251

304,870
5,748,295
73,509
926,788
1,386,496
2,859,329

227,577
856,518
753,905
40,076
-

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة

11,502

11,502

89,931
237,386
163,354
3,697,243
531,577
2,697,463
56,865
411,337
6,496
6,496
4,713,155
749,802
71,105
30,729
80,946
83,323
3,424,993
272,257
17,502

51,035
719,698
364,209
30,308
46,213
278,967
4,409,386
749,802
71,105
80,163
83,323
3,424,993
17,502

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
دعم الربامج العامة

17,502

17,502

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
جيبوتي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
رواندا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
توليد الطاقة و�إمدادها
زامبيا

اخلدمات الإجتماعية
سيراليون

غامبيا

غينيا

التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
الزراعة
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
غينيا بيساو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
فانواتو

التعليم

571,964
315,959

336,462
315,959

20,503

20,503

99,374
136,129
476,066
110,739
249,868
115,459
2,056,763
1,644,931
10,087
190,362

38,029
38,029
2,046,676
1,644,931
190,362

11,001

11,001

200,381
8,719
8,719
11,360,036
798,791
1,246,573
3,547,271
13,613
3,341,591
2,276,069
136,129
5,025,023
524,742
478,431
436
1,000,622
102,197
2,782,467
136,129
5,850,475
138,146
1,450,000
3,102,568
970,000
23,104

200,381
8,326,600
668,630
49,599
3,531,821
3,269,885
806,666
1,378,568
378,023
1,000,545
5,116,832
40,730
1,450,000
2,640,000
970,000
-

16,102

16,102

150,554
93,467
36,293
57,174
271,245
271,245

36,293
36,293
271,245
271,245
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كمبوديا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
الوس

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ليبيريا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
ليسوتو

اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
مالي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
مدغشقر

اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
مالوي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
موريتانيا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
دعم الربامج العامة

1,778,112
486,615
967,862

318,593
308,392
-

10,201

10,201

110,517
202,916
1,714,691
1,707,195
7,496
1,012,477
98,753
308,037
555,060
50,626
538,939
8,038
530,901
40,409,031
530,842
37,945,688
195,130

1,707,195
1,707,195
555,060
555,060
795,360
178,895
30,118
56,476

12,502

12,502

578,438
955,852
190,580
106,148
46,340

517,369
59,808
-

59,808

59,808

1,990,494
693,697
1,156,084
15,508

314,441
293,443
-

20,998

20,998

15,423
88,784
12,868,699
351,232
9,097,530
408,181
40,839
814,641
2,126,327
29,948

3,671,195
230,154
3,152,199
288,842
-

موزامبيق

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
ميامنار
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
نيبال

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
هايتي

املياه وال�صحة العامة
المجموع الكلي

1,045,853
851,528
172,545
13,613
8,168
576,931
35,285
291,039
39,375
92,256
118,976
1,471,137
913,977
229,017
9,605

856,528
851,528
5,000
1,068,833
913,977
8,494
-

16,114

16,114

302,423
100,000
100,000
4,008,224,684

130,248
100,000
100,000
2,773,477,273
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الدول النامية غير الساحلية
إثيوبيا

البناء والتنمية املدنية
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
أذربيجان

اخلدمات الإجتماعية
أرمينيا

اخلدمات الإجتماعية
الزراعة
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
أفغانستان

البناء والتنمية املدنية
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
النيجر

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
أوزبكستان

اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
أوغندا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�سالم والأمن
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
بوتسوانا

اخلدمات الإجتماعية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

1,032,882,292
9,850,000
7,656,446
13,608,391
400,117

18,664,721
9,850,000
7,584,881
20,128
-

17,482

17,482

405,977
144,151
1,000,799,727
34,263
34,263
89,882
71,966
3,800
8,015

340,018
52,486
799,727
9,901
3,800
-

6,101

6,101

12,522,449
6,130,000
644,401
1,368,800
4,249,947
89,224
40,076
13,318,261
2,412,482
7,595,418
121,560
40,839
3,079,898
68,064
5,893,404
39,879
5,853,526
13,297,358
2,773,376
8,775,942
500,000
72,431

11,468,682
6,130,000
445,404
514,194
4,249,947
89,061
40,076
3,223,871
1,952,874
497,778
773,219
3,241,278
2,166,666
278,560
500,000
-

24,353

24,353

500,000
651,256
8,038
8,038

271,698
-

بوركينا فاسو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
بوروندي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
بوليفيا

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
تركمان�ستان
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
تشاد

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة

جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة

اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
رواندا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
توليد الطاقة و�إمدادها
زامبيا
اخلدمات الإجتماعية
زمبابوي

اخلدمات الإجتماعية
ال�سالم والأمن
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
سوازيلند

اخلدمات الإجتماعية
النقل والتخزين

3,781,064
484,729
2,783,712
19,603
493,020
1,576,391
897,138
679,252
5,001

743,435
338,820
191,350
213,265
5,001

5,001

5,001

6,782,913
85,748
6,697,165
7,104,647
641,788
4,446,484
155,253

2,609,812
597,437
81,462
147,086

1,556,251

1,556,251

304,870

227,577

141,574

-

5,445
136,129
2,056,763
1,644,931
10,087
190,362

2,046,676
1,644,931
190,362

11,001

11,001

200,381
8,719
8,719

200,381
-

847,072

546,116

20,531

-

280,425

-

544,116

544,116

2,000

2,000

-

-

1,284,517

-

51,192

-

1,233,324

-
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طاجيكستان

التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
دعم الربامج العامة
قيرغيزستان

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
دعم الربامج العامة
كازاخستان

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
التفيا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
ليسوتو

اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
مالي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة

3,250,919

543,765

520,403

108,903

272,257

217,806

979,710

140,049

187,734

65,342

335,721

9,910

952,900

-

2,195

1,756

5,665,462

2,268,257

405,214

-

1,529,942

28,910

42,488

-

1,801,604
1,884,019

مالوي

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
منغوليا

اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية

1,990,494

314,441

693,697

293,443

1,156,084

-

15,508

-

20,998

20,998

15,423

-

88,784

-

390,925

162,659

234,256

5,990

6,751

6,751

149,918

149,918

1,584,445

مولدوفا

21,109

-

653,146

اخلدمات الإجتماعية

2,195

1,756

نيبال

21,109

-

1,471,137

1,068,833

3,783,013

546,297

193,532

160,638

3,349,002

145,617

5,001

5,001

3,092

3,092

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة

230,193

230,193

2,195

1,756

209,881

-

100,000

-

90,823

-

19,058

-

538,939

-

8,038

-

530,901

-

40,409,031

795,360

530,842

178,895

37,945,688

30,118

195,130

56,476

12,502

12,502

578,438

-

955,852

517,369

190,580

-

المجموع الكلي

913,977

913,977

229,017

8,494

9,605

-

16,114

16,114

302,423

130,248

1,159,365,517

48,259,105
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اإلمارات للدول الجزرية الصغيرة النامية  ،حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
الدول الجزرية الصغيرة
النامية
الدومينيكان

اخلدمات الإجتماعية
الرأس األخضر

اخلدمات الإجتماعية
أنتيغوا وبربودا

توليد الطاقة و�إمدادها
بابوا غينيا الجديدة

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
بليز

اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
توفالو

اخلدمات الإجتماعية
تونغا

اخلدمات الإجتماعية
جامايكا

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
جزر البهاما

اخلدمات الإجتماعية
توليد الطاقة و�إمدادها
جزر القمر

التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
جزر سليمان

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
دومينيكا

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
ساموا

اخلدمات الإجتماعية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

7,496

-

7,496

-

38,022

-

38,022

-

4,522,189

1,479,782

4,522,189

1,479,782

8,501

8,501

8,501

8,501

17,499

12,502

سيشيل

البناء والتنمية املدنية
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
دعم الربامج العامة
غرينادا

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
خدمات الأعمال
غينيا بيساو

4,997

-

12,502

12,502

6,496

-

6,496

-

فانواتو

6,496

-

6,496

-

فيجي

23,003

23,003

23,003

23,003

1,987,496

-

7,496

-

1,980,000

-

4,713,155

4,409,386

749,802

749,802

71,105

71,105

30,729

-

80,946

80,163

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
التعليم

اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
كوبا

اخلدمات الإجتماعية
املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
مالديف

اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة

83,323

83,323

3,424,993

3,424,993

272,257

-

17,502

17,502

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
املياه وال�صحة العامة

17,502

17,502

11,001

11,001

11,001

11,001

4,997

-

4,997

-

موريشيوس

هايتي

المجموع الكلي

2,314,433

-

1,620,000

-

154,021

-

67,633

-

326,649
10,001

-

136,129

-

100,155

100,155

20,003

20,003

80,152

80,152

93,467

36,293

36,293

36,293

57,174

-

271,245

271,245

271,245

271,245

145,124

-

8,995

-

136,129

-

5,281,401

1,555,893

22,697

5,000

12,312

12,312

4,701,879

1,538,582

544,514

-

48,157,842

47,253,906

64,446

-

1,801

1,801

46,910,000
1,045,467

46,910,000
342,105

136,129

-

389,934

18,745

57,631

-

304,518

-

935

-

18,745

18,745

8,105

-

100,000

100,000

100,000

100,000

68,217,455

55,297,915
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الملحق الرابع  :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات  ،حسب الجهة المانحة والدولة (بالدوالر األمريكي)
UAE Foreign Assistance
and ODA
صندوق أبوظبي للتنمية

�إثيوبيا
�إريرتيا
�أفغان�ستان

الأرجنتني
الأردن
�ألبانيا
البحرين
ال�سنغال
ال�صومال
العراق
املغرب
اليمن
�أنتيغوا وبربودا
�إيطاليا
باك�ستان
بربادو�س
بنغالدي�ش
تون�س
جزر البهاما
جزر القمر
دول متعددة (�أوقيانو�سيا)
دول متعددة (عاملي)
�سانت فن�سنت وغرينادين
�سوازيلند
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
عمان
غامبيا
غينيا
فل�سطني
قريغيز�ستان
كوبا
كولومبيا
كينيا
لبنان
لي�سوتو
مالديف
مايل
م�صر
موريتانيا
المساعدات الحكومية

�إثيوبيا
�أرمينيا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

3,865,398,738
1,000,000,000
9,050,000
6,130,000
68,064
480,833,333
9,697,795
1,586,734,190
3,011,163
10,720,000
3,120,000
110,930,087
9,515,965
4,522,189
49,006
37,070,000
1,950,000
15,426,082
721,481
1,980,000
3,424,993
680,000
1,530,000
1,900,000
1,233,324
2,276,069
1,620,000
408,309,284
952,900
20,827,661
2,782,467
5,060,000
16,440,000
1,884,019
4,701,879
650,000
3,381,432
1,418,459
530,901
47,955,467
30,000,000
14,184,201
2,126,327
3,282,514,272
19,875,320
3,800
1,250,000
15,017,609

519,973,507
9,050,000
6,130,000
22,272
147,500,000
1,204,207
1,478,725
10,720,000
3,120,000
102,484,736
9,515,965
1,479,782
37,070,000
1,955,239
223,501
3,424,993
680,000
1,530,000
1,900,000
806,666
85,728,910
5,060,000
16,440,000
653,146
1,538,582
650,000
1,519,071
369,279
47,252,105
20,466,328
3,216,810,381
9,850,000
3,800
1,250,000
-

الأردن
�ألبانيا
البحرين
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سعودية
ال�سودان
ال�صومال
العراق
الفلبني
الكويت
املغرب
النم�سا
النيجر
اليمن
اليونان
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
بولندا
بريو
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
جزر القمر
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
جنوب ال�سودان
دول متعددة (�آ�سيا)
دول متعددة (عاملي)
زمبابوي
�سنغافورة
�سورية
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
عمان
غامبيا
فل�سطني
فيتنام
فيجي
كازاخ�ستان
كوبا
كو�سوفو
كولومبيا
التفيا
مالديف
مايل

36,694,932
136,129
8,157,249
49,884
35,552
136,129
2,039,022
40,076,232
163,354
48,810,901
20,000
352,490
4,634,485
12,500
234,218
2,615,683,674
15,474
1,000,000
520,000
20,000
27,107,424
20,000
16,001
49,309
1,821,827
173,354
477,796
136,129

36,694,932
17,384
35,552
40,076,232
48,810,901
4,614,484
166,154
2,609,768,429
1,000,000
520,000
20,000
27,107,424
9,000
1,576,251
205,539
-

136,129
1,053,465
152,695,504
68,064
22,000
59,618,469
136,129
136,129
136,129
35,552
136,129
222,698,194
15,000
136,129
20,001
549,514
3,678,892
11,500
20,001
136,129
190,580

800,000
132,044,875
68,064
59,618,469
222,698,194
15,000
20,001
5,000
3,678,892
8,500
-
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ماليزيا
م�صر
منغوليا
موريتانيا
موزامبيق
نيبال
نيجرييا

الهالل األحمر اإلماراتي

�إثيوبيا
�أذربيجان
�أرمينيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
البحرين
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
اجلزائر
الر�أ�س الأخ�ضر
ال�سعودية
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
العراق
الفلبني
الكويت
�أملانيا
املغرب
اململكة املتحدة
الرنويج
النيجر
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
�إندون�سيا
�أنغوال
�أوغندا
�أوكرانيا
�آيرلندا
�إيطاليا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بيالرو�س
تايلند
تركمان�ستان

16,501
16,060,965
5,990
20,000
5,000
15,386
20,001
157,727,310
9,165,418
27,226
49,006
29,948
28,587
158,459
16,335
2,975,383
2,728,799
16,335
57,174
3,070,869
25,864
5,000,856
21,781
272,257
46,284
10,746,533
8,137,225
29,948
8,766,649
54,811
4,928
119,799
98,285
51,729
16,335
2,297,249
13,585,392
15,029
31,037
35,990,089
219,921
1,598,941
540,994
1,617,240
35,393
24,503
24,503
1,483,894
70,964
1,824,334
1,297,297
70,621
98,952
27,226

16,060,927
5,990
20,000
5,000
15,386
20,001
27,552,006
7,222,613
121,127
175,381
39,224
265,730
432,836
1,289,142
1,837,766
11,070
310,376
443,651
532,056
594,667
363,257
-

تركيا
ت�شاد
توغو
تون�س
جزر القمر
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
جنوب �أفريقيا
جورجيا
جيبوتي
دول متعددة (عاملي)
رومانيا
�ساحل العاج
�سري النكا
�سنغافورة
�سوازيلند
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
عمان
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بي�ساو
فل�سطني
فيتنام
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كمبوديا
كوبا
كو�سوفو
كولومبيا
كينيا
لبنان
مالديف
مايل
ماليزيا
م�صر
منغوليا
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
ميامنار
نيجرييا
نيوزيلندا
هولندا
القطاع الخاص واألفراد

دول متعددة (عاملي)

جمعية الشارقة الخيرية

�إثيوبيا
�أذربيجان

27,226
2,652,219
2,054,064
81,677
19,058
5,445

257,910
374,437
-

43,561
24,503
67,495
5,730,559
27,226
21,781
27,226
38,116
19,058
7,856,946
13,613
33,569
24,503
31,820
21,781
2,799,015
29,948
43,561
199,177
29,948
2,359,511
2,793,402
76,786
8,168
25,864
24,503
1,220,216
459,690
27,226
2,270,511
21,781
7,359,073
43,561
6,258,809
48,665
32,671
118,976
29,948
35,393
19,058
139,295,656
139,295,656
57,090,834
792,082
7,037

6,919,869
352,839
1,411,442
48,023
694,092
267,431
3,587,066
-
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�أرمينيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
البحرين
الربازيل
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
الفلبني
الكونغو
املغرب
املك�سيك
النيجر
الهند
اليمن
�إندون�سيا
�أوغندا
�إيران
�إيطاليا
بلغاريا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
بولندا
بريو
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
تون�س
جنوب �أفريقيا
جيبوتي
دول متعددة (عاملي)
رواندا
زامبيا
�ساحل العاج
�سري النكا
�سنغافورة
�سرياليون
�شيلى
�صربيا
طاجيك�ستان
عمان
غامبيا
غانا

23,479
13,613
8,168
22,029
17,185
1,738,167
81,843
121,427
12,810
60,246
474,823
81,941
2,868,000
3,310,520
139,370
39,750
2,183,332
195,701
33,534
5,445
1,738,734
2,484,848
118,199
358,140
55,211
64,525
54,451
6,806
6,101,442
102,423
1,205,154
9,582
4,084
23,632
29,812
155,704
264,694
26,955
8,168
138,579
77,494
20,082,213
10,087
2,723
48,817
971,869
23,795
64,331
18,990
21,644
468,197
129,023
1,214
791,090

-

غينيا
فل�سطني
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كمبوديا
كندا
كوبا
كو�سوفو
كينيا
التفيا
لبنان
ليبرييا
ماليزيا
مدغ�شقر
م�صر
مالوي
منغوليا
موريتانيا
موزامبيق
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا

مؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية

�إريرتيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
الأردن
�ألبانيا
البحرين
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سنغال
ال�سودان
ال�سويد
ال�صومال
العراق
الفلبني
�أملانيا
املغرب
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�أوكرانيا
�آيرلندا
�إيطاليا
باك�ستان
بلجيكا

74,838
1,386,546
16,621
57,778
123,717
15,464
9,529
17,152
1,346,082
59,897
130,792
55,764
11,163
43,341
3,524,641
126,565
13,613
2,110,349
19,298
30,922
15,464
8,168
56,363,832

22,052,889

1,300,708
270,042
75,041
3,627,636
6,365,389
40,022
1,754,454
10,388
20,504
15,262
179,152
711,891
25,014
7,137,795
759,631
30,016
51,035
408,259
15,008
906,331
83,753
6,812,221
25,014
50,027
39,879
32,558
30,016
21,631
8,400
1,401,152
18,691

1,300,708
3,378,611
136,129
629,057
5,995,429
544,514
404,969
1,063,426
64,267
-
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بنغالدي�ش
بوروندي
بيالرو�س
تايلند
تركمان�ستان
تركيا
ت�شاد
تنزانيا
جزر القمر
جنوب �أفريقيا
�سري النكا
�سنغافورة
�سوي�سرا
�سي�شيل
�صربيا
عمان
غامبيا
غانا
غينيا
فل�سطني
فيتنام
كازاخ�ستان
كوريا اجلنوبية
كو�سوفو
كولومبيا
كينيا
لبنان
مالديف
ماليزيا
م�صر
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
نيجرييا
نيوزيلندا

جمعية دار البر

�إثيوبيا
�إريرتيا
االحتاد الرو�سي
�ألبانيا
الربازيل
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
الفلبني
املك�سيك
النيجر
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليمن
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا

1,539,282
897,138
74,885
108,071
6,755,687
90,049
27,226
176,965
80,946
40,022
193,953
30,016
291,989
341,657
255,546
578,327
1,000,545
15,008
40,022
2,601,416
25,014
78,133
15,008
79,297
25,014
184,794
7,397,605
1,801
536,401
451,253
75,041
18,745
35,019
50,027
25,014
46,356,410
151,915
112,025
41,928
472,609
5,445
652,007
7,383,677
2,199,161
37,217
3,847,891
99,031
3,249,587
1,534,225
38,421
10,781
1,767,484
1,469,488
28,734

55,819
24,095
51,035
80,163
163,937
174,495
1,000,545
300,163
78,133
134,767
5,914,673
1,801
486,374
51,035
18,745
-

بنغالدي�ش
بنني
بوروندي
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
جنوب �أفريقيا
�ساحل العاج
�سري النكا
�سي�شيل
طاجيك�ستان
عمان
غامبيا
غانا
غينيا
فل�سطني
كو�سوفو
كينيا
لبنان
مايل
ماليزيا
م�صر
منغوليا
موريتانيا
موري�شيو�س
نيبال

مؤسسة دبي العطاء

�إكوادور
الأردن
اجلزائر
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
العراق
املغرب
املك�سيك
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
بريو
تنزانيا
تون�س
جزر القمر
دول متعددة (االٔمريكيتني)
دول متعددة (عاملي)
رواندا
زمبابوي
�سانت فن�سنت وغرينادين
�سري النكا
�سرياليون
غامبيا
غانا

431,967
1,927,194
516,288
1,086,284
35,393
1,145,958
891,441
54,451
1,279,569
238,591
193,033
344,429
2,450
472,193
1,192,611
339,056
2,051,391
432,352
468,716
1,532,309
1,492,437
36,101
5,456,081
83,038
997,550
296,418
257,482
38,939,237
100,011
3,608,327
593,969
321,015
60,155
5,242
150,020
1,115,819
242,144
1,170,302
1,226,526
800,087
1,750,625
370,502
160,522
90,373
550,060
406,343
14,281,581
1,068,625
476,052
498,084
331,604
600,065
146,601
800,087

38,939,237
100,011
3,608,327
593,969
321,015
60,155
5,242
150,020
1,115,819
242,144
1,170,302
1,226,526
800,087
1,750,625
370,502
160,522
90,373
550,060
406,343
14,281,581
1,068,625
476,052
498,084
331,604
600,065
146,601
800,087
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فانواتو
فل�سطني
فيتنام
كمبوديا
كولومبيا
كينيا
الو�س
لبنان
ليبرييا
م�صر
مالوي
موزامبيق
نيبال
نيكاراغوا

جمعية دبي الخيرية

�إثيوبيا
الأردن
�ألبانيا
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
الكونغو
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
بنني
بوركينا فا�سو
تايلند
توغو
جيبوتي
�سري النكا
�سرياليون
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
قريغيز�ستان
كمبوديا
كو�سوفو
لبنان
ليبرييا
مايل
مالوي
موريتانيا
نيجرييا

هيئة آل مكتوم الخيرية

�إثيوبيا
�إ�سبانيا
الأردن
ال�سنغال

271,245
637,536
469,765
240,872
1,132,047
244,033
1,707,195
830,127
555,060
214,545
293,443
411,529
907,085
100,011
35,855,411
186,082
420,988
1,113,165
54,429
429,267
229,379
1,457,185
565,617
556,764
216,734
3,882,763
6,384,524
2,201,897
1,747,156
732,727
740,494
1,019,488
332,150
270,745
407,534
326,442
390,015
197,373
706,611
208,941
1,024,236
792,321
141,383
544,619
388,040
5,592,923
1,542,492
608,719
442,208
19,986,940
1,244,625
34,807
429,477
150,832

271,245
637,536
469,765
240,872
1,132,047
244,033
1,707,195
830,127
555,060
214,545
293,443
411,529
907,085
100,011
11,757,849
1,244,625
244,756
150,832

ال�سودان
ال�صومال
الكامريون
الكونغو الدميقراطية
اململكة املتحدة
النيجر
�أوغندا
�آيرلندا
بنني
بوركينا فا�سو
ت�شاد
تنزانيا
توغو
جزر القمر
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
دول متعددة (عاملي)
رواندا
غامبيا
غانا
فرن�سا
كو�سوفو
كينيا
م�صر
موزامبيق
نيجرييا
هولندا

مؤسسة القلب الكبير

الأردن
ال�صومال
العراق
باك�ستان
بنغالدي�ش
تنزانيا
جنوب ال�سودان
�سورية
فل�سطني
ماليزيا
م�صر
موريتانيا

المدينة العالمية للخدمات
اإلنسانية

�إثيوبيا
الأردن
ال�سودان
اليمن
�إندون�سيا
بنغالدي�ش
دول متعددة (عاملي)

مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�إثيوبيا
�إ�سبانيا
�إ�ستونيا

2,261,776
428,460
213,216
481,106
3,270,284
593,699
295,193
3,466,780
248,110
353,606
747,081
593,383
319,124
148,631
454,347
315,959
865,505
509,560
191,454
314,543
104
272,257
554,893
105,319
439,999
176,596
506,216
15,858,714
397,495
49,687
214,647
27,055
1,077,860
2,280,783
99,374
707,050
225,801
993,738
9,762,225
23,000
13,243,788

2,088,514
428,460
213,216
481,106
593,699
292,742
248,110
285,541
602,254
593,383
319,124
148,631
454,347
315,959
865,505
509,560
191,454
314,543
554,893
439,999
176,596
13,243,788

330,000
43,776
165,000
2,424,721
372,341
220,188
9,687,761
12,570,267

330,000
43,776
165,000
2,424,721
372,341
220,188
9,687,761
3,810,587

190,580
40,839
40,839

-

181
مــالحـــق

�أفغان�ستان
الأردن
البحرين
الربازيل
ال�سنغال
ال�سودان
العراق
الفلبني
الكويت
املغرب
النيجر
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
بولندا
بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
تون�س
جزر القمر
جنوب �أفريقيا
جيبوتي
�ساحل العاج
�سري النكا
�سوازيلند
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بي�ساو
فل�سطني
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كمبوديا
كندا
كو�سوفو
كينيا
لبنان
ليبرييا
مالديف
مايل
ماليزيا
م�صر

823,249
95,290
148,146
335,012
198,366
95,233
163,354
164,612
589
103,952
110,870
860,938
27,226
95,290
144,296
644,952
149,741
238,141
369,534
297,335
131,477
153,383
54,451
27,226
305,690
232,780
122,824
73,509
95,290
3,675
40,839
60,332
19,058
65,342
13,613
27,226
1,046,063
19,058
168,753
40,839
13,613
707,868
179,162
446,807
111,625
108,903
210,438
40,839
326,708
13,613
27,226
484,600
40,839
1,371,191

514,847
653
4,029
42,389
17,820
4,574
425,206
71,876
154,118
125,171
52,774
162,432
41,601
4,095
22,216
26,137
38,029
8,712
537,340
74,490
108,903
1,756
194,091
67,520
23,292
152,464
149,948
757,603

منغوليا
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
مولدوفا
نيبال
نيجرييا

جمعية الرحمة لألعمال
الخيرية

�إثيوبيا
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
بنغالدي�ش
تركيا
دول متعددة (عاملي)
لبنان

مؤسسة بيت الشارقة
الخيري

�إثيوبيا
�أفغان�ستان
البو�سنة والهر�سك
ال�سعودية
ال�سودان
ال�صومال
العراق
الفلبني
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
دول متعددة (�أفريقيا)
�سري النكا
�سرياليون
كمبوديا
لبنان
موريتانيا
موزامبيق
ميامنار

مؤسسة أحمد بن زايد
آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�أفغان�ستان
الأردن
ال�سنغال
املغرب
اليمن
�أوزبك�ستان
�أوغندا
بنغالدي�ش
ت�شاد

68,064
135,288
13,613
68,064
13,613
108,903
39,477
9,695,256

10,165
16,335
-

30,419
1,280,437
2,231,414
3,710,558
261,350
1,481
1,424,944
754,653
7,811,053

-

456,150
13,613
386,491
8,685
288,741
106,677
39,995
9,475
110,264
1,370,338
1,203,476
45,297
2,723
29,948
1,227,950
48,843
840,353
25,014
100,054
422,589
559,250
35,393
21,781
457,954
7,479,935

-

272,257
294,664
15,873
272,257
15,873
5,853,526
15,873
54,451
15,873

-
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دول متعددة (�أفريقيا)
م�صر
موريتانيا
برنامج إكسبو اليف

�أفغان�ستان
�إكوادور
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الأردن
البحرين
الربازيل
الدمنارك
ال�صني
الفلبني
�أملانيا
اململكة املتحدة
الرنويج
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
�إندون�سيا
�آيرلندا
�إيطاليا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بيالرو�س
تايلند
تنزانيا
جنوب �أفريقيا
رواندا
�سانت كيت�س ونيف�س
�سلوفينيا
�شيلى
�صربيا
غانا
غرينادا
فرن�سا
فنزويال
فنلندا
كندا
كولومبيا
كينيا
التفيا
م�صر
نيبال
نيجرييا
هايتي
هولندا
االتحاد النسائي العام

ال�سودان
ال�صومال
املغرب
اليمن
باك�ستان
بنغالدي�ش

299,483
299,483
70,324
5,824,974
40,076
100,000
60,114
84,160
99,189
90,172
230,438
200,381
60,114
150,286
50,095
621,182
60,114
300,191
100,000
50,095
170,324
62,118
100,191
150,286
59,112
100,191
40,076
65,841
390,743
49,594
69,532
40,076
55,105
249,475
80,152
50,095
190,362
150,095
40,076
101,994
300,572
100,000
216,412
130,248
180,152
100,000
285,543
5,753,484
925,674
490,063
816,771
36,087
816,771
680,643

3,625,461
40,076
100,000
84,160
99,189
230,438
60,114
150,286
300,191
50,095
100,191
150,286
59,112
100,191
40,076
65,841
390,743
55,105
249,475
80,152
190,362
101,994
300,572
216,412
130,248
180,152
100,000
-

تنزانيا
لبنان
م�صر
موريتانيا

جامعة اإلمارات العربية
المتحدة

�أفغان�ستان
الأردن
البحرين
ال�سعودية
ال�صومال
ال�صني
املغرب
اليمن
�إندون�سيا
بوركينا فا�سو
تايلند
رواندا
�سورية
عمان
غامبيا
غينيا
غينيا بي�ساو
فرن�سا
فل�سطني
ماليزيا
م�صر
موريتانيا
نيكاراغوا

مؤسسة طيران
اإلمارات لألعمال الخيرية

�إثيوبيا
الأردن
الربازيل
الفلبني
املغرب
النيجر
الهند
�أوغندا
باك�ستان
بنغالدي�ش
تنزانيا
جنوب �أفريقيا
زمبابوي
�سري النكا
فرن�سا
كينيا
نيجرييا

مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�إثيوبيا
�أرمينيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان

680,643
544,514
408,386
353,934
2,161,346

1,528,490

66,740
139,658
139,782
260,423
139,782
20,365
53,963
123,792
20,365
20,365
81,460
66,746
117,551
200,095
39,968
40,730
36,293
32,556
206,522
71,062
162,419
53,963
66,745
2,060,270

66,740
139,658
139,782
20,365
53,963
123,792
20,365
20,365
81,460
66,746
117,551
39,968
40,730
36,293
206,522
71,062
162,419
53,963
66,745
-

27,226
57,991
141,574
192,486
14,974
40,839
209,638
69,426
16,063
626,191
36,755
54,451
280,425
16,641
140,212
126,668
8,712
1,817,518

534,308

14,992
7,496
34,981
4,997
29,984

-
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الأردن
البحرين
الربتغال
اجلبل الأ�سود
الدمنارك
الدومينيكان
الر�أ�س الأخ�ضر
ال�سلفادور
ال�سنغال
ال�سودان
العراق
الفلبني
الكونغو الدميقراطية
�أملانيا
املغرب
املك�سيك
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية
�إندون�سيا
�أوكرانيا
�آيرلندا
�آي�سلندا
باك�ستان
بربادو�س
بروناي
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنما
بوت�سوانا
بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توفالو
تون�س
تونغا
جزر البهاما
جزر القمر
جنوب �أفريقيا
جورجيا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
�ساحل العاج
�ساموا
�سري النكا
�سنغافورة
�سوازيلند
�سورية
�سوي�سرا
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غواتيماال

39,978
24,986
35,758
12,493
9,995
7,496
16,241
4,997
16,241
24,986
17,590
24,986
4,997
12,493
34,981
3,047
7,496
7,496
9,995
7,496
14,992
7,496
73,580
7,496
12,493
7,538
4,997
4,997
2,998
8,038
19,989
3,998
147,075
11,993
6,496
9,995
6,496
7,496
7,996
41,292
7,496
9,995
5,997
20,531
16,241
4,997
29,984
19,989
18,522
8,199
1,055
9,995
7,496
16,241
4,997

127,086
27,226
8,199
-

فل�سطني
فيتنام
فيجي
قرب�ص
كازاخ�ستان
كرواتيا
كندا
كوريا اجلنوبية
كو�سوفو
كولومبيا
كينيا
التفيا
الو�س
لبنان
لك�سمربغ
لي�سوتو
مالديف
ماليزيا
مدغ�شقر
م�صر
مالوي
منغوليا
موري�شيو�س
موزامبيق
مولدوفا
ناميبيا
نيبال
نيكاراغوا
نيوزيلندا

مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال

دول متعددة (عاملي)

صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات
الحية

�إثيوبيا
�أرمينيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�إكوادور
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الربازيل
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
الفلبني
الكامريون
الكونغو
املغرب
املك�سيك
اململكة املتحدة
الهند

79,956
7,496
8,995
14,992
17,490
12,493
21,988
29,984
12,493
3,998
191,895
29,984
7,496
69,962
4,997
8,038
9,995
12,493
2,998
31,983
6,996
169,907
12,493
12,493
7,496
6,028
4,997
2,998
8,995
1,737,226

181,901
39,978
149,918
-

1,737,226
1,566,207

1,283,290

17,482
6,101
16,502
18,082
43,556
21,941
20,003
36,939
14,062
9,994
4,501
20,003
15,002
21,253
54,794
9,701
6,501
79,911
7,501
155,072

17,482
6,101
43,556
20,003
36,939
9,994
4,501
20,003
15,002
21,253
54,794
9,701
6,501
79,911
155,072
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الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
اليونان
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
�إيران
بابوا غينيا اجلديدة
باك�ستان
بروناي
بليز
بنني
بوليفيا
بريو
بيالرو�س
تركيا
تنزانيا
جامايكا
جزر �سليمان
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زمبابوي
�سري النكا
�سنغافورة
�سي�شيل
�شيلى
غابون
غانا
غرينادا
غواتيماال
غينيا
غينيا اال�ستوائية
فرن�سا
فيتنام
كازاخ�ستان
كمبوديا
كوبا
كو�ستاريكا
كولومبيا
كينيا
لبنان
مايل
مدغ�شقر
م�صر
مالوي
منغوليا
ناميبيا
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا
هولندا

60,508
10,001
5,001
58,638
24,353
3,000
28,346
8,501
7,401
8,001
12,502
6,001
5,001
23,423
5,001
10,001
11,502
23,003
17,502
57,712
20,503
11,001
11,001
17,002
2,000
19,520
5,001
10,001
28,154
12,002
22,643
20,003
9,051
16,102
5,001
36,505
21,403
5,001
10,201
12,312
5,001
60,158
67,009
4,501
12,502
59,808
13,002
20,998
6,751
10,001
16,114
7,001
16,502
8,151

58,638
24,353
3,000
28,346
8,501
7,401
12,502
6,001
5,001
23,423
5,001
10,001
11,502
23,003
17,502
57,712
20,503
11,001
11,001
2,000
19,520
12,002
22,643
20,003
9,051
16,102
5,001
21,403
5,001
10,201
12,312
5,001
60,158
67,009
4,501
12,502
59,808
13,002
20,998
6,751
10,001
16,114
7,001
-

مؤسسة سقيا اإلمارات
1,524,393
88,407
�أفغان�ستان
10,890
الأردن
29,010
الربازيل
92,567
الفلبني
13,613
الواليات املتحدة الأمريكية
141,250
�أوغندا
10,890
�أوكرانيا
168,119
بنغالدي�ش
61,022
بنني
32,671
بوركينا فا�سو
5,118
تايلند
14,293
ت�شاد
10,890
تون�س
24,503
�سري النكا
17,316
طاجيك�ستان
10,890
فل�سطني
201,913
قريغيز�ستان
201,048
كازاخ�ستان
10,890
كندا
365,479
مايل
13,613
م�صر
مراكز إيواء النساء واألطفال 1,143,706
1,143,706
دول متعددة (عاملي)
مؤسسة نور دبي
1,140,596
400,000
�إثيوبيا
50,000
بنغالدي�ش
690,596
دول متعددة (عاملي)
مركز أمان اليواء النساء
584,476
واالطفال
584,476
دول متعددة (عاملي)
طيران اإلتحاد
362,687
6,806
الأردن
8,168
الفلبني
28,410
املغرب
42,690
الهند
23,142
اليونان
81,677
بنغالدي�ش
4,356
�سري النكا
4,084
فيتنام
163,354
كازاخ�ستان
مؤسسة سلطان بن خليفة
27,226
آل نهيان اإلنسانية والعلمية
27,226
ت�شاد
المجموع الكلي
7,791,891,761

1,299,400
88,407
18,120
81,677
55,788
157,228
61,022
32,671
5,118
24,503
6,425
201,913
201,048
365,479
1,143,706
1,143,706
3,863,554,899
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التعليقات الختامية
أغرا�ض �إي�ضاحية فقط ،وال تعرب عن �أي ر�أي �أو اعرتاف �أو ت�صديق
�1.1إخالء امل�س�ؤولية :جميع اخلرائط واملواد/الر�سوم اجلغرافية الواردة يف هذا التقرير م�ستخدمة ل ٍ
من جانب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل� ،أو دولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�ش�أن الو�ضع القانوين لأي دولة� ،أو �إقليم� ،أو مدينة� ،أو منطقة� ،أو لأي من ال�سلطات
امل�س�ؤولة فيها� ،أو �أي تعيني حلدودها.
ب .معدالت ال�صرف امل�ستخدمة 1 :دوالر �أمريكي =  3.673درهم �إماراتي.
ج .مت تقريب الن�سب املئوية �إىل �أقرب عدد �صحيح لتي�سري القراءة .وعليه؛ فقد تظهر فروق تقريبية يف بع�ض احلاالت.
د .مت احل�صول على جميع ال�صور ،وحتديد م�صادرها بو�ساطة اجلهات املانحة الإماراتية ،واجلهات احلكومية الإماراتية.
 2.2تُع ُّد قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ،وكذلك ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل دخلها القومي الإجمايل املقدمة خالل عام
 ،2018قيم ًا م�ؤقتة حتى تاريخ طباعة هذا التقرير ،و�سيتم ت�أكيد القيم النهائية من ِقبل جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
يف دي�سمرب  .2019بينما ت�ستند قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ،وكذلك ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل دخلها القومي
الإجمايل للفرتة من عام � 2013إىل � ،2017إىل الأرقام النهائية ال�صادرة عن جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وابتدا ًء
من تدفقات امل�ساعدات املقدمة يف عام  ،2018اتبعت جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،منهجية جديدة الحت�ساب قيمة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية؛ حيث تعني منهجية « ُمكافئ املنح» اجلديدة التي مت تطبيقها احت�ساب «مقدار املنحة» فقط� ،أو مبلغ القر�ض الذي قدمته اجلهة
املانحة كقر�ض بفائدة �أقل من معدالت ال�سوق فح�سب؛ كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية .وت�ستند قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية لعام  ،2018وكذلك ن�سبة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل للدولة يف عام  2018الواردتان يف هذا التقرير �إىل تلك املنهجية اجلديدة .ومع هذا ،فبا�ستثناء �أرقام
وقيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الرئي�سية (�أي ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل للدولة عام  ،2018وقيمة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ال�صافية يف عام  ،)2018مت احت�ساب جميع قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الواردة يف هذا التقرير على �أ�سا�س «نقدي» �أو على �أ�سا�س «التدفق».
http://www.oecd.org/development/development-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.htm 3.3
 4.4با�ستثناء اجلز�أين «ب» و»ج» من الف�صل الأول ،اللذين ي�شريان �إىل قيم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية ،ف�إن جميع �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
الأخرى الواردة يف هذا التقرير ت�شري �إىل قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية.
 5.5مت احت�ساب قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لعام  2018باتباع منهجية جديدة ،وعليه ف�إن عر�ض بيانات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية للأعوام من
� 2016إىل  2018يف هذا الف�صل هو بغر�ض ا�ستعرا�ض القيم ال�سنوية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات على مدار هذه الأعوام الثالثة
فح�سب .ملزيد من التفا�صيل راجع الف�صل ال�ساد�س :امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات.
 6.6مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) ..نظرة عامة على الأو�ضاع الإن�سانية العاملية لعام .2019
https://www.thenational.ae/uae/dubai-sends-aid-to-indonesia-earthquake-and-tsunami-victims-1.780803 7.7
https://www.khaleejtimes.com/news/government/sheikh-mohamed-visits-jakarta-history-of-uae-indonesia-ties 8.8
 9.9تقرير الأمم املتحدة حول �أهداف التنمية امل�ستدامة .2018
 1010و�صل �إجمايل امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  2018مل�صلحة قطاع ال�صحة يف حاالت الطوارئ �إىل  1.46مليار درهم �إماراتي ( 179.6مليون
دوالر �أمريكي) ،ومت تعيني بع�ضها �ضمن الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
https://reliefweb.int/report/yemen/outbreak-update-cholera-yemen-7-december-2018 1111
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 1212
https://reliefweb.int/report/pakistan/uae-delivers-371-million-polio-vaccines-pakistani-children1313
http://www.worldbank.org/en/country/maldives/overview; https://www.thenational.ae/business/economy/adfd-gives-50m-loan-to-1414

develop-maldives-airport-1.668508
� 1515صحيفة وقائع �صادرة عن مكتب املمثل ال�سامي للبلدان الأقل منو ًا والبلدان النامية غري ال�ساحلية والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،لعام http:// ،2017
unohrlls.org/custom-content/uploads/2017/03/LLDCs-Fact-Sheet_2017_REVISEDS.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7 1616
https://www.adfd.ae/english/NewsandEvents/News/NewsandEvents/Pages/NewsDetailsHome.aspx?Name=1351717
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2019/Jul/IRENA-ADFD-Partnership-Delivers-10MW-Solar-PV-Project-in-Cuba1818
1919تقت�ضي �سيا�سة « %100للمر�أة» �أن ت�ستهدف ن�سبة  100يف املائة من امل�ساعدات املقدمة حتت �إ�شراف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �أو تدمج عن�صر امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات كعن�صر �أ�سا�سي �ضمن �سيا�ساتها وبراجمها ،بحلول عام .2021
2020املوقع الإلكرتوين للأمم املتحدة.
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/united-arab-emirates-contributes-extraordinary-us-50-million-unrwa-strong-0 2121
2222تقرير الأمني العام ،طبعة خا�صة :التقدم املح َرز نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
 2323و�صلت القيمة الإجمالية للم�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ ،املقدمة من دولة الإمارات خالل عام � ،2018إىل  660مليون درهم �إماراتي ( 179.6مليون دوالر
�أمريكي) .ومت تعيني بع�ضها �ضمن الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة.
2424نظرة عامة على العمل الإن�ساين العاملي يف عام  ،2019مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا).
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_health_cluster_bulletin_may_2019_1.pdf 2525
https://www.odi.org/opinion/10341-snapshot-out-school-youth-uganda 2626
https://www.unicef.org/mali/en/children-mali 2727
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-commits-aed-73-million-usd-20-million-to-education-in- 2828
emergencies.html
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.دول �أع�ضاء يف الأمم املتحدة2929
http://unohrlls.org/about-sids/ 3030
https://sustainabledevelopment.un.org/samoapathway.html 3131
http://www.worldbank.org/en/country/maldives/overview; https://www.thenational.ae/business/economy/adfd-gives-50m-loan-to- 3232
develop-maldives-airport-1.668508
)WAM( ،2019  مار�س19 ،�أبوظبي3333
https://www.unocha.org/story/mali-food-security-protection-and-peace-what-people-need-most-deputy-humanitarian-chief3434
https://www.unicef.org/mali/en/children-mali; https://reliefweb.int/report/mali/mali-humanitarian-response-plan-january-december-20183535
2018  نظرة عامة على االحتياجات الإن�سانية يف3636
20Report_0.pdf%20Summary%https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/English3737
https://www.worldbank.org/en/country/pakistan/overview3838
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/pakistan-and-afghanistan-the-final-wild-poliovirus-bastion3939
.Main Findings of Living Standards in Palestine (Expenditure, Consumption and Poverty), 2017 .1028 ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني4040
 نظرة عامة على االحتياجات الإن�سانية يف الأرا�ضي.https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno-hrp_dashboard_-_english.pdf; OCHA 4141
.2019 الفل�سطينية املحتلة
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2019 4242
https://www.unicef.org/sop/what-we-do/education-and-adolescents 4343
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/united-arab-emirates-makes-extraordinary-contribution-us-50-million-unrwa 4444
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-2019-humanitarian-response-plan-january-december-2019 4545
https://www.unocha.org/sudan/about-ocha-sudan 4646
https://www.unocha.org/sudan/about-ocha-sudan 4747
https://www.unicef.org/sudan/education4848
 قيم ًا �أ َّولية �إىل �أن يتم، ون�سبتها من دخلها القومي الإجمايل،2018  خالل عام، ُت َع ُّد �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة4949
.2019 �إ�صدار الأرقام النهائية بو�ساطة جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف دي�سمرب
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionan5050
dcoverage.htm
https://www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf5151
http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview5252
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