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رسالة

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

منذ ال�سنة الأوىل لت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أمر ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،ب�إن�شاء �صندوق �أبوظبي للتنمية ،ليكون عون ًا و�سنداً
للدول املحتاجة

معلن ًا بذلك منهج ًا حافظت عليه الدولة على مدى  43عاما ،وعزّز ذلك
النهج �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان “حفظه اهلل”،
و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،و�أولياء
عهودهم.
على مدى العقود الأربعة الأخرية قدّمت الإمارات ب�سخاء الدعم يف �شكل
م�ساعدات ومنح وقرو�ض� ،ساهمت يف �إطالق مئات امل�شاريع يف ع�شرات
الدول ،يف جماالت التنمية وتطوير البنى التحتية ،وحماربة الفقر
والأمرا�ض ومواجهة الكوارث الطبيعية ،و�إيواء النازحني وامل�شردين،
وبناء امل�شاريع الكبرية التي حت ّقق اال�ستدامة ،وتخلق فر�ص عمل ل�شعوب
تلك الدول.
�إنه ونتيجة لهذا اجلهد املخل�ص ،والعطاء النابع من القلب� ،أ�صبحت
دولة الإمارات العربية املتحدة دول ًة رائد ًة على ال�صعيد العاملي يف جمال
و�ص ّنفت ك�أكرب دولة مانح ٍة يف العامل من حيث
امل�ساعدات الإن�سانيةُ ،
ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل يف
العام  ،2013وفق ما �أعلنته جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية.
�إن التقرير الذي بني �أيديكمّ ،
يو�ضح بالأرقام والأ�سماء ،وب�شفافية
عالية ،حجم امل�ساعدات واملنح وامل�شاريع التنموية ،التي قدمتها دولة
الإمارات العربية املتحدة يف بلدان عديدة ،كما يظهر وقوف الدولة �إىل
جانب ال�شعوب العربية التي تعر�ضت بلدانها وال تزال ،حلروب طاحنة،

�أجربت ماليني الأ�شخا�ص على النزوح من ديارهم واللجوء �إىل بلدان
�أخرى ،ووجدنا من واجبنا الأخالقي والإن�ساين م�ؤازرة النازحني يف
حمنتهم ،وقد بلغ حجم امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية املوجهة �إىل
املت�ضررين من الأزمة ال�سورية ما قيمته  377مليون درهم خالل
العامني  2012و.2013
�إن اختيار دولة الإمارات العربية املتحدة يف مقدمة املانحني الدوليني
ل�سنة  ،2013ي�شجعنا على اال�ستمرار يف تقدمي الدعم ،وزيادة العطاء،
وبناء �شراكات فعالة ،وهذا الدور الريادي يلقي على عاتقنا م�س�ؤولية
االلتزام بربامج تنموية م�ستدامة� ،إىل جانب دعم الدول النامية
لتحقيق �أهدافها الإمنائية الألفية.
�إننا نتوجه بال�شكر ،ونعبرّ عن تقديرنا الكبري للعمل الذي �أجنزته وزارة
التنمية والتعاون الدويل ،واجلهود التي بذلتها الوزارة يف �إعداد هذا
التقرير.
واهلل ويل التوفيق،،،

من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة
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كلمة

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي

نتاج ًا لر�ؤية القيادة الر�شيدة واجلهود والإجنازات التي قامت دولة الإمارات العربية
املتحدة وم�ؤ�س�ساتها املانحة فقد نالت الإمارات املرتبة الأوىل عاملي ًا ك�أكرب دولة مانحة
للم�ساعدات اخلارجية الر�سمية عن العام  ،2013وذلك قيا�س ًا بحجم امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية مقارن ًة بالدخل القومي الإجمايل

ح�سب البيانات الأولية ال�صادرة من جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .كما كان عام 2013
�أول عام كامل تتوىل خالله وزارة التنمية والتعاون الدويل م�س�ؤولية
تن�سيق وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية وتوحيد وتكامل جهود اجلهات
املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية ،بالإ�ضافة اىل
التعاون مع املنظمات الدولية.
ويف ظل الإجنازات التي حققتها الإمارات فيما يتعلق بحجم
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مقارنة بالدخل القومي الإجمايل يف
عام  ،2013من املتوقع �أن ي�ؤدي هذا يف النهاية �إىل زيادة عدد
الأ�شخا�ص الذين �سيح�صلون على امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
يف خمتلف �أنحاء العامل .واذا ما ا�ستعر�ضنا عدد امل�ستفيدين من
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ،يف ظل زيادة تركيز اجلهات
املانحة الإماراتية على دعم حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية للدولة
النامية� ،سنلم�س ارتفاع ًا لي�س يف الرقم الإجمايل للم�ساعدات
ومدى فعالية امل�ساعدات فح�سب ،بل كذلك يف طرق توزيع وتوجيه
امل�ساعدات �إىل املجاالت اال�سرتاتيجية امللحة.
كما كانت اجلهات املانحة الإماراتية �شديدة ال�سخاء على نحو
يدعو للفخر والإعجاب يف توفري التمويل للربامج وامل�شاريع يف
عام  .2013فعلى �سبيل املثال ،تعددت الربامج وامل�شاريع املمولة
بوا�سطة اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2013لت�شمل دعم
امليزانية املقدم حلكومة فل�سطني ،وم�شروعات تطوير البنية التحتية
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والتعليم والرعاية ال�صحية يف م�صر ،واال�ستجابة وا�سعة النطاق
لأزمة الالجئني ال�سوريني يف خمتلف �أنحاء املنطقة ،وبناء امل�ست�شفى
الإماراتي يف باك�ستان ،وبرنامج املياه وال�صرف ال�صحي يف املدار�س
يف مايل ،وبناء �شبكة طرق حديثة تربط ما بني تريانا و�ألبا�سان يف
�ألبانيا ،وم�شروع حت�سني معدل �إمتام الفتيات للتعليم الأ�سا�سي يف
موزمبيق ،وامل�ساهمات املمنوحة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�إيرينا) ،وال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص للق�ضاء على
مر�ض �شلل الأطفال .حيث كانت الربامج املمولة بوا�سطة اجلهات
الإماراتية املانحة خالل عام  2013ذات ت�أثري فعال ،وي�ؤمل تو�سيع
نطاق هذه الربامج على مدى ال�سنوات املقبلة.
وبهذه املنا�سبة� ،أود �أن �أهنئ �شركائنا من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية واخلريية الإماراتية على ما بذلوه من عمل رائع ،والذي
ترك اثار ًا جمة على حياة �أعداد ال ح�صر لها من الأ�شخا�ص يف �شتى
�أنحاء العامل.
وتف�ضلوا بقبول خال�ص ال�شكر وفائق التحية واالحرتام،

لبنى بنت خالد القا�سمي
وزيرة التنمية والتعاون الدويل
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المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة المدفوعة عام 2013

حجم المساعدات الخارجية المدفوعة

<  0.2مليون درهم �إماراتي
>  1 - 0.2مليون درهم �إماراتي
>  10 - 1مليون درهم �إماراتي
>  25 - 10مليون درهم �إماراتي
>  100 - 25مليون درهم �إماراتي
>  300 - 100مليون درهم �إماراتي
>  300مليون درهم �إماراتي

 21.63مليار درهم �إماراتي
املجموع الكلي

ملحوظة:
املعلومات الواردة يف هذه اخلريطة ال تعرب بال�ضرورة عن �أي ر�أي
�أو اعرتاف وزارة التنمية والتعاون الدويل ودولة الإمارات العربية
املتحدة فيما يتعلق بالو�ضع القانوين لأي دولة �أو منطقة �أو مدينة �أو
ب�سلطاتها املعنية �أو �أي تغيري يف احلدود.
مطبوع على ورق �صديق للبيئة بن�سبة %100
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نبذة عن

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

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

اختصاصات الوزارة

1.1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدولة ب�ش�أن التنمية والتعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة ،ورفعها �إىل جمل�س
الوزراء للإعتماد.
2.2حتديد جماالت التنمية و التعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي ميكن �أن تقدمه الدولة بالتعاون مع اجلهات
املانحة فيها ،وذلك على �ضوء ال�سيا�سة العامة املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
3.3تن�سيق وتوحيد و�ضمان تكامل جهود وبرامج وجماالت التنمية والتعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها الدولة ،وذلك مع كافة اجلهات
املخت�صة ،و�صوال اىل حتقيق الغايات الق�صوى املن�شودة منها.
4.4التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة بالتنمية والتعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية ،وذلك بالتن�سيق مع
وزارة اخلارجية و اجلهات املعنية.

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

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

5.5توثيق كل �صور و�أ�شكال برامج التنمية و التعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها الدولة ب�شقيها احلكومي وغري حكومي وذلك مع اجلهات
الدولية املعينة.
6.6امل�ساهمة يف تطوير قدرات الكوادر الب�شرية العاملة بالدولة يف خمتلف اجلهات املعنية بتقدمي برامج التنمية والتعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية.
7.7تقييم �آثار برامج التنمية والتعاون الدويل وامل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها كافة اجلهات املعنية بالدولة ل�ضمان تنا�سبها مع �أهداف الدولة
الإ�سرتاتيجية.
8.8تنمية الوعي بدور الدولة كمانح دويل مبا يعزز دور ومكانة الدولة على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وتعزيز عالقات الدولة مع املانحني يف الدول
الأخرى واملنظمات الإقليمية والدولية احلكومية وغري احلكومية وذلك بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية.
9.9متثيل الدولة يف امل�ؤ�س�سات التنموية الإقليمية والدولية غري املالية املتعلقة بالإغاثة وامل�ساعدات الدولية ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واملنظمات
العاملية غري احلكومية منها املتعلقة باالخت�صا�صات املناطة بالوزارة وذلك بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية.
�1010أية مهام واخت�صا�صات �أخرى تعهد �إليها مبقت�ضى القانون وقرارات من جمل�س الوزراء.

القيم المؤسسية
ال�شفافية
امل�ساءلة
التميز
الإبداع
الإلتزام
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الملخص
التنفيذي
�إن تقرير امل�ساعدات اخلارجية للإمارات العربية املتحدة  2013هو اخلام�س �ضمن �سل�سلة �سنوية تن�شرها حكومة
الإمارات العربية املتحدة ،وال�صادر �أ�ص ًال عن مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية القائم �آنذاك ،وي�صدر هذا
التقرير للمرة الثانية على التوايل عن وزارة التنمية والتعاون الدويل .يعر�ض التقرير بيانات من  38جهة مانحة
املي�سرة امل�صروفة واملودعة خالل عام .2013
من القطاعني العام واخلا�ص قدمت تفا�صيل حول املنح والقرو�ض ّ
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن  17من اجلهات املانحة ال 38تعترب جهات حكومية مت جمعها و�إدراجها حتت عنوان
“امل�ساعدات احلكومية”.
ي�سعى التقرير �إىل تقدمي نظرة �شاملة عن كافة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية� ،سواء التنموية �أو الإن�سانية �أو اخلريية ،املمنوحة من القطاعني العام
واخلا�ص .ويف هذا الإطار ،فقد جاءت تفا�صيل امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية �أكرث حتديدا و�أكرث دقة كما �سجلته منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ب�شكل
ي�سمح ب�إجراء املقارنة مع دول ومنظمات �أخرى دولية مانحة وي�شجع دولة الإمارات العربية املتحدة على تكثيف جهودها لت�صبح يف �صدارة الدول املانحة يف
العامل.
وقد مت ت�سليط ال�ضوء يف هذا التقرير على النجاح الفائق الذي حققته دولة الإمارات العربية املتحدة يف بلوغ املركز املتقدم يف جمال امل�ساعدات اخلارجية.
حيث االرتفاع امللحوظ يف ن�سبة امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية مقابل الدخل القومي الإجمايل .فبينما مت قيا�سها بن�سبة  %0.33يف  ،2012ارتفعت اىل ن�سبة
 %1.33يف � ،2013أي بارتفاع يفوق �أربعة �أ�ضعاف .ويقارن هذا الرقم ب�شكل �إيجابي جدا مع امل�ستهدف العاملي الذي مت حتديده من قبل اجلمعية العامة
1
للأمم املتحدة والبالغ ن�سبته  ،%0.70وهو معدل ا�ستطاع عدد قليل من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بلوغه تاريخيا ،وجتاوزه يف حاالت نادرة جدا.
وبعيد ًا عن امل�ساعدة الر�سمية وفق حتديد منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وكما كان احلال يف ن�سخ �سابقة ،يتناول التقرير �سخاء القطاع الإماراتي
اخلا�ص والأفراد الإماراتيني .وي�شمل ذلك الأن�شطة وا�سعة النطاق يف جمع الأموال اخلا�صة التي متكن الهالل الأحمر الإماراتي وغريها من امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية واخلريية الإماراتية بتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية �إىل الدول وال�شعوب املحتاجة ،والتجاوب ب�سرعة وبفعالية مع حاالت الطوارئ الإن�سانية.

في عام  ،2013قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة
مساعدات خارجية بقيمة إجمالية بلغت

 21.63مليار
( 5.89مليار دوالر أمريكي)
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امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان( .امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)
ج�سر ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان والذي ّمت تنفيذه من قبل

درهم إماراتي

الإ�ضافة �إىل ذلك ،يعك�س التقرير التزام الدولة القوي والفعال جتاه الأهداف الإمنائية للألفية التي حددها القادة العامليون يف قمة الأمم املتحدة للألفية يف
نيويورك �سنة  ،2000من �أجل حتقيقها بنهاية عام  .2015وقد اعترب املجتمع الدويل املهام اال�سرتاتيجية الثمانية �ضمن �إطار الأهداف الإمنائية للألفية
�أ�سا�سي ًة وحا�سمة لت�سريع وا�ستدامة اجلهود يف �سبيل تخلي�ص العامل من الفقر املدقع.
ويف العام  ،2013وا�صلت الإمارات عملها مع الدول ال�شريكة واملنظمات الدولية يف �سبيل حتقيق الأهداف الإمنائية الدولية للألفية عرب براجمها
للم�ساعدات اخلارجية يف جماالت عديدة مثل ال�صحة ،والتعليم ،والزراعة ،والتنمية االقت�صادية واالجتماعية .و�أطلقت الإمارات م�شاريع خمتلفة ت�ساهم
يف حت�سني الإمداد الغذائي يف الدول الفقرية ،وتعزيز اال�ستدامة البيئية واملحافظة على التنوع البيولوجي ،ف�ض ًال عن حت�سني �إدارة املياه ،وحمالت تلقيح
الأطفال ،وتقدمي دعم كبري للجهود الرامية �إىل الق�ضاء على �شلل الأطفال يف العامل وغريها من حمالت املكافحة �ضد الأمرا�ض.
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مف�صلة حول ن�شاطات كل جهة مانحة �إماراتية وت�أثريها امليداين يف خمتلف الدول التي تقدم فيها
وكما جاء يف الن�سخ ال�سابقة ،يقدم التقرير
ٍ
معلومات ّ
خدماتها .وقد �صرفت اجلهات املانحة الإماراتية  21.63مليار درهم �إماراتي ( 5.89مليار دوالر �أمريكي) يف عام  2013على �شكل منح وقرو�ض
لن�شاطات وبرامج تُعنى بالتنمية ،والإغاثة الإن�سانية والأعمال اخلريية يف  145دولة .حيث �إن الن�سبة الكربى من �إجمايل هذه امل�ساعدات البالغة
(� – )%94.6أي ما يعادل  20.46مليار درهم �إماراتي كان ذا طابع �إمنائي ومرتبط ب�شكل مبا�شر بالربامج والأن�شطة التي تدعم بلوغ الأهداف الإمنائية
2
للألفية يف عدد كبري من الدول املتلقية.
كانت امل�ساعدات احلكومية املانح الإماراتي الأكرب للعام � ،2013إذ بلغ جمموع منحها  17.85مليار درهم �إماراتي ( 4.86مليار دوالر �أمريكي) �أي ما
يعادل  %82.6من جمموع املنح� .أما من حيث التوزيع اجلغرايف ،كانت م�صر البلد املتلقي الأكرب للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،وذلك لتمويل امل�شاريع
التنموية ودعم احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النظام املايل ،حيث مت �إنفاق ما يقارب  16.99مليار درهم �إماراتي ( 34.6مليار دوالر �أمريكي)
كم�ساعدات خارجية �إىل م�صر ،علم ًا �أن  %98.6منها مت تقدميها من حكومة الإمارات العربية املتحدة .وجتدر الإ�شارة اىل �أن الدول التي تلقت م�ساعدات
خارجية من الإمارات يف ال�سنوات الأخرية (مثل ال�صومال واليمن وباك�ستان و�أفغان�ستان) مل ت�شهد �أي انخفا�ض يف م�ستويات امل�ساعدة اخلارجية الإماراتية
املقدمة �إليها خالل العام .2013

مقدمـة

ال يزال التقرير ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عامه اخلام�س مبثابة حجر
الأ�سا�س للجهود التي تبذلها الدولة من �أجل حت�سني معايري ال�شفافية وامل�ساءلة ،وكذلك امل�ساهمة يف جعل قطاع
امل�ساعدات اخلارجية �أكرث ات�ساق ًا وترابط ًا وفعالية

يهدف تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام � 2013إىل عك�س املالحظات التي مت جتميعها من تقارير الأعوام ال�سابقة ،بالإ�ضافة
�إىل �إدخال عدد من الإق�سام اجلديدة ،وت�شمل ف�صل جديد عن الأهداف الإمنائية للألفية ،ويت�ضمن ا�ستعرا�ض ًا لتاريخ الأهداف الإمنائية للألفية ،بالإ�ضافة
التوجهات التي اتبعتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  2013عند دعمها للم�شروعات التي تتواكب مع الأهداف الإمنائية للألفية.
�إىل ّ
وت�ؤكد وزارة التنمية والتعاون الدويل على التزامها بالعمل مع كافة ال�شركاء من �أجل موا�صلة حت�سني وتطوير هذا التقرير ال�سنوي ،والعمل على �ضمان تلبيته
الحتياجات القراء.

نظرة عامة على تقرير عام 2013
يتكون هذا التقرير من مقدمة وملخ�ص تنفيذي و�ستة ف�صول وخمططات بيانية و�ستة مقاالت ومالحق.
الف�صل الأول  -نظرة عامة :يتناول هذا الف�صل ال�صورة العامة للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  ،2013مع
مقارنة ملا مت تقدميه خالل عامي  2011و.2012
الف�صل الثاين  -التوزيع اجلغرايف :وي�ستعر�ض هذا الف�صل التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  ،2013مقارن ًة
مبا مت تقدميه عامي  2011و ،2012مق�سمة وفقا للقارات واملناطق اجلغرافية ،بالإ�ضافة �إىل حتليل تف�صيلي للم�ساعدات املمنوحة لعدد من الدول التي
تعترب من �أعلى الدول تلقي ًا للم�ساعدات من دولة الإمارات العربية املتحدة.
الف�صل الثالث  -فئات وقطاعات امل�ساعدات :يحتوي الف�صل الثالث على ت�صنيف امل�ساهمات مع حتليل لأن�شطة امل�ساعدات الإماراتية وفقا لفئات امل�ساعدات
والقطاعات ،مع �شرح لأهم القطاعات التي دعمتها دولة الإمارات خالل عام  ،2013مقارن ًة مبا مت دعمه خالل عامي  2011و.2012
الف�صل الرابع  -امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية :يلقي الف�صل الرابع نظرة عامة على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي قدمتها دولة الإمارات ،كما ّمت
تعريفها من ِقبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وحتليلها ب�شكل مف�صل ح�سب القارة ،والإقليم ،والقطاع ،ونوع
التمويل ،وم�ستوى الدخل ،ونوع امل�ساعدة.
الف�صل اخلام�س  -الأهداف الإمنائية للألفية :ي�ستعر�ض هذا الف�صل تاريخ الأهداف الإمنائية للألفية والتقدم الذي حترزه دول العامل يف �سبيل حتقيقها،
التوجهات والأولويات التي اتبعتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  2013عند اختيارها للم�شروعات التي تدعمها بامل�ساعدات
بالإ�ضافة �إىل ّ
اخلارجية ،مبا يتواءم مع الأهداف الإمنائية للألفية ،م�صنفة ح�سب الإقليم ،و�أعلى الأهداف الإمنائية للألفية متوي ًال ،ونوع امل�ساعدات.
الف�صل ال�ساد�س  -اجلهات املانحة :ي�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س �أن�شطة اجلهات املانحة الإماراتية التي قامت بتوثيق �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي
نفذتها خالل عام  2013لدى وزارة التنمية والتعاون الدويل.
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يتاح تقرير امل�ساعدات اخلارجية لعام  2013لالطالع من خالل املوقع ( )micad.gov.aeوميكن للقراء الراغبني يف ا�ستعرا�ض بيانات
امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية ب�شكل �أكرث تف�صي ًال زيارة قاعدة بيانات خدمة تتبع امل�ساعدات اخلارجية على الإنرتنت ،على املوقع االلكرتوين
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المنهجية

الشكل  1الفرق بين توثيق المساعدات اإلنمائية الرسمية والمساعدات الخارجية اإلماراتية

ت�ستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير �إىل �سجالت امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها اجلهات الإماراتية املانحة �إىل وزارة التنمية والتعاون الدويل .فقد
تلقت وزارة التنمية والتعاون الدويل � -أثناء �إعداد هذا التقرير� -أكرث من � 3,123سج ًال �أو قيد ًا منف�ص ًال ،تت�ضمن معلومات عن املبالغ التي مت دفعها
بالفعل �أو تلك التي مت الإعالن عن االلتزام بدفعها من ِقبل  38جهة �إماراتية مانحة ،من بينها  17جهة مانحة حكومية.
مت بعد ذلك جتميع هذه املعلومات والتحقق من �صحتها وتن�سيقها وفق ًا للتعريفات املذكورة �أدناه ،ثم �إعادة ار�سالها �إىل اجلهات املانحة لت�أكيد �صحتها .وكما
هو احلال بالن�سبة للتقارير ال�صادرة يف الأعوام ال�سابقة� ،أجرت �شركة - 3 KPMGوهي واحدة من �أكرب �شركات اخلدمات املهنية يف العامل -عملية مراجعة
خارجية ل�ضبط اجلودة ،4من �أجل الت�أكد من جودة البيانات الواردة من اجلهات املانحة التي مت توثيقها وت�صنيفها وحتليلها .وقد قامت وزارة التنمية
والتعاون الدويل بتنفيذ التو�صيات التي قدمتها �شركة  KPMGقبل الإنتهاء من �إعداد وعر�ض البيانات.
التوض
يح م

3,123

�سجل
للم�ساعدات
اخلارجية من 38
جهة مانحة
والقطاع اخلا�ص
والأفراد

ج
هة

ت�صنيف
البيانات و�ضبط
اجلودة داخل
الوزارة

ال

حة
م ان

مراجعة
وتن�سيق
البيانات

ن ال

ت�أكيد �صحة
البيانات من قبل
اجلهة املانحة
حتليل البيانات
و�إعداد التقارير

�ضبط
اجلودة
اخلارجي

توثيق بيانات المساعدات الخارجية اإلماراتية لدى المنظمات الدولية
للتمكن من �إجراء مقارنة على ال�صعيد الدويل ،تقوم دولة الإمارات العربية املتحدة بتوثيق برامج امل�ساعدات اخلارجية التي تعمل على متويلها لدى اجلهات
والهيئات الدولية املعنية بالرقابة على امل�ساعدات التنموية والإن�سانية ،وعلى وجه التحديد جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية وخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة.
لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بعد جتميع وحتليل البيانات التي �أر�سلتها اجلهات املانحة ،تقوم وزارة التنمية والتعاون الدويل ب�إعداد تقرير يتم �إر�ساله �إىل جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،يحتوي على الأن�شطة امل�ؤهلة لت�سجيلها كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،وذلك با�ستخدام نظام التوثيق اخلا�ص
باملنظمة.
حددت جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية تعريف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ب�أنه“ :التدفقات املالية املقدمة �إىل
الدول واملناطق الواردة يف قائمة جلنة امل�ساعدات الإمنائية للدول املتلقية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية وامل�ؤ�س�سات التنموية متعددة الأطراف التي )1 :
تكون مقدمة من م�ؤ�س�سات ر�سمية ،مبا يف ذلك حكومات الدول واحلكومات املحلية� ،أو من وكاالت تنفيـذية تابعة لها )2 .يكون الهدف الأ�سا�سي لها العمل
على تعزيز التنمية االقت�صادية ورفاهية الدول املتلقية� )3 .أن تقدم وفق �شروط �أو بنود مالية تف�صيلية (مبعنى �أن ت�شتمل كحد �أدنى على نوع من الدعم)”.
وبعد اعتماد تقرير امل�ساعدات التي �أر�سلته الدولة من قبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،تقوم اللجنة بن�شر �أرقامه
ومقارنتها بالدخل القومي الإجمايل .وبنا ًء على هذه العملية يتم احل�صول على ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل لدولة
الإمارات ،وبالتايل حتديد مرتبة الدولة يف قائمة الدول املانحة على م�ستوى العامل.
با�ستثناء الأ�شكال الواردة يف الف�صل الأول ،والتي تقارن بني �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ككل وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،وكذلك الف�صل
اخلام�س الذي يعر�ض حتلي ًال �أكرث تف�صي ًال للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات ،ف�إن جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير تتبع التعريف الأ�شمل
5
للم�ساعدات اخلارجية اخلا�صة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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توثيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات

يتم توثيق امل�ساعدات الر�سمية وامل�ساعدات املقدمة من القطاع اخلا�ص
ال يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
ت�شمل قطاعات من امل�ساعدات الإن�سانية
يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف والدافع الديني
ت�شمل امل�ساعدات متعددة الأطراف جميع امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات الدولية
يتم توثيق جميع الدول بغ�ض النظر عن م�ستوى الدخل

يتم توثيق امل�ساعدات الر�سمية فقط
يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
ت�شمل قطاعات من امل�ساعدات الإن�سانية
ال يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف �أو الدافع الديني
ت�شمل امل�ساعدات متعددة الأطراف امل�ساعدات غري املخ�ص�صة فقط
يتم توثيق الدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية فقط بنا ًء على الدخل
القومي الإجمايل

خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يتم توثيق ا�ستجابة دولة الإمارات حلاالت الطوارئ الإن�سانية لدى خدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ،وهي عبارة عن قاعدة بيانات من�شورة على
الإنرتنت للتوثيق يف الوقت الفعلي ،يديرها مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) .وبخالف عملية توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدى
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية والتي تتم �سنويا ،يتم توثيق امل�ساعدات الإن�سانية املمنوحة للدولة املت�ضررة لدى خدمة
التتبع املايل فور و�صول امل�ساعدات للدولة املتلقية.

التعريفات
مت تنظيم املعلومات الواردة يف هذا التقرير وفق ًا للمعايري والتعريفات الواردة �ضمن “الإطار العام لت�سجيل وتوثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة” ،والذي مت �إ�صداره بالت�شاور مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،حيث يحدد الأ�سا�س الذي يتم بنا ًء عليه ت�صنيف �أن�شطة
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية (ميكن االطالع عليه على املوقع االلكرتوين.)micad.gov.ae :
مت ت�صميم الإطار العام لتوثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية بحيث يتنا�سب مع بيئة العمل الفريدة التي يت�سم بها قطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي،
ومعايري التوثيق والت�سجيل الدولية .وفيما يلي �سرد وتعريف لبع�ض امل�صطلحات ذات ال�صلة والأكرث �شيوع ًا.
المساعدات المدفوعة واإللتزامات
ومدعم باملبالغ الالزمة للوفاء به ،تنفذه اجلهة املانحة لتوفري م�ساعدة معينة �إىل �إحدى الدول �أو املنظمات
االلتزام عبارة عن قر�ض ُملزم يف �صورة كتابية ّ
الدولية.
امل�ساعدات املدفوعة هي املبالغ التي مت �صرفها فعلي ًا ل�صالح �إحدى الدول املتلقية �أو املنظمات الدولية ،وامل�ساعدات املدفوعة تعرب عن التحويل الدويل
الفعلي للأموال �أو ال�سلع واخلدمات العينية.
ويتم التعامل مع م�صطلحي االلتزامات وامل�ساعدات املدفوعة ب�شكل منف�صل ،وذلك لعر�ض �صورة وا�ضحة للم�ساعدات التي مت منحها وتلقيها خالل عام
معينّ  .وبالرغم من �أنه مت توثيق االلتزامات �ضمن التقرير� ،إال �أن حمور الرتكيز الرئي�سي للأرقام الواردة يف هذا التقرير هو “امل�ساعدات املدفوعة” ،والتي
مت توثيقها بطريقة م�شابهة لتلك املتبعة يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
ّمت �إعادة تعريف عملية التوثيق بالتعاون مع �صندوق �أبوظبي للتنمية ،بحيث ت�شمل نظام ًا لتتبع االلتزامات والتحويالت املقابلة لها .يحتوي الف�صل الأول -
وامللحق اخلام�س على حتليل معمق حول امل�ساعدات املدفوعة جتاه االلتزامات منذ عام .2012
أنواع التمويل :المنح والقروض
املنح هي امل�ساعدات النقدية والعينية التي ال تتحمل اجلهة املتلقية �أي دين قانوين جتاهها (مبعنى �أنها ال تكون ُملزمة بردها) .وميكن �أن ت�شمل امل�ساعدات
الإن�سانية العاجلة والتربعات اخلريية ودعم امليزانية املقدم للحكومات ،بالإ�ضافة �إىل العديد من �أنواع امل�ساعدات املقدمة للم�شروعات.
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القرو�ض هي التحويالت التي تتم يف �صورة نقدية �أو عينية والتي تتحمل اجلهة املتلقية م�س�ؤولية الدين القانوين جتاهها مثل :القرو�ض املتعلقة باال�ستثمار
املمنوحة للدول النامية� ،أو القرو�ض املقدمة ل�صالح م�شروعات م�شرتكة مع اجلهة املتلقية للقر�ض.
كما يف تقارير الأعوام ال�سابقة ،جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير واملتعلقة بالقيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ال تت�ضمن املبالغ
امل�سددة عن القرو�ض املقدمة خالل الأعوام ال�سابقة �أي �أن بيانات امل�ساعدات اخلارجية للدولة تكون بالقيمة ال�صافية ،بعد خ�صم املبالغ امل�سددة من املبلغ
الأ�صلي للقرو�ض ال�سابقة.
المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلجمالية والصافية
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية :هي القيمة الإجمالية املدفوعة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية :هي القيمة الإجمالية املدفوعة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،مطروحا منها املبالغ امل�سددة عن القرو�ض بدون
ح�ساب الفوائد يف نف�س العام وهو ما يتم اال�ستعانة به من قبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية حل�ساب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات مقارنة
للدخل القومي الإجمايل.
ب�إ�ستثناء البيانات الواردة يف الف�صل الأول والف�صل الرابع ،ف�إن جميع البيانات ت�شري �إىل �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة ،وال ت�شمل املبالغ امل�سددة من القرو�ض
مصادر التمويل
يتم متويل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إما عن طريق امل�صادر احلكومية الر�سمية �أو عن طريق اجلهات املانحة التابعة للقطاع
اخلا�ص .بالن�سبة لدولة الإمارات ف�إن م�صطلح م�ساعدات حكومية ي�شري �إىل املبالغ التي مت تلقيها من الوزارات االحتادية �أو الدوائر احلكومية املحلية� .أما
م�صطلح امل�ساعدات املقدمة من القطاع اخلا�ص والأفراد فهي تلك املبالغ التي مت تلقيها من املقيمني واملن�ش�آت التجارية يف دولة الإمارات من خالل اجلهات
املانحة الإماراتية.
ويكت�سب التحديد ال�صحيح مل�صادر التمويل �أهمية كبرية كونه ي�ساهم يف معرفة وحتديد حجم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدولة متهيدا لتوثيقها يف جلنة
امل�ساعدات الإمنائية مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وعلى الرغم من �أن بع�ض اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية حت�صل على
مبالغ ميزانياتها �إما من احلكومة بالكامل �أو من القطاع اخلا�ص بالكامل� ،إال �أن هناك م�ؤ�س�سات يتكون دخلها من م�صادر حكومية بالإ�ضافة اىل م�صادر
تابعة للقطاع اخلا�ص .الأمر الذي دفع وزارة التنمية والتعاون الدويل اىل التعاون مع هذه امل�ؤ�س�سات يف و�ضع �أنظمة للتوثيق ال�صحيح مل�صادر الدخل عند
�إعداد التقارير ويف احلاالت التي يتعذر فيها حتقيق ذلك ،ف�إنه يتم توثيق امل�ساعدات يف هذا التقرير على �أنها م�ساعدات من القطاع اخلا�ص.
طبيعة المساعدات :نقدية وعينية
ت�شري امل�ساعدات النقدية �إىل �أي حتويالت مالية تـُجرى ل�صالح املنظمة �أو الدولة املتلقية على �شكل مبالغ نقدية �أو �شيكات �أو حتويالت برقية.
وت�شري امل�ساعدات العينية �إىل �أي �سلع �أو خدمات تـُقدم �إىل املنظمة �أو الدولة املتلقية ،مثل تقدمي املركبات والدعم اللوج�ستي وخدمات متخ�ص�صي
الرعاية الطبية وبعثات البحث والإنقاذ ويف هذه احلاالت يتم توثيق القيمة النقدية املُعادلة لل�سلع �أو اخلدمات.
فئات المساعدات :تنموية وإنسانية وخيرية

أنواع المساعدات
يتعلق هذا امل�ستوى من الت�صنيف بكيفية �إنفاق اجلهات املانحة للم�ساعدات املقدمة من ِقبلها وخالف ًا للت�صنيف التقليدي الذي يق�سم امل�ساعدات �إىل ثنائية
ومتعددة الأطراف ،مت تعميق التحليل ليتم تق�سيم امل�ساعدات الإماراتية �إىل �ستة �أنواع هي:
.1

امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات :وهي امل�ساعدات املقدمة �إىل احلكومات واجلهات احلكومية.

.2

امل�ساعدات الأ�سا�سية �إىل املنظمات متعددة الأطراف :هي م�ساعدات غري خم�ص�صة يتم تقدميها �إىل امليزانيات الرئي�سية للمنظمات
الإقليمية �أو الدولية متعددة الأطراف.

.3

امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف :هي امل�ساعدات املقدمة لدعم الأن�شطة املخ�ص�صة التي تعمل على تنفيذها منظمات
متعددة الأطراف يف دولة حمددة �أو م�شروع �أو برنامج معني.

.4

امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية :هي امل�ساعدات املقدمة لدعم املنظمات الدولية غري احلكومية التي ت�ساعد دولة حمددة �أو
م�شروع معني� ،سواء كانت م�ساعدات خم�ص�صة �أو غري خم�ص�صة.

.5

امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين :هي امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الدولة املتلقية� ،سواء كانت م�ساعدات خم�ص�صة �أو غري خم�ص�صة مل�شروع معينّ .

.6

امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر :هي م�شاريع اجلهات املانحة التي يتم تنفيذها ب�شكل مبا�شر �أو عن طريق تعيني متعهد للتنفيذ.

القطاعات والقطاعات الفرعية
يتم ت�صنيف امل�ساعدات وفقا للقطاعات �أو القطاعات الفرعية على �أ�سا�س الغر�ض من امل�شروع �أو الن�شاط .وال ي�شري هذا النوع من الت�صنيف �إىل نوع ال�سلع
�أو اخلدمات املقدمة.
ميكن االطالع على القائمة الكاملة للقطاعات والقطاعات الفرعية ،مبا يف ذلك تعريفاتها ،يف الإطار العام لت�سجيل وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،على املوقع الإلكرتوين  . .micad.gov.aeويوفر امللحق الثاين قائمة كاملة للم�ساعدات مق�سمة ح�سب القارة والإقليم والقطاع
وفيما يلي تو�ضيح لبع�ض القطاعات والقطاعات الفرعية ذات ال�صلة للم�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة:
ي�شري قطاع دعم الربامج العامة �إىل امل�ساعدات املقدمة �إىل حكومة الدولة املتلقية ،والتي بدورها تقوم بتقدمي تلك امل�ساعدات لدعم الربامج التنموية للدولة
املوجهة مليزانية امل�ؤ�س�سات
ب�شكل عام .وقطاع دعم امليزانية العامة هو قطاع فرعي �ضمن قطاع دعم الربامج العامة ،وي�شري �إىل امل�ساعدات غري املخ�ص�صة ّ
�أو احلكومات املتلقية �أو كدعم لتنفيذ عمليات �إ�صالح االقت�صاد الكلي للدولة ،مثل برامج التعديل الهيكلي وا�سرتاتيجيات احلد من الفقر .وتـف�ضل بع�ض
اجلهات املانحة تقدمي امل�ساعدة يف �صورة دعم للميزانية العامة كو�سيلة لتقليل تكاليف املعامالت ومتطلبات التوثيق ،ويف الوقت نف�سه امل�ساهمة يف بناء
قدرات احلكومة املتلقية.
وبالرغم من �أن قطاعات التعليم وال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي تعترب قطاعات تنموية منف�صلة� ،إال �أنه يف حالة تقدمي هذه امل�ساعدات �أثناء حاالت
الطوارئ ف�إنه يتم ت�صنيفها �ضمن قطاع امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ ،طبق ًا للقطاع الفرعي املالئم.
وي�شري قطاع توليد الطاقة و�إمدادها �إىل امل�ساعدات املقدمة من �أجل بناء حمطات الطاقة �أو توليد الطاقة من م�صادر متجددة �أو غري متجددة ،ونقل وتوزيع
التيار الكهربائي و�أبحاث الطاقة والتدريب وال�سيا�سات والإدارة ذات ال�صلة.

ي�شري م�صطلح “تنموية” �إىل امل�ساعدات املقدمة بهدف حت�سني الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية للدول الأخرى وحت�سني حياة مواطنيها ب�شكل عام ،مثل
�إن�شاء الطرق ودعم امليزانية وبناء امل�ست�شفيات واملدار�س.
وي�شري م�صطلح “�إن�سانية” �إىل امل�ساعدات املخ�ص�صة لإنقاذ حياة الأ�شخا�ص وتخفيف وط�أة املعاناة واحلفاظ على كرامة الأ�شخا�ص وحمايتهم �أثناء
حاالت الطوارئ وبعدها ،مبا يف ذلك احلاالت التي يكون فيها الدعم متعلق ًا مب�ساعدات طويلة الأجل ل�صالح الالجئني والنازحني.
وي�شري م�صطلح “خريية” �إىل امل�ساعدات املقدمة لغر�ض الثقافة الدينية �أو املن�ش�آت الدينية مثل بناء امل�ساجد وتي�سري رحالت احلج والربامج املو�سمية
ك�إقامة موائد الإفطار يف �شهر رم�ضان املبارك.
وال ت�شمل امل�ساعدات املوثقة يف هذا التقرير امل�ساعدات الع�سكرية ،ولكنها ت�شمل امل�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية التي مت تو�صيلها من ِقبل القوات
امل�سلحة الإماراتية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة دولة الإمارات يف عمليات حفظ ال�سالم التي تتم برعاية الأمم املتحدة �أو �أن�شطة �إزالة الألغام كما �أنها ت�شمل
امل�ساعدات املقدمة من �أجهزة ال�شرطة الإماراتية يف عمليات البحث والإنقاذ يف احلاالت الإن�سانية.
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الـفــصـــل

في عام  ،2013بلغت قيمة المنح المقدمة من دولة اإلمارات

 13.76مليار

درهم إماراتي

( 3.75مليار دوالر أمريكي) ،وبنسبة  %63.6من إجمالي
المساعدات الخارجية اإلماراتية”

األول

نظرة عامة

المقدمة من دولة اإلمارات في أرقام
المساعدات
َّ
بلغ حجم امل�ساعدات الإماراتية املدفوعة يف العام  2013ما قيمته  21.63مليار درهم �إماراتي ( 5.89مليار دوالر
�أمريكي) ،قدمتها  38جهة مانحة �إماراتية كم�ساعدات خارجية ل�صالح  145دولة .من بني تلك الدول  113دولة
م�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ومنها  41من البلدان الأقل منو ًا.
مت تقدمي �أغلبية امل�ساعدات املدفوعة  %94.6ل�صالح امل�ساعدات التنموية ،وما ن�سبته  %2.9ل�صالح امل�ساعدات
اخلريية وما ن�سبته  %2.5ل�صالح امل�ساعدات الإن�سانية� .أما من حيث الإلتزامات ،قامت اجلهات املانحة الإماراتية
بتقدمي ما قيمته  47.50مليار درهم �إماراتي ( 12.93مليار دوالر �أمريكي) ،لدعم امل�شروعات التنموية يف
امل�ستقبل.

أ .المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
�أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام  1970قرار ًا يحث الدول املانحة على امل�ساهمة بدعم الدول النامية من خالل تقدمي ما ن�سبته  %0.7من
دخلها القومي الإجمايل ،وتقوم جلنة امل�ساعدات الإمنائية يف كل عام ب�إعداد تقرير حول كيفية �أداء اجلهات املانحة مقارن ًة بالن�سبة امل�ستهدفة ،و ُت�صدِ ر
اجلداول التي تو�ضح ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مقارن ًة بالدخل القومي الإجمايل لكل دولة مانحة .ويف عام  2013جتاوزت دولة الإمارات العربية
املتحدة الن�سبة امل�ستهدفة مب�ساهمات بلغت ن�سبتها  %1.3من دخلها القومي الإجمايل.
ُقدِّ ر �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية لعام  2013بنحو 20.12مليار درهم �إماراتي ( 5.48مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي %93.0

من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية للدولة ،وتبينِّ هذه الأرقام عند مقارنتها ب�أرقام الأعوام ال�سابقة ارتفا َع حجم �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
6
املقدمة خالل عام  2013بن�سبة  %78.7عن عام  2012ون�سبة  %85.1عن عام .2011

ُقدِّ ر �صايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية للعام  2013بنحو  19.92مليار درهم �إماراتي ( 5.42مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  %92.1من
�إجمايل امل�ساعدات املدفوعة ،مع وجود زيادة كبرية عن عامي  2010و .2011ويتم حتديد �صايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بعد طرح قيمة املبالغ التي
�سددتها الدول املتلقية يف هذا العام عن القرو�ض التي قدمتها الإمارات يف الأعوام ال�سابقة.
ورغم تباين حجم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية املقدمة خالل الأعوام � ،2013 - 2011إال �أن ن�سبة �صايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من
َ
الدخل القومي الإجمايل تزايدت ب�شكل �سنوي على مدى ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتبلغ  %1.33يف العام  ،2013وهو ما يعني زيادة بن�سبة %79.7
عن ن�سبة �صايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل للعام  2012وبن�سبة  %83.5عن العام  .2011وملزيد من املعلومات حول
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية للأعوام الثالثة املذكورة ،الرجاء االطالع على الف�صل اخلام�س من هذا التقرير.
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ج .أنواع المساعدات

اﻟﺸﻜﻞ  02اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG
á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG áæ÷ -

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

)øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG

)øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG

 %1.45ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ 2013

»JGQÉeEG ºgQO 21.63

 %1.33ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ 2013

»JGQÉeEG ºgQO 20.26

)( »µjôeCG Q’hO 5.89

)( »µjôeCG Q’hO 5.52

 %0.46ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ 2012

 %0.27ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ 2012

 %0.62ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ 2011

 %0.22ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ 2011

»JGQÉeEG ºgQO 5.83
»JGQÉeEG ºgQO 7.74

)( »µjôeCG Q’hO 1.59

»JGQÉeEG ºgQO 3.93
»JGQÉeEG ºgQO 2.71

)( »µjôeCG Q’hO 2.11

يوفر حتليل امل�ساعدات اخلارجية املقدَّمة من دولة الإمارات العربية املتحدة وفق ًا لنوعها فهم ًا لكيفية توزيع اجلهات املانحة الإماراتية مل�ساعداتها ،ولذلك
مت ت�صنيف البيانات �ضمن �ستة �أنواع من امل�ساعدات كما هو مو�ضح يف املقدمة ،عو�ض ًا عن ت�صنيفها ب�شكل مب�سط �إىل م�ساعدات ثنائية �أو متعددة الأطراف.
وقد حازت الأنواع الثالثة التالية من امل�ساعدات على ن�سبة فاقت  %98.0من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة خالل العام  :2013امل�ساعدات ثنائية
الأطراف �إىل احلكومات بن�سبة ( )%78.4وامل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر بن�سبة ( )%15.9وامل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين بن�سبة ()%3.7
كما حدثت �أي�ض ًا زيادة يف الفرتة من  2013 - 2011يف حجم امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات متعددة الأطراف� ،سوا ًء كان ذلك ب�صورة م�ساهمات يف
حت ُّمل التكاليف الأ�سا�سية �أو بتخ�صي�صها لغر�ض �أو دولة مع ّينة ،ويف العام  2013بلغ �إجمايل املبالغ املدفوعة من خالل هذه املنظمات  373.9مليون درهم
�إماراتي ( 101.8مليون دوالر �أمريكي) م�سجل ًة بذلك وزياد ًة قدرها  %0.6عن العام .2011

)( »µjôeCG Q’hO 1.07

) ( »µjôeCG Q’hO 0.74

اﻟﺸﻜﻞ  04اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

)(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

ب .فئات المساعدات :مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية
كما هو احلال يف الأعوام ال�سابقة ،مت توجيه غالبية امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف العام  2013بقيمة  20.46مليار درهم �إماراتي ( 5.57مليار دوالر
�أمريكي( �أي ما يوازي  %94.6من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية ل�صالح امل�شروعات التنموية ،وهي ن�سبة قريبة من متو�سط ِن�سب الأعوام الثالث - 2011
 2013البالغة  ،%90.1يف حني حازت امل�ساعدات اخلريية على ن�سبة  %2.9وامل�ساعدات الإن�سانية على ن�سبة .%2.5

اﻟﺸﻜﻞ  03اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

)øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG

á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG
 ÷á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG áæ)øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG

2013

)20.46 (%94.60
(%2.45) 0.53
(%2.95) 0.64

2013

(%98.14) 19.88
(%1.86) 0.38

2012

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

2012

(%94.00) 4.29
(%6.00) 0.27

2011

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

2011

(%80.69) 2.42
(%19.31) 0.58

ájƒªæJ

á«fÉ°ùfEG

ájÒN

(%60.13) 4.65

(%9.04) 0.53

(%78.41) 16.96

(%2.70) 0.21

(%5.82) 0.34

(%0.29) 0.06

(%2.27) 0.18

(%6.12) 0.36

(%3.65) 0.79

(%0.82) 0.06

(%1.07) 0.06

(%0.54) 0.12

(%9.04) 0.70

(%30.99) 1.81

(%15.92) 3.44

(%25.03) 1.94

(%46.97) 2.74

(%1.19) 0.26

2011

2012

2013

äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG

äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe

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

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

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

د .أنواع التمويل :المِ َنح والقروض
فاق حجم ا ِمل َنح املقدَّمة يف العام  2013ن�سبة  %63.6من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية بقيمة 13.76مليار درهم �إماراتي ( 3.75مليار دوالر �أمريكي)،
مي�سرة �إىل  20دولة من ِقبل �صندوق �أبوظبي
يف حني ُقدِّ م اجلزء املتبقي البالغ  7.86مليار درهم �إماراتي ( 2.14مليار دوالر �أمريكي) يف �صورة قرو�ض ّ
للتنمية .و�ش ّكلت ا ِمل َنح يف الأعوام  2013 – 2011ما ن�سبته  %73.8من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة .وقد ارتفعت ن�سبة امل�ساعدات املقدمة على
�شكل قرو�ض من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة يف العام  2013بن�سبة  %89.6عن عام  2012وبن�سبة  %93.1عن عام .2011
وبلغ حجم ا ِمل َنح ما ن�سبته  %93.6من التزامات �صندوق �أبوظبي للتنمية للعام � ،2013أي  23.03مليار درهم �إماراتي (  6.27مليار دوالر �أمريكي).
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و .التوزيع بحسب مستوى الدخل

اﻟﺸﻜﻞ  05اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

)øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG

á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG
 ÷á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG áæ)øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG

2013

(%63.64) 13.76
(%36.36) 7.86

2013

(%61.22) 12.40
(%38.78) 7.86

2012

(%85.94) 5.01
(%14.06) 0.82

2012

(%82.40) 3.76
(%17.60) 0.80

2011

(%93.03) 7.20
(%6.97) 0.54

2011

(%85.61) 2.56
(%14.39) 0.43

áëæe

ي�صنف البنك الدويل الدول واملناطق اجلغرافية ح�سب ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل يف العام �ضمن جمموعات على النحو التايل1,035( :
دوالر �أمريكي �أو �أقل) :الدول منخف�ضة الدخل� 1,036( ،إىل  4,085دوالر �أمريكي) :الدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة الدنيا� 4,086( ،إىل 12,615
دوالر �أمريكي) :الدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة العليا 12,616( ،دوالر �أمريكي �أو �أكرث) :الدول مرتفعة الدخل .تُ�ص ِّنف منظمة التعاون الإقت�صادي

والتنمية الدول الأقل منو ًا كفئة فرعية لفئة الدول منخف�ضة الدخل ،وتَعترب جلنة امل�ساعدات الإمنائية �أن الدول واملناطق اجلغرافية الواقعة �ضمن جمموعات
الدول منخف�ضة الدخل والدول متو�سطة الدخل من ال�شريحتني الدنيا والعليا م�ؤهل ٌة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،حيث تتم مراجعة قائمة الدول
امل�ؤهلة كل ثالثة �أعوام من قبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية.
ُقدِّ م ما ن�سبته  %84.9من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية يف العام  2013بقيمة  18.37مليار درهم �إماراتي ( 5.00مليار دوالر �أمريكي) لدعم دول
ومناطق جغرافية �ضمن جمموعة الدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة الأدنى ،بينما ُقدِّ م  1.24مليار درهم �إماراتي ( 0.34مليار دوالر �أمريكي) لدعم 41
دولة من الدول الأقل منو ًا ،ما ُ
ميثل زيادة يف امل�ساعدات املقدَّمة للدول منخف�ضة الدخل والدول الأقل منو ًا بن�سبة  %29.4عن العام .2012
ميكن االطالع على قائمة الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية يف العام  2013م�صنف ًة ح�سب املناطق اجلغرافية مع بيان م�ستوى الدخل لكل دولة من خالل
زيارة املوقع الإلكرتوين .micad.gov.ae

¢Vôb

اﻟﺸﻜﻞ  06اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

هـ  .توزيع المساعدات حسب القطاعات

)(2013-2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

م�ساعدات ل�صالح  19قطاع ًا خمتلف ًاُ ،و ِّجه �أكرث من ن�صفها (� )%52.5أي ما يعادل  11.35مليار
قدمت اجلهات املانحة الإماراتية يف العام 2013
ٍ
ال�سلعية الذي
درهم �إماراتي ( 3.09مليار دوالر �أمريكي) لقطاع دعم الربامج العامة ،وكان القطاع الثاين الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات هو قطاع امل�ساعدات ِ
تلقى  3.59مليار درهم �إماراتي ( 0.98مليار دوالر �أمريكي) �أي ما يعادل  %16.6من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة.
من �إجمايل مبلغ  11.35مليار درهم �إماراتي ( 3.09مليار دوالر �أمريكي) الذي مت �إنفاقه كم�ساعدات لدعم الربامج العامة ،مت تخ�صي�ص اجلزء الأكرب
منه ،بقيمة  11.22مليار درهم �إماراتي ( 3.05مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح  20دولة .حيث مت تخ�صي�ص  11.02مليار درهم �إماراتي ( 3.00مليار
دوالر �أمريكي)� ،أو ما يعادل  ،%98جلمهورية م�صر العربية ،باعتبارها �أكرب الدول املتلقية� .أما املبلغ املتبقي ،وقيمته  0.13مليار درهم �إماراتي (35.7
مليون دوالر �أمريكي) فقد مت تخ�صي�صه للمنظمات ،حيث جاءت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة–  - FAOعلى ر�أ�س قائمة �أكرب اجلهات
املتلقية .ورغم �أن الن�صيب الأكرب من امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ذهب يف الأعوام ال�سابقة ل�صالح قطاع م�ساعدات الربامج
العامة� ،إال �أنَّ عام  2013قد �شهد �أي�ض ًا زياد ًة يف حجم امل�ساعدات املدفوعة ل�صالح هذا القطاع بن�سبة  %80.2مقارن ًة بالعام  2012وبن�سبة %58.2
مقارن ًة بالعام  .2011يعر�ض الف�صل الثالث وامللحق الثالث من هذا التقرير حتلي ًال كام ًال للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات بح�سب القطاع.

(%19.39) 1.50

(%26.75) 1.56

(%5.72) 1.24

(%11.37) 0.88

(%25.79) 1.50

(%5.73) 1.24

(%11.04) 0.85

(%23.86) 1.39

(%84.93) 18.37

(%0.18) 0.11

(%0.42) 0.25

(%0.12) 0.26

(%52.50) 4.06

(%5.42) 0.32

(%0.32) 0.70

(%5.53) 0.43

(%17.76) 1.03

(%3.16) 0.68

2012

2011

2013

πNódG §°Sƒàe øe É«∏©dG áëjô°ûdG

Gk ƒ‰ πbC’G ∫hódG

πNódG §°Sƒàe øe É«fódG áëjô°ûdG

¢†ØîæŸG πNódG

‹É©dG πNódG

(IOó©àe ∫hO ‘ èeGôH) Oó ÒZ

ز .التوزيع الجغرافي
خالف ًا لل�سنوات ال�سابقة ،ح�صلت قارة �أفريقيا ولي�س �آ�سيا على �أكرب قيمة من امل�ساعدات الإماراتية خالل العام  ،2013حيث تلقَّت �أفريقيا  18.10مليار
درهم �إماراتي ( 4.93مليار دوالر �أمريكي) �أي ما يعادل  %83.7من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة .ومت تخ�صي�ص الن�سبة الأكرب من هذا املبلغ بن�سبة
(� )%97.0أي  17.57مليار درهم �إماراتي ( 4.78مليار دوالر �أمريكي) لدول �شمال �أفريقيا ،يف حني ح�صلت �آ�سيا على  %12.53من امل�ساعدات
املدفوعة يف العام  2013بقيمة 2.71مليار درهم �إماراتي ( 0.74مليار دوالر �أمريكي).
فت الدول ح�سب موقعها اجلغرايف .
ويو�ضح الف�صل الثاين التوزيع اجلغرايف ح�سب الأقاليم والدول ،حيث ُ�ص ِّن ْ
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 جه ًة مانحة13  حيث �أعلنت، مقارنة بالأعوام ال�سابقة2013 وكانت هناك تبايناتٌ �أخرى يف امل�ساعدات املدفوعة من ِقبل اجلهات املانحة يف العام
) و�صندوق �أبوظبي%582.6(  امل�ساعدات احلكومية: وتلك اجلهات هي،2012  مقارن ًة بالعام2013 �إماراتية ازدياد م�ساعداتها املقدَّمة خالل العام
) وجمعية ال�شارقة اخلريية%23.7( ) وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي%38.0( ) وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية%31.4( للتنمية
)%56.3( ) وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية%4.4(  وم�ؤ�س�سة نور دبي،)%17.0( ) وجمعية دبي اخلريية%51.4(
) وم�ؤ�س�سة �سلطان بن%48.1( ) وم�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية%26.2( ) وبيت ال�شارقة اخلريي%136.4( وجمعية الرحمة للأعمال اخلريية
.)%45.1( ) ومراكز �إيواء الن�ساء والأطفال%133.5( خليفة بن زايد �آل نهيان الإن�سانية والعلمية

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎرة وﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات07 اﻟﺸﻜﻞ

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ08 اﻟﺸﻜﻞ

167.99

ÉHhQhCG

2,709.04

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
%82.57
( »µjôeCG Q’hO 4,861.13) »JGQÉeEG ºgQO 17,854.92

%3.59
( »µjôeCG Q’hO 211.50) »JGQÉeEG ºgQO 776.82
%2.62
( »µjôeCG Q’hO 154.22) »JGQÉeEG ºgQO 566.46
%0.58
( »µjôeCG Q’hO 34.41) »JGQÉeEG ºgQO 126.40

É«≤jôaCG
2.65

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

É«°SƒfÉ«bhCG

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

ÈdG QGO á«©ªL
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL

%0.36
( »µjôeCG Q’hO 21.08) »JGQÉeEG ºgQO 77.44

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

%0.26
( »µjôeCG Q’hO 15.29) »JGQÉeEG ºgQO 56.17

18,103.83

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U

%0.42
( »µjôeCG Q’hO 24.99) »JGQÉeEG ºgQO 91.79

%0.26
( »µjôeCG Q’hO 15.34) »JGQÉeEG ºgQO 56.36

ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL

%0.23
( »µjôeCG Q’hO 13.82) »JGQÉeEG ºgQO 50.76

ájÒÿG »HO á«©ªL

%0.23
( »µjôeCG Q’hO 13.71) »JGQÉeEG ºgQO 50.37

QÉ¨°U Éj ΩÓ°S á°ù°SDƒe

%0.23
( »µjôeCG Q’hO 13.53) »JGQÉeEG ºgQO 49.71

633.10

»ŸÉY

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

(2013-2011 ,»JGQÉeEG ºgQO)
2013

2012

2011

18,103,834,237

1,259,880,074

957,620,066

2,709,044,221

3,239,833,386

6,123,175,830

167,994,589

278,670,157

156,704,134

»HO Qƒf á°ù°SDƒe

8,605,297

3,546,504

3,053,539

2,654,443

19,588,961

119,230,977

%0.21
( »µjôeCG Q’hO 12.50) »JGQÉeEG ºgQO 45.91

á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG

633,095,045

1,026,326,143

380,181,455

%0.18
( »µjôeCG Q’hO 10.79) »JGQÉeEG ºgQO 39.64

AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe

21,625,227,833

5,827,845,226

7,739,966,001

%0.17
( »µjôeCG Q’hO 9.88) »JGQÉeEG ºgQO 36.28

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

%0.14
( »µjôeCG Q’hO 8.26) »JGQÉeEG ºgQO 30.34

…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe

%0.07
( »µjôeCG Q’hO 4.17) »JGQÉeEG ºgQO 15.32
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Úà«µjôeC’G

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

%7.79
( »µjôeCG Q’hO 458.51) »JGQÉeEG ºgQO 1,684.09
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É«°SBG

8.61

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

%0.03
( »µjôeCG Q’hO 1.69) »JGQÉeEG ºgQO 6.20

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

%0.03
( »µjôeCG Q’hO 5.69) »JGQÉeEG ºgQO 1.55

ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe

%0.02
( »µjôeCG Q’hO 1.07) »JGQÉeEG ºgQO 3.94

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

%0.01
( »µjôeCG Q’hO 0.11) »JGQÉeEG ºgQO 0.40

ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe

%0.01
( »µjôeCG Q’hO 0.06) »JGQÉeEG ºgQO 0.21

∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

اﻟﻘﺎرة

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

 الجهات المانحة.ح
جهات حكومية احتادية وحملية (مب َّينة يف الف�صل الرابع) _ �أكرث اجلهات منح ًا للم�ساعدات اخلارجية يف
ٍ تعترب امل�ساعدات احلكومية _ التي ت�شمل
ً
2012  يف العام%44.9  مقارنة بن�سبة، من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية%82.6  �ش ّكلت امل�ساعدات احلكومية ما ن�سبته2013  ويف عام،دولة الإمارات
.2011  يف العام%77.1 ون�سبة
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ط .مصادر التمويل :حكومية وغير حكومية
حت�صل اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية على �أموالها من القطاع العام “م�صادر حكومية” �أو من م�صادر غري احلكومية ،و يف
بع�ض احلاالت من امل�صادر احلكومية وغري احلكومية يف �آنٍ واحد� .إ�ضاف ًة �إىل حكومة دولة الإمارات ،و�أكدت اجلهات املانحة الثمانية التالية �أن جميع
�أموالها خالل العام  2013جاءت من م�صادر حكومية :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،وهيئة �آل مكتوم اخلريية ،و�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) ،و�صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية ،واملدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت) ،ومراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) .كما �أ�شارت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أن  %72من متويلها يف العام  2013جاء من م�صادر حكومية و�أ�شارت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية �أن  %80من
متويلها يف العام ذاته جاء من م�صادر مماثلة .يف حني �أن م�صادر متويل اجلهات املانحة الع�شرة الأخرى املذكورة يف هذا التقرير كانت غري حكومية.

اﻟﺸﻜﻞ  10اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

äGóYÉ°ùŸG áÄah IQÉ≤dG Ö°ùM äÉeGõàdE’G
)(2013 , »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

جاء متويل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف العام  2013بن�سبة � %94.6أي ما يعادل 20.62مليار درهم �إماراتي(  5.61مليار دوالر �أمريكي) من
م�صادر ر�سمية ،يف حني جاء ما ن�سبته � %5.4أي ما يعادل  1.00مليار درهم �إماراتي ( 0.27مليار دوالر �أمريكي) من م�صادر غري ر�سمية .وكانت ن�سبة
متويل امل�ساعدات من م�صادر ر�سمية لهذا العام قد زادت مقارن ًة بالعام  2012حني بلغتما ن�سبته � %84.7أي ما يعادل  4.93مليار درهم �إماراتي (1.34
مليار دوالر �أمريكي) ،بينما بلغت ن�سبتها  %92.5يف العام � 2011أي ما يعادل  7.14مليار درهم �إماراتي ( 1.94مليار دوالر �أمريكي).

240.00

ÉHhQhCG

18,552.41

É«°SBG

اﻟﺸﻜﻞ  09اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

28,598.51

É«≤jôaCG

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

91.83

É«°SƒfÉ«bhCG

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

18.37

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

2013

(%95.36) 20.62
(%4.64) 1.00

2012

(%84.66) 4.93
(%15.34) 0.89

2011

(%92.38) 7.15
(%7.62) 0.59

»ŸÉY

äÉeGõàd’G √ÉŒ 2013 ΩÉY ∫ÓN áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
ádhódG Ö°ùM ,2012 ΩÉY òæe

á«eƒµM Ò¨dG äGóYÉ°ùŸG

ي .االلتزامات
التزمت دولة الإمارات العربية املتحدة يف العام  2013بتقدمي  47.50مليار درهم �إماراتي ( 12.93مليار دوالر �أمريكي) ب�صورة ِم َنح وقرو�ض يتم تقدمي
معظمها ما بعد العام  2013لتمويل برامج تنموية يف م�صر ،بزياد ٍة قدرها  %88.2مقارن ًة بالتزامات العام  ،2012و  %98.6مقارن ًة بالتزامات العام
.2011

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

)(»JGQÉeEG ºgQO

اﻟﺪوﻟﺔ

ô°üe
¿OQC’G
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم 2012

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم 2013

156,469,800

22,757,908,000

183,650,000
-

18,365,000

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم 2013
13,222,800,000
362,635,290
3,673,000

ومت تخ�صي�ص ن�سبة  %61.3من التزامات العام �( 2013أي مبلغ  29.14مليار درهم �إماراتي ،ما يعادل ( 7.93مليار دوالر �أمريكي) لدعم م�شروعات
يف  13دولة م�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية .وقد تلقت م�شروعات تطوير البنى التحتية يف م�صر واملغرب واجلزائر احل�صة الأكرب من تلك
االلتزامات ،بينما �سيتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي لتمويل م�شروعات �أُخرى من بينها م�شروعات الربامج العامة وم�شروعات التعليم واملياه وال�صرف ال�صحي.
مف�صل.
ويعر�ض الف�صل الثالث من هذا التقرير االلتزامات بح�سب قطاعات امل�ساعدات والدول/املناطق اجلغرافية ب�شكل َّ
�إ�ضاف ًة �إىل ا�ستعرا�ض القارات التي التزمت دولة الإمارات بتقدمي امل�ساعدات لها خالل عام ِّ ،2013
يو�ضح ال�شكل التايل امل�ساعدات املدفوعة خالل عام
 2013مقارنة بااللتزامات من العام  2012وحتى العام ُ .2013يرجى االطالع على امللحق اخلام�س للح�صول على تف�صيل كامل لاللتزامات الإمنائية
الر�سمية ما بني الأعوام  2013 - 2012وامل�ساعدات التي ت�سددها مقابل هذه االلتزامات.
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الـفــصـــل

الثاين

التوزيع
الجغرافي
ي�ستعر�ض هذا الف�صل معلومات حول التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية التي مت منحها لتنفيذ
م�شاريع يف  137دولة ومنطقة يف خمتلف �أنحاء العامل خالل عام  2013مق�سمة بح�سب القارة ،مبا يف ذلك عر�ض
مقارنة مع املدفوعات التي متت خالل عامي  2011و.2012
جاءت م�صر على ر�أ�س الدول التي ح�صلت على م�ساعدات من دولة الإمارات خالل عام  ،2013حيث قامت دولة الإمارات بتمويل امل�شاريع التنموية
ودعم احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النظام املايل .وبالن�سبة مل�صر ،تعترب هذه املرتبة مبثابة قفزة هائلة كدولة م�ستفيدة من امل�ساعدات املقدمة من
دولة الإمارات ،بعد �أن كانت م�صر حتتل املرتبة احلادية والع�شرين بني الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية خالل عام  2012واملرتبة الع�شرين يف عام
 .2011ويف الوقت نف�سه ،بالن�سبة للدول امل�ستفيدة الأخرى التي اعتادت احتالل مراتب متقدمة بني الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية فقد حافظت على
م�ستويات امل�ساعدات خالل عام  .2013وبعد م�صر ،ت�أتي الأردن كثاين �أكرب دولة ح�صلت على م�ساعدات من دولة الإمارات ،وت�أتي باك�ستان يف املرتبة
الثالثة ،ويليها �أفغان�ستان يف املرتبة الرابعة ،ثم فل�سطني يف املرتبة اخلام�سة� .أما خالل عام  ،2012فكانت �أعلى الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية هي:
الأردن وفل�سطني و�أفغان�ستان وباك�ستان واليمن .ومن هنا ن�ستخل�ص �أن دولة الإمارات قد �أظهرت قدرة على اال�ستجابة لالحتياجات املفاجئة وا�سعة النطاق،
مع احلفاظ يف الوقت نف�سه على م�ستويات امل�ساعدات اخلارجية املمنوحة للدول امل�ستفيدة الأخرى ،وزيادتها يف بع�ض احلاالت.

اﻟﺸﻜﻞ  11اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎرة واﻗﻠﻴﻢ
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%1.22) 264.10
É«≤jôaCG ÜôZ
(%1.04) 225.40
(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbCG
(%0.14) 31.31
É«≤jôaCG §°Sh
(%0.06) 12.14
É«≤jôaCG ÜƒæL
(%0.01) 2.42

في عام  ،2013قدمت دولة اإلمارات مساعدات إجمالية بلغت

 3.52مليار

درهم إماراتي

( 958.0مليون دوالر أمريكي) لقطاع المساعدات السلعية
الموجهة لصالح الشريحة الدنيا من فئة البلدان متوسطة
ّ
الدخل”

É«≤jôaCG ∫Éª°T

(%81.24) 17,568.46

º«∏bE’Gh IQÉ≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

É«°SBG ÜôZ
(%6.93) 1,498.46
É«°SBG ÜƒæL
(%4.87) 1,053.53
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL
(%0.39) 84.39
É«°SBG §°Sh
(%0.21) 44.89
(É«°SBG) IOó©àe º«dÉbCG
(%0.09) 19.98
É«°SBG ¥ô°T
(%0.04) 7.79
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbCG
(%2.93) 633.10

É«≤jôaCG

É«°SBG

»ŸÉY

(%2.93) 633.10 (%12.53) 2,709.04 (%83.72) 18,103.83
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يتم متويله من قبل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)
م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان باملغرب والذي ّ

ÉHhQhCG ÜƒæL
(%0.62) 133.55
ÉHhQhCG ∫Éª°T
(%0.13) 27.16
ÉHhQhCG ÜôZ
(%0.03) 6.74
ÉHhQhCG ¥ô°T
(%0.01>) 0.54

ÉHhQhCG

(%0.78) 167.99

»ÑjQÉµdG
(%0.02) 3.99
á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG
(%0.01) 1.80
≈£°SƒdG ÉµjôeCG
(%0.01) 1.59
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
(%0.01) 1.23

Úà«µjôeC’G

(%0.04) 8.61

Góæ∏jRƒ«fh É«dGÎ°SCG
(%0.01>) 0.99
Éjõ«fÓ«e
(%0.01>) 0.91
Éjõ«ædƒH
(%0.01>) 0.75

É«°SƒfÉ«bhCG

(%0.01) 2.65
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 اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت13 اﻟﺸﻜﻞ

º«∏bE’Gh IQÉ≤dG Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

É«≤jôaCG ÜôZ
(%0.38) 110.19
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%0.13) 36.73

وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية ح�ساب ًا تف�صيلي ًا للأن�شطة التي قامت بها دولة الإمارات يف خم�سة ع�شر من قائمة �أكرث الدول املتلقية للم�ساعدات اخلارجية
. بالإ�ضافة �إىل نظرة عامة على ا�ستجابة دولة الإمارات للأزمة ال�سورية وم�شاركتها يف ثمان مناطق،2013 الإماراتية خالل عام

 ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻛﺜﺮ ﺗﻠﻘﻴ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ12 اﻟﺸﻜﻞ

á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùª∏d kÉ«≤∏J ádhO 25 ÌcCG
(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

16,990.94
582.93
546.54

Éjõ«fÓ«e
(%0.13) 36.73
Éjõ«ædƒH
(%0.13) 36.73
Éjõ«fhôµjÉe
(%0.06) 18.37

(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbCG
(%0.06) 18.37

»ŸÉY

(%0.06) 18.37

É«°SƒfÉ«bhCG

(%0.32) 91.83

É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%97.65) 28,451.43

ÉHhQhCG ÜƒæL
(%0.82) 240.00

ÉHhQhCG

(%0.82) 240.00

176.96
108.59
92.32

É«≤jôaCG

º«∏bE’Gh IQÉ≤dG Ö°ùM
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»µjôeCG Q’hO

»JGQÉeEG ºgQO

7,746,100,000

28,451,425,300

6,196,000,000

22,757,908,000

1,255,000,000

4,609,615,000

295,100,000

1,083,902,300

30,000,000

110,190,000

30,000,000

110,190,000

10,000,000

36,730,000

10,000,000

36,730,000

65,341,683

240,000,000

65,341,683

240,000,000

30,000,000

110,190,000

30,000,000

110,190,000

21,023,142

77,218,000

21,023,142

77,218,000

10,000,000

36,730,000

5,000,000

18,365,000

5,000,000

18,365,000

10,000,000

36,730,000

5,000,000

18,365,000

5,000,000

18,365,000

5,000,000

18,365,000

5,000,000

18,365,000

5,000,000

18,365,000

5,000,000

18,365,000

7,932,464,824

29,135,943,300
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295.85
193.67

(%39.06) 18,552.41 (%98.15) 28,598.35

(2013 ,»µjôeCG Q’hOh »JGQÉeEG ºgQO)

340.07
272.70

É«°SBG ÜƒæL
(%0.38) 110.19
É«°SBG ÜôZ
(%0.27) 77.22

É«°SBG

431.46

75.67
64.74
49.92
41.69

ádhódG / º«∏bE’G
É«≤jôaCG ∫Éª°T
ô°üe
Üô¨ŸG
ôFGõ÷G
É«≤jôaCG ÜôZ
É«fÉàjQƒe
É«≤jôaCG ¥ô°T
É«æ«c
ÉHhQhCG ÜƒæL
É«fÉÑdCG
É«°SBG ÜƒæL
¢ûjOÓ¨æH
É«°SBG ÜôZ
Ú£°ù∏a
Éjõ«ædƒH
GƒeÉ°S
ƒdÉaƒJ
Éjõ«fÓ«e
»é«a
ƒJGƒfÉa
Éjõ«fhôµjÉe
¢SÉÑjÒc
»ŸÉY
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO
»∏µdG ´ƒªéŸG

40.47
36.87
34.74
29.86
26.00
25.43
23.84
23.76
22.80
21.94

ô°üe
¿OQC’G
¿Éà°ùcÉH
¿Éà°ùfÉ¨aCG
Ú£°ù∏a
Üô¨ŸG
øª«dG
ôFGõ÷G
¿ÉæÑd
É«fÉÑdCG
∫Éeƒ°üdG
É«æ«Z
¿GOƒ°ùdG
É«°ùfhófEG
óæ¡dG
É«Hƒ«KEG
¿Éé«HQPCG
É«fGõæJ
π«°û«°S
¿Éà°ùNGRÉc
GóæZhCG
É«fÉàjQƒe
‹Ée
¥Gô©dG
É«ÑeÉZ
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%60.91)
(%19.48)
(%11.62)
(%2.10)
(%1.75)
(%1.55)
(%0.60)
(%0.42)
(%0.27)
(%0.09)
(%0.07)
(%0.02)
(%0.01>)

11,026.18
3,525.84
2,103.48
379.64
317.31
280.26
109.09
76.63
49.05
16.79
11.92
3.39
0.13

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

أفريقيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ14 اﻟﺸﻜﻞ
21.28

¢ùfƒJ
295.85

Üô¨ŸG

193.67

16,990.94

ôFGõ÷G

ô°üe

1.98

É«Ñ«d

ájƒªæJ

17,899.71
%98.87

23.84

É«fÉàjQƒe
23.76

10.22

‹Ée

0.14

ô°†NC’G ¢SCGôdG

ôé«ædG

12.27

21.94

É«ÑeÉZ

64.74

9.11

∫É¨æ°ùdG
0.10

hÉ°ù«H É«æ«Z

1.30

¿GOƒ°ùdG

OÉ°ûJ

ÉjÎjQEG

12.11

75.67

É«æ«Z

1.39

¿ƒ«dGÒ°S

0.30

êÉ©dG πMÉ°S

1.52

ÉjÒÑ«d

2.38

ƒ°SÉa Éæ«cQƒH

7.73

11.75
21.61

»JƒÑ«L

ÚæH

1.06

ÉjÒé«f

ƒZƒJ

0.60

ÉfÉZ

¿hÒeÉµdG

É«Hƒ«KEG

¿GOƒ°ùdG ÜƒæL

≈£°SƒdG É«≤jôaCG

3.85

ƒ¨fƒµdG

GóæZhCG

GófGhQ

1.12

á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG

92.32

∫Éeƒ°üdG

25.43

0.75

0.03

¬Ñ«°ùfôHh ¬eƒJhÉ°S

40.47

1.06

0.52

6.87

É«æ«c

5.15

…ófhQƒH

34.74

É«fGõæJ

á«fÉ°ùfEG

26.61

(%0.05)
(%0.04)
(%0.03)
(%0.03)
(%0.01)
(%0.01>)

8.22
7.01
5.14
5.05
1.03
0.17

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
áë°üdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

31.31

10.28

(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbCG
1.42

0.79

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ôª≤dG QõL

…h’Ée

É«ÑeGR

0.64

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

%0.15

29.86

π«°û«°S

3.83

…ƒHÉÑeR

2.90

18,103.83 »∏µdG ´ƒªéŸG

ô≤°ûZóe

0.80

¢Sƒ«°ûjQƒe

≥«ÑeGRƒe
2.42

É«≤jôaCG ÜƒæL

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%0.51)
(%0.26)
(%0.14)
(%0.06)

92.68
47.76
25.94
11.14

á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
»æjódG º«∏©àdG

ájÒN

177.51
%0.98
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(%92.76)
(%3.42)
(%1.13)
(%0.75)
(%0.43)
(%0.38)
(%0.24)
(%0.22)
(%0.15)
(%0.13)
(%0.11)
(%0.11)
(%0.10)
(%0.03)
(%0.01)
(%0.01)
(%0.01)
(%0.01)
(%0.01>)

16,793.59
618.57
204.55
136.41
76.97
69.44
43.97
40.52
26.28
22.82
20.48
20.10
17.41
5.25
2.71
2.17
1.47
1.13
0.01

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
ÈdG QGO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óª á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óª ¥hóæ°U
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%62.74)
(%20.07)
(%11.82)
(%1.70)
(%1.53)
(%1.31)
(%0.32)
(%0.11)
(%0.10)
(%0.02)
(%0.01>)
(%0.01>)

11,022.90
3,525.68
2,076.38
299.35
269.12
230.30
56.70
19.87
16.79
3.85
0.13
0.03

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

ájƒªæJ

17,521.10
%99.73

أفريقيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

شمال أفريقيا
4.78(  مليار درهم �إماراتي17.57  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
 من �إجمايل امل�ساعدات%18.2  وميثل هذا املبلغ ن�سبة. دول يف منطقة �شمال �أفريقيا6 مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح
ً وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية حتليال. من امل�ساعدات الإماراتية املمنوحة لقارة �أفريقيا%97.0  ون�سبة،اخلارجية الإماراتية

1

.لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ15 اﻟﺸﻜﻞ

(2013 - 2011 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
2013

17,568.46

2012

405.46

2011

637.62

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

á«fÉ°ùfEG

2.81

(%0.01) 1.17
(%0.01) 1.03
(%0.01>) 0.60

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

%0.02

(%95.31)
(%2.61)
(%1.03)
(%0.35)
(%0.29)
(%0.19)
(%0.10)
(%0.03)
(%0.03)
(%0.02)
(%0.02)
(%0.01>)
(%0.01>)
(%0.01>)

16,744.59
458.26
181.66
61.70
51.22
33.52
18.12
5.94
5.75
4.29
2.98
0.40
0.03
0.001

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

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%0.11)
(%0.10)
(%0.03)
(%0.01)

19.25
17.49
5.88
1.93

á«ª°SƒŸG èeGÈdG
á«æjódG äBÉ°ûæŸG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
»æjódG º«∏©àdG

ájÒN

44.56
%0.25

(%95.36) 16,752.44 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
(%4.15) 728.59 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%0.50) 87.43 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

17,568.46 »∏µdG ´ƒªéŸG
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افتتاح وحدة �صحية يف حمافظة القليوبية ،كجزء من �سل�سلة امل�شاريع التنموية
التي متولها دولة الإمارات يف م�صر( .امل�صدر :املكتب التن�سيقي للإ�شراف
على ال�ش�ؤون امل�صرية)

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

82.1

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

71

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
6
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

3,160

2012

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

18
74

ذكر

99

إناث

96

مصر
خالل عام  ،2013جاءت جمهورية م�صر العربية على ر�أ�س قائمة الدول
املنفردة التي ح�صلت على م�ساعدات خارجية من دولة الإمارات العربية
املتحدة .حيث �أنفقت  10جهات مانحة �إماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية
بلغت 16.99مليار درهم �إماراتي ( 4.63مليار دوالر �أمريكي) على 54
م�شروع ًا مت تنفيذها يف م�صر.
اﻟﺸﻜﻞ  16اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﺼﺮ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
16,990.94

2013
2012

81.51

2011

83.66

وتُعد م�صر �أكرب دول �شمال �أفريقا من حيث تعداد ال�سكان ،فيبلغ عدد
�سكانها  82مليون ًا ،وهي ثالث دول القارة من حيث تعداد ال�سكان بعد
كل من نيجرييا و�إثيوبيا .ومن املتوقع �أن يزداد عدد �سكان م�صر خالل
� 10سنوات مبقدار  12مليون ًا الأمر الذي �س�ؤدي لزيادة عدد �سكان املدن
امل�صرية مبقدار � 700,000سنوي ًا حتى العام  .2020وخالل ال�سنوات
الع�شر الأخرية �إزداد عدد الأُ َ�سر بن�سبة  33باملئة ،يف حني انخف�ض متو�سط
عدد �أفراد الأ�سرة الواحدة من ُقرابة � 5.3أفراد يف الأ�سرة الواحدة عام
� 1990إىل  4.1فرد ًا عام  .2012كما �أن  95باملئة من امل�صريني يعي�شون
يف ما ي�شكل �أقل من  4باملئة من �إجمايل م�ساحة البالد ،يف حو�ض النيل
والدلتا ب�شكل رئي�سي  .وي�ش ِّكل من تقل �أعمارهم عن اخلام�سة ع�شرة غالبية
ال�سكان يف م�صر وي�ش ِّكل من تقل �أعمارهم عن اخلام�سة والع�شرين �أكرث
من ن�صف ال�سكان .تعطي هذه اخل�صائ�ص ال�سكانية انطباع ًا بحركة منو
�إيجابية على املدى الطويل �إىل جانب م�شاكل يف اخلدمات الإجتماعية ويف
نظام التعليم و�سوق العمل على وجه التحديد .كما �شهدت م�صر منذ العام
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 2000زيادة معدالت الفقر ب�شكل متوا�صل بحث و�صلت �إىل  26.3باملئة
يف العام  .2012و�أظهرت درا�سة للرفاهية �أعدها معهد غالوب يف العام
 2013مت فيها �إجراء لقاءات وجه ًا لوجه مع �أكرث من � 1000شخ�ص �أن
 57باملئة منهم “يكافحون يف معي�شتهم” و 35باملئة منهم “يعانون يف
معي�شتهم” و 9باملئة منهم فقط “ينعمون بحياة مزدهة” .وجاءت م�صر يف
املرتبة  112من �أ�صل  186دول ًة يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية للعام ،2012
متو�ضع ًة بذلك �ضمن الق�سم الأدنى من قائمة الدول متخلف ًة عن معظم دول
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقياُ .ع ِز َي هذه املرتبة املت�أخرة يف م�ؤ�شر
التنمية الب�شرية �إىل قلة العدد الو�سطي لل�سنوت الدرا�سية �إىل جانب معدالت
الفقر املرتفعة.

جتديد من�شية نا�صر الذي ت�ضمن حوايل  8,000وحدة �سكنية مع كافة
املرافق واخلدمات ال�ضرورية ،وحمطة بنها لإنتاج الطاقة التي تهدف �إىل
دعم الإقت�صاد امل�صري من خالل امل�ساعدة يف تلبية الطلب املتزايد على
الكهرباء والزيادة املتوقعة على ِحمل الطاقة يف منطقة الدلتا الو�سطى .تتمتع
حمطة الطاقة هذه با�ستطاعة توليد تبلغ  750ميغا واط ،ليتم بذلك و�صلها
بال�شبكة الوطنية ذات التوتر العايل  220كيلو فولط .وتتكون املحطة من
حمطتي غاز وحمطة بخار ا�ستطاعة كل منها  250ميغا واط ،وهي مزودة
رجلي ا�سرتداد حرارة وثالثة مولدات طاقة وثالثة حموالت رئي�سية
�أي�ض ًا ِمب ّ
للطاقة ومك ِّثف وقواطع.

وكان قطاع تنمية البنية التحتية ثالثَ �أكرث القطاعات متوي ًال نتيجة امل�شروع
الذي مت تنفيذه يف م�صر لإن�شاء  50,000وحدة �سكنية جديدة هناك.
ويهدف هذا امل�شروع ملعاجلة م�شكلة �إ�سكان ال�شباب ،عالو ًة على توفري وظائف
لل�شباب العاطلني عن العمل ،لي�ساهم هذا امل�شروع بذلك يف �إعطاء حيوية
لقطاع الإن�شاءات يف م�صر .كما �ستقوم دولة الإمارات العربية املتحدة كجزءٍ
من هذا امل�شروع بتنفيذ م�شاريع للطاقة املتجددة يف قرى ال ي�صل �إليها التيار
الكهربائي وذلك بهدف تن�شيط املناطق الريفية وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية
لقطاعي ال�صحة والتعليم ،حيث
للمناطق النائ ّية .كما مت �إيالء �أهمية كبرية
ّ
قامت دولة الإمارات ب�إطالق م�شاريع مت مبوجبها �إن�شاء  79وحد ًة لتقدمي
العناية ال�صحية الأ�سا�سية موجهة ب�شكل رئي�سي نحو قطاع طب الأُ�س َرة،
�إ�ضاف ًة �إىل خطني لإنتاج اللقاحات �سيوفران مل�صر  %80من حاجاتها من
اللقاحات ،وذلك �إ�ستجاب ًة للمخاوف ب�ش�أن القدرة على احل�صول على العناية
ال�صحية يف البالد .كما مت �إطالق برنامج تعليمي مت مبوجبه �إن�شاء وجتهيز
 100مدر�سة  ،على �أن تقوم هذه املدار�س بتوفري التدريب العام واملهني على
حدٍ �سواء.

�أنواع امل�ساعدات :من بني �إجمايل التمويل املقدم مل�صر ،مت توجيه ن�سبة
� ،%98.55أي ما يعادل  16.74مليار درهم �إماراتي ( 4.56مليار دوالر
�أمريكي) كم�ساعدات ثنائية الأطراف للحكومات .حيث يندرج القر�ض الكبري
بقيمة  2مليار دوالر واملنحة املقدمة للبنك املركزي امل�صري بقيمة  1مليار
دوالر �ضمن قطاع دعم الربامج العامة ،بينما مت ت�ضمني امل�ساعدة املالية
املمنوحة مل�صر لتغطية احتياجاتها من البرتول �ضمن قطاع دعم الواردات
ال�سلعية .جاء تطوير البنية التحتية يف املرتبة الثالثة بني �أعلى القطاعات التي
مت متويلها ،من خالل تنفيذ م�شروع واحد يهدف لبناء  50,000وحدة �سكنية
جديدة يف م�صر.

�إ�ضافة �إىل تلك امل�شاريع ،قامت دولة الإمارات العربية املتحدة بتمويل م�شروع
بناء � 25صومعة قمح ب�سعة تخزين �إجمالية تبلغ  1.5مليون طن .وت�أتي �أهمية
هذا امل�شروع من كونه ي�ساهم يف تقليل �إعتماد م�صر على القمح امل�ستورد
خالل ال�سنوات القادمة ،م�ساهم ًا بذلك بتعزيز الأمن الغذائي يف البالد،
بعد �أن ُ
ا�ضط َّرت م�صر ال�سترياد  900,000طن من القمح يف العام 2013
دعم لتوفري
ب�سبب �ضعف املح�صولُ .يذ َكر �أن الدولة امل�صرية تط َّبق
َ
برنامج ٍ
اخلبز ملاليني املواطنني �سنوي ًا.

فئات امل�ساعدات :كان غالبية التمويل املمنوح مل�صر يف �صورة م�ساعدات
تنموية كما �سبق �شرحه �أعاله ،بن�سبة � %99.89أي ما يعادل  16.97مليار
درهم �إماراتي ( 4.62مليار دوالر �أمريكي) .مت توجيه ن�سبة  %0.11املتبقية
ل�صالح م�ساعدات خريية ل�صالح  36م�شروع ًا �شملت بناء امل�ساجد ،وكفالة
االيتام بالإ�ضافة �إىل تنفيذ م�شروعات مو�سمية يف �شهر رم�ضان املبارك.

اجلهات املانحة :احتلت امل�ساعدات اجلكومية  ،ممثلة يف دائرة املالية
ب�أبوظبي ،املرتبة الأوىل بني اجلهات املانحة الإماراتية مل�صر خالل عام
 ،2013حيث قدمت  16.74مليار درهم �إماراتي ( 4.55مليار دوالر
�أمريكي) .وميثل هذا الرقم  %98.6من املبالغ املدفوعة �إىل م�صر.
وكان على ر�أ�س قائمة امل�شروعات التي مت متويلها يف م�صر هو �إيداع قر�ض
بقيمة  7.34مليار درهم �إماراتي ( 2.00مليار دوالر �أمريكي) ،بهدف
دعم احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النظام املايل واحلكومي يف م�صر.
كما تلقى البنك املركزي امل�صري منحة مببلغ  3.67مليار درهم �إماراتي
( 1.00مليار دوالر �أمريكي) .وقد دفعت الزيادة كبرية يف القرو�ض متعرثة
ال�سداد البنك املركزي امل�صري لإجراء �إ�صالحات �أدت �إىل خف�ض عدد
البنوك املرخ�صة من  61عام � 2004إىل  40عام  .2013وقد ت�ضمت
امل�شروعات الكبرية الأخرى التي مت تنفيذها يف م�صر تقدمي م�ساعدة
مالية بقيمة  3.52مليار درهم �إماراتي ( 957.3مليون دوالر �أمريكي)
لتغطية احتياجات م�صر من البرتول خالل الفرتة من �شهر �أغ�سط�س وحتى
دي�سمرب  ،2013ليتم بذلك �ضمان قدرة الدولة على احلفاظ على قطاعات
الإقت�صاد وال�صناعة والتجارة والنقل خالل تلك املرحلة االنتقالية .واحتل
�صندوق �أبوظبي للتنمية املرتبة الثانية بني �أكرث اجلهات املانحة الإماراتية
مل�صر ،والذي قدم مبلغ  194.0مليون درهم �إماراتي ( 52.8مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح  3م�شروعات لدعم م�شروع تطوير الأزهر و�إمتام م�شروع
بناء �أحد اجل�سور يف م�صر ،كجزء من امل�شاريع التنموية املمولة من قبل دولة الإمارات يف م�صر( .امل�صدر :املكتب التن�سيقي للإ�شراف على ال�ش�ؤون امل�صرية)

�سهل الغرب الزراعي ب�شمال مدينة الرباط باملغرب ،والذي ّمت متويله من قبل �صندوق
�أبوظبي للتنمية( .امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية تقدم �إىل وزارة ال�صحة
التون�سية � 12سيارة �إ�سعاف بالإ�ضافة �إىل معدات طبية �أخرى.
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

33.0

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

71

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
3
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

3,030

2012

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

27
67

ذكر

90

إناث

85

المغرب
خالل عام  ،2013قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة
 295.8مليون درهم �إماراتي ( 80.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح 11
م�شروع ًا مت تنفيذها يف املغرب .وميثل هذا الرقم ن�سبة  %1.37من �إجمايل
التمويل الإماراتي املقدم خالل عام  ،2013مرتفع ًا عن التمويل املمنوح يف
عام  2012بن�سبة  ،%89.05وبن�سبة  %149.85عن التمويل الذي �سبق
منحه خالل عام .2011

فئات امل�ساعدات :كانت غالبية املبالغ املدفوعة بوا�سطة اجلهات املانحة
الإماراتية للمغرب يف �صورة م�ساعدات تنموية ،بن�سبة � ،%99.89أي ما
يعادل  295.5مليون درهم �إماراتي ( 80.5مليون دوالر �أمريكي) .ومت
تخ�صي�صها لتمويل امل�شروعات التنموية املو�ضحة �أعاله� .أما ن�سبة %0.11
املتبقية من التمويل ،فتم توجيهها لتنفيذ برامج مو�سمية يف �شهر رم�ضان
املبارك.

اﻟﺸﻜﻞ  17اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب

�أنواع امل�ساعدات :يف املغرب ،مت توجيه ن�سبة  %100من التمويل
الإجمايل املمنوح مل�شروعات مت تنفيذها ب�شكل مبا�شر .وي�أتي يف املرتبة
الثانية امل�ساهمات املمنوحة للمنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
2013
2012
2011

295.85
156.49
118.41

اجلهات املانحة :قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية  %53.15من التمويل الإجمايل املقدم للمغرب خالل عام ،2013
�أي ما يعادل  157.2مليون درهم �إماراتي ( 42.8مليون دوالر �أمريكي).
ومت �إنفاق هذا املبلغ على م�شروع تنموي واحد يت�ضمن بناء م�ست�شفى ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان يف الدار البي�ضاء .واحتل �صندوق �أبوظبي للتنمية
املرتبة الثانية ،حيث �أنفق  71.7مليون درهم �إماراتي ( 19.5مليون دوالر
�أمريكي) ،على  3م�شروعات .وكان امل�شروع الأكرب هو بناء قطار فائق
ال�سرعة بني طنجة والدار البي�ضاء .كما م ّول �صندوق �أبوظبي للتنمية بناء
�سد يف متقيت.
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دول أخرى في
منطقة شمال أفريقيا
وقد قامت اجلهات الإماراتية املانحة خالل عام  2013بدفع م�ساعدات
بقيمة �إجمالية بلغت  281.7مليون درهم �إماراتي ( 76.7مليون دوالر
�أمريكي) �إىل  4دول �أخرى مبنطقة �شمال �أفريقيا.

دار الرب ،والتي �ساهمت بن�سبة � ،%34.58أي ما يعادل  22.4مليون درهم
�إماراتي ( 6.0مليون دوالر �أمريكي) .وقد ت�ضمنت الأن�شطة التي مت تنفيذها
يف ال�سودان حفر الآبار وبناء امل�ساجد وم�ساعدة الأيتام.

وميثل هذا املبلغ ارتفاع ًا بن�سبة  %68.20عن امل�ساعدات املقدمة لنف�س
الدول خالل عام  ،2012ومنخف�ض ًا يف الوقت نف�سه بن�سبة  %35.33عن
امل�ساعدات املمنوحة خالل عام  .2011ويعود هذا التفاوت ب�شكل كبري �إىل
االرتفاع الكبري يف امل�ساعدات الإماراتية املمنوحة للمنطقة يف م�صر خالل
عام  2013و ليبيا يف .2011

(5.8

ح�صلت اجلزائر على م�ساعدات بقيمة  193.7مليون درهم �إماراتي
( 52.7مليون دوالر �أمريكي) .وكانت اجلهة املانحة الإماراتية الرئي�سية هي
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،والذي دفع  184.6مليون درهم �إماراتي (50.3
مليون دوالر �أمريكي) .وميثل هذا الرقم ن�سبة  %95.30من �إجمايل املبالغ
التي مت تقدميها من دولة الإمارات للجزائر خالل عام .2013
ح�صلت ال�سودان على م�ساعدات بقيمة  64.7مليون درهم �إماراتي
( 17.6مليون دوالر �أمريكي) .كانت �أكرث جهة مانحة �إماراتية هي جمعية

ح�صلت تون�س على م�ساعدات بقيمة  21.3مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) .حيث قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية  %58.34من التمويل الإجمايل� ،أي ما يعادل  12.4مليون درهم
�إماراتي ( 3.4مليون دوالر �أمريكي) .كان الن�شاط الأ�سا�سي الذي مت تنفيذه
توفري  10,000طرد غذائي لع�شرات الآالف من الأ�سر الفقرية امل�ستفيدة
من بينهم كبار ال�سن و�أ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة .كما قدمت
امل�ؤ�س�سة لوزارة ال�صحة التون�سية � 12سيارة �إ�سعاف ،وبع�ض الأجهزة الطبية
الأخرى.
ح�صلت ليبيا على م�ساعدات بقيمة  2.0مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون
دوالر �أمريكي) .حيث قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي غالبية هذه
امل�ساعدات ،بن�سبة � ،%98.99أي ما يعادل  2.0مليون درهم �إماراتي (0.5
مليون دوالر �أمريكي) من �أجل توفري مواد الإغاثة ،وكذلك بناء امل�ساجد
وتنفيذ الأن�شطة املو�سمية يف �شهر رم�ضان املبارك.
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%17.12)
(%11.42)
(%10.26)
(%9.15)
(%8.96)
(%4.62)
(%3.05)
(%1.03)
(%0.64)
(%0.38)
(%0.06)

45.20
30.16
27.10
24.16
23.67
12.20
8.07
2.73
1.70
1.01
0.16

áë°üdG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
º«∏©àdG
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
áYGQõdG
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

أفريقيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

شرق أفريقيا
71.9(  مليون درهم �إماراتي264.1  �أنفقت اجلهات الإماراتية املانحة م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
 من �إجمايل امل�ساعدات%1.22  وميثل هذا املبلغ ن�سبة. دولة يف منطقة �شرق �أفريقيا18 مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
ً وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية حتليال. من امل�ساعدات الإماراتية املمنوحة لقارة �أفريقيا%1.46  ون�سبة،اخلارجية الإماراتية

.لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة

ájƒªæJ

176.16
%66.70

2

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ18 اﻟﺸﻜﻞ

(2013 - 2011 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
2013

264.10

2012

520.25

2011

194.29

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

á«fÉ°ùfEG

21.11

(%2.65)
(%1.94)
(%1.68)
(%1.65)
(%0.06)

7.01
5.14
4.45
4.35
0.17

á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
áë°üdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

%7.99

(19.22%)
(15.24%)
(11.43%)
(10.43%)
(7.97%)
(6.52%)
(6.39%)
(5.57%)
(4.23%)
(3.15%)
(2.60%)
(1.83%)
(1.56%)
(1.50%)
(0.82%)
(0.71%)
(0.43%)
(0.38%)
(0.01%>)

50.77
40.24
30.19
27.55
21.06
17.21
16.87
14.72
11.18
8.32
6.87
4.84
4.11
3.97
2.17
1.87
1.13
1.01
0.01

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

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

(%12.71)
(%5.90)
(%4.01)
(%2.68)

33.57
15.58
10.59
7.09

á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
»æjódG º«∏©àdG

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

ájÒN

66.82
%25.30

(53.63%) 141.64 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(42.24%) 111.56 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(2.41%) 6.37 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(1.02%) 2.70 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
(0.70%) 1.84 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

246.10 »∏µdG ´ƒªéŸG
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جمعية دار الرب تقوم ببناء م�ست�شفى الرب العام يف ال�صومال( .امل�صدر :جمعية دار الرب)

خميم م�ؤ�س�سة نور دبي لعالج العيون املتنقل يفح�ص  7,000مري�ض يف �أك�سيوم
يف �أثيوبيا( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة نور دبي)

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

94.1

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

10.5

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

64

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

53

470

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
32
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

2012

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
29
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،
2012

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

-

47

2012

ذكر

إناث

84

إثيوبيا
خالل عام  ،2013دفعت اجلهات املانحة الإماراتية لإثيوبيا م�ساعدات
بقيمة �إجمالية بلغت  40.5مليون درهم �إماراتي ( 11.0مليون دوالر
�أمريكي) .وميثل هذا الرقم ن�سبة  %0.19من �إجمايل التمويل الإماراتي
املقدم خالل عام  ،2013مرتفع ًا عن التمويل املقدم يف عام  2012بن�سبة
 ،%105.51وبن�سبة  %197.72عن التمويل الذي �سبق منحه خالل عام
.2011
اﻟﺸﻜﻞ  19اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

�أنواع امل�ساعدات :مت توجيه  %84.14من �إجمايل املبالغ املقدمة لإثيوبيا،
�أي ما يعادل  34.0مليون درهم �إماراتي ( 9.3مليون دوالر �أمريكي)
كم�ساهمات يف املنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وجاء التنفيذ املبا�شر للم�شروعات يف املرتبة الثانية من حيث �أكرث �أنواع
امل�ساعدات التي مت متويلها يف �إثيوبيا خالل عام  ،2013بن�سبة ،%15.86
�أي ما يعادل  6.4مليون درهم �إماراتي ( 1.7مليون دوالر �أمريكي).

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
40.47

2013
19.69

ح�صلت ال�صومال على مبلغ  92.3مليون درهم �إماراتي ( 25.1مليون دوالر
�أمريكي) من  11جهة مانحة �إماراتية خالل عام  .2013وميثل هذا الرقم
ن�سبة  %0.43من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم خالل عام ،2013
مبا ميثل ارتفاع ًا بن�سبة  %15.44عن التمويل املقدم خالل عام ،2012
وزيادة بن�سبة  %11.05عن ما �سبق تقدميه خالل عام .2011

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

�أنواع امل�ساعدات :ح�صلت امل�شروعات التي مت تنفيذها ب�شكل مبا�شر على
ن�سبة  %56.92من �إجمال املبالغ املدفوعة لل�صومال� ،أي ما يعادل 52.5
مليون درهم �إماراتي ( 14.3مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت امل�ساهمات
املمنوحة للمنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
املرتبة الثانية بن�سبة � %40.44أي ما يعادل  37.3مليون درهم �إماراتي
( 10.2مليون دوالر �أمريكي).

اﻟﺸﻜﻞ  20اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل

92.32

2013
2012

79.97
83.14

13.59

اجلهات املانحة :جاءت م�ؤ�س�سة نور دبي على ر�أ�س قائمة اجلهات املانحة
الإماراتية لإثيوبيا خالل عام  ،2013مقدمة متويل بقيمة  30.2مليون
درهم �إماراتي ( 8.2مليون دوالر �أمريكي) .وميثل هذا الرقم  %74.59من
التمويل الإجمايل املمنوح لإثيوبيا .ومت تخ�صي�ص التمويل ل�صالح م�شروعني،
مت تنفيذ امل�شروع الأول بالتعاون مع مركز كارتر ،ومن خالله مت تنفيذ املرحلة
الأوىل من برنامج مكافحة الرتاخوما يف والية �أمهرة الإقليمية .ومت من
خالل امل�شروع عالج حوايل  18مليون �شخ�ص .وكان امل�شروع الثاين �إعداد
خم ّيم نور دبي لعالج �أمرا�ض العيون ،والذي مت من خالله �إجراء  279عملية
جراحية يف العني و 7,000فح�ص ،بالإ�ضافة �إىل توزيع  700نظارة نظر
وعقاقري طبية .وجاءت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف املرتبة الثانية بني
�أعلى اجلهات املانحة لإثيوبيا ،بتمويل بلغ  3.6مليون درهم �إماراتي (0.9
مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  7م�شروعات ت�ضمنت كفالة الأيتام وتنفيذ
برامج مو�سمية يف �شهر رم�ضان املبارك.

44

-

-

فئات امل�ساعدات :من بني �إجمايل امل�ساعدات التي مت تقدميها لل�صومال ،مت
توجيه ن�سبة  %48.62كم�ساعدات تنموية� ،أي ما يعادل 44.9مليون درهم
�إماراتي ( 12.2مليون دوالر �أمريكي) .تليها فئة امل�ساعدات اخلريية بن�سبة
 %32.17من �إجمايل التمويل املمنوح لل�صومال� ،أي ما يعادل  29.7مليون
درهم �إماراتي ( 8.0مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني ح�صلت امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ على � ،%19.21أي ما يعادل 17.7
مليون درهم �إماراتي ( 4.8مليون دوالر �أمريكي).

2011
2011

-

الصومال
فئات امل�ساعدات :من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم لإثيوبيا خالل عام
 ،2013مت تخ�صي�ص ن�سبة � ،%89.70أي ما يعادل  36.3مليون درهم
�إماراتي ( 9.9مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح تنفيذ  21م�شروع ًا �ضمن فئة
امل�ساعدات التنموية ،بينما مت تخ�صي�ص ن�سبة � ،%10.29أي ما يعادل 4.2
مليون درهم �إماراتي ( 1.2مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات خريية .بينما
مت تقدمي الن�سبة املتبقية كم�ساعدات �إن�سانية وا�ستجابة حلاالت الطوارئ.

2012

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

39
90

91
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اجلهات املانحة :خالل عام  ،2013تربعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ب�أكرب مبلغ مت منحه لل�صومال ،وبلغت ن�سبته  %33.97من �إجمايل التمويل
املقدم لل�صومال� ،أي ما يعادل  31.4مليون درهم �إماراتي ( 8.5مليون
دوالر �أمريكي) مت توجيهها ل�صالح  40م�شروع ًا .كان على ر�أ�س امل�شروعات
التي مت تنفيذها توفري امل�ساعدة لنحو  4624طفل يتيم .كما �ساهم الهالل
الأحمر الإماراتي يف تنفيذ برنامج �إغاثة يت�ضمن تو�صيل مواد غذائية
ولقاحات �ضد مر�ض املالريا لنحو � 5000أ�سرة من �ضحايا الفي�ضانات التي
وقعت يف منطقة و�سط �شبيلي وت�أتي جمعية دار الرب يف املرتبة الثانية بني
اجلهات الإماراتية املانحة يف ال�صومال خالل عام  ،2013والتي �ساهمت
مببلغ  19.0مليون درهم �إماراتي ( 5.2مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح 39
م�شروع ًا ،وقد �شملت الأن�شطة التي جرى تنفيذها :حفر الآبار وبناء امل�ساجد
وتوفري امل�ساعدة للأيتام.
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�أطفال يتلقون مالب�س كجزء من حملة ك�سوة مليون طفل يف تنزانيا.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات)

الـمـقــال األول

دعم
التغذية في
أفغانستان

عامل يقوم ب�إ�ضافة اليود �إىل ملح الطعام يف �إحدى امل�صانع يف �أفغان�ستان،
كجزء من م�شروع التح�سني الغذائي الذي متوله م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية وتنفذه م�ؤ�س�سة جني العاملية لتح�سني الغذاء.
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)

دول أخرى في
منطقة شرق أفريقيا
قامت اجلهات الإماراتية املانحة خالل عام  2013مبنح م�ساعدات بقيمة
�إجمالية بلغت  131.3مليون درهم �إماراتي ( 35.7مليون دوالر �أمريكي)
�إىل  16دولة �أخرى .وميثل هذا املبلغ انخفا�ض ًا بن�سبة  %68.78عن قيمة
امل�ساعدات املقدمة �إىل نف�س هذه الدول خالل عام  ،2012ويف ذات الوقت
مرتفع ًا بن�سبة  %34.67مقارن ًة مبا مت منحه لها خالل عام .2011
ح�صلت تنزانيا على م�ساعدات بقيمة  34.7مليون درهم �إماراتي (9.5
مليون دوالر �أمريكي) من  11جهة مانحة �إماراتية .كان على ر�أ�سها �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،مقدم ًا  23.7مليون درهم �إماراتي ( 6.4مليون دوالر

�أمريكي) ل�صالح م�شروع واحد هو م�شروع طريق كيداهوي يوفينزا.

ح�صلت �سي�شل على م�ساعدات بقيمة  29.9مليون درهم �إماراتي (8.1
مليون دوالر �أمريكي) من  5جهات مانحة �إماراتية .وجاء �صندوق �أبوظبي

للتنمية يف املرتبة الأوىل ،ل�صالح تنفيذ م�شروع تنموي واحد وهو �إن�شاء
مزرعة الرياح التي تزود �أكرث من  %8من طاقة ال�شبكة يف جزيرة ماهي؛ و
�إنتاج ما يقرب من �سبع �ساعات جيجاوات �سنويا والتي تغذي حوايل 2،100
منزل �سنويا.

ح�صلت �أوغندا على م�ساعدات بقيمة  25.4مليون درهم �إماراتي (6.9
مليون دوالر �أمريكي) من  11جهة مانحة �إماراتية .وكان يف املرتبة الأوىل
جمعية الرحمة اخلريية ،من خالل تنفيذ  8م�شروعات �شملت بناء املدار�س

وامل�ساجد وتقدمي امل�ساعدة للأيتام.

ح�صلت جزر القمر على م�ساعدات بقيمة  10.3مليون درهم �إماراتي
( 2.8مليون دوالر �أمريكي) من  5جهات مانحة �إماراتية .على ر�أ�سها
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،بتنفيذ م�شروعني .كان
الأول بناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف موروين ،والثاين دعم
تنفيذ الربامج الرم�ضانية.
ح�صلت كينيا على م�ساعدات بقيمة  6.9مليون درهم �إماراتي ( 1.9مليون
دوالر �أمريكي) من  9جهات مانحة �إماراتية .على ر�أ�سها م�ؤ�س�سة خليفة بن
زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،بتنفيذ  4م�شروعات .كان �أكربها دعم
ميزانية مدر�سة ال�شيخ زايد ،والتي تت�سع لنحو  750طالب وطالبة ،يف
مومبا�سا.

وا�صلت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية طوال عام
دعمها للجهود املكثفة املبذولة يف �أفغان�ستان للحد من �سوء التغذية ،وبالتايل
حت�سني م�ستويات التغذية ورفاهية العائالت واملجتمعات من الفئات الأكرث �ضعف ًا
يف ال�سكان.

2013

ويجدر بالذكر �أن �سوء التغذية يعد منت�شر ًا يف �أفغان�ستان .حيث �أظهر �أحدث
ا�ستبيانات التغذية التي �أجريت� ،أن  %41من الأطفال يف �سن حتت اخلام�سة يعانون
من �سوء تغذية مزمن .كما �أن معدالت انت�شار نق�ص املغذيات مرتفعة للغاية .حيث
تعاين حوايل  %48من الن�ساء غري احلوامل من نق�ص عن�صر احلديد ،وتعاين
 %25منهنّ من فقر الدم (الأنيميا) ،يف حني �إن �أكرث من  %72من الأطفال يف
�سن من � 59 – 6شهر ًا م�صابون بالأنيميا وما يقرب من  %34منهم يعانون من
نق�ص احلديد .تنعك�س الآثار طويلة الأجل ل�سوء التغذية على املجتمع يف �أفغان�ستان،
حيث �إنها تعوق النمو العقلي والبدين للأطفال ،والذي بالتايل يحد من قدرتهم على
التع ّلم يف املدر�سة وقدرتهم على العمل وهم بالغون .كما �إن �سوء التغذية ي�ؤثر على
التطور االقت�صادي للدولة ككل ،مما يخف�ض الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة تقدّر
بنحو .%3-2
ومنذ الإعالن عن االلتزام بتقدمي متويل قدره  55.0مليون درهم �إماراتي (15.0
مليون دوالر �أمريكي) يف يناير  2010وعلى عدة �سنوات يف يناير  ،2010حتاول

م�ؤ�س�سة خليفة منذ ذلك الوقت بناء �شراكة ا�سرتاتيجية مع حكومة �أفغان�ستان
والتحالف العاملي لتح�سني التغذية ( .)GAINوالهدف العام من هذه ال�شراكة
هو احلد من الإ�صابة ب�سوء التغذية بني �شرائح املجتمع الأكرث �ضعف ًا من �سكان
�أفغان�ستان ،وخا�ص ًة الأطفال حتت �سن اخلام�سة والن�ساء احلوامل والأمهات
اجلدد.

ويت�ضمن الربنامج  3جماالت عامة من الأن�شطة ،وهي :تدعيم الأغذية الأ�سا�سية
وامللح باملغذيات؛ ون�شر الطعام املغذي وامل َعزز بالعنا�صر املغذية للأطفال؛ وت�أييد
ن�شر التغذية وبناء القدرة على تعزيزها يف القطاعني العام واخلا�ص .يتم حالي ًا
تو�صيل حوايل  30,000طن من الدقيق �سنوي ًا ،لي�ستفيد منه ما ي�صل �إىل 15
مليون �شخ�ص من ال�سكان .ويتوىل توزيع وتعزيز الأغذية برنامج الأغذية العاملي،
بالتعاون مع حكومة �أفغان�ستان والتحالف العاملي لتح�سني التغذية (.)GAIN
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التحالف العاملي لتح�سني التغذية عبارة عن منظمة دولية تابعة للأمم املتحدة
تعالج م�شكلة معاناة الأ�شخا�ص من �سوء التغذية .وتتلخ�ص ر�ؤيتها يف خلق عامل
خال من �سوء التغذية ،حيث يكون لكل �شخ�ص احلق يف احل�صول على نظام غذائي
ٍ
�صحي وب�سعر يف متناوله مز ّود بالقدر الكايف بالفيتامينات واملعادن لتلبية حاجاته
التي ت�ؤهله لبذل اجلهد املطلوب منه� .ساعد التحالف العاملي لتح�سني التغذية يف
تطوير دقيق قمح م َعزز باملغذيات ،ومز ّود بامللح املدعم باليود ومغذيات خا�صة على
�شكل م�سحوق من �أجل دعم الطعام الأ�سر والر�ضع والأطفال ال�صغار.

عيادة شايواكي الصحية
ان عيادة �شيواكي ال�صحية يف كابول هي عيادة حملية ،حيث يت�شارك التحالف
العاملي مع برنامج الأغذية العاملي لتوزيع �سالل الغذاء على جمموعة خمتارة
من الأ�سر التي تعاين من �سوء التغذية .ت�ضمنت �سالل الغذاء دقيق القمح امل َعزز
باملغذيات والزيت النباتي واحلبوب وامللح املدعم باليود ،بالإ�ضافة �إىل املغذيات
التكميلية مثل احلديد وحم�ض الفوليك للن�ساء احلوامل واملر�ضعات ،وتتوىل
م�ؤ�س�سة خليفة تغطية نفقات الربنامج.
من بني امل�ستفيدين ،ال�سيدة ماه بيبي ،يف الثالثة والثالثني من عمرها ولديها 5

�أطفال .يعمل زوجها بائع خ�ضروات وفواكه على جانب الطريق ،ويك�سب يف املتو�سط
�أقل من  5دوالر �أمريكي يف اليوم .وت�سهم �سلة الغذاء التي حت�صل عليها ال�سيدة ماه
بيبي �شهري ًا يف م�ساعدة �أ�سرتها يف احل�صول على الطعام والفيتامينات ال�ضرورية
ل�صحتهم ومنوهم.

تقول ماه بيبي ل �“ :GAINأ�شعر الآن ب�أنني �أف�ضل من ذي قبل ،بعد ح�صويل على
قدر من الطعام يكفي �أ�سرتي بالكامل مبا فيهم زوجي” .و�أ�ضافت قائلة�“ :إن
الطعام الذي �أ�صبحنا نتناوله �أحدث تغيري ًا كبري ًا يف �صحتي و�صحة �أطفايل .حتى
�إنني قد اكت�سبت بع�ض الوزن الإ�ضايف”.
تبدو ماه بيبي �سعيدة للغاية بالربنامج .حيث قالت �إن الأ�شخا�ص يف القرية الآن
يدركون �أن الطعام الذي يوفره الربنامج معزز بالفيتامينات.
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%33.24)
(%11.66)
(%8.82)
(%8.44)
(%7.24)
(%2.37)
(%0.24)
(%0.12)
(%0.01<)

74.93
26.29
19.89
19.01
16.32
5.34
0.55
0.28
0.001

áYGQõdG
øjõîàdGh π≤ædG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
º«∏©àdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
áë°üdG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

ájƒªæJ

162.61

%72.14

أفريقيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

غرب أفريقيا
61.4(  مليون درهم �إماراتي225.4  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
 من �إجمايل امل�ساعدات%1.04  وميثل هذا املبلغ ن�سبة. دولة يف منطقة غرب �أفريقيا16 مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
 وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية حتلي ًال. من امل�ساعدات الإماراتية املمنوحة لقارة �أفريقيا%1.25  ون�سبة،اخلارجية الإماراتية

3

.لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻐﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ21 اﻟﺸﻜﻞ

(2013 - 2011 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
2013

225.40

2012

312.65

2011

110.55

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

á«fÉ°ùfEG

(%0.67) 1.50

(%48.60)
(%16.91)
(%8.08)
(%7.02)
(%5.80)
(%5.23)
(%1.98)
(%1.95)
(%1.65)
(%1.14)
(%0.72)
(%0.35)
(%0.19)
(%0.18)
(%0.12)
(%0.09)
(%0.01>)

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

1.50
%0.67

109.54
38.11
18.21
15.82
13.08
11.78
4.47
4.39
3.72
2.57
1.63
0.78
0.43
0.40
0.28
0.20
0.001

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

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

(%17.76)
(%4.49)
(%4.01)
(%0.92)

40.04
10.13
9.05
2.07

á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
»æjódG º«∏©àdG

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

ájÒN

61.29
%27.19

(%55.97) 126.15 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%36.00) 81.14 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%4.92) 11.10 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(%2.86) 6.45 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%0.24) 0.55 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

225.40 »∏µdG ´ƒªéŸG
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حمطة ال�شيخ زايد للطاقة ال�شم�سية والتي مت بناءها من قبل م�صدر ومتويلها من قبل
احلكومة الإماراتية وتوفر الكهرباء �إىل  10,000منزل يف نواك�شوط يف موريتانيا.
(امل�صدر :م�صدر)

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

11.7

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

3.9

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

58

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

63

460

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
20
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

2012

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
16
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،
2012

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

غينيا
خالل عام  ،2013قدمت  6جهات مانحة �إماراتية لغينيا م�ساعدات بقيمة
�إجمالية بلغت 75.7مليون درهم �إماراتي ( 20.6مليون دوالر �أمريكي).
وميثل هذا الرقم ن�سبة  %0.35من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم خالل
عام .2013
اﻟﺸﻜﻞ  22اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻐﻴﻨﻴﺎ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
2013
2012
2011

75.67
0.83
0.13

اجلهات املانحة :جاء �صندوق �أبوظبي للتنمية على ر�أ�س اجلهات املانحة
الإماراتية يف غينيا خالل عام  ،2013حيث قدم  74.9مليون درهم
�إماراتي ( 20.4مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ن�سبة  %99.03من �إجمايل
التمويل املقدم لغينيا ،من �أجل تنفيذ م�شروع واحد .وهو بناء حمطة طاقة
حرارية بقدرة  100ميجا وات ،والتي �ست�ساعد يف �سد احتياجات غينيا
املتزايدة من الطاقة الكهربائية .وت�أتي م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية يف املرتبة الثانية ،حيث قدمت م�ساعدات بقيمة
 0.3مليون درهم �إماراتي ( 0.08مليون دوالر �أمريكي) يف �شكل م�ساعدات
عينية متنوعة� ،شملت املالب�س ومولدات الطاقة الكهربائية.
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1,060

65

2012

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

25
ذكر

89

65

إناث

78

فئات امل�ساعدات :كانت جميع امل�ساعدات التي مت تقدميها لغينيا تقريب ًا
�ضمن فئة امل�ساعدات التنموية ،بن�سبة � ،%99.21أي ما يعادل 75.0مليون
درهم �إماراتي ( 20.4مليوندوالر �أمريكي)� .أما الن�سبة املتبقية ،%0.79
�أي ما يعادل  0.5مليون درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي) ،فكانت
يف �شكل م�ساعدات خريية.
�أنواع امل�ساعدات :مت تنفيذ غالبية امل�شروعات ب�شكل مبا�شر ،بن�سبة
� %99.29أي ما يعادل  75.1مليون درهم �إماراتي ( 20.5مليون دوالر
�أمريكي) .وكان النوع الثاين من �أنواع امل�ساعدات املمنوحة من دولة الإمارات
�إىل غينيا يف �شكل م�ساهمات يف املنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،حيث ح�صلت على ن�سبة � ،%0.71أي ما يعادل  0.5مليون
درهم �إماراتي ( 0.2مليون دوالر �أمريكي).

موريتانيا

خالل عام  ،2013قدمت  9جهات مانحة �إماراتية ملوريتانيا م�ساعدات
بقيمة �إجمالية بلغت  23.8مليون درهم �إماراتي ( 6.5مليون دوالر
�أمريكي) .وميثل هذا الرقم ن�سبة  %0.11من �إجمايل التمويل الإماراتي
املقدم خالل عام  .2013منخف�ض ًا عن التمويل املمنوح خالل عام 2012
بن�سبة  ،%86.86ويف نف�س الوقت �أعلى بن�سبة  %59.81عن التمويل الذي
�سبق منحه خالل عام .2011
اﻟﺸﻜﻞ  23اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
2013

ذكر

73

إناث

77

فئات امل�ساعدات :ح�صلت فئة امل�ساعدات اخلريية على ن�سبة %59.96
من التمويل الإجمايل املمنوح ملوريتانيا� ،أي ما يعادل  14.3مليون درهم
�إماراتي ( 3.9مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت فئة امل�ساعدات التنموية
على � ،%40.04أي ما يعادل  9.5مليون درهم �إماراتي ( 2.6مليون دوالر

�أمريكي)

�أنواع امل�ساعدات� :شملت امل�شروعات التي مت تنفيذها يف موريتانيا تقدمي
م�ساهمات للمنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
بن�سبة  %85.18من �إجمايل التمويل املمنوح� ،أي ما يعادل 20.3مليون
درهم �إماراتي ( 5.5مليون درهم �إماراتي) .وي�أتي التنفيذ املبا�شر
للم�شروعات يف املرتبة الثانية بني �أكرب �أنواع امل�ساعدات املقدمة.

23.84
181.40

2012
2011

59

14.92

اجلهات املانحة :قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات بقيمة
 8.6مليون درهم �إماراتي ( 2.4مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح تنفيذ 29
م�شروع ًا يف موريتانيا خالل عام  .2013وميثل هذا الرقم ن�سبة %36.24
من التمويل الإجمايل املمنوح ملوريتانيا .وكان على ر�أ�س امل�شروعات التي مت
تنفيذها تقدمي م�ساعدات للأيتام� ،إىل جانب �أن�شطة �أخرى ت�ضمنت بناء
امل�ساجد وحفر الآبار وتنفيذ الربامج املو�سمية يف �شهر رم�ضان املبارك.
وت�أتي جمعية دار الرب يف املرتبة الثانية بني اجلهات املانحة الإماراتية
يف موريتانيا ،حيث قدمت  6.2مليون درهم �إماراتي ( 1.7مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح تنفيذ  17م�شروع ًا .وكان على ر�أ�س هذه امل�شروعات حفر
عدد من الآبار ،كما م ّولت دار الرب كذلك بع�ض دور رعاية الأيتام� ،إىل جانب
بناء امل�ساجد ودفع رواتب املدر�سني.
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مركز طبي ّمت بنا�ؤه من قبل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
يف ال�سنغال( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)

دول أخرى في
منطقة غـرب أفريقيا
بالإ�ضافة �إىل غينيا وموريتانيا ،قامت اجلهات الإماراتية املانحة خالل
عام  2013مبنح م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت  125.9مليون درهم
�إماراتي ( 34.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل  14دولة �أخرى .وميثل هذا املبلغ
انخفا�ض ًا بن�سبة  %3.48عن قيمة امل�ساعدات املقدمة �إىل نف�س هذه الدول
خالل عام  ،2012ويف ذات الوقت مرتفع ًا بن�سبة  %31.81مقارن ًة مبا مت
منحه لها خالل عام .2011
ح�صلت مايل على م�ساعدات بقيمة  23.8مليون درهم �إماراتي (6.5
مليون دوالر �أمريكي) من  6جهات مانحة �إماراتية خالل عام  .2013كان
على ر�أ�سها م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،حيث قدمت  %44.96من �إجمايل التمويل
املمنوح �إىل مايل� ،أي ما يعادل  10.7مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح  7م�شروعات ركزت على املياه وال�صرف ال�صحي.

وكان �أعلى هذه امل�شروعات من حيث قيمة التمويل هو توفري مرافق ال�صرف
ال�صحي يف املدار�س.

ح�صلت غانا على م�ساعدات بقيمة  21.6مليون درهم �إماراتي ( 5.9مليون
دوالر �أمريكي) من  8جهات مانحة �إماراتية .جاءت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم يف املرتبة الأوىل ،حيث دعمت ميزانية املدر�سة التي �أ�س�ستها
امل�ؤ�س�سة يف غانا.
ح�صلت ال�سنغال على م�ساعدات بقيمة  12.3مليون درهم �إماراتي (3.3
مليون دوالر �أمريكي) من  9جهات مانحة �إماراتية .واحتلت م�ؤ�س�سة حممد

بن را�شد �آل مكتوم املرتبة الأوىل ،حيث دعمت ميزانية املدر�سة التي �أ�س�ستها
امل�ؤ�س�سة يف ال�سنغال.

ح�صلت بوركينا فا�سو على م�ساعدات بقيمة  12.1مليون درهم �إماراتي
( 3.3مليون دوالر �أمريكي) من  6جهات مانحة �إماراتية .كان على ر�أ�سها
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،حيث قدم  8.3مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح �سد �سامنديني.

ح�صلت غامبيا على م�ساعدات بقيمة  21.9مليون درهم �إماراتي (5.9
مليون دوالر �أمريكي) من  6جهات مانحة �إماراتية .كان على ر�أ�سها �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،مقدم ًا  21.3مليون درهم �إماراتي ( 5.8مليون دوالر

�أمريكي) ل�صالح م�شروع واحد خا�ص بالبنية التحتية ،هو م�شروع طريق
مانينابا �سوما.
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دار كيداين ميهريت للأيتام� ،أدي�س �أبابا – ت�ساهم م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال ال
إن�سانية من خالل توفريها للمعونات املالية والتجهيزات املدر�سية للربامج ،مثل هذا الربنامج يف دار الأيتام يف �أدي�س �أبابا53،
�إىل حت�سني م�ستوى التعليم بالن�سبة للأطفال الأقل حظ ًا( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة طريان الإمارات)
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%17.37)
(%16.12)
(%7.18)
(%6.98)
(%6.95)
(%4.26)
(%3.86)
(%2.45)
(%1.44)
(%0.66)
(%0.36)
(%0.09)
(%0.03)
(%0.03)
(%0.01)
(%0.01>)

470.50
436.62
194.47
189.15
188.19
115.35
104.54
66.43
38.97
17.81
9.84
2.45
0.82
0.80
0.29
0.12

áë°üdG
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
áMÉ«°ùdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
áYÉæ°üdG
áYGQõdG
ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG
∑Éª°S’G ó«°U

آسيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة آﺳﻴﺎ24 اﻟﺸﻜﻞ

171.96

¿ÉæÑd

16.12

ájQƒ°S

22.8

ájƒªæJ

431.46

¥Gô©dG

1,836.37

¿Éà°ùfÉ¨aCG

546.54

¿Éà°ùcÉH

582.93

¿OQC’G

%67.79

348.03

Ú£°ù∏a

É«dƒ¨æe

26.00

11.92

5.72
É«æ«eQC
G

É«côJ

36.87

¿Éé«HQPCG
âjƒµdG

0.82

á«fÉ°ùfEG

452.09

(%5.47)
(%3.86)
(%2.57)
(%2.20)
(%1.75)
(%0.47)
(%0.27)
(%0.11)

148.07
104.50
69.62
59.55
47.42
12.68
7.24
3.01

á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
ΩÉ¨dC’G áëaÉµe
áë°üdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN
º«∏©àdG

%16.69

9.45

¿Éà°ùNGRÉc
¿Éà°ùµHRhCG

0.09
0.18

¿Éà°ùfÉªcôJ

0.66

4.43

¿Éà°Sõ«ZÒb

14.19

0.15

¿ÉHÉ«dG

∫ÉÑ«f

¿GôjEG

1.43

3.29

13.5
ájOƒ©°ùdG øjôëÑdG ô£b

18.20

¢ûjOÓ¨æH
8.08
QÉ‰É«e

41.69

óæ¡dG

2.35

¿ÉªY

272.7

óæ∏jÉJ

øª«dG

6.57

h’

0.11
0.67

ÚÑ∏ØdG

ÉjOƒÑªc

Éµf’ …ô°S

2.62

∞jódÉe

0.81

IQƒaÉ¨æ°S
19.98

IOó©àe º«dÉbCG
(É«°SBG)

2,709.04 »∏µdG ´ƒªéŸG

15.52

ΩÉæà«a

2.70
3.91

6.82

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

0.15

Ú°üdG

0.83

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

6.83

¿Éà°ùµ«LÉW

Éjõ«dÉe
49.92

É«°ùfhófEG

0.04

»à°û«d -Qƒª«J

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%7.31)
(%4.25)
(%2.28)
(%1.69)

198.00
115.04
61.67
45.87

»æjódG º«∏©àdG
á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

ájÒN

420.58

%15.52
55
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(35.48%)
(27.80%)
(14.58%)
(10.58%)
(2.03%)
(1.81%)
(1.74%)
(1.43%)
(1.09%)
(0.92%)
(0.63%)
(0.47%)
(0.34%)
(0.30%)
(0.30%)
(0.23%)
(0.11%)
(0.09%)
(0.07%)
(0.01%)
(0.01%>)

961.15
753.17
395.11
286.75
55.04
49.01
47.14
38.77
29.43
24.92
16.98
12.66
9.19
8.07
8.00
6.12
2.90
2.45
1.77
0.40
0.02

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
QÉ¨°U Éj ΩÓ°S á°ù°SDƒe
ÈdG QGO á«©ªL
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
ájÒÿG »HO á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óª á°ù°SDƒe
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óª ¥hóæ°U
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%17.52)
(%12.59)
(%10.04)
(%8.84)
(%6.34)
(%4.37)
(%3.59)
(%2.67)
(%2.48)
(%1.19)
(%0.65)
(%0.05)
(%0.03)
(%0.02)
(%0.01)
(%0.01)

262.48
188.69
150.39
132.48
95.07
65.54
53.75
39.98
37.13
17.81
9.72
0.80
0.49
0.29
0.12
0.12

øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
áë°üdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
º«∏©àdG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
áMÉ«°ùdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
áYGQõdG
áYÉæ°üdG
ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG
∑Éª°S’G ó«°U
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

ájƒªæJ

1,054.89
%70.40

آسيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

غرب آسيا
408.0(  مليار درهم �إماراتي1.50  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
 من �إجمايل امل�ساعدات%6.93  وميثل هذا املبلغ ن�سبة. دولة يف منطقة غرب �آ�سيا14 مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
 وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية. من امل�ساعدات الإماراتية املدفوعة يف قارة �آ�سيا%55.31  ون�سبة،اخلارجية الإماراتية

1

.حتلي ًال لأعلى الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ25 اﻟﺸﻜﻞ

(2013 - 2011 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
2013

1,498.46

2012

2,242.81

2011

5,189.84

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%9.61)
(%6.14)
(%3.16)
(%2.15)
(%0.48)
(%0.12)

á«fÉ°ùfEG

324.41

143.95
92.01
47.42
32.15
7.14
1.74

á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
áë°üdG
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN
º«∏©àdG

%21.65

(%2.63)
(%2.55)
(%2.14)
(%0.63)

39.42
38.21
32.10
9.42

á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
»æjódG º«∏©àdG
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

ájÒN

119.16
%7.95

(40.06%)
(19.58%)
(14.60%)
(14.09%)
(3.36%)
(2.01%)
(1.97%)
(1.17%)
(0.85%)
(0.36%)
(0.36%)
(0.33%)
(0.33%)
(0.31%)
(0.25%)
(0.18%)
(0.10%)
(0.08%)
(0.01%)
(0.01%)
(0.01%>)

600.21
293.46
218.77
211.08
50.37
30.14
29.45
17.53
12.71
5.43
5.33
5.00
4.98
4.65
3.80
2.64
1.52
1.16
0.12
0.11
0.004

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

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(72.88%) 1,092.03 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(12.90%) 193.23 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
(7.24%) 108.55 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(6.39%) 95.78 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(0.51%) 7.70 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(0.08%) 1.16 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG
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2013 المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

56

م�صنع الثلج بجزيرة �سقطرى اليمنية والذي ّمت افتتاحه يف يونيو  2013بتمويل من
�صندوق �أبوظبي للتنميةُ .يعد امل�شروع �أحد �أبرز الأن�شطة االقت�صادية ،وت�ستفيد منه
�آالف الأ�سر من ال�صيادين والعاملني يف جمال النقل والت�سويق.
(امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

جانب من حفل تكرمي الطلبة الأوائل يف مدر�سة خليفة بن زايد �آل نهيان يف مدينة
غزة واملمولة من قبل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،والتي يتم
�إدارتها من قبل وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)
يف قطاع غزة( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)
العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

4.3

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

24.4

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

-

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

64

2011

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
43
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
4
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

-

2012

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2008-2012
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س الإبتدائية
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2008-2012

1,330

19

2012

ذكر

إناث

90

فلسطين

اﻟﺸﻜﻞ  26اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

507.18
124.86

اجلهات املانحة :كانت امل�ساعدات احلكومية ،ممثلة يف دائرة املالية
ب�أبوظبي ،على ر�أ�س قائمة اجلهات املانحة لفل�سطني ،بتمويل قدره 183.7
مليون درهم �إماراتي ( 50.0مليون دوالر �أمريكي) .وميثل هذا الرقم
ما يزيد عن ن�صف املبالغ الإجمالية التي ح�صلت عليها فل�سطني من دولة
الإمارات ،بن�سبة .%52.77
مت توجيه مبالغ التمويل ب�شكل �إجمايل ل�صالح م�شروع واحد يهدف لدعم
ميزانية ال�سلطة الفل�سطينية .وت�أتي هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف املرتبة
الثانية ك�أكرب جهة مانحة �إماراتية  ،حيث قامت بتمويل  15م�شروع ًا بقيمة
�إجمالية بلغت  65.2مليون درهم �إماراتي ( 17.8مليون دوالر �أمريكي) �أي
ما يعادل  %20.03من �إجمايل املبالغ املمنوحة لفل�سطني .وكان على ر�أ�س

58

امل�شروعات التي مولتها هيئة الهالل الأحمر يف فل�سطني بناء  600منزل يف
خان يون�س ،بقطاع غزة بقيمة  19.8مليون درهم �إماراتي ( 5.4مليون دوالر
�أمريكي) .ومن بني م�شروعات هيئة الهالل الأحمر الأخرى يف فل�سطني
م�ساعدة الأيتام وبناء املدرا�س والعيادات ال�صحية� ،إىل جانب توفري الإغاثة
الإن�سانية ودعم الربامج الرم�ضانية.
فئات امل�ساعدات :من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة �إىل فل�سطني ،مت
تخ�صي�ص � %88.6أي ما يعادل  301.3مليون درهم �إماراتي (82.0
مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات تنموية ،بينما مت توجيه � %9.5أي ما
يعادل  32.2مليون درهم �إماراتي ( 8.8مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
خريية ،ون�سبة � %1.9أي ما يعادل  6.5مليون درهم �إماراتي (  1.8مليون
دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إن�سانية و�إغاثة يف حاالت الطوارئ.

340.07

2012
2011

65
ذكر

83

إناث

70

اليمن

ت�ستمر فل�سطني كمتلق رئي�سي �ضمن قائمة الدول املتلقية للم�ساعدات
اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة .ففي عام ،2013
�ساهمت  17جهة مانحة �إماراتية مب�ساعدات خارجية بقيمة �إجمالية بلغت
 340.0مليون درهم �إماراتي ( 92.6مليون دوالر �أمريكي)� .أي ما يعادل
 %1.61من �إجمايل امل�ساعدات االماراتية ،ويعترب انخفا�ض ًا يف التمويل
مقارنة بن�سبة  %32.95التي مت منحها يف عام  ،2012ويف نف�س الوقت
مرتفع ًا عن التمويل الذي �سبق منحه خالل عام  2011بن�سبة .%172

2013

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

95
90
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�أنواع امل�ساعدات :مت تقدمي �أكرث من ن�صف املبالغ املقدمة كم�ساعدات
ثنائية الأطراف للحكومات ،بن�سبة � %55.52أي ما يعادل  193.0مليون
درهم �إماراتي ( 53.6مليون دوالر �أمريكي) .مت توجيه الق�سم الأكرب من
هذا املبلغ كم�ساعدات لدعم الربامج العامة لدعم ال�سلطة الفل�سطينية .ي�أتي
“التنفيذ املبا�شر للم�شروعات” يف املرتبة الثانية بني �أعلى �أنواع امل�ساعدات
املمنوحة من دولة الإمارات لفل�سطني ،بن�سبة � %19.22أي ما يعادل 60.4
مليون درهم �إماراتي ( 16.4مليون دوالر �أمريكي).

تظل اليمن يف مرتبة متقدمة بني الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية خالل
عام  ،2013من خالل قيام  15جهة مانحة �إماراتية بتقدمي م�ساعدات
خارجية بقيمة �إجمالية بلغت  272.7مليون درهم �إماراتي ( 74.2مليون
دوالر �أمريكي) .وميثل هذا الرقم ما ن�سبته  %1.26من �إجمايل التمويل
الإماراتي املقدم خالل عام  ،2013وميثل ارتفاع ًا يف التمويل املمنوح يف عام
 2012بن�سبة  ،%30.60ويف نف�س الوقت منخف�ض ًا عن التمويل الذي �سبق
منحه خالل عام  2011بن�سبة .%6.64
اﻟﺸﻜﻞ  27اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ
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2013
2012
2011

272.70
208.80
292.09

اجلهات املانحة :كان �صندوق �أبوظبي للتنمية على ر�أ�س اجلهات الإماراتية
املانحة لليمن خالل عام  ،2013حيث قدم ما يقرب من ن�صف �إجمايل
الدعم املمنوح لليمن ،بن�سبة � %47.11أي ما يعادل  128.5مليون درهم
�إماراتي ( 35.0مليون دوالر �أمريكي) .قام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتمويل
 8م�شروعات ،كان �أهمها �سد ح�سان ،والذي يعترب م�شروع ا�سرتاتيجي
رئي�سي يهدف لتعزيز الإنتاج الزراعي من احلبوب والفواكه واخل�ضروات
والعلف احليواين وتربية املا�شية .وت�ضمنت امل�شروعات الأخرى تقدمي
الإغاثة ل�ضحايا الفي�ضان ،وتطوير الرعاية ال�صحية ودعم البنية التحتية.
وت�أتي م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية يف املرتبة الثانية

بني اجلهات الإماراتية املانحة لليمن خالل عام  ،2013حيث قدمت 80.0
مليون درهم �إماراتي ( 19.3مليون دوالر �أمريكي)� ،أي بن�سبة %26.01

من �إجمايل امل�ساعدات .ومن بني �أهم امل�شروعات اخلم�سة التي مولتها
امل�ؤ�س�سة يف اليمن ،م�شروع توفري م�ساعدات غذائية للأ�سر اليمنية املحتاجة.
وت�ضمنت امل�شروعات الأخرى توفري الأجهزة واملعدات الطبية والتعليمية.

فئات امل�ساعدات :من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة من اجلهات الإماراتية
املانحة لليمن خالل عام  ،2013ح�صلت امل�ساعدات التنموية على غالبية
التمويل ،بن�سبة � %91.92أي ما يعادل  250.7مليون درهم �إماراتي (68.2
مليون دوالر �أمريكي) .تليها فئة امل�ساعدات اخلريية بن�سبة � ،%6.09أي
ما يعادل  16.6مليون درهم �إماراتي ( 4.5مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني
ح�صلت امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ على � ،%1.99أي
ما يعادل  5.4مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي).
�أنواع امل�ساعدات :مت تخ�صي�ص معظم التمويل املقدم لليمن ل�صالح
التنفيذ املبا�شر للم�شروعات ،بن�سبة � %93.89أي ما يعادل  256.0مليون
درهم �إماراتي ( 69.7مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت امل�ساهمات املمنوحة
للمنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف املرتبة الثانية
بني �أكرث �أنواع امل�ساعدات املمولة يف اليمن ،بن�سبة � %5.65أي ما يعادل
 15.4مليون درهم �إماراتي ( 4.2مليون دوالر �أمريكي).
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جمعية دار الرب تقوم بت�أثيث ورعاية “قرية دار الرب للأيتام” يف لبنان بقيمة 8.6
مليون درهم ( 2.3مليون دوالر �أمريكي)( .امل�صدر :جمعية دار الرب)

املخيم الإماراتي– الأردين لالجئني ال�سوريني يف منطقة مريجيب الفهود قرب مدينة
الزرقاء يف الأردن( .امل�صدر :الهالل الأحمر الإماراتي)

األزمة السورية
يعترب الو�ضع ال�سوري �أخطر �أزمة متر مبنطقة ال�شرق الأو�سط خالل عام
 ،2013وقد يعترب اجلدل الأخطر على م�ستوى العامل ،مع تلقي ك ًال من
الأردن ولبنان والعراق وتركيا لأعداد كبرية من الالجئني الفا ّرين من الأزمة
ال�سورية .وي�ستعر�ض هذا الف�صل بالتف�صيل امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة
�إىل ك ًال من الأردن ولبنان والعراق وتركيا مل�ساعدتهم يف الت�أقلم مع تدفق
�أعداد الالجئني.
اﻟﺸﻜﻞ  28اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺔ
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320.29

2013
2012

56.68

ح�صلت �سوريا نف�سها على دعم من اجلهات الإماراتية املانحة بقيمة 17.1
مليون درهم �إماراتي ( 4.7مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صل الالجئون
ال�سوريون يف عدة دول على دعم �إجمايل بقيمة  320.3مليون درهم �إماراتي
( 87.2مليون دوالر �أمريكي).

ح�صل الالجئون ال�سوريون يف الأردن من اجلهات املانحة الإماراتية على
م�ساعدات �إن�سانية �إجمالية بقيمة  180.2مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) .وكانت �أهم امل�ساعدات املقدمة لالجئني ال�سوريني يف
الأردن هي توفري امل�ساعدات الغذائية .ومن امل�شروعات الرئي�سية الأخرى
كان �إكمال املرحلة الأوىل من املخيم الإماراتي الأردين لالجئني ال�سوريني
مبريجيب الفهود بالأردن .ففي املرحلة االنتقالية ،مت توفري  1999مكان
�إيواء م�ؤقت لالجئني يف املخ ّيم ذاته.
(49.0
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ح�صل الالجئون ال�سوريون يف لبنان من اجلهات الإماراتية املانحة على
م�ساعدات �إن�سانية �إجمالية بقيمة  106.5مليون درهم �إماراتي (29.0
مليون دوالر �أمريكي) .كانت امل�ساعدات الرئي�سية املقدمة من اجلهات
املانحة الإماراتية لالجئني ال�سوريني يف لبنان خالل عام  2013هي توفري
� 405,000سلة غذائية لنحو � 135,000أ�سرة الجئة يف خمتلف �أنحاء
لبنان .وت�ضمنت امل�شروعات املهمة الأخرى التي مت تنفيذها توفري الرعاية
ال�صحية وامل�أوى لالجئني.
ح�صل الالجئون ال�سوريون يف العراق من اجلهات الإماراتية املانحة
على م�ساعدات �إن�سانية �إجمالية بقيمة  10.9مليون درهم �إماراتي (3.0
مليون دوالر �أمريكي) .وكانت �أهم امل�ساعدات املمنوحة من اجلهات املانحة
الإماراتية لالجئني ال�سوريني يف العراق خالل عام  2013هي توفري الرعاية
ال�صحية وامل�أوى لالجئني يف منطقة كرد�ستان بالعراق.
ح�صل الالجئون ال�سوريون يف تركيا على م�ساعدات �إن�سانية بقيمة �إجمالية
بلغت  5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) .وكانت �أهم
امل�ساعدات املمنوحة من اجلهات الإماراتية املانحة لالجئني ال�سوريني يف
تركيا خالل عام  2013هي توفري البطانيات واخليام.

دول أخرى في
منطقة غرب آسيا
خالل عام  ،2013قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة
�إجمالية بلغت  527.7مليون درهم �إماراتي ( 143.7مليون دوالر �أمريكي)
�إىل  5دول يف غرب �آ�سيا ،وذلك بالإ�ضافة �إىل فل�سطني واليمن والأن�شطة
الإن�سانية يف الدول املت�ضررة من الأزمة ال�سورية.
(109.7

حيث ح�صلت الأردن على مبلغ  402.8مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات تنموية وخريية .وكان �صندوق �أبوظبي
للتنمية على ر�أ�س اجلهات املانحة الإماراتية للم�ساعدات التنموية ،حيث
قدم م�ساعدات بقيمة  378.5مليون درهم �إماراتي ( 103.0مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح  8م�شروعات .وكان �أهم تلك امل�شروعات هو بناء وتو�سيع
�أعمال الطرق يف خمتلف �أنحاء اململكة .كما قام �صندوق �أبوظبي للتنمية
بتو�سيع مركز احل�سني لل�سرطان وقدم م�ساعدة للم�شروعات التنموية يف
ع ّمان.
وح�صلت لبنان على مبلغ  70.4مليون درهم �إماراتي ( 19.2مليون دوالر
�أمريكي) كم�ساعدات تنموية وخريية .وكانت �أهم اجلهات املانحة الإماراتية
هي م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،والتي قدمت
م�ساعدات بقيمة  29.6مليون درهم �إماراتي ( 8.0مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح  8م�شروعات .وكان امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب قدر من تلك
امل�ساعدات هو دفع رواتب �أئمة امل�ساجد وامل�ؤذنني واملعلمني يف خمتلف �أنحاء
لبنان.

ح�صلت �أذربيجان على مبلغ  36.9مليون درهم �إماراتي ( 10.03مليون
دوالر �أمريكي) كم�ساعدات تنموية وخريية .ومرة �أخرى ،كان �صندوق
�أبوظبي للتنمية على ر�أ�س اجلهات املانحة الإماراتية ،حيث قدم  29,0مليون
درهم �إماراتي ( 7,9مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروع واحد هو حمطة
جانوب للطاقة احلرارية.
وح�صلت العراق على مبلغ  11.9مليون درهم �إماراتي ( 3.2مليون دوالر
�أمريكي) كم�ساعدات تنموية وخريية .حيث قدمت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي م�ساعدات بقيمة  3.4مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح  5م�شروعات ،وكان �أهمها توفري امل�ساعدة للأيتام.
(1.6

ح�صلت �أرمينيا على م�ساعدات بقيمة  5.7مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات تنموية .وكان �صندوق �أبوظبي للتنمية
هو اجلهة املانحة الإماراتية الوحيدة ،حيث قدم  5.7مليون درهم �إماراتي
( 1.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروع واحد يهدف لإعادة ت�أهيل نفق
�أربا �سيفان.
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(%15.22)
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(%0.05)
(%0.03)
(%0.01)

331.83
160.40
147.58
29.28
28.23
16.23
1.10
0.87
0.50
0.33
0.11

áë°üdG
øjõîàdGh π≤ædG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
º«∏©àdG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áYÉæ°üdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

ájƒªæJ

716.46
%68.01

آسيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

جنوب آسيا
286.8(  مليار درهم �إماراتي1.05  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
 من �إجمايل امل�ساعدات% 4.87  وميثل هذا املبلغ ن�سبة. دول يف منطقة جنوب �آ�سيا8 مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
 وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية. من امل�ساعدات الإماراتية املدفوعة يف قارة �آ�سيا% 38.89  ون�سبة،اخلارجية الإماراتية

2

.حتلي ًال لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺠﻨﻮب آﺳﻴﺎ29 اﻟﺸﻜﻞ

(2013 - 2011 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
2013

1,053.53

2012

822.90

2011

493.34

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%5.65)
(%2.52)
(%1.20)
(%1.15)
(%0.35)
(%0.12)
(%0.01)

á«fÉ°ùfEG

116.01

59.55
26.60
12.68
12.16
3.68
1.27
0.06

ΩÉ¨dC’G áëaÉµe
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
º«∏©àdG
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

%11.01

(%15.69)
(%3.85)
(%1.23)
(%0.22)

165.29
40.56
12.93
2.27

»æjódG º«∏©àdG
á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

ájÒN

221.06
%20.98

(42.00%)
(32.96%)
(14.09%)
(4.00%)
(1.34%)
(1.18%)
(0.98%)
(0.77%)
(0.69%)
(0.37%)
(0.33%)
(0.29%)
(0.27%)
(0.25%)
(0.23%)
(0.10%)
(0.07%)
(0.04%)
(0.04%)
(0.02%)
(0.01%>)

442.44
347.20
148.43
42.15
14.12
12.44
10.37
8.12
7.28
3.86
3.46
3.02
2.79
2.59
2.40
1.10
0.69
0.43
0.40
0.24
0.01

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

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(88.73%) 934.75 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(6.00%) 63.21 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(3.56%) 37.46 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG
(1.67%) 17.62 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(0.05%) 0.50 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
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امل�ست�شفى الإماراتي يف باك�ستان والذي ّمت تنفيذه من قبل امل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان( .امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)
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العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

30.6

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

182.1

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

60

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

65

700

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
32
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

2012

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
33
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،
2012

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

1,380

71

2012

-

أفغانستان

55
ذكر

79

إناث

65

باكستان

خالل عام � ،2013أعادت دولة الإمارات ت�أكيد التزامها املمتد ل�سنوات بدعم
�أفغان�ستان ،حيث قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية
بلغت  431.5مليون درهم �إماراتي ( 117.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
 37م�شروع ًا من م�شروعات امل�ساعدات اخلارجية يف خمتلف املجاالت.
وميثل هذا الرقم ما ن�سبته  %2.00من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم
خالل عام  ،2013وميثل ارتفاع ًا يف التمويل املمنوح يف عام  2012بن�سبة
 ،%17.63كما يعترب مرتفع ًا بن�سبة  %188.05عن التمويل الذي �سبق
منحه خالل عام .2011

كان امل�شروع الثاين لدعم التحالف العاملي للقاحات والتح�صني (.)GAVI
واحتل �صندوق �أبوظبي للتنمية املرتبة الثانية من اجلهات املانحة لأفغان�ستان
خالل عام  ،2013حيث �أنفق  141.2مليون درهم �إماراتي ( 38.5مليون
دوالر �أمريكي) ،بن�سبة  ،%32.73ل�صالح م�شروعني .وكان امل�شروع الأعلى
تكلفة هو بناء  3,330وحدة �سكنية يف منطقة الق�صباء مبدينة كابول .يف
حني جاء امل�شروع الثاين لتوفري منحة �إ�ضافية ل�صالح م�شروع طرق كابول،
والذي مت من خالله تو�سيع و�إعادة ت�أهيل بع�ض الطرق الرئي�سية واجل�سور
يف كابول.

كانت باك�ستان من بني �أكرث  5دول ح�صلت على م�ساعدات خارجية من
دولة الإمارات ملدة � 4سنوات على التوايل ،منذ عام  .2010ويف عام
� ،2013ساهمت اجلهات املانحة الإماراتية مببلغ  546.5مليون درهم
�إماراتي ( 148.8مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات خارجية مقدمة �إىل
باك�ستان� .أي ما يعادل  %2.53من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم خالل
عام  ،2013ويعترب مرتفع ًا بن�سبة  %54.34عن التمويل املمنوح يف عام
 ،2012ويف نف�س الوقت ميثل زيادة كبرية عن التمويل الذي �سبق منحه
خالل عام  2011بن�سبة .%96.82

اﻟﺸﻜﻞ  30اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

فئات امل�ساعدات :من بني �إجمايل املبالغ املقدمة لأفغان�ستان ،مت
تخ�صي�ص ن�سبة  %43.66ل�صالح امل�ساعدات التنموية� ،أي ما يعادل
 188.4مليون درهم �إماراتي ( 51.3مليون دوالر �أمريكي) ،بينما مت توجيه
ن�سبة � %39.17أي ما يعادل  169.0مليون درهم �إماراتي ( 46.0مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات �ضمن فئة امل�ساعدات اخلريية ،يف حني بلغ
ن�صيب امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ ن�سبة ،%17.17
�أي ما يعادل  74.0مليون درهم �إماراتي ( 20.2مليون دوالر �أمريكي).

اﻟﺸﻜﻞ  31اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن

مريان�شاه يف وكالة �شمال وزير�ستان .ويعرب الطريق �أكرث من  10ج�سور يف
املناطق اجلبلية ،ويخدم �سكان ثالث مدن ونحو  20قرية .وكان امل�شروع
الثاين بناء م�ست�شفى الإمارات يف �إ�سالم �آباد الذي مت ت�صميمة ال�ستقبال
احلاالت احلرجة التي تتم �إحالتها من امل�ست�شفيات الأخرى .وميكن �أن
يت�سع لنحو  6000مري�ض يومي ًا� ،أي حوايل  2مليون مري�ض �سنوي ًا .كما
يحتوي على  16م�سرح للعمليات اجلراحية التي ميكن �أن ت�ست�ضيف 50
عملية يوميا .وت�شارك يف متويله ك ًال من امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،حيث يعترب واحد ًا
من �أكرب امل�شاريع ال�صحية التي مت تنفيذها يف باك�ستان على مدى ال�سنوات
الأخرية.

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

فئات امل�ساعدات :من بني �إجمايل املبالغ املقدمة لباك�ستان ،كان
للم�ساعدات التنموية الن�صيب الأكرب منها ،بن�سبة � ،%88.69أي ما يعادل
 484.7مليون درهم �إماراتي ( 132.0مليون دوالر �أمريكي) .وح�صلت
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ على ن�سبة � %7.62أي
ما يعادل  41.7مليون درهم �إماراتي ( 11.3مليون دوالر �أمريكي)� ،أما
ن�سبة امل�ساعدات اخلريية فكانت � %3.69أي ما يعادل  20.2مليون درهم
�إماراتي ( 5.5مليون دوالر �أمريكي).

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
431.46

2013

366.79

2012
2011

149.79

اجلهات املانحة :جاءت امل�ساعدات احلكومية ،ممثلة يف دائرة املالية
ب�أبوظبي ،على ر�أ�س قائمة اجلهات املانحة لأفغان�ستان خالل عام ،2013
حيث �أنفقت  199.5مليون درهم �إماراتي ( 54.3مليون دوالر �أمريكي)� ،أي
ما يعادل  ،%46.25ل�صالح م�شروعني كبريين مت تنفيذهما يف �أفغان�ستان.
يت�ضمن امل�شروع الأعلى تكلفة تدريب نحو � 20,000إمام م�سجد �أفغاين
لدعم ون�شر تعاليم الإ�سالم ا�ستناد ًا �إىل املناهج الو�سطية املت�ساحمة .يف حني
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املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2011
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س الإبتدائية
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2011

-
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�أنواع امل�ساعدات :ح�صلت امل�شروعات التي مت تنفيذها ب�شكل مبا�شر على
ن�سبة  %86.63من �إجمايل التمويل املقدم من دولة الإمارات لأفغان�ستان،
�أي ما يعادل  373.8مليون درهم �إماراتي ( 101.8مليون دوالر �أمريكي).
وت�أتي امل�ساهمات الأ�سا�سية يف املنظمات متعددة الأطراف يف املرتبة الثانية
من �ضمن �أكرب مبالغ التمويل ،حيث ح�صلت على  37.1مليون درهم �إماراتي
( 10.1دوالر �أمريكي) ،ومت توجيهها ل�صالح م�شروع واحد �ضمن قطاع
ال�صحة.

2013
2012
2011

277.68
354.11
546.54

اجلهات املانحة :كان �صندوق �أبوظبي للتنمية اجلهة املانحة الإماراتية
التي قدمت معظم التمويل املمنوح لباك�ستان خالل عام  ،2013بن�سبة
� ،%36.8أي ما يعادل  200.9مليون درهم �إماراتي ( 54.7مليون دوالر
�أمريكي) .مت توجيه هذه املبالغ ل�صالح  4م�شروعات .نتج عنها تنفيذ �أكرب
م�شروعني ،مت متويلهما مببلغ من نف�س القيمة .وكان امل�شروع الأول قد �أ�شرف
على ا�ستكمال بناء طريق بطول  72كيلومرتا يف املناطق القبلية اخلا�ضعة
للإدارة االحتادية ( )FATAيربط مكني يف وكالة جنوب وزير�ستان مع

�أنواع امل�ساعدات :كانت غالبية املبالغ املدفوعة لباك�ستان يف �صورة تنفيذ
مبا�شر للم�شروعات ،بن�سبة � %99.28أي ما يعادل  542.6مليون درهم
�إماراتي ( 147.7مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت امل�ساهمات املمنوحة
للمنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف املرتبة الثانية
بفارق كبري� ،إذ كانت بلغت ن�سبتها  %0.64من �إجمايل التمويل� ،أي ما
يعادل  3.5مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر �أمريكي).
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(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

(%4.90)
(%4.00)
(%2.06)
(%1.32)
(%0.57)
(%0.44)
(%0.02)
(%0.01>)

4.13
3.38
1.74
1.11
0.48
0.37
0.02
0.004

á«YÉªàL’G äÉeóÿG
º«∏©àdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
áë°üdG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

ájƒªæJ

11.24

%13.32

آسيا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

جنوب شرقي آسيا
23.0(  مليون درهم �إماراتي84.4  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
. دول تقع يف خمتلف �أنحاء منطقة جنوب �شرق �آ�سيا10 مليون دوالر �أمريكي) على �أن�شطة م�ساعدات خارجية مت تنفيذها يف
 من امل�ساعدات الإماراتية املمنوحة%3.12  ون�سبة، من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية%0.39 وميثل هذا املبلغ ن�سبة

3

. وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية حتلي ًال لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة.يف قارة �آ�سيا

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺠﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ32 اﻟﺸﻜﻞ

(2013 - 2011 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
2013

84.39

2012

103.23

2011

73.50

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%12.52)
(%0.38)
(%0.09)
(%0.05)

á«fÉ°ùfEG

11.00

10.57
0.32
0.07
0.04

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

(%28.02)
(%21.75)
(%12.85)
(%12.78)
(%10.43)
(%4.84)
(%3.32)
(%2.59)
(%1.39)
(%1.32)
(%0.44)
(%0.26)
(%0.01)
(%0.01>)

%13.03

(%60.14)
(%9.06)
(%3.94)
(%0.50)

50.75
7.65
3.33
0.43

23.64
18.35
10.84
10.79
8.80
4.09
2.80
2.19
1.17
1.11
0.37
0.22
0.01
0.004

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
ÈdG QGO á«©ªL
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óª á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óª ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
»æjódG º«∏©àdG

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

ájÒN

62.15

%73.65

(%56.31) 47.52 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%39.93) 33.69 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%3.32) 2.80 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%0.44) 0.37 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG

84.39 »∏µdG ´ƒªéŸG
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الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�ساعدات �إغاثية �إىل مت�ضرري �إع�صار بوفا يف الفلبني.
(امل�صدر :الهالل الأحمر الإماراتي)

فريق من م�ؤ�س�سة دبي العطاء خالل زيارة ميدانية يف �إندوني�سيا لتقييم وقيا�س
الأثر الإيجابي لربنامج التوعية ب�أهمية توفري املياه واملرافق ال�صحية والنظافة
املدر�سية الذي ي�ستمر ملدة عامني ،ويتم تنفيذه بال�شراكة ما بني دبي العطاء ومنظمة
اليوني�سف و�صندوق �إنقاذ الطفولة ومنظمة كري( .امل�صدر :دبي العطاء)
العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

249.9

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

98.4

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

71

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

69

3,580

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
22
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

2012

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
18
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،
2012

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

3,270

26

2012

ذكر

إناث

94

اندونيسيا

اﻟﺸﻜﻞ  33اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
49.92
70.56

2012
2011

55.28

اجلهات املانحة :جاءت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على ر�أ�س قائمة
اجلهات املانحة الإماراتية لإندوني�سيا خالل عام  ،2013حيث قدمت ما
ن�سبته  %38.72من �إجمايل الدعم املمنوح لإندوني�سيا� ،أي ما يعادل 19.3
مليون درهم �إماراتي ( 5.3مليون دوالر �أمريكي) .و�أتاح هذا الدعم تنفيذ
 8م�شروعات ،كان �أكربها بناء وت�شييد م�ساجد يف خمتلف �أنحاء اندوني�سيا.
كما �ساعدت هيئة الهالل الأحمر الأيتام يف حفر �آبار وقدمت برامج مو�سمية
يف �شهر رم�ضان املبارك .ت�أتي جمعية دار الرب يف املرتبة الثانية بني اجلهات
الإماراتية املانحة لإندوني�سيا ،حيث قدمت  10.3مليون درهم �إماراتي
( 2.8مليون دوالر �أمريكي) ،بن�سبة  .%20.61و�ساهمت اجلمعية يف متويل
 12م�شروع ًا يف اندوني�سيا ،كان من �أكربها ت�شييد امل�ساجد .كما �ساهمت
اجلمعية يف دفع رواتب املدر�سني ،وقدمت م�ساعدات خريية �أخرى.
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95
ذكر

88

إناث

90

الفلبين

خالل عام  ،2013قدمت اجلهات املانحة الإماراتية متويال بقيمة �إجمالية
بلغت  49.9مليون درهم �إماراتي ( 13.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح 59
م�شروع ًا للم�ساعدات اخلارجية يف اندوني�سيا� .أي ما يعادل  %0.23من
�إجمايل التمويل الإماراتي املقدم خالل عام  ،2013وميثل انخفا�ض ًا عن
التمويل املمنوح يف عام  2012بن�سبة  ،%29.25كما يعترب منخف�ض ًا يف
نف�س الوقت بن�سبة  %9.70عن التمويل الذي �سبق منحه خالل عام .2011

2013

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

93
97

24

فئات امل�ساعدات :ح�صلت امل�ساعدات اخلريية املمنوحة لإندوني�سيا على
غالبية الدعم املقدم من اجلهات الإماراتية املانحة خالل عام ،2013
حيث ح�صلت على ن�سبة  %94.10من �إجمايل الدعم املقدم الندوني�سيا،
�أي ما يعادل  47.0مليون درهم �إماراتي ( 12.8مليون دوالر �أمريكي).
وح�صلت امل�ساعدات التنموية على ن�سبة � %5.26أي ما يعادل  2.6مليون
درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي)� ،أما ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثة يف حاالت الطوارئ فبلغت � %0.64أي ما يعادل  0.3مليون درهم
�إماراتي ( 0.08مليون دوالر �أمريكي).
�أنواع امل�ساعدات :مت منح ن�سبة  %59.76من �إجمايل التمويل املمنوح
لأندوني�سيا يف �شكل م�ساهمات للمنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين� ،أي ما يعادل  29.8مليون درهم �إماراتي ( 8.1مليون دوالر
�أمريكي) .جاءت امل�شروعات التي مت تنفيذها ب�شكل مبا�شر يف املرتبة الثانية
�ضمن �أكرث �أنواع امل�ساعدات املمنوحة الندوني�سيا من دولة الإمارات خالل
عام  ،2013بن�سبة � ،%39.37أي ما يعادل  19.7مليون درهم �إماراتي
( 5.4مليون دوالر �أمريكي).

خالل عام  ،2013ح�صلت الفلبني على مبلغ  15.5مليون درهم �إماراتي
( 4.2مليون دوالر �أمريكي) من اجلهات املانحة الإماراتية .وميثل هذا
الرقم ن�سبة  %0.07من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم خالل عام
 ،2013مرتفع ًا عن التمويل املمنوح يف عام  2012بن�سبة ،%53.29
وبن�سبة  %93.98عن التمويل الذي �سبق منحه يف عام .2011
اﻟﺸﻜﻞ  34اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻔﻠﺒﻴﻦ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
15.52

2013
2012
2011

10.13
8.00

فئات امل�ساعدات� :شكلت امل�ساعدات اخلريية غالبية التمويل املقدم من
اجلهات املانحة الإماراتية للفلبني خالل عام  ،2013بن�سبة %47.75
من �إجمايل التمويل� ،أي ما يعادل  7.4مليون درهم �إماراتي ( 2.0مليون
دوالر �أمريكي) .وح�صلت امل�ساعدات التنموية على ن�سبة  %31.06من
التمويل الإجمايل� ،أي ما يعادل  4.8مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون دوالر
�أمريكي) ،وجاءت امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ بن�سبة
 %21.19من التمويل� ،أي ما يعادل  3.3مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون
دوالر �أمريكي) ،مت تخ�صي�صها ب�شكل �أ�سا�سي لال�ستجابة �إىل �إع�صار هايان
اال�ستوائي الذي �ضرب الفلبني يف نوفمرب .2013
�أنواع امل�ساعدات :من بني �إجمايل املبالغ املقدمة للفلبني ،مت تخ�صي�ص
ن�سبة � %59.48أي ما يعادل  9.2مليون درهم �إماراتي ( 2.5مليون دوالر
�أمريكي) كم�ساهمات يف املنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين .وح�صل التمويل املبا�شر للم�شروعات على ن�سبة  %22.88من
التمويل� ،أي ما يعادل  3.6مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر �أمريكي).

اجلهات املانحة :جاءت جمعية دبي اخلريية على ر�أ�س اجلهات املانحة
الإماراتية يف الفلبني خالل عام  ،2013حيث �أنفقت  8.3مليون درهم
�إماراتي ( 23مليون دوالر �أمريكي) على  26برناجم ًا ركزت على امل�ساعدات
التنموية واخلريية .ومن بني الأن�شطة الأخرى التي قامت بها اجلمعية،
امل�ساهمة يف بناء امل�ساجد واملدار�س وم�ساعدة الأيتام وحفر الآبار يف خمتلف
�أنحاء الفلبني .واحتلت م�ؤ�س�سة دبي العطاء املرتبة الثانية بني �أكرث اجلهات
املانحة الإماراتية .حيث قدمت  2.4مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح م�شروع واحد لدعم ما يزيد عن  10,000طفل ويافع
ت�سربوا من التعليم �أو معر�ضون خلطر الت�سرب من التعليم.
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م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية تقدم م�ساعدات �إغاثية �إىل
للمحتاجني يف ميامنار( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)

دول أخرى في منطقة
جنوب شرق آسيا
18.9

�أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت
مليون درهم �إماراتي ( 5.2مليون دوالر �أمريكي) يف  9دول �أخرى مبنطقة
جنوب �شرقي �آ�سيا خالل عام  .2013وميثل هذا املبلغ انخفا�ض ًا بن�سبة
 %16عن املدفوعات التي مت تقدميها لنف�س تلك الدول خالل عام ،2012
ويف نف�س الوقت يعد مرتفع ًا بن�سبة  %86.37عن امل�ساعدات التي �سبق
تقدميها خالل عام .2011
ح�صلت ميامنار على م�ساعدات بقيمة  8.0مليون درهم �إماراتي (2.2
مليون دوالر �أمريكي) .وكانت �أكرب جهة مانحة خالل عام  2013هي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،والتي �أنفقت 7.5
مليون درهم �إماراتي ( 2.0مليون دوالر �أمريكي) ،مبا يعادل  %92.62من

التمويل الإجمايل املقدم مليامنار .ومت توجيه غالبية التمويل ل�صالح م�شروع
�إن�ساين يهدف لتوزيع امل�ساعدات الغذائية يف ميامنار .وميثل هذا الن�شاط
حتديد ًا للمرحلة الثالثة والأخرية من هذا امل�شروع .وكان �إجمايل ما مت
توزيعه  5,200طن من امل�ساعدات الغذائية على نحو � 850,000شخ�ص
7
م�ستفيد.

(0.7

ح�صلت تايالند على م�ساعدات بقيمة  2.7مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي).حيث قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي  1.0مليون
درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  7م�شروعات كم�ساعدات
تنموية وخريية .وت�ضمنت امل�شروعات الأ�سا�سية توفري التمويل مل�ساعدة
الأيتام وبناء امل�ساجد وتنفيذ برامج مو�سمية يف �شهر رم�ضان املبارك.
وح�صلت ماليزيا على م�ساعدات بقيمة  2.6مليون درهم �إماراتي (0.7

مليون دوالر �أمريكي) .حيث قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية متوي ًال بقيمة  2.3مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح  4م�شروعات �ضمن فئة امل�ساعدات اخلريية .و�شملت دفع
رواتب  14مدر�س ًا وتنفيذ برامج مو�سمية يف �شهر رم�ضان املبارك.
ح�صلت فيتنام على مبلغ  0.7مليون درهم �إماراتي ( 0.2مليون دوالر
�أمريكي).حيث قدم �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
مبلغ  0.3مليون درهم �إماراتي ( 0.08مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح 6
م�شروعات ت�ستهدف احلفاظ على املحيط احليوي والتن ّوع البيولوجي.

ح�صلت كمبوديا على م�ساعدات بقيمة بلغت  3.9مليون درهم �إماراتي
( 1.0مليون دوالر �أمريكي) .وقدمت منها جمعية دبي اخلريية مبلغ 2.0
مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  20م�شروع ًا تقع
�ضمن فئة امل�ساعدات التنموية وفئة امل�ساعدات اخلريية .وت�ضمنت هذه
امل�شروعات بناء امل�ساجد واملدار�س وحفر الآبار.
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م�ؤ�س�سة حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية تقوم بتوفري دعم للحفاظ على الدب الأ�سيوي الأ�سود املهدد باالنقرا�ض يف باك�ستان( .م�ؤ�س�سة حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية)
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(%42.68) 3.67
(%17.35) 1.49
(%0.63) 0.05

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
º«∏©àdG

ájƒªæJ

5.22

األمريكيتين

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

األمريكيتين
 مليون2.3(  مليون درهم �إماراتي8.6  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة،2013 خالل عام
 من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية%0.04  وميثل هذا املبلغ ن�سبة. دولة يف منطقة الأمريكيتني23 دوالر �أمريكي) ل�صالح
. وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية حتلي ًال لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة.الإماراتية

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة اﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ35 اﻟﺸﻜﻞ

%60.66
1.01

Góæc

0.22

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

∂«°ùµŸG
(%10.68) 0.92
(%3.88) 0.33
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ÉµjÉeÉL
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0.02
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»àjÉg
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GOÉæjôZ

0.13

ƒZÉHƒJh OGó«æjôJ

0.06

ÉªæH

0.14

É«Ñeƒdƒc

%14.56

0.10

QhOGƒcEG

0.20
hÒH

0.56

πjRGÈdG
0.21

É«Ø«dƒH

0.10

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

…GƒZGQÉH

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

(%20.13) 1.73
(%4.65) 0.40

8.61 »∏µdG ´ƒªéŸG

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

ájÒN

2.13

%24.78
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0.09

≈∏«°T

0.26

ÚàæLQC’G

0.14

…GƒZhQhCG

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%46.57)
(%17.35)
(%12.84)
(%11.08)
(%8.13)
(%1.28)
(%1.07)
(%0.64)
(%0.63)
(%0.40)

4.01
1.49
1.11
0.95
0.70
0.11
0.09
0.06
0.05
0.03

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óª ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óª á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ÈdG QGO á«©ªL
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العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

0.1

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام
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2012

الـمـقــال الثاين

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

7,460

2012

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

غرينادا

11
-

ذكر

97

إناث

94

خالل عام  ،2013قدمت جهتان مانحتان م�ساعدات بقيمة  3.7مليون
درهم �إماراتي ( 1.0مليون دوالر �أمريكي) �إىل غرينادا .وميثل هذا املبلغ
 %0.02من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
اﻟﺸﻜﻞ  36اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻐﺮﻳﻨﺎدا

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
2013

3.69

مل حت�صل غرينادا على متويل من دولة الإمارات خالل عامي  2012و .2011وكانت اجلهتان املانحتان اللتان قدمتا م�ساعدات لغرينادا خالل عام
 2013هما وزارة املالية ،والتي قدمت غالبية التمويل املمنوح 3.7 ،مليون درهم �إماراتي ( 1.0مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروع واحد يهدف للم�ساعدة
يف ت�شييد مبنى الربملان ،والذي كان قد تدمر ب�سبب �إع�صار �إيفان يف عام  .2004وكانت اجلهة املانحة الثانية يف �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية ،وقدم  14,744درهم �إماراتي ( 4,014دوالر �أمريكي) ،ل�صالح م�شروع واحد هو حماية طائر ميام غرينادا .كال امل�شروعني يندرجا �ضمن
فئة امل�شروعات التنموية .ومت تنفيذ م�شروع الربملان كم�ساعدة ثنائية الأطراف للحكومات ،وكان م�شروع املحافظة على الكائنات احلية كم�ساهمة يف املنظمات
غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح مبيناء فيكتوريا يف ماهي� ،أهم جزر جمهورية �سي�شيل،
وتنتج  %8من طاقة اجلزيرة ،بتنفيذ �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر).
(امل�صدر� :شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر))

ُعترب �شركة �أبو ظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) ،م�ؤ�س�سة رائدة عاملي ًا يف تقدمي
حلول الطاقة املتجددة .،وتقوم م�صدر على حتقيق ر�ؤيتها اخلا�صة بالطاقة
املتجددة عرب م�شاريع يتم تنفيذها حول العامل  ،مبا فيها حمطة ال�شيخ زايد للطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف موريتانيا ومزرعة الرياح يف �سي�شيل ،والتي مت اجنازهما
يف .2013

محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية
الكهروضوئية
تُعترب حمطة ال�شيخ زايد للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ( 15ميغاواط) يف
نواك�شوط املن�ش�أة الأكرب للطاقة ال�شم�سية يف �أفريقيا .وامل�شروع هو املن�ش�أة الأوىل
للطاقة ال�شم�سية يف موريتانيا وي�شكل  %10من �سعة ال�شبكة يف موريتانيا .تنتج
املن�ش�أة  25,409ميغاواط يف ال�ساعة من الكهرباء النظيفة �سنوي ًا ومينع انبعاث
حوايل  21,225طن ًا من ثنائي �أك�سيد الكربون يف ال�سنة .وتت�ألف املحطة من
 29,826لوحة �أغ�شية رقيقة وتلبي حاجة  10,000منزل يف نواك�شوط� .إن حمطة
الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ( 15ميغاواط) تلبي النمو ال�سنوي للطلب يف
البلد ،واملقدّر ب�أن تبلغ  %12يف  .2012و�سوف ت�ساعد على �س ّد نق�ص الكهرباء
امل�ستقبلي يف موريتانيا وت�ش ّكل خمترب تعليم لتطوير الطاقة ال�شم�سية يف املنطقة.
�إن املحطة التي بلغت تكلفتها  164.3مليون درهم �إماراتي ( 44.7مليون دوالر
�أمريكي) ،قد ط ّبقت ممار�سات بناء ابتكارية وم�ستدامة وم�ستبدل ًة اخلر�سانة
باخل�شب ك�أ�سا�س ،مما ق ّلل من كلفة امل�شروع وب�صمة الكربون� .إن حمطة نواك�شوط
للطاقة ال�شم�سية مملوكة وم�شغّلة من قبل �شركة الكهرباء املوريتانية (�سومليك)،
وهي املن�ش�أة الكهربائية اململوكة من قبل احلكومة يف موريتانيا.
حقائق عن حمطة ال�شيخ زايد للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
تقع يف نواك�شوط ،عا�صمة موريتانيا
حمطة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية الأكرب يف �أفريقيا عند ات�صالها
بال�شبكة يف مار�س 2013
ت�شكل حمطة الطاقة ال�شم�سية ( 15ميغاواط)  %10من �سعة ال�شبكة يف
موريتانيا
تت�ألف من  29,826لوحة �أغ�شية رقيقة من ت�صنيع م�صدر
م�ساحة الأر�ض 300,000 :مرت مربع
متنع انبعاث حوايل  21,225طن ًا من ثنائي �أك�سيد الكربون �سنوي ًا
تلبي حاجة  10,000منزل تقريب ًا يف نواك�شوط
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مشاريع الطاقة
النظيفة الخاصة
بمصدر
مزرعة الرياح في سيشيل
ُيعترب م�شروع بورت فيكتوريا لطاقة الرياح ( 6ميغاواط) يف �سي�شيل امل�شروع الأول
وا�سع النطاق للطاقة املتجددة يف البلد .وي�شكل �أكرث من  %8من �سعة ال�شبكة يف
جزيرة ماهي حيث يعي�ش  %90من �سكان البلد فيها.
تت�ألف املحطة من  8توربني رياح ومت و�ضع  5توربينات يف جزيرة رومانفيل (على
طول �ساحل ماهي) وثالثة يف �إيل دو بورت يف منطقة امليناء الرئي�سية.
قبل �أن تبد�أ مزرعة الرياح العمليات ،كانت �سي�شيل تعتمد بالكامل على الوقود
الأحفوري امل�ستورد لتوليد الطاقة .و�إن دمج الطاقة النظيفة امل�ستدامة �سي�ساعد
اجلزيرة على تخفي�ض انقطاع الكهرباء ،وتعزيز �أمن الطاقة طويل الأمد والتقليل
من ب�صمة الكربون .وينتج امل�شروع حوايل  7جيغاواط يف ال�ساعة من الطاقة
النظيفة يف ال�سنة ،مانع ًا انبعاث حوايل  5,500طن من ثنائي �أك�سيد الكربون
�سنوي ًا ،ويزود الطاقة لأكرث من  2,100منزل.
ي�ش ّكل م�شروع بورت فيكتوريا لطاقة الرياح خطو ًة هام ًة لتحقيق �سيا�سة �سي�شيل
للطاقة ،التي ت�ضع هدف انتاج  %15من طاقتها من امل�صادر القابلة للتجديد
بحلول  .2030حيث ّمت متويل امل�شروع عرب منحة بلغت قيمتها  102.8مليون درهم
�إماراتي ( 28.0مليون دوالر �أمريكي) من قبل �صندوق �أبو ظبي للتنمية.
حقائق عن مزرعة الرياح للطاقة
امل�شروع الأول وا�سع النطاق للطاقة املتجددة يف �سي�شيل
تت�ألف مزرعة الرياح ( 6ميغاواط) من  8توربينات رياح ( 750كيلوواط)
تلبي �أكرث من  %8من احتياجات �شبكة جزيرة ماهي (منتج ًة حوايل 7
جيغاواط يف ال�ساعة �سنوي ًا)
م�ساحة الأر�ض 272,000 :مرت مربع
متنع انبعاث حوايل  5,500طن من ثنائي �أك�سيد الكربون يف ال�سنة.
تز ّود  2,100منزل بالطاقة يف ال�سنة
ت�ساهم يف تخفي�ض  1.6مليون لرت من الوقود امل�ستورد يف ال�سنة
بلغت تكلفة امل�شروع  103مليون درهم �إماراتي ( قدرها  28مليون دوالر
�أمريكي) وبتمويل من �صندوق �أبو ظبي للتنمية.
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أوروبا

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

أوروبا
 مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات45.7(  مليون درهم �إماراتي168.0  �أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية،2013 خالل عام
 وميثل هذا املبلغ ن�سبة. يف �أوروبا ال�شرقية، مع الرتكيز على البلدان ذات الدخل املنخف�ض يف املقام الأول،خارجية يف �أوروبا
 وت�ستعر�ض ال�صفحات التالية حتلي ًال لأكرث الدول وامل�شروعات التي مت. من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية%0.78
.متويلها بامل�ساعدات الإماراتية يف املنطقة

(%53.54)
(%9.31)
(%7.89)
(%7.54)
(%2.78)
(%0.55)
(%0.33)
(%0.01)
(%0.01)

89.94
15.64
13.25
12.67
4.67
0.92
0.55
0.02
0.02
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áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
áë°üdG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة أوروﺑﺎ37 اﻟﺸﻜﻞ
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É«fGôchCG

0.07

∫É¨JÈdG

0.52

ájÒN

30.33
%18.05

»æjódG º«∏©àdG
á«æjódG äBÉ°ûæŸG
á«ª°SƒŸG èeGÈdG
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

É«fÉehQ

0.32

É«æ«aƒ∏°S

0.55

GQhófCG

Éahódƒe

1.24

1.34

É«dÉ£jEG

0.03

É°ùªædG

Gô°ùjƒ°S

0.24

16.19
8.02
4.76
1.36

»°ShôdG OÉ–’G

0.13

0.14

(%9.64)
(%4.77)
(%2.83)
(%0.81)

0.17

É«fƒà°SEG

0.07

ƒæjQÉe ¿É°S

15.28

áæ°SƒÑdG
∂°Sô¡dGh
2.77

É«fÉÑ°SEG

0.07

0.25

É«Hô°U

0.07

4.07

ƒaƒ°Sƒc

0.18

Oƒ°SC’G πÑ÷G É«fhó≤e ájQƒ¡ªL
á≤HÉ°ùdG á«aÓ°ùZƒ«dG
108.59
É«fÉÑdCG 0.25
¿Éfƒ«dG

0.80

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

167.99 »∏µdG ´ƒªéŸG

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%62.13)
(%14.23)
(%10.97)
(%5.69)
(%2.66)
(%1.83)
(%1.31)
(%0.45)
(%0.33)
(%0.23)
(%0.10)
(%0.06)
(%0.01)
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104.38
23.91
18.43
9.57
4.46
3.07
2.20
0.76
0.55
0.38
0.17
0.10
0.02

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óª ¥hóæ°U
ÈdG QGO á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óª á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
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دبي العطاء تنفذ برناجم ًا لتنمية الطفولة املبكرة يف البو�سنة والهر�سك مدته
�سنتان بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) والذي يهدف �إىل
حت�سني النمو اجل�سدي واالجتماعي -العاطفي واملعريف لـ  7000طفل بني عمر
الرابعة وال�ساد�سة( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي العطاء)

�أطفال يتلقون مالب�س كجزء من حملة ك�سوة مليون طفل يف �ألبانيا.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات)

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

3.2

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2013

3.8

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

74

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

77

4,700

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
2
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

2012

2012

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2013
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2012 – 2008بدرجة
5
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،
2012

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2011
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س الإبتدائية
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2003

4,740

15

2012

ذكر

إناث

95

ألبانيا
يف عام  ،2013ح�صلت �ألبانيا على م�ساعدات بقيمة  108.6مليون درهم
�إماراتي ( 29.6مليون دوالر �أمريكي) من  6جهات مانحة �إماراتية .وميثل
هذا الرقم ن�سبة  %0.50من �إجمايل التمويل الإماراتي املقدم خالل عام
 ،2013بن�سبة زيادة  %46.1عن العام ال�سابق.
اﻟﺸﻜﻞ  38اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
108.59

2013
74.33

2012
2011

6.34

اجلهات املانحة :كان �صندوق �أبوظبي للتنمية على ر�أ�س قائمة اجلهات
املانحة ،حيث �ساهم بن�سبة  %94.89من �إجمايل التمويل املقدم من دولة
الإمارات لألبانيا� ،أي ما يعادل  103.0مليون درهم �إماراتي ( 28.0مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعني تنمويني .ا�ستهدف امل�شروع الأول قطاع
الطرق والبنية التحتية للنقل ،حيث مت بناء طريقني يحتويان على نفقني،
يربطان ما بني العا�صمة تريانا ومدينة �ألبا�سان .هذا امل�شروع ،الذي يربط
ما بني العا�صمة ومدينة من �أهم املدن االقت�صادية� ،سي�سهم يف خف�ض زمن
االنتقال بينهما مبقدار الن�صف .ويهدف امل�شروع الثاين ،اىل دعم قطاع
املياه وال�صرف ال�صحي يف �ألبانيا ،لإعادة ت�أهيل نهر تريانا من �أجل حت�سني
الظروف البيئية حلو�ض النهر.
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املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2011
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س الإبتدائية
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2011

97
98

6

فئات امل�ساعدات� :ش ّكلت امل�ساعدات التنموية ن�سبة  %99.08من
التمويل الإماراتي املمنوح لألبانيا� ،أي ما يعادل  107.6مليون درهم �إماراتي
( 29.3مليون دوالر �أمريكي) ،بينما مت توجيه ن�سبة  %0.92املتبقية� ،أي
ما يعادل  1.0مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) ،لقطاع
امل�ساعدات اخلريية.
�أنواع امل�ساعدات :من بني �إجمايل املبالغ املخ�ص�صة من دولة الإمارات
لألبانيا خالل عام  ،2013ح�صل قطاع التنفيذ املبا�شر للم�شروعات على
غالبية التمويل املمنوح ،بن�سبة � ،%98.90أي ما يعادل 107.4مليون درهم
�إماراتي ( 29.2مليون دوالر �أمريكي) .وكان على ر�أ�س قائمة القطاعات
التي ح�صلت على متويل قطاع النقل والتخزين ،وقطاع املياه وال�صرف
ال�صحي ،وقطاع اخلدمات االجتماعية .وت�أتي امل�ساهمات يف املنظمات غري
احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف املرتبة الثانية ،بفارق كبري،
بني �أكرث �أنواع امل�ساعدات التي ح�صلت على متويل من دولة الإمارات .حيث
ح�صلت على ن�سبة � ،%0.64أي ما يعادل  0.7مليون درهم �إماراتي (0.2
مليون دوالر �أمريكي).

98
ذكر

89

إناث

91

البوسنة
والهرسك
15.3

يف عام  ،2013ح�صلت البو�سنة والهر�سك على م�ساعدات بقيمة
مليون درهم �إماراتي ( 4.2مليون دوالر �أمريكي) من  6جهات مانحة
�إماراتية .وميثل هذا الرقم ن�سبة  %0.07من �إجمايل التمويل الإماراتي
املقدم خالل عام  ،2013مرتفع ًا عن التمويل املمنوح يف عام  2012بن�سبة
 ،%6.78وبن�سبة  %53.09عن التمويل الذي �سبق منحه خالل عام
.2011
اﻟﺸﻜﻞ  39اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ

)(2013 - 2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
15.28

2013

14.31

2012
2011

9.98

اجلهات املانحة :جاءت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على ر�أ�س قائمة
اجلهات املانحة الإماراتية ،حيث �ساهمت بن�سبة � ،%80.64أي ما يعادل
 12.3مليون درهم �إماراتي ( 3.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح تنفيذ 19
م�شروع ًا� ،شملت تقدمي م�ساعدات للأيتام وبناء امل�ساجد ومرافق الرعاية
ال�صحية وم�شروعات الإ�سكان .وت�أتي م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف املرتبة الثانية،

حيث �ساهمت مببلغ  2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح تنفيذ م�شروع واحد يهدف �إىل زيادة فر�ص اال�شرتاك يف برامج
التع ّلم املبكر للأطفال يف �سن � 4إىل � 5سنوات يف  15مدينة يف البو�سنة
والهر�سك ،مع االهتمام ب�شكل خا�ص بالأطفال من الفئات ال�ضعيفة مثل
�أطفال الغجر والأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة والذين يعانون من
ت�أخر يف النمو.
فئات امل�ساعدات :من بني �إجمايل امل�ساعدات املمنوحة من دولة الإمارات
للبو�سنة والهر�سك خالل عام  ،2013مت تخ�صي�ص ن�سبة � %85.38أي ما
يعادل  13.5مليون درهم �إماراتي ( 3.5مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
تنموية ،ون�سبة � ،%14.62أي ما يعادل  2.2مليون درهم �إماراتي (0.6
مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات خريية.
�أنواع امل�ساعدات :ح�صلت امل�شروعات التي مت تنفيذها ب�شكل مبا�شر على
ن�سبة � ،%81.96أي ما يعادل  12.5مليون درهم �إماراتي ( 3.4مليون
دوالر �أمريكي) من التمويل الإجمايل املمنوح للبو�سنة والهر�سك .وكانت
�أكرث القطاعات التي ح�صلت على متويل مل�شروعاتها من هذا النوع هي:
قطاع اخلدمات االجتماعية ،وقطاع اخلدمات اخلريية والدينية ،وقطاع
ال�صحة .جاءت امل�ساهمات الأخرى املمنوحة للمنظمات متعددة الأطراف
يف املرتبة الثانية بني �أكرث قطاعات امل�ساعدات املمنوحة للبو�سنة والهر�سك،
حيث ح�صلت على ن�سبة � ،%14.43أي ما يعادل  2.2مليون درهم �إماراتي
( 0.6مليون دوالر �أمريكي) ،ومت تخ�صي�صها ل�صالح م�شروع واحد يف قطاع
التعليم.
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الـفــصـــل

الثالث

فئات
المساعدات
والقطاعات
توجهات فئات وقطاعات امل�ساعدات التي قامت الإمارات العربية املتحدة بتمويلها
يلقي هذا الف�صل نظرة عامة على ّ
خالل عام  ،2013مقارن ًة مبا مت تقدميه خالل عامي  2011و .2012لذلك طلبت وزارة التنمية والتعاون الدويل
من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية حتديد فئات وقطاعات امل�ساعدات اخلارجية خالل
عام  .2013وت�ستند البيانات �إىل التعريفات املو�ضحة يف الإطار العام لت�سجيل بيانات امل�ساعدات اخلارجية لدولة
8
الإمارات ،واملتاح على املوقع االلكرتوين اخلا�ص بوزارة التنمية والتعاون الدويل.
خالل عام  ،2013مت تخ�صي�ص امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية ل�صالح تنفيذ م�شروعات تندرج �ضمن  19قطاع ًا موزعة على  3فئات من امل�ساعدات،
وهي :امل�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية .ويوفر امللحق الثالث قائمة بالفئات والقطاعات الفرعية التي تندرج �ضمنها وقيمتها لكل قطاع .حيث ح�صلت
امل�ساعدات التنموية على الن�صيب الأكرب من �إجمايل املبالغ املدفوعة خالل عام  ،2013بن�سبة � ،%94.6أي ما يعادل  20.46مليار درهم �إماراتي (5.57
مليار دوالر �أمريكي) تليها فئة امل�ساعدات اخلريية بن�سبة � ،%2.9أي ما يعادل  638.9مليون درهم �إماراتي ( 174.0مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني
ح�صلت امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ على � ،%2.5أي ما يعادل  529.8درهم �إماراتي ( 144.3دوالر �أمريكي).
توجهات امل�ساعدات التي مت منحها خالل عام � 2013إىل حدوث تغيرّ ب�سيط يف �أمناط التمويل التي مت اتباعها يف ال�سنوات ال�سابقة ،مع ارتفاع ن�سب
ت�شري ّ
التمويل املخ�ص�صة ل�صالح امل�شروعات التنموية .حيث ح�صل هذا النوع من امل�شروعات على ن�سبة  %94.6من �إجمايل التمويل املمنوح خالل عام ،2013
مرتفع ًا بذلك عن ن�سبة  %87.0التي مت تخ�صي�صها له خالل عام  2012ون�سبة  %88.7التي مت تخ�صي�صها يف عام  .2011ويف مقابل هذه الزيادة،
�شهدت امل�ساعدات الإن�سانية انخفا�ض ًا يف ن�سبتها مقارنة بالقيمة الإجمالية للتمويل ،فبعد �أن كانت ن�سبتها  %8.1يف عام � ،2011أ�صبحت  %6.9يف
عام  ،2012ثم وا�صلت االنخفا�ض لت�صل �إىل  %2.5يف عام  .2013كما انخف�ضت فئة امل�ساعدات اخلريية �أي�ضا ،من ن�سبة  %3.3من التمويل يف عام
 ،2011ايل  %6.1يف  2012و %3.0يف عام .2013

في عام  ،2013قدمت دولة اإلمارات مساعدات لدعم
مشاريع تطوير البنية التحتية بقيمة إجمالية

 2.29مليار
( 623.9مليون دوالر أمريكي)
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الطريق الدائري حول مدينة �سطات يف املغرب والذي ّمت متويله من قبل �صندوق �أبوظبي للتنمية( .امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

درهم إماراتي

وعلى الرغم من ح�صول كل من فئتي امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية على ن�سب �أقل مقارنة بالتمويل الإجمايل يف عام � ،2013إال �أن املبالغ التي مت �إنفاقها
�ضمن هاتني الفئتني �أعلى من تلك التي مت �إنفاقها خالل عام  ،2012وذلك نظر ًا الرتفاع القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة بوا�سطة اجلهات
املانحة الإماراتية خالل العام  .2013حيث بلغت امل�ساعدات الإن�سانية خالل عام  2013مبلغ ًا وقدره  529.8مليون درهم �إماراتي ( 144.3مليون دوالر
�أمريكي) ،بينما بلغ ن�صيبها من امل�ساعدات خالل عام  2012مبلغ  404.4مليون درهم �إماراتي ( 110.1مليون دوالر �أمريكي) .ويف عام  2011كانت
�أرقام املبالغ املناظرة �ضمن فئة امل�ساعدات هذه هي الأكرث ارتفاع ًا على م�ستوى ال�سنوات الثالثة ،بقيمة  625.3مليون درهم �إماراتي ( 170.2مليون
دوالر �أمريكي) .و�أما بالن�سبة لفئة امل�ساعدات اخلريية فقد ح�صلت على متويل �أكرب يف كل عام على التوايل ابتدا ًء من عام  ،2011حيث كان ن�صيبها
 253.1مليون درهم �إماراتي ( 68.9مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2011ومبلغ 356.2مليون درهم �إماراتي ( 97.0مليون دوالر �أمريكي) يف عام
 ،2012بينما كان ن�صيبها مبلغ ًا وقدره  529.8مليون درهم �إماراتي ( 144.3مليون دوالر �أمريكي) يف عام .2013
ح�صلت خم�سة قطاعات على �أغلبية امل�ساعدات ،بن�سبة � ،%88.7أي ما يعادل  19.18مليار درهم �إماراتي ( 5.22مليار دوالر �أمريكي) من �إجمايل
امل�ساعدات املدفوعة عام  .2013وكان على ر�أ�س قائمة القطاعات التي ح�صلت على م�ساعدات خالل عام  :2013دعم الربامج العامة ،ودعم الواردات
ال�سلعية ،وم�شروعات تطوير البنية التحتية ،وقطاع ال�صحة والنقل والتخزين.
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أعلى قطاعات المساعدات
المساعدات التنموية
دعم البرامج العامة
كان لقطاع دعم الربامج العامة ن�صيب الأ�سد من امل�ساعدات الإماراتية
املقدمة خالل عام  .2013حيث ح�صل هذا القطاع على
من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة ،مببلغ وقدره  11.35مليار درهم �إماراتي
( 3.09مليار دوالر �أمريكي).
ن�سبة% 52.5

مت توجيه �أغلب هذه املبالغ 11.25 ،مليار درهم �إماراتي ( 3.06مليار دوالر
�أمريكي) كدعم للميزانية العامة .وكانت �أعلى الدول املتلقية لهذا النوع
من امل�ساعدات م�صر وفل�سطني .حيث ا�ستفادت م�صر من منحة وقر�ض
قدمتهما دائرة املالية ب�أبوظبي �إىل البنك املركزي امل�صري بقيمة �إجمالية
بلغت  11.02مليار درهم �إماراتي ( 3.00مليار دوالر �أمريكي) ،وبلغت
قيمة القر�ض  7.35مليار درهم �إماراتي ( 2.00مليار دوالر �أمريكي) وكان
املنحة بقيمة  3.67مليار درهم �إماراتي ( 1.00مليار دوالر �أمريكي)؛
بينما ح�صلت فل�سطني كذلك على منحة مقدمة من دائرة املالية ب�أبوظبي
بقيمة  183.7مليون درهم �إماراتي ( 50.0مليون دوالر �أمريكي) لدعم
ميزانية ال�سلطة الفل�سطينية .وجاء امل�شروع الدويل للوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�إيرينا) يف املرتبة الثالثة بني �أنواع امل�ساعدات بقيمة 12.5
مليون درهم �إماراتي ( 3.4مليون دوالر �أمريكي) .وتعترب الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة (�إيرينا) عبارة عن منظمة دولية مت �إن�شا�ؤها لتكون مبثابة
�صوت العامل الداعم ال�ستخدام الطاقة املتجددة ،ومقرها مدينة م�صدر ،يف
�أبوظبي ،بدولة الإمارات العربية املتحدة.
كما برزت جهود جمع �أموال امل�ساعدات التي بذلتها املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية �ضمن فئة دعم الربامج العامة ،حيث ا�ستفادت دول متعددة من
عدة حمالت قامت بتنظيمها املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية جلمع �أموال
امل�ساعدات ،ومن بني تلك الدول :اليمن والفلبني وباك�ستان وم�صر وفل�سطني.
 1للح�صول على مزيد من املعلومات حول هذه احلمالت ،يرجى مراجعة
اجلزء اخلا�ص باملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية �ضمن ف�صل اجلهات
املانحة� ،صفحة .146
دعم الواردات السلعية
حقق قطاع الواردات ال�سلعية قفزة هائلة ليكون يف املرتبة الثانية �ضمن
�أعلى قطاعات امل�ساعدات املمولة خالل عام  ،2013حيث ح�صل على ن�سبة
� ،%16.3أي ما يعادل  3.52مليار درهم �إماراتي ( 957.3مليون دوالر
�أمريكي) من �إجمايل مبالغ امل�ساعدات املدفوعة يف عام  2013ل�صالح
قطاع امل�ساعدات ال�سلعية الفرعي .مت تخ�صي�ص هذه املبالغ بالكامل ،والتي
مت تقدميها بوا�سطة دائرة املالية ب�أبوظبي ،ل�صالح م�شروع واحد هو توفري
م�ساعدة مالية �إىل م�صر من �أجل تغطية احتياجاتها من البرتول ابتدا ًء
من �شهر �أغ�سط�س وحتى دي�سمرب  ،2013وبنا ًء عليه ح�صلت م�صر على
 940,910طن مرتي من املنتجات البرتولية.
تطوير البنية التحتية
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جاء قطاع تطوير البنية التحتية يف املرتبة الثالثة بني �أعلى قطاعات
امل�ساعدات املقدمة خالل عام  ،2013بن�سبة � %10.6أي ما يعادل 2.29
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مليار درهم �إماراتي ( 623.9مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة خالل عام  .2013و�ضمن القطاع الرئي�سي “امل�شروعات
التنموية والبنية التحتية” ي�أتي القطاع الفرعي “الإدارة والتنمية احل�ضرية”
على ر�أ�س القطاعات الفرعية احلا�صلة على متويل بن�سبة � ،%9.6أي ما
يعادل  2.08مليار درهم �إماراتي ( 566.1مليون دوالر �أمريكي) من
�إجمايل امل�ساعدات الإماراتية .وكانت �أعلى الدول امل�ستفيدة من م�شروعات
دعم الإدارة والتنمية احل�ضرية م�صر و�أفغان�ستان وفل�سطني .حيث قامت
دائرة املالية ب�أبوظبي ببناء  50,000وحدة �سكنية جديدة يف م�صر ،بينما
�ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية يف عملية بناء جم ّمع نا�صر اجلاري العمل
عليها يف م�صر �أي�ض ًا .كما قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية  3,330وحدة �سكنية
يف مقاطعة الق�صباء بكابول ،عا�صمة �أفغان�ستان .كما قامت هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي بتمويل املرحلة الثانية من م�شروع بناء مدينة ال�شيخ زايد
يف كابول .ويف فل�سطني ،قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أي�ض ًا ببناء
 600منزل يف خان يون�س ،بقطاع غزة.
ح�صل القطاع الفرعي “الإدارة وال�سيا�سات”� ،ضمن قطاع “تطوير البنية
التحتية” الرئي�سي ،على مبلغ  211.7مليون درهم �إماراتي ( 57.6مليون
دوالر �أمريكي) من �صندوق �أبوظبي للتنمية ل�صالح  3م�شروعات مت تنفيذها
يف كل من �سي�شيل واجلزائر و�إريرتيا ،بينما ح�صل القطاع الفرعي “التنمية
احل�ضرية” على مبلغ  0.6مليون درهم �إماراتي ( 0.2مليون دوالر �أمريكي)
من م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية كتمويل
جزئي ل�صالح قرية ال�شيخ زايد يف منغوليا.
قطاع الصحة
تلعب دولة الإمارات العربية املتحدة دور ًا ن�شطا يف جمال الرعاية ال�صحية،
بعد �أن قدمت م�ساهمات وا�سعة النطاق ملختلف املبادرات ال�صحية العاملية،
مبا يف ذلك دعم حمالت تلقيح الأطفال وتقدمي الدعم الفعال للجهود
الدولية الرامية �إىل الق�ضاء على �شلل الأطفال وال�شراكة العاملية من �أجل
دحر املالريا .وقد ح�صل قطاع ال�صحة على مبلغ  1.14مليار درهم
�إماراتي ( 309.8مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يعادل  %5.3من �إجمايل
امل�ساعدات املقدمة يف عام  .2013وبالرغم من انخفا�ض الرتتيب العام
لقطاع ال�صحة مقارنة مبا كان عليه يف عام � ،2012إال �أن قطاع ال�صحة
ح�صل على متويل �أكرب خالل عام  2013مما ح�صل عليه يف عام ،2012
بقيمة  700.6مليون درهم �إماراتي ( 190.7مليون دوالر �أمريكي) .ومت
�إنفاق معظم التمويل املقدم لقطاع ال�صحة على توفري اخلدمات الطبية لنحو
 75م�شروع ًا ،بقيمة �إجمالية بلغت  920.2مليون درهم �إماراتي (250.5
مليون دوالر �أمريكي) .وكان على ر�أ�س الدول امل�ستفيدة املغرب وباك�ستان
والأردن ،وعلى الرغم من ح�صول م�شروع دويل قامت بتنفيذه م�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية على �أكرب متويل مقدم لقطاع اخلدمات
الطبية .وت�ضمن امل�شروع الدويل ،والذي بلغت تكلفته  167.2مليون درهم
�إماراتي ( 45.5مليون دوالر �أمريكي) بناء عيادة ال�شيخ زايد بن �سلطان
لعالج ال�سرطان يف هيو�سنت ،تك�سا�س .وكان على ر�أ�س قائمة امل�شروعات التي
مت تنفيذها يف املغرب متويل م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف
الدار البي�ضاء باملغرب ،والتي مت متويلها بوا�سطة م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية كذلك ،والتي احتوت على �أق�سام لعالج العديد
من التخ�ص�صات احلرجة واخلطرية مثل :طب الطوارئ و�أمرا�ض القلب

والأورام وال�سرطان .كما مت تنفيذ م�شروع امل�ست�شفى الإماراتي يف باك�ستان،
والذي مت متويله بوا�سطة ك ًال من �صندوق �أبوظبي للتنمية وامل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد للأعمال الإن�سانية .عالوة على
ذلك ،قام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتو�سيع مركز احل�سني لل�سرطان يف
الأردن ،وخا�ص ًة من خالل بناء مركز لعالج الأورام.
خالل عام  ،2013قامت دولة الإمارات بتمويل  4م�شروعات تتعلق جميعها
مبكافحة الأمرا�ض املعدية ،بتكلفة قدرها  88.5مليون درهم �إماراتي
( 24.1مليون دوالر �أمريكي) .حيث مت متويل كافة امل�شروعات الأربعة
بوا�سطة دائرة املالية ب�أبوظبي ،و�شملت تقدمي الدعم حلملة التحالف العاملي
للقاحات والتح�صني (جايف) يف �أفغان�ستان ،وامل�ساهمة يف الربنامج العاملي
للق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال ،وامل�ساهمة يف دعم اجلهود املبذولة ملكافحة
الأمرا�ض املعدية يف خمتلف �أنحاء العامل ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ م�شروع دويل
يهدف للق�ضاء على مر�ض دودة غينيا.
كما ح�صلت الأبحاث الطبية على متويل من دائرة املالية ب�أبوظبي ،ل�صالح
تنفيذ م�شروع واحد ،بقيمة  75.3مليون درهم �إماراتي ( 20.5مليون دوالر
�أمريكي) لتمويل املركز الطبي القومي لعالج الأطفال ،وهو مركز للأبحاث
واالبتكار متخ�ص�ص يف جراحات الأطفال.
النقل والتخزين
النقل والتخزين
ح�صل قطاع النقل والتخزين على ن�سبة  %3.7من �إجمايل املبالغ املدفوعة
خالل عام � ،2013أي ما يعادل  806.8مليون درهم �إماراتي (219.7
مليون دوالر �أمريكي) .مت توجيه غالبية هذه املبالغ 571.6 ،مليون درهم
�إماراتي ( 155.6مليون دوالر �أمريكي) من �أجل دعم البنية التحتية للطرق
يف عدة دول متلقية ،على ر�أ�سها الأردن وباك�ستان و�ألبانيا .وقام �صندوق
�أبوظبي للتنمية بتمويل �أعلى  3م�شروعات ،مت تنفيذ الأول يف الأردن من
�أجل بناء وتو�سيع الطرق يف خمتلف �أنحاء اململكة .كما قام �صندوق �أبوظبي
للتنمية بتمويل م�شروع يف باك�ستان ت�ضمن بناء الطرق التي تربط ما بني
�شمال وجنوب وزير�ستان ،حيث �سي�ستفيد من امل�شروع حوايل  20قرية.
ويهدف امل�شروع الذي مت تنفيذه يف �ألبانيا �إىل حت�سني طرق الو�صول �إىل
تريانا والبا�سان .ويهدف امل�شروع �إىل خف�ض عدد مرات التنقل بني العا�صمة
تريانا وواحدة من �أهم املدن االقت�صادية يف �ألبانيا.

األعمال الخيرية
المساعدات الخيرية االجتماعية وذات
الطابع الديني
ح�صلت امل�شروعات اخلريية وذات الطابع الديني على دعم بقيمة 638.9
مليون درهم �إماراتي ( 174.0مليون دوالر �أمريكي) ،بن�سبة  %3.0من
�إجمايل املبالغ املدفوعة خالل عام  .2013حيث ح�صل التعليم الديني
على الق�سم الأكرب من هذه املبالغ ،بقيمة  226.2مليون درهم �إماراتي
( 61.6مليون دوالر �أمريكي) ،ومت توجيه معظمه ل�صالح برامج التدريب

ورواتب املعلمني وتكاليف الأجهزة .وكانت �أفغان�ستان الدولة امل�ستفيدة من
�أكرب برنامج مت تنفيذه يف دولة منفردة ،بتمويل من دائرة املالية ب�أبوظبي،
لتدريب نحو � 20,000إمام م�سجد على تعاليم الإ�سالم ا�ستناد ًا �إىل املناهج
الو�سطية املعتدلة.

كما ح�صلت املواقع الدينية على متويل بقيمة  215.7مليون درهم �إماراتي
( 58.7مليون دوالر �أمريكي) ،مت توجيهها ب�شكل �أ�سا�سي �إىل بناء امل�ساجد
وحفر الآبار وكفالة الأيتام .وكانت �أكرب  3م�شروعات هي بناء م�ساجد يف
اندوني�سيا وباك�ستان و�أوغندا .حيث قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بتمويل م�شروعي اندوني�سيا وباك�ستان ،بينما قامت جمعية الرحمة اخلريية
بتمويل م�شروع امل�سجد الذي مت تنفيذه يف �أوغندا.
ح�صلت الربامج املو�سمية على متويل بقيمة  116.8مليون درهم �إماراتي
( 31.8مليون دوالر �أمريكي) ،مت توجيهها ب�شكل �أ�سا�سي لتوفري وجبات
الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك ودعم القيام ب�شعائر احلج .وكان على
ر�أ�س قائمة الدول امل�ستفيدة من هذه امل�شروعات م�صر وفل�سطني و�سوريا.

المساعدات اإلنسانية
المساعدات اإلنسانية واإلغاثة في
حاالت الطوارئ
خالل عام � ،2013ساهمت املنظمات الإماراتية املانحة مببلغ �إجمايل
 529.8مليون درهم �إماراتي ( 144.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح قطاع
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ ،مبا يعادل  %2.5من
�إجمايل املبالغ املدفوعة خالل عام  .2013وكان �أكرث القطاعات الفرعية
امل�ستفيدة من تلك امل�ساعدات هي :توفري امل�أوى واملواد غري الغذائية ،حيث
مت �إنفاق مبلغ وقدره  149.1مليون درهم �إماراتي ( 40.6مليون دوالر
�أمريكي) عليه؛ وامل�ساعدات الغذائية ،ومت �إنفاق مبلغ وقدره  123.3مليون
درهم �إماراتي ( 33.6مليون دوالر �أمريكي) عليها؛ والقطاعات املتعددة،
حيث مت �إنفاق مبلغ وقدره  78.8مليون درهم �إماراتي ( 21.4مليون دوالر
�أمريكي) عليها.
مت تنفيذ  32م�شروع ًا لتوفري م�ستلزمات الإيواء واملواد غري الغذائية �إىل
م�ستفيدين يف الدول الع�شر التالية :الأردن وتركيا وباك�ستان ولبنان والعراق
و�سورية وفل�سطني وال�سودان وكازاخ�ستان والفلبني .وجاء على ر�أ�س هذه
امل�شروعات توفري م�ساعدات غذائية لالجئني ال�سوريني يف الأردن .وجاء
يف املرتبة الثانية م�شروع �إكمال املرحلة الأوىل من املخيم الإماراتي الأردين
لالجئني ال�سورين مبريجيب الفهود بالأردن ،ويف املرتبة الثالثة م�شروع توفري
ما يقرب من  2000مكان �إيواء م�ؤقت لالجئني يف نف�س خميم الالجئني يف
الأردن.
ح�صلت امل�شروعات الإن�سانية ،التي �شملت توفري م�ساعدات غذائية ،على
متويل بقيمة  123.3مليون درهم �إماراتي ( 33.6مليون دوالر �أمريكي)
من دولة الإمارات خالل عام  .2013حيث مت تنفيذ  28م�شروع ًا لتوفري
امل�ساعدات الغذائية مل�ساعدة امل�ستفيدين يف كل من لبنان وفل�سطني واليمن
والأردن وال�صومال و�أفغان�ستان و�سوريا واندوني�سيا والعراق .وكان على
ر�أ�س تلك امل�شروعات ،بدعم من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية ،توفري  405,000عبوة من املواد الغذائية من �أجل 135,000
�أ�سرة �سورية الجئة يف خمتلف �أنحاء لبنان .وجاء يف املرتبة الثانية م�شروع
ت�ضمن �شحن  735طن من التمور �إىل دول يف خمتلف �أنحاء عامل ،بتمويل
من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي .ويف املرتبة الثالثة ،جاء م�شروع توزيع
نحو  2400طن من امل�ساعدات الغذائية للأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا يف
باك�ستان ،بتمويل من امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان.
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´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%52.48) 11,349.63

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

(%0.36) 77.43

áYGQõdG

(%16.61) 3,592.28

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻘﻄﺎع40 اﻟﺸﻜﻞ

á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%0.14) 29.31

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

(%10.60) 2,291.67

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(%0.11) 22.95

»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%5.26) 1,137.73

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

áë°üdG

(%0.08) 17.81

áMÉ«°ùdG

(%3.73) 806.82

øjõîàdGh π≤ædG

(%0.01>) 0.82

áYÉæ°üdG

(%2.04) 441.49

(%0.01>) 0.29

º«∏©àdG

ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG

(%1.93) 417.21

%94.60
20,456.43
%2.95
638.94

á«YÉªàL’G äÉeóÿG

(%0.01>) 0.13

ä’É°üJE’G

(%0.83) 180.04

%2.45
529.85

áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%0.01>) 0.12

∑Éª°S’G ó«°U

(%0.42) 90.69

ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ

(%0.69) 149.10

(%0.24) 52.56

áë°üdG

á«fÉ°ùfEG

ájÒN

ájƒªæJ

21,625.23 »∏µdG ´ƒªéŸG

á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.57) 123.27

(%0.21) 45.87

≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG

(%0.36) 78.75

(%0.08) 17.73

áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%0.01) 3.01

(%0.28) 59.55

º«∏©àdG

ΩÉ¨dC’G áëaÉµe

(%0.54) 116.85

(%1.05) 226.24

(%0.37) 80.12

(%1.00) 215.73

á«ª°SƒŸG èeGÈdG

»æjódG º«∏©àdG

IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO 638.94
(»µjôeCG Q’hO 173.96)
%2.95
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 بقيمة �إجمالية،2013 وكانت باك�ستان وميامنار والأردن وفل�سطني الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات الإن�سانية متعددة القطاعات التي مت تقدميها خالل عام
 ل�صالح الربامج2013  بينما كافة مبالغ امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية املقدمة خالل عام،) مليون دوالر �أمريكي21.4(  مليون درهم �إماراتي78.8 بلغت
. مليون دوالر �أمريكي) مت توجيهها لأن�شطة نزع الألغام يف �أفغان�ستان16.2(  مليون درهم �إماراتي59.6  بقيمة،املتعلقة بالألغام
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á«æjódG äBÉ°ûæŸG

á«fÉ°ùfEG
»JGQÉeEG ºgQO 529.85
(»µjôeCG Q’hO 144.26)
%2.45

ájƒªæJ
»JGQÉeEG ºgQO 20,456.43
(»µjôeCG Q’hO 5,569.41)
%94.60
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الـمـقــــال الثالث

اﻟﺸﻜﻞ  41اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
%100.00
47,500.94
>%0.01
0.17

امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان يقوم بتنفيذ م�شاريع �صحية يف مناطق
خمتلفة من باك�ستان( .امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)
ájÒN

ájƒªæJ

47,501.11 »∏µdG ´ƒªéŸG
´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
(%62.29) 29,586.38 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
(%23.20) 11,019.00 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%3.02) 1,436.23 º«∏©àdG
(%2.49) 1,184.70 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%2.40) 1,138.63 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
(%2.32) 1,101.90 áYGQõdG
(%2.04) 968.20 øjõîàdGh π≤ædG
(%1.82) 865.73 áYÉæ°üdG
(%0.37) 176.30 áë°üdG
(%0.04) 18.37 ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%0.01) 5.51 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%0.01>) 0.17 á«YÉªàL’Gh á«æjódG ájÒÿG ∫ÉªYC’G

انطلق امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ر�سمي ًا يف الثاين ع�شر من يناير عام
 2011بنا ًء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
10
الدولة “حفظه اهلل” ،بال�شراكة مع حكومة باك�ستان.
وباعتباره برنامج تنموي متعدد القطاعات يتم تنفيذه على عدة �سنوات بقيمة
تزيد عن  1.1مليار درهم �إماراتي ( 300.0مليون دوالر �أمريكي) ،ت�شمل املناطق
اجلغرافية واملناطق القبلية اخلا�ضعة للإدارة االحتادية واملناطق املجاورة مثل
بونري و دير و �سوات يف مقاطعة ماالكاند ب�إقليم خيرب بختونخوا .وي�ستهدف
الربنامج قطاعات �أ�سا�سية مثل التعليم وال�صحة واملياه والبنية التحتية.
قبل  ،2011كانت هذه املناطق تعاين من ا�ضطرابات وا�شتباكات م�سلحة .لذا
مو�سعة لإعادة ال�سالم واال�ستقرار ودعم �سيادة
اعدت حكومة باك�ستان حملة ّ
القانون ،وبحلول عام  2010متكنت من �إعادة وفر�ض �سيادة احلكومة .بعد �إجراء
عمليات ناجحة قام بها اجلي�ش الباك�ستاين �ضد امللي�شيات ،و�سارعت حكومة
باك�ستان بالبدء يف تنفيذ امل�شاريع والأن�شطة التنموية على الفور  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص يف قطاعات التعليم وال�صحة واملياه.
وبعد مواجهتها لفي�ضانات عارمة يف عام  ،2010رحبت حكومة باك�ستان بجهود
دولة الإمارات من خالل امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان للم�ساعدة يف معاجلة
وحل امل�شكالت التنموية الهائلة التي ت�ضاعفت مع حدوث الفي�ضانات  ،ويف ظل
الكوراث الإن�سانية التي حدثت نتيجة للكارثة .لذا كان من �أوائل امل�شاريع التي مت
تنفيذها �إعادة بناء ج�سرين على نهر �سوات يف قلب �إقليم خيرب بختونخوا ،ليحال
حمل اجل�سرين اللذين تدمرا ب�سبب الفي�ضانات.
مت افتتاح ج�سري ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،و ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان اللذان ميران عرب نهر �سوات ر�سمي ًا يف �أوائل  ،2013وهما مبثابة �شريانني
جتاريني واجتماعيني ها ّمني لكافة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف املنطقة وما حولها.
ومت �إن�شاء طريقني �سريعني يف �شمال وجنوب وزير�ستان� ،أحدهما من كرات�شي �إىل
كابول يف �أفغان�ستان بطول  400كيلو مرت� ،ضمن �شبكة طرق وج�سور بقيمة تبلغ
 448.0مليون درهم �إماراتي ( 122.0مليون دوالر �أمريكي).
ويف جمال التعليم� ،شارك امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ب�شكل كبري يف بناء
و�إعادة ت�أهيل املدار�س واملعاهد والكليات العلمية والأكادميية يف املناطق النائية،
�إىل جانب �إن�شاء مرافق �أخرى توفر خدمات تعليمية لكل من الطالب الذكور
والإناث ،بقيمة  103.7مليون درهم �إماراتي ( 28.2مليون دوالر امريكي) .ومت
ت�أهيل طاقم من العاملني واملدر�سني الباك�ستانني املد ّربني ،مما يجدد الأمل يف
الأجيال اجلديدة التي مل يكن لديها �أمل يف احل�صول على تعليم جيد يف ال�سابق.
ويف جمال ال�صحة� ،أنفق امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان  463.0مليون درهم

86

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

المشروع اإلماراتي
لمساعدة باكستان
�إماراتي ( 126.0مليون دوالر �أمريكي) من �أجل تنفيذ م�شاريع لبناء  8م�ست�شفيات
وعيادات لتوفري الرعاية واخلدمات ال�صحية احلديثة لل�سكان املحليني .كما مت
توجيه اهتمام خا�ص لتو�سيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية املالئمة واملقدمة
للن�ساء والأطفال باعتبارهما حجر الزاوية بالن�سبة ل�صحة الأ�سرة.و مت اعتماد كل
من م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف منطقة �سيدو �شريف ب�إقليم خيرب
بختونخوا ،وم�ست�شفى ال�شيخة فاطمة بنت مبارك التي حتت الإن�شاء يف والية جنوب
وزير�ستان التابعة للمناطق القبلية اخلا�ضعة للإدارة االحتادية ،كمرافق �صحية
منوذجية لعالج الن�ساء والأطفال واحلاالت احلرجة.
بالإ�ضافة ملا �سبق ،كان توفري مياه ال�شرب الآمنة من �أولويات امل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان ،حيث مت اعتماد نحو  76م�شروع ًا بتكلفة �إجمالية بلغت 26.0
مليون درهم �إماراتي ( 7.0مليون دوالر �أمريكي) .مت تنفيذ غالبية هذه امل�شاريع
يف وادي �سوات ،حيث كانت في�ضانات  2010عارمة وت�سببت يف ا�ضرار ًا كبرية
�سكان هذه املنطقة على وجه اخل�صو�ص .حيث تدمرت الطرق واجل�سور متام ًا
وت�ضررت حمطات تنقية املياه نتيجة انقطاع م�صادر الطاقة ،و�أ�صبح ال�سكان غري
قادرين على احل�صول على مياه �شرب �آمنة .كما كانت هناك خماوف حقيقية
من تف�شي الأمرا�ض الوبائية كالإ�سهال والكولريا وااللتهاب الكبدي الوبائي .لذا
هدفت الأن�شطة التي مت تنفيذها من خالل امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
امللحة من خالل حفر الآبار وتركيب حمطات
�إىل معاجلة هذه املخاوف واحلاجات ّ
حتلية وتنقية املياه ،و�إن�شاء ال�صهاريج وتركيب امل�ضخات وتو�سيع �أنابيب �إمداد
املياه يف املجتمعات املت�ضررة.
كما مت معاجلة املخاوف من حدوث حاالت طوارئ �إن�سانية ،وعلى وجه اخل�صو�ص
حدوث موجات نزوح ،نتيجة ال�صراع امل�سلح ،ومت الت�صدي للأثار وا�سعة النطاق
للفي�ضانات وتبعاتها .واهتم امل�شروع الإماراتي كذلك بالفئات ال�سكانية الأكرث
�ضعف ًا ،مبا فيهم الأرامل والأيتام ،من خالل تزويدهم مب�ستلزمات الإيواء وال�سالل
الغذائية والرعاية الطبية .وحلماية الأطفال من الأمرا�ضّ ،
نظم امل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان حمالت تطعيم �ضد �أمرا�ض احل�صبة و�شلل الأطفال.
وب�شكل عام ،ميكن القول ب�أن اجلهود التي بذلتها حكومة باك�ستان ،مب�ساعدة
امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،لتحقيق التنمية و�إعادة الت�أهيل يف املناطق
القبلية اخلا�ضعة للإدارة االحتادية ومقاطعة ماالكاند قد حققت جناحات كبرية يف
وقت ق�صري ن�سبي ًا .ومع هذا فال يزال هناك الكثري مما يجب عمله ،وال يوجد جمال
للقناعة مبا مت حتقيقه حتى الآن .ويف الوقت احلايل� ،ساهمت اجلهود املبذولة حتى
الآن يف �إعادة ال�سالم ،كما �إنها تلقى ب�آمال واعدة يف حتقيق م�ستقبل �أف�ضل .حيث
حتدث �أحد �ضباط اجلي�ش الباك�ستاين قائ ًال�“ :أ�صبح النا�س يتحدثون الآن عن
الأمور املتعلقة بال�صحة والتعليم بد ًال من احلديث عن الأ�سلحة “.
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الـفــصـــل

الرابع

المساعدات اإلنمائية
الرسمية اإلماراتية
تقوم وزارة التنمية والتعاون الدويل بتوثيق �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �سنوي ًا ،وفق ما مت تو�ضيحه يف املقدمة .وقد مت ت�أكيد امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية للأعوام  2011-2012من قبل اللجنة ،يف حني مازالت م�ساعدات عام  2013هي �أرقام �أولية لغاية
طباعة هذا التقرير.

حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
قدمت الإمارات ما قيمته  20.26مليار درهم �إماراتي ( 5.52مليار دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إجمالية خالل عام  .2013وتقدر قيمة
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ال�صافية ،بعد طرح املبالغ امل�سددة عن القرو�ض املقدمة يف ال�سنوات ال�سابقة ،بحوايل  19.92مليار درهم �إماراتي (5.42
مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يعادل  1.33%من الدخل القومي الإجمايل للدولة .وتو�ضح هذه الأرقام وجود زيادة كبرية مقارنة بالعامني ال�سابقني ،حيث
بلغت  4.28مليار درهم �إماراتي ( 1.16مليار دوالر �أمريكي) يف عام  2012و 3.00مليار درهم �إماراتي ( 0.82مليار دوالر �أمريكي) يف عام .2011

اﻟﺸﻜﻞ  42ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ

á«JGQÉeE’G á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2013 ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

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

2011

2012

*2013

3.00

4.28

20.26

0.82

1.16

5.52

0.22

0.27

1.33

%90.0

%91.0

%98.8

في عام  ،2013بلغ إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية
لدولة اإلمارات

 20.26مليار
( 5.52مليار دوالر أمريكي)

درهم إماراتي
*ارقام �أولية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية مت توثيقها مع منظمة ال OECD DAC
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التوزيع حسب القطاعات وأنواع التمويل

التوزيع الجغرافي

وقد مت تقدمي ما ن�سبته  %61.2من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �أي ما يعادل  12.40مليار درهم �إماراتي ( 3.38مليار دوالر �أمريكي) ،يف
�صورة منح ،حيث مت تقدمي اجلزء الأكرب من هذه املنح البالغ قيمتها  9.58مليار درهم �إماراتي ( 2.61مليار دوالر �أمريكي) ،كم�ساعدات ثنائية الأطراف
يف �صورة دعم مليزانية جمهورية م�صر العربية.

قدمت دولة الإمارات م�ساعدات �إمنائية ر�سمية لدعم م�شاريع خمتلفة يف  104بلد يف عام  2013وب�شكل يتطابق مع �أمناط �إنفاق الدولة مل�ساعداتها
اخلارجية ال�شاملة يف عام  ،2013حيث كانت قارتا �آ�سيا و�أفريقيا �أكرث القارات التي ح�صلت على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.

كما مت تقدمي القيمة املتبقية  7.86مليار درهم �إماراتي ( 2.14مليار دوالر �أمريكي) يف �صورة قرو�ض مي�سرة �إىل  19دولة.

اﻟﺸﻜﻞ  44أﻋﻠﻰ  5دول ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ

ádhódG Ö°ùM

اﻟﺸﻜﻞ  43إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

πjƒªàdG ´ƒfh ´É£≤dG Ö°ùM

ô°üe

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
´ƒªéŸG

ájƒÄŸG áÑ°ùædG

11,327.00

%55.91

3,589.08

%17.72

2,261.96

%11.16

1,014.16

%5.01

806.82

%3.98

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

(%1.86) 377.64
(%0.00) 0.00

377.64

%1.86

º«∏©àdG

(%1.79) 363.37
(%0.00) 0.00

363.37

%1.79

á«YÉªàL’G äÉeóÿG

(%0.77) 156.82
(%0.00) 0.00

156.82

%0.77

áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%0.46) 93.11
(%0.23) 46.08

139.19

%0.69

ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ

(%0.18) 36.77
(%0.23) 46.93

83.70

%0.41

áYGQõdG

(%0.38) 76.72
(%0.00) 0.00

76.72

%0.38

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(%0.11) 22.39
(%0.00) 0.00

22.39

%0.11

»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%0.11) 22.11
(%0.00) 0.00

22.11

%0.11

áMÉ«°ùdG

(%0.09) 17.81
(%0.00) 0.00

17.81

%0.09

áYÉæ°üdG

(%0.01>) 0.62
(%0.00) 0.00

0.62

>%0.01

ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG

(%0.01>) 0.29
(%0.00) 0.00

0.29

>%0.01

ä’É°üJE’G

(%0.01>) 0.13
(%0.00) 0.00

0.13

>%0.01

(%19.65) 3,981.00
(%36.26) 7,346.00

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%17.72) 3,589.08
(%0.00) 0.00

á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%10.23) 2,071.63
(%0.94) 190.33

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(%4.93) 998.63
(%0.08) 15.53

áë°üdG

(%2.94) 595.83
(%1.04) 210.99

øjõîàdGh π≤ædG

»∏µdG ´ƒªéŸG

12,403.96

7,855.86

20,259.82
áëæe
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%83.61
( »µjôeCG Q’hO 4,611.67) »JGQÉeEG ºgQO 16,938.67

¿Éà°ùcÉH

%2.54
( »µjôeCG Q’hO 140.07) »JGQÉeEG ºgQO 514.46

¿OQC’G

%2.46
( »µjôeCG Q’hO 135.90) »JGQÉeEG ºgQO 499.16

¿Éà°ùfÉ©aCG
Ú£°ù∏a

%1.26
( »µjôeCG Q’hO 69.74) »JGQÉeEG ºgQO 256.15
%1.13
( »µjôeCG Q’hO 62.57) »JGQÉeEG ºgQO 229.80

%100
¢Vôb
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º«∏bE’G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
%98.53
17,391.44
%0.66
115.85
%0.61
106.99
%0.18
31.31
%0.02
3.63
%0.01
1.36

أفريقيا
 ومت ت�سليمها �إىل،) مليار دوالر �أمريكي40.81(  مليار درهم �إماراتي17.65 تلقت قارة �أفريقيا الغالبية العظمى من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بقيمة
229.1 مليار دوالر �أمريكي) و4.61(  مليار درهم �إماراتي16.94  دولة وكانت م�صر واملغرب �أكرث الدول امل�ستفيدة يف القارة بقيمة �إجمالية قدرها43
. مليون دوالر �أمريكي) على التوايل62.4( مليون درهم �إماراتي

 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ45 اﻟﺸﻜﻞ

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM
(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

É«≤jôaCG ¥ô°T

É«≤jôaCG ÜôZ

É«≤jôaCG ∫Éª°T

É«≤jôaCG ÜƒæL

É«≤jôaCG §°Sh

(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbEG
19.79

¢ùfƒJ

´É£≤dG Ö°ùM

229.08

Üô¨ŸG

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%62.47)
(%19.96)
(%11.92)
(%1.65)
(%1.59)
(%1.55)
(%0.43)
(%0.17)
(%0.10)
(%0.07)
(%0.05)
(%0.02)
(%0.02)
(%0.01>)

11,026.09
3,523.78
2,103.48
291.76
280.26
274.16
76.24
29.76
16.79
11.92
9.13
3.72
3.37
0.13

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

184.71

ôFGõ÷G

16,938.67

0.02

ô°üe

É«Ñ«d

É«fÉàjQƒe
0.45

ô°†NC’G ¢SCGôdG

0.02

0.05

21.71

É«ÑeÉZ

1.13

‹Ée

∫É¨æ°ùdG
0.76

74.93

É«æ«Z

0.05

¿ƒ«dGÒ°S

ôé«ædG

OÉ°ûJ

8.96

Éæ«cQƒH
ƒ°SÉa
êÉ©dG πMÉ°S

ÉjÒÑ«d

0.58

ÉjÎjQEG
»JƒÑ«L
0.04

5.79

ÚæH

0.88

0.04

0.04

19.17

¿GOƒ°ùdG

1.39

ƒZƒJ

0.55

ÉfÉZ

0.50

ÉjÒé«f

0.16

≈£°SƒdG É«≤jôaCG
0.60

É«Hƒ«KEG

1.01

0.52

¿GOƒ°ùdG ÜƒæL

¿hÒeÉµdG

32.56

∫Éeƒ°üdG

GóæZhCG

1.07

31.31

IOó©àe ∫hO
(É«≤jôaCG)

4.73

É«æ«c

GófGhQ

1.12

ƒ¨fƒµdG
á«WGô≤ÁódG

1.60
0.02

…ófhQƒH

25.14

27.03

É«fGõæJ

0.03

10.12

…hÓe

ôª≤dG QõL

0.04

É«ÑeGR

π«°û«°S

1.48
0.05

…ƒHÉÑeR

≥«ÑeGRƒe

1.34

ô≤°ûZóe

1.36

É«≤jôaCG ÜƒæL
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG

17,650.59 »∏µdG ´ƒªéŸG
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º«∏bE’G Ö°ùM

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
%56.78
1,071.56
%41.25
778.51
%1.30
24.58
%0.53
9.96
%0.10
1.84
%0.04
0.67

آسيا
 مليون دوالر513.8(  مليون درهم �إماراتي1.89  حيث ح�صلت على2013 كانت �آ�سيا ثاين �أكرب قارة م�ستفيدة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية يف عام
 مليون درهم499.2  والأردن بقيمة،) مليون دوالر �أمريكي140.1(  مليون درهم �إماراتي514.5  وتركز معظمها يف ك ًال من باك�ستان بقيمة،)�أمريكي
 مليون229.8  وفل�سطني بقيمة،) مليون دوالر �أمريكي69.7(  مليون درهم �إماراتي256.2  و�أفغان�ستان بقيمة،) مليون دوالر �أمريكي135.9( �إماراتي
.) مليون دوالر �أمريكي54.6(  مليون درهم �إماراتي200.6  مليون دوالر �أمريكي) واليمن بقيمة62.6( درهم �إماراتي

 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة آﺳﻴﺎ46 اﻟﺸﻜﻞ

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM
(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
7.89

¿Éà°ùNGRÉc

É«°SBG §°Sh

É«°SBG ÜƒæL

É«°SBG ÜôZ

É«°SBG ¥ô°T

(É«°SBG) IOó©àe º«dÉbEG

É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL

0.64

5.72

0.03

É«æ«eQCG

¿Éà°ùµHRhCG

¿Éé«HQPCG

0.18

4.89

´É£≤dG Ö°ùM

12.62

¿Éà°ùfÉªcôJ

É«côJ

0.16

¥Gô©dG

3.89

0.001

29.01

¿GôjEG

É«dƒ¨æe

¿Éà°Sõ«ZÒb
¿Éà°ùµ«LÉW

256.15

0.04

¿Éà°ùfÉ¨aCG

Ú°üdG
514.46

0.12

¿Éà°ùcÉH

(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

∫ÉÑ«f
0.73

453.54
436.62
318.98
189.82
158.48
95.00
65.29
64.35
48.46
31.98
17.81
2.94
2.45
0.62
0.48
0.29

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

0.36

7.39

QÉ‰É«e

óæ¡dG
(%24.03)
(%23.14)
(%16.90)
(%10.06)
(%8.40)
(%5.03)
(%3.46)
(%3.41)
(%2.57)
(%1.69)
(%0.94)
(%0.16)
(%0.13)
(%0.03)
(%0.03)
(%0.02)

¢ûjOÓ¨æH

øª«dG 200.61

0.11

h’

0.32

óæ∏jÉJ

0.12

ÉjOƒÑªc

0.27

ΩÉæà«a

1.14

ÚÑ∏ØdG

0.32

6.22

Éµf’ …ô°S

∞jódÉe

0.09

Éjõ«dÉe
1.84

IOó©àe ∫hO
(É«°SBG)

0.49

É«°ùfhófEG

4.59

ájQƒ°S
97.74

¿ÉæÑd

229.80

Ú£°ù∏a

499.16

¿OQC’G

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG

1,887.12 »∏µdG ´ƒªéŸG
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´É£≤dG Ö°ùM

األمريكيتان

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

قدمت جهتان من اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات �إمنائية ر�سمية اىل الأمريكيتني ،حيث �أنفق  5.0مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي).
وهما حكومة الإمارات العربية املتحدة (من خالل وزارة املالية) و�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية .حيث تكفلت احلكومة ب�إعادة بناء
مبنى الربملان يف غرينادا وقام �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية بتمويل م�شروعات احلفاظ على احلياة الربية يف  19بلد.

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%72.80) 3.67
(%27.20) 1.37

اﻟﺸﻜﻞ  47إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة اﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ
أوروبا

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

يف عام  ،2013مت تقدمي  110.1مليون درهم �إماراتي ( 30.0مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية اىل �أوروبا ،لكل من �ألبانيا وكو�سوفو
واجلبل الأ�سود والبو�سنة والهر�سك و�أوكرانيا .وكان �أكرب م�شروع مت تنفيذه هو بناء طريق تريانا-البا�سان يف �ألبانيا.

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

اﻟﺸﻜﻞ  48إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة أوروﺑﺎ
∂«°ùµŸG

0.08

¿Éµ«æ«ehódG

ÉµjÉeÉL

0.04

GOÉæjôZ

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

õ«∏H

0.08 0.04
0.02

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

’Éª«JGƒZ

0.01
0.02

QhOÉØ∏°ùdG ¢SGQOƒæg
0.17
0.06
ÉµjQÉà°Sƒc
ÉªæH

3.69

0.13

É«Ñeƒdƒc

0.10

QhOGƒcEG

0.09

0.30

0.03

Peru

πjRGÈdG

hÒH

É«fGôchCG

0.10

É«Ø«dƒH

0.01

…GƒZGQÉH
0.03

…GƒZhQhCG

0.06

≈∏«°T
0.02

ÚàæLQC’G
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG

5.05 »∏µdG ´ƒªéŸG

0.40

2.63

3.54

ƒaƒ°Sƒc

Oƒ°SC’G πÑ÷G

103.54

É«fÉÑdCG

º«∏bE’G Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

%74.56
3.76
%16.60
0.84
%8.85
0.45

»ÑjQÉµdG

96

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG

110.14 »∏µdG ´ƒªéŸG
≈£°SƒdG ÉµjôeCG
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º«∏bE’G Ö°ùM

º«∏bE’G Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

%99.97
110.11
%0.03
0.03

ÉHhQhCG ÜƒæL

%54.72
0.91
%45.28
0.75

ÉHhQhCG ¥ô°T
Éjõ«fÓ«e

Éjõ«ædƒH

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
áë°üdG
º«∏©àdG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

´É£≤dG Ö°ùM

(%81.66) 89.94
(%13.11) 14.44
(%3.22) 3.54
(%1.17) 1.29
(%0.82) 0.90
(%0.03) 0.03

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%96.35) 1.60
(%3.65) 0.06

أوقيانوسيا
مت تقدمي  1.7مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ل�صالح م�شاريع يف منطقة �أوقيانو�سيا لكل من فيجي وتونغا
وبابوا غينيا اجلديدة و�ساموا.

اﻟﺸﻜﻞ  49إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎرة أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

دول متعددة  -عالمي
مت تقدمي  605.3مليون درهم �إماراتي ( 164.8مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ل�صالح برامج و�أن�شطة ملنظمات متعددة الأطراف ومنظمات
حكومية وغري حكومية دولية ،من بينها  37منظمة غري حكومية ومنظمتان تابعتان لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر و 36كيان ًا من الكيانات التابعة للأمم
املتحدة.

اﻟﺸﻜﻞ  50إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺪول ﻣﺘﻌﺪدة  -ﻋﺎﻟﻤﻲ

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

0.04

´É£≤dG Ö°ùM

Iójó÷G É«æ«Z GƒHÉH

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
0.02

GƒeÉ°S

áë°üdG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ áKÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
º«∏©àdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

0.87

»é«a

0.73

É¨fƒJ

(46.74%) 282.91
(17.94%) 108.58
(17.29%) 104.65
(8.18%) 49.52
(5.77%) 34.93
(2.45%) 14.83
)(0.99%
5.98
)(0.64%
3.86

605.26 »∏µdG ´ƒªéŸG
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG

1.66 »∏µdG ´ƒªéŸG
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الدول والمناطق الجغرافية حسب مستوى الدخل

المساعدات ثنائية األطراف

مت تقدمي  %3.3من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية يف عام  2013بقيمة  677.0مليون درهم �إماراتي ( 184.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل  38دولة من
الدول الأقل منوا ،مع ح�صول �أفغان�ستان على الن�صيب الأكرب .وقد مت تقدمي  21.3مليون درهم �إماراتي ( 5.8مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  4دول ذات
الدخل املنخف�ض وهي طاجيك�ستان وكينيا وقريغيز�ستان وزميبابوي ،كما ح�صلت البلدان ذات الدخل املتو�سط املنخف�ض على  17.94مليار درهم �إماراتي
( 4.88مليار دوالر �أمريكي) مع ح�صول م�صر على �أعلى ن�سبة من امل�ساعدات يف هذه الفئة .كما ح�صلت  31دولة من الدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة
العليا على  984.9مليون درهم �إماراتي ( 268.2مليون دوالر �أمريكي) بح�صول الأردن على �أعلى ن�سبة من امل�ساعدات يف هذه الفئة.

بالتوافق مع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ب�شكل عام ،توجهت �أغلبية امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدولة منذ عام  2010نحو امل�ساعدات ثنائية
الأطراف حيث ح�صلت امل�ساعدات ثنائية الأطراف للحكومات على �أكرب قدر من الدعم ،على غرار ال�سنوات ال�سابقة ،مببلغ  16.94مليار درهم �إماراتي
( 4.61مليار دوالر �أمريكي) ،يف حني كان ن�صيب امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر  2.75مليار درهم �إماراتي ( 749.6مليون دوالر �أمريكي).

اﻟﺸﻜﻞ  53أﻋﻠﻰ  5ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ  51إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ

Ió«Øà°ùŸG áª¶æŸG Ö°ùM

)(2013 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

πNódG iƒà°ùe Ö°ùM

ádƒØ£dG PÉ≤fEG áª¶æe
(»µjôeCG Q’hO 3.45) »JGQÉeEG ºgQO 12.68
(ICBA) á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG
(»µjôeCG Q’hO 2.50) »JGQÉeEG ºgQO 9.18
Wildscreen áª¶æe
(»µjôeCG Q’hO 0.70) »JGQÉeEG ºgQO 2.58
(AWF) á«≤jôaC’G ájÈdG IÉ«◊G á°ù°SDƒe
(»µjôeCG Q’hO 0.52) »JGQÉeEG ºgQO 0.52
áKÉZ’Gh á«ªæà∏d IÉ«◊G áª¶æe
(»µjôeCG Q’hO 0.44) »JGQÉeEG ºgQO 1.62

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
πNódG §°Sƒàe øe É«fódG áëjô°ûdG
(%88.54) 17,938.17

πNódG §°Sƒàe øe É«∏©dG áëjô°ûdG
(%4.86) 984.93

Gk ƒ‰ πbC’G ∫hódG

(%3.34) 677.02

(IOó©àe ∫hO ‘ èeGôH) Oó ÒZ
(%3.15) 638.41

¢†ØîæŸG πNódG

(%0.11) 21.29

المساعدات متعددة األطراف

أنواع المساعدات
ميكن ت�صنيف �أنواع امل�ساعدات ال�ستة املو�ضحة �سابقا �إىل م�ساعدات “ثنائية الأطراف” �أو “متعددة الأطراف” .وي�شري م�صطلح “ثنائية الأطراف” �إىل
امل�ساعدات املقدمة �إىل احلكومات ،وامل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر ،وامل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية وامل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري
احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين� .أ ّما امل�ساعدات “الأ�سا�سية” �أو امل�ساعدات “الأخرى” �إىل املنظمات متعددة الأطراف فت�صنف كم�ساعدات “متعددة
الأطراف”.
وبناء على هذا الت�صنيف ،ف�إن نحو � %98.8أي ما يعادل  20.00مليار درهم �إماراتي ( 5.45مليار دوالر �أمريكي) من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية لعام  2013هي م�ساعدات ثنائية الأطراف ،و� ،%1.2أي ما يعادل  252.8مليون درهم �إماراتي ( 68.8مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
متعددة الأطراف.

اﻟﺸﻜﻞ  52إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ا ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ا ﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

±GôWC’G IOó©àe

»∏µdG ´ƒªéŸG

100

»JGQÉeEG ºgQO

ájƒÄŸG áÑ°ùædG

16,940.08

%83.61

2,753.35

%13.59

283.59

%1.40

29.97

%0.15

xx

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG
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اﻟﺸﻜﻞ  54أﻋﻠﻰ  5ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻃﺮاف ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ

)(2013 ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

مت دفع  131.1مليون درهم �إماراتي ( 35.7مليون دوالر �أمريكي) كم�ساهمات يف الوكاالت وال�صناديق واللجان التابعة للأمم املتحدة ،خ�ص�ص منها
 29.4مليون درهم �إماراتي ( 8.0مليون دوالر �أمريكي) ملنظمة ال�صحة العاملية التابعة للأمم املتحدة لتكون بذلك �أكرث منظمة متلقية للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية الإماراتية يف عام  ،2013كما �شملت قائمة �أكرث اجلهات املتلقية الأخرى من نف�س هذه الفئة ال�شراكة العاملية من �أجل دحر املالريا بقيمة 18.4
مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) ومنظمة االمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) بقيمة  18.0مليون درهم �إماراتي (4.94,178,035
مليون دوالر �أمريكي) وبرنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة بقيمة  17.9مليون درهم �إماراتي ( 4.86مليون دوالر �أمريكي)

Ió«Øà°ùŸG áª¶æŸG Ö°ùM

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

±GôWC’G á«FÉæK

من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية “الأ�سا�سية” �أو امل�ساعدات “الأخرى” للمنظمات متعددة الأطراف البالغة  252.8مليون درهم �إماراتي (68.8
مليون دوالر �أمريكي)  ،مت تقدمي  100.4مليون درهم �إماراتي ( 27.3مليون دوالر �أمريكي) �أو ما يعادل  %39.7كم�ساعدات �أ�سا�سية “غري خم�ص�صة”
�إىل املنظمات متعددة الأطراف و�صناديق الإمناء املجمعة .كما مت دفع مبلغ  152.5مليون درهم �إماراتي ( 41.5مليون دوالر �أمريكي) �أي ما يعادل
 %60.3كم�ساعدات �أخرى “خم�ص�صة”.

152.46

%0.75

100.38

%0.50

20,259.82

%100.00

(IRENA) IOóéàŸG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG
(»µjôeCG Q’hO 12.91) »JGQÉeEG ºgQO 47.42
(GAVI) Ú°üëàdGh äÉMÉ≤∏d »ŸÉ©dG ∞dÉëàdG
(»µjôeCG Q’hO 10.10) »JGQÉeEG ºgQO 37.09
(WHO) á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe
(»µjôeCG Q’hO 8.00) »JGQÉeEG ºgQO 29.38
(WHO) ÉjQÓŸG ôMO ácGô°ûd áeÉ©dG áfÉeC’G
(»µjôeCG Q’hO 5.00) »JGQÉeEG ºgQO 18.37
(UNICEF) ádƒØ£∏d IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°U
(»µjôeCG Q’hO 4.90) »JGQÉeEG ºgQO 18.00
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الـمـقــال الرابع

اإللتزامات المالية
يف عام  ،2013التزمت ثالث جهات مانحة �إماراتية بتقدمي مبلغ  29.14مليار درهم �إماراتي ( 7.93مليون دوالر �أمريكي) �إىل  13دولة م�ؤهلة للح�صول
على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية .واجلهات املانحة الثالثة هي :حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة� ،صندوق �أبوظبي للتنمية و�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
(م�صدر) .وب�شكل عام ،مت تخ�صي�ص املبالغ التي التزمت بها اجلهات املانحة ل�صالح  11قطاع ًا من قطاعات امل�ساعدة كان لقطاع تطوير البنية التحتية
فيها الن�صيب الأكرب من خالل م�شروع بناء  50,000وحدة �سكنية جديدة وهو الأكرب من نوعه يف م�صر.

اﻟﺸﻜﻞ  55اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ

IóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
(%69.36) 20,208.93
(%30.64) 8,927.01

طفل يتم تلقيحه �ضد مر�ض �شلل الأطفال يف مقاطعة خيبرب بختونخوا
يف باك�ستان بتنفيذ امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان.
(امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)

¢Vôb

áëæe

πjƒªàdG ´ƒfh ´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
´ƒªéŸG

ájƒÄŸG áÑ°ùædG

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(%34.67) 10,100.75
(%3.85) 1,120.63

11,221.38

%38.51

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

(%12.61) 3,673.00
(%25.21) 7,346.00

11,019.00

%37.82

1,436.23

%4.93

(%3.24) 944.70
(%0.82) 240.00

1,184.70

%4.07

ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ

(%3.91) 1,138.63
(%0.00) 0.00

1,138.63

%3.91

áYGQõdG

(%3.78) 1,101.90
(%0.00) 0.00

1,101.90

%3.78

øjõîàdGh π≤ædG

(%2.57) 747.82
(%0.76) 220.38

968.20

%3.32

áYÉæ°üdG

(%2.97) 865.73
(%0.00) 0.00

865.73

%2.97

(%0.61) 176.30
(%0.00) 0.00

176.30

%0.61

(%0.06) 18.37
(%0.00) 0.00

18.37

%0.06

(%0.02) 5.51
(%0.00) 0.00

5.51

%0.02

º«∏©àdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

áë°üdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

(%4.93) 1,436.23
(%0.00) 0.00

»∏µdG ´ƒªéŸG

20,208.93

8,927.01

29,135.94
áëæe
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َ
�شكل �شهر �أبريل من العام  2013نقل ًة متقدمة يف املبادرة الدولية الرامية
للق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال بحلول العام  ،2018حيث تعهد الفريق �أول
�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة،بتقدمي دولة الإمارات منحة بقيمة  440مليون درهم �إماراتي (120
مليون دوالر �أمريكي) دعم ًا ملبادرة الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال حول العامل
بحلول العام  .2018وكان �سموه قد تعهد بتقدمي هذه املنحة تزامن ًا مع افتتاح
القمة العاملية للقاحات التي �أقيمت يف �أبوظبي بح�ضور كل من �سم ِّوه ومعايل الأمني
العام للأمم املتحدة بان كي مون وبيل غيت�س ،الرئي�س امل�شارك مل�ؤ�س�سة “بيل اند
ميليندا غيت�س”.
جمعت القمة ما يقارب  300من قادة الدول واملنظمات الدولية وخرباء ال�صحة
والتنمية وكبار رجال الأعمال ،بهدف �إلقاء ال�ضوء على الدور اجلوهري الذي تلعبه
اللقاحات والتح�صينات يف �إعطاء الطفل بداي ًة �صحي ًة حلياته .كما ت�ضمنت القمة
تعهدات مالية �أخرى لدعم خطة ال�سنوات ال�ستة القادمة التي قدمتها املبادرة
طريق
الدولية للق�ضاء على �شلل الأطفال ،وت�شكل هذه اخلطة الإ�سرتاتيجية خارط َة ٍ
�شاملة للق�ضاء على �شلل الأطفال بحلول العام .2018
وتربعت دولة الإمارات العربية املتحدة يف العام  2013مببلغ  29.4مليون درهم
�إماراتي ( 8.0مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع منظمة ال�صحة العاملية
الهادفة �إىل الق�ضاء على �شلل الأطفال يف �أفريقيا .كما قامت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي بالتربع مببلغ  2.7مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح �صندوق الأمم املتحدة لرعاية الطفولة (اليوني�سيف) خالل العام 2013
من �أجل ت�أمني اللقاحات الطارئة للتعا ُمل مع انت�شار �شلل الأطفال يف �سوريا ب�سبب
الأزمة ال�سورية.
تلقت اجلهود الرامية �إىل الق�ضاء على �شلل الأطفال دعم ًا �إ�ضافي ًا يف العام 2013

%100
¢Vôb

عندما قامت دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل دائرة املالية ب�أبوظبي بالتربع
مببلغ  37.1مليون درهم �إماراتي ( 10.1مليون دوالر �أمريكي) لدعم اجلهود
التي يقدمها التحالف الدويل للقاحات والتح�صني يف �أفغان�ستان .وقد جاءت هذه
املنحة كجزء من االلتزام املبدئي التي تعهدت من خالله دولة الإمارات يف العام
 2011مبنح مبلغ  183.7مليون درهم �إماراتي ( 50.0مليون دوالر �أمريكي)،
وبلغت القيمة الإجمالية للم�ساعدات املق َّدمة مبوجب هذا التعهد  121.2مليون
درهم �إماراتي ( 33.0مليون دوالر �أمريكي)ُ .يذكر �أن التحالف الدويل للقاحات
والتح�صني هو عبارة عن �شراكة دولية بني القطاعني العام واخلا�ص تعمل على
زيادة ُفر�ص احل�صول على التح�صني يف الدول الفقرية .وقد قام التحالف الدويل
للقاحات والتح�صني بتمويل  41م�شروع ًا للتلقيح خالل عام  ،2013توزعت بني
امل�شاريع الإي�ضاحية وحمالت التوعية ،حيث مكن ذلك الدول النامية من حت�صني
املاليني من �أبنائها من الأطفال والبالغني على حدٍ �سواء.

المقدم من
الدعم
َّ
دولة اإلمارات العربية
المتحدة للحملة
العالمية للقضاء على
مرض شلل األطفال
وضع شلل األطفال حاليًا
لقد ت�ضاءلت حاالت الإ�صابة ب�شلل الأطفال بن�سبة فاقت  %99منذ العام ،1988
حيث �إنخف�ض عدد احلاالت من ُقرابة  350الف حالة ُ�سجلت يف الدول التي تعترب
موطن ًا للمر�ض والتي زادت عن  125دولة يف ذلك العام� ،إىل ُقرابة  406حالة مت
الإبالغ عنها يف العام  .2013ت�ضمنت تلك احلاالت  160حالة فقط يف الدول التي
ت�شكل موطن ًا للمر�ض؛ مما ي�شري �إىل وجود حاالت انتقلت فيها الإ�صابة مبر�ض �شلل
الأطفال من مناطق تُعد موطن ًا له �إىل �أُخرى خالي ٍة منه .يف نهاية العام ،2013
اقت�صرت مواطن هذا املر�ض على �أجزاء من ثالث دُول (وهي ال ُرقعة اجلغرافية
الأ�صغر على الإطالق النت�شار هذا املر�ض ) .ومن �أ�صل ال�سالالت الثالثة لفريو�س
�شلل الأطفال الربي (النوع الأول والنوع الثاين والنوع الثالث) ،مت الق�ضاء على فريو�س
�شلل الأطفال الربي من النوع الثاين يف العام  ،1999كما تُظهر �أعداد احلاالت �أن
الإ�صابة بفريو�س �شلل الأطفال الربي من النوع الثالث �إنخف�ضت لأقل م�ستوياتها على
الإطالق مع ت�سجيل �آخر حالة يف نيجرييا يف �شهر نوفمرب عام .2012

حقائق مهمة عن شلل األطفال

11

ي�صيب �شلل الأطفال ب�صورة رئي�سية من مل يتعد �سن اخلام�سة.
ت�ؤدي حالة واحدة من �أ�صل كل  200حالة منه للإ�صابة ب�شلل ُع�ضال ،ويالقي
ما بني � 5إىل  10باملائة من امل�صابني بال�شلل حتفهم نتيجة توقف الع�ضالت
التنف�سية عن العمل.
انخف�ضت حاالت الإ�صابة ب�شلل الأطفال بن�سبة تفوق  %99منذ العام 1988
من �أ�صل حوايل  350000حالة يف ذلك التاريخ �إىل  406حالة ُ�سجلت يف
العام  .2013هذا الإنخفا�ض ُيعزى �إىل اجلهود الدولية الرامية للق�ضاء على
هذا املر�ض.
مل يتبق بحلول نهاية العام � 2013إال ثالثة َمواطن ل�شلل الأطفال (�أفغان�ستان
وباك�ستان ونيجرييا) ،بعد �أن كان عدد الدول التي تعد موطن ًا له قد زاد عن
 125دول ًة يف العام .1988
ٌ
يبقى الأطفال يف جميع �أنحاء العامل يف دائرة اخلطر ما دام طفل واح ٌد يف
هذا العامل م�صاب ًا ب�شلل الأطفال� .إن الف�شل يف الق�ضاء على �شلل الأطفال يف
هذه الدول التي تُ�شكل �آخر معاقله قد يت�سبب مبا ي�صل لغاية � 200000إ�صابة
جديدة كل عام يف غ�ضون � 10سنوات يف كافة �أنحاء العامل.
مل يقت�صر اجلهد الدويل يف معظم الدول على الق�ضاء على �شلل الأطفال
فح�سب ،بل تعدى ذلك متناو ًال �أمرا�ض ًا ُمعدي ًة �أخرى من خالل بناء ُنظم ر�صد
وحت�صني فعالة.
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الـفــصـــل

الخامس

األهداف اإلنمائية
لأللفية
مقدمة عن األهداف اإلنمائية لأللفية
�إن الأهداف الإمنائية للألفية عبارة عن ثماين مهام ا�سرتاتيجية حددها املجتمع الدويل للتخل�ص من الفقر ،والتمييز
حرز تقدم كبري نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية التي ت�صنع فرق ًا حقيقيا يف
والعنف بنهاية العام  .2015وقد �أُ ِ
حياة النا�سُ .يذ َكر �أن الأمم املتحدة تعمل مع احلكومات ،واملجتمع املدين و�شركاء �آخرين لالرتكاز على الزخم الذي
حققته الأهداف الإمنائية للألفية وامل�ضي قدما يف مرحلة ما بعد جدول �أعمال التنمية امل�ستدامة للعام .2015
مت �إحراز الإجنازات التالية ب�ش�أن حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية :انخفا�ض معدالت الفقر لأكرث من الن�صف ،حيث انخف�ضت من  %47لت�صل �إىل
املعدل احلايل البالغ  %22فح�سب .ارتفاع ن�سب فر�ص احل�صول على مياه ال�شرب الآمنة من � %76إىل  2.1( %89مليون م�ستفيد)� .أ�صبح هناك الآن
ما يزيد عن  40مليون طفل �آخرين منتظمون يف الذهاب �إىل املدار�س� .إنقاذ حياة �أكرث من  1.1مليون �شخ�ص من الوفاة نتيجة الإ�صابة باملالريا وعالج ما
9
يزيد عن  8ماليني �شخ�ص من فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز).

اﻟﺸﻜﻞ  56اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻫﺪاف اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻟﻔﻴﺔ

á«ØdCÓd »FÉ‰E’G ±ó¡dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%11.40) 2.33

á«Ä«ÑdG áeGóà°SE’G ádÉØc
(%29.21) 5.98

(%1.21) 0.25

ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG
´ƒ÷Gh ™bóŸG

ºgQO ¿ƒ«∏e 20.46

في عام  ،2013قدمت دولة اإلمارات مساعدات بلغت

 5.98مليار

Q’hO ¿ƒ«∏e 5.57

درهم إماراتي

( 1.63مليار دوالر أمريكي) لدعم الهدف اإلنمائي األول
والمعني بالقضاء على الفقر المدقع والجوع ،وذلك
لدعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية للدول النامية

–á«°SÉØædG áë°üdG Ú°ù
(%1.03) 0.21

Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©J

(%0.97) 0.20

–≤«≥ »FGóàHE’G º«∏©àdG º«ª©J
(%55.19) 11.30

á«ŸÉY ácGô°T áeÉbEG
á«ªæàdG πLCG øe

(%0.60) 0.12

∫ÉØWC’G äÉ«ah ∫ó©e ¢†«ØîJ
(%0.38) 0.08

ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa áëaÉµe
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م�ؤ�س�سة دبي العطاء ت�ساعد الأطفال يف نيبال على تنمية عادة القراءة داخل املدار�س ومراكز التعليم غري الر�سمي يف خمتلف �أنحاء البلد ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة «م�ساحة للقراءة»( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي العطاء)
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اإلمارات العربية المتحدة واألهداف اإلنمائية لأللفية

المساعدات اإلماراتية المقدمة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

ُيعترب التقدم نحو الأهداف الإمنائية للألفية دالل ًة على �أن الرتكيز على جهود التنمية العاملية ميكن �أن ت�صنع الفرق .وقد ا�ستطاعت الإمارات العربية
املتحدة ،من خالل التزامها ال�شديد �إزاء التنمية الريفية ،والزراعية ،واحل�ضرية واالقت�صادية للدول ال�شريكة وتركيزها الكبري على ال�صحة والتعليم� ،أن
تلعب دور ًا يف حتقيق الأهداف الإمنائية الثمانية للألفية بنهاية العام .2015

فيما يلي قائمة الأهداف الإمنائية للألفية التي نالت على �أعلى ن�سبة من التمويل ،من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها الإمارات يف العام 2013

املن�سق للتعامل مع التحديات العاملية امللحة للأمن الغذائي ،والتغري املناخي ،وتطوير املوارد املائية والبنية
توا�صل دولة الإمارات العربية املتحدة عملها َّ
التحتية .وت�سهم براجمها وم�شاريعها يف حت�سني الإمدادات الغذائية يف الدول الفقرية ،وحت�سني اال�ستدامة البيئية واملحافظة على التن ّوع احليوي ،ف�ض ًال عن
حت�سني �إدارة املياه ،وحمالت تلقيح الأطفال والدعم الهام للجهود الرامية �إىل الق�ضاء على ال�شلل يف العامل .الأهداف الإمنائية للألفية التي ت�ضعها دولة
الإمارات على ر�أ�س قائمة �أولوياتها :الهدف الإمنائي الثامن :تطوير �شراكة عاملية من �أجل التنمية ،والهدف الإمنائي الأول :الق�ضاء على الفقر واجلوع،
والهدف الإمنائي ال�سابع� :ضمان اال�ستدامة البيئية .فبني الأعوام � ، 2011-2013ساهمت دولة الإمارات العربية املتحدة مببلغ  35.19مليار درهم
�إماراتي (�أي  9.58مليار دوالر �أمريكي) كم�ساعدات خارجية حول العامل ،ومن بينها 27.28 ،مليار درهم �إماراتي ( 27.28مليار دوالر �أمريكي) �أي ما
ن�سبته  %77.5لدعم حتقيق الأهداف الإمنائية املحددة للألفية يف  119دولة.

الهدف األول  -القضاء على الفقر المدقع والجوع

يف عام  ،2013قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة التزامات قدرها  23.46مليار درهم �إماراتي ( 6.39مليار دوالر �أمريكي) لتمويل م�شاريع ت�ساهم
يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف  12دولة .وكانت م�صر املتلقي الأكرب لهذه االلتزامات ،تليها ك ًال من �ألبانيا وبنغالدي�ش .ويف هذا ال�سياق ،قام ثالثة
مانحني بااللتزامات املذكورة �أعاله وهم :حكومة دولة الإمارات من خالل دائرة املالية ب�أبوظبي ،و�صندوق �أبو ظبي للتنمية ،و�شركة م�صدر.
فيما يتعلق باجلهات الإماراتية املانحة ،فبح�ساب متو�سط ما مت تقدميه على مدار الأعوام  2011و 2012و ،2013جند �أن حكومة الإمارات حتتل املركز
الأول بني اجلهات املانحة التي قدمت م�ساعدات للم�شروعات التي تدعم حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،بقيمة تبلغ  21.29مليار درهم �إماراتي .ي�أتي
يف املركز الثاين �صندوق �أبوظبي للتنمية ،مب�ساعدات بلغت  3.20مليار درهم �إماراتي .يليه يف املركز الثالث م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان ،مب�ساعدات
بلغت  1.22مليار درهم �إماراتي .ثم هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف املركز الرابع ،مب�ساعدات بلغت  880مليون درهم �إماراتي .ويف املركز اخلام�س ت�أتي
مدينة م�صدر ،مب�ساعدات بلغت  220مليون درهم �إماراتي .وجاءت م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف املركز ال�ساد�س ،مب�ساعدات بلغت  180مليون درهم �إماراتي.
وبالنظر �إىل البيانات الإجمالية للم�ساعدات املقدمة من اجلهات املانحة خالل الأعوام  2011و 2012و ،2013ن�ستطيع حتديد التوج ّهات التالية)1( :
ح�صلت قارة �أفريقيا على معظم التمويل املقدم من اجلهات الإماراتية املانحة ،مب�ساعدات بلغت  19.5مليار درهم �إماراتي )2( ،جائت قارة �آ�سيا يف
املركز الثاين ،مب�ساعدات بقيمة  6.9مليار درهم �إماراتي ثم امل�شروعات العاملية والتي ح�صلت على م�ساعدات بقيمة  900مليون درهم �إماراتي.
قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة مبلغ ًا �إجمالي ًا وقدره  20.46مليار درهم �إماراتي ( 5.57مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح متويل امل�شاريع التي تدعم
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف  106دول خالل عام � .2013أي ما يعادل  %94.6من �إجمايل التمويل الإماراتي للم�ساعدات اخلارجية يف العام
� ،2013أي بارتفاع بواقع  %420.3عن التمويل املخ�ص�ص للأهداف الإمنائية للألفية يف العام  2012وارتفاع بواقع  %608.2عن التمويل املخ�ص�ص
للأهداف الإمنائية للألفية يف العام  .2011و ُيعزا هذا الفرق الكبري �إىل امل�ساعدة ثنائية الأطراف التي قدمتها الإمارات العربية املتحدة لدعم امليزانية
العامة من �أجل دعم ا�ستقرار الأنظمة االقت�صادية واملالية تفادي ًا النهيار اخلدمات العامة� .أما العنا�صر الهامة وامللحة الأخرى ف�شملت تطوير البنى التحتية،
والنقل اجلوي والربي ،والربامج واخلدمات الطبية ،بالإ�ضافة �إىل دعم امل�شاريع ال�صغرية ومتو�سطة احلجم واملرافق التعليمية.

للم�شاريع املرتبطة بها:

نال هذا الهدف ن�سبة  %29.2من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية للألفية خالل العام � ،2013أي ما يعادل  5.98مليار
درهم �إماراتي( 1.63مليار دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك ثا َّ
ين �أكرث الأهداف الإمنائية تلقي ًا للتمويل .وحازت منطقة �شمال �أفريقيا على �أعلى ن�سبة من
امل�شاريع الإماراتية املخ�ص�صة للق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع يف كافة �أنحاء العامل ،حيث ح�صلت  %66.3من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�شاريع� ،أي ما
يعادل  3.96مليار درهم �إماراتي ( 1.08مليار دوالر �أمريكي) .وقد تو َّزع هذا املبلغ على  6دول وهي :م�صر ،واملغرب ،وال�سودان ،واجلزائر ،وتون�س وليبيا.
م�ساعدات قدمتها احلكومة الإماراتية عرب دائرة املالية ب�أبو ظبي على �شكل م�ساعدات ِ�سلعية لتغطية حاجات م�صر
وقد �شملت �أبرز امل�شاريع يف هذا ال�سياق
ٍ
ً
النفطية يف الن�صف الثاين من العام  ،2013ف�ضال عن م�ساعدة غذائية لتون�س قدمتها م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،بالإ�ضافة اىل
الدعم الذي قدمه مانحون خمتلفون ل�صالح الأيتام يف املنطقة ب�أكملها.

اﻟﺸﻜﻞ  57اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ واﻟﺠﻮع

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%66.30) 3,962.13
É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%15.81) 945.15
É«°SBG ÜôZ
(%8.21) 490.75
É«°SBG ÜƒæL
(%3.33) 199.06
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG
(%2.20) 131.76
É«≤jôaCG ÜôZ
(%1.78) 106.19
ÉHhQhCG ÜƒæL

(%1.66) 99.00
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%0.38) 22.73
É«°SBG §°Sh
(%0.25) 14.96
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL
(%0.06) 3.53
É«≤jôaCG §°Sh
(%0.02) 0.92
≈£°SƒdG ÉµjôeCG
(%0.01) 0.34
É«°SBG ¥ô°T

∫hC’G »FÉ‰E’G ±ó¡dG

5,976.50 »∏µdG ´ƒªéŸG
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الهدف الثاني  -تحقيق تعميم التعليم اإلبتداي
ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %1.0من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية للألفية� ،أي ما يعادل 209.9مليون درهم
خام�س �أكرث الأهداف الإمنائية للألفية تلقي ًا للتمويل .وكانت منطقة �شمال �أفريقيا �أكرث املناطق تلقياً
�إماراتي ( 57.1مليون دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك
َ
للم�ساعدات الإماراتية املخ�ص�صة لتحقيق تعميم التعليم االبتدائي بن�سبة قدرها  %52.5من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�ساعدات� ،أي ما يعادل 110.1
مليون درهم �إماراتي ( 30.0مليون دوالر �أمريكي) .حيث ت�ضمنت امل�شاريع الأبرز يف هذا ال�سياق منح ًة قدمتها احلكومة الإماراتية عرب دائرة املالية ب�أبو
ظبي �إىل م�صر لبناء  100مدر�سة ،ومتوي ًال للميزانية ال�سنوية ملدر�سة هيئة �آل مكتوم اخلريية يف ال�سودان وبناء مدار�س يف تون�سمنا من قبل هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي.

اﻟﺸﻜﻞ  58اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

اﻟﺸﻜﻞ  59اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%78.50) 156.47
É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%18.63) 37.14
É«°SBG ÜôZ
(%1.19) 2.37
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL

(%0.72) 1.43
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%0.69) 1.38
É«°SBG ÜƒæL
(%0.27) 0.54
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG

´É£≤dG Ö°ùM

(0.01>%) 0.01
É«≤jôaCG ÜôZ
(0.01>%) 0.001
É«°SBG §°Sh

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%52.46) 110.12
É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%13.86) 29.09
É«°SBG ÜƒæL
(%10.04) 21.08
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%8.39) 17.62
É«≤jôaCG ÜôZ
(%6.65) 13.96
É«°SBG ÜôZ
(%2.85) 5.98
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG

(%1.73) 3.63
É«≤jôaCG §°Sh
(%1.67) 3.51
ÉHhQhCG ÜƒæL
(%1.28) 2.69
É«°SBG §°Sh
(%0.59) 1.24
É«≤jôaCG ÜƒæL
(%0.48) 1.00
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL

ÊÉãdG »FÉ‰E’G ±ó¡dG

209.91 »∏µdG ´ƒªéŸG

ådÉãdG »FÉ‰E’G ±ó¡dG
الهدف الرابع – تخفيض معدل وفيات األطفال

ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %0.6من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية لاللفية� ،أي ما يعادل  123.5مليون درهم �إماراتي
( 33.6مليون دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك �ساب َع �أكرث الأهداف الإمنائية للألفية تلقي ًا للتمويل .وكانت منطقة غرب �آ�سيا �أكرث املناطق تلقي ًا للم�ساعدات
الإماراتية املخ�ص�صة لتخفي�ض معدالت وفيات الأطفال بن�سبة  %30.6من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�ساعدات� ،أي ما يعادل  37.7مليون درهم �إماراتي
( 10.3مليون دوالر �أمريكي) .وجاء على ر�أ�س امل�شاريع يف هذا ال�سياق الدعم املقدَّم �إىل برنامج التحالف العاملي ل ّلقاحات والتح�صني يف �أفغان�ستان من قبل
دائرة املالية ب�أبوظبي التي م ّولت �أي�ض ًا م�شروع ًا هام ًا �آخر وهو بناء املركز الوطني لطب الأطفال.

اﻟﺸﻜﻞ  60اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻃﻔﺎل

الهدف الثالث  -تعزيز المساواة بين الجنسين
ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %1.0من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية للألفية� ،أي ما يعادل  199.3مليون درهم �إماراتي
�ساد�س �أكرث الأهداف الإمنائية للألفية تلقي ًا للتمويل .وكانت منطقة �شمال �أفريقيا مر ًة �أخرى املتلقي الأكرب
( 54.3مليون دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك
َ
للم�ساعدات الإماراتية املخ�ص�صة لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني� ،إذ ح�صلت على ن�سبة  %78.5من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�ساعدات� ،أي ما يعادل
 156.5مليون درهم �إماراتي ( 42.6مليون دوالر �أمريكي) .و�إ�ستُخدم هذا التمويل املقدم من قبل �صندوق �أبو ظبي للتنمية لإن�شاء و�إعادة بناء عدد من
املباين يف مدر�سة الأزهر يف م�صر.

199.33 »∏µdG ´ƒªéŸG

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%60.95) 75.30
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG
(%30.55) 37.74
É«°SBG ÜƒæL
(%8.08) 9.98
É«°SBG ÜôZ

(%0.42) 0.52
É«≤jôaCG ∫Éª°T

™HGôdG »FÉ‰E’G ±ó¡dG
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الهدف الخامس  -تحسين الصحة النفاسية
ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %1.2من امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية للألفية� ،أي ما يعادل  248.1مليون درهم �إماراتي
( 67.6مليون دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك راب َع �أكرث الأهداف الإمنائية للألفية تلقي ًا للتمويل .وكانت منطقة �شمال افريقيا �أكرث املناطق تلقي ًا للم�ساعدات
الإماراتية املخ�ص�صة لتح�سني �صحة الأمهات حول العامل� ،إذ ح�صلت على ن�سبة  %65.5من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�ساعدات� ،أي ما يعادل 162.4
مليون درهم �إماراتي ( 44.2مليون دوالر �أمريكي) .وقد ُخ�ص�ص اجلزء الأكرب من هذا التمويل الذي قدمته م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية �إىل املغرب لبناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان لرعاية الأمومة يف الدار البي�ضاء .كما م ّولت امل�ؤ�س�سة م�شروع ًا يف تون�س قامت من خالله
بتوفري �سيارات �إ�سعاف و�أجهز ًة طبية ،بالإ�ضافة اىل م�شروع �آخر وهو توفري عيادات طبية ريفية يف ال�سودان قدمته جمعية دار الرب.

اﻟﺸﻜﻞ  61اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ  62اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%52.49) 40.40
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG
(%38.17) 29.38
(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbEG

(%3.44) 2.65
É«°SBG ÜôZ

(%5.89) 4.54
É«≤jôaCG ¥ô°T

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%65.46) 162.42
É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%16.75) 41.55
É«°SBG ÜôZ
(%11.84) 29.39
É«°SBG ÜƒæL
(%2.83) 7.03
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%2.29) 5.68
É«°SBG §°Sh
(%0.37) 0.93
ÉHhQhCG ÜƒæL

¢SOÉ°ùdG »FÉ‰E’G ±ó¡dG
(%0.22) 0.54
É«≤jôaCG ÜôZ
(%0.15) 0.38
É«≤jôaCG §°Sh
(%0.07) 0.16
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL
(%0.01) 0.04
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG

¢ùeÉÿG »FÉ‰E’G ±ó¡dG

248.11 »∏µdG ´ƒªéŸG

الهدف السادس – مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز
والمالريا وغيرهما من األمراض
ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %0.4من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية للألفية� ،أي ما يعادل  77.0مليون درهم �إماراتي
( 21.0مليون دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك ثامنَ �أكرث الأهداف الإمنائية للألفية تلقي ًا للتمويل .وكانت منطقة �شرق �إفريقيا املتلقي الأكرب للم�ساعدات
املخ�ص�صة ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية /الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ض ،حيث تلقت  %5.9من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�ساعدات� ،أي
ما يعادل  4.5مليون درهم �إماراتي ( 1.2مليون دوالر �أمريكي) .وكان امل�شروع الأبرز يف �شرق �أفريقيا يف هذا ال�سياق الإغاث َة املقدَّمة ل�ضحايا الفي�ضان
يف �شبيال الو�سطى يف ال�صومال والتي �شملت معدات طبية ولقاحات �ضد املالريا بتمويل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي .ومن بني امل�شاريع الأخرى الهامة
برنامج املالريا العاملي الذي مولته هيئة ال�صحة ب�أبو ظبي ،واحلملة العاملية للق�ضاء على مر�ض دودة غينيا الذي مولته دائرة املالية ب�أبوظبي ،كما برزت
مبادرة �أخرى وهي احلملة الإقليمية للق�ضاء على �شلل الأطفال يف �أفريقيا برعاية دائرة املالية ب�أبوظبي.

»∏µdG ´ƒªéŸG

76.97

الهدف السابع  -كفالة االستدامة البيئية
ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %11.4من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املخ�ص�صة للأهداف الإمنائية للألفية� ،أي ما يعادل  2.33مليار درهم �إماراتي
( 635.3مليون دوالر �أمريكي) ،ليكون بذلك ثالثَ �أكرث الأهداف الإمنائية للألفية تلقي ًا للتمويل .وكانت �شمال �أفريقيا هذه املرة �أي�ض ًا املتلقي الأكرب
للم�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات لكفالة اال�ستدامة البيئية حول العامل� ،إذ تلقت  %82من التمويل املخ�ص�ص لتلك امل�ساعدات� ،أي ما يعادل 1.91
مليار درهم �إماراتي ( 520.9مليون دوالر �أمريكي) .ومن �أبرز امل�شاريع يف هذا ال�سياق :م�شروع بناء  50,000وحدة �سكنية جديدة يف م�صر املم َّول من
دائرة املالية ب�أبوظبي ،وم�شروع �إعادة �إعمار القرى يف دارفور املم َّول من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بالإ�ضافة �إىل التمويل املقدَّم من �صندوق �أبوظبي
للتنمية ل�صالح �سد متكيت وم�شروع �أ�صالة يف املغرب.

اﻟﺸﻜﻞ  63اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%82.00) 1,913.11
É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%7.53) 175.70
É«°SBG ÜƒæL
(%3.57) 83.27
É«°SBG ÜôZ
(%3.54) 82.67
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG
(%1.76) 41.07
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%0.67) 15.69
ÉHhQhCG ÜƒæL

(%0.52) 12.16
É«≤jôaCG ÜôZ
(%0.12) 2.75
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL
(%0.08) 1.93
(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbEG
(%0.04) 0.84
á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG
(%0.03) 0.80
É«°SBG ¥ô°T
(%0.14) 3.19
∂dP ÒZ

™HÉ°ùdG »FÉ‰E’G ±ó¡dG

2,333.17 »∏µdG ´ƒªéŸG
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الـمـقــال الخامس

الهدف الثامن  -إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
للأهداف الإمنائية لاللفية� ،أي ما يعادل  11.29مليار درهم �إماراتي (3.07

ح�صل هذا الهدف على ن�سبة  %55.2من التمويل الإماراتي املخ�ص�ص
مليار دوالر �أمريكي) ،حمت ًال بذلك �صدارة الأهداف الإمنائية للألفية من حيث التمويل املقدّم من دولة الإمارات .وكانت �شمال �أفريقيا املنطقة التي نالت
احل�صة الأكرب من هذا التمويل بعد �أن ح�صلت على  %97.6من امل�شاريع الإماراتية املخ�ص�صة لإقامة �شراكة عاملية من �أجل التنمية� ،أي ما يعادل 11.02
مليار درهم �إماراتي ( 3.00مليار دوالر �أمريكي) .ومن �أبرز امل�شاريع يف هذا ال�سياق :الدعم الذي قدمته احلكومة الإماراتية عرب دائرة املالية ب�أبو ظبي �إىل
البنك املركزي امل�صري والدورات التدريبية يف التخطيط اال�سرتاتيجي الإلكرتوين التي قدمتها القيادة العامة ل�شرطة دبي اىل كل من ليبيا واجلزائر.

اﻟﺸﻜﻞ  64اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺪف إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

´É£≤dG Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
(%97.59) 11,021.05
É«°SBG ÜôZ
(%1.68) 189.86
É«°SBG ÜôZ
(%0.53) 59.55
É«°SBG ÜƒæL

(%0.16) 17.69
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%0.04) 3.98
(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbEG
(%0.01) 0.64
É«°SBG ¥ô°T

øeÉãdG »FÉ‰E’G ±ó¡dG

11,292.77 »∏µdG ´ƒªéŸG
الخطوات المتبعة الستكمال المسيرة :وضع جدول أعمال ألهداف
التنمية المستدامة
تعمل الأمم املتحدة مع احلكومات واملجتمع املدين و�شركاء �آخرون على ا�ستكمال ما مت حتقيقه من خالل مبادرة الأهداف الإمنائية للألفية واملوا�صلة
لتحقيق جدول �أعمال التنمية امل�ستدامة ملا بعد  ،2015والذي من املتوقع �أن تق ّره الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة خالل م�ؤمتر القمة العاملي املزمع عقده يف
�سبتمرب  .2015وتت�ضمن �أجندة التنمية امل�ستدامة املبادئ التالية ) 1( :عدم جتاهل �أي دولة تتخلف عن م�سرية التنمية؛ ( )2االهتمام بالتنمية امل�ستدامة
كمحور �أ�سا�سي لكل املبادرات والربامج التنموية؛ ( )3حتويل اقت�صاد الدول نحو خلق الوظائف وحتقيق النمو ال�شامل ( )4بناء ال�سالم وت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات
ف ّعالة منفتحة وم�س�ؤولة جتاه اجلميع؛ (� )5صياغة �شراكة عاملية جديدة .و�ست�سعى دولة الإمارات حتديد ًا ل�ضمان معاجلة �أ�سباب الفقر التالية :ال�صراعات،
�ضعف وه�شا�شة و�ضع الدولة املتلقية ،اال�ستبعاد املجتمعي� ،ضعف الأداء االقت�صادي� ،ضعف القدرة على ح�شد املوارد املحلية يف الدول الفقرية ،عدم كفاية
�إجراءات احلوكمة ال�سليمة و�ضعف اال�ستثمار يف التعليم وال�صحة.

 135,000من �أطفال مرحلة التعليم الأ�سا�سي ي�ستفيدون من برنامج دبي
العطاء الذي ينفذ بال�شراكة مع اليوني�سيف و�صندوق �إنقاذ الطفولة ومنظمة
كري يف �إندوني�سيا( .امل�صدر :دبي العطاء)

�أقامت م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف �سبتمرب من العام  2013اتفاقي َة �شراك ٍة مع ال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم تعزيز ًا اللتزام امل�ؤ�س�سة بتوفري التعليم الأ�سا�سي للأطفال
يف الدول النامية .وقد مت توقيع االتفاقية من قبل الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
العطاء طارق القرق والرئي�سة التنفيذية لل�شراكة العاملية من �أجل التعليم �ألي�س
12
�ألربايت ،وذلك خالل �أعمال اجلل�سة  68للجمعية العامة للأمم املتحدة.

اخلا�صة بالربامج ويمُ ِّكنها من حتديد مكامن اال�ستثمار الأكرث فاعلي ًة والأ�شد
ت�أثري ًا .و�ست�سعى م�ؤ�س�سة دبي للعطاء مع ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ل�ضمان
الإ�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة من �أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة ،وذلك من
خالل العمل يد ًا بيد مع ال�شركاء وااجلهات املانحة احلالية واملُحتملة.

مت ت�أ�سي�س ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم يف العام  2011ك�صندوق مايل و�سيط
كجزء من عملية �إعادة ت�شكيل مبادرة امل�سار ال�سريع لتوفري التعليم للجميع التي
�أطلقها البنك الدويل يف العام  .2002وقد متكنت ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم
خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية من ت�أمني  5مليارات دوالر �أمريكي لتح�سني توا ُفر
التعليم وجودت ِه ،و�ساعدت ُقرابة  19مليون طف ًال على الإلتحاق باملدار�س لأول مرة.

مجاالت التعاون

وتُعد ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ال�شراك َة العاملية الوحيدة القائمة بني
احلكومات واملجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الدولية واملد ِّر�سني والقطاع اخلا�ص بهدف
�إدخال الأطفال يف كافة �أنحاء العامل �إىل املدار�س وت�أمني ح�صولهم على تعليم
الئق .وتغطي ال�شراكة �أكرث من  52دول ًة وت�شمل ما يزيد عن  25من املنظمات
والوكاالت الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

العالقة والنهج االستراتيجي لمؤسسة
دبي للعطاء
يقوم النهج التحفيزي لو�ضع الربامج يف م�ؤ�س�سة دبي العطاء على ا�سرتاتيجية
طر من
ت�صميم برامج ار�شادية ميكن للحكومات الوطنية �إعتمادها ونقلها �إىل �أُ ٍ
عمل ثنائية ومتعددة الأطراف .وتدعو م�ؤ�س�سة دبي العطاء احلكومات
خالل �آليات ٍ
الوطنية وال�شركاء التمويلني لت�ضمني املزيد من برامج امل�ؤ�س�سة �ضمن طلبات
اقرتاحات ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ،الأمر الذي �سي�ؤدي بدوره �إىل زيادة
ت�أثري ومقدار ونطاق عمليات م�ؤ�س�سة دبي العطاء.
هذا وقد �أر�ست ال�شراك ُة القائمة بني م�ؤ�س�سة دبي العطاء وال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم دعائمها بفعل احلر�ص امل�شرتك للجانبني على تعزيز التعليم بهدف �إحداث
التنمية امل�ستدامة .وبالن�سبة مل�ؤ�س�سة دبي العطاء ف�إن هذه ال�شراكة تعطي دفع ًا
13
دعم �أهداف مبادرة الأمم املتحدة لتوفري التعليم للجميع
�إ�ضافي ًا جلهودها يف ِ
وامل�ساهمة يف حتقيق �أهداف الأجندة التعليمية ملا بعد العام  2015وتطويرها.
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كما تُ�شكل هذه ال�شراكة �ضمان ًة لتح�سني تن�سيق العمليات على امل�ستوى ال ُقطري
وت�ساعد م�ؤ�س�سة دبي للعطاء يف حتديد ُفر�ص الإ�ستثمار مبا يتما�شى مع
اال�سرتاتيجية التعليمية للدول امل�ضيفة .و ُيتيح التعاون مع ال�شركاء التمويلني
وال�شراكة العاملية من �أجل التعليم مل�ؤ�س�سة دبي العطاء �أن تتجنب تكرار الإجراءات
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مؤسسة دبي
العطاء والشراكة
العالمية من أجل
التعليم

�إن الهدف النهائي من وراء هذه ال�شراكة هو تطوير �شراكة تقوم على قاعدة وا�سعة
بني امل�ؤ�س�ستني تتمم املهام والأهداف اال�سرتاتيجية املو�ضوعة لكل منهما �ضمن
معايري ُمت َفق عليها ملجال التعاون وعمقه .وت�شمل جماالت العاون بني امل�ؤ�س�ستني:
قطاعات التعليم يف مرحلتي ريا�ض الأطفال والتعليم الأ�سا�سي ،امل�شاركة يف
من�صات املعرفة ،ودعم العمليات على املُ�ستوى ال ُقطري والو�سائل الإبداعية للر�صد
والتقييم والتعلُّم.

أمثلة عن التعاون القائم بين مؤسسة
دبي العطاء والشراكة العالمية في
مجال التعليم
ت�شكل تنزانيا مثا ًال عن التعاون القائم بني امل�ؤ�س�ستني ،حيث يرتكز برنامج
م�ؤ�س�سة دبي العطاء للتعليم يف املراحل املبكرة من الطفولة على تنفيذ وح�ساب
تكلفة عمليات حمددة من ذلك الربنامج و�إختبار نهج ُمبتَكر للرقابة والتقييم متت
م�شاركته مع ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم.
ُوت�شكل فيتنام مثا ًال �آخ َر عن التعاوين بني امل�ؤ�س�ستني ،حيث تقوم م�ؤ�س�سة دبي
العطاء بتمويل تقييم الت�أثري على مدى ثالث �سنوات لربنامج “املدر�سة اجلديدة”
املم َّول من ال�شراكة الدولية من �أجل التعليم بقيمة  89مليون دوالر �أمريكي ،والذي
يهدف �إىل تقدمي �إر�شادات مبت َكرة من �أجل زيادة نتائج التعليم يف مدار�س التعليم
الأ�سا�سي .حيث �أن تقييم ت�أثري الربنامج املذكور �س ُيعطي حكومة فيتنام نتائج هامة
عن ت�أثري امل�شروع وقابلية تطبيقه والتعديالت املُحتملة عليه وفق ًا لتلك النتائج،
باال�ضافة اىل ت�ضمني هذه التعديالت �سيا�سة الربنامج.
ومتثل جمهورية الو مثا ًال �إ�ضافي ًا عن التعاون بني م�ؤ�س�سة دبي العطاء وال�شراكة
برنامج خا�ص بجودة التعليم
العاملية من �أجل التعليم ،حيث تقوم امل�ؤ�س�سة بتطوير
ٍ
يتمم ويبحث عن نقاط تالقي مع املِنح املقدمة من ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم لتح�سني ال�صحة والتغذية املدر�سية يف تلك اجلمهورية� ،إىل جانب العمليات
اخلا�صة بجودة التعليم.
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الـفــصـــل

السادس

الجهات المانحة

اإلماراتية
ي�ستعر�ض هذا الف�صل  -مبزيد من التف�صيل � -أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي قامت اجلهات املانحة الإماراتية
بتنفيذها خالل عام  ،2013وبلغ عددها الإجمايل  38جهة مانحة ،من بينهم  17جهة حكومية.
ولعر�ض التقرير ب�شكل �أكرث تنظيما ،مت �إدراج اجلهات احلكومية املانحة الإماراتية ال�سبعة ع�شر حتت ق�سم
“امل�ساعدات احلكومية” .وحيث �أن �صندوق �أبوظبي للتنمية ( )ADFDتقوم ب�إدارة بع�ض املنح والقرو�ض التي
تقدمها حكومة دولة الإمارات .ف�إنه �سيتم عر�ض املدفوعات وااللتزامات يف �إطار �صندوق �أبوظبي للتنمية باعتباره
جهة حكومية مانحة م�ستقلة ،ومن ثم يتم حتليلها وعر�ضها ب�شكل م�ستقل يف �شكل ر�سوم وخمططات بيانية يف
خمتلف ف�صول التقرير.
ويف هذا التقرير ،يتم عر�ض اجلهات املانحة الإماراتية من وفقا حلجم امل�ساعدات اخلارجية وتخ�صي�ص جزء لكل جهة مانحة يت�ضمن و�صف ًا لأن�شطة
امل�ساعدات اخلارجية التي قامت بها اجلهة خالل عام  ،2013وحتلي ًال للدول والقطاعات و�أنواع امل�ساعدات التي دعمتها كل جهة مانحة .كما يو�ضح هذا
الف�صل كذلك كيفية قيام اجلهات املانحة الإماراتية ب�إنفاق املبالغ املخ�ص�صة للم�ساعدات  ،بتق�سيمها �إىل �ستة �أنواع ) 1 :امل�ساعدات ثنائية الأطراف
املقدمة �إىل احلكومات  )2امل�ساهمات الأ�سا�سية يف املنظمات متعددة الأطراف  )3امل�ساهمات الأخرى يف املنظمات متعددة الأطراف  )4امل�ساهمات
يف املنظمات الدولية غري احلكومية  )5امل�ساهمات يف املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين  )6التنفيذ املبا�شر للم�شروعات .ميكن
االطالع على التعريف الكامل لأنواع امل�ساعدات ال�ستة يف مقدمة التقرير� ،صفحة .19
وميكن االطالع على القوائم الكاملة للدول التي ح�صلت على م�ساعدات من كل جهة مانحة �إماراتية ،مبا يف ذلك املبالغ املخ�ص�صة لكل دولة ،يف امللحق
رقم(.)1

في عام  ،2013أنفقت دولة اإلمارات مساعدات
إجمالية بلغت

 1.14مليار

درهم إماراتي

( 309.8مليون دوالر أمريكي) لدعم المشاريع الصحية
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يتم متويله من قبل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية)
م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان قيد االن�شاء باملغرب والذي ّ
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توزيع م�ساعدات غذائية �إىل املحتاجني من قبل امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان.
(امل�صدر:امل�شروعالإماراتيمل�ساعدةباك�ستان)

الكبرية الأخرى التي مت تنفيذها يف م�صر  :تقدمي م�ساعدات مالية عينية
بقيمة  3.52مليار درهم �إماراتي ( 957.3مليون دوالر �أمريكي) لتغطية
احتياجات م�صر من البرتول من �شهر �أغ�سط�س وحتى �شهر دي�سمرب .2013
كما قدمت كذلك اجلهات احلكومية الإماراتية مبلغ  1.85مليار درهم
�إماراتي ( 503.0مليون دوالر �أمريكي) من �أجل بناء  50,000وحدة �سكنية
جديدة مزودة بالبنية التحتية ،ومبلغ  183.7مليون درهم �إماراتي (50.0
مليون دوالر �أمريكي) من �أجل حت�سني البنية التحتية لل�سكك احلديدية .و مت
تخ�صي�ص �أجزاء كبرية من التمويل لقطاعي التعليم وال�صحة.
مت توجيه ن�سبة � ،%1.9أي ما يعادل  346.7مليون درهم �إماراتي (94.4

مليون دوالر �أمريكي) من امل�ساعدات الإماراتية احلكومية املقدمة خالل عام
 2013ل�صالح برامج منفذة يف عدة دول ،مت تقدميها من قبل الوزارات
والدوائر واجلهات التالية:
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المساعدات
الحكومية

خالل عام  ،2013قدمت  17جهة حكومية �إماراتية ،من بينها وزارات
احتادية ودوائر حملية ،م�ساعدات خارجية ل�صالح م�شروعات مت تنفيذها يف
عدة دول .وقد مت جتميع هذه اجلهات مع ًا وعر�ضها حتت عنوان “امل�ساعدات
احلكومية”.

يف عام  ،2013قدمت اجلهات احلكومية الإماراتية م�ساعدات بقيمة
�إجمالية بلغت  17.85مليار درهم �إماراتي ( 4.86مليار دوالر �أمريكي)
ل�صالح برامج تنموية و�إن�سانية وخريية مت تنفيذها يف  30دولة ،بالإ�ضافة
�إىل م�شروع دويل واحد وم�شروعني �إقليميني .قدمت دائرة املالية ب�أبوظبي
غالبية هذه امل�ساعدات ،وكان معظمها يف �شكل م�ساعدات ثنائية الأطراف
�إىل م�صر .حيث التزمت دائرة املالية ب�أبوظبي بتقدمي  22.24مليار درهم
�إماراتي ( 6.06مليار دوالر �أمريكي) �إىل م�صر ،ودفعت  16.74مليار
درهم �إماراتي ( 4.56مليار دوالر �أمريكي).

وبذلك ت�صبح م�صر �أكرب دولة منفردة متلقية للم�ساعدات الإماراتية
احلكومية خالل عام  ،2013حيث ح�صلت على ن�سبة  %97من املدفوعات
الإجمالية� ،أي ما يعادل  16.74مليار درهم �إماراتي ( 4.56مليار دوالر
�أمريكي) .وكان �أكرث امل�شاريع متوي ًال يف م�صر هو �إيداع قر�ض لدى البنك
املركزي امل�صري بقيمة  7.35مليار درهم �إماراتي ( 2.00مليار دوالر
�أمريكي) ،بهدف دعم احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النظام املايل
واحلكومي يف م�صر .كما تلقى البنك املركزي امل�صري منحة مببلغ 3.67
مليار درهم �إماراتي ( 1.00مليار دوالر �أمريكي) .ومن بني امل�شروعات
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وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
وزارة اخلارجية
وزارة املالية
وزاراة التنمية والتعاون الدويل
وزارة العمل
وزارة البيئة واملياه
القوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة
دائرة املالية � -أبوظبي
هيئة ال�صحة – �أبوظبي
هيئة البيئة � -أبوظبي
جمل�س �أبوظبي للتعليم
�شركة �أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
القيادة العامة ل�شرطة دبي
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية و العمل اخلريي
الأمانة العامة للأوقاف – ال�شارقة
امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان

حيث مت توجيه �أغلب مبالغ امل�ساعدات املدفوعة بوا�سطة اجلهات الإماراتية
احلكومية خالل عام 2013م ل�صالح امل�شروعات التنموية ،بن�سبة %98.3
�أي ما يعادل  17.53مليون درهم �إماراتي ( 4.77مليون دوالر �أمريكي).
يف حني ح�صل قطاع امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستجابة حلاالت الطوارئ على
ن�سبة � %0.94أي ما يعادل  167.2مليون درهم �إماراتي ( 45.5مليون

دوالر �أمريكي) .وكان امل�شروع الإن�ساين الذي ح�صل على �أكرب متويل هو
م�شروع نزع الألغام الذي مت تنفيذه يف �أفغان�ستان ،بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة
الرئي�سية الأخرى التي �شملت �إكمال املرحلة الأوىل من املخيم الإماراتي
الأردين لالجئني ال�سوريني مبريجيب الفهود يف الأردن وتوفري م�ساعدات
غذائية و�صحية لالجئني ال�سوريني .وح�صل قطاع امل�ساعدات اخلريية على
ن�سبة  %0.91من التمويل احلكومي املقدم� ،أي ما يعادل  162.7مليون
درهم �إماراتي ( 44.3مليون دوالر �أمريكي) مت توجيهها ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
برنامج يركز على تدريب نحو � 20,000إمام م�سجد يف �أفغان�ستان لتعزيز
مبادئ وتعاليم الإ�سالم ا�ستناد ًا �إىل املناهج الو�سطية املت�ساحمة.
وا�صلت اجلهات احلكومية الإماراتية دعمها للعديد من املنظمات متعددة
الأطراف ،من بينها الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) ،والتي كانت
�أكرث جهة متعددة الأطراف ح�صلت على متويل من اجلهات احلكومية
الإماراتية خالل عام  .2013ومت �إن�شاء وكالة �إيرينا لتكون �صوت العامل
الداعم ال�ستخدام الطاقة املتجددة ،وت�ست�ضيفها دولة الإمارات ويقع مقرها
يف مدينة م�صدر ب�أبوظبي .ففي عام  ،2013بلغت ن�سبة الدعم املقدم
لوكالة �إيرينا  %21.21من �إجمايل الدعم املقدم من اجلهات احلكومية
الإماراتية �إىل املنظمات متعددة الأطراف� ،أي ما يعادل  47.4مليون درهم
�إماراتي ( 12.9مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  10م�شروعات تهدف �إىل
امل�ساهمة يف البحوث وامليزانية العامة والتكاليف املكتبية الإدارية الأخرى.
ومن بني املنظمات متعددة الأطراف الأخرى التي ح�صلت على متويل
من اجلهات الإماراتية احلكومية ،التحالف العاملي للقاحات والتح�صني
(جايف) ،والذي ح�صل على  %16.58من التمويل الإجمايل للجهات
احلكومية املقدم للمنظمات متعددة الأطراف� ،أي ما يعادل  37.1مليون
درهم �إماراتي ( 10.1مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح �أحد امل�شروعات التي
جرى تنفيذها يف �أفغان�ستان .وح�صلت منظمة ال�صحة العاملية على ن�سبة
 %13.14من �إجمايل متويل اجلهات احلكومية الإماراتية املقدم للمنظمات
متعددة الأطراف� ،أي ما يعادل  29.4مليون درهم �إماراتي ( 8.0مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح حملة جرى تنفيذها يف عدة دول من �أجل الق�ضاء
على مر�ض �شلل الأطفال.
بالإ�ضافة ملا �سبق ،قامت العديد من الدوائر احلكومية بالتنفيذ املبا�شر
لربامج م�ساعداتها اخلارجية خالل عام  .2013وكان على ر�أ�سها امل�شروع
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،والذي ح�صل على ن�سبة � % 30.9أي ما يعادل
 182.8مليون درهم �إماراتي ( 49.8مليون دوالر �أمريكي) من بني 13
م�شروع ًا قامت اجلهات الإماراتية احلكومية املوجهة بتنفيذها تنفيذ ًا
مبا�شر ًا خالل عام  .2013على ر�أ�سها م�شروع تنفيذ املرحلة الأوىل من بناء
وجتهيز امل�ست�شفى الإماراتي يف ا�سالم �آباد ،والذي ح�صل على �أعلى ن�سبة
بني امل�شروعات التي قامت اجلهات الإماراتية احلكومية بتنفيذها تنفيذ ًا
مبا�شر ًا خالل عام .2013
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صندوق
أبوظبي
للتنمية
ت�أ�س�س �صندوق �أبو ظبي للتنمية كجهة حكومية م�ستقلة بتاريخ  15يوليو عام
 .1971ويهدف ال�صندوق اىل رفع م�ستوى املعي�شة ومعاجلة م�شاكل الفقر
يف الدول النامية من خالل توفري القرو�ض املي�سرة و�إدارة املنح احلكومية،
وذلك بر�أ�س مال يبلغ  16مليار مليون درهم �إماراتي .ويلعب ال�صندوق دور ًا
�إ�شرافي ًا عند تنفيذ امل�شاريع من خالل �إدارة �سري امل�شروع وتنفيذه.

وقد قام �صندوق �أبو ظبي للتنمية منذ بد�أ ن�شاطه بت�أمني ما يزيد عن 61
مليار مليون درهم لتمويل  415م�شروع ًا يف  69دول ًة حوىل العامل ،من
�ضمنها  20.7مليار مليون درهم ب�صيغة قرو�ض بعيدة طويلة الأمد و 41

مليار مليون درهم كمِ نح حكومية .وترتكز ا�سرتتيجية ال�صندوق التمويلية
على قطاعات ذات �أهمية بالغة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للدول
النامية ،مثل الزراعة والكهرباء واملاء والإ�سكان والنقل والطاقة املتجددة
واخلدمات الإجتماعية وال�صحية.
كما ير ِّكز ال�صندوق على اال�ستثمار يف �شركات تخدم قطاعات هامة،
مثل امل�شاركة يف ر�أ�س مال قطاعات م�صائد الأ�سماك واملا�شية وال�سياحة
وال�صناعات والعقارات ،التي ت�ساعد يف خلق فر�ص عمل ودعم اال�ستقرار
االجتماعي للمجتمعات املحلية.
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وحدت �سكنية مت بنا�ؤها يف �سي�شل بتمويل من �صندوق �أبوظبي للتنمية.
(امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

عالو ًة على ذلك ف�إن �صندوق �أبو ظبي للتنمية يدير ح�ص�ص ًا ا�ستثمارية
تبلغ قيمتها  2.88مليار مليون درهم يف � 17شركة يف  10دول .وعلى
ال�صعيد الدويل تتميز م�ساهمات ال�صندوق بكونها عابر ًة للحدود واملناطق
اجلغرافية ،حيث يقوم ال�صندوق بتمويل م�شاريع يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
و�شرق وو�سط �أفريقيا و�شمل وجنوب وو�سط �آ�سيا وبع�ض الدول الأوربية.
خالل عام  ،2013قام ال�صندوق بدفع مبلغ  1.68مليار درهم �إماراتي
( 458.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات مت تنفيذها يف  26دولة.
فعلى اجلانب الإقليمي ،ح�صلت منطقة غربي �آ�سيا على الق�سم الأكرب من
�إجمايل متويل ال�صندوق املقدم خالل عام  ،2013بن�سبة � %35.6أي ما
يعادل  600.2مليون درهم �إماراتي ( 163.4مليون دوالر �أمريكي) .يف
حني احتلت منطقة �شمايل �أفريقيا املرتبة الثانية ك�أكرب منطقة متلقية لدعم
ال�صندوق ،بن�سبة  %27.21اي ما يعادل  458.3مليون درهم �إماراتي
( 124.8مليون دوالر �أمريكي) ،بينما جاءت منطقة جنوبي �آ�سيا يف املرتبة
الثالثة بفارق ب�سيط� ،إذ ح�صلت على ن�سبة � ،%20.62أي ما يعادل 347.2
مليون درهم �إماراتي ( 94.5مليون دوالر �أمريكي) .وت�أتي هذه التمويالت
التوجه الذي يتبعه �صندوق �أبوظبي للتنمية على مدار ال�سنوات
متا�شي ًا مع ّ
املا�ضية ،بتوجيه مدفوعاته ملناطق �إقليمية.
الدول :كان على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على متويل من �صندوق
�أبوظبي للتنمية خالل عام  2013كل من الأردن وباك�ستان وم�صر .حيث

ح�صلت الأردن على ن�سبة  %22.47من �إجمايل مدفوعات ال�صندوق� ،أي ما
يعادل  378.5مليون درهم �إماراتي ( 103.0مليون دوالر �أمريكي) ،بينما
ح�صلت باك�ستان على ن�سبة  %11.93من متويل ال�صندوق� ،أي ما يعادل
 200.9مليون درهم �إماراتي ( 54.7مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت م�صر
على ن�سبة � %11.52أي ما يعادل  194.0مليون درهم �إماراتي (52.8
مليون دوالر �أمريكي) .وح�صل �أكرث م�شروع مت متويله يف الأردن على مبلغ
 169.8مليون درهم �إماراتي ( 46.2مليون دوالر �أمريكي) ،وت�ضمن بناء
وتو�سيع طرق للربط بني املدن والقرى ،وبالتايل ت�سهيل الو�صول �إليها ،حيث
مت االنتهاء منه .ويف باك�ستان ،ي�أتي على ر�أ�س القائمة م�شروعان مت متويلهما
مببلغ مت�سا ٍو؛ الأول هو بناء طريق بطول  72كيلومرتا يف املناطق القبلية
اخلا�ضعة للإدارة االحتادية ( )FATAيربط مكني يف وكالة جنوب وزير�ستان
مع مريان�شاه يف وكالة �شمال وزير�ستان ،ويعرب �أكرث من  10ج�سور يف املناطق
اجلبلية ،ويخدم �سكان ثالث مدن ونحو  20قرية� .أما امل�شروع الثاين فهو
امل�ست�شفى الإماراتي يف باك�ستان ،وهو م�ست�شفى تخ�ص�صي م�صمم ال�ستقبال
احلاالت احلرجة املحالة من م�ست�شفيات �أخرى ،ويحتوي على � 1,000سرير
و�سيكون جاهزا ال�ستقبال  6,000مري�ض يومي ًا ومليوين مري�ض �سنوي ًا ،كما
ي�شتمل امل�ست�شفى على  16غرفة عمليات ميكن �أن تجُ رى فيها  50عملي ًة
يومي ًا .وي�أتي على ر�أ�س قائمة امل�شروعات التي مت متويلها يف م�صر م�شروع
جامعة الأزهر ،لدعم امل�ؤ�س�سات العلمية من خالل �إعادة ت�أهيل وبناء �أماكن
مبيت للطلبة و�إن�شاء مكتبة مزودة ب�أنظمة للأمن وال�سالمة.
القطاعات :كان قطاع النقل والتخزين حمور تركيز �صندوق �أبوظبي
للتنمية خالل عام  ،2013حيث قام ال�صندوق بتوجيه مبلغ  577.1مليون
درهم �إماراتي ( 151.7مليون دوالر �أمريكي)� ،أي بن�سبة  %33.1من
�إجمايل مدفوعاته �إىل هذا القطاع .و�شملت قائمة �أكرث الدول التي ح�صلت
على متويل لدعم هذا القطاع ك ًال من الأردن وباك�ستان و�ألبانيا .وجاء يف
املرتبة الثانية بني �أكرب القطاعات التي ح�صلت على متويل من �صندوق
�أبوظبي للتنمية خالل عام  ،2013قطاع تطوير البنية التحتية ،والذي ح�صل
على ن�سبة  %23.898من �إجمايل متويالت ال�صندوق خالل � ،2013أي ما
يعادل  402.5مليون درهم �إماراتي ( 109.6مليون دوالر �أمريكي) .وكانت
�أكرث ثالث دول م�ستفيدة من امل�ساعدات املمنوحة لهذا القطاع هي اجلزائر
و�أفغان�ستان و�سي�شيل .وت�ضمن �أكرث امل�شاريع تكلفة هو امل�شروع الذي مت
تنفيذه يف اجلزائر لدعم االقت�صاد املحلي من خالل توفري �إ�سكان جمتمعي
لذوي الدخل املحدود يف مناطق متعددة مبختلف �أنحاء اجلزائر.
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وقد متكنت احلملة من حتقيق هدفها املن�شود بجمع  40مليون درهم خالل ُقرابة
الع�شرة �أيام .وبعد هذا النجاح� ،أوعز ال�شيخ حممد بن را�شد ب�أن يتم متديد احلملة
حتى نهاية ال�شهر الف�ضيل ُبغية زيادة عدد امل�ستفيدين منها .ومع نهاية �شهر

وبعد نهاية احلملة� ،إنطلقت مرحلة تنفيذ امل�شروع ،ولعبت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي دور ًا ريادي ًا يف تنفيذ امل�شروع ومتكنت من تنفيذ طورين منه خالل العام
 ،2013حيث مت خالل هذا العام توزيع املالب�س على  1,931,591مليون طف ًال يف
 44دول ًة .وكان الالجئون ال�سوريون يف الأردن �أول امل�ستفيدين من الربنامج ،ومن
املقرر �أن يتوا�صل �إمتام �أطوار الربنامج خالل العام .2014
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مت �إطالق احلملة مطلع �شهر رم�ضان بهدف جمع مبلغ  40مليون درهم �إماراتي
بعد �أن حددت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي التكلفة الو�سطية لت�أمني ك�سوة طفل
واحد مببلغ  40درهم ًا �إماراتي ًا ،وقد مت التو�صل �إىل هذه التكلفة متا�شي ًا مع القيمة
املنا�سبة ومعايري اجلودة التي توفرها املنظمات اخلري ّية النا�شطة يف جمال ت�أمني
ك�سوة الأطفال املحتاجني.

كما مت ت�سخري و�سائل الإعالم والتكنولوجيا ومواقع التوا�صل الإجتماعي لزيادة
الوعي جتاه حملة التربعات ،وقامت �شركتا الإت�صاالت يف الدولة� ،إت�صاالت ودو،
بامل�ساعدة يف ن�شر احلملة من خالل �إر�سال الر�سائل الن�ص ّية ترويج ًا لها .وقام
ربع يف
قاطنوا الدولة بتقدمي التربعات للحملة من خالل الر�سائل الن�ص ّية والت ُّ
�صناديق هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ومن خالل التحويالت امل�صرفية .وقامت
و�سائل الإعالم الإماراتية بالرتويج للحملة �أي�ض ًا ،ولعبت و�سائل التوا�صل الإجتماعي
دور ًا كبري ًا يف دعمها من خالل التغريدات على موقع تويرت.

(%99.98) 1,683.76

23.67

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة _ رئي�س جمل�س الوزراء _ حاكم �إمارة دبي ،امل�شروع اخلا�ص
ب�شهر رم�ضان للعام  2013حتت عنوان “حملة ت�أمني ك�سوة مليون طف ًال من
املحتاجني حول العامل” ،ويهدف امل�شروع �إىل ت�أمني ك�سوة مليون طفل من الفقراء
حول العامل .وقد �أطلق �سم ّوه هذه احلملة خالل �شهر رم�ضان املبارك تر�سيخ ًا
ملفهوم البذل والعطاء خالل ال�شهر الف�ضيل� ،إىل جانب منح مواطني دولة الإمارات
موحد لدعم مبادر ٍة �إن�ساني ٍة نبيلة.
ومقيميها فر�صة امل�ساهمة بجهد َّ

رم�ضان ،متكنت احلملة من جمع مبلغ  104.6مليون درهم �إماراتي ( 28.5مليون
دوالر �أمريكي)� ،أي ما يزيد عن �ضعف املبلغ الالزم لت�أمني ك�سوة مليون طف ًال.
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مليون طفل محتاج
حول العالم

الـمـقــال السادس
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فئات امل�ساعدات :قامت م�ؤ�س�سة خليفة بتوجيه  %69.9من �إجمايل املبالغ
التي �أنفقتها ل�صالح امل�شروعات التنموية ،و %19.5للم�ساعدات الإن�سانية
والإغاثة يف حاالت الطوارئ ،و  %10.6كم�ساعدات خريية .ا�ستفادت 26
دولة من امل�شروعات التنموية بالإ�ضافة �إىل م�شروع تنموي واحد مت تنفيذه
يف عدة دول من املبلغ املخ�ص�ص لهذة الفئة والبالغ  542.7مليون درهم
�إماراتي ( 147.7مليون دوالر �أمريكي)  ،بينما تلقت  7دول م�ساعدات
�إن�سانية وم�ساعدات يف حاالت الطوارئ بقيمة  151.6مليون درهم �إماراتي
( 41.3مليون دوالر �أمريكي) ،كما ح�صلت  60دولة على م�ساعدات خريية
مببلغ  82.5مليون درهم �إماراتي ( 22.5مليون دوالر �أمريكي).
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الدول :كانت املغرب وباك�ستان ولبنان على ر�أ�س قائمة الدول املتلقية للدعم
املقدم من م�ؤ�س�سة خليفة خالل عام  .2013حيث ح�صلت املغرب على
غالبية التمويل ل�صالح دولة منفردة خالل عام  ،2013بن�سبة %20.24
�أي ما يعادل  157.2مليون درهم �إماراتي ( 42.8مليون دوالر �أمريكي).
وح�صلت باك�ستان على ن�سبة � ،%17.23أي ما يعادل  133.8مليون درهم
�إماراتي ( 36.4مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني ح�صلت لبنان على ن�سبة
� ،%13.9أي ما يعادل  108.2مليون درهم �إماراتي ( 29.5مليون دوالر
�أمريكي) .وكان امل�شروع الذي ح�صل على الن�صيب الأكرب من الدعم املمنوح
للمغرب هو م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف الدار البي�ضاء،
والذي احتوى على عدة �أق�سام �شملت تخ�ص�صات الطوارئ وعالج �أمرا�ض
القلب والأورام وال�سرطان .ويف باك�ستان ،كان امل�شروع الذي ح�صل على
الن�صيب الأكرب من امل�ساعدات ،م�شروع �إعادة بناء اجل�سر عرب نهر �سوات،
والذي كان قد تدمر نتيجة الفي�ضانات ،يف �إقليم خيرب بختونخوا .وقد مت
�إطالق ا�سم ال�شيخ زايد بن �سلطان على اجل�سر املُعاد بنا�ؤه ،والذي يبلغ
طوله  448مرت ويخدم حوايل مليوين �شخ�ص .ويف لبنان ،مت توجيه الق�سم

القطاعات :مت توجيه �أكرث من ن�صف مبالغ امل�ساعدات التي قدمتها م�ؤ�س�سة
خليفة خالل عام  ،2013حوايل � %50.4أي ما يعادل  391.7مليون درهم
�إماراتي ( 106.7مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح قطاع الرعاية ال�صحية.
وبتحليل املبلغ على �أ�سا�س الدول ،جند �أن املغرب قد ح�صلت على �أعلى
ن�سبة من امل�ساعدات املوجهة لقطاع الرعاية الطبية بفارق كبري عن الدول
التي تليها :حيث احتلت باك�ستان وجرز القـُمر املركزين الثاين والثالث
بفارق كبري .وكان على ر�أ�س م�شروعات الرعاية ال�صحية التي مت متويلها يف
املغرب ،م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف الدار البي�ضاء ،املذكورة
�آنف ًا .وجاء قطاع امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ يف املرتبة
الثانية من القطاعات التي ح�صلت على متويل من م�ؤ�س�سة خليفة خالل
عام  ،2013والذي بلغ  %19.5من �إجمايل متويل امل�ؤ�س�سة� ،أي ما يعادل
 151.6مليون درهم �إماراتي ( 41.3مليون دوالر �أمريكي) .وكانت لبنان
وباك�ستان والأردن �أكرث الدول املتلقية للم�ساعدات الإن�سانية من م�ؤ�س�سة
خليفة خالل عام  .2013واحتل م�شروع توزيع الغذاء يف لبنان املركز الأول
بني امل�شروعات التي مولتها امل�ؤ�س�سة يف هذا القطاع.

(%19.52) 151.62

خالل عام � ،2013أنفقت م�ؤ�س�سة خليفة  776.8مليون درهم �إماراتي
( 211.5مليون دوالر �أمريكي) من �أجل تنفيذ م�شروعات تنموية و�إن�سانية
وخريية يف  64دولة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع واحد مت تنفيذه يف عدة دول.
وكانت منطقة غرب �آ�سيا على ر�أ�س قائمة املناطق املتلقية للم�ساعدات
املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة خالل عام  ،2013حيث ح�صلت على م�ساعدات
بقيمة  218.8مليون درهم �إماراتي ( 59.6مليون دوالر �أمريكي) �أي ما
يعادل  %28.16من �إجمايل م�ساعداتها .يف حني احتلت منطقة �شمال
�أفريقيا املرتبة الثانية من حيث حجم امل�ساعدات املقدمة لها ،حيث ح�صلت
على  181.7مليون درهم �إماراتي ( 49.5مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما
يعادل  %23.4من قيمة امل�ساعدات الإجمالية املمنوحة من م�ؤ�س�سة خليفة.
وكانت ثالت �أكرب منطقة متلقية هي جنوبي �آ�سيا .وح�صلت على م�ساعدات
بقيمة  148.4مليون درهم �إماراتي ( 40.4مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما
يعادل  %19.1من م�ساعدات امل�ؤ�س�سة.

الأكرب من امل�ساعدات ل�صالح توفري الغذاء لالجئني ال�سوريني يف خمتلف
�أنحاء لبنان .وب�شكل �إجمايل ،مت تقدمي نحو  405,000طرد غذائي لنحو
� 135,000أ�سرة �سورية الجئة.

(%10.62) 82.53

مؤسسة خليفة
بن زايد آل
نهيان لألعمال
اإلنسانية

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية يف عام .2007
وت�ستند يف عملها �إىل ا�سرتاتيجية عامة ت�ضم ثالث دعائم �أ�سا�سية ،هي:
التعليم وال�صحة واال�ستجابة حلاالت الطوارئ .وت�شارك م�ؤ�س�سة خليفة يف
عالقات �شراكة ا�سرتاتيجية مع املنظمات يف خمتلف �أنحاء العامل من �أجل
حت�سني ومراجعة وتقييم قدراتها امل�ؤ�س�سية والفردية ،وكذلك للم�ساعدة يف
تنفيذ م�شروعات البنية التحتية.

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية توزع مواد غذائية على
املحتاجني يف مدينة عتق اليمنية( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية)

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

123

124

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

∫É¨æ°ùdG

1.69

É«æ«Z
12.32

IóëàŸG áµ∏ªŸG
0.19
É°ùªædG

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

0.05

GóædôjBG
1.24
0.15

É«dÉ£jEG

20.94

É«fÉehQ

1.04
0.13

ô°üe

0.03

É«dƒ¨æe
6.57

É«côJ
¿ÉæÑd

27.31

65.24

Ú£°ù∏a

6.93

¥Gô©dG

ájQƒ°S

5.78

¿OQC’G

49.01

0.05

¿ÉHÉ«dG

اﻟﺸﻜﻞ  68اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼل اﺣﻤﺮ اﻣﺎراﺗﻲ

9.17
¿Éà°ùNGRÉc
¿Éà°Sõ«ZÒb

0.47

20.29
0.16

0.04

Ú°üdG
¢ûjOÓ¨æH
QÉ‰É«e

ÚÑ∏ØdG

ΩÉæà«a

0.15
0.37

0.59

1.06

¿Éà°ùcÉH

5.03

¿Éà°ùfÉ¨aCG

0.69

óæ¡dG

15.71

ÉjOƒÑªc 2.04
Éjõ«dÉe

óæ∏jÉJ

0.33

Éµf’ …ô°S
É«°ùfhófEG

0.06
19.33

¢ùfƒJ
É«Ñ«d
1.96

0.29

øjôëÑdG
»JƒÑ«L

0.20

0.6

IQƒaÉ¨æ°S

8.48

ôFGõ÷G

18.47

31.37

∫Éeƒ°üdG
∞jódÉe

0.16

É«dGÎ°SCG

ƒaƒ°Sƒc

Üô¨ŸG

8.64

OÉ°ûJ ¿GOƒ°ùdG

6.49

3.59

É«Hƒ«KEG

2.80
0.20

É«æ«c

49.56

øª«dG

áæ°SƒÑdG
∂°Sô¡dGh

0.03
0.18

0.33

É«fÉàjQƒe
6.58

GóæZhCG

0.57

É«fGõæJ
0.07

0.55

ô≤°ûZóe

ôª≤dG QõL

0.81

…hÓe

0.33

É«≤jôaCG ÜƒæL
0.10

Góæ∏jRƒ«f

(%43.40) 245.85
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

(%7.20) 40.78
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(%3.86) 21.88
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%1.62) 9.19
º«∏©àdG

4.15

0.04

1.34 ôé«ædG
‹Ée
0.17
ÉjÒé«f

123.67

ájƒªæJ
(%0.99) 5.60
áë°üdG

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

ô°†NC’G ¢SCGôdG

(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

(%5.96) 33.78
á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.35) 2.01
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%0.04) 0.20
áYÉæ°üdG

(%0.02) 0.12
∑Éª°S’G ó«°U

(%0.01) 0.06
áYGQõdG

(%5.88) 33.32
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG

(%4.86) 27.55
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%2.33) 13.19
áë°üdG

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%0.11) 0.60
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%6.03) 34.15
OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh
(%0.06) 0.37
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

(%0.22) 1.27
»æjódG º«∏©àdG

ÚæH

0.38

ƒZƒJ

5.29

0.03

ƒ°SÉa Éæ«cQƒH

ÉfÉZ

13.68

0.10

0.04

≈∏«°T

¿ƒ«dGÒ°S

0.10

0.08

É«ÑeÉZ

0.92

Üô¨ŸG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

(%69.77) 395.23

(%10.69) 60.53
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

(%6.36) 36.01
á«ª°SƒŸG èeGÈdG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 566.46 »∏µdG ´ƒªéŸG

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh
(%19.05) 107.90

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

(%9.25) 52.41

äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

(%1.86) 10.56

á«fÉ°ùfEG

(%57.50) 325.70

فئات امل�ساعدات :قامت هيئة الهالل الأحمر بتوجيه  %57.5من �إجمايل
املبالغ التي مت �إنفاقها ل�صالح امل�شروعات التنموية ،و %19.2للم�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ ،و  %23.3كم�ساعدات خريية.
حيث ا�ستفادت  30دولة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع دويل واحد ،من امل�شروعات
التنموية التي دعمتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بقيمة �إجمالية بلغت
 325.7مليون درهم �إماراتي ( 88.7مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت
 21دولة وم�شروع دويل واحد على م�ساعدات �إن�سانية و�إغاثة يف حاالت
الطوارئ بقيمة �إجمالية بلغت  108.8مليون درهم �إماراتي ( 29.6مليون
دوالر �أمريكي) .يف حني ح�صل ما يزيد عن  68م�شروع ًا ،بالإ�ضافة �إىل
م�شروع دويل واحد ،على م�ساعدات خريية من املبلغ الإجمايل املخ�ص�ص
لها والذي بلغ  132.0مليون درهم �إماراتي ( 35.9مليون دوالر �أمريكي)،
والذي ت�ضمن توفري وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك وت�سيري
الأفراد لأداء �شعائر احلج ،بالإ�ضافة �إىل توزيع ك�سوة العيد.

(%23.30) 131.96

الدول :كانت �أكرث الدول التي ح�صلت على م�ساعدات من هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي خالل عام  2013فل�سطني واليمن والأردن .بينما ح�صل
امل�شروع الدويل الذي نفذته الهيئة ،واملعروف با�سم “حملة ك�سوة مليون طفل
حمروم حول العامل” والذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،على �أعلى
ن�سبة متويل من الهيئة خالل عام  ،2013بن�سبة � ،%21.8أي ما يعادل
 123.7مليون درهم �إماراتي ( 33.7مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني احتلت
فل�سطني املركز الأول بني الدول التي ح�صلت على م�ساعدات من الهيئة
خالل عام  ،2013حيث ح�صلت على ن�سبة  %21.8من م�ساعدات الهيئة،
�أي ما يعادل  123.7مليون درهم �إماراتي ( 33.7مليون دوالر �أمريكي).
وتظل فل�سطني الدولة الأوىل بني قائمة الدول التي حت�صل على م�ساعدات
من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،كما هو احلال على مدار الأعوام املا�ضية.
وح�صلت اليمن على ن�سبة � ،%8.8أي ما يعادل  49.6مليون درهم �إماراتي
( 13.5مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني ح�صلت الأردن على ن�سبة ،%8.7
�أي ما يعادل  49.0مليون درهم �إماراتي ( 13.3مليون دوالر �أمريكي).
و�سي�ستفيد من امل�شروع الدويل ،الذي ال يزال يف مرحلته الأوىل ،عند اكتمال
تنفيذه ،نحو  1,931,591متلقي ،جميعهم من الأطفال ،يف  44دولة .حيث
�أتاح امل�شروع ،الذي احتل ر�أ�س قائمة امل�شروعات التي مت متويلها يف فل�سطني،
بناء  600منز ًال يف خان يون�س بقطاع غزة .وكان على ر�أ�س امل�شروعات
التي مت متويلها يف اليمن خالل عام  2013كفالة  9168يتيم ،بينما ركز

القطاعات :كان قطاع توفري اخلدمات االجتماعية �ضمن امل�شروع الدويل
با�سم “حملة ك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل” على ر�أ�س القطاعات
التي مولتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي خالل عام  ،2013حيث ح�صل
على � %43.4أي ما يعادل  245.9مليون درهم �إماراتي ( 66.9مليون
دوالر �أمريكي) من �إجمايل نفقات الهيئة على امل�ساعدات .وجرى �إنفاق
اجلزء الأكرب من هذا املبلغ على تنفيذ املرحلة الأوىل من امل�شروع من �أجل
توفري الدعم لنحو  2مليون طفل يف  44دولة .وبخالف امل�شروع الدويل،
كانت اليمن وفل�سطني وم�صر �أكرث الدول امل�ستفيدة �ضمن قطاع اخلدمات
االجتماعية .وكانت �أكرث م�شروعات اخلدمات االجتماعية التي مولتها هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي خالل عام  2013يف ك ًال من اليمن وفل�سطني
وم�صر جميعها متعلقة بكفالة الأيتام .ففي اليمن ،ا�ستفاد ما يزيد عن
 15.000طفل يتيم من هذا الربنامج ،يف حني ح�صل �أكرث من 13,000
طفل يتيم يف م�صر على م�ساعدات.

ájÒN

يف عام � ،2013أنفقت هيئة الهالل الأحمر م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت
 566.5مليون درهم �إماراتي ( 154.2مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات
تنموية و�إن�سانية وخريية مت تنفيذها يف  71دولة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع دويل
واحد� .أي بزيادة  9دول �أكرث من الدول التي ح�صلت على م�ساعدات من
الهيئة خالل عام  .2012وح�صلت منطقة غرب �آ�سيا على الن�صيب الأكرب
من متويل الهيئة خالل عام  ،2013بن�سبة � %39.26أي ما يعادل 211.1
مليون درهم �إماراتي ( 57.5مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت منطقة �شمال
�أفريقيا يف املرتبة الثانية بني الدول التي ح�صلت على م�ساعدات خالل عام
 ،2013بن�سبة � %9.0أي ما يعادل  51.2مليون درهم �إماراتي (13.9
مليون دوالر �أمريكي) ،وجاءت جنوبي �آ�سيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة %7.4
�أي ما يعادل  42.1مليون درهم �إماراتي ( 11.5مليون دوالر �أمريكي).

امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب متويل يف الأردن على توفري الإغاثة ،مبا يف
ذلك الطرود الغذائية والبطانيات واملالب�س لالجئني ال�سوريني املت�ضررين
من ت�ساقط الثلوج والطق�س البارد يف الأردن.

(%10.62) 82.53

ت�أ�س�س الهالل الأحمر الإماراتي ،والذي يطلق عليه كذلك ا�سم هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي ( ،)RCAيف عام  .1983ويف عام � 1986أ�صبحت
الهيئة ع�ضو ًا يف االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
( .)IFRCويعترب اجلهة الرئي�سية امل�س�ؤولة عن الإغاثة الإن�سانية يف دولة
الإمارات ،وير�أ�سه �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية ب�أبوظبي.

(%0.06) 0.37

الهالل
األحمر
اإلماراتي

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

الهالل الأحمر الإماراتي يقوم بتوزيع املواد الغذائية �إىل الالجئني ال�سوريني يف لبنان.
(امل�صدر :الهالل الأحمر الإماراتي)
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ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 624.41 »∏µdG ´ƒªéŸG
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اﻟﺸﻜﻞ  69اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻣﺼﺪر(

18.37 »JÉÑjÒc

ƒdÉaƒJ

GƒeÉ°S

18.37

18.37 ƒJGƒfÉa

18.37

»é«a

18.37

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

ô°üe

514.22

Üô¨ŸG

18.37

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%100.00) 624.41
øjƒªàdGh ábÉ£dG ó«dƒJ

ت�ضمن امل�شروع الذي جرى تنفيذه يف م�صر ،بتمويل من دائرة املالية
ب�أبوظبي ،تو�صيل حمطات الطاقة ال�شم�سية �إىل  279قرية يف خمتلف
�أنحاء م�صر ،بينما ت�ضمن امل�شروع الذي مت تنفيذه يف املغرب ،بتمويل من
ديوان ويل عهد �أبوظبي ،تركيب �أنظمة تعمل بالطاقة ال�شم�سية يف املنازل
يف حوايل  17,760منز ًال تقع يف حوايل  295قرية ريفية باملغرب� .أما بقية
امل�شروعات التي مت تنفيذها يف ك ًال من فيجي و كرييباتي و �ساموا وتوفالو
و فانواتو ،فتم متويلها جميع ًا بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية ،وت�ضمنت
تركيب حمطات لإنتاج الطاقة ال�شم�سية يف كل دولة منها ،حيث مت ت�صميمها
للتمكن من تلبية الطلب ال�سنوي على الطاقة الكهربائية يف كل دولة.

ájƒªæJ

ت�سعى دولة الإمارات جاهدة �إىل القيام بدور رائد �ضمن اجلهود الدولية
الهادفة �إىل احلد من ت�أثري تغيرّ املناخ .ويف عام  ،2013التزمت �شركة
م�صدر بتقدمي مبلغ  624.4مليون درهم �إماراتي ( 170.0مليون دوالر
�أمريكي) من �أجل تطوير �أنظمة تعمل على �إنتاج الطاقة ال�شم�سية يف  7دول:
هي م�صر و فيجي وكرييباتي واملغرب و �ساموا و توفالو و فانواتو .وح�صلت
م�صر على  %82.5من �إجمايل االلتزامات� ،أي ما يعادل  514.2مليون
درهم �إماراتي ( 140.0مليون دوالر �أمريكي) ،مما ي�ضع منطقة �شمال
�أفريقيا على ر�أ�س قائمة املناطق التي ح�صلت على معظم مبالغ االلتزامات
التي مت الإعالن عنها خالل عام  ،2013بن�سبة �إجمالية بلغت ،%85.3
�أي ما يعادل  532.6مليون درهم �إماراتي ( 145.0مليون دوالر �أمريكي).
وكانت �شركة “م�صدر” هي �شريك التنفيذ يف م�شروع واحد مت تنفيذه
بتمويل من دائرة املالية ب�أبوظبي يف م�صر؛ كذلك يف م�شروع واحد مت تنفيذه
بتمويل من ديوان ويل عهد �أبوظبي يف املغرب؛ بالإ�ضافة �إىل  5م�شروعات
�أخرى مت تنفيذها بتمويل من �صندوق �أبوظبي للتنمية يف فيجي وكرييباتي و
�ساموا و توفالو و فانواتو.

ت�أ�س�ست �شركة م�صدر عام  2006ك�شركة جتارية تعمل يف جمال �إنتاج
الطاقة املتجددة ،ومقرها �أبوظبي .باعتبارها مبادرة حكومية ا�سرتاتيجية،
و�أحد فروع �شركة مبادلة للتنمية .وتعمل �شركة م�صدر على حتقيق ر�سالتها
التي تدور حول ا�ستثمار ودعم �إنتاج الطاقة النظيفة يف �أبوظبي ويف خمتلف
�أنحاء العامل.

)624.41 (100.00%

شركة أبوظبي
لطاقة المستقبل
(مصدر)

(%100.00) 624.41

من احتياجات موريتانيا من الطاقة .بتنفيذ من �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
(م�صدر) ،وهي تعترب �أكرب حمطة للطاقة ال�شم�سية على م�ستوى قارة �أفريقيا.
(امل�صدر� :شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر”)

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

حمطة ال�شيخ زايد للطاقة ال�شم�سية يف نواك�شوط مبوريتانيا ،والتي تنتج %10
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¿ÉæÑd

7.86

0.36

ájOƒ©°ùdG
øª«dG

0.13

¿Éé«HQPCG

ô°üe

11.09

0.31

ƒaƒ°Sƒc

0.04
¢ùfƒJ

6.04
ájQƒ°S

0.03

2.40

ôé«ædG

7.84

7.20

¿OQC’G

6.19

0.45

0.39

0.07

»°ShôdG OÉ–’G

4.94

0.10

ΩÉæà«a
0.14

1.49

Éjõ«dÉe

10.29

Ú°üdG

0.05

óæ∏jÉJ
0.21

É«°ùfhófEG
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óæ¡dG

2.34

Éµf’ …ô°S

0.80

¢Sƒ«°ûjQƒe

ÚÑ∏ØdG

(%26.30) 33.24
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

ájƒªæJ

É«fÉàjQƒe

‹Ée

ƒZƒJ

3.35

0.77

2.42
0.25

(%34.74) 43.92

(%7.31) 9.24
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

Ú£°ù∏a

∫É¨æ°ùdG
êÉ©dG πMÉ°S
ÉfÉZ

22.39 ÉjÎjQEG
¿GOƒ°ùdG
0.59
É«Hƒ«KEG 19.07
GóæZhCG 1.780.95 ∫Éeƒ°üdG
…ófhQƒH 1.93 É«æ«c
0.66
1.38
π«°û«°S

É«fGõæJ

0.09

É«≤jôaCG ÜƒæL

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

(%1.06) 1.33
áë°üdG

(%1.57) 1.99
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

á«fÉ°ùfEG
(%0.08) 0.10
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

á«æjódG äBÉ°ûæŸG

)42.51 (%33.63

OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

)16.40 (%12.98

ájÒN

0.03

πjRGÈdG

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
(%91.44) 115.58 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

(%8.56) 10.81

(%12.52) 15.83
á«ª°SƒŸG èeGÈdG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

(%1.57) 1.99

الدول :خالل عام  ،2013احتلت كل من ال�سودان وال�صومال وم�صر
ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على دعم من جمعية دار الرب .حيث ح�صلت
ال�سودان على  %17.7من متويل اجلمعية� ،أي ما يعادل  22.4مليون درهم
�إماراتي ( 6.1مليون دوالر �أمريكي) بينما ح�صلت ال�صومال على ،%15.1
�أي ما يعادل  19.1مليون درهم �إماراتي ( 5.2مليون دوالر �أمريكي)،
وح�صلت م�صر على � ،%8.8أي ما يعادل  11.1مليون درهم �إماراتي (3.0
مليون دوالر �أمريكي).حيث يعترب �أكرب امل�شاريع التي مت تنفيذها كانت يف
ال�سودان وال�صومال وم�صر جميعها متعلقة بحفر الآبار وبناء امل�ساجد ،كما
ح�صلت ال�سودان وم�صر على دعم من �أجل كفالة الأيتام.

فئات امل�ساعدات :ركزت اجلمعية خالل عام  2013ب�شكل كبري على
امل�ساعدات اخلريية وذات الطابع الديني ،حيث �أنفقت � ،%63.7أي ما
يعادل  80.5مليون درهم �إماراتي ( 21.9مليون دوالر �أمريكي) على
م�شروعات متنوعة مت تنفيذها يف كافة الدول الثمانية وثالثني التي تعمل
بها اجلمعية .وكانت ال�صومال هي �أكرث الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات
اخلريية املقدمة من اجلمعية .حيث ح�صلت امل�ساعدات التنموية على ن�سبة
� ،%34.7أي ما يعادل  43.9مليون درهم �إماراتي ( 12.0مليون دوالر
�أمريكي) من �إجمايل امل�ساعدات .وكانت ال�سودان على ر�أ�س قائمة الدول
املتلقية لهذا النوع من امل�ساعدات .كما �أنفقت اجلمعية  2.0مليون درهم
�إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) على امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستجابة
حلاالت الطوارئ يف ك ًال من ال�صومال وفل�سطني ومايل وتوجو.

(%4.56) 5.76
»æjódG º«∏©àdG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 126.40 »∏µdG ´ƒªéŸG
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خالل عام � ،2013أنفقت جمعية دار الرب م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت
 126.4مليون درهم �إماراتي ( 34.4مليون دوالر �أمريكي) يف  38دولة.
وح�صلت منطقة �شمال �أفريقيا على اجلزء الأكرب من امل�ساعدات املقدمة
من جمعية دار الرب خالل عام  ،2013حيث ح�صلت على � ،%26.5أي ما
يعادل  33.5مليون درهم �إماراتي ( 9.1مليون دوالر �أمريكي) .وح�صلت
منطقة غرب �آ�سيا على ثاين �أكرب جزء من متويل اجلمعية ،بن�سبة ،%23.3
�أي ما يعادل  29.4مليون درهم �إماراتي ( 8.0مليون دوالر �أمريكي) وجاءت
منطقة �شرق �أفريقيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة � ،%21.8أي ما يعادل 27.6
مليون درهم �إماراتي ( 7.5مليون دوالر �أمريكي).

القطاعات :كان قطاع اخلدمات االجتماعية اخلريية على ر�أ�س القطاعات
التي ح�صلت على دعم من جمعية دار الرب خالل عام  ،2013حيث ح�صل
على � ،%63.7أي ما يعادل  80.5مليون درهم �إماراتي ( 21.9مليون دوالر
�أمريكي) .و�إن �أكرث الدول التي ح�صلت على دعم للخدمات االجتماعية هي
ال�صومال وال�سودان واندوني�سيا .وكان ثاين �أكرب قطاع هو املياه وال�صرف
ال�صحي ،حيث مت �إنفاق ما ن�سبته  %7.3من �إجمايل مبالغ اجلمعية� ،أي
ما يعادل  9.2مليون درهم �إماراتي ( 2.5مليون دوالر �أمريكي) .وكان على
ر�أ�س قائمة الدول املتلقية :ال�سودان و�سريالنكا والهند .وت�ضمن امل�شروع
الذي جرى تنفيذه يف ال�سودان هو حفر الآبار.

(%63.68) 80.49

جمعية دار البر

ت�أ�س�ست جمعية دار الرب عام  ،1978بهدف توفري امل�ساعدات اخلريية
داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة .وت�شمل �أن�شطة اجلمعية� :إن�شاء
امل�ساجد وحفر الآبار و�إن�شاء املدار�س والعيادات الطبية واملراكز الإ�سالمية
ومالجئ الأيتام؛ بالإ�ضافة �إىل تنفيذ الربامج املو�سمية مثل توفري وجبات
الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك ودعم �أداء �شعائر احلج وتوزيع الغذاء
واملالب�س يف الأعياد.

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

جمعية دار الرب ت�ساهم يف بناء مرافق جديدة لكلية جربة العلمية يف ال�سودان.
(امل�صدر :جمعية دار الرب)
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(%4.25) 3.90
»æjódG º«∏©àdG

ájÒN

0.02
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(%5.23) 4.80

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
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(%53.96) 49.53

الدول :جاء على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على متويل من جمعية
ال�شارقة اخلريية خالل عام  2013ك ًال من فل�سطني وال�سودان وم�صر .حيث
ح�صلت فل�سطني على � %11.8أي ما يعادل  10.8مليون درهم �إماراتي
( 2.9مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت ال�سودان على � %10.3أي ما
يعادل  9.5مليون درهم �إماراتي ( 2.6مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت
م�صر على � %9.1أي ما يعادل  8.4مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون دوالر
�أمريكي) .كان على ر�أ�س امل�شروعات التي مت متويلها بوا�سطة اجلمعية يف
فل�سطني م�شروع كفالة �أكرث من  5000يتيم .وكان �أكرب امل�شروعات التي مت
متويلها يف ال�سودان هو بناء م�سجد ،بالإ�ضافة �إىل كفالة اجلمعية لأكرث من
 3000طفل يتيم .كذلك ،ت�ضمن امل�شروع الذي مت متويله يف م�صر كفالة
الأيتام ،حيث ا�ستفاد من امل�شروع ما يزيد عن  3500طفل يتيم.

فئات امل�ساعدات :خالل عام � ،2013أنفقت جمعية ال�شارقة اخلريية
معظم مبالغ م�ساعداتها على تنفيذ امل�شروعات التنموية ،بن�سبة ،%54.0
�أي ما يعادل  49.5مليون درهم �إماراتي ( 13.5مليون دوالر �أمريكي) مت
توجيهها اىل  28دولة ،يف حني ح�صلت امل�ساعدات اخلريية على %42.4
�أي ما يعادل  38.9مليون درهم �إماراتي ( 10.6مليون دوالر �أمريكي) مت
�إنفاقها يف  54دولة وم�شروع دويل واحد� ،أما امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستجابة
حلاالت الطوارئ فح�صلت على  %3.7من �إجمايل متويل اجلمعية� ،أي ما
يعادل  3.4مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر �أمريكي) مت �إنفاقها يف
 6دول.

á«fÉ°ùfEG

خالل عام � ،2013أنفقت اجلمعية  91.8مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات جرى تنفيذها يف  55دولة ،بالإ�ضافة
�إىل م�شروع دويل واحد� .أي بزيادة  13دولة عن الدول التي قدمت �إليها
م�ساعدات يف العام  .2012وكانت منطقة غرب �آ�سيا على ر�أ�س قائمة الدول
التي ح�صلت على م�ساعدات خالل عام  ،2013بن�سبة  %32.8من �إجمايل
مدفوعات اجلمعية� ،أي ما يعادل  30.1مليون درهم �إماراتي ( 8.2مليون
دوالر �أمريكي) .يف حني احتلت منطقة غرب �أفريقيا املركز الثاين بني �أكرث
املناطق التي ح�صلت على م�ساعدات من اجلمعية ،بن�سبة � %19.8أي ما
يعادل  18.2مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) ،يليها منطقة
�شمال �أفريقيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة � %19.7أي ما يعادل  18.1مليون
درهم �إماراتي ( 4.9مليون دوالر �أمريكي).

(%3.67) 3.37

(25.0

القطاعات :كان قطاع اخلدمات االجتماعية على ر�أ�س القطاعات التي
ا�ستفادت من متويل جمعية ال�شارقة اخلريية خالل عام  ،2013حيث ح�صل
على � ،%44.0أي ما يعادل  40.4مليون درهم �إماراتي ( 11.0مليون دوالر
�أمريكي) .وكانت فل�سطني وم�صر واليمن �أكرث الدول التي ح�صلت على متويل
ل�صالح قطاع اخلدمات االجتماعية بها .وكان ثاين القطاعات التي ح�صلت
على متويل من اجلمعية هو قطاع اخلدمات اخلريية وذات الطابع الديني،
والذي ح�صل على � %42.4أي ما يعادل  38.9مليون درهم �إماراتي (10.6
مليون دوالر �أمريكي) .ومن بني �أكرث الدول التي ا�ستفادت من التمويالت
املوجهة ل�صالح هذا القطاع :الهند و بنغالدي�ش وال�سنغال.

(%42.36) 38.89

جمعية
الشارقة
الخيرية

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

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
(%94.77) 86.99 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

جمعية ال�شارقة اخلريية متول م�شروع حفر �آبار مياه يف مدينة �شياجنراي يف
تايلند( .امل�صدر :جمعية ال�شارقة اخلريية)
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ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 77.44 »∏µdG ´ƒªéŸG

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%4.22) 3.27
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

¿Éà°ùfÉ¨aCG

0.92
2.10

óæ¡dG

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

¿ÉæÑd

¿OQC’G

0.33
1.53

1.20

3.11

¿GOƒ°ùdG

Ú£°ù∏a

OÉ°ûJ

1.20

3.97

GóæZhCG

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

2.57

Üô¨ŸG

60.50

É«fÉàjQƒe

(%7.75) 6.00
á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(%3.62) 2.80
»æjódG º«∏©àdG

اﻟﺸﻜﻞ  72اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ﻟﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

(%1.83) 1.42
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

(%0.65) 0.50
OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

(%100.00) 77.44

(%81.93) 63.45
áë°üdG

الدول :كان على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على الدعم من امل�ؤ�س�سة
خالل عام  :2013املغرب و�أوغندا وفل�سطني ،حيث ح�صلت املغرب على
 %78.1من املبالغ املدفوعة �أي ما يعادل  60.5مليون درهم �إماراتي
( 16.5مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت �أوغندا يف املرتبة الثانية بفارق كبري،
حيث ح�صلت على ن�سبة � %5.1أي ما يعادل  4.0مليون درهم �إماراتي
( 1.1مليون دوالر �أمريكي) ،يليها فل�سطني وح�صلت على � %4.0أي
ما يعادل  3.1مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي) .ت�ضمن
امل�شروع الذي مت تنفيذه يف املغرب بناء م�ست�شفى ال�شيخ �أحمد بن زايد �آل
نهيان .ويتم يف امل�ست�شفى عالج الأمرا�ض اخلبيثة .و ت�ضمن امل�شروع الذي مت
تنفيذه يف �أوغندا تنفيذ برامج يف �شهر رم�ضان املبارك ،بالإ�ضافة �إىل بناء

فئات امل�ساعدات :خالل عام  ،2013قامت امل�ؤ�س�سة بتوجيه ن�سبة
 %86.2من متويلها� ،أي ما يعادل  66.7مليون درهم �إماراتي (18.2
مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات تنموية مت تنفيذها يف  5دول ،عالوة
على توجيه � ،%13.8أي ما يعادل  10.7مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات خريية جرى تنفيذها يف  8دول .وكانت
املغرب وفل�سطني و�أوغندا على ر�أ�س قائمة الدول امل�ستفيدة من امل�شروعات
التنموية التي مت تنفيذها حتت رعاية امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2013بينما
كانت موريتانيا والهند والأردن �أكرث الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات اخلريية
التي قدمتها امل�ؤ�س�سة.

ájƒªæJ

خالل عام � ،2013أنفقت امل�ؤ�س�سة  77.4مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات جرى تنفيذها يف  10دول يف خمتلف
�أنحاء العامل كانت منطقة �شمال �أفريقيا على ر�أ�س قائمة املناطق املتلقية
للم�ساعدات خالل عام  ،2013حيث ح�صلت على � %79.7أي ما يعادل
 61.7مليون درهم �إماراتي ( 16.8مليون دوالر �أمريكي) ،وجاءت منطقة
غرب �آ�سيا يف املرتبة الثانية بن�سبة � %6.43أي ما يعادل  5.0مليون درهم
�إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي) ،يليها منطقة �شرق �أفريقيا التي
ح�صلت على � %5.1أي ما يعادل  4.0مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون
دوالر �أمريكي).

(%86.16) 66.72

(21.1

القطاعات :يف عام  ،2013خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة  %81.9من متويلها� ،أي
ما يعادل  63.4مليون درهم �إماراتي ( 17.3مليون دوالر �أمريكي) لقطاع
ال�صحة .ويتواكب هذا مع التوجهات القطاعية التي اتبعتها امل�ؤ�س�سة على
مدى ال�سنوات ال�سابقة .كانت املغرب وفل�سطني �أكرث دولتني ح�صلتا على
متويل مل�شروعات القطاع ال�صحي ،حيث كان م�شروع م�ست�شفى ال�شيخ �أحمد
يف املغرب � -آنف الذكر  -على ر�أ�س قائمة هذه امل�شروعات .وكان ثاين
القطاعات التي ح�صلت على متويل امل�ؤ�س�سة هو قطاع اخلدمات اخلريية،
والذي ح�صل على � %13.8أي ما يعادل  10.7مليون درهم �إماراتي (2.9
مليون دوالر �أمريكي) .وت�ضمنت قائمة �أكرث الدول امل�ستفيدة من هذا القطاع
ك ًال من موريتانيا والهند والأردن.

ájÒN

�أن�شئت م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية عام
 2010بهدف دعم املجتمعات ال�ضعيفة يف الدول النامية ،وذلك عن طريق
امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س و�إدارة امل�ؤ�س�سات املدنية التي توفر خدمات الرعاية
االجتماعية .ولتحقيق هذه الغاية ،تقوم امل�ؤ�س�سة بتنفيذ حمالت التوعية،
كما توفر مرافق التعليم والرعاية ال�صحية �إىل جانب �صيانة املراكز الثقافية
والدينية.

جم ّمع ال�شيخ �أحمد بن زايد �آل نهيان ،على م�سافة  250كم من العا�صمة
كمباال .وي�ضم املج ّمع م�سجد ًا ومركز ًا �صحيا ومدر�سة حيث يت�سع امل�سجد
لعدد ي�صل �إىل � 800شخ�ص ،وت�ضم املدر�سة غرفة تت�سع لنحو  200تلميذ.
ويت�ضمن امل�شروع الذي جرى تنفيذه يف فل�سطني كفالة الأيتام وكذلك بناء
مركز ال�شيخ �أحمد بن زايد �آل نهيان الطبي.

(%13.84) 10.72

مؤسسة أحمد
بن زايد آل نهيان
لألعمال الخيرية
واإلنسانية

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

مدر�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان يف كرياال يف الهند والتي ّمت متويلها من قبل
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية واخلريية( .امل�صدر:
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية واخلريية)
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ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 56.36 »∏µdG ´ƒªéŸG

Góæc

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

(%24.37) 13.73
»æjódG º«∏©àdG

(%96.74) 54.52

(%3.26) 1.84

0.05
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Góædƒg

2.18

É«fÉŸCG

1.34

Ú£°ù∏a

0.59

¿GôjEG

3.16

¥Gô©dG

0.83

0.10

¿Éà°ùfÉ¨aCG

0.01

اﻟﺸﻜﻞ  73اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ آل ﻣﻜﺘﻮم اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

9.74

áµ∏ªŸG
IóëàŸG

ôé«ædG

ÉjÒé«f

0.88

0.5
0.34

0.56

0.44

1.58

GófGhQ

¿OQC’G
1.00
ájOƒ©°ùdG
1.39 5.75
OÉ°ûJ ¿GOƒ°ùdG
¿GOƒ°ùdG ÜƒæL
1.01
GóæZhCG 4.05 ∫Éeƒ°üdG

ÚæH

1.41
É«æ«c
0.64
É«fGõæJ
0.45
ôª≤dG
QõL

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

10.65

GóædôjBG

∫É¨æ°ùdG

0.39
0.53

ÉfÉZ

¿hÒeÉµdG

0.60

1.12

1.48

≥«ÑeGRƒe

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

ƒ°SÉa Éæ«cQƒH

0.59
0.42

É«ÑeÉZ
ƒZƒJ

0.83

0.52

≈£°SƒdG É«≤jôaCG

ƒ¨fƒµdG
á«WGô≤ÁódG

1.24

Éjõ«dÉe

(%5.13) 2.89
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

(%1.04) 0.59
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

(%0.37) 0.21
áë°üdG
(%0.18) 0.10
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(%63.66) 35.88
º«∏©àdG

ájƒªæJ

É«≤jôaCG ÜƒæL

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%3.43) 1.93
á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(1.44) 0.81
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

(%0.18) 0.10
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%0.20) 0.11
OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

ájÒN
á«fÉ°ùfEG

فئات امل�ساعدات :قامت الهيئة بتوجيه � %70.4أي ما يعادل  39.7مليون
درهم �إماراتي ( 10.8مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل املبالغ املدفوعة
ل�صالح تنفيذ م�شروعات تنموية يف  29دولة؛ وما ن�سبته � %29.4أي ما
يعادل  16.6مليون درهم �إماراتي ( 4.5مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
خريية يف  11دولة ،ون�سبة � %0.2أي ما يعادل  99,3مليون درهم �إماراتي
( 0.03مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إن�سانية وا�ستجابة حلاالت
الطوارئ لإغاثة املت�ضررين من �إع�صار بو�سا�سو يف ال�صومال.

(%70.38) 39.67

الدول :كان ال�سودان من بني �أكرث الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات التي
قدمتها الهيئة خالل عام  .2013حيث مت �إنفاق التمويل املمنوح يف دعم
ميزانية املدر�سة املقامة يف ال�سودان للعام  .2013كما دعمت الهيئة كذلك
املدر�سة الدولية يف �أفريقيا بال�سودان.

القطاعات :كان قطاع التعليم حمور الرتكيز الرئي�سي بالن�سبة للهيئة
خالل عام  ،2013حيث مت توجيه ن�سبة � %63.7أي ما يعادل  35.9مليون
درهم �إماراتي ( 9.8مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل مدفوعات الهيئة
ل�صالح م�شروعات تركز على التعليم .وكان ال�سودان وال�صومال على قائمة
الدول التي ح�صلت على �أكرث متويل لقطاع التعليم .وكان ثاين القطاعات
التي ح�صلت على متويل الهيئة هو قطاع اخلدمات اخلريية وامل�شروعات ذات
الطابع الديني ،والذي ح�صل على � %29.4أي ما يعادل  16.6مليون درهم
�إماراتي ( 4.5مليون دوالر �أمريكي).

(%0.18) 0.10

يف عام � ،2013أنفقت امل�ؤ�س�سة مبلغ  56.4مليون درهم �إماراتي (15.3
مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة منح ل�صالح م�شروعات تنموية و�إن�سانية
وخريية مت تنفيذها يف  35دولة يف خمتلف �أنحاء �أوروبا و�أفريقيا و�آ�سيا.
وح�صلت امل�شروعات التنموية على ما يزيد عن ثلثي املبلغ الإجمايل
للم�ساعدات ،ويف حني ح�صلت امل�ساعدات اخلريية على غالبية املبلغ املتبقي.
مت �إنفاق �أكرث من ن�صف هذه املبالغ على برامج التعليم ،يف حني مت �إنفاق
�أقل من ثلثها بقليل على اخلدمات اخلريية والربامج الدينية .وكانت منطقة
�شرق �أوروبا على ر�أ�س قائمة الدول امل�ستفيدة ،حيث ح�صلت على %36.2
من �إجمايل امل�ساعدات املمنوحة� ،أي ما يعادل  20.4مليون درهم �إماراتي
( 5.6مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت منطقة �شرق �أفريقيا يف املرتبة
الثانية بن�سبة � %19.8أي ما يعادل  11.2مليون درهم �إماراتي (3.0
مليون دوالر �أمريكي) ،يف حني احتلت منطقة �شمال �أفريقيا املرتبة الثالثة
بن�سبة � %10.2أي ما يعادل  5.8مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر
�أمريكي).

تعمل هيئة �آل مكتوم اخلريية يف خمتلف �أنحاء قارات �أوروبا و�أفريقيا و�آ�سيا
عال يتمي ّز باجلودة وحت�سني الرفاهية االجتماعية
للم�ساعدة يف توفري تعليم ٍ
واالقت�صادية �إىل جانب دعم تطبيق ممار�سات �أف�ضل يف جمال الرعاية
ال�صحية .ويوجد للم�ؤ�س�سة ،التي تعمل حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن
را�شد �آل مكتوم  -نائب حاكم دبي ووزير املالية  20 -مقر ًا يف خمتلف �أنحاء
العامل ،من بينهم  17مكتب ًا يف قارة �أفريقيا.

(%29.44) 16.59

هيئة آل مكتوم
الخيرية

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

هيئة �آل مكتوم اخلريية تقوم بتوزيع م�ساعدات ملركز تدريب الن�ساء والأطفال
العاملني يف كابول ب�أفغان�ستان( .امل�صدر :هيئة �آل مكتوم اخلريية)
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á«fÉ°ùfEG

الدول :خالل عام  ،2013جاءت كل من �أوغندا واندوني�سيا وفل�سطني
على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على متويل من جمعية الرحمة للأعمال
اخلريية .حيث ح�صلت �أوغندا على ن�سبة � %23.2أي ما يعادل 13.0
مليون درهم �إماراتي ( 3.5مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت اندوني�سيا
على � %14.4أي ما يعادل  8.1مليون درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر
�أمريكي) ،وح�صلت فل�سطني على � %12.6أي ما يوازي  7.1مليون درهم
�إماراتي ( 1.9مليون دوالر �أمريكي) .وكان امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب
متويل يف �أوغندا هو بناء م�سجد وحفر بئر ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الأيتام.

فئات امل�ساعدات :خالل عام  ،2013قامت جمعية الرحمة للأعمال
اخلريية بتوجيه � %62.4أي ما يعادل  35.1مليون درهم �إماراتي (9.5
مليون دوالر �أمريكي) من متويالتها كم�ساعدات خريية يف  16دولة ،كما
خ�ص�صت � %36.9أي ما يعادل  20.7مليون درهم �إماراتي ( 5.6مليون
دوالر �أمريكي) للم�شروعات التنموية التي جرى تنفيذها يف  20دولة ،ون�سبة
� %0.7أميا يعادل  0.4مليون درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي)
كم�ساعدات �إن�سانية وا�ستجابة حلاالت الطوارئ.

(%0.67) 0.38

خالل عام  ،2013قدمت اجلمعية م�ساعدات بقيمة  56.2مليون درهم
�إماراتي ( 15.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات مت تنفيذها يف 23
دولة .على اجلانب الإقليمي ،ح�صلت منطقة �شرق �آ�سيا على الق�سم الأكرب
من التمويل ،بن�سبة � %31.2أي ما يعادل  17.5مليون درهم �إماراتي (4.8
مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت منطقة �شرق �أفريقيا على %30.6
�أي ما يعادل  17.2مليون درهم �إماراتي ( 4.7مليون دوالر �أمريكي) ،يليها
منطقة جنوبي �آ�سيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة � %22.1أي ما يعادل 12.4
مليون درهم �إماراتي ( 3.4مليون دوالر �أمريكي).

القطاعات :كان على ر�أ�س قائمة القطاعات التي ح�صلت على �أكرب متويل
من اجلمعية خالل عام  2013هو قطاع اخلدمات اخلريية وذات الطابع
الديني ،والذي ح�صل على ن�سبة � %48.8أي ما يعادل  14.8مليون درهم
�إماراتي ( 4.0مليون دوالر �أمريكي) .وجاء قطاع اخلدمات االجتماعية يف
املرتبة الثانية بني �أكرث القطاعات التي ح�صلت على متويل من اجلمعية،
بن�سبة � %43.2أي ما يعادل  13.1مليون درهم �إماراتي ( 3.6مليون دوالر
�أمريكي) مت تخ�صي�صها لأكرث الدول املتلقية وهي :فل�سطني واليمن والهند.

(%62.44) 35.07

جمعية الرحمة
لألعمال الخيرية

�أن�شئت جمعية الرحمة للأعمال اخلريية يف دي�سمرب � 1988أو ًال حتت
ا�سم جلنة الزكاة وال�صدقات ،ثم مت تغيري ا�سمها لت�صبح جمعية الرحمة
للأعمال اخلريية يف مايو  ،2004حتى تعك�س مدى التو�سع يف جمال عملها.
واليوم ،تعمل اجلمعية على بناء ودعم املدار�س ودور الأيتام وامل�ساجد وكذلك
حفر الآبار .كما ت�ساعد اجلمعية الأيتام والأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا والأ�سر
الفقرية ،بالإ�ضافة �إىل �إنفاق �أموال الزكاة وال�صدقات.

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%99.85) 56.09 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh
ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

عائلة ت�ستلم مفتاح املنزل اجلديد الذي ّمت متويله من قبل جمعية الرحمة
اخلريية يف �سريالنكا( .امل�صدر :جمعية الرحمة اخلريية)
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(%0.29) 0.15
»æjódG º«∏©àdG

الدول :جاء على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على متويل من جمعية
دبي اخلريية خالل عام  2013ك ًال من مايل والفلبني واندوني�سيا .حيث
ح�صلت مايل على ن�سبة � %17.1أي ما يعادل  8.7مليون درهم �إماراتي
( 2.4مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت الفلبني على � %16.3أي ما
يعادل  8.3مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت
اندون�سيا على � %14.7أي ما يعادل  7.5مليون درهم �إماراتي ( 2.0مليون
دوالر �أمريكي) .وكان امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب متويل يف مايل ي�ضم
�إن�شاء امل�ساجد واملدار�س واملرافق الطبية .يف حني كان امل�شروع الذي ح�صل
على �أكرب متويل يف الفلبني يت�ضمن بناء امل�ساجد واملرافق الطبية واملدار�س،
بالإ�ضافة �إىل دور الأيتام .ويف اندوني�سيا ،ركزت اجلمعية كذلك على بناء
امل�ساجد.

فئات امل�ساعدات :خالل عام  ،2013خ�ص�صت اجلمعية ما يزيد عن
ثالث �أرباع متويلها للم�ساعدات اخلريية ،بن�سبة � %77.4أي ما يعادل
 39.3مليون درهم �إماراتي ( 10.7مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  30دولة،
وخ�ص�صت ن�سبة  %22.6املتبقية �أي ما يعادل  11.5مليون درهم �إماراتي
( 3.1مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات تنموية يف  25دولة.

ájÒN

خالل عام  ،2013قامت اجلمعية بتقدمي منح بقيمة  50.8مليون درهم
�إماراتي ( 13.8مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات تنموية وخريية مت
تنفيذها يف  33دولة .حيث ح�صلت منطقة جنوب �شرق �آ�سيا على اجلزء
الأكرب من التمويل املقدم من اجلمعية خالل عام  ،2013حيث ح�صلت على
ن�سبة � ،%36.2أي ما يعادل  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر
�أمريكي) .وجاءت منطقة غرب �أفريقيا يف املرتبة الثانية ،بن�سبة %25.8
�أي ما يعادل  13.1مليون درهم �إماراتي ( 3.6مليون دوالر �أمريكي) ،يف
حني جاءت منطقة غرب �آ�سيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة � %9.2أي ما يعادل
 4.6مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون دوالر �أمريكي).

القطاعات :كان قطاع اخلدمات اخلريية على ر�أ�س قائمة القطاعات
امل�ستفيدة من م�ساعدات اجلمعية خالل عام  ،2013حيث قامت اجلمعية
بتوجيه ما يزيد عن ثالث �أرباع متويلها الإجمايل ،بن�سبة  %77.4ل�صالح
هذا القطاع� ،أي ما يعادل  39.3مليون درهم �إماراتي ( 10.7مليون
دوالر �أمريكي) .وكانت مايل واندوني�سيا والفلبني على ر�أ�س قائمة الدول
امل�ستفيدة .وجاء قطاع اخلدمات االجتماعية يف املرتبة الثانية بني القطاعات
امل�ستفيدة ،بن�سبة � %13.0أي ما يعادل  6.6مليون درهم �إماراتي (1.8
مليون دوالر �أمريكي) .وكان على ر�أ�س قائمة الدول امل�ستفيدة يف هذا القطاع
الأردن واليمن والفلبني.

(%77.39) 39.29

جمعية دبي
الخيرية

ت�أ�س�ست جمعية دبي اخلريية عام  1994من �أجل توفري امل�ساعدات الإن�سانية
واخلريية داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة .كما تهدف اجلمعية
�إىل اال�ستجابة الحتياجات امل�ستفيدين ،وفق ًا لأحكام ال�شريعة اال�سالمية.

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
(%100.00) 50.76 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

�أحد امل�شاريع ال�صحية التي مت متويلها من جمعية دبي اخلريية
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¿ÉæÑd

11.02

اﻟﺸﻜﻞ  76اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻼم ﻳﺎ ﺻﻐﺎر

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

áë°üdG

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

)38.77 (%76.97

7.35

¥Gô©dG

ÉjQƒ°S

3.67

¿OQC’G

25.73

2.60

Ú£°ù∏a

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(%94.84) 47.77 ±GôWC’G

(%2.61) 1.32

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

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 50.37 »∏µdG ´ƒªéŸG
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)11.60 (%23.03

كما قامت حملة �سالم يا �صغار بتوجيهات من ال�شيخة جواهر _ التي
عينتها مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني منا�صر ًة بارز ًة للأطفال

الالجئني _ ب�إقامة حملة لدعم الأطفال الف�سلطينيني بالتعاون مع
منظمتي “اوك�سفام” و”�أنقذوا الأطفال” ،وتهدف احلملة �إىل متكني
ّ
الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الإماراتية من تقدمي امل�ساعدات ال�ضرورية
لت�أمني الرعاية ال�صحية والغذاء واحلاجات الرئي�سية للأطفال الفل�سطينيني
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�إي�صال امل�ساعدات لأكرب عدد ممكن من
املحتاجني .كما قامت حملة �سالم يا �صغار م�ؤخر ًا بتنفيذ عدة م�شاريع
لتح�سني املن�ش�آت ،ومن �ضمنها من�ش�آت العناية ال�صحية ،بغر�ض ت�أمني
الغذاء للأطفال الذين يعانون من �سوء تغذية ممن تقل �أعمارهم عن
اخلام�سة ولدعم الأيتام الفل�سطينيني.

á«fÉ°ùfEG

وقد �أطلقت �سالم يا �صغار بتاريخ  20يونيو عام  2013حمل َة “القلب
الكبري لأطفال الالجئني ال�سوريني” مبنا�سبة اليوم العاملي لالجئني .وت�سعى
احلملة لن�شر الوعي عن املحنة التي يعانيها الالجئون ب�شكل عام وال�سوريون
منهم على وجه التحديد .وت�شجع ال�شيخة جواهر ،من خالل �إبراز معانات
الالجئني ال�سوريني ،الأفرا َد على اختالف �إخت�صا�صاتهم ومهنهم على مد يد
العون لعائالت الالجئني ال�سوريني التي تعي�ش ظروف ًا ان�ساني ًة �صعبة.

ير�أ�س حملة �سالم يا �صغار حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س االعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي ، ،رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة .وتهدف
حملة �سالم يا �صغار التي با�شرت �أن�شطتها يف عام � 2007إىل حماية
الأطفال الالجئني.

)50.37 (%100.00

مؤسسة سالم
يا صغار

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%2.55) 1.29 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

تعاونت م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار مع م�ؤ�س�ستي �أوك�سفام و�إنقاذ الطفل لتنفيذ
م�شروع يهدف �إىل حت�سني م�ستوى التعليم وتوفري الأمن الغذائي لطالب
املدار�س يف قطاع غزة( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار)
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äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

5.94

اﻟﺸﻜﻞ  77اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮر دﺑﻲ

3.86

¿Éà°ùcÉH

5.33

øª«dG

30.19

É«Hƒ«KEG

ÉfÉZ

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%100.00) 49.71
áë°üdG

4.39

Üô¨ŸG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%50.07) 24.89

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 49.71 »∏µdG ´ƒªéŸG
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حيث تتعاون م�ؤ�س�سة نور دبي مع مركز كارتر لتنفيذ م�شروع ميتد لثالث
�سنوات ،يطلق عليه ا�سم “برنامج نور دبي ملكافحة الرتاخوما يف �إثيوبيا”.
ويهدف الربنامج �إىل معاجلة  18مليون فرد يف املنطقة املذكورة �سنوي ًا،
على مدى � 3سنوات .عالوة على هذا� ،أ�س�ست امل�ؤ�س�سة خم ّيم نور دبي لعالج
�أمرا�ض العيون يف �إثيوبيا واملغرب واليمن وغانا وباك�ستان لإجراء جراحات
العيون وتوزيع نظارات النظر وعالجات العيون .كما قامت امل�ؤ�س�سة بتدريب
العاملني ال�صحيني للم�ساعدة يف �ضمان فعالية التكلفة وا�ستدامة الربامج.

ájƒªæJ

خالل عام � ،2013أنفقت م�ؤ�س�سة نور دبي م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت
 49.7مليون درهم �إماراتي ( 13.5مليون دوالر �أمريكي) لتنفيذ برامج يف
خم�س دول .حيث �أر�سلت امل�ؤ�س�سة فرق من �أطباء وخرباء خمت�صني لإعداد
خم ّيم متنقل لطب العيون للم�ساعدة يف عالج وجتنب الإ�صابة ب�أمرا�ض
العيون مثل املاء البي�ضاء واملاء الزرقاء يف العني ،وكذلك تدريب �أطباء
العيون املحليني على عملهم .على اجلانب الإقليمي ،ح�صلت منطقة �شرق
�أفريقيا على غالبية متويل امل�ؤ�س�سة بن�سبة � %60.7أي ما يعادل 30.2
مليون درهم �إماراتي ( 8.2مليون دوالر �أمريكي) .يف حني جاءت منطقة
�شمال �أفريقيا يف املرتبة الثانية بني �أكرث املناطق امل�ستفيدة بن�سبة %11.9
�أي ما يعادل  5.9مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر �أمريكي) ،وجاءت
منطقة غرب �آ�سيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة � %10.7أي ما يعادل  5.3مليون
درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي).

الدول :جاءت �إثيوبيا يف املرتبة الأوىل ك�أكرث الدول التي ح�صلت على متويل
من م�ؤ�س�سة نور دبي.

(%100.00) 49.71

مؤسسة نور
دبي

منذ �إن�شائها عام  ،2008عملت م�ؤ�س�سة نور دبي على حماربة وعالج كف
الب�صر و�ضعف النظر ،حيث متكنت من تو�صيل خدماتها �إىل �أكرث من 6
مليون �شخ�ص يف  18دولة مبختلف �أنحاء �آ�سيا و�أفريقيا .يف البداية ،مت
�إن�شاء م�ؤ�س�سة نور دبي كمبادرة خريية دولية� ،أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم -نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي -كمنظمة غري حكومية غري هادفة للربح ،هدفها ال�سعي للق�ضاء على
جميع �أ�شكال كف الب�صر التي ميكن عالجها والوقاية منها يف كافة �أنحاء
العامل.

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
(%49.93) 24.82 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

ا�ستفاد  7,000مري�ض يف �أك�سيوم يف �أثيوبيا من خميم م�ؤ�س�سة نور دبي لعالج
العيون املتنقل( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة نور دبي)
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)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

1.09
0.06

0.37

0.37

¿Éà°ùcÉH

óæ¡dG

øª«dG

2.70

(É«°SBG) IOó©àe ∫hO

ÚÑ∏ØdG

(%21.60) 9.92
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

ájƒªæJ

اﻟﺸﻜﻞ  78اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%78.38) 35.98
≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

41.24

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%78.65) 36.11

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

(%13.49) 6.20

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG

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

(%0.03) 0.01
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

(%7.19) 3.30

(%0.44) 0.20

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

(%0.23) 0.11 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

ájÒN

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 45.91 »∏µdG ´ƒªéŸG
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(%21.60) 9.92

وتعترب مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ()UNHCR
مثا ًال على املنظمات الإن�سانية الدولية التي ت�ستفيد من املوقع اال�سرتاتيجي
للمدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،حيث يوجد لها باملدينة خمزون من
مواد الإغاثة حلاالت الطوارئ الدولية ،مثل البطانيات وامل�ستودعات م�سبقة
التجهيز ،منذ �أواخر .2006

á«fÉ°ùfEG

خالل عام  ،2013قدمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية  36.8مليون
درهم �إماراتي ( 10.0مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة م�ساهمات عينية،
حيث قدمت م�ستودعات للتخزين وم�ساحات مفتوحة للتخزين ودعم
لوجي�ستي و�إداري لوكاالت الأمم املتحدة� ،إىل جانب االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي .وا�ستجاب ًة
الحتياجات املنظمات الدولية من �أجل زيادة قدرتها اللوج�ستية ،وا�صلت
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية حت�سني وتو�سيع مرافقها وبنيتها التحتية،
لإن�شاء م�ساحات تخزين مفتوحة وم�ستودعات جديدة وم�ساحات للمكاتب.

(%78.38) 35.98

وباعتبارها جهة “م�ستقلة تتبع املنطقة احلرة” ،توفر املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية املرافق واخلدمات للمنظمات الإن�سانية الدولية التي
تعمل يف اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وكذلك لل�شركات التجارية التي توفر
الدعم اللوجي�ستي للمنظمات الإن�سانية .كما تدعم املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية �أع�ضاءها للتعرف على املتطلبات القانونية والإدارية الالزمة للعمل
داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.

وعلى مدار العام ،تقوم املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بدعم �أع�ضائها
من خالل �إدارة وتي�سري عقد العديد من ور�ش العمل حول امل�شكالت الإن�سانية
والتحديات التي تواجه العمل الإن�ساين .كما عملت املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية على تطوير مرافق للم�ساعدة يف جمع التربعات ل�صالح املنظمات
العاملة بها .يف عام  ،2013كانت ح�صيلة عمل هذا املرفق جمع  9.1مليون
درهم �إماراتي ( 2.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  5دول ،بالإ�ضافة �إىل
م�شروع دويل و�أخر �إقليمي .كانت الدول امل�ستفيدة من جمع هذه التربعات
هي اليمن والهند وباك�ستان وفل�سطني والفلبني .وكانت اليمن على ر�أ�س
قائمة الدول املنفردة التي ح�صلت على الدعم ،بقيمة  1.1مليون درهم
�إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) مت توجيهها ل�صالح  3م�شروعات
تنموية .ويتكون امل�شروع الدويل من  8م�شروعات تنموية وم�شروع واحد
لتقدمي م�ساعدات خريية ،بقيمة �إجمالية  4.5مليون درهم �إماراتي (1.2
مليون دوالر �أمريكي).

(%0.03) 0.01

المدينة العالمية
للخدمات
اإلنسانية

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،قرار ًا يف عام  2003ب�إن�شاء املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية ،ومقرها دبي ،بهدف ت�سهيل القيام باجلهود الإن�سانية
العاملية .وحتت قيادة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني ،قرينة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،تطور دور املدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية لت�صبح مركز ًا للخدمات اللوج�ستية الإن�سانية ،حيث
ت�ست�ضيف  9وكاالت تابعة للأمم املتحدة و 41منظمة �إن�سانية دولية و�شركة
جتارية.

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG

الوكاالت الدولية مثل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني تقوم
بتخزين مواد الإغاثة حلاالت الطوارئ يف م�ستودعات املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية بدبي لتفعيل اال�ستجابة ال�سريعة للطوارئ الإن�سانية.
(امل�صدر :املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية)
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ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 39.64 »∏µdG ´ƒªéŸG

∫ÉÑ«f

1.29
1.42

¿Éà°ùfÉ¨aCG

اﻟﺸﻜﻞ  79اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء

2.37

ÚÑ∏ØdG

0.44

É«°ùfhófEG

¢ûjOÓ¨æH

3.94

óæ¡dG

2.43
1.30

¿Éà°ùcÉH

¿ÉæÑd

1.74

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

2.06

6.33

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

Ú£°ù∏a

É«fGõæJ

…hÓe

1.42

0.57

2.20

∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

0.99
ÉjÒÑ«d

Mali

10.68

0.10

¿ƒ«dGÒ°S

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

≥«ÑeGRƒe

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

0.35

(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%60.46) 23.96

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

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
(%22.45) 8.90 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

(%7.59) 3.01
º«∏©àdG

فئات امل�ساعدات :خالل عام  ،2013قامت م�ؤ�س�سة دبي العطاء بتوجيه
�أغلب متويالتها ل�صالح امل�شروعات التنموية ،بن�سبة � %92.4أي ما يعادل
 36.6مليون درهم �إماراتي ( 10.0مليون دوالر �أمريكي) جرى تنفيذها
يف  15دولة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع دويل واحد� .أما املبلغ املتبقي ،بن�سبة
� %7.6أي ما يوازي  3.0مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي)
فقد مت �إنفاقه على امل�ساعدات الإن�سانية لالجئني ال�سوريني يف لبنان ،من
خالل توزيع املواد امل�ساعدة ملواجهة ف�صل ال�شتاء يف خميمات الالجئني ،ويف
باك�ستان لإعادة الإمداد باملواد التعليمية يف �أعقاب الفي�ضانات التي وقعت
هناك.

(%92.41) 36.63
º«∏©àdG

الدول :كان على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على دعم من م�ؤ�س�سة دبي
العطاء خالل عام  2013مايل وتنزانيا والهند .حيث ح�صلت مايل على
ن�سبة � %27.0أي ما يعادل  10.7مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون دوالر
�أمريكي) ،بينما ح�صلت تنزانيا على � %16.0أي ما يعادل  6.3مليون درهم
�إماراتي ( 1.7مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت الهند على � %9.9أي ما
يعادل  3.9مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي).حيث �سيوفر

القطاعات :كان قطاع التعليم على ر�أ�س قائمة القطاعات التي ح�صلت
على متويل من م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف عام  ،2013حيث مت تخ�صي�ص
ن�سبة � %92.4أي ما يعادل  36.6مليون درهم �إماراتي ( 10.0مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح م�شروعات مت تنفيذها يف مايل وتنزانيا والهند .وكان ثاين
�أكرث القطاعات متوي ًال هو قطاع امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ ،والذي ح�صل على ن�سبة � %7.6أي ما يعادل  3.0مليون درهم
�إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات جرى تنفيذها يف
لبنان وباك�ستان.

ájƒªæJ

يف عام  ،2013دعمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء برامج بقيمة �إجمالية
مليون مليون درهم �إماراتي ( 10.8مليون مليون دوالر �أمريكي) مت تنفيذها
يف  16دولة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع دويل واحد ،مت تنفيذها ب�شكل �أ�سا�سي
يف �آ�سيا و�أفريقيا ،وتعمل مع املنظمات املحلية والدولية غري احلكومية
ل�صرف منح فردية .على اجلانب الإقليمي ،جند �أن منطقة غرب �أفريقيا
قد ح�صلت على غالبية التمويل املقدم من م�ؤ�س�سة دبي العطاء خالل عام
 2013بن�سبة � %29.7أي ما يعادل  11.8مليون درهم �إماراتي (3.2
مليون دوالر �أمريكي) .يف حني ح�صلت منطقة جنوبي �آ�سيا على ثاين �أكرب
جزء من متويل امل�ؤ�س�سة ،بن�سبة � ،%26.2أي ما يعادل  10.4مليون درهم
�إماراتي ( 2.8مليون دوالر �أمريكي) وجاءت منطقة �شرق �أفريقيا يف املرتبة
الثالثة بن�سبة � ،%21.0أي ما يعادل  8.3مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون
دوالر �أمريكي).

(%92.41) 36.63

39.9

á«fÉ°ùfEG

ت�شمل برامج التعليم االبتدائي التي تدعمها م�ؤ�س�سة دبي العطاء على
مك ّونات رئي�سية ،هي :البنية التحتية للمدار�س ،ال�صحة والتغذية املدر�سية،
تطبيق حملة املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية ( ،)WASHوجودة
التعليم .وللتمكن من حتديد فر�ص جناح برامج امل�ساعدات ،تقوم م�ؤ�س�سة
دبي العطاء بتقييم احتياجات املجتمعات املحلية وت�صميم عمليات ّ
التدخل
لإحداث ت�أثريات فورية وطويلة الأجل يف حياة الأطفال واملجتمعات التي
يعي�شون فيها .ول�ضمان ا�ستدامة الربامج ،تعمل م�ؤ�س�سة دبي العطاء كذلك
على بناء قدرات املنظمات غري احلكومية املحلية واملوظفني احلكوميني
واملجتمع املدين.
4

الربنامج الذي ح�صل على �أكرب متويل يف مايل مرافق ال�صرف ال�صحي
واملرافق البيئية الأ�سا�سية ل�ضمان �إيجاد بيئة �صحية مالئمة للتع ّلم ،من
خالل متكني �أطفال املدار�س والعاملني فيها من ا�ستخدام مراحي�ض نظيفة
ومالئمة .يف حني ي�سعى الربنامج الذي ح�صل على �أعلى متويل يف تنزانيا
�إىل حت�سني جودة التعليم ما قبل املرحلة الإبتدائية يف الف�صول التقليدية
ملرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي والف�صول الدرا�سية للتعليم ما قبل االبتدائي
التي ت�ستخدم تقنيات القمر ال�صناعي يف املناطق التي ي�صعب الو�صول
�إليها .وي�سعى الربنامج الذي مت تنفيذه يف الهند �إىل حت�سن م�ستويات التع ّلم
الأطفال للريا�ضيات واملهارات اللغوية من خالل ح�شد متطوعني و�شركاء
و�أع�ضاء من املجتمع.

(%17.10) 6.78

انطلقت م�ؤ�س�سة دبي العطاء للعمل يف �سبتمرب  ،2007بح�ضور �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي .ومنذ ذلك احلني ،عملت امل�ؤ�س�سة على ك�سر دائرة الفقر
عن طريق م�ساعدة الأطفال يف الدول النامية للح�صول على تعليم �أ�سا�سي
عايل اجلودة ،بغ�ض النظر عن النوع �أو ال ِعرق �أو الديانة .وتعمل م�ؤ�س�سة
دبي العطاء على دعم حتقيق الهدفني الثاين والثالث من الأهداف الإمنائية
للألفية ،واللذان يعمالن على �ضمان تعميم التعليم االبتدائي وتعزيز امل�ساواة
بني اجلن�سني ،بالإ�ضافة �إىل الهدف الإمنائي الثامن ،والذي ي�سعى ل�صياغة
�شراكة عاملية من �أجل التنمية.

±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

مؤسسة
دبي العطاء

(%7.59) 3.01

م�ؤ�س�سة دبي العطاء ت�ساعد الأطفال يف نيبال على تنمية عادة القراءة داخل
املدار�س ومراكز التعليم غري الر�سمي يف خمتلف �أنحاء البلد ،وذلك بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة «م�ساحة للقراءة»( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي العطاء)
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¿ÉHÉ«dG
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ÚÑ«∏ØdG
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óæ∏jÉJ
É«°ùfhófEG

0.53

0.10

¿Éà°ùNGRÉc

¿Éà°ùcÉH

¿Éà°ùµ«LÉW

¿Éà°ùfÉ¨aCG 1.81
2.56
0.10

¿ÉæÑd

ô°üe

ƒaƒ°Sƒc

1.12
2.77
¥Gô©dG
Ú£°ù∏a 0.50
0.06
0.10
¿OQC’G

0.10

0.70

óæ¡dG

É«fGõæJ
2.89

ô≤°ûZóe

Éµf’ …ô°S

(%9.08) 3.29
áë°üdG

(%8.97) 3.25
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%7.40) 2.68
º«∏©àdG

(%6.45) 2.34
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

0.43

‹Ée

0.10

(%4.52) 1.64
áYGQõdG

(%0.83) 0.30
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

É«fÉàjQƒe

∫É¨æ°ùdG 0.95
É«æ«Z 0.33

0.55
øª«dG
0.48
4.19
¿GOƒ°ùdG »JƒÑ«L 0.55
ôé«ædG
0.26
0.53
0.52
ÚæH
0.10
9.71
GóæZhCG É«Hƒ«KEG ∫Éeƒ°üdG
ÉfÉZ
0.10
0.10
0.35
É«æ«c
…ófhQƒH 0.78

0.33
¿ƒ«dGÒ°S

(%0.57) 0.21
ºYódG äÉeóN
≥«°ùæàdGh

É«≤jôaCG ÜƒæL

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

(%10.26) 3.72
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%5.48) 1.99
á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%15.71) 5.70
á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(%2.57) 0.93
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

ájƒªæJ

اﻟﺸﻜﻞ  80اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

0.10

»àjÉg

(%26.43) 9.59
OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

0.10

Góæc

0.50

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 36.28 »∏µdG ´ƒªéŸG

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸ
(%72.66) 26.36 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh
ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

(%18.95) 6.88

(%8.39) 3.04

(%1.38) 0.50
»æjódG º«∏©àdG
(%0.37) 0.13
OGƒŸGh AGƒjE’G
á«FGò¨dG ÒZ

فئات امل�ساعدات :خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة ما ن�سبته  %46.1من �إجمايل
امل�ساعدات املقدمة خالل �،2013أي ما يعادل  16.7مليون درهم �إماراتي
( 4.6مليون دوالر �أمريكي) ،كم�ساعدات خريية مت منحها �إىل  35دولة.
وبلغت ن�سبة امل�شروعات التنموية � %37.2أي ما يعادل  13.5مليون
درهم �إماراتي ( 3.7مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل متويل امل�ؤ�س�سة،
ومت تنفيذها يف  9دول ،بينما بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستجابة
حلاالت الطوارئ � %16.7أي ما يعادل  6.1مليون درهم �إماراتي (1.6
مليون دوالر �أمريكي) ،ومت منحها �إىل  6دول.

)13.51 (%37.23

�أمريكي) .كانت �أكرث الدول التي ح�صلت على هذا النوع من امل�ساعدات
هي ال�صومال ومدغ�شقر وال�سنغال .جاء يف املرتبة الثانية من حيث حجم
التمويل قطاع امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ ،حيث ح�صل
على ن�سبة � %16.7أي ما يعادل  6.1مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون
دوالر �أمريكي) .وكانت �أكرث الدول التي ح�صلت على م�ساعدات �ضمن هذا
القطاع ال�صومال والفلبني ومدغ�شقر.

á«fÉ°ùfEG

الدول :خالل عام  ،2013كان على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على
دعم من امل�ؤ�س�سة كل من ال�صومال وال�سودان ومدغ�شقر .حيث ح�صلت
ال�صومال على ن�سبة � %26.8أي ما يعادل  9.7مليون درهم �إماراتي
( 2.6مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت ال�سودان على � %11.6أي ما
يعادل  4.2مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت
مدغ�شقر على � %8.0أي ما يعادل  2.9مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون
دوالر �أمريكي) .قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ  10م�شروعات يف ال�صومال ،وكان
�أهمها حفر  20بئر ًا ،و مت تقدمي م�ساعدات غذائية للمجتمعات املت�ضررة
من الفي�ضانات .كما قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ  8م�شروعات يف ال�سودان ،وكان

القطاعات :كان قطاع اخلدمات اخلريية من �أكرث القطاعات التي

ح�صلت على دعم امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2013حيث ح�صل على %46.1
من متويلها� ،أي ما يعادل  16.7مليون درهم �إماراتي ( 4.6مليون دوالر

)6.05 (%16.68

خالل عام � ،2013أنفقت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد مبلغ  36.3مليون درهم
�إماراتي ( 9.9مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات مت تنفيذها يف  38دولة.
حيث ح�صلت منطقة �شرق �أفريقيا على اجلزء الأكرب من التمويل املقدم من
امل�ؤ�س�سة بن�سبة � ،%40.6أي ما يعادل  14.7مليون درهم �إماراتي (4.0
مليون دوالر �أمريكي) .وح�صلت منطقة غرب �آ�سيا على ثاين �أكرب جزء من
متويل امل�ؤ�س�سة ،بن�سبة � ،%13.8أي ما يعادل  5.0مليون درهم �إماراتي
( 1.4مليون دوالر �أمريكي) وجاءت منطقة �شمال �أفريقيا يف املرتبة الثالثة
بن�سبة � ،%11.8أي ما يعادل  4.3مليون درهم �إماراتي ( 1.2مليون دوالر
�أمريكي).

ájÒN

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية عام
 1997بهدف م�ساعدة الأ�شخا�ص املحرومني يف حت�سني ظروفهم ال�صحية
واالقت�صادية ودعم فر�ص ح�صولهم على التعليم.

�أهمهما توفري � 20سيارة �إ�سعاف .عالوة على هذا ،قدمت امل�ؤ�س�سة �أجهزة
و�إمدادات طبية وقامت بت�سهيل �إجراء عمليات القلب للأطفال .ومت تنفيذ 3
م�شروعات يف مدغ�شقر ،كان �أهمها تقدمي م�ساعدات عينية ت�ضمنت تقدمي
�أحذية ومالب�س و�أثاث و�أجهزة كمبيوتر.

)16.72 (%46.09

مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية
واإلنسانية

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

م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية تقدم م�ساعدات
غذائية �إىل الالجئني ال�سوريني مبنطقة عر�سال يف لبنان.
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية)
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(%23.32) 7.07
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

(%90.22) 27.37

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 30.34 »∏µdG ´ƒªéŸG
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ójƒ°ùdG

0.15
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¢ûjOÓ¨æH

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

ájQƒ°S

0.40
0.64

∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

0.66

¿ÉæÑd

3.90

0.04

0.01

0.27

1.38

QÉ‰É«e

3.58

2.54

óæ¡dG

1.97

2.43

ÚÑ∏ØdG

(%3.58) 1.09
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%2.87) 0.87
º«∏©àdG

¥Gô©dG ¿GôjEG
ájOƒ©°ùdG

3.58

øª«dG

∫Éeƒ°üdG
É«°ùfhófEG

ÉjOƒÑªc

(%43.17) 13.10
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%1.33) 0.40
áë°üdG

3.53

É«Hƒ«KEG

3.78

É«æ«c

Éµf’ …ô°S

Ú£°ù∏a

0.40

ôé«ædG
0.98

0.08

0.01

É«≤jôaCG ÜƒæL

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%10.96) 3.32
á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(%7.62) 2.31
»æjódG º«∏©àdG

(%6.87) 2.08
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

ájÒN
(%0.28) 0.09
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

فئات امل�ساعدات :يف عام  ،2013خ�ص�صت م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة
اخلريي � ،%51.2أي ما يعادل  15.5مليون درهم �إماراتي ( 4.2مليون
دوالر �أمريكي) من متويلها ل�صالح م�شروعات تنموية يف  14دولة� ،أما ن�سبة
 %48.8املتبقية� ،أي ما يعادل  14.8مليون درهم �إماراتي ( 4.0مليون
دوالر �أمريكي) فقد مت تقدميها كم�ساعدات خريية يف  18دولة.

ájƒªæJ

الدول :جاء على ر�أ�س قائمة الدول امل�ستفيدة من متويل م�ؤ�س�سة بيت
ال�شارقة اخلريي خالل عام  2013ك ًال من فل�سطني وال�صومال واليمن.
حيث ح�صلت فل�سطني على ن�سبة � %12.9أي ما يعادل  3.9مليون درهم
�إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت ال�صومال على %12.5
�أي ما يعادل  3.8مليون درهم �إماراتي ( 1.0مليون دوالر �أمريكي)،
وح�صلت اليمن على ن�سبة � %11.8أي ما يعادل  3.6مليون درهم �إماراتي
( 1.0مليون دوالر �أمريكي) .وت�ضمن امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب متويل
يف فل�سطني كفالة ما يزيد عن  1400طفل يتيم .ويف ال�صومال� ،أن�شت
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي  24م�سجد ًا وقامت بكفالة ما يزيد عن 500
طفل يتيم؛ كذلك يف اليمن ،قامت بكفالة �أكرث من  1000طفل يتيم وبناء
 24م�سجد ًا.

القطاعات :كان قطاع اخلدمات اخلريية وذات الطابع الديني على ر�أ�س
القطاعات املمولة من م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي خالل عام ،2013
حيث ح�صل على � %48.8أي ما يعادل  14.8مليون درهم �إماراتي (4.0
مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل متويل امل�ؤ�س�سة التي مت دفعها .يف حني جاء
قطاع اخلدمات االجتماعية يف املرتبة الثانية ،حيث ح�صل على � %43.2أي
ما يعادل  13.1مليون درهم �إماراتي ( 3.6مليون دوالر �أمريكي) ،وكانت
�أكرث ثالث دول حت�صل على م�ساعدات �ضمن هذا القطاع هي :فل�سطني
واليمن والهند.

(%51.23) 15.54

يف عام � ،2013أنفقت م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي  30.3مليون درهم
�إماراتي ( 8.3مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات تنموية و�إن�سانية وخريية
يف  21دولة يف خمتلف �أنحاء �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا .احتلت منطقة غرب
�آ�سيا ر�أ�س قائمة الدول املتلقية للتمويل من م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي،
بن�سبة � %41.9أي ما يعادل  12.7مليون درهم �إماراتي ( 3.5مليون دوالر
�أمريكي) .يف حني جاءت منطقة جنوبي �آ�سيا يف املرتبة الثانية بني �أكرث
املناطق امل�ستفيدة بن�سبة � %26.8أي ما يعادل  8.1مليون درهم �إماراتي
( 2.2مليون دوالر �أمريكي) ،وجاءت منطقة �شرق �أفريقيا يف املرتبة الثالثة
بن�سبة � %16.0أي ما يعادل  4.8مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون دوالر
�أمريكي).

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي عام  1996كوقف خريي .وتقوم
امل�ؤ�س�سة بالعديد من الأن�شطة التنموية واخلريية داخل وخارج دولة
الإمارات ،مثل كفالة الأيتام وبناء و�صيانة امل�ساجد وتوفري خدمات الرعاية
االجتماعية وحفر �آبار املياه.

(%48.77) 14.80

مؤسسة بيت
الشارقة الخيري

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª`` ¶æŸG ¤EG äGóYÉ``°ùŸG
(%90.22) 27.37 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh
ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي ميول حفر وبناء �آبار مياه يف منطقة الالجئني
يف ماينمار( .امل�صدر :بيت ال�شارقة اخلريي)
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(%0.84) 0.13
ä’É°üJE’G

الدول :تقا�سم كل من فل�سطني وطاجيك�ستان املركز الأول يف قائمة �أكرث الدول
املتلقية للتمويل من م�ؤ�س�سة زايد خالل عام  ،2013حيث ح�صلت ك ًال منهما

فئات امل�ساعدات :خ�ص�صت م�ؤ�س�سة زايد خالل عام  2013ن�سبة %58.9
�أي ما يعادل  9.0مليون درهم �إماراتي ( 2.5مليون دوالر �أمريكي) من
�إجمايل متويلها ل�صالح م�شروعات تنموية مت تنفيذها يف  8دول ،ون�سبة
� %41.1أي ما يعادل  6.3مليون درهم �إماراتي ( 1.7مليون دوالر �أمريكي)
كم�ساعدات خريية يف  47دولة بالإ�ضافة �إىل م�شروع دويل واحد.

ájƒªæJ

خالل عام � ،2013أنفقت امل�ؤ�س�سة  15.3مليون درهم �إماراتي ( 4.2مليون
دوالر �أمريكي) يف �صورة منح ل�صالح م�شروعات مت تنفيذها يف  53دولة،
بالإ�ضافة �إىل م�شروع دويل واحد .حيث ح�صلت منطقة غرب �آ�سيا على
اجلزء الأكرب من متويل امل�ؤ�س�سة يف عام  2013بن�سبة � ،%17.2أي ما
يعادل  2.6مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي) .يف حني جاءت
منطقة جنوبي �آ�سيا يف املرتبة الثانية بني �أكرث املناطق امل�ستفيدة من التمويل
بن�سبة � %16.9أي ما يعادل  2.6مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر
�أمريكي) ،يليها منطقة جنوبي �أوروبا والتي ح�صلت على ن�سبة � %15.8أي
ما يعادل  2.4مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي).

القطاعات :كان القطاع الذي ح�صل على �أكرب متويل من م�ؤ�س�سة زايد خالل
عام  ،2013هو قطاع اخلدمات اخلريية ،والذي ح�صل على � %41.1أي ما
يعادل  6.3مليون درهم �إماراتي ( 1.7مليون دوالر �أمريكي) .بينما احتل
قطاع التعليم املرتبة الثانية بني �أعلى القطاعات ،ومت متويله يف دولتني .هما
فل�سطني وجمهورية اجلبل الأ�سود ،وح�صل على � %20.4أي ما يعادل 3.1
مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر �أمريكي).

(%58.87) 9.02

ت�أ�س�ست جمعية زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية يف
�أغ�سط�س  ،1992بوقف من ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل
ثراه  -م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة  -للقيام ب�أن�شطة �إن�سانية
وتوفري خدمات اجتماعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة .ويتم
تنفيذ م�شروعات امل�ؤ�س�سة من خالل �سفارات دولة الإمارات باخلارج عن
طريق التعاقد مع متعهدين �أو بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الإماراتية �أو املحلية �أو
الدولية الأخرى املانحة للم�ساعدات.

على ن�سبة � %12.0أي ما يعادل  1.8مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون
دوالر �أمريكي) .وجاءت كينيا يف املركز الثالث بني �أكرث الدول احلا�صلة على
التمويل بن�سبة � %10.8أي ما يعادل  1.7مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون
دوالر �أمريكي) .وكان �أكرب م�شروع والوحيد الذي مت تنفيذه يف فل�سطني هو
جتديد املدار�س يف غزة وال�ضفة الغربية .ويف طاجيك�ستان ،ت�ضمن امل�شروع
الذي ح�صل على �أكرب متويل هو �إمتام بناء حمطة طاقة كانت مبنية جزئي ًا،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدات مل�شروع دار �أيتام ال�شيخ زايد يف كينيا.

(%41.13) 6.30

مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية

äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية متول بناء
مكتبة مركزية وخمترب ومدرج تابعني ملجمع زايد بجامعة ادم بركة يف ت�شاد
بتكلفة اجمالية ت�صل اىل  17مليون درهم( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان
�آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية)
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É«ÑeGR …hÓe
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QhOGƒcEG
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É«Ø«dƒH
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ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 6.20 »∏µdG ´ƒªéŸG

äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM
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يف مدغ�شقر.

Development

خالل عام  ،2013قدم ال�صندوق منح ًا بقيمة  6.2مليون درهم �إماراتي
( 1.7مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  180م�شروع ًا تديرها امل�ؤ�س�سات
واملعاهد العلمية والبحثية وجماعات من املجتمع والأفراد يف  75دولة
ومنطقة .كانت منطقة جنوب �شرق �آ�سيا على ر�أ�س قائمة املناطق التي
ح�صلت على منح من ال�صندوق .حيث ح�صلت على ن�سبة � %18.0أي ما
يعادل  1.1مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت
منطقة جنوبي �آ�سيا يف املرتبة الثانية بني �أكرث املناطق التي ح�صلت على
متويل من ال�صندوق ،بن�سبة � ،%17.7أي ما يعادل  1.1مليون درهم
�إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) وجاءت منطقة �شرقي �أفريقيا يف
املرتبة الثالثة بن�سبة � ،%16.3أي ما يعادل  1.0مليون درهم �إماراتي (0.3
مليون دوالر �أمريكي) .حيث ح�صلت كل منطقة على متويل لعدد  30م�شروع
لكل منها .وبتحليل التمويل تبع ًا للتق�سيم القطاعي ،جند �أن جميع الربامج
التنموية التي م ّولها ال�صندوق تقع حتت قطاع املحيط احليوي والتن ّوع
الأحيائي (البيولوجي).

وكانت الدول التي ح�صلت على معظم متويل ال�صندوق خالل عام 2013
الهند واندوني�سيا ومدغ�شقر .حيث ح�صلت الهند على ن�سبة � %9.5أي
ما يعادل  0.6مليون درهم �إماراتي ( 0.2مليون دوالر �أمريكي) ،بينما
ح�صلت اندوني�سيا على � %7.0أي ما يعادل  0.4مليون درهم �إماراتي
( 0.1مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت مدغ�شقر على � %6.2أي ما يعادل
 0.4مليون درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي) .ويف الهند ،بلغ
العدد الإجمايل للم�شروعات التي مت متويلها  13م�شروع ًا .ويف اندوني�سيا،
مت متويل  14م�شروع ًا ،وكان م�شروع احلفاظ على منر �سومطرة على ر�أ�س
قائمة امل�شروعات التي ح�صلت على م�ساعدات ،كما مت متويل  11م�شروع ًا

(%100.00) 6.20

صندوق
محمد بن زايد
للمحافظة على
الكائنات الحية

ت�أ�س�س �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية عام ،2009
موجهة ل�صالح مبادرات
وهو وقف خريي ت�أ�س�س يف �أبوظبي لتوفري منح ّ
حماية �أنواع مع ّينة من الكائنات احلية يف �شتى �أنحاء العامل .بالإ�ضافة �إىل
تقدير القادة والرواد يف جمال حماية الأنواع .ويتم تقدمي املنح �إىل املبادرات
التي تفي مبعايري ال�صندوق.

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%100.00) 6.20 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

م�ؤ�س�سة حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية تقوم بتوفري دعم
للحفاظ على �ضفدع مانتيال املهدد باالنقرا�ض يف مدغ�شقر.
(م�ؤ�س�سة حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية)
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¿Éà°ùcÉH

اﻟﺸﻜﻞ  84اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺮان اﻣﺎرات ﻟﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
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É«Hƒ«KEG
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ÉµfÓjô°S

(%28.58) 1.63
áë°üdG

(%0.77) 0.04
º«∏©àdG

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM
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…ƒHÉÑeR

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM
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äGóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 5.69 »∏µdG ´ƒªéŸG
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(%70.65) 4.02
á«YÉªàL’G äÉeóÿG

الدول :ت�أتي بنغالدي�ش والهند وزميبابوي على ر�أ�س قائمة الدول امل�ستفيدة
من دعم م�ؤ�س�سة طريان الإمارات .حيث ح�صلت بنغالدي�ش على ن�سبة
� %24.9أي ما يعادل  1.4مليون درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي)
لتمويل م�ست�شفى ال�صداقة الإماراتي يف بنغالدي�ش ،بينما ح�صلت الهند على
ن�سبة  %19.9اي ما يعادل  1.1مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر

القطاعات :كان قطاع اخلدمات االجتماعية على ر�أ�س قائمة القطاعات
امل�ستفيدة من متويل امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2013حيث ح�صل على %70.6
�أي ما يعادل  4.0مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون دوالر �أمريكي) ،وكان
على ر�أ�س قائمة الدول التي ح�صلت على متويل �ضمن قطاع اخلدمات
االجتماعية ك ًال من الهند وزميبابوي و�إثيوبيا .وي�أتي يف املرتبة الثانية �ضمن
القطاعات امل�ستفيدة من التمويل قطاع ال�صحة ،بن�سبة � %28.6أي ما
يعادل  1.6مليون درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي) مت توجيهها
ل�صالح م�شروعات مت تنفيذها يف الهند و�سريالنكا .واجلدير بالذكر �أن
جميع امل�شروعات التي مت تنفيذها بتمويل من م�ؤ�س�سة طريان الإمارات
اخلريية تندرج حتت فئة امل�شروعات التنموية.

ájƒªæJ

خالل عام � ،2013أنفقت امل�ؤ�س�سة  5.7مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون
دوالر �أمريكي) كم�ساعدات لدعم برامج �صحية واجتماعية وتطوير للبنية
التحتية يف  7دول ،بالإ�ضافة �إىل برنامج واحد مت تنفيذه يف عدة دول .على
اجلانب الإقليمي ،ح�صلت منطقة جنوبي �آ�سيا على ما يقرب من ن�صف
�إجمايل املبالغ املقدمة من امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2013بن�سبة %49.1
�أي ما يعادل  2.8مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي) .يف
حني ح�صلت منطقة �شرقي �أفريقيا على ن�سبة � %19.9أي ما يعادل 1.1
مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) ،مما ي�ضعها يف املرتبة
الثانية ،يليها غربي �أفريقيا يف املرتبة الثالثة بن�سبة � %1.9أي ما يعادل 0.1
مليون درهم �إماراتي ( 0.03مليون دوالر �أمريكي) .بالإ�ضافة �إىل التمويل
الإقليمي ،قامت امل�ؤ�س�سة كذلك بتخ�صي�ص � %29.1أي ما يعادل 1.7
مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعها الدويل
والذي مت التربع له ب�أميال وتذاكر �ضمن برنامج �سكاي واردز الرتويجي.

�أمريكي) ،وح�صلت زميبابوي على � %10.3أي ما يعادل  0.2( 0.6مليون
دوالر �أمريكي) .وكان �أكرث امل�شاريع التي ح�صلت على متويل يف الهند هو
م�شروع م�ست�شفى اليف الين اك�سربي�س املتنقل بالتعاون مع منظمة �إميباكت
�إنديا ،بالإ�ضافة �إىل متويل مكان مبيت للفتيات وتنفيذ مبادرة التعليم
ال�صحي املجتمعي يف الهند� .أما امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب ن�سبة متويل
يف زميبابوي هو قرية �سانت مار�سيلني للأطفال يف مدينة هراري ،والتي
ت�أ�س�ست عام  2002لرعاية الأطفال الأيتام وامل�شردين.

(%100.00) 5.69

مؤسسة طيران
اإلمارات الخيرية

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية كمنظمة خريية غري هادفة للربح
يف فرباير  2003حتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات وجمموعة الإمارات،
وتهدف م�ؤ�س�سة طريان الإمارات �إىل احلد من وفيات الأطفال وحت�سني حياة
الأطفال املحا�صرين يف ظروف الفقر املدقع .وتقدم امل�ؤ�س�سة امل�ساعدات
�إىل بع�ض الوجهات العاملية التي تقوم �شركة الطريان بتنظيم رحالت �إليها
بالتعاون مع العاملني يف امل�ؤ�س�سة وفريق املتطوعني و�أ�صدقاء جمموعة
الإمارات.

(%100.00) 5.69

ت�ساهم م�ؤ�س�سة طريان الإمارات بتبني مركز “ما بعد دار الأيتام” التابع مل�ؤ�س�سة
�أثيوبية تقدم خدمات تعليمية بالإ�ضافة �إىل وجود مكتبة ومركز كمبيوتر للأطفال
املحتاجني ،وخا�صة ه�ؤالء الذين ت�أثروا ب�إ�صابة �أحد �أفراد العائلة مبر�ض الأيدز.
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة طريان الإمارات)
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(%1.57) 0.06
OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

(%100.00) 3.94

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 3.94 »∏µdG ´ƒªéŸG
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(%9.64) 0.38
áë°üdG

)(2013 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

äGóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM

ÉjQƒ°S

1.00
0.24

¿Éà°ùcÉH

0.52

øª«dG

π«°û«°S

2.17

اﻟﺸﻜﻞ  85اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﻧﻬﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

(%8.25) 0.32
áYGQõdG

´É£≤dGh äGóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%25.40) 1.00
áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%55.14) 2.17
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

ájÒN
ájƒªæJ

فئات امل�ساعدات :خالل عام  ،2013خ�ص�صت امل�ؤ�س�سة � %56.7أي ما
يعادل  2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
خريية  ،ون�سبة � %25.4أي ما يعادل  1.0مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون
دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إن�سانية وا�ستجابة حلاالت الطوارئ ،ون�سبة
� %17.9أي ما يعادل  0.7مليون درهم �إماراتي ( 0.2مليون دوالر �أمريكي)
كم�ساعدات تنموية.

)0.70 (%17.90

الدول :جاءت جزر �سي�شيل و�سوريا واليمن على ر�أ�س قائمة الدول التي
ا�ستفادت من متويل امل�ؤ�س�سة خالل عام  .2013حيث ح�صلت جزر �سي�شيل
على ن�سبة � %55.1أي ما يعادل  2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون
دوالر �أمريكي) ،وح�صلت �سورية على ن�سبة � %25.4أي ما يعادل 1.0
مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) ،ح�صلت اليمن على
ن�سبة � %13.3أي ما يعادل  0.5مليون درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر

القطاعات :ح�صل قطاع اخلدمات اخلريية على ن�سبة � %56.7أي ما
يعادل  2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل
متويل امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2013ومت توجيهها �إىل كل من جزر �سي�شيل
وباك�ستان ،بينما جاء قطاع امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستجابة حلاالت
الطوارئ يف �سوريا يف املرتبة الثانية بن�سبة � %25.4أي ما يعادل  1.0مليون
درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي(.

á«fÉ°ùfEG

خالل عام � ،2013أنفقت امل�ؤ�س�سة  3.9مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون
دوالر �أمريكي) على  9م�شروعات مت تنفيذها يف  4دول :جزر �سي�شيل
و�سوريا واليمن وباك�ستان .جاءت منطقة �شرقي �أفريقيا يف املرتبة الأوىل
بني املناطق التي ح�صلت على �أكرب متويل من امل�ؤ�س�سة بن�سبة � %55.1أي ما
يعادل  2.2مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي) ،بينما جاءت
منطقة غربي �آ�سيا يف املرتبة الثانية بن�سبة � %38.7أي ما يعادل  1.5مليون
درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي) ،يليها منطقة جنوبي �آ�سيا بن�سبة
� %6.1أي ما يعادل  0.2مليون درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي).

)1.00 (%25.40

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان للبحوث العلمية
والإن�سانية عام  - ،2010وتعترب منظمة غري حكومية ال تهدف �إىل الربح،
وت�سعى �إىل توفري الدعم �إىل املجتمعات املحلية واخلارجية.

�أمريكي) .وكانت ح�صيلة امل�شروعات التي مت تنفيذها يف جزر �سي�شيل �إن�شاء
 6م�ساجد .وكان امل�شروع الوحيد الذي �ساهمت امل�ؤ�س�سة يف تنفيذه ب�سوريا
هو حملة “�سوريا يف قلوبنا”� ،أما امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب متويل يف
اليمن هو توفري �إمدادات طبية.

)2.23 (%56.71

مؤسسة سلطان بن خليفة
بن زايد آل نهيان للبحوث
العلمية واإلنسانية
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اعادة احياء املناطق الزراعية يف جزيرة �سقطرى حيث مت توزيع مواد الري
وزراعة عدد  12,000من ال�شتالت الزراعية يف جزيرة �سقطرى باليمن من
قبل م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان للأعمال الإن�سانية والعلمية.
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان للأعمال الإن�سانية والعلمية)
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رجل يح�صل على طرد غذائي من م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت مبنطقة
قندهار ب�أفغان�ستان( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت)
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خالل عام  ،2013قدمت �شركة ات�صاالت م�ساعدات بقيمة  0.4مليون
درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  4م�شروعات مت تنفيذها
يف دولة واحدة وهي� :أفغان�ستان .حيث ت�ض ّمن امل�شروع الذي ح�صل على �أكرب
متويل �إىل توزيع  3000طرد رم�ضاين يف كافة �أنحاء كابول .كما قامت
�شركة ات�صاالت ب�إعادة بناء م�سجد يف مزار �شريف ،و�أعادت جتديد 15
مدر�سة يف كابول .عالوة على هذا ،قامت بت�أ�سي�س معامل للكمبيوتر يف 15
معهد تعليمي يف كابول ،وقدمت الأثاث الالزم لتجهيز هذه املعامل.

فئات امل�ساعدات :بتحليل فئات امل�ساعدات املمنوحة ،متا�شي ًا مع التوجهات
القطاعية مت تخ�صي�ص ن�سبة � %68.2أي ما يعادل  0.3مليون درهم
�إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي) من �إجمايل التمويل املقدم خالل عام
 2013كم�ساعدات خريية ،بينما مت توجيه ن�سبة � %31.8أي ما يعادل 0.1
مليون درهم �إماراتي ( 0.04مليون دوالر �أمريكي) للم�شروعات التنموية
التي مت تنفيذها يف �أفغان�ستان.

(%31.82) 0.13

�أن�شئت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت) يف عام  ،1976وهي
�شركة متخ�ص�صة يف جمال االت�صاالت بدولة الإمارات العربية املتحدة ،ولها
تواجد يف 18دولة .وت�شارك ال�شركة يف عدد من املبادرات التي تتم يف �إطار
امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات والتي مت ت�صميمها مل�ساعدة املجتمعات التي
تعمل فيها ال�شركة.

القطاعات :من بني امل�شروعات التي مت تنفيذها خالل عام  ،2013مت
تخ�صي�ص ن�سبة � %68.2أي ما يعادل  0.3مليون درهم �إماراتي (0.1
مليون دوالر �أمريكي) لدعم قطاع اخلدمات اخلريية ،بينما مت تخ�صي�ص
ن�سبة � %31.8أي ما يعادل  0.1مليون درهم �إماراتي ( 0.04مليون دوالر
�أمريكي) لدعم قطاع التعليم.

(%68.18) 0.28

مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت  -اتصاالت
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ويعترب اجلانب الت�أهيلي من عمل مراكز �إيواء على درجة عالية من الأهمية.
وما �أن يتم �إح�ضار �ضحايا الإجتار بالب�شر �إىل مكان الإيواء ،توفر لهم
مراكز �إيواء فر�صة الكت�ساب مهارات جديدة قبل �أن يتم ترحيلهم و�إعادتهم
�إىل بلدانهم الأ�صلية .وتت�ضمن الربامج التي يتم تنفيذها تنظيم ف�صول
�أ�سبوعية للتدريب على اللغات واحلياكة والتطريز والفنون واحلرف اليدوية،
بالإ�ضافة �إىل الريا�ضة والأن�شطة الرتفيهية.

)(2013 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædÉHh »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

خالل عام � ،2013أنفقت مراكز �إيواء  0.2مليون درهم �إماراتي
مليون دوالر �أمريكي) لدعم � 35سيدة وطفل من �ضحايا الإجتار بالب�شر
من  12دولة من �آ�سيا و�أفريقيا .حيث ح�صل امل�ستفيدون على دعم ملدد
ترتاوح ما بني �شهر �إىل � 6أ�شهر .وعلى غرار ال�سنوات ال�سابقة ،مت ا�ستخدام
املدفوعات التي قدمتها مراكز �إيواء للم�ساعدة يف توفري العالجات الطبية
والنف�سية لل�ضحايا ،وتزويدهم بامل�أوى وامل�ساعدة القانونية وتذاكر الطريان
�إىل بالدهم الأ�صلية بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة نقدية وتدريبهم مل�ساعدتهم على
�إعادة بناء حياتهم.

(%100.00) 0.21
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

وتتعاون مراكز �إيواء مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و اللجنة الوطنية
ملكافحة الإجتار بالب�شر يف دولة الإمارات .وعالوة على قيامها ب�إدارة
 3مراكز �إيواء ،يف �أبوظبي وال�شارقة ور�أ�س اخليمة ،ب�سعة �إجمالية 130
�شخ�ص ،ت�شارك مراكز �إيواء بن�شاط يف املبادرات الوقائية وحمالت التوعية،
ممن
كما توفر خطوط لالت�صال املبا�شر تعمل ب�ست لغات .وكان العديد ّ
�ساعدتهم هذه املراكز كانوا قد مت ت�شجيعهم يف ال�سابق على ال�سفر �إىل
الإمارات على وعد بتحقيق دخل �أف�ضل ،ولكن يف حقيقة الأمر �أنه كان يتم
ا�ستغاللهم و�إ�ساءة معاملتهم واحتجازهم بوا�سطة املتاجرين بالب�شر.

(0.1

ájƒªæJ

وتوا�صل مراكز �إيواء تلقي الدعم من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام والرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ورئي�س
منظمة املر�أة العربية والرئي�س الفخري لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي،
بالإ�ضافة �إىل الدعم املقدم من �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان -ويل
عهد �أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية.

ت�أ�س�ست مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال � -إيواء يف فرباير  2008بنا ًء على
توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة
الغربية ب�أبوظبي .وتعترب مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال منظمة غري هادفة
للربح تعمل على توفري امل�أوى الآمن امل�ؤقت للن�ساء والأطفال من خمتلف
�أنحاء العامل الذين �أ�صبحوا �ضحايا جرائم الإجتار بالب�شر والعنف القائم
على اجلن�س و النوع يف الإمارات.

)0.21 (%100.00

مراكز إيواء
النساء واألطفال
(إيواء)
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ن�ساء ي�شتغلن �أعمال يدوية يف �إحدى �أماكن الإيواء اخلا�صة مبراكز �إيواء للن�ساء
والأطفال (�إيواء) ب�أبوظبي( .امل�صدر :مراكز �إيواء لرعاية الن�ساء والأطفال)
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ملحوظات

 1.1جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية مقدمة من دولة الإمارات خالل عام  2012هي �أرقام تقديرية .على �أن يتم �إ�صدار
الأرقام النهائية بوا�سطة جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وعلى نحو م�شابه ،قد يتم تعديل الرقم اخلا�ص
بالدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات خالل عام  2012بوا�سطة وزارة االقت�صاد ،حيث �ستتوفر معلومات �أكرت دقة واكتما ًال.
2.2جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير مقدّرة بالدرهم الإماراتي ،كما مت حتويل �أرقام املبالغ املهمة �إىل ما يعادلها بالدوالر الأمريكي ،وفق ًا ل�سعر
ال�صرف الر�سمي  1دوالر �أمريكي =  3.673درهم �إماراتي.

3.3تعد �شركة � KPMGشبكة عاملية من اجلهات املتخ�ص�صة يف توفري خدمات التدقيق وال�ضرائب واال�ست�شارات .لالطالع على مزيد من املعلومات ،ميكن
زيارة موقع الويبwww.kpmg.com .
4.4تعتمد جودة عملية املراجعة التي تقوم بها �شركة  KPMGعلى البيانات الأ�صلية التي قدمتها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
الإماراتية .مل تقم �شركة � KPMGأو وزارة التنمية والتعاون الدويل بالتحقق من دقة واكتمال البيانات الأ�صلية التي قدمتها تلك اجلهات املانحة �إىل
وزارة التنمية والتعاون الدويل .وال تتحمل �شركة � KPMGأي م�س�ؤولية جتاه �أي طرف �آخر عن مدى دقة البيانات الواردة يف التقرير.
5.5يتم تعريف امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية بكونها امل�ساعدات املقدمة بوا�سطة جهة م�سجلة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل�صالح �شعب دولة �أو
دول �أخرى .تنق�سم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ثالث فئات :امل�ساعدات الإن�سانية ،وامل�ساعدات التنموية ،وامل�ساعدات اخلريية.
6.6ارقام �أولية لإجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية

مت توثيقها مع منظمة الـ OECD / DAC

7.7مت احل�صول على جميع البيانات امل�ستخدمة يف �صفحات الدول اخلم�سة ع�شر املبينة يف هذا التقرير من امل�صادر املعلومات التالية:
المؤشر

المصدر

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) � -صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) للجن�سني  -منظمة ال�صحة العاملية
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة �أطل�س (بالدوالر الأمريكي) -
البنك الدويل
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن املعدل الطبيعي ،بدرجة معتدلة
�إىل �شديدة  -منظمة اليوني�سف
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)  -منظمة اليوني�سف
املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني (بالن�سبة املئوية)  -منظمة
ال�صحة العاملية
املعدل ال�صايف للت�سجيل يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي (بالن�سبة املئوية) للذكور الإناث
 -منظمة ال�صحة العاملية

http://www.unfpa.org/swp
http://apps.who.int/gho/data/view.main.680
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
http://www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html
http://www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html
http://apps.who.int/gho/data/view.main.2100

http://apps.who.int/gho/data/node.main.119

 18.8طن يعادل طن مرتي� ،أي ما يعادل  1000كغ �أو  2400رطل
9.9ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستانwww.uaepap.org :

1010ي�شتمل الإطار العام لت�سجيل بيانات امل�ساعدات اخلارجية اخلا�ص بوزارة التنمية والتعاون الدويل على  3فئات للم�ساعدات ،و 27قطاع ًا .ومت حتديد
معيار ت�صنيف الفئات والقطاعات ب�شكل متوافق مع هياكل الت�سجيل املتبعة يف كل من جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ( )OECD/DACوخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ()FTS
1111منظمة ال�صحة العاملية/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en :
1212اجلمعية العامة للأمم املتحدة/http://www.un.org/en/ga :
1313مبادرة الأمم املتحدة لتوفري التعليم للجميع/http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa :
1414تقرير الأهداف الإمنائية للألفية عام :2013
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الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

107,228

الجزائر

193,665,352

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

60,000

�صندوق �أبوظبي للتنمية

185,018,820

جمعية دار الرب

25,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

8,484,657

ألبانيا

108,594,252

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

103,040,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

50,000

امل�ساعدات احلكومية

20,000

الدومينيكان

36,861
36,861

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

إثيوبيا

40,472,394

أفغانستان

431,464,318

م�ؤ�س�سة نور دبي

30,188,131

امل�ساعدات احلكومية

259,097,424

هيئة الهالل االحمر االماراتى

3,589,190

�صندوق �أبوظبي للتنمية

�صندوق �أبوظبي للتنمية

141,226,850

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

2,500,492

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

هيئة الهالل االحمر االماراتى

4,153,497

12,868,075

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

984,850

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

جمعية دبي اخلريية

625,200

5,248,150

جمعية ال�شارقة اخلريية

828,713

هيئة الهالل االحمر االماراتى

امل�ساعدات احلكومية

500,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

5,034,271

جمعية دار الرب

593,902

2,559,033

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

45,625

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

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

2,429,837

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

128,555

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

55,125

541,504

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

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

147,000

الرأس األخضر

140,750

522,550

هيئة الهالل االحمر االماراتى

40,000

جمعية دبي اخلريية

520,915

السعودية

9,446,015

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

165,285

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

3,529,500

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

36,862

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

البحرين

1,492,443

13,496,167

�صندوق �أبوظبي للتنمية

7,870,000

918,352

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

3,438,030

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ـ ات�صاالت

404,030

امل�ساعدات احلكومية

1,273,137

هيئة �آل مكتوم اخلريية

99,225

هيئة الهالل االحمر االماراتى

685,000

أذربيجان

36,872,597

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

86,629

جمعية ال�شارقة اخلريية

230,000

�صندوق �أبوظبي للتنمية

29,010,000

إكوادور

99,526

البرازيل

557,117

جمعية دار الرب

7,862,597

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

99,526

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

295,332

أرمينيا

5,720,000

االتحاد الروسي

168,392

�صندوق �أبوظبي للتنمية

5,720,000

إريتريا

1,295,320

�صندوق �أبوظبي للتنمية

580,000

جمعية دار الرب

391,355

جمعية ال�شارقة اخلريية

3,000,000

امل�ساعدات احلكومية

1,197,982

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,000,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

362,283

110,190

السلفادور

18,431

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

جمعية دار الرب

356,250

101,369

جمعية دبي اخلريية

91,875

جمعية دار الرب

67,023

جمعية دار الرب

34,720

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

18,431

السنغال

12,272,023

األرجنتين

258,871

جمعية ال�شارقة اخلريية

25,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

5,841,928

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

323,965

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

110,250

البرتغال

516,410

جمعية دار الرب

2,416,909

إسبانيا

795,686

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

110,190

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

360,596

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

612,036

جمعية ال�شارقة اخلريية

20,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

هيئة الهالل االحمر االماراتى

1,686,893

110,190

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

183,650

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

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

952,450

18,431

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

45,624

أستراليا

744,983

األردن

582,930,257

البوسنة والهرسك

15,275,829

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

275,625

�صندوق �أبوظبي للتنمية

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

160,803

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

533,781

هيئة �آل مكتوم اخلريية

385,691

جمعية دبي اخلريية

296,950

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

146,920

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

10,500
64,743,465

378,459,130

هيئة الهالل االحمر االماراتى

12,318,014

امل�ساعدات احلكومية

100,013,766

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

2,204,100

هيئة الهالل االحمر االماراتى

49,009,455

هيئة الهالل االحمر االماراتى

امل�ساعدات احلكومية

400,000

155,000

م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار

25,729,365

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

183,750

السودان

128,555

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

18,832,760

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

151,600

جمعية ال�شارقة اخلريية

25,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

جمعية دار الرب

22,385,720

5,047,969

إستونيا

131,763

جمعية دبي اخلريية

3,129,757

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

18,365

هيئة الهالل االحمر االماراتى

18,466,505

جمعية دبي اخلريية

131,763

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,533,333

الجبل األسود

2,772,470

أفريقيا الوسطى

523,849

هيئة �آل مكتوم اخلريية

833,416

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,432,470

هيئة �آل مكتوم اخلريية

523,849

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

149,078

�صندوق �أبوظبي للتنمية

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

1,340,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

9,481,717

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

5,753,001
4,191,003
2,979,035
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المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

2,365,616

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

5,898,668

هيئة الهالل االحمر االماراتى

2,041,400

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

276,683

اليابان

150,000

1,362,050

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

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

100,000

372,566

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,200,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

165,285

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

110,250

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

10,950

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

362,160

السويد

166,373

جمعية ال�شارقة اخلريية

308,490

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

جمعية دار الرب

140,000

91,248

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

110,250

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

55,125

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

20,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

110,190

الصومال

92,323,769

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

43,800

هيئة الهالل االحمر االماراتى

31,365,316

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

9,000

جمعية دار الرب

19,067,772

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

2,600

امل�ساعدات احلكومية

13,771,011

الكاميرون

595,971

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

9,713,091

هيئة �آل مكتوم اخلريية

595,971

الكونغو

752,805

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

6,653,668

جمعية ال�شارقة اخلريية

752,805

هيئة �آل مكتوم اخلريية

4,052,195

الكونغو الديمقراطية

1,124,061

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

3,778,923

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,124,061

جمعية ال�شارقة اخلريية

2,564,129

الكويت

818,602

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

1,343,264

امل�ساعدات احلكومية

818,602

جمعية دبي اخلريية

14,400

ألمانيا

1,605,140

الصين

6,828,092

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,340,146

جمعية دبي اخلريية

3,405,990

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

142,800

جمعية ال�شارقة اخلريية

1,645,134

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

122,194

هيئة الهالل االحمر االماراتى

190,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

20,000

امل�ساعدات احلكومية

20,000

النمسا

1,238,500

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

70,932,196

هيئة الهالل االحمر االماراتى

1,238,500

هيئة الهالل االحمر االماراتى

49,557,108

النيجر

10,216,359

جمعية ال�شارقة اخلريية

7,916,212

هيئة الهالل االحمر االماراتى

6,581,215

م�ؤ�س�سة نور دبي

هيئة �آل مكتوم اخلريية

876,120

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

484,800

امل�ساعدات احلكومية

امل�ساعدات احلكومية

1,245,057

جمعية ال�شارقة اخلريية

471,297

جمعية دبي اخلريية

788,885

جمعية دار الرب

446,680

جمعية دبي اخلريية

423,500

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

400,000

م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية
والعلمية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

55,095

550,000
524,556

جمعية دار الرب

125,640

41,686,202

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

12,901

هيئة الهالل االحمر االماراتى

15,712,791

اليونان

جمعية ال�شارقة اخلريية

6,953,243

الهند

جمعية دار الرب
هيئة الهالل االحمر االماراتى

155,000

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

157,236,894

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

2,537,060

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

�صندوق �أبوظبي للتنمية

71,700,000

جمعية دبي اخلريية

2,398,100

36,862

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

60,500,000

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

2,100,000

م�ؤ�س�سة نور دبي

5,936,000

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

1,130,540

هيئة الهالل االحمر االماراتى

331,800

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

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

هيئة �آل مكتوم اخلريية

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

2,574,938

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

1,493,231

3,157,768

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

3,581,315

1,089,553

المغرب

هيئة الهالل االحمر االماراتى

5,333,400

477,652

295,847,847

6,927,252

اليمن

18,249

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

7,346,000

272,700,841

�صندوق �أبوظبي للتنمية

3,939,044

العراق

هيئة الهالل االحمر االماراتى

50,000

128,469,080

جمعية دار الرب

م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار

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

100,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

4,938,957

22,796,171

المدفوع (درهم
إماراتي)

700,000

251,977

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

142,250
91,825
17,902

أندورا

73,460

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

إندونسيا

49,923,735

هيئة الهالل االحمر االماراتى

19,330,749

جمعية دار الرب

10,289,850

128,555

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

2,767,432

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

591,447

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

8,108,270

14,598

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

374,660

جمعية دبي اخلريية

7,486,055

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

1,194,375

المكسيك

1,222,069

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

175,800

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

2,434,217

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

741,414

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

هيئة الهالل االحمر االماراتى

918,750

640,800

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

220,380

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

60,000

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

531,850

18,431

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

جمعية ال�شارقة اخلريية

686,900

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

436,404

2,700

الواليات المتحدة األمريكية

221,053

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

434,590

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

82,939

الفلبين

15,524,419

المملكة المتحدة

16,163,601

جمعية دبي اخلريية

8,296,297

هيئة �آل مكتوم اخلريية

9,740,002

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

121,053

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

183,750
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بنما

63,909

جمعية دبي اخلريية

599,427

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

أوروغواي

142,997

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

42,391

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

63,909

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

295,950

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

باراغواي

97,387

بنين

7,725,755

جمعية دار الرب

46,000

110,190

82,643

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

�صندوق �أبوظبي للتنمية

4,970,000

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

40,000

32,807

14,744

أوزبكستان

91,100

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

727,500

جمعية ال�شارقة اخلريية

30,000

جمعية دبي اخلريية

534,400

تركمانستان

180,000

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

90,000

باكستان

546,538,938

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

�صندوق �أبوظبي للتنمية

200,913,100

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

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

180,000

تركيا

11,923,310

أوغندا

25,434,308

امل�ساعدات احلكومية

182,838,336

هيئة الهالل االحمر االماراتى

6,572,085

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

13,017,895

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

133,815,789

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

4,931,906

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

هيئة الهالل االحمر االماراتى

20,286,830

بوركينا فاسو

12,113,127

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

238,745

3,971,455

م�ؤ�س�سة نور دبي

3,859,500

�صندوق �أبوظبي للتنمية

8,320,000

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

147,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

2,797,694

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

2,069,559

جمعية ال�شارقة اخلريية

2,936,239
593,946

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

29,199

جمعية دبي اخلريية

2,214,796

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

1,298,994

جمعية دار الرب

1,776,966

جمعية ال�شارقة اخلريية

812,034

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

678,598

هيئة �آل مكتوم اخلريية

هيئة �آل مكتوم اخلريية

563,378

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

371,414

جمعية دبي اخلريية

191,212

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

100,000

م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية
والعلمية

241,651

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

43,800

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

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

100,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

81,429

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

39,049

جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة الهالل االحمر االماراتى
هيئة �آل مكتوم اخلريية
امل�ساعدات احلكومية

478,353
379,498
336,004
300,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى
بوروندي

5,148,986

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

6,786

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

1,944,856

17,519

جمعية دار الرب

1,927,278

أوكرانيا

29,489

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

8,600

جمعية دبي اخلريية

602,388

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

29,489

بلجيكا

142,800

إيران

825,323

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

142,800

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

348,510

هيئة �آل مكتوم اخلريية

590,000

بليز

81,095

جمعية ال�شارقة اخلريية

325,954

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

155,823

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

81,095

جمعية ال�شارقة اخلريية

40,000

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

35,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

4,500

آيرلندا

10,698,352

هيئة �آل مكتوم اخلريية

10,648,352

هيئة الهالل االحمر االماراتى

50,000

إيطاليا

547,960

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

324,500

هيئة الهالل االحمر االماراتى

150,000

213,044

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

128,555

تشاد

9,111,801

هيئة الهالل االحمر االماراتى

6,494,972

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,387,353

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,200,000

امل�ساعدات احلكومية

29,475

تنزانيا

34,743,504

�صندوق �أبوظبي للتنمية

23,670,000

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

6,334,177

جمعية دار الرب

1,381,865
776,530

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

110,190

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

102,854

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

202,367

هيئة �آل مكتوم اخلريية

641,379

110,190

امل�ساعدات احلكومية

600,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

هيئة الهالل االحمر االماراتى

570,471

92,177

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

436,800

18,431

جمعية ال�شارقة اخلريية

227,000

18,431

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

82,937

بنغالديش

18,199,383

جمعية ال�شارقة اخلريية

6,471,452

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

3,947,010

بيرو

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

3,577,694

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

1,419,660

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

1,417,983

هيئة الهالل االحمر االماراتى

588,500

بيالروس

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

504,050

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

235,072

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

36,861

بابوا غينيا الجديدة

42,391

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

128,555

ترينيداد وتوباغو

27,930

بوليفيا

جمعية ال�شارقة اخلريية

4,375

تايلند

2,697,801

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

22,345

هيئة الهالل االحمر االماراتى

1,057,999

توغو

11,750,332

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

628,425

هيئة الهالل االحمر االماراتى

5,293,505
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جمعية دار الرب

3,345,122

جيبوتي

2,377,054

جمعية ال�شارقة اخلريية

8,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

57,300

جمعية ال�شارقة اخلريية

1,711,025

جمعية ال�شارقة اخلريية

1,827,620

ساموا

18,249

هيئة �آل مكتوم اخلريية

826,324

هيئة الهالل االحمر االماراتى

289,500

جمعية دبي اخلريية

430,503

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

107,356

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

18,249

امل�ساعدات احلكومية

20,000

259,934

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

55,292

سان تومي وبرينسيبي

28,652

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

دول متعددة (آسيا)

19,981,541

36,498

امل�ساعدات احلكومية

17,280,804

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

28,652

سويسرا

تونس

21,278,149

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

2,700,737

سان مارينو

73,460

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

1,121,451

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

12,414,444

دول متعددة (أفريقيا)

31,310,750

73,460

220,380

�صندوق �أبوظبي للتنمية

7,563,000

امل�ساعدات احلكومية

31,310,750

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

هيئة الهالل االحمر االماراتى

1,039,105

دول متعددة (عالمي)

633,095,045

سري النكا

6,820,204

سيراليون

1,387,160

جمعية ال�شارقة اخلريية

220,000

امل�ساعدات احلكومية

298,094,975

جمعية دار الرب

2,343,942

جمعية دبي اخلريية

508,000

جمعية دار الرب

41,600

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

167,212,500

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

1,967,780

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

333,540

تونغا

734,600

هيئة الهالل االحمر االماراتى

123,667,316

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

798,423

امل�ساعدات احلكومية

734,600

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

41,244,241

جمعية ال�شارقة اخلريية

615,280

تيمور -ليشتي

43,798

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

1,655,151

هيئة الهالل االحمر االماراتى

325,000

43,798

جمعية ال�شارقة اخلريية

571,625

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

315,315

جامايكا

36,861

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

354,493

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

207,260

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

36,861

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

184,554

100,000

جزر القمر

10,277,947

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

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

110,190

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

7,759,177

رواندا

3,850,201

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

92,109

امل�ساعدات احلكومية

2,001,522

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

2,257,231

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100
1,341,831

جمعية ال�شارقة اخلريية

205,100

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

102,568

هيئة الهالل االحمر االماراتى

100,000

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

46,077

سيشيل

29,861,545

�صندوق �أبوظبي للتنمية

26,519,060

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

55,095

م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية
والعلمية

2,170,938

هيئة �آل مكتوم اخلريية

447,248

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,582,970

سلوفينيا

324,686

جمعية دار الرب

656,364

هيئة الهالل االحمر االماراتى

70,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

10,000

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

251,226

امل�ساعدات احلكومية

500,000

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

181,709

رومانيا

246,378

هيئة الهالل االحمر االماراتى

181,709

هيئة الهالل االحمر االماراتى

125,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

15,183

جنوب أفريقيا

2,421,983

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,241,686

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

هيئة الهالل االحمر االماراتى

330,300

جمعية دبي اخلريية

305,955

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

202,125

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

122,598

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

100,000

جمعية دار الرب

85,320

جمعية ال�شارقة اخلريية

25,000

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

9,000

سنغافورة

هيئة الهالل االحمر االماراتى

811,690
600,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

47,918

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

110,190

زامبيا

786,865

جمعية ال�شارقة اخلريية

101,500

جمعية دبي اخلريية

761,062

سورية

90,292

شيلى

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

55,292

هيئة الهالل االحمر االماراتى

35,000
73,460

صربيا

19,069,855

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

25,803

جمعية دار الرب

6,043,276

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

زمبابوي

639,287

هيئة الهالل االحمر االماراتى

5,782,163

طاجيكستان

14,190,043

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية

587,680

م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار

3,673,000

�صندوق �أبوظبي للتنمية

9,850,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

51,607

�صندوق �أبوظبي للتنمية

1,130,000
1,000,000

جنوب السودان

1,062,510

ساحل العاج

298,083

م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية
والعلمية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,836,500

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,007,415

جمعية دار الرب

245,850

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

790,125

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

1,809,017

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

55,095

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

396,000

44,233

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

121,600

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

جمعية دبي اخلريية

626,333

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

68,193

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

173

174

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

عمان

2,352,888

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

1,993,432

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

54,749

امل�ساعدات احلكومية

314,456

فلسطين

340,074,819

جمعية ال�شارقة اخلريية

45,000

غامبيا

21,936,465

�صندوق �أبوظبي للتنمية

21,320,000

هيئة �آل مكتوم اخلريية

417,590

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

هيئة الهالل االحمر االماراتى

80,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

15,000

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

2,415

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

100,000

كمبوديا

3,911,566

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

80,000

امل�ساعدات احلكومية

185,278,602

جمعية دبي اخلريية

1,973,210

الو

108,493

هيئة الهالل االحمر االماراتى

65,239,910

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

1,375,710

�صندوق �أبوظبي للتنمية

36,730,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

369,558

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

108,493

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

13,244,318

جمعية ال�شارقة اخلريية

10,795,619

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

176,962,899

لبنان

119,588

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

108,198,046

جمعية دار الرب

7,199,980

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

73,500

هيئة الهالل االحمر االماراتى

27,311,707

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

7,055,184

كندا

1,010,899

�صندوق �أبوظبي للتنمية

12,820,000

جمعية دبي اخلريية

12,000

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

3,903,832

جمعية دار الرب

7,835,407

غانا

21,605,850

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

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

500,000

م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار

11,019,000

3,114,267

امل�ساعدات احلكومية

334,243

هيئة الهالل االحمر االماراتى

13,675,327

م�ؤ�س�سة �سالم يا �صغار

2,600,704

م�ؤ�س�سة نور دبي

4,393,500

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

2,063,243

جمعية دبي اخلريية

1,348,442

جمعية دار الرب

774,677

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,836,500

جمعية ال�شارقة اخلريية

764,069

جمعية ال�شارقة اخلريية

3,044,982

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

122,678

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

1,956,189

هيئة �آل مكتوم اخلريية

53,978

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

1,737,378

كوريا الجنوبية

146,920

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

1,122,000

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

500,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

146,920

جمعية دبي اخلريية

727,857

هيئة �آل مكتوم اخلريية

531,405

هيئة �آل مكتوم اخلريية

437,945

كوستاريكا

172,325

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

659,360

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

100,000

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية

74,715

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

فيتنام

674,356

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

172,325

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

333,333

18,431

272,340

غرينادا

3,687,744

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

كوسوفو

4,073,010

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

امل�ساعدات احلكومية

3,542,700

ليبيا

1,983,435

امل�ساعدات احلكومية

3,673,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

150,000

جمعية دار الرب

313,485

هيئة الهالل االحمر االماراتى

1,963,435

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

14,744

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

110,250

100,000

جمعية دار الرب

96,766

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

امل�ساعدات احلكومية

20,000

غواتيماال

9,216

جمعية ال�شارقة اخلريية

45,000

91,825

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

991,845

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

ليبيريا

1,522,222

9,216

فيجي

867,300

هيئة الهالل االحمر االماراتى

25,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

344,144

غينيا

75,667,225

امل�ساعدات احلكومية

867,300

كولومبيا

136,251

جمعية دبي اخلريية

142,000

�صندوق �أبوظبي للتنمية

74,929,200

قطر

3,294,565

44,233

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

333,150

امل�ساعدات احلكومية

3,294,565

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

126,251

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

قيرغيزستان

4,430,002

جمعية ال�شارقة اخلريية

10,000

مالديف

6,567,171

جمعية دبي اخلريية

203,000

�صندوق �أبوظبي للتنمية

3,890,000

كينيا

6,873,221

�صندوق �أبوظبي للتنمية

5,060,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

95,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

473,492

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

1,912,468

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

747,076

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

جمعية ال�شارقة اخلريية

66,510

جمعية ال�شارقة اخلريية

15,000

كازاخستان

26,001,009

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

1,652,850

غينيا بيساو

101,875

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

16,710,635

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,405,093

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

91,875

هيئة الهالل االحمر االماراتى

9,169,526

جمعية دار الرب

954,959

جمعية دبي اخلريية

10,000

فرنسا

238,499

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

292,576

100,000

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

183,750

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

18,433
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197,640

امل�ساعدات احلكومية

500,000

هيئة الهالل االحمر االماراتى

195,000

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

55,095

جمعية ال�شارقة اخلريية

10,000

مالي

23,763,224

جمعية ال�شارقة اخلريية

275,275

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

10,684,155

هيئة الهالل االحمر االماراتى

200,000

جمعية دبي اخلريية

8,680,615
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المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /الجهة المانحة

جمعية دار الرب

2,403,482

جمعية ال�شارقة اخلريية

5,397,304

هيئة الهالل االحمر االماراتى

1,337,616

2,566,667

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

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

18,365

هايتي

100,000

550,000

430,450

100,000

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

107,356

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

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

ماليزيا

2,616,362

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

275,625

هنودراس

18,430

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

2,252,550

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

186,586

18,430

جمعية دار الرب

213,584

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

154,266

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

90,127

هولندا

2,177,213

هيئة �آل مكتوم اخلريية

3,950

هيئة �آل مكتوم اخلريية

2,177,213

هيئة الهالل االحمر االماراتى

55,000

موريشيوس

800,893

المجموع الكلي

21,625,227,833

هيئة �آل مكتوم اخلريية

5,101

جمعية دار الرب

800,893

مدغشقر

3,828,818

موزامبيق

2,902,168

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

2,894,522

هيئة �آل مكتوم اخلريية

1,482,940

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

1,419,227

هيئة الهالل االحمر االماراتى

552,000

مولدوفا

73,460

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

382,296

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

مصر

16,990,943,873

امل�ساعدات احلكومية

ميانمار

8,078,261

16,744,554,656

�صندوق �أبوظبي للتنمية

193,975,520

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

7,482,106

هيئة الهالل االحمر االماراتى

20,938,292

جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

288,480

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

11,807,047

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

268,975

جمعية دار الرب

11,090,534

هيئة الهالل االحمر االماراتى

38,700

جمعية ال�شارقة اخلريية

8,366,534

نيبال

1,429,722

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

1,285,725

110,190

117,772

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

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

100,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

25,125

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

مالوي

1,423,794

نيجيريا

1,058,755

هيئة الهالل االحمر االماراتى

809,600

هيئة �آل مكتوم اخلريية

495,945

م�ؤ�س�سة دبي العطاء

570,395

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

183,750

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
احلية

43,799

هيئة الهالل االحمر االماراتى

175,000

منغوليا

664,785

جمعية دبي اخلريية

109,500

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

637,785

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

73,460

هيئة الهالل االحمر االماراتى

25,000

جمعية ال�شارقة اخلريية

2,000

موريتانيا

23,840,455

هيئة الهالل االحمر االماراتى

8,640,288

جمعية دار الرب

6,185,320

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013

جمعية ال�شارقة اخلريية

20,000

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال

1,100

نيوزيلندا

246,920

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية

128,555

هيئة الهالل االحمر االماراتى

100,000
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الملحق الثاني

القارة  /اإلقليم  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

القارة  /اإلقليم  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

ال�صحة

45,201,700

وسط أفريقيا

12,137,139

اخلدمات االجتماعية

30,159,846

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

3,893,728

القارة  /اإلقليم  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

القارة  /اإلقليم  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

تطوير البنية التحتية

27,099,060

التعليم

3,659,847

آسيا

2,709,044,221

دعم الربامج العامة

188,691,212

التعليم

24,160,443

اخلدمات االجتماعية

2,341,482

إقاليم متعددة (آسيا)

19,981,541

اخلدمات االجتماعية

150,394,838

النقل والتخزين

23,670,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

1,185,890

التعليم

15,444,304

ال�صحة

132,480,495

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

21,114,565

املياه وال�صحة العامة

652,070

دعم الربامج العامة

4,537,237

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

119,157,041

املياه وال�صحة العامة

12,203,811

ال�صحة

375,470

جنوب آسيا

1,053,531,261

املياه وال�صحة العامة

95,073,379

احلكومة واملجتمع املدين

8,066,817

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

28,652

ال�صحة

331,833,504

امل�ساعدات ال�سلعية

65,543,742

دعم الربامج العامة

2,732,400

أالمريكيتين

8,605,297

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

221,061,425

التعليم

53,754,097

الزراعة

1,701,811

النقل والتخزين

160,399,140

تطوير البنية التحتية

الكاريبي

3,990,021

39,977,400

تطوير البنية التحتية

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

1,012,492

147,575,500

توليد الطاقة و�إمدادها

37,130,000

احلكومة واملجتمع املدين

3,673,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

116,007,047

ال�سياحة

امل�ساعدات ال�سلعية

156,300

17,814,050

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

228,555

التعليم

29,280,046

احلكومة واملجتمع املدين

9,722,807

شمال أفريقيا

17,568,462,121

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

88,466

اخلدمات االجتماعية

28,229,613

الزراعة

802,471

دعم الربامج العامة

11,022,899,999

أمريكا الجنوبية

1,797,851

املياه وال�صحة العامة

16,227,342

ال�صناعة

490,000

امل�ساعدات ال�سلعية

3,525,679,373

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

960,438

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

1,098,160

البيئة وتغري املناخ

293,840

تطوير البنية التحتية

2,076,382,970

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

837,413

دعم الربامج العامة

871,414

�صيد اال�سماك

122,430

ال�صحة

299,346,022

أمريكا الشمالية

1,231,952

امل�ساعدات ال�سلعية

502,800

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

115,823

التعليم

269,118,979

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

722,678

ال�صناعة

334,145

وسط آسيا

44,892,154

النقل والتخزين

230,300,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

334,243

احلكومة واملجتمع املدين

111,125

النقل والتخزين

13,740,000

اخلدمات االجتماعية

56,698,080

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

121,053

جنوب شرق آسيا

84,390,481

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

13,656,395

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

44,557,521

التعليم

53,978

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

62,154,105

اخلدمات االجتماعية

6,054,880

املياه وال�صحة العامة

19,872,717

أمريكا الوسطى

1,585,474

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

10,999,766

ال�صحة

5,709,153

توليد الطاقة و�إمدادها

16,790,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

918,750

اخلدمات االجتماعية

4,131,111

التعليم

2,688,175

احلكومة واملجتمع املدين

3,854,100

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

446,344

التعليم

3,378,071

توليد الطاقة و�إمدادها

1,836,500

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

2,808,257

املياه وال�صحة العامة

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

220,380

1,738,402

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

673,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

الإت�صاالت

128,555

1,112,736

أوروبا

167,994,589

امل�ساعدات ال�سلعية

360,000

ال�صحة

480,050

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

25,548

جنوب أوروبا

133,554,369

دعم الربامج العامة

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

86,626

372,566

غرب أفريقيا

225,399,662

املياه وال�صحة العامة

86,325

النقل والتخزين

89,940,000

امل�ساعدات ال�سلعية

19,975

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

الزراعة

74,929,200

املياه وال�صحة العامة

15,639,430

احلكومة واملجتمع املدين

3,700

أفريقيا

18,103,834,237

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

61,287,385

اخلدمات االجتماعية

12,668,800

شرق آسيا

7,789,797

إقاليم متعددة (أفريقيا)

31,310,750

النقل والتخزين

26,290,000

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

6,128,897

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

4,550,034

ال�صحة

29,384,000

اخلدمات االجتماعية

19,888,144

ال�صحة

4,667,281

املياه وال�صحة العامة

2,228,630

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

1,926,750

التعليم

19,014,737

التعليم

3,506,450

تطوير البنية التحتية

637,785

جنوب أفريقيا

2,421,983

املياه وال�صحة العامة

16,320,182

دعم الربامج العامة

924,985

اخلدمات االجتماعية

336,486

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

التعليم

1,351,986

ال�صحة

5,336,290

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

63,525

36,862

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

947,400

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

1,503,727

امل�ساعدات ال�سلعية

15,000

غرب آسيا

1,498,458,986

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

122,598

دعم الربامج العامة

550,000

شرق أوروبا

536,149

324,411,212

شرق أفريقيا

264,102,581

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

278,897

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

338,943

النقل والتخزين

262,484,150

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

66,823,337

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

197,206

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام  ،2013حسب القارة
واإلقليم والقطاع
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180

القارة  /اإلقليم  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

القارة  /اإلقليم  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

شمال أوروبا

27,160,089

عالمي

633,095,045

الملحق الثالث

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام  ،2013حسب فئة المساعدة
والقطاع والقطاع الفرعي

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

17,290,590

إقاليم متعددة (عالمي)

633,095,045

التعليم

9,740,002

ال�صحة

282,912,000

فئة المساعدة  /القطاع  /القطاع
الفرعي

المدفوع (درهم
إماراتي)

فئة المساعدة  /القطاع  /القطاع
الفرعي

المدفوع (درهم
إماراتي)

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

109,497

دعم الربامج العامة

126,451,915

تنموية

20,456,433,801

انظمة �إمداد املياه الكبرية

7,870,000

احلكومة واملجتمع املدين

20,000

اخلدمات االجتماعية

106,302,234

دعم البرامج العامة

11,349,633,628

انظمة ال�صحة العامة الكبرية

1,310,000

غرب أوروبا

6,743,982

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

49,892,899

دعم امليزانية العامة

11,250,695,075

برامج مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي العامة

153,040

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

6,567,040

توليد الطاقة و�إمدادها

34,930,785

دعم ميزانية قطاع حمدد

51,332,304

توليد الطاقة وإمدادها

90,687,285

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

176,943

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

14,827,078

التكاليف الإدارية للجهات املانحة الإماراتية

47,606,249

الطاقة احلرارية الأر�ضية

29,010,000

أوقيانوسيا

2,654,443

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

7,586,048

المساعدات السلعية

3,592,277,190

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الطاقة

24,277,632

أستراليا ونيوزيلندا

991,903

التعليم

6,334,532

دعم واردات الب�ضائع و ال�سلع العامة

3,516,148,773

حمطات الطاقة التي تعمل بالغاز

16,790,000

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

812,735

احلكومة واملجتمع املدين

3,857,554

برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري الغذاء

76,128,417

�أبحاث الطاقة

10,653,153

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

179,168

المجموع الكلي

21,625,227,833

تطوير البنية التحتية

2,291,672,715

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها

8,120,000

بولنيزيا

752,849

التنمية احل�ضرية و�إدارتها

2,079,367,620

توليد الطاقة من املوارد غري املتجددة

1,836,500

دعم الربامج العامة

734,600

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع تطوير البنية التحتية

211,667,310

الزراعة

77,433,482

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,249

التنمية القروية

637,785

موارد املياه املخ�ص�صة للزراعة

77,296,976

ميالنيزيا

909,691

الصحة

1,137,725,964

املدخالت الزراعية

82,170

دعم الربامج العامة

867,300

اخلدمات الطبية

920,194,226

�إنتاج املحا�صيل الغذائية

33,336

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

42,391

مكافحة الأمرا�ض املعدية

88,507,939

التنمية الزراعية

21,000

الأبحاث الطبية

75,296,500

الحكومة والمجتمع المدني

29,311,303

البنية التحتية الأ�سا�سية لقطاع ال�صحة

34,698,072

ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام

11,733,031

مكافحة املالريا

18,365,000

التطوير الق�ضائي والقانوين

9,919,007

التعليم والتدريب الطبي

655,201

امل�شاركة الدميوقراطية واملجتمع املدين

7,346,000

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�صحة

9,025

حقوق الإن�سان

214,040

النقل والتخزين

806,823,290

منظمات وم�ؤ�س�سات دعم املر�أة

99,225

البنية التحتية للنقل الربي

571,638,200

المحيط الحيوي والتنوع البيولوجي

22,952,475

البنية التحتية للنقل بال�سكك احلديدية

230,300,000

التنوع احليوي

21,667,975

التخزين

4,885,090

حماية املحيط احليوي

1,284,500

التعليم

441,485,645

السياحة

17,814,050

مرافق التعليم والتدريب

383,062,419

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�سياحة

17,814,050

التعليم الإبتدائي

22,311,848

الصناعة

824,145

التعليم يف الطفولة املبكرة

13,670,046

تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

824,145

التعليم العايل

11,945,002

البيئة وتغير المناخ

293,840

التدريب املهني

5,767,475

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع البيئية

293,840

الأبحاث التعليمية

2,536,863

اإلتصاالت

128,555

مهارات احلياة الأ�سا�سية لل�شباب والكبار

1,837,500

الراديو والتليفزيون وال�صحافة املطبوعة

128,555

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التعليم

354,493

صيد االسماك

122,430

الخدمات االجتماعية

417,205,516

خدمات �صيد الأ�سماك

122,430

خدمات الرعاية االجتماعية

417,205,516

خيرية

638,944,676

المياه والصحة العامة

180,042,288

الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية

638,944,676

تطوير �أحوا�ض الأنهار

121,011,700

التعليم الديني

226,239,430

�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية

49,697,548

املن�ش�آت الدينية

215,732,950
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فئة المساعدة  /القطاع  /القطاع
الفرعي

المدفوع (درهم
إماراتي)

الربامج املو�سمية

116,848,339

دعم الأفراد واملجتمعات ال�صغرية

80,123,956

الملحق الرابع

إلتزامات المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام  ،2013حسب
الجهة المانحة والدولة والقطاع

إنسانية

529,849,356

الجهة المانحة  /الدولة  /القطاع

المساعدات اإلنسانية واإلغاثة في
حاالت الطوارئ

اإللتزام (درهم
إماراتي)

الجهة المانحة  /الدولة  /القطاع

اإللتزام (درهم
إماراتي)

529,849,356

المساعدات الحكومية

22,262,053,000

فيجي

18,365,000

الإيواء واملواد غري الغذائية

149,102,959

مصر

22,243,688,000

توليد الطاقة و�إمدادها

18,365,000

امل�ساعدات الغذائية

123,266,839

التعليم

1,359,010,000

كيريباس

18,365,000

مواد �إغاثية متنوعة

78,753,212

اخلدمات االجتماعية

5,509,500

توليد الطاقة و�إمدادها

18,365,000

مكافحة الألغام

59,554,694

الزراعة

1,101,900,000

مصر

514,220,000

ال�صحة

52,556,369

ال�صحة

176,304,000

توليد الطاقة و�إمدادها

514,220,000

خدمات الدعم والتن�سيق

45,874,479

ال�صناعة

865,726,100

صندوق أبوظبي للتنمية

6,249,480,300

املياه وال�صحة العامة

17,732,718

املياه وال�صحة العامة

944,695,600

ألبانيا

240,000,000

التعليم

3,008,086

النقل والتخزين

747,822,800

املياه وال�صحة العامة

240,000,000

المجموع الكلي

21,625,227,833

تطوير البنية التحتية

5,509,500,000

الجزائر

1,083,902,300

توليد الطاقة و�إمدادها

514,220,000

تطوير البنية التحتية

1,083,902,300

دعم الربامج العامة

11,019,000,000

المغرب

4,591,250,000

دول متعددة (عالمي)

18,365,000

تطوير البنية التحتية

4,591,250,000

احلكومة واملجتمع املدين

18,365,000

بنغالديش

110,190,000

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
(مصدر)

624,410,000

النقل والتخزين

110,190,000

المغرب

18,365,000

فلسطين

77,218,000

توليد الطاقة و�إمدادها

18,365,000

التعليم

77,218,000

توفالو

18,365,000

كينيا

36,730,000

توليد الطاقة و�إمدادها

18,365,000

تطوير البنية التحتية

36,730,000

ساموا

18,365,000

موريتانيا

110,190,000

توليد الطاقة و�إمدادها

18,365,000

النقل والتخزين

110,190,000

فانواتو

18,365,000

المجموع الكلي

29,135,943,300

توليد الطاقة و�إمدادها

18,365,000
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الملحق الخامس

المدفوعات من إلتزامات المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل
األعوام  ،2013 - 2012حسب الدولة
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الملحق السادس

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام  ،2013حسب
الدولة والقطاع

الدولة

اإللتزامات في
2012

اإللتزامات في
2013

مجموع المساعدات
المدفوعة 2013

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

�إثيوبيا

36,730,000

-

-

إثيوبيا

160,862

البرازيل

295,332

�أذربيجان

-

-

-

املياه وال�صحة العامة

124,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

295,332

�إريرتيا

183,650,000

-

-

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

36,862

البوسنة والهرسك

400,000

�أفغان�ستان

18,732,300

-

-

أذربيجان

29,010,000

الأردن

4,598,596,000

-

362,635,290

توليد الطاقة و�إمدادها

دعم الربامج العامة

400,000

29,010,000

�ألبانيا

الجبل األسود

2,625,550

-

-

-

أرمينيا

5,720,000

ال�صومال

1,250,000

-

-

النقل والتخزين

5,720,000

املياه وال�صحة العامة

1,340,000

املغرب

68,076,533

18,365,000

-

إريتريا

580,000

التعليم

1,285,550

توفالو

-

18,365,000

-

تطوير البنية التحتية

580,000

الجزائر

184,708,250

تون�س

14,692,000

-

-

أفريقيا الوسطى

523,849

تطوير البنية التحتية

184,688,250

تونغا

-

-

-

التعليم

523,849

احلكومة واملجتمع املدين

20,000

جيبوتي

25,711,000

-

-

أفغانستان

256,153,252

الدومينيكان

36,861

دول متعددة (عاملي)

-

18,365,000

3,673,000

تطوير البنية التحتية

142,515,500

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

36,861

�ساموا

-

18,365,000

-

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

72,239,019

الرأس األخضر

45,625

�سرياليون

20,000,000

-

-

ال�صحة

38,578,383

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

45,625

غامبيا

-

-

-

اخلدمات االجتماعية

1,792,002

السلفادور

18,431

غينيا

330,570,000

-

-

النقل والتخزين

661,140

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,431

فانواتو

-

18,365,000

-

التعليم

128,555

السنغال

758,122

فيجي

-

18,365,000

-

احلكومة واملجتمع املدين

99,225

التعليم

754,122

قريغيز�ستان

55,095,000

-

-

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

86,629

املياه وال�صحة العامة

4,000

كرييبا�س

-

18,365,000

-

املياه وال�صحة العامة

52,800

لي�سوتو

السودان

19,165,173

77,133,000

-

-

إكوادور

99,526

م�صر

156,469,800

22,757,908,000

13,222,800,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

99,526

تطوير البنية التحتية

10,000,000

المجموع الكلي

5,586,705,633

22,886,463,000

13,589,108,290

األرجنتين

18,431

التعليم

5,708,901

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,431

ال�صحة

2,634,702

األردن

499,162,574

املياه وال�صحة العامة

570,620

النقل والتخزين

251,784,150

دعم الربامج العامة

240,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

119,566,450

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

10,950

ال�صحة

107,565,468

الصومال

32,558,823

املياه وال�صحة العامة

18,548,650

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

8,173,773

احلكومة واملجتمع املدين

873,526

احلكومة واملجتمع املدين

8,060,031

الزراعة

477,490

ال�صحة

5,706,062

البيئة وتغري املناخ

293,840

املياه وال�صحة العامة

4,773,247

اخلدمات االجتماعية

53,000

التعليم

3,934,542

ألبانيا

103,540,000

الزراعة

1,311,169

النقل والتخزين

89,940,000

دعم الربامج العامة

600,000

املياه وال�صحة العامة

13,100,000

الصين

36,862

دعم الربامج العامة

500,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

36,862
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الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

العراق

4,888,899

ال�صناعة

490,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

36,861

احلكومة واملجتمع املدين

3,673,000

دعم الربامج العامة

2,890,794

التعليم

404,030

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

تونغا

734,600

التعليم

1,560,000

دعم الربامج العامة

146,920

بنما

63,909

دعم الربامج العامة

734,600

اخلدمات االجتماعية

266,974

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

12,901

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

63,909

تيمور -ليشتي

43,798

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

150,000

إندونسيا

486,690

بنين

5,793,429

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

43,798

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,431

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

434,590

النقل والتخزين

4,970,000

جامايكا

36,861

احلكومة واملجتمع املدين

2,700

املياه وال�صحة العامة

27,000

التعليم

523,429

الفلبين

1,136,040

التعليم

24,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

36,861

دعم الربامج العامة

300,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

1,089,640

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

جزر القمر

10,116,072

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

43,800

أوروغواي

32,807

املياه وال�صحة العامة

احلكومة واملجتمع املدين

2,600

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

32,807

التعليم

الكاميرون

595,971

أوزبكستان

1,100

التعليم

595,971

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

أوغندا

1,067,632

الكونغو الديمقراطية

1,124,061

التعليم

710,378

التعليم

1,124,061

ال�صحة

269,039

المغرب

229,080,047

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

81,429

بوركينا فاسو

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بوروندي

التعليم

8,957,746
8,320,000
593,946
43,800
18,375
18,375

ال�صحة

7,938,304

دعم الربامج العامة

1,000,000

التعليم

984,925

اخلدمات االجتماعية

192,843

جنوب أفريقيا

1,364,283

التعليم

1,241,686

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

122,598

جنوب السودان

1,007,415

التعليم

1,007,415
39,661

بوليفيا

102,854

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

102,854

ال�صحة

157,236,894

احلكومة واملجتمع املدين

6,786

بيرو

92,177

النقل والتخزين

46,650,000

أوكرانيا

29,489

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

92,177

تطوير البنية التحتية

13,460,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

29,489

تايلند

316,050

جيبوتي

املياه وال�صحة العامة

11,590,000

إيران

155,823

ال�صحة

316,050

املياه وال�صحة العامة

39,661

الإت�صاالت

128,555

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

155,823

تركمانستان

180,000

دول متعددة (آسيا)

1,836,500

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

14,598

بابوا غينيا الجديدة

42,391

امل�ساعدات ال�سلعية

180,000

دعم الربامج العامة

1,836,500

المكسيك

82,939

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

42,391

تركيا

29,199

دول متعددة (أفريقيا)

31,310,750

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

82,939

باراغواي

14,744

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

29,199

ال�صحة

29,384,000

النيجر

1,126,120

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

14,744

تشاد

1,387,353

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

1,926,750

التعليم

باكستان

514,462,024

876,120

التعليم

1,387,353

دول متعددة (عالمي)

605,264,302

دعم الربامج العامة

ال�صحة

285,997,255

250,000

تنزانيا

25,137,117

النقل والتخزين

ال�صحة

282,912,000

159,738,000

الهند

727,547

النقل والتخزين

23,670,000

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

36,646,789

دعم الربامج العامة

108,584,864

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

591,447

التعليم

التعليم

641,379

18,499,627

امل�ساعدات ال�سلعية

135,000

اخلدمات االجتماعية

11,239,380

دعم الربامج العامة

600,000

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

املياه وال�صحة العامة

2,134,854

امل�ساعدات ال�سلعية

142,800

اليمن

200,610,066

امل�ساعدات ال�سلعية

180,000

املياه وال�صحة العامة

66,394,005

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

17,519

امل�ساعدات ال�سلعية

64,296,335

احلكومة واملجتمع املدين

8,600

اخلدمات االجتماعية

104,647,083

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

49,524,899

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

82,937

توليد الطاقة و�إمدادها

34,930,785

توغو

881,197

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

14,827,078

التعليم

844,699

التعليم

5,980,039

اخلدمات االجتماعية

33,813,750

بليز

81,095

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

36,498

احلكومة واملجتمع املدين

3,857,554

ال�سياحة

17,814,050

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

81,095

تونس

19,793,694

تطوير البنية التحتية

10,000,000

بنغالديش

358,261

امل�ساعدات ال�سلعية

7,350,000

ال�صحة

6,139,938

امل�ساعدات ال�سلعية

187,800

ال�صحة

4,880,694

احلكومة واملجتمع املدين

1,098,137

ال�صناعة

132,500

املياه وال�صحة العامة

3,890,000
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رواندا

التعليم

1,601,345
1,601,345

زامبيا

25,803

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

25,803
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الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

الدولة  /القطاع

المدفوع (درهم
إماراتي)

زمبابوي

51,607

غواتيماال

9,216

املياه وال�صحة العامة

7,840,000

احلكومة واملجتمع املدين

141,100

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

51,607

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

9,216

ال�صحة

5,964,521

مالوي

43,799

ساحل العاج

44,233

غينيا

74,929,200

النقل والتخزين

4,980,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

43,799

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

44,233

الزراعة

74,929,200

التعليم

2,573,769

منغوليا

637,785

ساموا

18,249

فلسطين

229,801,758

امل�ساعدات ال�سلعية

135,000

تطوير البنية التحتية

637,785

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,249

دعم الربامج العامة

184,450,000

ليبيا

20,000

موريتانيا

448,360

سري النكا

315,549

التعليم

38,603,250

احلكومة واملجتمع املدين

20,000

املياه وال�صحة العامة

444,410

ال�صحة

223,440

ال�صحة

2,418,680

ليبيريا

44,233

اخلدمات االجتماعية

3,950

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

92,109

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

2,020,850

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

سورية

4,591,642

اخلدمات االجتماعية

1,216,976

مالديف

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

3,385,250

احلكومة واملجتمع املدين

توليد الطاقة و�إمدادها

1,130,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

55,292

احلكومة واملجتمع املدين

21,100

سيراليون

46,077

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

46,077

سيشيل

27,034,243

تطوير البنية التحتية

26,519,060

دعم الربامج العامة

500,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

15,183

شيلى

55,292

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

55,292

طاجيكستان

12,623,054

النقل والتخزين

9,850,000

توليد الطاقة و�إمدادها

1,836,500

التعليم

544,362

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

244,000

اخلدمات االجتماعية

80,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

68,193

غامبيا

21,711,865

النقل والتخزين

21,320,000

التعليم

391,865

غانا

549,836

التعليم

531,405

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,431

غرينادا

3,687,744

احلكومة واملجتمع املدين

3,673,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

14,744
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44,233

موزامبيق

1,482,940

6,215,201

التعليم

1,482,940

828,602

تطوير البنية التحتية

5,060,000

ميانمار

7,390,231

تطوير البنية التحتية

263,400

ال�صحة

655,201

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

7,390,231

فيتنام

272,340

دعم الربامج العامة

500,000

نيبال

118,872

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

272,340

مالي

18,375

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

117,772

فيجي

867,300

التعليم

18,375

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

دعم الربامج العامة

867,300

قيرغيزستان

3,890,000

النقل والتخزين

3,890,000

ماليزيا

90,127

نيجيريا

497,045

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

90,127

التعليم

495,945

مدغشقر

1,340,274

احلكومة واملجتمع املدين

1,100

كازاخستان

7,885,833

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

957,978

هنودراس

18,430

ال�صحة

5,679,677

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

382,296

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,430

التعليم

2,007,723

مصر

16,938,674,076

المجموع الكلي

20,259,821,318

امل�ساعدات ال�سلعية

180,000

دعم الربامج العامة

11,022,599,999

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

18,433

امل�ساعدات ال�سلعية

3,516,291,573

كمبوديا

119,588

تطوير البنية التحتية

1,868,234,720

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

119,588

التعليم

262,986,800

كوستاريكا

172,325

النقل والتخزين

183,650,000

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

172,325

ال�صحة

66,114,000

كوسوفو

3,542,700

توليد الطاقة و�إمدادها

16,790,000

ال�صحة

3,542,700

اخلدمات االجتماعية

1,865,884

كولومبيا

126,251

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

126,251

كينيا

4,728,644

التعليم

2,783,218

اخلدمات االجتماعية

1,652,850

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

292,576

الو

108,493

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

108,493

لبنان

97,742,775

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ

76,249,485
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أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

كفالة اإلستدامة البيئية

2,333,169,329

تركيا

5,036,919

�إثيوبيا

272,862

ت�شاد

636,230

�أفغان�ستان

156,603,104

تنزانيا

573,855

�إكوادور

99,526

توغو

844,443

الأرجنتني

18,431

تون�س

3,890,000

الأردن

19,110,813

تونغا

734,600

�ألبانيا

14,146,390

تيمور -لي�شتي

43,798

الربازيل

295,332

جامايكا

36,861

البو�سنة والهر�سك

205,280

جنوب �أفريقيا

122,598

اجلبل الأ�سود

1,340,000

جيبوتي

49,576

اجلزائر

120,000

دول متعددة (�أفريقيا)

1,926,750

36,861

دول متعددة (عاملي)

82,672,728

زامبيا

35,803
51,607

أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

11,292,774,158

باك�ستان

471,496,008

�إريرتيا

580,000

بنغالدي�ش

2,071,239

�أفغان�ستان

59,554,694

بنني

5,854,778

الأردن

873,526

بوروندي

945,961

اجلزائر

20,000

تايلند

899,059

ال�صومال

8,060,031

تركيا

1,110,961

اليمن

4,490,095

ت�شاد

3,527,372

تنزانيا

1,387,156

تنزانيا

24,877,998

جزر القمر

7,667,302

توغو

الدومينيكان

1,168,105

دول متعددة (عاملي)

3,979,082

الر�أ�س الأخ�ضر

45,625

�سورية

تون�س

7,455,940

20,000

ال�سلفادور

18,431

زمبابوي

فل�سطني

جزر القمر

192,843

184,478,602

ال�سنغال

316,865

�ساحل العاج

76,894

ليبيا

جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية ال�سابقة

156,709

20,000

ال�سودان

15,647,515

�ساموا

18,249

م�صر

11,021,005,884

جيبوتي

415,376

ال�صومال

12,254,156

�سان تومي وبرين�سيبي

28,652

منغوليا

637,785

دول متعددة (عاملي)

199,061,375

ال�صني

798,556

�سري النكا

2,078,668

القضاء على الفقر المدقع والجوع

5,976,497,365

زامبيا

260,000

العراق

3,018,431

�سورية

1,527,292

�إثيوبيا

35,906,147

زمبابوي

587,680

الفلبني

518,800

�سرياليون

74,077

�أذربيجان

31,933,991

�سري النكا

1,322,619

املغرب

25,064,598

�سي�شيل

26,534,243

�أرمينيا

5,720,000

�سورية

7,590,725

املك�سيك

82,939

�شيلى

55,292

�إريرتيا

438,264

�سرياليون

333,540

النيجر

97,220

طاجيك�ستان

68,193

�أفغان�ستان

5,053,443

طاجيك�ستان

12,642,865

الهند

6,593,324

غامبيا

12,000

الأردن

527,260,763

غامبيا

21,320,000

اليمن

22,353,597

غانا

1,193,061

�ألبانيا

92,949,193

غانا

12,508,035

�إندون�سيا

1,210,540

غرينادا

14,744

البو�سنة والهر�سك

9,537,055

غينيا

75,262,350

�أوروغواي

32,807

غواتيماال

9,216

اجلزائر

8,021,237

فل�سطني

46,395,124

�أوغندا

302,854

غينيا

48,000

ال�سنغال

3,738,016

قريغيز�ستان

3,890,000

�أوكرانيا

29,489

فل�سطني

21,355,828

ال�سودان

17,215,954

كازاخ�ستان

6,193,750

�إيران

155,823

فيتنام

42,391

ال�صومال

25,395,102

كمبوديا

1,263,868

فيجي

14,744

ال�صني

336,486

كو�سوفو

كازاخ�ستان

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي

272,340
367,300
587,033

3,542,700

العراق

5,163,042

كينيا

باك�ستان

4,019,073

كمبوديا

364,698

2,093,350

بليز

81,095

كو�ستاريكا

172,325

الفلبني

4,190,755

لبنان

113,559,576

بنغالدي�ش

1,073,542

كولومبيا

126,251

املغرب

113,086,000

ليبيا

941,714

بنما

63,909

كينيا

384,023

املك�سيك

918,750

مايل

1,382,918

بنني

102,000

الو

108,493

النيجر

2,502,601

مدغ�شقر

3,297,725

بوركينا فا�سو

8,363,800

لبنان

10,866,500

الهند

10,809,414

م�صر

3,815,407,070

بوروندي

188,129

ليبرييا

44,233

اليمن

206,411,406

مالوي

809,600

بوليفيا

102,854

مالديف

5,060,000

�إندون�سيا

1,133,184

موريتانيا

7,688,844

بريو

92,177

مايل

458,886

�أوغندا

3,780,449

ميامنار

7,468,336

بيالرو�س

18,431

ماليزيا

90,127
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أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

أهداف اإلنمائية لأللفية  /الدولة

المدفوع (درهم
إماراتي)

مدغ�شقر

382,296

�سرياليون

102,568

دول متعددة (عاملي)

75,296,500

م�صر

1,868,383,353

طاجيك�ستان

680,452

فل�سطني

1,285,550

مالوي

43,799

غامبيا

391,865

لبنان

600,000

موريتانيا

472,483

غانا

531,405

مالديف

655,201

ميامنار

138,500

غينيا

95,000

مكافحة فيروس المناعة البشرية

76,974,740

نيبال

117,772

فل�سطني

9,861,893

�إثيوبيا

191,490

نيجرييا

8,000

كازاخ�ستان

2,007,723

ال�صومال

4,346,000

هنودرا�س

18,430

كمبوديا

213,000

دول متعددة (�أفريقيا)

29,384,000

تحقيق تعميم التعليم اإلبتدائي

209,910,344

كينيا

2,783,218

دول متعددة (عاملي)

40,403,000

�إثيوبيا

14,400

لبنان

1,785,378

�سورية

2,650,250

�أفريقيا الو�سطى

523,849

ليبرييا

991,845

�أفغان�ستان

2,558,392

مايل

المجموع الكلي

20,460,313,059

11,172,530

البو�سنة والهر�سك

2,220,900

م�صر

106,517,000

اجلبل الأ�سود

1,285,550

مالوي

570,395

ال�سنغال

608,691

موزامبيق

1,482,940

ال�سودان

3,361,656

نيبال

1,285,725

ال�صومال

4,559,577

نيجرييا

495,945

العراق

1,950,000

تعزيز المساواة بين الجنسين

199,327,787

الفلبني

320,000

�أفغان�ستان

99,225

الكامريون

595,971

العراق

2,700

الكونغو الدميقراطية

1,124,061

الفلبني

2,368,216

النيجر

961,120

الهند

44,980

الهند

5,097,694

اليمن

404,030

اليمن

358,375

�إندون�سيا

1,100

�إندون�سيا

466,404

�أوزبك�ستان

1,100

�أوغندا

2,467,299

�أوغندا

6,786

باك�ستان

18,575,095

باك�ستان

1,232,126

بنغالدي�ش

1,489,660

بنغالدي�ش

1,100

بنني

486,004

دول متعددة (عاملي)

539,047

بوركينا فا�سو

593,946

�سورية

1,100

بوروندي

18,375

فل�سطني

36,730,000

ت�شاد

1,387,353

م�صر

156,470,900

تنزانيا

5,588,400

موريتانيا

3,950

توغو

1,188,409

موزامبيق

1,419,227

تون�س

244,870

نيبال

1,100

جزر القمر

984,925

نيجرييا

1,100

جنوب �أفريقيا

1,241,686

تخفيض معدل وفيات الطفل

123,544,537

جنوب ال�سودان

1,007,415

�أفغان�ستان

37,085,939

دول متعددة (عاملي)

5,980,039

الأردن

752,965

رواندا

1,601,345

ال�سودان

522,382

�سري النكا

80,000

العراق

7,346,000
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