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“ستواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة اتباع نهجها
الثقافي في التعامل مع دول العالم والدعوة إلحقاق
ضطهدين وبناء جسور المحبة والتعاون
للم َ
الحق والعدل ُ
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مقدمـــــــــــة

يتزامن اإلصدار الثاني عشر من التقرير السنوي للمساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة لعام  ،2020مع ظروف استثنائية في ظل ما يشهده العالم من تفشي جائحة فيروس
كورونا المستجد كوفيد ،19-كأكبر وباء يشهده العالم في العصر الحديث من حيث اتساع حجم
انتشاره جغرافيا ،وتداعياته غير المسبوقة في كافة المجاالت واألنشطة الصحية واالقتصادية
واالجتماعية ،وما تبع ذلك من تأثيرات ليست فقط على المؤسسات والجهات المانحة اإلماراتية،
بل كافة المؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مجال العمل التنموي واإلنساني ،نتيجة
اإلغالقات والحظر والصعوبات اللوجيستية؛ وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت المؤسسات
والجهات المانحة اإلماراتية أن تبرهن على ريادتها في مجال العمل اإلنساني والتنموي والخيري
الدولي من خالل تسخير كافة إمكاناتها ومواردها وخبراتها نحو إيصال المساعدات الخارجية،
ً
ً
وعالميا
إقليميا
وفي ذات الوقت المساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لتداعيات الجائحة
خاصة بالدول الضعيفة والهشة.
وقد جاء التقرير ليلقي الضوء على نتائج جهود المؤسسات والجهات المانحة اإلماراتية في
التصدي لتداعيات جائحة كوفيد ،19-وكذلك ما قامت به من ممارسة العمل االعتيادي في
ً
قطاعا
قطاعات المساعدات الخارجية بمختلف أنواعها وأنشطتها الممتدة إلى سبعة عشر
ً
ً
ً
فرعيا .ويتناول التقرير ،الذي تنشره وزارة الخارجية
قطاعا
رئيسيا وأكثر من ثالثة وسبعون

والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التوثيق المنهجي وفق أفضل المعايير
والممارسات العالمية لمختلف األنشطة واإلنجازات للجهات المانحة اإلماراتية والتي تزيد
عن  40جهة مانحة ،بما في ذلك الجهات المتمثلة في حكومة اإلمارات على مدار العام
ً
ووصوال إلى
وانتهاجا لما نصت عليه سياسة المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات،
،2020
ً
تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في تسجيل جميع مجاالت أنشطة المساعدات الخارجية
وقطاعاتها.
ً
عددا من المقاالت وقصص النجاح التي تساهم في إلقاء
وإضافة إلى ذلك ،يتضمن التقرير
الضوء بطريقة عملية على الجهود اإلنسانية والتنموية التي قدمتها دولة اإلمارات إلى العالم
في العديد من القضايا الهامة والمحورية ،كدعم مبادرة الشراكة العالمية للتعليم ،ودعم
ً
عالميا.
مبادرات تمكين النساء والفتيات ،ودعم حمالت القضاء على مرض شلل األطفال

مشروع مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في منطقة
القصبة في أفغانستان.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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ويحتوي هذا التقرير على �ستة ف�صول ،بالإ�ضافة �إىل خرائط ور�سوم بيانية �إح�صائية ،و�أخرى تو�ضيحية ،لعر�ض البيانات والعالقات التي تربط بينها وما حتويه من دالالت،
وذلك بطريقة مب�سطة ل�ضمان �سهولة و�صول املعلومة للقارئ املتخ�ص�ص والعادي .بالإ�ضافة �إىل تخ�ص�ص ملحق م�ستقل جلهود دولة الإمارات يف الت�صدي جلائحة فريو�س
ً 1
كورونا عامليا .

1

المساعدات الخارجية
اإلماراتية في أرقام
الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل الرابع

التركيز الجغرافي
للمساعـدات الـخارجية
المقدمة من دولة اإلمارات

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

الفصل الثالث

2

3

4

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات

5

الفصل الخامس

الجهات المانحة
اإلماراتية

6

المساعدات اإلنمائية
الرسمية لدولة اإلمارات
الفصل السادس

يتناول الف�صل الأول :عر�ض �أرقام امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ب�شكل خمت�صر ،مبا يوفر
�إطالله �سريعة على �أهم �إجنازات دولة الإمارات
كدولة مانحة ،ومنا�صرة للق�ضايا العاملية،
والتوجهات العامة للم�ساعدات ،وامل�ساعدات
الإن�سانية واال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وفئات
امل�ساعدات ،وقطاعاتها و�أنواع التمويل ،و�أهم الدول
امل�ستفيدة وم�ستوايتها الدخلية ،وم�صادر التمويل،
و�أ�شكالها ،و�أهم اجلهات املانحة الإماراتية  .
يو�ضح الف�صل الثاين :دعم دولة الإمارات
لأهداف التنمية امل�ستدامة وقطاعات امل�ساعدة
التابعة لها ،واجلهود املبذولة لتحقيق كل هدف
من الأهداف ال�سبعة ع�شر ،التي ت�ساهم يف الق�ضاء
على الفقر العاملي ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف
الدول امل�ستفيدة ،ب�إ�ستخدام منهجية ربط كل �سجل
مل�شروع امل�ساعدات اخلارجية ب�أحد �أهداف التنمية
امل�ستدامة.

ي�ستعر�ض  الف�صل الثالث :بيان امل�ساعدات
الإن�سانية التي قدمتها دولة الإمارات خالل العام،
وم�ساهماتها يف خمتلف القطاعات الإن�سانية
وحاالت الطوارئ ،واالنت�شار اجلغرايف للم�ساعدات،
و�أهم الدول امل�ستفيدة ،واجلهات الإماراتية املانحة
والداعمة للم�ساعدات الإن�سانية يف العامل ،وكيفية
تنفيذ امل�ساعدات عرب عدة طرق وو�سائل ،ل�ضمان
فعالية اال�ستجابة الإن�سانية.
يو�ضح الف�صل الرابع :النطاق اجلغرايف لتوزيع
امل�ساعدات الإماراتية ،على م�ستوى الدول واملناطق
اجلغرافية ،و�أي�ضا حتليل الدعم الذي قدمته دولة
الإمارات �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة؛
كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية،
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،مت تناول مبزيد من التف�صيل لأن�شطة
امل�ساعدات اخلارجية ،التي نفذتها دولة الإمارات
يف عدد من الدول حمور الرتكيز  .

يتناول الف�صل اخلام�س :توثيق �أن�شطة اجلهات
املانحة للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،يف العمل
الإن�ساين ،والتنموي ،واخلريي الإماراتي ،والتي
ت�شمل العديد من فئات وم�ؤ�س�سات دولة الإمارات؛
وي�أتي على ر�أ�سها امل�ساعدات احلكومية �إىل جانب
 40جهة مانحة �إماراتية �أخرى ،ما بني جمعيات
خريية ،وم�ؤ�س�سات ان�سانية ،و�صناديق تنموية،
و�شركات �أعمال �إماراتية من القطاع اخلا�ص 
والأفراد.
يقدم الف�صل ال�ساد�س� :شرح ًا للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات ،وفق املعايري التي
و�ضعتها جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،من خالل بيان قيمة
املدفوعات ،ون�سبة امل�ساعدات الإن�سانية ،والتوزيع
ح�سب م�ستوى الدخل ،ونوع التمويل ،والقطاعات،
�إ�ضافة �إىل االلتزامات املتعلقة بتقدمي امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية.
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المساعدات الخارجية 2020

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

بذلت كافة الجهات المانحة والمؤسسات اإلنسانية والخيرية

ً
جهودا مضاعفة خالل عام  2020في ظل ظروف
اإلماراتية

استثنائية من أجل دعم الدول الشقيقة والصديقة سواء أكان

ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خالل االستجابة
اإلنسانية للكوارث واألزمات ،أو التخفيف من حدة التداعيات

القاسية التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-وبالتعاون مع الشركاء
اإلقليميين والدوليين ووكاالت األمم المتحدة العاملة في

المجالين اإلنساني والتنموي .فخالل العام  ،2020بلغت قيمة

المساعدات الخارجية اإلماراتية  10.24مليار درهم إماراتي

( 2.79مليار دوالر أمريكي) ،وعلى الرغم من أن قيمة المساعدات
ً
تقريبا مقارنة
في عام  2020انخفضت بنسبة  65في المئة

ً
انجازا في ظل حاالت الحظر
بالعام  ،2019إال أن ما تم يعد
ً
دوليا وصعوبة تنفيذ
واإلغالق والقيود المفروضة على السفر

1

المشاريع التنموية واالنسانية في الدول المستفيدة ،خاصة وأن

المساعدات اإلماراتية تنتشر على نطاق جغرافي واسع امتد

لمحة عامة :المساعدات
الخارجية اإلماراتية في أرقام

ألكثر من  170دولة حول العالم منها على األقل  46دولة من

ً
نموا أو الدول منخفضة الدخل.
الدول األقل
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لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

وقيا�س ًا جلهود امل�ساعدات الإماراتية كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية ،وفق املعايري اجلديدة ،التي �أقرتها
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية يف عام  ،2018لقيا�س جهود
املانحني يف امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ب�شكل �أكرث
دقة ،ا�ستناد ًا على منهجية " مكافئ املنح" ،فقد
بلغت امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات
 6.81مليار درهم �إماراتي ( 1.85مليار دوالر
�أمريكي) ،وهي متثل  0.52باملئة من الدخل
القومي الإجمايل لدولة الإمارات يف عام  .2020

وعلى الرغم من �أن الن�سبة مل تتجاوز ن�سبة
 0.7يف املئة ،التي حددتها الأمم املتحدة؛ �إال �أن
دولة الإمارات حافظت على مكانتها للعام التا�سع
على التوايل �ضمن �أهم ع�شرين دولة من كبار
املانحني للم�ساعدات االمنائية الر�سمية ن�سبة �إىل
الدخل القومي الإجمايل ،ويف املرتبة التا�سعة .

المساعدات الخارجية 2020

الإمنائية الر�سمية ( 4.26مليار درهم �إماراتي� ،أي
 1.16مليار دوالر �أمريكي) لدعم  46دولة من فئة
البلدان الأقل منو ًا.

وخالل العام  ،2020ا�ستمرت دولة الإمارات
يف تقدمي الدعم ملجموعة الدول الأكرث احتياج ًا،
وتخ�صي�ص  نحو  63.7يف املئة من م�ساعداتها

أ .مقتطفات من إنجازات دولة اإلمارات كدولة مانحة

يواكب العام  2020عام اال�ستعداد لدخول دولة
الإمارات لعام اخلم�سني وهو عام منت�صف م�سرية
الإمارات املئوية  ، 2071وقد �شهد العام �صعوبات
مزدوجة ناجتة عن ا�ستمرار التحديات الإن�سانية
والتنموية ،يف ظل الأزمات والكوارث التي ي�شهدها
العامل ،خا�صة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،والتي ت�أوي �أكرث من ن�صف الالجئني
والنازحني يف العامل ،وكذلك تداعيات انت�شار

فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد ،19-مبا فر�ض 
حدوث حتوالت نوعية يف امل�ساعدات الإماراتية منها
زيادة الن�سبة املخ�ص�صة للم�ساعدات الإن�سانية
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
�إىل  19.5يف املئة يف عام  2020مقارنة بن�سبة
 7.3يف املئة يف عام  .2019كما مت �إعادة توزيع
ن�سب امل�ساعدات للقطاعات من �إجمايل قطاعات
امل�ساعدات لي�أتي قطاع ال�صحة يف املرتبة الثانية

وبن�سبة  17.6يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية يف عام  ،2020مقارنة باملرتبة اخلام�سة
وبن�سبة  3.3يف املئة يف عام  ،2019يف داللة
وا�ضحة على ت�أثريات الأحداث املرتبطة بتداعيات
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19-على زيادة ن�سبة
املخ�ص�صات من امل�ساعدات وامل�سلتزمات الطبية،
لأهميتها يف الت�صدي للجائحة وتوفري احلماية
الالزمة للمجتمعات.

المساعدات اإلماراتية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل عام 2020

خالل عام  ،2020قدمت دولة الإمارات �أكرث من
 1,860طن من الإمدادات الطبية ومعدات احلماية
ال�شخ�صية ،بقيمة  1.29مليار درهم �إماراتي
( 351.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل  128دولة حول
العامل ،من خالل  184رحلة جوية ،وا�شتملت على
 4.2مليون جهار فح�ص كورونا ،و�أكرث من  2.1الف

جهاز تنف�س �صناعي وذلك من �أجل مكافحة تف�شي
فريو�س كورونا كوفيد ،19-وتوفري احلماية
لأكرث من مليونني من الكوادر الطبية العاملني يف
ال�صفوف الأمامية يف جميع �أنحاء العامل؛ �إ�ضافة
�إىل التعاون مع املنظمات العاملية املتخ�ص�صة
كمنظمة ال�صحة العاملية وتوفري دعم مايل لها

بقيمة  36.7مليون درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر
�أمريكي) ،والتعاون مع برنامج الأغذية العاملي،
وجهود املدينة العاملية للخدمات االن�سانية�( .سيتم
الحق ًا خالل ف�صول التقرير توفري �شرح وايف للجهود
الإماراتية العاملية ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد
خالل عام  .)2020

جهود إعادة اإلعمار ودعم االستقرار في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق

وعلى �صعيد امل�شاركة يف دعم �إعادة اال�ستقرار يف
املنطقة فقد تركزت يف دولتني من دول املنطقة وهما
�سوريا ،حيث متت امل�شاركة والتن�سيق مع جلنة �إدارة
�صندوق االئتمان لإعادة �إعمار �سوريا يف عدد من
االجتماعات بح�ضور ممثلي ال�صندوق الرئي�سني،
لإ�ستعرا�ض  ومناق�شة �آخر التطورات عن الأو�ضاع
وامل�ستجدات عن م�شاريع ال�صندوق يف ال�شمال
ال�سوري ،والت�صويت على  9م�شاريع ل�صندوق
اعادة �إعمار �سوريا �شملت قطاعات يف ال�صحة،
الكهرباء ،الزراعة واملاء ،ومراجعة التقارير ومتابعة
مبادرة تمويل رائدات األعمال

وعلى �صعيد امل�شاركة يف دعم �إعادة اال�ستقرار يف
وا�ستمرار ًا ملنا�صرة دولة الإمارات لق�ضايا التمكني
االقت�صادي للن�ساء عاملي ًا ،فقد �ساهمت خالل
العام  2020مببلغ  36.7مليون درهم �إماراتي
( 10مليون دوالر �أمريكي) من ا�صل تعهد الدولة
بتقدمي  183.65مليون درهم ( 50مليون دوالر
امريكي) ل�صالح �صندوق رائدات الأعمال التابع
ملجموعة البنك الدويل و�شركاء �آخرين ،الذي
�أطلق ثالث برامج (على مدار �أربع �سنوات بد�أت
يف عام  )2018لتنفيذ م�شاريع يف  37دولة حول

�سري م�شروع تقدمي م�ساعدات يف حاالت الطوارئ
لل�سكان املت�ضررين يف �شمال �شرق �سوريا املنفذ من
قبل وكالة التعاون التقني والتنمية  ACTEDوالتي
تبلغ قيمته  7.34مليون درهم �إماراتي ( 2مليون
دوالر �أمريكي) .
ويف العراق متت املتابعة بخ�صو�ص  االنتهاء من
 20م�شروع من �أ�صل  25يف �شرق وغرب املو�صل،
وجاري العمل على تنفيذ عدد  5م�شاريع �أخرى،
�ضمن �صندوق متويل اال�ستقرار الفوري التابع
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP
العامل ذات �صلة بتمكني رائدات الأعمال  .ومن
املبادرات :مبادرة برنامج بنك التنمية الأفريقي
حتت م�سمى م�شروع "العمل املايل الإيجابي من
�أجل املر�أة يف �أفريقيا ،وي�ستهدف  21دولة �إفريقية،
ومن املتوقع �أن ت�ستفيد منه � 40ألف امر�أة من
�صاحبات امل�شاريع ال�صغرية من الربنامج ،وتوظيف
� 35ألف امر�أة؛ و�أي�ضا مبادرة بنك التنمية للبلدان
الأمريكية ،حتت م�سمى م�شروع "رائدات الأعمال
�أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي" ،والذي
ي�ستهدف  67,138امر�أة من  6دول  .و�أخري ًا،

والتي �ساهمت دولة الإمارات فيه مببلغ وقدره
 220.4مليون درهم �إماراتي ( 60مليون دوالر
�أمريكي)� ،إ�ضافة �إىل متابعة م�شروع "ا�ستعادة
الأمل" لتعجيل امدادات املياه يف �إطار حملة املياه
والإ�صحاح والنظافة ال�صحية يف �سنجار العراق
مببلغ  9.18مليون درهم �إماراتي ( 2.5مليون
دوالر �أمريكي) بالتعاون مع مبادرة نادية مراد
ومنفذ امل�شروع منظمة دوركا�س ،ويهدف امل�شروع
�إىل حت�سني و�صول �سكان  6قرى م�ستهدفة ملرافق
املياه وال�صرف ال�صحي الآمنة يف ق�ضاء �سنجار.
مبادرة البنك الأوروبي للإن�شاء والتعمري حتت
م�سمى " "Women of the Steppeوت�ستهدف
املبادرة  4دول وهي جمهورية قريغيز�ستان ومنغوليا
وطاجيك�ستان و�أوزبك�ستان ،ومن املتوقع �أن ت�ستفيد
 7,499امر�أة من الربنامج  .علم ًا ب�أن م�ساهمة
دولة الإمارات يف املبادرة حتى عام  2020بلغت
 110.2مليون درهم �إماراتي ( 30مليون دوالر
�أمريكي).

المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ،ديفيد بيزلي إلى جانب أفراد من القوات الجوية اإلماراتية أثناء اإلعداد لنقل مستشفيات ميدانية إلى أثيوبيا وغانا.
المصدر :برنامج األغذية العالمي

جهود دولة اإلمارات في القضاء على شلل األطفال

ا�ستطاعت دولة الإمارات من خالل "امل�شروع
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان" �ضمن مبادرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
ال�ستئ�صال مر�ض  �شلل الأطفال يف العامل ،من
تقدمي  508ماليني و� 92ألفا و 472جرعة تطعيم

�ضد مر�ض �شلل الأطفال بني عامي  2014و،2020
لأكرث من  86مليون طفل باك�ستاين ،منها
 52.5مليون جرعة حلوايل  16مليون طفل
خالل عام  2020الذي �شهد بداية تف�شي جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19-وما فر�ضه من
حتديات ميدانية على حتركات الأطباء واملراقبني

و�أع�ضاء فرق التطعيم و�أفراد احلماية والأمن
وفرق التن�سيق والإدارة الذين بلغ عددهم ما يقرب
من � 185ألف فرد  .و�شملت التغطية اجلغرافية
لـحملة دولة الإمارات للتطعيم �ضد �شلل الأطفال،
 94منطقة من املناطق ال�صعبة وعالية اخلطورة يف
جمهورية باك�ستان اال�سالمية.
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2020

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ب .مقارنة المساعدات الخارجية المدفوعة ،والمساعدات اإلنمائية الرسمية

نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي

ات�ساق ًا جلهود امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
مع املعايري الدولية ذات ال�صلة بقيا�س جهود
املانحني الدوليني للم�ساعدات اخلارجية ،والتي
يتم احت�سابها وفق ًا للمعايري التي حددتها الأمم
املتحدة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل
القومي الإجمايل بن�سبة  0.7يف املئة؛ فقد حافظت
دولة الإمارات على حتقيق ما يفوق تلك الن�سبة
منذ العام  2013وحتى العام  ،2018ويف عام

 2019حققت ن�سبة  0.55يف املئة  لتحافظ بذلك
على مكانتها لل�سنة الثامنة على التوايل �ضمن �أهم
ع�شر كبار مانحني للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ن�سبة �إىل الدخل القومي الإجمايل؛ �إلإ �أنه يف عام
 ،2020بلغت الن�سبة  0.52يف املئة  نتيجة تداعيات
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،ولكن على الرغم
من ذلك فقد حافظت دولة الإمارات على مكانتها
للعام التا�سع على التوايل �ضمن �أهم ع�شرين دولة

من كبار املانحني للم�ساعدات االمنائية الر�سمية
ن�سبة �إىل الدخل القومي الإجمايل ،ويف املرتبة
التا�سعة عاملي ًا ،بقيمة    6.81مليار درهم �إماراتي
( 1.85مليار دوالر �أمريكي) ،وت�سبق يف الرتتيب
دول مانحة كثرية مثل بلجيكا ،وفنلندا ،واليابان،
وغريها من الدول.

الشكل  :1الدول المانحة الرائدة
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2020-2018

اتبعت دولة الإمارات منهج ًا لتوثيق امل�ساعدات
اخلارجية ،ميكن من خالله ا�شتقاق نوعني من
اح�صاءات امل�ساعدات وفق الغر�ض من اال�ستخدام:
النوع الأول؛ اح�صاءات تتعلق ب�أغرا�ض  املقارنات
الدولية حتت م�سمى "امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية" والتي فيها يتم ح�ساب امل�ساعدات
لأغرا�ض املقارنة املعيارية الدولية وفق املعايري التي
و�ضعتها جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية.
النوع الثاين؛ يتيح اح�صاءات امل�ساعدات وفق
املفهوم املو�سع حتت م�سمى امل�ساعدات اخلارجية
املدفوعة "اخت�صار ًا امل�ساعدات اخلارجية" والذي

ي�شمل بالإ�ضافة �إىل مبالغ امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية قيمة امل�ساعدات املقدمة من القطاع
اخلا�ص  الإماراتي ،وكذلك الربامج اخلريية ذات
الطابع الثقايف والديني للدولة املانحة ،والتي ال 
تدخل �ضمن "امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية".
وخالل عام  2020بلغت القيمة االجمالية
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية  10.24مليار
درهم �إماراتي ( 2.79مليار دوالر �أمريكي)،
بينما بلغت قيمة امل�ساعدات االمنائية الر�سمية
الإماراتية  6.81مليار درهم �إماراتي ( 1.84مليار
دوالر �أمريكي) ،وميكن تربير الفرق بني رقمي
امل�ساعدات ،الذي بلغ  3.43مليار درهم �إماراتي
( 935.4مليون دوالر �أمريكي)� ،إىل ا�ستمرار

�أن�شطة القرو�ض  غري املي�سرة ،وتنفيذ م�شاريع
تنموية يف دول غري مندرجة �ضمن قائمة دول جلنة
امل�ساعدات االمنائية� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمات القطاع
اخلا�ص الإماراتي ،وزيادة حجم الأن�شطة الثقافية
واخلريية التي تنفذها امل�ساعدت الإماراتية.
و�سيعتمد التقرير يف التحليل والتناول والعر�ض على
ا�ستخدام املفهوم املو�سع للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ،وعندما ُيراد الإ�شارة �إىل امل�ساعدة
االمنائية الر�سمية ف�سيتم بيان ذلك �صراحة.

الشكل  :2إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من صافي الدخل القومي اإلجمالي لدولة اإلمارات
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2020-2018
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امل�صدر:جلنةامل�ساعداتالإمنائيةالتابعةملنظمةالتعاونالإقت�صاديوالتنمية
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لم تتجاوز هدف األمم المتحدة (بجعل نسبة المساعدة
اإلنمائية الرسمية  %0.7من الدخل القومي)
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ً
نموا
الموجهة إلى البلدان األقل
نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
َّ

ا�ستمرت دولة الإمارات يف عام  2020يف الأخذ
بنهج االلتزام يف م�ساعداتها اخلارجية نحو الوفاء
بالهدف العاملي لدعم البلدان النامية مب�ساندة
الدول الأكرث �ضعف ًا وه�شا�شة ،من خالل الوفاء
ب�شرط تخ�صي�ص  ن�سبة امل�ساعدات االمنائية
الر�سمية �إىل الدخل القومي االجمايل املوجهه �إىل
البلدان الأقل منو ًا �إىل ما يزيد عن الن�سبة املقرتحة

من جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي بـ ـ ــن�سبة  0.20 - 0.15باملئة .فخالل
العام ،خ�ص�صت دولة الإمارات ما يقرب من ثلثي
م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية ( 63.7يف املئة)
ملجموعة الدول الأقل منو ًا ،بقيمة  4.26مليار درهم
�إماراتي ( 1.16مليار دوالر �أمريكي) ،ومبا يفوق
�أربعة �أ�ضعاف امل�ستهدف العاملي  .نحو امل�ساهمة

يف توفري االحتياجات الأ�سا�سية ملجموعة كبرية من
الدول التي تعاين من م�شاكل هيكلية كبرية ،تزايدت
حدتها مع انت�شار جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد.19-
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ً
نموا ،ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
الشكل  :3إجمالي المدفوعات اإلماراتية المقدمة للبلدان األقل
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2020-2018

مكافئ المنح من المساعدات
اإلنمائية الرسمية

المساعدات الخارجية
4,008.2

1,802.4

1,284.7

2018

2019

2020

2,728.0

1,294.5

1,160.2

%0.67

%0.32

%0.33

2018

2019

2020

المساعدات اإلنسانية واالستجابة لحاالت الطوارئ

�شهدت فرتة الع�شر �سنوات املا�ضية (-2011
 )2020منحي ًا ت�صاعدي ًا نحو ت�ضاعف الأزمات
والكوارث الإن�سانية والطبيعة وزيادة حدتها وطولها
وطبيعتها الأكرث تعقيد ًا ،مبا انعك�س على طبيعة
العمل الإن�ساين الدويل بكافة �أ�شكاله و�صوره،
وحماولة كثري من الدول املانحة نحو املوائمة مع تلك
التغريات �سواء على م�ستوى �سيا�ستها املحلية �أو من
خالل امل�شاركة الدولية مع كافة الأجهزة واملنظمات
الدولية املعنية .ويف هذا ال�سياق كانت دولة الإمارات
�سباقة نحو الت�صدي بفاعلية للأزمات والكوارث
االن�سانية والطبيعية من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية
للم�ساعدات الإن�سانية جتمع بني اال�ستجابة
املبا�شرة للأزمات الطارئة �أو تقدمي الدعم لتعزيز
النظام العاملي االن�ساين يف مواجهة تلك الأزمات،
م�سرت�شدة يف ذلك باملبادئ واملمار�سات الدولية
ال�سليمة للمنح االن�سانية ،التي �أقرتها واعتمدتها
جلنة امل�ساعدات االمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية يف هذا ال�ش�أن.
وخالل عام  2020بلغت قيمة امل�ساعدات
الإن�سانية الإماراتية  1.99مليار درهم �إماراتي
( 542.5مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل  19.5يف
املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
يف العام ،ومبا يفوق الن�سبة ( 15يف املئة) التي
مت التو�صية بها يف القمة العاملية الأوىل للعمل
الإن�ساين ب�إ�سطنبول عام  .2016وقد امتدت رقعة

امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية لأكرث من  127دولة
حول العامل يف عام  ،2020منها  29دولة بقارة
�آ�سيا بن�سبة  43.3يف املئة( ،نتيجة ا�ستمرار الدعم
االن�ساين الكبري الذي مت تقدميه لكل من اليمن  
والأردن و�سوريا) ،و 35دولة من قارة �أفريقيا بن�سبة
 15.8يف املئة ،و 31دولة من الأمريكيتني بن�سبة
 9.2يف املئة ،و 18دولة من قارة �أوروبا بن�سبة
 11.2يف املئة ،و 15دولة من �أوقيانو�سيا بن�سبة
 1.1يف املئة ،بالإ�ضافة �إىل توجيه خم�ص�صات
�إىل (دول متعددة) عاملي بن�سبة  19.3يف املئة من
امل�ساعدات الإن�سانية خالل العام.
وقد تركزت امل�ساعدات الإن�سانية ب�صفة رئي�سية
يف قطاع ال�صحة "ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية" يف عام  2020بقيمة 1.37مليار
درهم �إماراتي ( 374.6مليون دوالر �أمريكي)،
وبن�سبة  69.1يف املئة ،وبزيادة �ستة �أ�ضعاف عن
عام  ،2019الذي بلغت ن�سبته  11.5يف املئة .وقد
�ساهمت م�ساعدات ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية يف توفري  1,860طن ًا من امل�ستلزمات
واملواد الطبية الالزمة ملواجهة جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد 19-يف عدد  128دولة حول
العامل ،وقد ا�شتملت امل�ساعدات على  4.2مليون
جهاز فح�ص  كورونا ،و� 2.1ألف جهاز تنف�س
�صناعي  .ويف املرتبة الثانية جاء قطاع دعم
الربامج العامة (خدمات الدعم والتن�سيق) بقيمة

 241.6مليون درهم �إماراتي ( 65.8مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  12.1يف املئة ،ويف املرتبة الثالثة
يف الأهمية جاء قطاع امل�ساعدات ال�سلعية بقيمة
 239.7مليون درهم �إماراتي ( 65.3مليون دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  12يف املئة ،ويف املرتبة الرابعة
جاء قطاع التعليم بقيمة  129.4مليون درهم
�إماراتي ( 35.2مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 6.5يف املئة ،ثم قطاع البناء والتنمية املدنية يف
املرتبة اخلام�سة بقيمة  3.9مليون درهم �إماراتي
(1.1مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  0.2يف املئة؛
وبذلك متثل القطاعات اخلم�س ال�سابقة  99.9يف
املئة من اجمايل امل�ساعدات الإن�سانية خالل عام
 . 2020
وقد �شاركت العديد من املنظمات ،والهيئات،
واجلمعيات يف تنفيذ امل�ساعدات الإن�سانية
الإماراتية ،فمنها على �سبيل املثال�( :أ) هيئات
وبرامج و�صناديق تابعة للأمم املتحدة( ،ب)
املنظمات املتعددة الأطراف الأخرى؛ (ج)
املنظمات غري احلكومية الدولية؛ (د) املنظمات
غري احلكومية يف الدول امل�ستفيدة واملجتمع
املدين وت�شمل العديد من اجلمعيات اخلريية؛ (ه)
امل�ؤ�س�سات احلكومية الإماراتية ك�سفارات دولة
الإمارات باخلارج؛ (و) امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
اخلريية والإن�سانية الإماراتية .

ت .فئات المساعدات

تنق�سم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ثالث
فئات :تنموية و�إن�سانية وخريية؛ وت�شري امل�ساعدات
التنموية �إىل "الربامج التي تهدف �إىل حت�سني
الرفاهية االقت�صادية �أو االجتماعية" .بينما ت�شري
امل�ساعدات الإن�سانية �إىل "الأن�شطة التي ت�سهم يف
�إنقاذ الأرواح ،مبا فيها اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
وعمليات الإغاثة"  .وت�شمل امل�ساعدات اخلريية
"امل�شاريع ذات الطابع الديني �أو الثقايف" .
و�ساهمت امل�ساعدات التنموية بن�سبة  77.9يف
املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
للعام  2020بقيمة  7.98مليار درهم �إماراتي
( 2.17مليار دوالر �أمريكي) ،وبلغت ن�سبة
امل�ساعدات الإن�سانية  19.5يف املئة بقيمة
1.99مليار درهم �إماراتي ( 542.5مليون دوالر
�أمريكي) ،والن�سبة املتبقية  2.6يف املئة كانت من
ن�صيب امل�ساعدات اخلريية بقيمة  268مليون
درهم �إماراتي ( 73مليون دوالر �أمريكي).

وقد �شهد عام  2020زيادة يف ن�سبة التخ�صي�ص 
للم�ساعدات الإن�سانية من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف �ضوء ما فر�ضته تداعيات
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد ،19-حيث
بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية  19.5يف املئة
مقارنة بن�سبة  7.3يف املئة يف العام  .2019وفيما
يتعلق بامل�ساعدات اخلريية ،فقد �سجلت زيادة يف
ن�سبة التخ�صي�ص  من �إجمايل امل�ساعدات حيث
بلغت  2.6يف املئة مقارنة بن�سبة  1.4يف املئة يف عام
 .2019وقد انعك�س ذلك على الن�سبة املخ�ص�صة
للم�ساعدات التنموية من �إجمايل امل�ساعدات التي
بلغت  77.9يف املئة مقارنة بن�سبة  91.3يف املئة
يف عام � 2019أي�ض ًا ،وذلك نظر ًا لفر�ض احلظر
والإغالق و�صعوبة تنفيذ امل�شاريع التنموية يف العديد
من الدول نتيجة تداعيات اجلائحة .

وعلى م�ستوى ت�صنيف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
املقدمة من دولة الإمارات خالل عام ،2020
التي بلغت قيمتها  6.81مليار درهم �إماراتي
( 1.85مليار دوالر �أمريكي) ،فقد ا�ستحوذت
امل�ساعدات الإن�سانية على ما يقرب من ربع قيمة
امل�ساعدات ( 24.8يف املئة) ،وامل�ساعدات التنموية
ن�سبة  75.1يف املئة ،مقارنة بن�سب  19.5يف املئة
و 77.9يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
على التوايل يف ذات العام .

الشكل  :4المبالغ المدفوعة (حسب فئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2020-2018
المساعدات الخارجية

مكافئ المنح من المساعدات
اإلنمائية الرسمية

2018

2019

2020

2018

2019

2020

7,791.9

8,005.0

2,788.5

3,716.1

2,231.3

1,853.1

6,246.2
1,378.1
167.6

%80.2
%17.6
%2.2

7,310.8
580.5
113.6

%91.3
%7.3
%1.4

2,173.0
542.5
73.0
تنموية

2,540.2
1,175.9
-

77.9%
19.5%
2.6%
إنسانية

%68.4
%31.6
خيرية

1,679.0
552.3
-

%75.2
%24.8
-

1,393.1
459.9
-

%75.2
%24.8
-
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ث .أنواع التمويل

ب�صفة رئي�سية تنق�سم �أنواع التمويل املقدمة
كم�ساعدات خارجية امل�سجلة �ضمن هذا التقرير
�إىل منح وقرو�ض .وتُع ّرف القرو�ض ب�أنها التحويالت
التي تتحمل اجلهة املتلقية لها م�س�ؤولية الدَّين
القانوين نتيج ًة لها ،كقرو�ض  اال�ستثمار املمنوحة
للدول النامية� ،أو القرو�ض  املقدمة مل�صلحة
م�شروعات م�شرتكة مع اجلهة املتلقية؛ بينما
تع َّرف املنح ب�أنها عبارة عن حتويالت تتم يف �صورة
م�ساعدات نقدية �أو عينية ،وال تتحمل اجلهة املتلقية
لها م�س�ؤولية �أي دَين قانوين جتاهها.
خالل عام  ،2020حدث حتول كبري يف ن�سبة متويل
امل�ساعدات اخلارجية من التمويل بالقرو�ض ل�صالح
التمويل عن طريق املنح ،فخالل العام بلغت ن�سبة
التمويل عن طريق القرو�ض   15.5يف املئة بقيمة
 1.59مليار درهم �إماراتي ( 431.9مليون دوالر
�أمريكي) بينما كان ن�صيب املنح  84.5يف املئة
بقيمة  8.66مليار درهم �إماراتي ( 2.36مليار

دوالر �أمريكي) ،مقارنة بن�سبة متويل  63.6يف املئة
ون�سبة  36.4يف املئة للقرو�ض واملنح على التوايل
يف عام   .2019ويعد التحول يف �شكل التمويل
من القرو�ض �إىل املنح خالل العام متوافق ًا مع
التطورات التي �شهدها العام من تداعيات جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد ،19-والتي �أدت �إىل
زيادة ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية التي يتم متويلها
عن طريق املنح.
وقد تنوعت ن�سب التمويل للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ما بني املنح والقرو�ض وفق م�ستوى الدخل
للفئة امل�ستهدفة من امل�ساعدات خالل عام 2020؛
فعلي �سبيل املثال مت متويل امل�ساعدات لفئة البلدان
الأقل منو ًا ،التي بلغت  4.72مليار درهم �إماراتي
( 1.28مليار دوالر �أمريكي) على �شكل منح بن�سبة
 97.7يف املئة ،بينما كان ن�صيب التمويل بالقرو�ض 
ن�سبة  2.3يف املئة ،وي�شري ذلك �إىل املرونة الن�سبية
التي تتمتع بها �آليات التمويل يف امل�ساعدات

اخلارجية الإماراتية مبا يتوافق مع القدرات املالية
ل�شريحة كبرية من الدول يف تلك ال�شريحة والتي بلغ
عددها ما يزيد عن  46دولة ،وتعاين من م�شاكل
واعباء اقت�صادية واجتماعية ،مبا ي�ستلزم زيادة
ن�سبة التمويل على �شكل منح .
وعلى م�ستوى متويل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
فقد بلغت ن�سبة التمويل عن طريق املنح  95.5يف
املئة بقيمة  6.46مليار درهم �إماراتي ( 1.76مليار
دوالر �أمريكي) ،ون�صيب التمويل عن طريق القرو�ض 
 4.5يف املئة فقط بقيمة  301.8مليون درهم
�إماراتي ( 82.2مليون دوالر �أمريكي) ،ويعد ذلك
ا�ستمرار ًا للمنحنى الت�صاعدي للتمويل عن طريق
املنح يف عام � 2020سواء على م�ستوى امل�ساعدات
الإجمالية �أو امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .

الشكل  :5المبالغ المدفوعة (حسب نوع التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2020-2018
المساعدات الخارجية
2018

2019

2020

7,791.9

8,005.0

2,788.5

4,789.8
3,002.1

%61.5
%38.5

2,912.1
5,092.9

2,356.6
431.9

%36.4
%63.6

%84.5
%15.5

مكافئ المنح من المساعدات اإلنمائية الرسمية

3,716.1

3,602.8
113.3

%97.0
%3.0

2,231.3

1,951.1
280.2
منحة

1,853.1

1,822.3
30.8

%87.4
%12.6
قرض

%98.3
%1.7

محطة إلنتاج الطاقة الشمسية من ألواح الخاليا الكهروضوئية في كوبا بقدرة إنتاجية 10ميغاواط
وسعة تصل إلى  15ميغاواط ،بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بتكلفة  15مليون دوالر أمريكي.
ً
حاليا طاقة كهربائية تكفي لما يقدر بنحو  10,000منزل.
توفر المحطة
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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 ج .قطاعات المساعدات

تعتمد منهجية حتديد قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ب�صفة رئي�سية على الغر�ض من
الن�شاط ،الذي يتم متويله من خالل امل�ساعدات،
ويتم ت�سجيل بيانات القطاعات وتوثيقها وفق الإطار
العام للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية  .وخالل
عام  ،2020مت توزيع امل�ساعدات الإماراتية على
 17قطاع ًا رئي�سي ًا ،متفرع منها  73قطاع ًا فرعي ًا
�شملت العديد من املجاالت التنموية والإن�سانية
واخلريية.
ويعد من �أهم قطاعات امل�ساعدات الإماراتية يف
عام  ،2020قطاع دعم الربامج العامة بقيمة
 5.14مليار درهم �إماراتي ( 1.4مليار دوالر
�أمريكي) مبا ميثل  50.2يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات خالل العام .وي�ستحوذ القطاع الفرعي
دعم املوازنة العامة على  91.6يف املئة من قطاع
الربامج العامة ،ومن خالل القطاع مت تقدمي حزمة
م�ساعدات جلمهورية ال�سودان بقيمة  3.44مليار
درهم �إماراتي ( 936مليون دوالر �أمريكي) .
كما مت تقدمي خدمات الدعم والتن�سيق بقيمة
 241.6مليون درهم �إماراتي ( 65.8مليون دوالر
�أمريكي)   .
ويف املرتبة الثانية لأهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية خالل عام  ،2020جاء قطاع ال�صحة
بقيمة  1.8مليار درهم �إماراتي ( 491.1مليون
دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  17.6يف املئة تقريب ًا من
�إجمايل امل�ساعدات ،مقارنة بن�سبة  3.3يف املئة يف
عام  .2019وقد تركزت م�ساعدات قطاع ال�صحة
ب�صفة رئي�سية يف م�ساعدات ال�صحة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية بن�سبة  76يف املئة ،وقد ت�ضمنت
�إر�سال م�ساعدات طبية عاجلة ملكافحة فريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد 19-ملا يقرب من  128دولة
حول العامل� ،إ�ضافة �إىل تقدمي م�ساهمات بقيمة
 112.8مليون درهم �إماراتي ( 30.7مليون دوالر
�أمريكي) لدول متعددة(-عاملي) ملكافحة فريو�س
كورنا �أي�ضا.
ويف املرتبة الثالثة من �أهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية خالل عام  ،2020جاء قطاع اخلدمات
االجتماعية بقيمة  882.1مليون درهم �إماراتي

الشكل  :6المبالغ المدفوعة (حسب القطاع)

( 240.2مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  8.6يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات  .و�ساهمت �أن�شطة القطاع
يف تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية ككفالة
دور الأيتام ورعاية الأيتام داخل ا�سرهم ،توفري
الدعم لأ�صحاب الهمم ،ومتليك �أدوات لزيادة
دخل الأ�سر الفقرية يف  50دولة حول العامل
كالهند والعراق م�صر وفل�سطني وال�سودان والأردن
وموريتانيا وقريغيز�ستان ،والبو�سنة والهر�سك،
ولبنان ،وغريها من الدول  .كما مت توجيه مبلغ
 184.3مليون درهم �إماراتي ( 50.2مليون
دوالر �أمريكي) من م�ساعدات قطاع اخلدمات
االجتماعية نحو بناء و�صيانة املن�ش�آت الدينية يف
عدد  45دولة خا�صة بدول بوركينافا�سو ،والنيجر،
و�إندوني�سيا ،والهند ،ومايل ،وغريها من الدول .كما
ت�ضمن قطاع اخلدمات االجتماعية تخ�صي�ص مبلغ
 118.6مليون درهم �إماراتي ( 32.3مليون دوالر
�أمريكي) لأن�شطة القطاع الفرعي الثقافة والرتفية
الذي ت�ضمن ن�شاطني رئي�سني :الأول م�شروع
�إن�شاء املكاتب والنادي الريا�ضي يف مدينة الربوج
ال�سكنية مب�صر بقيمة  69.3مليون درهم �إماراتي
( 18.9مليون دوالر �أمريكي) والثاين م�شروع �إعادة
بناء منارة احلدباء وقاعدتها و�إعادة بناء م�سجد
النوري وملحقاته بالعراق بقيمة  45.9مليون درهم
�إماراتي ( 12.5مليون دوالر �أمريكي) خالل هذا
العام من �ضمن تعهد الدولة بتقدمي  185مليون
درهم ( 50.4مليون دوالر امريكي) .و�أخري ًا �شمل
قطاع اخلدمات االجتماعية تنفيذ م�شاريع للإ�سكان
املنخف�ض  بقيمة  87.6مليون درهم �إماراتي
( 23.8مليون دوالر �أمريكي) يف عدد  28دولة
حول العامل .
ويف املرتبة الربعة جاء قطاع النقل والتخزين من
�أهم قطاعات امل�ساعدات الإماراتية خالل عام
 ،2020بقيمة  728.4مليون درهم �إماراتي
( 198.3مليون دوالر �أمريكي) ،وقد �شمل القطاع  
تنفيذ م�شاريع يف البنية التحتية للنقل اجلوي بقيمة
 555.5مليون درهم �إماراتي ( 151.2مليون دوالر
�أمريكي) كتو�سعة وان�شاء و�صيانة مطارات وتوفري
م�ساعدات فنية لتدريب الكوادر الب�شرية ،و�أي�ضا
�شمل القطاع تنفيذ م�شاريع يف البنية التحتية
للنقل الربي بقيمة  88.3مليون درهم �إماراتي

(بالمليون دوالر أمريكي خالل عام )2020

( 24مليون دوالر �أمريكي) لتو�سيع و�إعادة ت�أهيل
عدد من الطرق الرئي�سية بعدد من الدول .

دعم امليزانية العامة

ويف املرتبة اخلام�سة جاء قطاع التعليم �ضمن
�أهم قطاعات امل�ساعدات الإماراتية خالل عام
 ،2020بقيمة  417.4مليون درهم �إماراتي
( 113.6مليون دوالر �أمريكي) ،و�ساهم القطاع يف
توفري م�شاريع التعليم يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
بقيمة  129.4مليون درهم �إماراتي ( 35.2مليون
دوالر �أمريكي) ،منها دفع مببلغ  121.2مليون
درهم �إماراتي ( 33مليون دوالر �أمريكي) �ضمن
التزام دولة الإمارات يف مبادرة ال�شراكة العاملية
من �أجل التعليم (اجمايل قيمة االلتزام  367مليون
درهم ( 100مليون دوالر �أمريكي) على مدار ثالث
�سنوات بهدف حت�سني نتائج التعلُّم لنحو  870مليون
طفل و�شاب يف  89بلد ًا نامي ًا .

�أخرى

البنية التحتية للنقل اجلوي

2,788.5
دوالر أمريكي

املن�ش�آت الدينية

كما �شمل قطاع التعليم توفري مرافق التعليم
والتدريب بقيمة  121.8مليون درهم �إماراتي
( 33.2مليون دوالر �أمريكي) يف عدد  58دولة حول
العامل منها ال�سودان وكينيا ورواندا وبنغالدي�ش 
و�سانت فن�سنت وغرينادين ،وغريها من الدول؛
بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف برامج دولية متعددة
(عاملي)  .ويف جمال التعليم العايل مت تقدمي
م�ساعدات يف عدد من امل�شاريع يف  79دولة ت�ضمنت
برنامج تطوير اجلامعات الر�سمية ،وبرنامج
املنح الدرا�سية اجلامعية ،وبناء م�ساكن لطلبة
اجلامعات ،ودعم امليزانيات الت�شغيلية للجامعات .
وقد مثلت القطاعات اخلم�س ال�سابقة  87.6يف املئة
من �إجمايل قطاعات امل�ساعدات الإماراتية خالل
عام 2020؛ و�إ�ضافة لتلك القطاعات ،فقد مت
توجيه امل�ساعدات لقطاعات �أخرى منها امل�ساعدات
ال�سلعية ،والبناء والتنمية املدنية ،واملياه وال�صحة
العامة ،واحلكومة واملجتمع املدين ،وتوليد الطاقة
و�إمدادها ،وغريها من القطاعات التنموية .

ال�صحة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية

خدمات الرعاية الإجتماعية

خدمات الدعم والتن�سيق

اخلدمات الطبية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2020-2018
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خ .مصادر التمويل

ح .توزيع المساعدات وفق مستوى الدخل

وقد �شهد عام  ،2020حتو ًال يف امل�ساعدات
الإماراتية جتاه فئة الدول الأقل منو ًا التي
ا�ستحوذت على  46.1يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات الإماراتية يف العام بقيمة  4.72مليار
درهم �إماراتي ( 1.28مليار دوالر �أمريكي) و�شملت
 46دولة من دول العامل منها  33دولة يف قارة
�إفريقيا (من �أهمها ال�سودان ،وال�صومال،
وموريتانيا ،والنيجر ،ومايل) و 8دول بقارة �آ�سيا
(منها اليمن ،وبنغالدي�ش ،و�أفغان�ستان ،ونيبال،
وكمبوديا) ،و 4دول ب�أوقيانو�سيا (كرييبا�س،
فانواتو ،توفالو ،جزر �سليمان) ،ودولة واحدة يف
الأمريكيتني (هايتي) .

يق�صد مب�ستوى الدخل "ن�صيب الفرد من �إجمايل
الدخل القومي للدولة" ،ويف العادة يتم تقيمه
بال�سعر احلايل للدوالر الأمريكي .ووفق ًا لت�صنيف
البنك الدويل لبلدان العامل وفق م�ستوى الدخل
وا�سرت�شاد ًا بقائمة جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،توجد خم�س
�شرائح �أ�سا�سية :ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل ،وال�شريحة العليا من متو�سط الدخل،
والدخل العايل ،والدخل املنخف�ض ،والدول الأقل
منو ًا ،بالإ�ضافة �إىل غري حمدد (برامج يف دول
متعددة).

وجاءت �شريحة الدول ذات الدخل العايل يف املرتبة
الثانية يف تلقي امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
خالل عام  ،2020بن�سبة  22.2يف املئة بقيمة
 2.27مليار درهم �إماراتي ( 618مليون دوالر
�أمريكي) ،و�شملت  44دولة من دول العامل ،منها
 22دول يف قارة �أوروبا ،و 9دول يف قارة �آ�سيا،
ودولتني يف �إفريقيا ،و 8دول يف الأمريكيتني،
وثالث دول يف �أوقيانو�سيا  .ويف املرتبة الثالثة
جاءت ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل يف
تلقي امل�ساعدات الإماراتية يف عام  2020وبن�سبة
 14.5يف املئة؛ وبذلك ا�ستحوذت الفئات الثالث
من م�ستوى الدخل على ن�سبة  82.7يف املئة من
امل�ساعدات خالل العام .

يعد من املعايري الأ�سا�سية امل�ستخدمة لتحديد قيمة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية حتديد م�صادر متويل
امل�ساعدات� ،سواء كانت م�صادر ر�سمية (حكومية/
قطاع عام) �أو م�صادر من القطاع اخلا�ص .كما �أن
حتديد م�صادر التمويل يربز مدى م�ساهمة القطاع
اخلا�ص  الإماراتي يف متويل امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية  .
وبالن�سبة �إىل دولة الإمارات ف�إن الغالبية من
اجلهات املانحة ،التي يربو عددها على  40جهة

مانحة� ،إما لها م�صادر متويل حكومي ح�صر ًا� ،أو
متويالت م�صدرها القطاع اخلا�ص بالكامل .ولكن
توجد ثالث جهات مانحة ذات متويل خمتلط ،هما
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية،
وم�ؤ�س�سة دبي العطاء ،حيث تتلقى تلك الهيئات
متوي ًال من كال امل�صدرين الر�سمي (احلكومي)،
وتربعات القطاع اخلا�ص  .و�شهد عام ،2020
زيادة يف ن�سبة متويل القطاع اخلا�ص  الإماراتي
للم�ساعدات حيث بلغت  11.4يف املئة بقيمة

 1.17مليار درهم �إماراتي ( 319.1مليون دوالر
�أمريكي) ،مقارنة بن�سبة  5.8يف املئة يف عام
 ،2019مبا ي�شري �إىل اجلهود املتنامية للقطاع
يف دعم امل�ساعدات اخلارجية  .ومن جهة �أخرى
بلغت ن�سبة م�ساهمة امل�صادر الر�سمية يف متويل
امل�ساعدات  88.6يف املئة يف عام  2020بقيمة
 9.1مليار درهم ( 2.47مليار دوالر �أمريكي)
مقارنة بن�سبة  94.2يف املئة يف عام .2019

الشكل  :8المبالغ المدفوعة (حسب مصدر التمويل)
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 د .أشكال المساعدات

تتميز امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية بتعدد �أ�شكال
تنفيذها مبا يتنا�سب مع طبيعة امل�شاريع املنفذة
�سواء كانت م�شاريع تنموية �أو م�شاريع �إن�سانية �أو
خريية ،يف �إطار حر�ص اجلهات وامل�ؤ�س�سات املانحة
الإماراتية بالو�صول بامل�ساعدات �إىل �أق�صى درجات
الكفاءة والفعالية  .
وخالل عام  ،2020ا�ستمرت دولة الإمارات يف
تقدمي م�ساعداتها اخلارجية عرب ثالث قنوات
رئي�سية :امل�ساعدات الثنائية املقدمة �إىل احلكومات
(امل�ساعدات املقدمة ب�شكل مبا�شر �إىل احلكومات)،
والتنفيذ املبا�شر للم�شاريع (وهي م�شاريع اجلهات
املانحة التي يتم تنفيذها ب�شكل مبا�شر �أو عن
طريق تعيني مقاول) ،وامل�ساعدات �إىل املنظمات
املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
(وهي امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات املحلية
غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الدولة
امل�ستفيدة)؛ ومتثل القنوات الثالث حوايل  91يف
املئة من قنوات تنفيذ امل�ساعدات الإماراتية خالل
العام .
وتف�صي ًال خالل عام  ،2020جاءت امل�ساعدات
ثنائية الأطراف املقدمة �إىل احلكومات يف
املرتبة الأوىل لتنفيذ امل�ساعدات الإماراتية بقيمة
 5.9مليار درهم �إماراتي ( 1.61مليار دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  57.7يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات  .وقد مت تقدمي امل�ساعدات الثنائية
الأطراف �إىل احلكومات بطريقة ح�صرية نظر ًا
لطبيعتها عن طريق ثالث جهات �إماراتية مانحة:
اجلهة الأوىل �صندوق �أبو ظبي للتنمية بن�سبة
 81يف املئة ،لعدد ثالثة دولة منها :ال�سودان   و
جمهورية املالديف وجنوب ال�سودان؛ واجلهة الثانية
امل�ساعدات احلكومية بن�سبة  18.9يف املئة لعدد ما
يزيد عن  110دولة منها  :اليمن  وكازاخ�ستان،
وكولومبيا ،و�صربيا ،وال�سودان؛ واجلهة الثالثة
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بتقدمي م�ساعدات
لفل�سطني بقيمة تتجاوز ربع مليون درهم �إماراتي
( 0.26مليون درهم �إماراتي 0.07 ،مليون دوالر
�أمريكي)  .

الشكل  :9المبالغ المدفوعة (حسب شكل المدفوعات)

ويف املرتبة الثانية لأهم �أ�شكال تنفيذ امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف عام  ،2020كانت امل�شاريع
املنفذة ب�شكل مبا�شر بوا�سطة اجلهات املانحة
الإماراتية ،والتي بلغ عددها  18جهة مانحة،
بقيمة  2.66مليار درهم �إماراتي ( 723.4مليون
دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  25.9يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات  .وقد توزعت امل�ساعدات املنفذة عن
طريق التنفيذ املبا�شر لأكرث من  113دولة حول
العامل ،منها  33دولة يف �آ�سيا ،و 44دولة يف
�إفريقيا ،و 23دولة يف �أوروبا ،وغريها من الدول؛
مبا يعطي م�ؤ�شر ًا قوي ًا على االنت�شار الوا�سع
للم�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية لتنفيذ م�شاريعها
التنموية والإن�سانية واخلريية على نطاق وا�سع
ل�ضمان اجلودة ،والإ�شراف على كافة مراحل
التنفيذ .
و يعد �صندوق �أبوظبي للتنمية من �أهم امل�ؤ�س�سات
الإماراتية املانحة ،التي من خاللها مت التنفيذ
املبا�شر للم�ساعدات بن�سبة  59يف املئة بقيمة
 1.57مليار درهم �إماراتي ( 426.6مليون دوالر
�أمريكي) ،ويف املرتبة الثانية امل�ساعدات احلكومية
بن�سبة  17.9يف املئة ،وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بن�سبة  8.4يف املئة ،وهيئة االعمال اخلريية العاملية
بن�سبة  7.2يف املئة ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل
نهيان للأعمال الإن�سانية بن�سبة  4.2يف املئة؛
وبذلك تكون امل�ؤ�س�سات اخلم�س �ساهمت بن�سبة
 96.7يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
املنفذة ب�شكل مبا�شر يف عام  .2020
ويف املرتبة الثالثة لأهم �أ�شكال امل�ساعدات
الإماراتية ،جاءت امل�ساعدات املقدمة �إىل
املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين بقيمة  754.3مليون درهم �إماراتي
( 205.4مليون دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها �إىل ما
يزيد عن  418من املنظمات املحلية غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبا يزيد عن  106دولة
من الدول امل�ستفيدة ،لتعزيز جهودها يف توفري
االحتياجات الأ�سا�سية ملجتمعاتها املحلية ،نظر ًا ملا
تتمتع به تلك اجلهات من القدرة على الو�صول لكافة
فئات املجتمع واطالعها على االحتياجات ال�ضرورية

الالزم توفريها .وجتدر الإ�شارة �أنه يف �إطار حوكمة
وتعزيز امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،فقد مت
ا�ستحداث قوائم االعتماد للجهات املنفذة مل�شاريع
امل�ساعدات يف الدول امل�ستفيدة ،مبا يوفر للجهات
املانحة الإماراتية دقة االختيار عند تنفيذ م�شاريعها
التنموية والإن�سانية واخلريية.
ويف املرتبة الرابعة لأهم �أ�شكال امل�ساعدات
الإماراتية ،جاءت امل�ساعدات املخ�ص�صة الغر�ض 
�إىل املنظمات متعددة الأطراف �ضمن قنوات توزيع
امل�ساعدات الأكرث ا�ستخدام ًا ،بقيمة �إجمالية بلغت
 420.6مليون درهم �إماراتي ( 114.5مليون دوالر
�أمريكي) مت تقدميها ملا يقرب من  19منظمة
ومبادرة دولية خالل عام   .2020وي�أتي على
ر�أ�سها مبادرة ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم
بقيمة  121.2مليون درهم �إماراتي ( 33مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  28.8يف املئة من �إجمايل
خم�ص�صات الأموال للمنظمات متعددة الأطراف،
ومنظمات دولية �أخرى كمنظمة ال�صحة العاملية
بن�سبة  10.92ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة ( )UNESCOبن�سبة , ،10.91برنامج
الأغذية العاملي ( )WFPبن�سبة  9.1يف املئة،
ومبادرة متويل رائدات الأعمال بن�سبة  8.7يف املئة؛
وبذلك ا�ستحوذت املنظمات واملبادرات اخلم�س على
 68.4يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
للمنظمات متعددة الأطراف خالل العام .
و�إ�ضافة �إىل الأ�شكال ال�سابقة لتقدمي امل�ساعدات
الإماراتية ،فقد مت تقدمي امل�ساعدات عن طريق
ا�ستخدام اخلرباء وامل�ساعدة الفنية من خالل
برنامج الإمارات للم�ساعدة الفنية  ( .)UAETAP
وقد بلغت قيمة تلك امل�ساعدات  131.8مليون درهم
( 35.9مليون دوالر �أمريكي) ،يف العام  .2020
وقد ت�ضمنت امل�ساعدات تنفيذ برامج تدريبية لبناء
القدرات ،وتطوير اخلدمات احلكومية ،رفع الكفاءة
بالتميز والأداء ،والتدريب يف جمال الربجمة
والتقنيات وغريها من الربامج التدريبية وذلك
فيما يزيد عن  35دولة حول العامل.
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ذ .التوزيع الجغرافي

امتدت مظلة امل�ساعدات الإماراتية يف عام
 2020لأكرث من  170دولة حول العامل ،منها
 44دولة يف قارة �إفريقيا بن�صيب  47يف املئة
من امل�ساعدات بقيمة  4.81مليار درهم �إماراتي
( 1.31مليار دوالر �أمريكي) ،و 34دولة يف
قارة �آ�سيا بن�سبة  39.6يف املئة من امل�ساعدات
بقيمة  4.05مليار درهم �إماراتي 1.1( ،مليار
دوالر �أمريكي) ،و  17دولة يف قارة �أوروبا بن�سبة
 3.1يف املئة من امل�ساعدات وبقيمة  321مليون
درهم �إماراتي ( 87.3مليون دوالر �أمريكي) ،و
 27دولة يف الأمريكيتني بن�سبة  2.9يف املئة بقيمة
 293.5مليون درهم �إماراتي ( 79.9مليون دوالر
�أمريكي)،و�أخري ًا ،ما يقرب من  18دولة موزعة
على باقي دول العامل    .
وخالل عام  ،2020ا�ستحوذت ال�سودان مبفردها
على �أكرث من ثلث امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية
( 35.5يف املئة) بقيمة  3.63مليار درهم �إماراتي
( 989.6مليون دوالر �أمريكي) ،ومبا ميثل
 75.6يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
املوجهة للقارة االفريقية يف العام ،والتي بلغت
 4.8مليار درهم �إماراتي ( 1.31مليار دوالر
�أمريكي)  .كما جاءت الأردن يف املرتبة الثانية
بقيمة م�ساعدات  360.6مليون درهم �إماراتي
( 98.2مليون دوالر �أمريكي) متت على �شكل

2018

منح بن�سبة 100يف املئة ،منها م�ساعدات تنموية
بن�سبة  60.5يف املئة وم�ساعدات ان�سانية بن�سبة
 39.1يف املئة  .ويف املرتبة الثالثة جاءت اليمن
بقيمة م�ساعدات ما يقرب من  218.6مليون درهم
�إماراتي ( 59.5مليون دوالر �أمريكي) ،متت على
هيئة منح بن�سبة  100يف املئة  .ونظر ًا ال�ستمرار
الظروف احلالية التي متر بها اليمن ،ومعاناة
قطاع كبري من ال�سكان من عدم �إمكانية احل�صول
على االحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية خا�صة ال�سلع
الغذائية ،فقد تركزت امل�ساعدات الإماراتية لليمن
خالل عام  2020بن�سبة  94يف املئة يف امل�ساعدات
االن�سانية بقيمة  205.4مليون درهم �إماراتي
( 55.9مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات تنموية
بن�سبة  5.6يف املئة بقيمة  12.3مليون درهم
�إماراتي ( 3.3مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات
خريية بن�سبة  0.4يف املئة ،بقيمة واحد مليون
درهم �إماراتي تقريب ًا ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) .
ويف املرتبة الرابعة جاءت م�صر مب�ساعدات بلغت
قيمتها  217.7مليون درهم �إماراتي ( 59.3مليون
دوالر �أمريكي) ،منها م�ساعدات يف امل�شاريع
التنموية ،بن�سبة  96.4يف املئة بقيمة  209.9مليون
درهم �إماراتي ( 57.1مليون دوالر �أمريكي) ،بينما
ا�ستحوذت امل�شاريع اخلريية والإن�سانية على الن�سبة
املتبقية  .علم ًا ب�أن تقدمي امل�ساعدات مل�صر مت يف
�شكل منح بن�سبة  59.5يف املئة ،وقرو�ض  بن�سبة

 40.5يف املئة خالل العام  .ويف املرتبة اخلام�سة
جاءت باك�ستان بقيمة م�ساعدات  192.2مليون
درهم �إماراتي ( 52.3مليون دوالر �أمريكي)،
مقدمة يف �شكل منح بن�سبة  100يف املئة  .وقد
مت توجيه  88.5يف املئة من امل�ساعدات للم�شاريع
التنموية بقيمة  170.1مليون درهم �إماراتي
( 46.3مليون دوالر �أمريكي)؛ بينما كان ن�صيب كل
من امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية  10.3يف املئة
و 1.2يف املئة على التوايل .وقد مثلت الدول اخلم�س
ن�سبة  45.1يف املئة من قيمة امل�ساعدات الإماراتية
املمنوحة يف عام  .2020
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات
الإماراتية اخلارجية �سوف ي�سلط ال�ضوء على
جمموعة من الدول التي تعاين من �أو�ضاع ًا خا�صة؛
نظر ًا ملا تواجهه من حتديات مزمنة ،منها �أوجه
ال�ضعف واله�شا�شة ب�سبب موقعها اجلغرايف �أو
ت�أثريات التغريات املناخية ،بالإ�ضافة �إىل التحديات
التنموية والفقر املدقع ،وهي جمموعة دول ال�ساحل
االفريقي اخلم�س ،وجمموعة الدول غري ال�ساحلية
الأقل منو ًا ،وجمموعة الدول اجلزرية.
(ملزيد من التف�صيل �أنظر الف�صل الرابع التوزيع
اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية).

المساعدات
الخارجية بالمليون
دوالر أمريكي

قارة وفئة المساعدات
آسيا

تنموية
�إن�سانية
خريية

أفريقيا

تنموية
�إن�سانية
خريية
عالمي

تنموية
�إن�سانية
خريية
أوروبا

تنموية
�إن�سانية
خريية

االمريكيتين
ٔ

تنموية
�إن�سانية
خريية

أوقيانوسيا

تنموية
�إن�سانية
خريية

المجموع الكلي

2019
المساعدات
الخارجية بالمليون
دوالر أمريكي

نسبة مئوية

2020
المساعدات
الخارجية بالمليون
دوالر أمريكي

نسبة مئوية

نسبة مئوية

5,456.1

%70.0

4,499.4

%56.2

1,103.0

%39.8

4,194.7

%76.9

3,947.0

%87.7

841.1

%76.3

1,201.4

%22.0

493.5

%11.0

234.9

%21.3

60.0

%1.1

58.9

%1.3

27.0

%2.4

1,501.8

%19.3

2,681.7

%33.5

1,309.5

%47.2

1,399.7

%93.2

2,605.6

%97.2

1,183.0

%90.3

24.8

%1.6

34.0

%1.3

85.6

%6.5

77.3

%5.1

42.1

%1.6

40.9

%3.1

349.7

%4.5

532.4

%6.7

187.2

%6.8

180.5

%51.6

480.4

%90.2

97.4

%48.2

150.3

%43.0

52.0

%9.8

104.8

%51.8

19.0

%5.4

-

-

-

%0.0

459.9

%5.9

256.3

%3.2

87.3

%3.1

449.4

%97.7

244.3

%95.3

21.6

%24.7

0.5

%0.1

0.5

%0.2

60.9

%69.8

10.0

%2.2

11.5

%4.5

4.7

%5.4

22.9

%0.3

30.6

%0.4

79.9

%2.9

20.7

%90.3

29.3

%95.5

29.6

%37.0

1.1

%4.9

0.5

%1.7

50.1

%62.7

1.1

%4.8

0.9

%2.8

0.2

%0.3

1.4

%0.02

4.5

%0.1

6.5

%0.2

1.1

%83.8

4.2

%93.9

0.3

%4.9

-

-

-

-

6.1

%93.4

0.2

%16.2

0.3

%6.1

0.1

%1.7

7,791.9

%100.0

8,005.0

%100.0

2,788.5

%100.0
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2020

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

الشكل  :11المبالغ المدفوعة (مقسمة حسب الجهـة المانحة)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2020-2018
2018

الجهـة المانحة

دعم الهالل األحمر اإلماراتي لطالب المدارس في اليمن.
المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

ر .الجهات المانحة اإلماراتية

تعددت اجلهات املانحة للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية( ،فيما بعد ُي�شار �إليها باجلهات املانحة
الإماراتية) لت�شمل العديد من فئات وم�ؤ�س�سات دولة
الإمارات؛ وي�أتي على ر�أ�سها امل�ساعدات احلكومية
�إىل جانب  40جهة مانحة �إماراتية �أخرى ،ما بني
جمعيات خريية ،وم�ؤ�س�سات ان�سانية ،و�صناديق
تنموية ،و�شركات �أعمال �إماراتية من القطاع
اخلا�ص  .
ويعد �صندوق �أبو ظبي للتنمية� ،أحد �أهم امل�ؤ�س�سات
املانحة الإماراتية ،فقد جاء يف املرتبة الأوىل بن�سبة
م�ساهمه تقرتب من  62.1يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات

لعام  ،2020بقيمة  6.36مليار درهم �إماراتي
( 1.73مليار دوالر �أمريكي) ،ويف ذات الوقت
مبا ميثل  80يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية التنموية �إجما ًال .بينما جاءت امل�ساعدات
احلكومية ،التي ت�ضم �أكرث من  16جهة حكومية
حملية واحتادية مت جتميعها مع ًا حتت هذه الفئة
لأغرا�ض  تتعلق بالتقرير ،يف املركز الثاين لأكرب
اجلهات املانحة للم�ساعدات اخلارجية ،بن�سبة
 22.2يف املئة ،بقيمة  2.28مليار درهم �إماراتي
( 619.7مليون دوالر �أمريكي) ،تلتهما هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي ،م�ؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية
الرئي�سية يف دولة الإمارات ،يف املركز الثالث لأعلى
اجلهات املانحة للم�ساعدات اخلارجية؛ �إذ قدمت

 470.8مليون درهم �إماراتي ( 128.2مليون دوالر
�أمريكي) ،وجاءت هيئة االعمال اخلريية العاملية يف
املرتبة الرابعة بقيمة  233.1مليون درهم �إماراتي
( 63.5مليون دوالر �أمريكي) ويف املرتبة اخلام�سة
جمعية دار الرب بقيمة  170.4مليون درهم �إماراتي
( 46.4مليون دوالر �أمريكي)،وبذلك متثل اجلهات
اخلم�س ما قيمته  92.9يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لعام  .2020
(وي�ستعر�ض الف�صل اخلام�س مبزيدٍ من التف�صيل
اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية
املقدمة خالل عام .)2020

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2019
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2020
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

�صندوق �أبوظبي للتنمية
امل�ساعدات احلكومية
الهالل الأحمر الإماراتي
هيئة االعمال اخلريية العاملية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
القطاع اخلا�ص والأفراد
هيئة �آل مكتوم اخلريية
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
م�ؤ�س�سة القلب الكبري
جمعية دبي اخلريية
مركز �أمان اليواء الن�ساء واالطفال
جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية
اجلامعة القا�سمية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
جامعة الإمارات العربية املتحدة

3,865.4

%49.6

6,340.5

%79.2

1,731.8

%62.1

3,282.5

%42.1

985.7

%12.3

619.8

%22.2

157.7

%2.0

124.0

%1.5

128.2

%4.6

-

-

-

-

63.5

%2.3

46.4

%0.6

25.6

%0.3

46.4

%1.7

38.9

%0.5

41.3

%0.5

33.7

%1.2

56.4

%0.7

48.7

%0.6

30.1

%1.1

57.1

%0.7

37.7

%0.5

25.1

%0.9

139.3

%1.8

224.1

%2.8

19.4

%0.7

20.0

%0.3

17.4

%0.2

14.6

%0.5

13.2

%0.2

18.3

%0.2

13.5

%0.5

15.9

%0.2

7.7

%0.1

10.2

%0.4

35.9

%0.5

19.4

%0.2

9.4

%0.3

0.6

%0.01

-

-

8.6

%0.3

-

-

-

-

6.8

%0.2

-

-

-

-

6.5

%0.2

12.6

%0.2

12.9

%0.2

5.3

%0.2

2.2

%0.03

9.9

%0.1

3.1

%0.1

جمعية اإلمارات اخليرية

9.7

%0.1

8.8

%0.1

2.0

%0.1

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال اخليرية

2.1

0.0003

-

-

1.9

%0.1

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

1.7

%0.02

2.2

%0.03

1.7

%0.1

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية

1.6

%0.02

1.5

%0.02

1.6

%0.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية

1.8

%0.02

6.2

%0.1

1.4

%0.05

مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية (�إيواء)
م�ؤ�س�سة نور دبي
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
طريان الإحتاد
اكادميية ربدان
كلية حممد بن را�شد لالدارة احلكومية
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
برنامج إكسبو اليف
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
االحتاد الن�سائي العام
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية

-

-

-

-

1.0

%0.04

1.1

%0.01

0.7

%0.01

0.9

%0.03

7.8

%0.1

9.9

%0.1

0.8

%0.03

7.5

%0.1

2.5

%0.03

0.6

%0.02

0.4

%0.005

0.1

%0.001

0.5

%0.02

-

-

-

-

0.3

%0.01

-

-

-

-

0.1

%0.002

1.5

%0.02

1.6

%0.02

-

-

-

-

50.3

%0.6

-

-

5.8

%0.1

6.5

%0.1

-

-

1.1

%0.01

1.2

%0.01

-

-

5.8

%0.1

-

-

-

-

0.03

%0.0003

0.1

%0.001

-

-

املجموع الكلي

7,791.9

%100.0

8,005.0

%100

2,788.5

%100
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لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ز .االلتزامات اإلجمالية

بلغت قيمة التزامات امل�ساعدات اخلارجية ،التي �أعلنتها دولة الإمارات خالل عام  2020نحو  3.89مليار درهم �إماراتي ( 1.1مليار دوالر �أمريكي) ،لعدد  19دولة حول
العامل ،منها  8دول من الدول الأقل منو ًا كال�سودان وجنوب ال�سودان وتوغو والنيجر وليبرييا وموريتانيا وال�صومال و�إريرتيا .
ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم القطاعات التي ا�ستحوذت على االلتزامات يف عام  ،2020بن�سبة  66.1يف املئة وبقيمة  2.57مليار درهم ( 700.5مليون دوالر
�أمريكي) ،ويليه يف الأهمية قطاع ال�صحة بن�سبة  19.1يف املئة ،وقطاع اخلدمات االجتماعية بن�سبة  4.7يف املئة ،وقطاع توليد الطاقة و�إمدادها بن�سبة  3.3يف املئة ،وقطاع
النقل والتخزين بن�سبة  3.2يف املئة ،وبذلك متثل القطاعات اخلم�س ما يقرب من  96.3يف املئة من قيمة االلتزامات لعام .2020
الشكل  :12مبالغ االلتزامات (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2020-2018
)%86.9( 2,443.6

)%40.8( 1,389.1

)%79.0( 837.3

)%12.3( 345.6

)%56.0( 1,905.6

)%13.1( 139.2

)%0.5( 13.6

)%0.2( 5.2

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

آسيا

تنموية

تنموية

)%0.4( 10.5

)%2.6( 90.2

)%1.3( 14.0

)%0.4( 15.0
2018

2019

2020

أوقيانوسيا
تنموية

2018

)%0.01( 0.5

2020

االمريكيتين
ٔ
تنموية

تنموية

)%6.6( 70.0

2018

2019

عالمي

أفريقيا

إنسانية

2020

2019

2020

أوروبا
تنموية

برامج الهالل األحمر اإلماراتي لمساندة الالجئين السوريين
في تلبية متطلبات فصل الشتاء.
المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
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المقاالت

مــقــــــــال

المساعدات الخارجية 2020

دعم التعليم عالميا من خالل المساهمة
في الشراكة العالمية من أجل التعليم
تعد الشراكة العالمية من أجل التعليم ،منظمة دولية بارزة وصندوق متعدد األطراف،
تركز على إشراك جميع األطفال (من ذكور وإناث) في التعليم الجيد في بلدان
ً
نموا .وتعمل برامج ومبادرات المنظمة بالتعاون والشراكة بين كل
العالم األقل
من الحكومات والجهات المانحة والحكومات الشريكة والمنظمات الدولية والبنوك
الدولية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني
المحلية .تأسست الشراكة العالمية من أجل التعليم في  ،2003يدعمها البنك الدولي.
ويعد حرص دولة اإلمارات على النهوض بأنظمة التعليم الوطنية في مختلف دول
ً
نموا ،أحد أهم أولويات تقديم المساعدات الخارجية اإلماراتية
العالم النامي واألقل
منذ بدء تقديمها.

�إذ ت�ؤمن دولة الإمارات ب�أهمية التعليم للنهو�ض 
باملجتمعات ولتغيري حياة ال�شباب والأطفال من
جميع الأعمار يف العامل وخ�صو�ص ًا يف املنطقة.

الن�ساء والفتيات وتعليمهن يف قلب اجلهود املبذولة
لو�ضع ا�سرتاتيجيات التحول الرقمي والتعليم
الإلكرتوين يف الدول ال�شريكة.

وت�سعى دولة الإمارات من خالل تقدمي امل�ساعدات
اخلارجية بدعم التعليم من �ضمن التزامها
بدعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة و�أجندة
 2030يف الدول ال�شريكة ،ولطاملا كان دعم الهدف
 :4التعليم اجليد من �أولويات �سيا�سة دولة الإمارات
للم�ساعدات اخلارجية  .ففي العام  2020مت
تخ�صي�ص   404.5مليون درهم ( 110.1مليون
دوالر امريكي )لدعم الهدف   .4كما تلتزم دولة
الإمارات ب�شكل خا�ص بدعم تعليم الن�ساء والفتيات
لتحقيق متكني املر�أة وهو من املو�ضوعات ذات
الأولوية يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات ،حيث �أن تعليم الن�ساء والفتيات هو عامل
التغيري للمجتمعات الذي ينعك�س على املدى الطويل
على حتقيق تلك املجتمعات لنموها االقت�صادي
ومن ثم لتنميتها امل�ستدامة .وتركز دولة الإمارات
من خالل م�ساعداتها اخلارجية على �أولويات دعم
التعليم من خالل دعم التحول الرقمي واالبتكار
وتوفري التعليم الإلكرتوين وحتر�ص  على و�ضع

ويف عام  ،2020حيث ت�أثر العامل بجائحة
كوفيد 19-ب�شكل كبري وخ�صو�صا �أنظمة التعليم
الوطنية والتعليم الأ�سا�سي يف عدد كبري من الدول
الأقل منوا ،مثلت م�شاريع ومبادرات ال�شراكة
العاملية من �أجل لتعليم فر�ص ًة مميزة لإحداث
تغيريات ممُ نهجة يف نظم التعليم ومنح الأطفال
املحتاجني فر�ص ًة للتع ّلم ،يف �ضوء الت�أثريات ال�سلبية
لـ «كوفيد »19-على اقت�صادات الدول والتي
�أ�سهمت يف تفاقم �أزمة التعليم على م�ستوى العامل.
ومن �أهم حماور الرتكيز التي مت العمل عليها يف
العام  2020هي املحاور التالية:
•�إعادة �ضبط نظم التعليم – التعلم من جائحة
كوفيد.19-
•امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم ومن خالله.

•�أثر التعليم الكبري على اال�ستدامة.
•التمويل املبتكر من �أجل حتقيق الأثر.
كذلك تلعب م�ؤ�س�سة دبي العطاء دورا بارزا من
بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الإماراتية الفاعلة يف
برامج ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ومبادراتها
الرامية �إىل دعم تعليم الأطفال  .والتي كانت من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الإماراتية البارزة و�أول
تلك امل�ؤ�س�سات التي ان�ضمت �إىل ال�شراكة العاملية
من �أجل التعليم  .حيث تقوم دبي العطاء بدعم
مبادرة التوازن بني اجلن�سني� ،ضمن مبادرة تبادل
املعرفة واالبتكار Knowledge & Innovation
 )Exchange (KIXوهي مبادرة قائمة ،يجري
تخ�صي�ص املبالغ لها ب�شكل م�ستمر.
وتربز من خالل ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم
�أهمية م�ساهمة خمتلف فئات املانحني مثل �شركات
القطاع اخلا�ص  العاملية الرائدة وكربى ال�شركات
والأعمال الوطنية يف الدول ال�شريكة� ،إىل جانب
بنوك التنمية التي ت�ساهم ب�آليات التمويل املبتكرة

جهود دبي العطاء لتحسين فرص الحصول على التعليم األساسي الجيد في بنغالديش.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

التي غالبا ما تنجح يف احت�ضان ر�أ�س املال وا�ستثماره
ل�صالح الدول ال�شريكة �إىل جانب ا�ستثمارات ال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم .

1.1ا�ستخدام خربات القطاع اخلا�ص  يف الت�سويق
اجتماعيا لزيادة حجم التحاق الفتيات
باملدار�س.

ومن �أهم املجاالت التي تربز فيها �أهمية ذلك هي:

2.2تقوية �أنظمة البيانات املرتبطة بقطاعات
التعليم ،ولتطوير التعليم باال�ستناد على الأدلة
والبيانات وو�سائل احل�صر والتقييم.
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تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،من خالل سياستها الخاصة بالمساعدات الخارجية بتوفير الدعم لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة ضمن خطة  2030للتنمية المستدامة.
استكماال لمسيرة دولة اإلمارات وتكريس جهودها التي بدأت منذ اعتماد األهداف في عام
وجاء عام 2020
ً
 2016لدعم تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،مع مالحظة تركيز غالبية الدعم والمساعدات
المقدمة من دولة اإلمارات على مدار السنوات القليلة الماضية لصالح أهداف التنمية المستدامة المتعلقة
بالقضاء على الفقر ،وحل مشكلة الجوع ،والحفاظ على الصحة وتوفير الرفاه ،وتحقيق المساواة وتوفير فرص
التعليم للجنسين ،وتأسيس الشراكات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وصل إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات خالل عام  2020لدعم تحقيق
ً
وفقا لخططها وأولوياتها الوطنية المعنية باالستدامة نحو
أهداف التنمية المستدامة في الدول الشريكة
 10.24مليار درهم إماراتي ( 2.79مليار دوالر أمريكي) .تم تقديم الدعم اإلماراتي للدول الشريكة من خالل
أنشطة التعاون الثنائي ومتعدد األطراف.
ً
نموا والشريحة الدنيا من
تم توجيه ما يزيد عن  46.2في المئة من هذه المساعدات لدعم فئة البلدان األقل
فئة البلدان متوسطة الدخل.
ويستعرض هذا الفصل نبذة عامة عن المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات المخصصة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة على مدار السنوات الثالثة الماضية حتى عام  ،2020وهو العام الذي فوجئ فيه

2

الموجه
الدعم اإلماراتي
ّ
إلى تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وقطاعات
المساعدات المندرجة ضمنها

العالم بتفشي جائحة كوفيد ،19-وهو ما عرقل جهود وخطط المساعدات الخارجية لغالبية الدول المانحة.
سنتناول في هذا الجزء من التقرير لمحات عن جهود المساعدات اإلنسانية والتنموية الدولية المقدمة من
ً
تلقيا للدعم ،مرتبة حسب
دولة اإلمارات من أجل تحقيق مجموعة مختارة من أعلى أهداف التنمية المستدامة
مبلغ المساعدات المقدمة ،إلى جانب وصف ألهم القطاعات الرئيسية والفرعية المرتبطة بكل فئة من فئات
المساعدات ،وتفاصيل أخرى.
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الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
الدعم
ّ
ووفق ًا ملنهجية التعيني  1:1املتبعة �سنوي ًا  ،مت ربط كل �سجل من �سجالت م�شاريع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية بواحدٍ من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،والغاية وامل�ؤ�شر
املناظر له .وبالرغم من الو�ضوح والب�ساطة التي تت�سم بها هذه املنهجية� ،إال �أن دولة الإمارات مع هذا تدرك �أن كل م�شروع من م�شاريع امل�ساعدات يحقق قدر ًا كبري ًا من
2
املنافع التي تنعك�س على قطاعات و�أهداف تنموية م�ستدامة �أخرى كذلك.

الموجه لمجموعة مختارة من أهداف التنمية المستدامة
الدعم
ّ
وهذه الأهداف �أحد ع�شر هي:

الشكل  :13المساعدات اإلماراتية الموجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

)%30.1( 5,588.5

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،لألعوام )2020-2018

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

)%4.1( 764.4

)%3.6( 668.4

)%2.8( 522.1

)%1.5( 281.0

)%0.4( 78.8

)%5.8( 1,075.4

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

هدف 10

)%0.3( 48.1

)%5.0( 926.8

هدف 5

المساواة بين الجنسين

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

)%0.1( 23.5

1

9

2

11

4

7

6

)%0.1( 16.5

)%7.2( 1,338.7
هدف 1

القضاء على الفقر

18.59

مليار دوالر أمريكي

5

10

15

14

13

12

هدف 13

العمل المناخي

هدف 14

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

الحياة تحت الماء

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

هدف 15

هدف 11

هدف 12

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

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

)%0.01( 0.9

8

17

16

3

)%6.8( 1,259.6

المجموع الكلي

)%0.002( 0.4

)%18.3( 3,397.7

)%14.0( 2,594.4

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

الق�ضاء على اجلوع وتوفري الأمن
املح�سنة وتعزيز
الغذائي والتغذية ّ
الزراعة امل�ستدامة.

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

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

الحياة في البرّ

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

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

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

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

اتخاذ �إجراءات عاجلة
للت�صدي لتغيرّ املناخ و�آثاره.

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

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

�إقامة بنى حتتية قادرة على
ال�صمود ،وحتفيز الت�صنيع
امل�ستدام ال�شامل للجميع،
وت�شجيع االبتكار.
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الشكل  :14المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

)%17.7( 493.6

)%48.4( 1,350.2

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

المجموع الكلي

)%8.6( 240.0

)%6.9( 192.7

)%6.4( 177.4

)%3.9( 110.1

)%2.5( 68.8

)%2.1( 58.1

)%2.0( 56.8

)%0.7( 18.5

)%0.3( 8.7

)%0.3( 7.1

)%0.1( 3.0

)%0.1( 2.8

)%0.01( 0.2

11

9

7

6

2

5

15

8

10

)%0.01( 0.2

2.79

مليار دوالر أمريكي

)%0.005( 0.1

الموجهة لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة خالل عام 2020
المساعدات الخارجية اإلماراتية
ّ
لقد كان �أبرز �أحداث عام  2020هو تف�شي جائحة كوفيد ،19-والتي م ّثلت حتدي ًا ملدى املرونة التي تتحلى بها كل من الدول املتقدمة والنامية على حد ال�سواء وخلططها
املو�ضوعة للم�ضي قدم ًا .فمن دون �شك ،كانت للجائحة ت�أثريات خمتلفة ومتفاوتة على الأعمال واملجتمعات يف كافة انحاء العامل .حيث �أدت اجلائحة يف �أجزاءٍ عديدة من
العامل �إىل توقف بع�ض اخلدمات التي تعاين نق�ص ًا من الأ�سا�س ،والتي غالبيتها يف البلدان الأقل منو ًا .ولكن على اجلانب الآخر� ،ساهمت اجلائحة يف �إبراز �أهمية ت�ضافر
اجلهود الدولية ؛ وهو الدر�س امل�ستفاد الذي �ساهم يف الدفع بالعمل �ضمن �شراكات دولية .حيث متكنت الدول التي وقفت جنب ًا �إىل جنب لدعم قدرة الدول الأخرى
تعاف �أ�سرع بكثري ،وبال �شك قد �ساهم كل جهد مبذول يف هذا الإطار يف دفع ودعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة امل�شرتكة ال�شاملة لعدة
على ال�صمود من حتقيق ٍ
قطاعات.
ووا�صلت دولة الإمارات خالل عام  2020دعم اال�ستدامة لدول العامل من خالل بناء القدرة على ال�صمود ودعم القدرة على التعايف .ومن هذا املنطلق ،ت�ستحوذ �أعلى
�ستة �أهداف من �أهداف التنمية امل�ستدامة على  92يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة يف عام  .2020وتلك الأهداف ال�ستة هي :الهدف
 :17ت�أ�سي�س ال�شراكات لتحقيق الأهداف (مت دعم حتقيقه بقيمة  4.96مليار درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  1.35مليار دوالر �أمريكي)؛ والهدف  :3ال�صحة والرفاة
( 1.81مليار درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  493.6مليون دوالر �أمريكي)؛ والهدف  :1الق�ضاء على الفقر ( 881.6مليون درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  240مليون دوالر
�أمريكي)؛ والهدف  :11املدن واملجتمعات امل�ستدامة ( 707.8مليون درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  192.7مليون دوالر �أمريكي)؛ والهدف � :9إقامة بنى �أ�سا�سية قادرة
على ال�صمود ( 651.6مليون درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  177.4مليون دوالر �أمريكي)؛ والهدف  :4التعليم اجليد ( 404.5مليون درهم �إماراتي;  110.1مليون
دوالر �أمريكي) .
كذلك �ساهمت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  2020ب�شكل �أ�سا�سي يف � )1صياغة وتي�سري عقد �شراكات متعددة امل�ستويات للم�ساعدة يف
تعاف م�شرتك من اجلائحة؛  )2دعم م�ساعي الدول ال�شريكة املت�ضررة لتعايف �أنظمتها ال�صحية املو�شكة على االنهيار من خالل توفري الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
حتقيق ٍ
الأخرى؛  )3دعم جهود الق�ضاء على الفقر يف الوقت الذي يعاين العامل فيه من فقد الوظائف ونق�ص �سبل ك�سب املعي�شة ،وذلك من خالل التعاون يف تقدمي اال�ستجابة
الإن�سانية؛  )4ا�ستئناف الدرا�سة ودعم �إعادة فتح املدار�س وتوفري امل�ستلزمات والدعم الفوري ال�ضروري ملوا�صلة العملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات احلكومية
واالجتماعية الأخرى ذات ال�صلة .وقد �ساهمت دولة الإمارات يف جمال التعليم على م�ستوى العامل من خالل دعم �إعادة فتح املدار�س والرتكيز على حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص 
للن�ساء والفتيات �إىل جانب ت�ضمني الفئات امله ّم�شة ،وذلك من �أجل حماية ما مت حتقيقه من تغيري م�ستدام وحتقيق التنمية يف جمتمعاتهم.

المساعدات الخارجية 2020

هدف:
17

3

1

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 5

المساواة بين الجنسين

هدف 13

العمل المناخي

هدف 6

مشروع إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدية  5ميغاواط بتمويل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة المرافق العامة في إيل دي
ً
سنويا.
رومانفيل بجزر سيشل ،يستفيد من المشروع  400أسرة منخفضة الدخل ،ومن المتوقع أن يسهم في توفير حوالي مليوني لتر من الوقود
المصدر :وكالة أنباء سيشل

4

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

هدف 10

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 14

هدف 15

الحياة تحت الماء

الحياة في البرّ

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

16

13

14

12

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

هدف 12

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

38
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حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل

الشكل  :15المساعدات اإلماراتية الموجهة ألهداف التنمية المستدامة التي تدعمها سياسة المساعدات الخارجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وقطاع األنشطة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020 - 2018

هدف 1

القضاء على
الفقر

خدمات الدعم والتنسيق

خدمات الرعاية اإلجتماعية

%33.9

%23.4
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%15.4
أخرى
%27.3

هدف 8

العمل
الالئق ونمو
االقتصاد

هدف 2

القضاء التام
على الجوع

هدف 3

الصحة الجيدة
والرفاة

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
الخدمات الطبية
مكافحة األمراض المعدية
أخرى

المساهمات في المنظمات الدولية

%1.4
%1.1
%1.3

المجموع الكلي 5,588.5 :مليون دوالر أمريكي
هدف 9

الصناعة
واالبتكار
والهياكل
األساسية

البنية التحتية للنقل الجوي
البنية التحتية للنقل البري
الصناعات الزراعية
أخرى

المجموع الكلي 926.8 :مليون دوالر أمريكي

%57.0

السياسات اإلدارية لقطاع السياحة

أخرى

المجموع الكلي 1,259.6 :مليون دوالر أمريكي
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%48.3
برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
%20.0
المساهمات في المنظمات الدولية
%16.7
أخرى
%15.0

دعم الميزانية العامة
%96.2

%69.1

هدف 13

%23.3
%10.3

%78.2
%21.1
%0.7

هدف 4

التعليم الجيد

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
مرافق التعليم والتدريب
خدمات الدعم والتنسيق
أخرى

هدف 16

%33.8
%17.3
%13.6

المجموع الكلي 668.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 5

المساواة بين
الجنسين

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
المساهمات في المنظمات الدولية
أخرى

%34.6
%12.7
%8.1

المجموع الكلي 78.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

الطاقة الشمسية
أخرى

عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

%3.5
%1.2
%0.5

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
أخرى

الصحة الجيدة
والرفاة
المجموع الكلي 1,338.7 :مليون دوالر أمريكي
هدف 1

القضاء على
الفقر

المجموع الكلي 1,259.6 :مليون دوالر أمريكي

هدف 9

المجموع الكلي 1,075.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 2

القضاء التام على
الجوع
المجموع الكلي 926.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 4

دعم الميزانية العامة
اإلجراءات المتعلقة بالديون

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

%87.7
%5.3
%2.8
%4.2

المجموع الكلي 3,397.7 :مليون دوالر أمريكي

التعليم الجيد
المجموع الكلي 668.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

المجموع الكلي 522.1 :مليون دوالر أمريكي

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
توليد الطاقة من الموارد المتجددة

%94.8

المجموع الكلي 2,594.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 17

منظمات ومؤسسات دعم المرأة

المساهمات في المنظمات الدولية
أخرى

%35.3

%44.6

دعم الميزانية العامة
التطوير القضائي والقانوني

هدف 16

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

المجموع الكلي 1,338.7 :مليون دوالر أمريكي

السالم
والعدل
والمؤسسات
القوية

المجموع الكلي 3,397.7 :مليون دوالر أمريكي

%9.8

المجموع الكلي 0.9 :مليون دوالر أمريكي

%9.4

هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

هدف 3

المساهمات في المنظمات الدولية

التعليم والتدريب البيئي

المجموع الكلي 5,588.5 :مليون دوالر أمريكي

%12.1

%9.0

السياسات اإلدارية لقطاع البيئية

هدف 8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

المجموع الكلي 2,594.4 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 1,075.4 :مليون دوالر أمريكي

العمل المناخي

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020-2018

%38.1
%14.1
%13.8
%34.0

المجموع الكلي 522.1 :مليون دوالر أمريكي

هدف 5

المساواة بين
الجنسين

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل العالي
ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة

3,845.3
1,261.2
406.0
65.5
10.5
1,635.7
1,064.0
330.6
238.6
128.8

%68.8
%22.6
%7.3
%1.2
%0.1
%48.1
%31.3
%9.7
%7.0
%3.8

ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي
برامج في دول متعددة
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض

1,407.7
1,151.9
31.1
2.1
1.4
0.3

%54.3
%44.4
%1.2
%0.08
%0.06
%0.01

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل العالي
برامج في دول متعددة
الدخل المنخفض

521.0
355.9
169.5
159.5
129.5
3.2

%38.9
%26.6
%12.7
%11.9
%9.7
%0.2

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل العالي
الدخل المنخفض

717.8
293.2
140.9
94.6
12.5
0.7

%57.0
%23.3
%11.2
%7.4
%1.0
%0.1

الدخل العالي
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل المنخفض

701.1
172.7
138.5
62.4
0.7
0.1

%65.2
%16.1
%12.9
%5.8
%0.07
%0.01

ً
نموا
الدول األقل
برامج في دول متعددة
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل العالي

627.3
167.1
63.0
38.9
30.5

%67.7
%18.0
%6.8
%4.2
%3.3

برامج في دول متعددة
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل
الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل

276.4
202.3
135.8
27.6
26.3

%41.4
%30.3
%20.3
%4.1
%3.9

273.1
116.3
64.5
34.3
34.1
0.0002

%52.3
%22.3
%12.3
%6.6
%6.5
%0.00004

51.2
26.9
0.4
0.3

%65.0
%34.2
%0.5
%0.3

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل المنخفض
برامج في دول متعددة
ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

المجموع الكلي 78.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 13

العمل المناخي
المجموع الكلي 0.9 :مليون دوالر أمريكي

برامج في دول متعددة
الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

0.7
0.2
0.1
0.01

%78.2
%15.8
%5.3
%0.7
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2020

الدعم اإلماراتي الموجّ ه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ً
تلقيا للدعم من أهداف التنمية المستدامة وقطاعات المساعدات المرتبطة بها
أعلى ستة أهداف

تقوية وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من
أجل التنمية المستدامة.

يوجه
يت�ضمن الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة خم�س غايات �أ�سا�سية متعلقة بال�شراكات والتعاون ل�ضمان النجاح يف حتقيقه ،وهي )1 :التمويل :والذي ّ
�أغلبه كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية وحتويالت مالية؛  )2تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛  )3بناء القدرات؛  )4التجارة؛  )5م�شكالت الأنظمة :والتي ت�شمل البيانات
والرقابة وامل�ساءلة ،والتي ت�شمل كذلك �أنظمة الإح�صاءات الوطنية.
ال �شك يف �أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر هو عقد �شراكات عاملية قوية وتعزيز التعاون الدويل .كما �أن حت�سني فر�ص االطالع على
املعارف والتكنولوجيا واحل�صول عليها من بني �أهم �سبل م�شاركة املعارف وتبني االبتكارات .ويعترب تن�سيق ال�سيا�سات مل�ساعدة الدول النامية يف �إدارة ديونها ،وكذلك
تعزيز اال�ستثمار يف الدول الأقل منو ًا �أمران حيويان لتحقيق كل من النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة .وحيث �إن هناك العديد من الدول التي يف حاجة للح�صول على
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية لت�شجيع النمو االقت�صادي والتجارة فيها.
ً
منذ عام  ،2016تركز امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ب�شكل خا�ص على البلدان الأقل منوا ،حيث جنحت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف
تلبية الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة مبقدار  0.15يف املئة ل�صالح تلك البلدان ،بل وجتاوزتها يف بع�ض الأعوام .ومت خالل عام  ،2020توجيه  70يف املئة من
�إجمايل امل�ساعدات املخ�ص�صة لتحقيق الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة ل�صالح  11دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا ،بقيمة  3.50مليار درهم �إماراتي
( 750.3مليون دوالر �أمريكي) .
وحر�صا من دولة الإمارات على دعم حتقيق هذا الهدف ،تعمل الدولة من خالل عالقات �شراكة ثنائية ،على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،مع كل من الدول النامية
واجلهات الفاعلة الر�سمية كذلك الدول املانحة واملنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف واملنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بالإ�ضافة �إىل القطاع
اخلا�ص .هذا وتهدف برامج ال�شراكة االقليمية التي تنفذها دولة الإمارات �إىل دعم الدول النامية الأقليمية يف حتقيق �أولوياتها التنموية الوطنية.
ويف عام  ،2020بلغ �إجمايل املدفوعات املقدمة لدعم حتقيق الهدف ال�سابع ع�شر مايقرب من  4.96مليار درهم �إماراتي ( 1.35مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي
 48.4يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة عام .2020
و�ساندت دولة الإمارات الدول ال�شريكة من خالل دعمها يف حتقيق خططها التنموية الوطنية ،من خالل دعم قطاعات امليزانية العامة ،ودعم �سيا�سات و�إدارة القطاع
احلكومي ،من بني قطاعات رئي�سية �أخرى وذلك مب�ساعدات بلغت  4.84مليار درهم �إماراتي ( 1.32مليار دوالر �أمريكي) ،وبيانها كالتايل:

ضمان تمتّ ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في
جميع األعمار.

ح�صل الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة على مدفوعات �إجمالية بقيمة  1.81مليار درهم �إماراتي ( 493.6مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  17.7يف
املئة من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة عام .2020
املوجه لتحقيق الهدف الإمنائي الثالث ،اخلا�ص بالرعاية ال�صحية ،كم�ساعدات �إن�سانية .وال عجب يف �أن ت�أتي القطاعات الفرعية
مت توجيه اجلزء الأكرب من الدعم ّ
التالية ،وهي :الرعاية ال�صحية يف حاالت الطوارئ ،واخلدمات الطبية ،ومكافحة الأمرا�ض املُعدية ،والبنية التحتية ال�صحية الأ�سا�سية يف مقدمة القطاعات الفرعية التي
مت دعمها ،وكما يلي:

)%75.9( 374.6
الصحة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

)%12.0( 59.2
الخدمات الطبية

)%8.7( 42.8
مكافحة األمراض
المعدية

)%1.5( 7.6
التثقيف الصحي

)%1.0( 5.2
البنية التحتية
األساسية لقطاع
الصحة

)%0.5( 2.5
خدمات الدعم
والتنسيق

)%0.4( 1.8
أخرى

من بني �أعلى الدول ال�شريكة تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات ل�صالح القطاعات املبينة �أعاله :جمهورية باك�ستان اال�سالمية واليمن والأردن وال�سودان وكازاخ�ستان� ،إىل
جانب دول �أخرى.
)%94.9( 1,281.9
دعم الميزانية
العامة

)%2.6( 35.2
السياسات اإلدارية
للقطاع العام

)%1.4( 19.1
المساهمات في
المنظمات الدولية

)%1.0( 13.9
التكاليف اإلدارية
للجهات المانحة
اإلماراتية

)0.1 (0.004%
خدمات الدعم
والتنسيق

�أبرز الدول ال�شريكة التي تتلقى الدعم من دولة الإمارات ل�صالح القطاعات املبينة �أعاله :ال�سودان وجنوب ال�سودان و ال�سنغال وجمهورية القمر املتحدة و مايل و تنزانيا،
�إىل جانب دول �أخرى.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2020

الدعم اإلماراتي الموجّ ه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إقامة بنى أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع
المستدام الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار.

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

ح�صل الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة على مدفوعات �إجمالية بقيمة  881.6مليون درهم �إماراتي ( 240مليون دوالر �أمريكي) � ،أي ما يوازي  8.6يف املئة من
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة عام .2020

ح�صل الهدف التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة على مدفوعات �إجمالية بقيمة  651.6مليون درهم �إماراتي ( 177.1مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  6.4يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة عام .2020

املوجه لتحقيق هدف الق�ضاء على الفقر ،يف �صورة م�ساعدات تنموية .مت توجيه غالبية هذا الدعم �إىل  3قطاعات فرعية هي :خدمات
مت توجيه اجلزء الأكرب من الدعم ّ
الرعاية االجتماعية ،ثم خدمات الدعم والتن�سيق يف املرتبة الثانية ،و�أخري ًا امل�ساعدات متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ كثالث القطاعات الفرعية الأعلى تلقي ًا للدعم،
�إىل جانب قطاعات فرعية �أخرى .وبيانها كالتايل:

املوجه ل�صالح حتقيق الهدف الإمنائي التا�سع كم�ساهمات يف حتقيق التنمية يف الدول ال�شريكة ،من خالل حت�سني البنى التحتية واخلدمات احليوية،
مت توجيه غالبية الدعم ّ
وح�صلت ثالثة قطاعات تنموية على الن�صيب الأكرب من هذا الدعم ،وهي :البنية التحتية للنقل اجلوي ،والبنية التحتية للنقل الربي ،وال�صناعات الزراعية( .التفا�صيل
�أدناه).
�أثبتت اخلربات الواقعية يف كافة الدول تقريب ًا �أهمية املطارات والطرق يف مكافحة اجلائحة وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات �إىل جانب احلفاظ على �سال�سل �إمداد
عاملية فعالة وعلى قدر من الكفاءة.

)%46.8( 112.4
خدمات الرعاية
اإلجتماعية

)%24.7( 59.4
خدمات الدعم
والتنسيق

)%4.1( 9.8
)%19.9( 47.7
مواد إغاثية متنوعة الخدمات االجتماعية
في حاالت الطوارئ األساسية متنوعة
اإلنسانية

)%3.0( 7.1
االيواء والمواد غير
الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

)%1.1( 2.5
المساهمات في
المنظمات الدولية

)%0.4( 1.0
إعادة اإلعمار
والتأهيل في حاالت
الطوارئ

)%85.2( 151.2
البنية التحتية للنقل
الجوي

)%13.5( 24.0
البنية التحتية للنقل
البري

املوجه لتحقيق الهدف الإمنائي التا�سع.
جاءت املالديف واليمن على ر�أ�س الدول الأكرث تلقي ًا للدعم ّ

)%1.2( 2.1
الصناعات الزراعية
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الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2020

الدعم اإلماراتي الموجّ ه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع
وآمنة ،وقادرة على الصمود ومستدامة.

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز
ّ
التعلم مدى الحياة للجميع.
فرص

ح�صل الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة على مدفوعات �إجمالية بقيمة  404.50مليون درهم �إماراتي ( 110.1مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  3.9يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة عام .2020

الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة على مدفوعات �إجمالية بقيمة  707.8مليون درهم �إماراتي ( 192.7مليون دوالر �أمريكي )� ،أي ما يوازي  6.9يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة عام .2020

مت دعم التعليم يف حاالت الطوارئ ك�أحد �أهم القطاعات الفرعية �ضمن قطاع التعليم ،وكجزء من اال�ستجابة الإن�سانية لدولة الإمارات .كما وج ّهت الإمارات دعم كبري
ل�صالح عدة قطاعات فرعية �ضمن قطاع التعليم ،من بينها تطوير مرافق التعليم والتدريب ،والتعليم ال�صحي ،والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

مت توجيه غالبية الدعم املقدم ل�صالح حتقيق الهدف الإمنائي احلادي ع�شر ،ا َملعني بتعزيز البنى التحتية العامة واخلدمات االجتماعية� ،إىل قطاعات فرعية �شملت :التنمية
احل�ضرية و�إدارتها ،م�شاريع الإ�سكان منخف�ض التكلفة ،التنمية القروية� ،إىل جانب قطاعات �أخرى ،كما هو مو�ضح �أدناه:

)%32.0( 35.2
التعليم في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

)%30.1( 33.2
مرافق التعليم
والتدريب

)%15.8( 17.4
التعليم العالي

)%5.5( 6.1
السياسات اإلدارية
لقطاع التعليم

)%3.1( 3.4
األبحاث التعليمية

)%2.3( 2.5
التدريب المهني

)%11.1( 12.3
أخرى

�ساهمت مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املبينة �أعاله املقدمة من دولة الإمارات يف اال�ستجابة الإن�سانية للعديد من الأزمات ،على ر�أ�سها �أزمة تف�شي فريو�س كورونا
(كوفيد )19-يف العديد من الدول و�أزمة اليمن و�أزمة �سوريا و�أزمة الجئي الروهينجا ،وغريها من الأزمات.

)%26.0( 50.2
المنشآت الدينية

)%17.5( 33.8
التنمية الحضرية
وإدارتها

)%16.8( 32.3
الثقافة والترفية

)%15.1( 29.2
سياسة البناء
واإلدارة التنفيذية

)%12.4( 23.8
اإلسكان منخفض
التكلفة

)%3.8( 7.2
البرامج الموسمية

)%8.4( 16.2
أخرى

�شملت قائمة الدول ال�شريكة الأكرث تلقي ًا للدعم من دولة الإمارات ل�صالح القطاعات املبينة �أعاله :م�صر وال�صومال و املالديف والعراق ومايل� ،إىل جانب دول �أخرى
الدولة.
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المقاالت

مــقــــــــال

المساعدات الخارجية 2020

الطاقة المتجددة

أنفقت دولة اإلمارات حوالي  169مليون درهم اماراتي ( 46مليون دوالر أمريكي)
لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول من خالل تطبيق حلول تقنية
متعمقة تشمل دراسات جدوى مالية وتقنية.
مستندة إلى تقييمات
ّ
من بني مبادرات الطاقة املتجددة �إطالق
�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة عام  ،2017بقيمة
 183.65مليون درهم اماراتي ( 50مليون دوالر
�أمريكي) تُخ�ص�ص كمنح متعددة ال�سنوات لتمويل
م�شاريع الطاقة املتجددة يف دول منطقة الكاريبي .
جاء �إطالق �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات
ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة ا�ستجاب ًة

الرتفاع تكاليف �إنتاج الطاقة يف الدول اجلزرية
مبنطقة الكاريبي ،والتي حددتها الوكالة الدولية
املعجل
للطاقة املتجددة (�إيرينا) و�إجراءات العمل َّ
للدول اجلزرية ال�صغرية النامية (م�سار �ساموا)
باعتبارها �أحد العقبات الأ�سا�سية يف �سبيل حتقيق
النمو.
ميثل ال�صندوق �شراكة ب ّناءة وتعاون فريد من نوعه

بني ثالث جهات �إماراتية ،ت�ضم وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل لدولة الإمارات العربية املتحدة
و�صندوق �أبوظبي للتنمية و�شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل (م�صدر).
مت تنفيذ  3م�شاريع يف جزر الباهاما ،و�سانت
فين�سينت وغرينادين ،وباربادو�س يف الربع الرابع
من عام  ،2020بينما جاري العمل على تنفيذ

ثالثة م�شاريع �آخرين يف �أنتيغوا وباربودا ،وبليز،
والدومينيكا ،مت تنفيذ بع�ض  مراحل كل م�شروع من
تلك امل�شاريع مب�ستويات �إجناز خمتلفة.
ف�ض ًال عن التنفيذ الفعلي للم�شاريع على �أر�ض الواقع،
يعد �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة مبثابة و�سيلة ف ّعالة لدعم
وت�شجيع �سيا�سات الطاقة املتجددة يف بع�ض الدول �إىل
جانب عر�ض تقدمي الدعم يف �صورة م�ساعدات فنية .
فعلي �سبيل املثال� ،ساهم النجاح يف تنفيذ امل�شاريع
يف �أنتيغوا وباربودا والتباحث املبا�شر مع م�ستويات
حكومية رفيعة هناك يف �إحداث تغيريات ها ّمة
من �ش�أنها زيادة تطوير وا�ستخدام م�صادر الطاقة
املتجددة يف الدولة.

كما يجدر بالذكر �أن مبادرة امل�ساواة بني اجلن�سني
املنفذة يف �إطار �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات
ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة قد �ساهمت يف
حث متعهدي تنفيذ امل�شاريع على تكليف  30يف املئة
من وظائف امل�شاريع للن�ساء ،مبا يف ذلك تويل وظائف
على م�ستوى �إدارة وهند�سة امل�شاريع يف بليز وباربودا
على �سبيل املثال.
عالوة على ما �سبق ،جرى تطبيق و�سائل
مبتكرة للتخفيف من �آثار جائحة فريو�س كورونا
كوفيد 19-التي �أدت لفر�ض قيود على ال�سفر و�إحداث
تغيريات جوهرية يف و�سائل تنفيذ امل�شاريع  .حيث
ا�ستحدث �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة طرق ًا جديدة لتنفيذ

امل�شاريع ،من بينها اللجوء �إىل عقد االجتماعات
االفرتا�ضية لإجراءات املناق�صات ،والتعاون املبا�شر
مع �أ�صحاب امل�صانع والأطراف املعنية املحلية ،وزيادة
االعتماد على اخلرباء واملوارد املحلية واال�ستكمال
باخلرباء الدوليني  .هذا ف�ض ًال عن تر�سيخ التعاون
الوثيق مع ال�سلطات يف الدول املعنية واملتعهدين
لتي�سري حل امل�شكالت ومواجهة التحديات ب�أ�سلوب
مرن يف الوقت املنا�سب

مشروع توليد الطاقة الشمسية في باربادوس.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"
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الفصل الثالث:

المساعدات الخارجية 2020

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

ً
المساعدات
السنوات،
وعلى
اإلمارات،
ظلت
دولة
عائقا أمام
تولي يقف
أن ذلك لم
مردول العالم ،إال
لجميع
كوفيد–19
دولةسببتها جائحة
التحديات التي
بالرغم من

وقد
اهتماما
والكوارث
اإلنسانية
سيما
متزايدا.وال
األزمات والكوارث
واإلغاثية عند
األزماتاإلنسانية
عندالمساعدات
واإلغاثيةتقديم
العون من خالل
اإلمارات في مد يد

العام
خالل
إنسانية
مساعدات
الدولةبلغمن
قدمته
للتصديما
الدولجملة
بلغت
خالل
إنسانية
مساعدات
الدولة من
مجموع ما قدمته
كوفيد .19-وقد
لجائحة
وقوفها مع
دوالر
580.5
يقارب
درهم
نحومليار2.13
في
مليون 19.45
وهو ما يمثل
دوالر أمريكي)،
(مامليون
542.5
مليار(ما يقارب
درهم إمارتي
1.99 2019
العام  2020نحو

 %7.3من جملة المساعدات الخارجية
يمثل
وهو ما
أمريكي)،
اإلمارات.
الخارجية لدولة
المساعدات
المئة من جملة

اإلمارات.
ولدولةلدولة
عديدة إلغاثة متضرري الكوارث الطبيعية خالل العام بسبب التحديات التي تواجهها
اإلمارات مواقف
بعض البلدان نتيجة التغيرات المناخية والذي يؤكد دعم دولة اإلمارات من خالل مد يد العون للعديد من ضحايا

ولكن
مختلف
توزعت
في
اإلنسانية،الماليين
القطاعاتالمروعة على حياة
المستمرة والفيضانات
علىالغابات
المساعدات وحرائق
تسببت موجات الجفاف
الكوارث بعدما
والتعليم والصحة في حاالت الطوارئ
كان
الغذاءلإلغاثة.
لتوفيرأمس الحاجة
وأصبحوا في
عام ،2020

بقيمة
الغذاء
لتوفير
مساعدات
تقديم
حيث تم
األكبر،
النصيب
شمولية
يعكس
والفرعية ،ما
الرئيسية
من القطاعات
مجموعة واسعة
اإلنسانية
المساعدات
وقد شملت

حاالتيمثل
وهو ما
أمريكي)
دوالر
مليون
مليون درهم
وتنوع 982.9
الطوارئ
الصحة في
وأحتل قطاع
الشريكة.
( 267.6الدول
وإستجابتها إلحتياجات
المساعدات اإلماراتية

درهم حين
مليارفي
،2019
للعام
جملة
مقارنةمن
%46.1
إماراتي
القطاع 1.4
اإلنسانية هذا
المساعاتقيمة مساعدات
الماضي ،حيث بلغت
بالعام
المرتبة األولى

بقيمة
الطوارئ
حاالت
جملةفي
التعليم
لتوفير
(374.6تم
والذي
.2020
اإلنسانية لعام
المساعدات
المئة من
مساعدات  69في
تقديمأمريكي) ما يمثل
مليون دوالر

33

المساعدات
المقدمة
اإلنسانية
اإلنسانية
المساعدات
اإلمارات
دولة
اإلمارات
دولة
منمن
المقدمة

الفصليمثل
على ما
وهو
أمريكي)
مليون
مليون
تركز حول341
الخاص
(لإلطالع
دوالركوفيد19-
التصدي لجائحة
( 92.8في
درهمدعم الدول
اإلمارات نحو
جهود دولة

الثانيةفي
الصحة
ولقطاع
المساعدات
%16
حيث
والتنسيق المرتبة
اإلنسانية،الدعم
احتل قطاع خدمات
جملةللجائحة) .في حين
منللتصدي
اإلمارات
بجهود دولة

مليون دوالر
درهم
مليون
بقيمة
الطوارئ
حاالت
المساعدات
( 66.8من جملة
12.13في المئة
بنسبة
245.5أمريكي)
مليون دوالر
إماراتي (65.8
مليون درهم
بلغت 241.6
اإلنسانية
المساعدات
حاالت جملة
 %11.5من
بنسبة
أمريكي)
قيمتها
حيث وصلت
جزء مهما أيضا
تمثل الغذائية في
قطاع المواد
وشكل
اإلنسانية للدولة،
الطوارئ ً

االمارات.
لدولة
( 47.7مليون دوالر أمريكي) بنسبة  8.78في المئة أعلى مما سبق تقديمه
درهم إمارتي
 175.2مليون
في العام الماضي.
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المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

الهالل األحمر اإلماراتي أثناء توزيع مواد اإلغاثة على المتضررين من ثوران بركان "تال" في الفلبين.
المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

اإلمارات ترسل إمدادات طبية إلى جنوب أفريقيا لمواجهة جائحة الكورونا (كوفيد.)19-
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

تفاصيل القطاعات الممولة
يف عام  ،2020ازداد عدد الدول التي ا�ستفادت من امل�ساعدات الإن�سانية لدولة الإمارات بالرغم من جائحة كورونا وو�صلت �إىل حوايل  128دولة ،وكانت اليمن واالردن
و�سوريا وال�سودان على قائمة هذه الدول واملتاثرة بالتحديات االن�سانية .ومازالت اليمن حتظى بالن�صيب الأكرب من امل�ساعدات الإماراتية خالل العام  ،2020بقيمة
 205.38مليون درهم �إمارتي ( 55.8مليون دوالر �أمريكي) ومبا ن�سبته  10.31يف املئة من جملة امل�ساعدات الإن�سانية لدولة الإمارات .وقد تركزت على حمالت
الإغاثة الإن�سانية لتقدمي امل�ساعدات الغذائية للنازحني بالإ�ضافة �إىل �أن دولة الإمارات كانت �أحد �أكرب امل�ساهمني الدوليني يف دعم اليمن ملواجهة جائحة كورونا.
 �أما بالن�سبة �إىل الأردن و�سوريا ا�ستمر املخ ّيم الإماراتي الأردين لالجئني ال�سوريني «مريجيب الفهود» يف تنفيذ براجمه الإن�سانية والتي تهدف �إىل م�ساندة الأ�شقاء
ال�سوريني  ،ودعم الأردن للتخفيف من معاناتها من تبعات اللجوء .حيث بلغت قيمة امل�ساعدات للأردن  140.90مليون درهم �إمارتي ( 38.36مليون دوالر �أمريكي)
ومبا ن�سبته  7يف املئة �أما �سوريا فو�صلت قيمة امل�ساعدات الإن�سانية  81.40مليون درهم �إماراتي ( 22.16مليون دوالر �أمريكي) بن�سبة  4يف املئة وتركزت على دعم
القطاع ال�صحي ب�سبب ال�صراع وت�أثر املنظومة ال�صحية يف �أنحاء �سوريا ،مع نق�ص الكوادر الطبية وتف�شي وباء كورونا ليفاقم الو�ضع �سوءا� .أما ال�سودان ،فقد بلغت قيمة
امل�ساعدات  71مليون درهم �إماراتي ( 19.40مليون دوالر �أمريكي) بن�سبة  3.5يف املئة من �ضمنها تقدمي مواد �إغاثية لدعم املت�ضررين من الفي�ضانات وتزويدهم
باملواد والأ�سا�سيات الالزمة لتح�سني قدرتهم على مواجهة الآثار التي خلقتها تلك الفيا�ضانات.

الجهات المانحة اإلماراتية
قامت  17جهة مانحة �إماراتية بتقدمي الدعم الإن�ساين والإغاثي بقيمة �إجمالية بلغت 1,992.5مليون �إماراتي ( 542.50مليون دوالر �أمريكي) خالل العام   .2020
جائت امل�ساعدات احلكومية على ر�أ�س اجلهات الإماراتية املانحة حيث بلغت قيمتها  1,647.56مليون درهم �إماراتي ( 448.56مليون دوالر �أمريكي) ما ميثل  83يف
املئة من �أجمايل الدعم املقدم من الدولة و�أكرب مانح للم�ساعدات الإماراتية  .بالإ�ضافة �إىل اجلهات الإماراتية املانحة الأخرة كهيئة الهالل االحمر الإماراتي واحلا�ضرة
دائم ًا يف حاالت الطوارئ والأزمات والتي تعترب الذراع الإن�ساين الأول لدولة الإمارات ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة دبي العطاء ،واملدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية يف دبي التي كان لها دور ًا بارز ًا خالل جائحة كوفيد 19-باعتبارها مركز عاملي للخدمات اللوج�ستية و�أكرب خمزن للم�ساعدات الإن�سانية
والإغاثية ،وم�ؤ�س�سة القلب الكبري وغريها من اجلهات.
(�سيتم التطرق ب�شكل تف�صيلي حول �أبرز امل�شاريع يف الف�صل اخلام�س اجلهات املانحة).

الشكل  :16المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

حسب الجهة المانحة

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020
االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1.3( 7.1

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%69.1( 374.6

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت
الطوارئ
)%0.2( 1.1

خدمات الدعم والتنسيق
)%12.1( 65.8
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%8.8( 47.7
التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%6.5( 35.2
المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1.9( 10.4

542.5

دوالر أمريكي

األمن والحماية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%0.1( 0.5
المياه والصحة العامة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%0.02( 0.1

المساعدات الحكومية

)%82.7( 448.6

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

)%8.3( 45.0
)%3.6( 19.4
)%2.5( 13.5
)%0.9( 4.9
)%0.7( 3.6

مؤسسة دبي العطاء

)%0.4( 2.1

هيئة االعمال الخيرية العالمية

)%0.3( 1.6

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.2( 0.9

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.1( 0.8

أخرى

)%0.4( 2.1
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الفصل الثالث:

المساعدات الخارجية 2020

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

حسب الدول

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020
اليمن

األردن

سورية

السودان

كازاخستان
كولومبيا
صربيا
لبنان

موريتانيا
العراق
أخرى

)%10.3( 55.9
)%7.1( 38.4
)%4.1( 22.2
)%3.6( 19.4
)%3.2( 17.4
)%3.0( 16.0
)%2.9( 15.6
)%2.7( 14.7
)%2.5( 13.5
)%2.3( 12.6
)%58.4( 316.9

المستفيدون من المساعدات اإلنسانية
وقد �ساهمت اجلهات الإماراتية املانحة بالعديد من امل�شاريع الإن�سانية والتي تركزت معظمها على دعم قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ والقطاع ال�صحي
للدول التي عانت من تداعيات اجلائحة وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من �إنت�شار فايرو�س كورونا .كما وا�صلت دولة الإمارات ح�ضورها الإن�ساين على �صعيد �إغاثة
املت�ضررين من الكوارث الطبيعية التي �شهدها العامل الناجتة عن التغري املناخي.
كما ا�ستمرت جهود دولة الإمارات لإغاثة الأ�سر املحتاجة واملت�ضررة من الأو�ضاع يف اليمن حيث بلغت قيمة الدعم املقدم  205.4مليون درهم �إماراتي ( 55.9مليون
دوالر �أمريكي) يف  .2020بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدات العاجلة للمت�ضررين من في�ضانات ال�سودان وتزويدهم باملواد والأ�سا�سيات الالزمة لتح�سني وتعزيز قدرتهم
على مواجهة �آثار الفي�ضانات حيث بلغت قيمة امل�ساعدات    11.3مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر �أمركي).
كما وا�صلت دولة الإمارات بتقدمي الدعم املايل لوكاالت الأمم املتحدة بقيمة �إجمالية بلغت  220مليون درهم �إماراتي ( 60مليون دوالر �أمريكي) وكان الن�صيب االكرب
ملنظمة ال�صحة العاملية بقيمة  45.9مليون درهم �إماراتي ( 12.5مليون دوالر امريكي) بتوفري املواد الطبية للعديد من الدول املت�ضررة من جائحة كوفيد .19-يليها برنامج
االغذية العاملي بقيمة  37.2مليون درهم �إماراتي ( 10.1مليون دوالر �أمريكي) لدعم جهود الربنامج للت�صدي جلائحة كوفيد 19-عاملي ًا (للإطالع على الف�صل اخلا�ص 
بجهود دولة الإمارات للت�صدي للجائحة).
كما مت التعاون مع منظمات �شبه حكومية مثل وكالة التعاون التقني والتنمية ( )ACTEDحيث مت تقدمي مبلغ  7.35مليون درهم �إماراتي ( 2مليون دوالر �أمريكي)
لتقدمي امل�ساعدات يف حاالت الطوارئ لل�سكان املت�ضررين من ال�صراع مبنطقة �شمال �شرق �سوريا.

توزيع المواد الغذائية على المحتاجين بالشراكة مع برنامج
األغذية العالمي في اليمن.
المصدر :برنامج األغذية العالمي

الهالل األحمر اإلماراتي أثناء توزيع مواد إغاثة على المتضررين من الفيضانات في السودان.
المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
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المقدمة من دولة اإلمارات
التركز الجغرافي للمساعدات الخارجية
َّ

ظلت دولة اإلمارات ،وعلى مر السنوات ،تولي المساعدات

اإلنسانية واإلغاثية عند األزمات والكوارث اهتماما متزايدا .وقد

دولة
مساعداتألكثر
منعام 2020
الدولةفي
اإلماراتية
المساعدات
امتدت
170العام
منخالل
إنسانية
قدمته
بلغت جملة ما

المئة
بنصيب 47
(ماإفريقيا
درهمقارة
دولة في
منها
في دوالر
مليون
يقارب 580.5
 53مليار
2.13
العالم،نحو
حول2019

دوالر
1.31مليار
إماراتي (
درهم
 4.81مليار
المساعدات
الخارجية
المساعدات
جملة
 %7.3من
بقيمةيمثل
وهو ما
من أمريكي)،
دولة في قارة آسيا بنسبة  39.6في المئة من
لدولة و 43
أمريكي)،
اإلمارات.
المساعدات بقيمة  4.05مليار درهم إماراتي ( 1.1مليار دوالر

من
المئة
 3.1في
أوروبا بنسبة
قارة
المساعداتفي
توزعتو  31دولة
أمريكي)،
ولكن
اإلنسانية،
القطاعات
مختلف
على
دوالر
87.3مليون
إماراتي
والتعليمدرهم
 321مليون
وبقيمة
المساعدات
الطوارئ
في( حاالت
والصحة
الغذاء
لتوفير
كان

بقيمة
مساعدات2.9
األمريكيتين بنسبة
النصيب36
أمريكي) ،و
المئة بقيمة
فيالغذاء
لتوفير
فيتم تقديم
دولةحيث
األكبر،
ما
أمريكي)،و
مليون دوالر
(79.9(267.6
درهمإماراتي
درهم
مليون
293.5
يمثل
أمريكي) وهو ما
مليون دوالر
مليون
982.9
المساعاتباقي دول
موزعة على
دولة
يقرب من
العالم ،2019.في حين
اإلنسانية للعام
جملة
18من
%46.1

افتتاح جسر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في باكستان.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان

34

المساعدات
التركز الجغرافي للمساعدات
اإلنسانية المقدمة
المقدمة من دولة
الخارجية
َّ
من دولة اإلمارات
اإلمارات

تم تقديم مساعدات لتوفير التعليم في حاالت الطوارئ بقيمة

 341مليون درهم ( 92.8مليون دوالر أمريكي) وهو ما يمثل

 %16من جملة المساعدات اإلنسانية ،ولقطاع الصحة في

حاالت الطوارئ بقيمة  245.5مليون درهم ( 66.8مليون دوالر

أمريكي) بنسبة تمثل  %11.5من جملة المساعدات اإلنسانية

لدولة االمارات.
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التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

مقدمـــــــــــة

يوفر الف�صل الرابع معلومات مف�صلة عن التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية االماراتية يف عام � ،2020سوا ًء على م�ستوى القارات �أو �أهم الدول ذات الن�سبة الأكرب
يف تلقي امل�ساعدات اخلارجية ،و�أي�ضا حتليل امل�ساعدات املقدمة �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة ،كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية
ال�صغرية النامية� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سيتم تناول مبزيد من التف�صيل لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي نفذتها دولة الإمارات يف عدد من الدول كمحور الرتكيز .

الشكل  :17مبالغ المساعدات المدفوعة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

87.3
%3.1
1,103.0
%39.6

79.9
%2.9

أوروبا
االمريكيتين
ٔ

آسيا

1,309.5
%47.0

6.5
%0.2

أفريقيا

202.3
%7.3

أوقيانوسيا

عالمي

المجموع الكلي

2.79

أفريقيا

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

تدعم مؤسسة دبي العطاء التعليم في النيجر.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

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

�إقاليم متعددة (عاملي)

1,309.5

%47.0

1,061.2

%81.0

126.7

%9.7

112.2

%8.6

3.8

%0.3

3.6

%0.3

2.0

%0.2

1,103.0

%39.6

859.1

%77.9

138.8

%12.6

65.8

%6.0

28.9

%2.6

9.4

%0.9

1.0

%0.1

202.3

%7.3

202.3

%100.0

أوروبا

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

االمريكيتين
ٔ

�أمريكا اجلنوبية
الكاريبي
�أمريكا الو�سطى
�أمريكا ال�شمالية
أوقيانوسيا

�أ�سرتاليا ونيوزيلندا
ميالنيزيا
بولنيزيا
مايكرونيزيا

مليار دوالر أمريكي

87.3

%3.1

58.9

%67.5

14.8

%16.9

13.2

%15.1

0.4

%0.5

79.9

%2.9

59.9

%74.9

13.4

%16.7

6.4

%8.0

0.3

%0.3

6.5

%0.2

4.4

%67.4

0.8

%12.6

0.7

%11.1

0.6

%8.9
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اإلمارات
دولةاإلمارات
مندولة
المقدمةمن
الخارجيةالمقدمة
للمساعداتالخارجية
الجغرافيللمساعدات
التركيزالجغرافي
التركز

الشكل  :19المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجّ هة لقارة أفريقيا

أفريقيا

حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

جاءت قارة إفريقيا في
المرتبة األولى في تلقي
المساعدات الخارجية اإلماراتية
في عام  2020بقيمة  4.81مليار
درهم إماراتي ( 1.3مليار دوالر أمريكي)
وبنسبة  47في المئة من إجمالي
المساعدات ،بزيادة  13.5في المئة في
نصيب قارات العالم في تركز المساعدات
عام .2019

شمال أفريقيا

غرب أفريقيا

شرق أفريقيا

1,061.2
%81.0

126.7
%9.7

112.2
%8.6

1,030.6
27.5
3.1

%97.1
%2.6
%0.3

71.9
26.5
28.3

وعلى م�ستوى قطاعات امل�ساعدات اخلارجية ،فقد
توزعت امل�ساعدات املوجة لقارة �أفريقيا يف عام
 2020على  15قطاع ًا رئي�سي ًا و�أكرث من  54قطاع ًا
فرعي ًا من قطاعات امل�ساعدات؛ ويعد قطاع دعم
الربامج العامة من �أهم قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية التي مت توجيها لقارة �إفريقيا خالل
عام  ،2020بقيمة  3.49مليار درهم �إماراتي

ويف عام  ،2020مت توجيه  7يف املئة من امل�ساعدات
للقارة الإفريقية لقطاع ال�صحة بقيمة  329مليون
درهم �إماراتي ( 89.6مليون دوالر �أمريكي) .
وتركزت امل�ساعدات ال�صحية ب�صفة رئي�سية يف
امل�ساعدات ال�صحية يف حاالت الطوارئ   .كما مت
توجيه  3يف املئة من امل�ساعدات املقدمة للقارة �إىل
قطاع توليد الطاقة و�إمداداتها بقيمة  127مليون
درهم �إماراتي ( 34.6مليون دوالر �أمريكي)،
وبذلك تكون امل�ساعدات للقارة تركزت بن�سبة
 90يف املئة يف القطاعات الأربعة ال�سابقة� .إ�ضافة
�إىل توجيه م�ساعدات يف قطاعات �أخرى كقطاع

3.8
%0.3

0.6
3.1
0.1

إنسانية

3.6
%0.3

%15.1
%82.6
%2.2

%48.9
%35.8
%15.3

1.8
1.3
0.5

2.0
%0.2

0.9
1.1
-

%42.7
%57.3
-

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

ومت توجيه امل�ساعدات لدول القارة على �شكل منح
بن�سبة  95.6يف املئة ،وبقيمة  4.6مليار درهم
�إماراتي (1.25مليار دوالر �أمريكي) ،وعلى �شكل
قرو�ض بن�سبة  4.6يف املئة بقيمة  223مليون درهم
�إماراتي ( 60.7مليون دوالر �أمريكي) .وقد متيزت
امل�ساعدات اخلارجية للقارة الإفريقية يف عام
 2020بالرتكيز على اجلانب التنموي ،حيث بلغت
ن�سبة قطاعات امل�ساعدات التنموية  90.3يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات ،والن�سبة املتبقية توزعت
على امل�ساعدات االن�سانية واخلريية بن�سب  6.7يف
املئة ،و 3.1يف املئة على التوايل  .

%56.7
%20.9
%22.3

جنوب أفريقيا

%68.9
%23.2
%7.9

تنموية

إنسانية

)%90.3( 1,183.0

( 951مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  73يف املئة .
ويف املرتبة الثانية جاء قطاع اخلدمات االجتماعية
ك�أهم القطاعات التي ا�ستحوذت على امل�ساعدات
اخلارجية املوجه للقارة االفريقية يف عام ،2020
بن�سبة  8يف املئة وبقيمة  384.3مليون درهم
�إماراتي104.6( ،مليون دوالر �أمريكي) من
�إجمايل امل�ساعدات للقارة .

77.3
26.1
8.9

وسط أفريقيا

إقاليم متعددة (أفريقيا)

كالتعليم واملياه وال�صحة العامة والزراعة وغريها
من القطاعات .
ووفقا لتوزيع امل�ساعدات اخلارجية لقارة �إفريقيا
خالل عام  2020بنا ًء على م�ستوى الدخل ،فقد
حازت �شريحة الدول الأقل منو ًا على  91.7يف املئة
من امل�ساعدات املوجهة للقارة ،ثم ال�شريحة الدنيا
من متو�سط الدخل بن�سبة  7.3يف املئة وبذلك ي�صل
ن�صيب ال�شريحتني �إىل  99يف املئة من اجمايل
امل�ساعدات املوجهة للقارة يف عام   .2020
وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
االمارات خالل عام  2020للقارة الإفريقية
من �أجل م�شاريع مزمع تنفيذها ما يقرب من
 511مليون درهم �إماراتي ( 139.2مليون دوالر
�أمريكي) ،ل�صالح  7دول �إفريقية ي�أتي على ر�أ�سها
ال�سودان بن�سبة  50يف املئة وجنوب ال�سودان بن�سبة
 19.6يف املئة.

خيرية

)%3.1( 40.9

)%6.5( 85.6

دعم الميزانية العامة
)%80.1( 947.0

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%91.5( 78.4

المنشآتالدينية
)%79.5( 32.5

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%3.7( 44.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.4( 3.8

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%10.6( 4.3

الطاقةالشمسية
)%1.8( 21.2

خدمات الدعم والتنسيق
)%2.3( 2.0

البرامجالموسمية
)%6.0( 2.4

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%1.8( 20.7

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1.1( 0.9

التعليمالديني
)%4.0( 1.6

الثقافةوالترفية
)%1.7( 19.8

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.5( 0.4

أخرى
)%11.0( 129.9

أخرى
)%0.2( 0.1

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
صندوق أبوظبي للتنمية

)%57.5( 634.1

المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي
هيئة االعمال الخيرية العالمية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
أخرى

)%23.9( 263.8
)%7.4( 82.2
)%3.6( 39.4
)%1.9( 20.5
)%5.7( 63.0
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آسيا

دعم مؤسسة دبي العطاء للتعليم في فيتنام.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

استحوذت قارة آسيا على ما يزيد عن ثلث المساعدات
الخارجية اإلماراتية في عام  39.6( 2020في المئة) بقيمة
 4.05مليار درهم إماراتي (1.1مليار دوالر أمريكي) ،وتم
توجيه المساعدات لدول القارة على شكل منح بنسبة
 69.3في المئة ،وبقيمة  2.81مليار درهم إماراتي
( 764.2مليون دوالر أمريكي) ،وعلى شكل قروض
بنسبة  30.7في المئة بقيمة  1.25مليار درهم إماراتي
( 339مليون دوالر أمريكي).
ويعد ذلك حتو ًال يف متويل امل�ساعدات من القرو�ض 
�إىل االعتماد على املنح مقارنة بعام  ،2019الذي
�شهد متويل امل�ساعدات �سواء على �شكل منح �أو
قرو�ض بن�سب  31.6يف املئة و 68.4يف املئة  على
التوايل  .وفيما يتعلق بفئة امل�ساعدات ،فقد مت
توجيه نحو  76.3يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة للقارة يف عام  2020يف �صورة م�ساعدات
تنموية ،و 21.3يف املئة منها يف �صورة م�ساعدات
�إن�سانية و�إغاثة يف حاالت الطوارئ ،بينما مت توجيه
الن�سبة املتبقية ( 2.4يف املئة) يف �صورة م�ساعدات
خريية .
وقد توزعت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
املوجه لقارة �آ�سيا يف عام  2020على  14قطاع ًا

رئي�سي ًا و�أكرث من  56قطاع ًا فرعي ًا من قطاعات
امل�ساعدات؛ وا�ستمر قطاع دعم الربامج العامة
يف اال�ستحواذ على الن�سبة الأكرب من امل�ساعدات
اخلارجية التي مت توجيها لقارة �آ�سيا خالل
عام  ،2020بقيمة  1.34مليار درهم �إماراتي
( 365مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  33.2يف
املئة .ويعد من �أبرز م�ساهمات القطاع م�ساندة دعم
امليزانية العامة يف عدد من الدول لتعزيز قدرة
احلكومات املحلية نحو توفري اخلدمات الأ�سا�سية
ملواطنيها .
ويف املرتبة الثانية جاء قطاع ال�صحة ك�أهم
قطاعات امل�ساعدات اخلارجية لقارة �آ�سيا بقيمة
 892مليون درهم �إماراتي ( 237.7مليون دوالر

النقل والتخزين حمافظ ًا على ترتيبه مقارنة بالعام
املن�صرم ،ولكن بن�سبة  17.6يف املئة مقارنة بن�سبة
 6.6يف املئة يف عام  .2019وتنوعت امل�ساعدات
املقدمة يف القطاع النقل والتخزين �إىل جمموعة
من القطاعات الفرعية خا�صة امل�ساعدات يف جمال
البنية التحتية للنقل اجلوي التي ا�ستحوذت على
ن�سبة  77.4يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة
يف القطاع .

�أمريكي) وبن�سبة  22يف املئة من امل�ساعدات التي
مت توجيها للقارة يف عام  ،2020مقارنة بن�سبة
 4.2يف املئة فقط يف عام  ،2019مما ي�شري على
حتول امل�ساعدات نحو القطاع ال�صحي ملوائمة
الظروف الطارئة التي فر�ضتها جائحة كوفيد-
 19خالل العام   .2020وقد تركزت امل�ساعدات
يف قطاع ال�صحة ب�صفة رئي�سية يف م�ساعدات
ال�صحة يف حاالت الطوارئ االن�سانية بن�سبة  63يف
املئة كتقدمي امل�ستلزمات الطبية والإغاثية� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي م�ساعدات يف جمال مكافحة الأمرا�ض 
املعدية بن�سبة  18يف املئة .
ويف املرتبة الثالثة لأهم قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية لقارة �آ�سيا خالل عام  ،2020جاء قطاع

ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع اخلدمات االجتماعية
�ضمن �أهم قطاعات امل�ساعدات اخلارجية لقارة
�آ�سيا خالل عام  2020بقيمة  460.7مليون درهم
�إماراتي ( 125.4مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 11.4يف املئة مقارنة بن�سبة  3يف املئة يف عام
  .2019و�شملت امل�ساعدات املقدمة �ضمن قطاع
اخلدمات االجتماعية تقدمي خدمات كفالة دور
الأيتام ورعاية االيتام داخل �أ�سرهم يف عدد من دور
الرعايا بالدول امل�ستفيدة  .
ويف املرتبة اخلام�سة لأهم قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية لقارة �آ�سيا خالل عام  ،2020جاءت
امل�ساعدات ال�سلعية بن�سبة  5.7يف املئة وبقيمة
 229.2مليون درهم �إماراتي ( 62.4مليون
دوالر �أمريكي)  .وقد ت�ضمنت امل�ساعدات تقدمي
م�ساعدات وبرامج غذائية متنوعة ومواد غري

غذائية يف حاالت الطوارئ .
ومتثل قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة ما
يقرب من  90يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية لقارة �آ�سيا خالل عام  2020بقيمة
 3.64مليار درهم �إماراتي ( 991مليون دوالر
�أمريكي)؛ وبالإ�ضافة �إىل القطاعات اخلم�س توجد
قطاعات �أخرى مت توجيه امل�ساعدات لها ،كقطاع
البناء والتنمية املدنية ،والتعليم واملياه وال�صحة
العامة وغريها من القطاعات التنموية واالن�سانية .
   وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
الإمارات خالل عام  2020ب�ش�أن برامج مزمع
تنفيذها يف قارة �آ�سيا 3.07 ،مليار درهم �إماراتي
( 835مليون دوالر �أمريكي).
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الشكل  :18المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة لقارة آسيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
غرب آسيا

جنوب آسيا

وسط آسيا

جنوب شرق آسيا

شرق آسيا

إقاليم متعددة (آسيا)

859.1
%77.9

138.8
%12.6

65.8
%6.0

28.9
%2.6

9.4
%0.9

1.0
%0.1

694.7
159.0
5.4

98.5
29.6
10.7

%80.9
%18.5
%0.6

35.3
29.4
1.1

%71.0
%21.3
%7.7

%53.7
%44.6
%1.7

تنموية

11.0
8.3
9.6

إنسانية

%38.0
%28.7
%33.3

%6.3
%91.9
%1.8

0.6
8.6
0.2

1.0
-

%100.0
-

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%76.3( 841.1

خيرية

)%2.4( 27.0

)%21.3( 234.9

دعم الميزانية العامة
)%39.7( 333.6

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%65.3( 153.3

المنشآتالدينية
)%63.2( 17.1

البنية التحتية للنقل الجوي
)%17.9( 150.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%14.1( 33.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%18.5( 5.0

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%7.3( 61.3

خدمات الدعم والتنسيق
)%12.2( 28.7

البرامجالموسمية
)%13.9( 3.8

مكافحة األمراض المعدية
)%5.1( 42.8

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.0( 9.5

التعليمالديني
)%4.4( 1.2

الخدماتالطبية
)%4.1( 34.2

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2.8( 6.6

أخرى
)%26.0( 218.7

أخرى
)%1.6( 3.7

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
صندوق أبوظبي للتنمية

)%57.5( 634.1

المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي
هيئة االعمال الخيرية العالمية

)%23.9( 263.8
)%7.4( 82.2
)%3.6( 39.4

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%1.9( 20.5

أخرى

)%5.7( 63.0

جهود مؤسسة القلب الكبير من خالل منظمة
بسمة وزيتونة لترميم المنازل المتضررة من كارثة
انفجار مرفأ بيروت.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير
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تحسين غالل المزارعين لمحاصيلهم في بنغالديش ،والتي تعتبر أحد
المشاريع التي تدعمها دولة اإلمارات عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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قطاع ال�صحة بقيمة  66مليون درهم �إماراتي
( 18مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  23.2يف املئة،
ويف املرتبة الثالثة جاء قطاع املياه وال�صحة العامة
بقيمة  42مليون درهم �إماراتي ( 11.4مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  15يف املئة ،وبذلك تكون
ا�ستحوذت القطاعات الثالث على  80يف املئة
تقريب ًا من امل�ساعدات الإماراتية لدول املجموعة
يف عام � ،2020إ�ضافة �إىل جمموعات �أخرى من

قطاعات امل�ساعدات كالبناء والتنمية والتعليم
وتوليد الطاقة و�إمدادها وغريها من القطاعات
 .

الموجهة لمجموعة دول الساحل الخمس  -حسب القطاعات
الشكل  :20المساعدات الخارجية اإلماراتية
َّ
المنشآت الدينية
)%23.6( 18.2

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%3.1( 2.4

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%21.7( 16.7

مرافق التعليم والتدريب
)%2.4( 1.8

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%14.2( 10.9

ً
أوضاعا خاصة
الدول التي تعاني

ا�ستمرار ًا للعام الثاين على التوايل يتناول التوزيع
اجلغرايف للم�ساعدات الإماراتية اخلارجية
جمموعة من الدول التي تعاين من �أو�ضاع ًا خا�صة؛
نظر ًا ملا تواجهه من حتديات مزمنة ،منها �أوجه

76.9

دوالر أمريكي

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%13.8( 10.6

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

توليد الطاقة من الموارد المتجددة
)%2.3( 1.8
البنية التحتية للنقل البري
)%1.2( 0.9
اإلسكان منخفض التكلفة
)%1.2( 0.9

التنمية الحضرية وإدارتها
)%9.8( 7.5

ال�ضعف واله�شا�شة ب�سبب موقعها اجلغرايف �أو
ت�أثريات التغريات املناخية ،بالإ�ضافة �إىل التحديات
التنموية والفقر املدقع .ويف الفقرات التالية �سيتم
الرتكيز على عر�ض  امل�ساعدات الإماراتية لفئتني

من تلك الدول وهي جمموعة دول ال�ساحل االفريقي
اخلم�س ،وجمموعة الدول غري ال�ساحلية الأقل منو ًا،
وجمموعة الدول اجلزرية .

أخرى
)%6.8( 5.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

دول مجموعة الساحل اإلفريقي الخمس

تتكون جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س ،من جتمع
�إقليمي ي�ضم الدول التالية؛ اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية ،وجمهورية بوركينا فا�سو وجمهورية
مايل ،وجمهورية ت�شاد ،وجمهورية النيجر؛ ويعود
تاريخ �إن�شاء املجموعة �إىل �شهر فرباير من العام
  .2014وتهدف جمموعة البلدان اخلم�سة �إىل
مراجعة املنظومة الأمنية و�إجراء التغيريات
ال�ضرورية �ضمن الأولويات الهادفة لتحقيق الأمن
وال�سالم يف دولها؛ �إدراك ًا ب�أهمية التالزم ما بني
الأمن والتنمية .كما قامت جمموعة الدول اخلم�س
يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،ب�إعداد برنامج ب�أولويات
اال�ستثمار وامل�شاريع الهيكلية ،التي تُعطي الأولوية
للأمن والبنى التحتية الأ�سا�سية (النقل والطاقة

واالت�صاالت واملياه)؛ وذلك بال�شراكة مع املانحني
الدوليني و�صناديق التنمية املتخ�ص�صة.
بلغت قيمة امل�ساعدات الإماراتية املقدمة ملجموعة
دول ال�ساحل اخلم�س  282مليون درهم �إماراتي
( 76.8مليون دوالر �أمريكي) خالل عام ،2020
وت�أتي موريتانيا يف املرتبة الأوىل يف ن�سبة
اال�ستحواذ على امل�ساعدات االماراتية املقدمة لدول
املجموعة بن�سبة  37.9يف املئة وبقيمة  107مليون
درهم �إماراتي ( 29.1مليون دوالر �أمريكي) ،ويف
املرتبة الثانية جاءت النيجر بن�سبة  23.8يف املئة
وبقيمة  67مليون درهم �إماراتي ( 18.2مليون
دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الثالثة مايل بن�سبة

 19.6يف املئة بقيمة  55مليون درهم �إماراتي
( 15مليون دوالر �أمريكي)� ،أما املرتبة الرابعة
واخلام�سة فكانت من ن�صيب كل من بوركينا فا�سو
وت�شاد على التوايل .وقد مت توجيه امل�ساعدات لدول
املجموعة على �شكل منح بن�سبة  85.5يف املئة وعلى
�شكل قرو�ض بن�سبة 14.5يف املئة .
وتركزت امل�ساعدات اخلارجية ،التي مت تخ�صي�صها
ملجموعة دول ال�ساحل اخلم�س يف عام ،2020
ب�صفة رئي�سية يف تقدمي امل�ساعدات يف قطاع
اخلدمات االجتماعية بقيمة  120مليون درهم
�إماراتي ( 32.7مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 42يف املئة تقريبا من �إجمايل امل�ساعدات؛ ثم

هدف 11

)%36.4( 27.9

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

)%23.0( 17.7

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 1

)%17.0( 13.1

القضاء على الفقر

هدف 6

)%15.0( 11.5

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

)%3.5( 2.7
)%2.7( 2.1

هدف 9

)%1.2( 0.9

هدف 17

)%0.6( 0.5

هدف 10

)%0.3( 0.3

هدف 2

)%0.1( 0.1

هدف 8

)%0.03( 0.02

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
عقد الشراكات لتحقيق األهداف
الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

القضاء التام على الجوع
العمل الالئق ونمو االقتصاد
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ً
نموا
البلدان األقل

ت�ضم جمموعة "البلدان الأقل منوا" جمموعة من
البلدان التي ت�صنفها الأمم املتحدة ر�سمي ًا �ضمن
هذه الفئة على �أ�سا�س انخفا�ض ن�صيب الفرد من
الناجت املحلي الإجمايل ،و�ضعف مواردها الب�شرية،
وح�سا�سية اقت�صاداتها للت�أثريات اخلارجية .وت�ضم
القائمة احلالية للبلدان الأقل منو ًا  46دولة ،وتقع
 33دولة منها يف �إفريقيا ،و 13دولة يف �آ�سيا
ومنطقة املحيط الهادئ ،ودولة واحدة يف �أمريكا
الالتينية.
وقد امتدت مظلة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
�إىل كافة دول البلدان الأقل منو ًا ،بقيمة  4.72مليار
درهم �إماراتي ( 1.28مليار دوالر �أمريكي) ،ومبا
ميثل  46يف املئة من �إجمايل قيمة امل�ساعدات يف
عام  .2020مبا ي�شري �إىل زيادة ن�صيب فئة البلدان
الأقل منو ًا يف امل�ساعدات الإماراتية مقارنة بعام
 2019الذي بلغ ن�صيب تلك الدول فقط  22.5يف
املئة  .وقد ا�ستحوذت فئة امل�ساعدات التنموية على
ما يقرب من  87يف املئة من امل�ساعدات بقيمة
 4.1مليار درهم �إماراتي ( 1.12مليار دوالر
�أمريكي) ،بينما ا�ستحوذت امل�ساعدات االن�سانية
على  10.1يف املئة بقيمة  476مليون درهم �إماراتي
( 130مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات اخلريية
على ن�سبة  3.1يف املئة بقيمة  145مليون درهم
�إماراتي ( 40مليون دوالر �أمريكي)  .وا�ستمرار ًا
لدعم جهود التنمية وتخفيف االعباء عن اقت�صادات
البلدان االقل منو ًا؛ فقد مت توجيه امل�ساعدات يف
�شكل منح بن�سبة  97.7يف املئة ،بقيمة  4.6مليار
درهم �إماراتي ( 1.26مليار دوالر �أمريكي) بينما
امل�ساعدات يف �شكل قرو�ض كانت بن�سبة  2.3يف املئة
فقط بقيمة  109مليون درهم �إماراتي ( 30مليون
دوالر �أمريكي) .
وا�ستمرت ال�سودان للعام الثاين على التوايل يف
اال�ستحواذ على امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية
لفئة البلدان الأقل منو ًا بقيمة  3.64مليار درهم
�إماراتي ( 990مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 77يف املئة يف عام  ،2020يليها يف املرتبة الثانية
اليمن بقيمة  219مليون درهم ( 60مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  4.6يف املئة ،ويف املرتبة الثالثة
ال�صومال بقيمة  127مليون درهم �إماراتي
( 35مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  2.7يف املئة،
ويف املرتبة الرابعة موريتانيا بقيمة  107مليون
درهم �إماراتي ( 29مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
 2.3يف املئة ،ويف املرتبة اخلام�سة النيجر بقيمة
 67مليون درهم �إماراتي ( 18مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  1.4يف املئة؛ وبذلك تكون الدول
اخلم�س ا�ستحوذت على ما يقرب من  88يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لفئة
البلدان االقل منو ًا يف عام .2020

وتوزعت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة
نحو البلدان االقل منو ًا على  15قطاع ًا رئي�سي ًا
من قطاعات امل�ساعدات و 53قطاع ًا فرعي ًا خالل
عام  ،2020للم�ساهمة بفاعلية يف تلبية �أكرب قدر
من االحتياجات اال�سا�سية لل�سكان ،خا�صة الفئات
االكرث احتياج ًا من الن�ساء والأطفال .
ا�ستمر قطاع دعم الربامج العامة يف املرتبة الأوىل
ك�أهم قطاعات امل�ساعدات الإماراتية املوجهة لفئة
البلدان االقل منو ًا يف عام  2020بقيمة  3.5مليار
درهم �إماراتي ( 951مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 74يف املئة ،ويعد من �أبرز م�ساهمات القطاع دعم
امليزانية العامة يف كل من ال�سودان و�إثيوبيا ،وجنوب
ال�سودان ،وال�سنغال ،والقمر املتحدة ،ومايل،
وتنزانيا ،وغامبيا ،و �سرياليون .
ويف املرتبة الثانية جاء قطاع ال�صحة ك�أهم قطاعات
امل�ساعدات اخلارجية التي مت تخ�صي�صها ملجموعة
البلدان الأقل منو ًا يف عام  2020بن�سبة  7.2يف
املئة وبقيمة  338مليون درهم �إماراتي ( 92مليون
دوالر �أمريكي) ،و�شملت امل�ساعدات ال�صحية يف
حاالت الطوارئ ،والرعاية ال�صحية اال�سا�سية
واخلدمات الطبية  .ويف املرتبة الثالثة جاء قطاع
اخلدمات االجتماعية بقيمة  255مليون درهم
�إماراتي ( 69مليون دوالر �أمريكي) من امل�ساعدات
الإماراتية يف عام  2020لتمويل خدمات الرعاية
االجتماعية و�صيانة وبناء من�ش�آت دينية  .
ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع امل�ساعدات ال�سلعية
بقيمة  163مليون درهم �إماراتي ( 44مليون دوالر
�أمريكي) يف عام   .2020وقد مت توجيه اجلزء
الأكرب من امل�ساعدات ال�سلعية نحو توفري املواد
الإغاثية املتنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية،
وامل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ  .ويف
املرتبة اخلام�سة جاء قطاع توليد الطاقة و�إمدادها
ك�أهم قطاعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
للبلدان الأقل منو ًا يف عام  2020بقيمة 123مليون
درهم �إماراتي ( 34مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 2.6يف املئة .وقد �شمل القطاع على تنفيذ م�شاريع
توليد الطاقة املتجددة من الطاقة ال�شم�سية وتنفيذ
جمموعة من امل�شاريع يف نقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها  .
وقد �ساهمت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة
بن�سبة  92.7يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة ملجموعة البلدان الأقل منو ًا
خالل عام  2020بقيمة  4.37مليار درهم �إماراتي
( 1.19مليار دوالر �أمريكي)؛ وبالإ�ضافة �إىل
القطاعات اخلم�س توجد قطاعات �أخرى مت توجيه

المساعدات الخارجية 2020

امل�ساعدات لها كقطاع البناء والتنمية ،والتعليم،
واملياه وال�صحة العامة ،والزراعة ،وغريها من
القطاعات التنموية .
وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
االمارات خالل عام  ،2020لعدد �سبعة دول من
البلدان الأقل منو ًا مبلغ  511مليون درهم �إماراتي
( 139مليون دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ عدد من
امل�شاريع التنموية واالن�سانية  .وقم مت تخ�صي�ص 
�أكرث من ن�صف تلك التعهدات لدولة ال�سودان
( 50.3يف املئة) للعام الثاين على التوايل بقيمة
 257مليون درهم �إماراتي 70( ،مليون دوالر
�أمريكي) ،كما بلغت التعهدات جلنوب ال�سودان
مبلغ  100مليون درهم �إماراتي ( 27مليون
دوالر �أمريكي)� ،إ�ضافة �إىل تعهدات �إىل توغو
بقيمة  55مليون درهم �إماراتي ( 15مليون دوالر
�أمريكي)؛ وبذلك ت�ستحوذ الدول الثالث على �أكرث
من  80يف املئة من التعهدات الإماراتية للبلدان
الأقل منو ًا يف عام .2020

ً
نموا
الشكل  :21المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة للبلدان األقل
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

دعم الميزانية العامة
)%73.7( 946.9

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%1.6( 20.6
الطاقة الشمسية
)%1.6( 20.1

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%6.4( 82.2
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%2.6( 33.7

1,284.7
دوالر أمريكي

المنشآت الدينية
)%2.5( 31.6
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%2.4( 30.2

مرافق التعليم والتدريب
)%1.3( 16.9

سياسة البناء واإلدارة التنفيذية
)%1.3( 16.7
إنتاج المحاصيل الغذائية
)%0.8( 9.9
أخرى
)%5.9( 75.8

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

هدف 17

)%73.5( 944.9

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%7.1( 90.7

هدف 1

)%5.6( 72.0

هدف 11

)%4.9( 63.3

القضاء على الفقر
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

)%3.0( 39.1

هدف 4

)%2.0( 25.3

هدف 6

)%1.7( 21.8

هدف 2

)%1.6( 20.5

التعليم الجيد
المياه النظيفة والنظافة الصحية
القضاء التام على الجوع

هدف 9

)%0.4( 5.6

هدف 10

)%0.1( 0.9

هدف 15

)%0.03( 0.4

هدف 16

)%0.01( 0.1

هدف 5

)%0.008( 0.1

هدف 8

)%0.003( 0.04

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الحد من أوجه عدم المساواة
ّ
الحياة في البرّ

السالم والعدل والمؤسسات القوية
المساواة بين الجنسين
العمل الالئق ونمو االقتصاد
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الدول الجزرية الصغيرة النامية

ت�ضم الدول اجلزرية ال�صغرية النامية  38دولة،
وفق ت�صنيف الأمم املتحدة ،وتقع يف منطقة البحر
الكاريبي واملحيط الهادئ واملحيط الأطل�سي،
وكذلك يف املحيط الهندي وبحر ال�صني اجلنوبي .
وتعد الدول اجلزرية من بني �أكرث الدول �ضعف ًا
يف العامل؛ نظر ًا ملا تعانيه من عواقب التغريات
املناخية العاملية احلادة ب�شكل متزايد ،كاالحتبا�س
احلراري ،وارتفاع من�سوب مياه البحر ،والتي ال 
ميكن التنب�ؤ بها .وبالإ�ضافة �إىل التحديات البيئية،
غالب ًا ما تواجه الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
قيود ًا مت�شابهة ،مثل حمدودية قاعدة املوارد التي
حترمها من فوائد فورات الإنتاج الكبري ،و�صغر
حجم الأ�سواق املحلية ،واالعتمادية الكبرية على
عدد �صغري من الأ�سواق اخلارجية والنائية ،وارتفاع
تكلفة الطاقة والبنية التحتية والنقل واالت�صاالت
واخلدمات  .عالوة ،على ُبعد امل�سافة عن �أ�سواق
ال�صادرات وموارد اال�سترياد؛ وانخفا�ض  التجارة
الدولية ،وعدم انتظام حجمها ،وحمدودية املرونة
يف مواجهة الكوارث الطبيعية ،والنمو ال�سكاين،
وتذبذب معدالت النمو االقت�صادي ،وحمدودية
الفر�ص املتاحة �أمام القطاع اخلا�ص ،وما يقابله من
اعتماد كبري القت�صاداتها على القطاع العام)1(.
بلغت قيمة امل�ساعدات الإماراتية املقدمة ملجموعة
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية (فيما بعد ي�شار
�إليها بالدول اجلزرية) ،ما قيمته  203.3مليون
درهم �إماراتي ( 55.3مليون دوالر �أمريكي) ،لعدد
 36دولة يف العام 2020؛ منها م�ساعدات على
�شكل منح بن�سبة  79.3يف املئة ،وقرو�ض  بن�سبة
 20.7يف املئة  .وقد تركزت امل�ساعدات املقدمة
للدول اجلزرية بن�سبة تزيد عن  67.4يف املئة يف
فئة امل�ساعدات التنموية ،ون�سبة  31.1يف املئة يف
امل�ساعدات الإن�سانية ،والن�سبة املتبقية  1.5يف املئة
يف فئة امل�ساعدات اخلريية .

وجاءت جمهورية املالديف يف املرتبة الأوىل يف
اال�ستحواذ على امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية
لفئة الدول اجلزرية بقيمة  102.9مليون درهم
�إماراتي ( 28مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 50.6يف املئة يف عام  ،2020يليها يف املرتبة
الثانية كوبا بقيمة  24.4مليون درهم ( 6.6مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  12يف املئة ،ويف املرتبة
الثالثة القمر املتحدة بقيمة  22.2مليون درهم
�إماراتي ( 6.1مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
 10.9يف املئة ،ويف املرتبة الرابعة �سي�شيل بقيمة
 16.2مليون درهم �إماراتي ( 4.4مليون دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  8يف املئة ،ويف املرتبة اخلام�سة
�سانت فن�سنت وجزر غرينادين بقيمة  4.7مليون
درهم �إماراتي ( 1.3مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 2.3يف املئة؛ وبذلك تكون الدول اجلزرية اخلم�س
ا�ستحوذت على ما يقرب من  83.8يف املئة من
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لفئة الدول
اجلزرية يف عام  .2020
وتوزعت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة
نحو الدول اجلزرية على  11قطاع ًا رئي�سي ًا
من قطاعات امل�ساعدات و 27قطاع ًا فرعي ًا
خالل عام   .2020ويعد قطاع ال�صحة من �أهم
قطاعات امل�ساعدات الإماراتية للدول اجلزرية
بقيمة  84.1مليون درهم ( 22.9مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  41.4يف املئة� ،شملت �أكرث من
 117طن ًا من امل�ستلزمات واملواد الطبية لتعزيز
قدرات العاملني يف قطاع ال�صحة يف مواجهة
جائحة كورونا� .إ�ضافة �إىل توفري النفقات الت�شغيلية
والتوريدات الطبية للعديد من امل�ست�شفيات
احلكومية  .ويف املرتبة الثانية جاء قطاع البناء
والتنمية املدنية بقيمة  45.9مليون درهم �إماراتي
( 12.5مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  22.6يف
املئة ،وتركزت م�ساعدات القطاع ب�صفة رئي�سية يف
دعم اجلهود الإمنائية حلكومة جمهورية املالديف .

المساعدات الخارجية 2020

ويف املرتبة الثالثة جاء قطاع توليد الطاقة و�إمدادها
بقيمة  39.6مليون درهم �إماراتي ( 10.8مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  19.5يف املئة ،ويعد من
�أهم م�شاريع القطاع توليد الطاقة ال�شم�سية ،ونقل
الطاقة الكهربائية وتوزيعها  .ويف املرتبة الرابعة
جاء قطاع النقل والتخزين بقيمة  17.6مليون
درهم �إماراتي ( 4.8مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 8.7يف املئة ،وتركزت م�شاريع القطاع ب�صفة
رئي�سية يف تنفيذ البنية التحتية للنقل اجلوي ك�إن�شاء
و�إعادة تهيئة املطارات .ويف املرتبة اخلام�سة جاء
قطاع التعليم بقيمة  5.6مليون درهم �إماراتي
( 1.5مليون دوالر �أمريكي) لتوفري مرافق تعليمية
وتنفيذ م�شاريع للتعليم يف الطفولة املبكرة  .
وقد �ساهمت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س بن�سبة
 94.9يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة ملجموعة الدول اجلزرية خالل عام
 2020بقيمة  192.8مليون درهم �إماراتي
( 52.5مليون دوالر �أمريكي)؛ وبالإ�ضافة �إىل
القطاعات اخلم�س توجد قطاعات �أخرى مت توجيه
امل�ساعدات لها كقطاع اخلدمات االجتماعية ،ودعم
الربامج العامة ،وامل�ساعدات ال�سلعية ،وغريها من
القطاعات التنموية .
وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
االمارات خالل عام  ،2020للدول اجلزرية
ال�صغرية النامية مبلغ  62.4مليون درهم �إماراتي
( 17مليون دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ عدد من
امل�شاريع التنموية واالن�سانية؛ يف خم�سة من الدول
اجلزرية ،ي�أتي يف مقدمتها املالديف ،وترينيداد
وتوباغو ،وكوبا ،وجامايكا ،و�سورينام.

الشكل  :22المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة للدول الجزرية الصغيرة النامية
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%28.8( 15.2

الخدمات الطبية
)%2.9( 1.6

سياسة البناء واإلدارة التنفيذية
)%23.6( 12.5
الطاقة الشمسية
)%12.8( 6.8

دعم الميزانية العامة
)%1.8( 1.0

53.0

البنية التحتية األساسية
لقطاع الصحة
)%9.1( 4.8

دوالر أمريكي

طاقة الرياح
)%1.8( 0.9
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1.3( 0.7

البنية التحتية للنقل الجوي
)%9.1( 4.8

أخرى
)%3.6( 1.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

هدف 3

)%40.8( 21.6

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 11

)%25.2( 13.3

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 7

)%20.4( 10.8

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

)%9.0( 4.7

هدف 17

)%1.9( 1.0

هدف 1

)%1.4( 0.7

هدف 4

)%1.0( 0.5

هدف 16

)%0.15( 0.1

هدف 2

)%0.1( 0.1

هدف 15

)%0.1( 0.1

هدف 6

)%0.1( 0.04

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
القضاء على الفقر
التعليم الجيد
السالم والعدل والمؤسسات القوية
القضاء التام على الجوع
الحياة في البرّ

المياه النظيفة والنظافة الصحية

اإلمارات ترسل طائرة مساعدات تحمل  12.5طن من اإلمدادات الطبية و 500ألف جهاز اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا إلى  14دولة بجزر الكاريبي.
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
)%5.2( 2.8
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الشكل  :23المساعدات اإلماراتية المقدمة السودان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
دعم الميزانية العامة
)%94.6( 936.0

تنموية
)%97.9( 969.2

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1.6( 16.0

إنسانية
)%2.0( 19.4

إنتاج المحاصيل الغذائية
)%1.0( 9.9

خيرية
)%0.1( 1.0

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.9( 9.2
مرافق التعليم والتدريب
)%0.8( 7.5
أخرى
)%1.1( 10.9

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
صندوق أبوظبي للتنمية
المساعدات الحكومية
مخيم نور دبي لجراحات حاالت المياه البيضاء في السودان.
المصدر :مؤسسة نور دبي

خالل عام  ،2020ا�ستحوذت ال�سودان مبفردها
على �أكرث من ثلث امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية
( 35.5يف املئة) بقيمة  3.63مليار درهم �إماراتي
( 989.6مليون دوالر �أمريكي) ،ومبا ميثل
 75.6يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
املوجهة للقارة االفريقية يف عام  ،2020والتي
بلغت  4.8مليار درهم �إماراتي ( 1.31مليار
دوالر �أمريكي)  .وقد متت امل�ساعدات على �شكل
منح بن�سبة  100يف املئة ،وتركزت يف امل�ساعدات
التنموية ب�صفة رئي�سية بن�سبة  98يف املئة ،بينما
الن�سبة املتبقية كانت ل�صالح امل�ساعدات االن�سانية
واخلريية.
وا�ستمرار ًا للدور الريادي ل�صندوق �أبو ظبي للتنمية
للعام الثاين على التوايل؛ فقد �ساهم ال�صندوق
يف متويل امل�ساعدات اخلارجية لل�سودان بن�سبة
 94.6يف املئة بقيمة  3.44مليار درهم �إماراتي
( 936مليون دوالر �أمريكي) خالل عام 2020؛

وقد تركزت تلك امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية يف قطاع
دعم الربامج العامة  .كما جاء قطاع ال�صحة يف
املرتبة الثانية ك�أهم قطاعات امل�ساعدات االماراتية
املوجهة لل�سودان يف عام  2020بقيمة  74مليون
درهم �إماراتي ( 20.1مليون دوالر �أمريكي)؛ وقد
�شملت امل�ساعدات بالقطاع تقدمي م�ساعدات طبية
يف حاالت الطوارئ الإن�سانية ،واخلدمات الطبية
والرعاية ال�صحية اال�سا�سية  .ويف املرتبة الثالثة
جاء قطاع اخلدمات االجتماعية بقيمة  37.3مليون
درهم �إماراتي ( 10.1مليون دوالر �أمريكي)
مت توجيها ب�صفة �أ�سا�سية �إىل خدمات الرعاية
االجتماعية ككفالة الأيتام ورعايتهم داخل �أ�سرهم،
ومتليك �أدوات لزيادة دخل الأ�سر الفقرية .
ويف املرتبة الرابعة ،جاء قطاع الزراعة �ضمن �أهم
قطاعات امل�ساعدات الإماراتية لل�سودان خالل
عام  ،2020بقيمة  36.4مليون درهم �إماراتي
( 9.9مليون دوالر �أمريكي) ،وت�ضمنت امل�ساعدات

تقدمي خدمات لزيادة االنتاج الزراعي  .ويف املرتبة
اخلام�سة ،جاء قطاع التعليم بقيمة  30.8مليون
درهم �إماراتي ( 8.4مليون دوالر �أمريكي)،
و�شملت امل�ساعدات تنفيذ م�شاريع يف مرافق التعليم
والتدريب .وقد مثلت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س
ال�سابقة ،ما ن�سبته  99.7يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لل�سودان خالل العام
 .2020
ويف جانب االلتزامات للم�ساعدات الإماراتية،
فقد بلغت قيمة التعهدات امل�ستقبلية لل�سودان
 257.1مليون درهم �إماراتي 70( ،مليون دوالر
�أمريكي) ،ب�صفة رئي�سية يف قطاعي اخلدمات
االجتماعية والزراعة بقيمة  183.7مليون درهم
�إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) و 73.5مليون
درهم �إماراتي ( 20مليون دوالر �أمريكي) على
التوايل

)%96.6( 955.6
)%1.5( 14.8

هيئة االعمال الخيرية العالمية

)%0.7( 6.7

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.4( 3.6

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.3( 2.8

جمعية دار البر

)%0.2( 1.9

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.2( 1.9

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%0.1( 0.8

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.05( 0.5

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.03( 0.3

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.03( 0.3

مؤسسة القلب الكبير

)%0.02( 0.2

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.02( 0.2

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.1

مؤسسة نور دبي

)%0.01( 0.1

الجامعة القاسمية

)%0.004( 0.03

مؤسسة دبي العطاء

)%0.001( 0.01

طيران اإلتحاد

)%0.001( 0.01

المجموع الكلي

989.6

مليون دوالر أمريكي
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التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

الشكل  :24المساعدات اإلماراتية المقدمة األردن

األردن

حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
خدمات الدعم والتنسيق
)%26.6( 26.2

تنموية
)%60.5( 59.4

التخزين
)%23.5( 23.0

إنسانية
)%39.1( 38.4

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10.7( 10.5

خيرية
)%0.4( 0.4

الخدمات الطبية
)%10.5( 10.3
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%8.7( 8.5
أخرى
)%20.1( 19.7

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

اإلمارات ترسل أطنان من اإلمدادات الطبية إلى األردن لدعم استجابة الدولة لجائحة الكورونا.
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

بلغت قيمة امل�ساعدات الإماراتية املقدمة للأردن
 360.6مليون درهم �إماراتي ( 98.2مليون
دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2020على �شكل منح
بن�سبة  100يف املئة ،منها م�ساعدات تنموية بن�سبة
 60.5يف املئة وم�ساعدات ان�سانية بن�سبة  39.1يف
املئة .

رئي�سية تغطية تكاليف العمليات اللوج�ستية لهيئة
الهالل الأحمر الإماراتي لدعم املخيم الإماراتي
الأردين لالجئني ال�سوريني مبريجب الفهود
وامل�ست�شفى امليداين باملفرق ،وتغطية م�صروفات
املخيم من املرافق العامة و�إدارة الأمن وال�سالمة
ونظم املعلومات .

وقد �ساهمت  15جهة مانحة �إماراتية يف تقدمي
امل�ساعدات للأردن خالل عام  ،2020ي�أتي على
ر�أ�سها امل�ساعدات احلكومية بن�سبة  44.5يف املئة
وبقيمة  160.6مليون درهم �إماراتي ( 43.7مليون
دوالر �أمريكي) ،و�صندوق �أبوظبي للتنمية بن�سبة
 37.5يف املئة وبقيمة  135.4مليون درهم
�إماراتي ( 36.9مليون دوالر �أمريكي) ،وهيئة
الأعمال اخلريية العاملية بن�سبة  6.7يف املئة وبقيمة
 24.1مليون درهم ( 6.6مليون دوالر �أمريكي)،
وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية بن�سبة  4.3يف املئة وبقيمة  15.7مليون
درهم �إماراتي ( 4.3مليون دوالر �أمريكي) ،وهيئة
الهالل الأحمر الإماراتي بن�سبة  3.3يف املئة بقيمة
 11.9مليون درهم �إماراتي ( 3.2مليون دوالر
�أمريكي)؛ وبذلك تكون �ساهمت امل�ؤ�س�سات املانحة
اخلم�س ال�سابقة بن�سبة  96.4يف املئة يف تقدمي
امل�ساعدات الإماراتية للأردن خالل عام  .2020

ويف املرتبة الثانية لأهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية للأردن خالل عام  ،2020جاء قطاع
النقل والتخزين بقيمة  84.7مليون درهم
�إماراتي ( 23.1مليون دوالر �أمريكي)؛ ومن
خالل القطاع مت تنفيذ عدد من امل�شاريع منها
بناء من�ش�آت لتخزين امل�شتقات النفطية ،وتنفيذ
عدد من الدورات التدريبية التخ�ص�صية يف قطاع
الطريان املدين ب�أعلى جودة وبح�سب املعايري
والتو�صيات الدولية من منظمة الطريان املدين
الدويل  .ويف املرتبة الثالثة جاء قطاع ال�صحة
بقيمة  76.6مليون درهم �إماراتي ( 20.9مليون
دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ م�شاريع بنية حتتية يف قطاع
امل�ست�شفيات ،وبرامج الرعاية ال�صحية اال�سا�سية،
وتوفري خدمات ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية .ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع اخلدمات
االجتماعية بقيمة  33.1مليون درهم �إماراتي
( 9مليون دوالر �أمريكي) ،لتقدمي خدمات الرعاية
االجتماعية وتوفري الكفاالت للأيتام وجمموعة من
الربامج املو�سمية .ويف املرتبة اخلام�سة جاء قطاع
احلكومة واملجتمع املدين بقيمة  27.7مليون درهم
�إماراتي ( 7.6مليون دوالر �أمريكي) و�شمل تقدمي
برامج تدريبية بناء القدرات ،مراكز اخلدمات

ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم القطاعات
املتلقية للم�ساعدات الإماراتية للأردن خالل
عام  2020بقيمة    97.5مليون درهم �إماراتي
( 26.5مليون دوالر �أمريكي) ،و�شمل القطاع ب�صفة

احلكومية ،تطوير اخلدمات احلكومية ،رفع الكفاءة
بالتميز والأداء ،مركز امل�سرعات احلكومية ،تدريب
يف جمال الربجمة والتقنيات  .
وقد �ساهمت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة
بن�سبة  88.6يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة للأردن خالل عام ،2020
�إ�ضافة �إىل قطاعات م�ساعدات �أخرى كامل�ساعدات
ال�سلعية ،والتعليم ،وتوليد الطاقة و�إمدادها ،واملياه
وال�صحة العامة .
كما بلغت قيمة االلتزامات املع َلنة من جانب دولة
الإمارات ل�صالح الأردن ،خالل عام  ،2020ما
قيمته  964.5مليون درهم �إماراتي ( 262.6مليون
دوالر �أمريكي) ،لدعم قطاعي ال�صحة والربامج
العامة.

المساعدات الحكومية

)%44.5( 43.7

صندوق أبوظبي للتنمية
هيئة االعمال الخيرية العالمية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
الهالل األحمر اإلماراتي

)%37.5( 36.9
)%6.7( 6.6
)%4.3( 4.3
)%3.3( 3.2

جمعية الشارقة الخيرية

)%1.5( 1.4

مؤسسة دبي العطاء

)%1.3( 1.2

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.3( 0.3

مؤسسة القلب الكبير

)%0.2( 0.2

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.1( 0.1

طيران اإلتحاد

)%0.1( 0.1

مؤسسة طيران اإلمارات لألعمال الخيرية

)%0.1( 0.1

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.05( 0.04

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.03( 0.03

الجامعة القاسمية

)%0.01( 0.01

المجموع الكلي

98.2

مليون دوالر أمريكي
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2020

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

اليمن

الشكل  :25المساعدات اإلماراتية المقدمة اليمن
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%50.4( 30.0

تنموية
)%5.6( 3.3

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%34.7( 20.6

إنسانية
)%94.0( 55.9

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8.6( 5.1

خيرية
)%0.4( 0.3

الصناعات الزراعية
)%3.6( 2.1
الطاقة الشمسية
)%0.7( 0.4
أخرى
)%2.0( 1.2

توزيع إمدادات ومساعدات غذائية في اليمن بتنفيذ من برنامج األغذية العالمي.
المصدر :برنامج األغذية العالمي

ا�ستمرت الأزمة الإن�سانية يف اليمن خالل عام
 2020للعام اخلام�س على التوايل ،وتعترب من
�أ�سو�أ الأزمات االن�سانية على م�ستوى العامل؛ زاد
من حدتها تف�شي جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
وت�أثرياته على ماليني الأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون
حتمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية.

امل�ساعدات االن�سانية بقيمة  205.4مليون درهم
�إماراتي ( 55.9مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات
تنموية بن�سبة  5.6يف املئة بقيمة  12.3مليون درهم
�إماراتي ( 3.3مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات
خريية بن�سبة  0.4يف املئة ،بقيمة واحد مليون درهم
�إماراتي تقريب ًا ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) .

ويف �إطار الدور الإن�ساين الكبري لدولة الإمارات
لدعم اليمن يف مواجهة جائحة كورونا ،فقد
جاءت اليمن على ر�أ�س قائمة الدول التي تلقت
امل�ساعدات الطبية الإماراتية املوجهة لدول العامل
يف مواجهة اجلائحة يف عام  .2020فقد مت �إر�سال
�ستة طائرات م�ساعدات طبية عاجلة ،يحملون
 122.1طن ًا من امل�ساعدات �شملت العديد من
امل�ستلزمات الطبية و�أدوات احلماية ال�شخ�صية
و�أجهزة التنف�س لدعم االطقم الطبية والعاملني يف
جمال ال�صحة ،وتوفري احلد الأدنى من متطلبات
احلماية يف موجهة تف�شي اجلائحة .

وقد �ساهمت ثمانية جهات مانحة �إمارتية يف تو�صيل
امل�ساعدات لليمن خالل عام  ،2020ي�أتي يف
مقدمتها امل�ساعدات احلكومية بن�سبة  83.4يف املئة
بقيمة  182.4مليون درهم �إماراتي ( 46.6مليون
دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الثانية هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي بقيمة  23.3مليون درهم �إماراتي
( 6.3مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  10.7يف
املئة ،ويف املرتبة الثالثة �صندوق �أبوظبي للتنمية
بقيمة  9.4مليون درهم �إماراتي ( 2.5مليون
دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  4.3يف املئة ،وبذلك متثل
اجلهات املانحة الثالث ما ن�سبته  98.4يف املئة من
�إجمايل اجلهات املانحة الإماراتية لليمن يف عام
 .2020

و�إجما ًال ،فقد بلغ حجم امل�ساعدات الإماراتية لليمن
خالل عام  2020ما يقرب من  218.6مليون
درهم �إماراتي ( 59.5مليون دوالر �أمريكي) ،متت
على هيئة منح بن�سبة  100يف املئة .ونظر ًا ال�ستمرار
الظروف احلالية التي متر بها اليمن ،ومعاناة قطاع
كبري من ال�سكان من عدم �إمكانية احل�صول على
االحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية خا�صة ال�سلع
الغذائية ،فقد تركزت امل�ساعدات الإماراتية
لليمن خالل عام  2020بن�سبة  94يف املئة من

وقد توزعت امل�ساعدات الإماراتية لليمن خالل عام
 2020على  8قطاعات رئي�سية و 15قطاع ًا فرعي ًا
من قطاعات امل�ساعدات ،للم�ساهمة يف تغطية
االحتياجات االن�سانية والتنموية املتعددة لل�شعب
اليمني  .وي�أتي قطاع امل�ساعدات ال�سلعية من �أهم
قطاعات امل�ساعدات بقيمة  129.1مليون درهم
�إماراتي ( 35.1مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة

 59يف املئة  .ومن خالل القطاع متت امل�ساهمة
يف تغطية االحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية كتوفري
مواد �إغاثية متنوعة وم�ساعدات غذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية   .
وجاء قطاع ال�صحة كثاين �أهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة لليمن خالل عام  2020بقيمة
 77.3مليون درهم �إماراتي ( 21.1مليون دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  35.4يف املئة من اجمايل
امل�ساعدات  .وتركزت امل�ساعدات ب�صفة �أ�سا�سية
يف تقدمي خدمات ال�صحة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية ،التي ا�شتملت على �إر�سال �أطنان من
امل�ستلزمات واملواد الطبية ك�أجهزة الفح�ص 
جلائحة كورونا ،والأدوية ،و�أجهزة التنف�س ،وتوفري
عيادات متنقلة تقدم اخلدمات العالجية يف العديد
من املناطق واملحافظات اليمنية  .
ويف املرتبة الثالثة جاء قطاع ال�صناعة بقيمة
 7.9مليون درهم �إماراتي ( 2.1مليون دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  3.6يف املئة ،لتنفيذ عدد خم�س
م�صانع لتجهيز وتعليب التونة لال�ستفادة من املوارد
املحلية املتاحة يف توليد م�صادر الدخل لل�سكان
املحليني ،خا�صة يف توفري اخلدمات امل�ساندة
لتنمية الرثوة ال�سمكية واال�ستفادة منها  .وقد
مثلت قطاعات امل�ساعدات لليمن �سالفة الذكر ،ما
يوازي من  98يف املئة من �إجمايل قيمة امل�ساعدات
الإماراتية لليمن خالل عام .2020

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي
صندوق أبوظبي للتنمية

)%83.4( 49.6
)%10.7( 6.3
)%4.3( 2.5

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

)%0.7( 0.4

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.5( 0.3

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.4( 0.3

اكاديمية ربدان

)%0.1( 0.0

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.0

المجموع الكلي

59.5

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2020

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

مصر
الشكل  :26المساعدات اإلماراتية المقدمة مصر
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
الثقافة والترفية
)%31.8( 18.9

تنموية
)%96.4( 57.1

السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%28.7( 17.0

إنسانية
)%0.2( 0.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%21.9( 13.0

خيرية
)%3.4( 2.0

موارد المياه المخصصة للزراعة
)%8.7( 5.1
المنشآت الدينية
)%2.6( 1.5
أخرى
)%2.0( 1.2

مشاريع توليد الطاقة الشمسية في مصر.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

دوالر �أمريكي) ،وبذلك تكون اجلهات اخلم�س قد
�ساهمت بن�سبة  95.4يف املئة يف تقدمي امل�ساعدات
مل�صر خالل العام � ،2020إ�ضافة �إىل جهات مانحة
�إماراتية �أخرى مثل ،م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،وجمعية
دبي اخلريية ،وغريها من امل�ؤ�س�سات املانحة  .

بلغت قيمة امل�ساعدات الإماراتية جلمهورية م�صر
العربية خالل عام  2020نحو  217.7مليون
درهم �إماراتي ( 59.3مليون دوالر �أمريكي)،
منها م�ساعدات يف امل�شاريع التنموية ،بن�سبة
 96.4يف املئة بقيمة  209.9مليون درهم �إماراتي
( 57.1مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ا�ستحوذت
امل�شاريع اخلريية والإن�سانية على الن�سبة املتبقية .
علم ًا ب�أن منح امل�ساعدات اخلارجية مل�صر متت على
�شكل منح بن�سبة  59.5يف املئة ،وقرو�ض  بن�سبة
 40.5يف املئة خالل العام .

وقد توزعت امل�ساعدات الإماراتية مل�صر خالل العام
 ،2020على ثمانية قطاعات رئي�سية من قطاعات
امل�ساعدات ،و 22قطاع ًا فرعي ًا �شملت العديد من
املجاالت التنموية والإن�سانية واخلريية .

وقد �ساهمت  18جهة مانحة �إماراتية يف تقدمي
امل�ساعدات اخلارجية مل�صر خالل العام ،2020
ي�أتي على ر�أ�سها خم�س جهات مانحة رئي�سية� :أو ًال،
�صندوق �أبوظبي للتنمية بن�سبة م�ساهمة  41يف املئة
بقيمة  89.1مليون درهم �إماراتي ( 24.3مليون
دوالر �أمريكي) ،وثاني ًا ،امل�ساعدات احلكومية بن�سبة
 28.8يف املئة وبقيمة  62.6مليون درهم �إماراتي
( 17.1مليون دوالر �أمريكي) ،والثالثً  ،جمعية
دار الرب  بن�سبة  10.4يف املئة بقيمة  22.7مليون
درهم �إماراتي ( 6.2مليون دوالر �أمريكي) ،ويف
املرتبة الرابعة الهالل الأحمر الإماراتي بن�سبة
 9يف املئة بقيمة  19.7مليون درهم �إماراتي
( 5.4مليون دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة اخلام�سة
جمعية ال�شارقة اخلريية بن�سبة  6.2يف املئة
وبقيمة  13.4مليون درهم �إماراتي ( 3.7مليون

ويعد قطاع اخلدمات االجتماعية من �أهم
القطاعات التنموية ،التي ا�ستحوذت على
امل�ساعدات الإماراتية مل�صر خالل عام ،2020
بن�سبة  57.1يف املئة ،بقيمة  124.3مليون درهم
�إماراتي ( 133.9مليون دوالر �أمريكي) ،و�شمل
القطاع العديد من امل�شاريع كم�شروع �إن�شاء املكاتب
والنادي الريا�ضي يف مدينة الربوج ال�سكنية ،وتوفري
الدعم لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتوفري الإ�سكان
منخف�ض التكلفة ،وكفالة ورعاية االيتام .ويف املرتبة
الثانية جاء قطاع احلكومة واملجتمع املدين بن�سبة
 28.7يف املئة وبقيمة  62.5مليون درهم �إماراتي
( 17مليون دوالر �أمريكي) وا�شتمل على تنفيذ عدد
من الربامج التدريبية لبناء القدرات ،وبناء مراكز
اخلدمات احلكومية ،تطوير اخلدمات احلكومية،
وتدريب عدد  10,491متدرب يف جمال الربجمة

والتقنيات منهم  4,197من الإناث  .ويف املرتبة
الثالثة ،جاء قطاع الزراعة بقيمة  18.9مليون
درهم �إماراتي ( 5.1مليون دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ
م�شاريع لتطوير موارد املياه املخ�ص�صة للزراعة .
وقد مثلت القطاعات الثالث ال�سابقة ن�سبة
 94.5يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة مل�صر
خالل عام .2020

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
صندوق أبوظبي للتنمية

)%41.0( 24.3

المساعدات الحكومية
جمعية دار البر
الهالل األحمر اإلماراتي
جمعية الشارقة الخيرية

)%28.8( 17.1
)%10.4( 6.2
)%9.0( 5.4
)%6.2( 3.7

مؤسسة دبي العطاء

)%1.4( 0.8

جمعية دبي الخيرية

)%1.1( 0.7

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.6( 0.4

مؤسسة القلب الكبير

)%0.5( 0.3

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.2( 0.1

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.2( 0.1

هيئة االعمال الخيرية العالمية

)%0.2( 0.1

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.1( 0.1

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

)%0.1( 0.1

طيران اإلتحاد

)%0.1( 0.0

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.1( 0.04

الجامعة القاسمية

)%0.02( 0.01

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.01

المجموع الكلي

59.3

مليون دوالر أمريكي

80

79

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع:

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

باكستان

المساعدات الخارجية 2020

الشكل  :27المساعدات اإلماراتية المقدمة باكستان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
مكافحة األمراض المعدية
)%81.8( 42.8

تنموية
)%88.5( 46.3

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%6.3( 3.3

إنسانية
)%10.3( 5.4

خدمات الدعم والتنسيق
)%2.3( 1.2

خيرية
)%1.2( 0.6

الخدمات الطبية
)%2.3( 1.2
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1.4( 0.7
أخرى
)%5.9( 3.1

تنفيذ طريق الشيخ محمد بن زايد في باكستان بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

خالل عام  ،2020بلغت قيمة امل�ساعدات
الإماراتية لباك�ستان  192.2مليون درهم �إماراتي
( 52.3مليون دوالر �أمريكي) ،مقدمة يف �شكل منح
بن�سبة  100يف املئة .وقد مت توجيه  88.5يف املئة من
امل�ساعدات للم�شاريع التنموية بقيمة  170.1مليون
درهم �إماراتي ( 46.3مليون دوالر �أمريكي)؛ بينما
كان ن�صيب كل من امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية
 10.3يف املئة و 1.2يف املئة على التوايل  .
و�ساهمت امل�ساعدات احلكومية يف توفري
 88.5يف املئة من امل�ساعدات الإماراتية لباك�ستان
بقيمة  170.1مليون درهم �إماراتي ( 46.3مليون
دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020كما �ساهمت
م�ؤ�س�سة القلب الكبري بن�سبة  4.4يف املئة بقيمة
 8.4مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون دوالر
�أمريكي) ،و�ساهم الهالل الأحمر الإماراتي بن�سبة
 2يف املئة بقيمة  3.8مليون درهم �إماراتي( 1مليون
دوالر �أمريكي) ،وبذلك تكون امل�ؤ�س�سات الثالث
�ساهمت بن�سبة  95يف املئة تقريب ًا من �إجمايل
التمويل املمنوح لباك�ستان خالل العام  . 2020
وخالل عام  ،2020جاءت امل�ساعدات الإماراتية يف
قطاع ال�صحة على ر�أ�س قائمة قطاعات امل�ساعدات
بقيمة  173.9مليون درهم �إماراتي ( 47.3مليون
دوالر �أمريكي) ومبا ميثل  90.5يف املئة من حجم
امل�ساعدات ،وقد تركزت امل�ساعدات يف قطاع

ال�صحة ب�صفة رئي�سية يف متويل مكافحة الأمرا�ض 
املعدية خا�صة مر�ض �شلل االطفال� ،سواء من خالل
التربع ل�صالح دعم اجلهود العاملية ال�ستئ�صال
املر�ض �أو من خالل تنفيذ حملة الإمارات للتطعيم
�ضد �شلل الأطفال (املرحلة اخلام�سة وال�سابعة  
ال�ستئ�صال �شلل الأطفال) ،كما مت �إر�سال ما يقرب
من  20طن ًا من امل�ساعدات الطبية العاجلة ملواجهة
جائحة كوفيد  .19-و�إ�ضافة �إىل امل�ساعدات يف
قطاع ال�صحة فقد مت توجيه م�ساعدات لقطاع
التعليم بن�سبة  2.7يف املئة ،وم�ساعدات لقطاع
دعم الربامج العامة بن�سبة  2.6يف املئة ،وقطاع
اخلدمات االجتماعية بن�سبة  1.8يف املئة،
وامل�ساعدات ال�سلعية بن�سبة  1.7يف املئة  .ومتثل
القطاعات اخلم�س ما يوازي  99.4يف املئة من
اجمايل قيمة امل�ساعدات االماراتية لباك�ستان خالل
عام .2020

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
المساعدات الحكومية
مؤسسة القلب الكبير

)%88.5( 46.3
)%4.4( 2.3

القطاع الخاص واألفراد

)%2.3( 1.2

الهالل األحمر اإلماراتي

)%2.0( 1.0

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%1.4( 0.7

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%1.0( 0.5

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.2( 0.1

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.1( 0.1

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

)%0.1( 0.1

الجامعة القاسمية

)%0.04( 0.02

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

)%0.01( 0.005

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%0.01( 0.005

المجموع الكلي

52.3

مليون دوالر أمريكي

ﺟﺰر ﻣﺎرﺷﺎل

ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ

ﻓﻴﺠﻲ

ﻧﺎورو

ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﺑﺎﻻو

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺗﻴﻤﻮر -ﻟﻴﺸﺘﻲ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺑﺮوﻧﺎي

ﻓﻴﺘﻨﺎم

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر

اﻟﺼﻴﻦ

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﻻو
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﺑﻮﺗﺎن
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

ﻧﻴﺒﺎل

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

إﻳﺮان

ﻋﻤﺎن

أذرﺑﻴﺠﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ

إرﻳﺘﺮﻳﺎ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪا
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

ﺑﻴﻼروس

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

زاﻣﺒﻴﺎ

أﻧﻐﻮﻻ

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

ﺟﺰر ﻓﺎرو

اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

آﻳﺮﻟﻨﺪا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق

ﻣﺎﱄ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

آﻳﺴﻠﻨﺪا

ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن

اﻟﺮأس اﻷﺧﻀﺮ
اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ

ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺑﻨﻴﻦ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺗﻮﻏﻮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

أﻧﺪورا

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻫﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ

ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
ﺳﻮﻳﺴﺮا

ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻄﺔ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺗﺸﺎد

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

اﻟﻨﻴﺠﺮ

اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻛﺮواﺗﻴﺎ
ﺻﺮﺑﻴﺎ
ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ
واﻟﻬﺮﺳﻚ
ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺷﻤﺎل ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎأﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
روﻣﺎﻧﻴﺎ

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻗﺒﺮص
ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺴﻮدان

ﻣﻼوي
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ
زﻣﺒﺎﺑﻮي
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

ﺳﺎﻧﺖ ﻫﻴﻠﻴﻨﺎ

ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
أوﻏﻨﺪا
ﻛﻴﻨﻴﺎ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺳﺎن ﺗﻮﻣﻲ وﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ
رواﻧﺪا
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻏﺎﺑﻮن
ﺑﻮروﻧﺪي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان

اﻷردن

ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺟﻴﺒﻮﰐ

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

اﻟﻘﻤﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺎﻳﻮت

اﻟﺼﻮﻣﺎل

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
United Arab Emirates

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﻟﻬﻨﺪ

ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ
ﺳﻴﺸﻴﻞ

ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس
رﻳﻮﻧﻴﻮن
إﺳﻮاﺗﻴﻨﻲ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﺮﻳﻨﻼﻧﺪ

ﺳﺎن ﺑﻴﺎر وﻣﻴﻜﻠﻮن

ﺟﺰر ﺗﻮرﻛﺲ وﻛﺎﻳﻜﻮس

ﺟﺰر ﺑﺮﻣﻮدا

ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ

ﻓﻨﺰوﻳﻼ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

ﻛﻮﺑﺎ

ﺑﻴﺮو

إ ﻛﻮادور

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﻛﻨﺪا

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا اﻟﺴﻠﻔﺎدور
ﺑﻨﻤﺎ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

ﺑﻠﻴﺰ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻫﻨﻮدراس ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

ﺟﺰر ﻛﺎﻳﻤﺎن

ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ

ﺷﻴﻠﻰ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

اﻟﺠﺰر اﻟﻌﺬراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن ﻫﺎﻳﺘﻲ
أﻧﺠﻮﻳﻼ
ﺑﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ
ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ وﻧﻴﻔﺲ
أﻧﺘﻴﻐﻮا وﺑﺮﺑﻮدا ﻣﻮﻧﺘﺴﺮات
ﺟﺰر ﺟﻮادﻟﻮب
دوﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﻚ
ﺳﺎﻧﺖ
ﻟﻮﺳﻴﺎ ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ وﻏﺮﻳﻨﺎدﻳﻦ
ﺑﺮﺑﺎدوس
ﻛﻮراﺳﺎو
ﻏﺮﻳﻨﺎدا

ﻏﻴﺎﻧﺎ
ﻏﻮﻳﺎﻧﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺳﻮرﻳﻨﺎم

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﺑﺎراﻏﻮاي

أوروﻏﻮاي
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

ﺟﺰر ﻓﻮﻛﻼﻧﺪ

ﻛﻴﺮﻳﺒﺎس

ﺑﻮﻟﻴﻨﺰﻳﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺟﺰر ﻛﻮك

ﺗﻮﻛﻠﻮ

ﻧﻴﻴﻮي
ﺗﻮﻧﻐﺎ

ﺳﺎﻣﻮا
ﺳﺎﻣﻮا اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1,000 - 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  100 - 10ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  10 - 1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺟﺰر ﺑﻴﺘﻜﻴﺮن

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻣﺎرات ﺧﻼل ﻋﺎم 2020

ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺟﺰر ﻣﺎرﻳﺎﻧﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻮام
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ

ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن

ﻛﺎﻟﻴﺪوﻧﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺟﺰﻳﺮة ﻧﻮرﻓﻮﻟﻚ

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ

 10.24ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )2.79
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

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

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

واﻟﺲ وﻓ
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ظلت دولة اإلمارات ،وعلى مر السنوات ،تولي المساعدات

اإلنسانية واإلغاثية عند األزمات والكوارث اهتماما متزايدا .وقد

(فيما
اإلماراتية،
للمساعدات
الجهاتماالمانحة
تنوعت
خالل العام
الخارجيةإنسانية
مساعدات
قدمته الدولة من
بلغت جملة
من
العديد
بالجهات
بعد ُيشار
دوالر
لتشململيون
اإلماراتية) 580.5
المانحة (ما يقارب
مليار درهم
إليها 2.13
 2019نحو

المساعدات
على رأسها
ويأتي
دولة
فئات
المساعدات الخارجية
جملة
اإلمارات؛ من
يمثل %7.3
ومؤسسات ما
أمريكي) ،وهو
جانب  30جهة مانحة إماراتية أخرى خالل عام ،2020
لدولة إلى
الحكومية
اإلمارات.
ما بين جمعيات خيرية ،ومؤسسات انسانية ،وصناديق تنموية،

مختلفالخاص.
علىالقطاع
إماراتية من
توزعتأعمال
وشركات
القطاعات اإلنسانية ،ولكن
المساعدات

كان لتوفير الغذاء والتعليم والصحة في حاالت الطوارئ

كل
الغذاء من
المقدمة
الخارجية
المساعدات
جهود
ويتناول
بقيمة
لتوفير
مساعدات
تم تقديم
الفصلحيث
هذا األكبر،
النصيب
جائحة
دوالرشهد
والذي
،2020
خالل عام
ظهور يمثل
بدايةوهو ما
أمريكي)
مليون
(267.6
مانحةدرهم
إماراتيةمليون
جهة982.9

المستويات
للعامكافة
اإلنسانية على
تحديات كبيرة
عنها من
وما نتج
كوفيد،19-
 ،2019في حين
المساعات
جملة
 %46.1من

الحظر
واالجتماعية،
واإلنسانية
عملياتبقيمة
جراءالطوارئ
حاالت
واالقتصاديةالتعليم في
مساعدات لتوفير
الصحيةتقديم
تم

35

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
الجهات المانحة اإلماراتية
من دولة اإلمارات

اإلماراتية
المانحة
الجهات
إال أن
العالم؛
دول
مليون بين
341الحدود
وإغالق
وهو ما يمثل
أمريكي)
دوالر
مليون
(92.8
درهم

ما
حدود
ولقطاعفي
دول العالم،
اإلنسانية تجاه
بمسؤوليتها
في
الصحة
اإلنسانية،
المساعدات
التزمتمن جملة
قد %16
كل
وتقديم
الطوارئالراهن
حاالت الوضع
يسمح به
دوالر
المشاريع ،مليون
تنفيذدرهم (66.8
وإمكانيةمليون
بقيمة 245.5
ً
تداعيات الجائحة.
%11.5من
تضررا
األكثر
الدعم
المساعدات اإلنسانية
من جملة
للدول تمثل
خاصة بنسبة
أمريكي)
لدولة االمارات.
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مشروع مصنع شيتاكونج لسماد اليوريا في بنغالديش بتمويل من صندوق
ابوظبي للتنمية والذي بلغت كلفته اإلنشائية  85مليون درهم لدعم
القطاعين الصناعي والزراعي.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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الشكل  :28المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 1,731.8

صندوق أبوظبي للتنمية

دعم الميزانية العامة
)%73.9( 1,279.0

الخدمات الطبية
)%1.6( 27.4

اإلسكان منخفض التكلفة
)%1.3( 22.3

البنية التحتية للنقل الجوي
)%8.7( 150.3

الطاقة الشمسية
)%1.6( 26.9

الثقافة والترفية
)%1.1( 19.8

التنمية الحضرية وإدارتها
)%2.0( 33.8

البنية التحتية للنقل البري
)%1.4( 24.0

انظمة إمداد المياه الكبيرة
)%1.0( 17.5

سياسة البناء واإلدارة التنفيذية
)%1.7( 29.2

التخزين
)%1.3( 23.0

أخرى
)%4.5( 78.5

يتبوأ صندوق أبوظبي للتنمية ،الذراع التنموي لحكومة أبوظبي ،مكانة ريادية في مجال المساعدات
ً
استنادا إلى استراتيجية متكاملة المحاور تأخذ في االعتبار مواكبة
التنموية على المستوى العالمي ،وذلك
التغييرات السريعة في العالم والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه نشاطه التنموي
والتي من أبرزها :أهداف التنمية المستدامة ،والتغييرات السياسية واالقتصادية في العالم مما يتطلب
وضع سياسات استراتيجية لالستثمار واإلقراض تواكب تلك المتغيرات ،والتغييرات في االقتصاد العالمي
وما يقابله من تغيرات في فوائد القروض وأسعار صرف العملة وأدوات التمويل.

يعد �صندوق �أبو ظبي للتنمية� ،أحد �أهم امل�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية ،فقد بلغت
ن�سبة م�ساهمته  62.1يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة
الإمارات لعام  ،2020بقيمة  6.36مليار درهم �إماراتي ( 1.73مليار دوالر
�أمريكي)؛ كما بلغت قيمة التزامات امل�ساعدات اخلارجية التي تعهد بها ال�صندوق
خالل عام  ،2020ما يقرب من  3.67مليار درهم �إماراتي ( 1.0مليار دوالر
�أمريكي) .وقد �شملت امل�ساعدات املقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية  37دولة
حول العامل ،منها  21دولة يف قارة �إفريقيا ،و 9دول يف قارة �آ�سيا ،و 4دول يف
الأمريكيتني ،و 3دول يف قارة �أوروبا .
وخالل عام  ،2020قام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتوجيه ما يقرب  60يف املئة
من حجم متويالته �إىل فئة الدول الأقل منو ًا بقيمة  3.8مليار درهم �إماراتي
( 1.03مليار دوالر �أمريكي) خا�صة لل�سودان ،التي ا�ست�أثرت مبا يجاوز
 92يف املئة من حجم التمويل من ال�صندوق املوجهة لفئة الدول الأقل منو ًا بقيمة
 3.51مليار درهم �إماراتي ( 955.6مليون دوالر �أمريكي) لتوفري حزمة من
امل�ساعدات لدعم قطاع الربامج العامة ،ويف جماالت ال�صحة والزراعة والتعليم .
كما قام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتمويل م�شاريع يف ال�صومال �ضمن فئة الدول
الأقل منو ًا بقيمة  94.1مليون درهم �إماراتي ( 25.6مليون دوالر �أمريكي) يف
جماالت متويل الطاقة و�إمدادها ب�إن�شاء حمطة للطاقة ال�شم�سية يف بو�سا�سو يف
مقاطعة بونتالند ال�صومالية ،وم�شروع بناء حمطة  7MWللطاقة ال�شم�سية يف
مدينة بربرة  .وا�ستمرار ًا جلهود ال�صندوق يف متويل م�شاريع الطاقة املتجددة
يف الدول الأقل منو ًا فقد مت متويل م�شروع لإن�شاء حمطة للطاقة ال�شم�سية بقدرة
 30ميجاوات من الكهرباء مبدينة بليتا بجمهورية توغو بقيمة  35.9مليون درهم

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

صربيا
)%0.5( 8.1
مصر
)%1.4( 24.3

األردن
)%2.1( 36.9

السودان
)%55.2( 955.6

�إماراتي ( 9.8مليون دوالر �أمريكي) .كما مت متويل م�شروع ان�شاء حمطة للطاقة
ال�شم�سية الهجينة بجمهورية مايل بقيمة  6.5مليون درهم �إماراتي ( 1.8مليون
دوالر �أمريكي).
ويعد من �أبرز امل�شاريع التنموية ل�صندوق �أبو ظبي للتنمية خالل العام ،2020
تنفيذ جمموعة من امل�شاريع يف قطاع النقل والتخزين بقيمة  725مليون درهم
�إماراتي ( 197.4مليون دوالر �أمريكي) ت�ضمنت بناء مطار مافارو ومطار فيالنا
يف جمهورية املالديف ،و�إعادة ت�أهيل طريق نديوم – �أورو�سيغي يف ال�سنغال،
وعمليات �صيانة للطرق مبنطقة قرقل باق�ستان ب�أوزبك�ستان� .إ�ضافة �إىل بناء
من�ش�آت للم�شتقات النفطية بالأردن .
كما �ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية يف متويل م�شاريع يف قطاع البناء والتنمية
بقيمة  249.4مليون درهم �إماراتي ( 67.9مليون دوالر �أمريكي) لتمويل ان�شاء
عدد  4,000وحدة �إ�سكان اجتماعي ب�أفغان�ستان ،ودعم م�شروع اال�سرتاتيجية
الوطنية للإ�سكان االجتماعي يف مايل ،ودعم اجلهود االمنائية حلكومة املالديف.
ويف جمال ال�صحة قام ال�صندوق بدعم م�شاريع متنوعة يف عدد من الدول بقيمة
 118.4مليون درهم �إماراتي ( 32.2مليون دوالر �أمريكي) منها م�شروع �إن�شاء
مركز لعالج الأورام وتطوير مدينة امللك ح�سني الطبية بالأردن ،ودعم البنية
التحتية الأ�سا�سية لقطاع ال�صحة باملالديف .وبالإ�ضافة �إىل قطاعات امل�ساعدات
ال�سابقة ،فقد مت متويل م�شاريع يف قطاعات الزراعة واملياه وال�صحة العامة
والتعليم ،وغريها من القطاعات التنموية.

مالي
)%0.5( 9.3
مالديف
)%1.3( 22.2

الصومال
)%1.5( 25.6

إثيوبيا
)%0.3( 25.6

أخرى
)%35.7( 617.6

توغو
)%0.6( 9.8

األرجنتين
)%1.0( 16.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 17

)%73.6( 1,274.6

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%10.2( 176.5
)%5.3( 91.0
)%4.2( 73.4
)%3.0( 51.2

هدف 2

)%1.7( 29.6

هدف 6

)%1.2( 21.0

هدف 4

)%0.6( 10.8

هدف 8

)%0.2( 3.2

هدف 1

)%0.03( 0.5

القضاء التام على الجوع
المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد
العمل الالئق ونمو االقتصاد
القضاء على الفقر

المجموع الكلي

1.73

مليار دوالر أمريكي
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العاملية من �أجل التعليم خالل ثالث �أعوام ،بهدف حت�سني نتائج التعلُّم لنحو
 870مليون طفل و�شاب يف  89بلد ًا نامي ًا .كما مت توجيه م�ساهمات طوعية يف
العديد من املنظمات الدولية املعنية بالعمل االن�ساين الدويل ،منها على �سبيل
املثال امل�ساهمات الطوعية لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ( .)UN Women
وفيما يتعلق بالدول ،التي ا�ستحوذت على �أكرب ح�صة من امل�ساعدات احلكومية
خالل عام  ،2020فقد ح�صلت اليمن على  8يف املئة من امل�ساعدات بقيمة
 182.4مليون درهم �إماراتي ( 49.6مليون دوالر �أمريكي ) ،ويف املرتبة الثانية

المساعدات الحكومية
تهدف المساعدات الحكومية وفق المبادئ التوجيهية لسياسية المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات،
نحو التأكيد على دعم حكومات ومجتمعات الدول النامية الشريكة ،في سعيها لتحقيق خططها اإلنمائية،
وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها؛ والتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات التنموية األخرى،
لتسليط الضوء على القضايا المهملة ،والمجتمعات الهشه التي تفتقر إلى الدعم الكافي ،في محاولة
لتوحيد الجهود التنموية واالنسانية لتحقيق متطلبات االحتياجات األساسية لتلك المجتمعات.

بلغت قيمة امل�ساعدات احلكومية (ت�شمل  15جهة حكومية حملية واحتادية)  
املقدمة يف عام  2020نحو  2.28مليار درهم �إماراتي ( 619.8مليون
دوالر �أمريكي) ،منها م�ساعدات �إن�سانية بقيمة  1.65مليار درهم �إماراتي
( 448.6مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات تنموية بقيمة  627.6مليون درهم
�إماراتي ( 170.9مليون دوالر �أمريكي)  .ويالحظ وجود حتو ًال يف امل�ساعدات
احلكومية من فئة امل�ساعدات التنموية �إىل فئة امل�ساعدات الإن�سانية ،فقد كان
توزيع امل�ساعدات احلكومية يف عام  2019ما ن�سبته  52.1يف املئة للم�ساعدات
الإن�سانية وبن�سبة  46.9يف املئة للم�ساعدات التنموية ،واجلدير بالذكر �أنه يف عام
� 2020شهد توزيع ًا بن�سبة  72.4يف املئة للم�ساعدات الإن�سانية ون�سبة  27.6يف
املئة للم�ساعدات التنموية ،وذلك نتيجة للتطورات التي �شهدها عام  2020من
انت�شار جائحة فريو�س كورونا وما ا�ستلزمه من توفري م�ساعدات غذائية وتعليمية
و�صحية و�إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ االن�سانية .
وقد توزعت امل�ساعدات احلكومية املقدمة خالل عام  ،2020على  10قطاعات
�أ�سا�سية وما يقرب من  24قطاع ًا فرعيا؛ ونظر ًا لظروف جائحة كوفيد 19 -فقد
تركزت امل�ساعدات احلكومية بن�سبة تقرتب من الثلثني ( 64.9يف املئة) يف قطاع
ال�صحة بقيمة  1.48مليار درهم �إماراتي ( 402.1مليون دوالر �أمريكي) ،خا�صة
تقدمي م�ساعدات ال�صحة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية ،والتي �شملت �إر�سال املئات
من �أطنان امل�ستلزمات واملواد الطبية الالزمة ملكافحة جائحة كوفيد 19-للعديد
من دول العامل مبا فيها �أجهزة فح�ص فريو�س كورونا و�أجهزة التنف�س ال�صناعي .

ويف املرتبة الثانية من جماالت امل�ساعدات احلكومية جاء قطاع دعم الربامج
العامة بقيمة  264.3مليون درهم �إماراتي ( 72مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
 11.6يف املئة ،ثم قطاع احلكومة واملجتمع املدين يف املرتبة الثالثة بقيمة
 188.4مليون درهم �إماراتي ( 51.3مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  8.3يف املئة،
ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع امل�ساعدات ال�سلعية بقيمة 145مليون درهم �إماراتي
( 39.5مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  6.4يف املئة ،ويف املرتبة اخلام�سة جاء
قطاع التعليم بقيمة  124.7مليون درهم �إماراتي ( 33.9مليون دوالر �أمريكي)،
وبن�سبة  5.5يف املئة ،وبذلك ا�ستحوذت القطاعات اخلم�س على ما يقرب من
 96.6يف املئة من اجمايل امل�ساعدات احلكومية يف عام   .2020
وقد ا�ستحوذت  32دولة من الدول الأقل منو ًا على ما يقرب من  18.3يف املئة
من �إجمايل امل�ساعدات احلكومية يف عام  2020بقيمة  416.5مليون درهم
�إماراتي ( 113.4مليون دوالر �أمريكي) ،وح�صلت  28دولة من الدول النامية
امل�صنفة �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل على  27.4يف
املئة من امل�ساعدات احلكومية بقيمة  624.6مليون درهم �إماراتي ( 170مليون
دوالر �أمريكي) .كما مت تخ�صي�ص ما يقرب من ربع قيمة امل�ساعدات احلكومية
( 23.7يف املئة) بقيمة  538.9مليون درهم �إماراتي ( 146.7مليون دوالر
�أمريكي) ،مل�صلحة برامج و�شراكات عاملية (متعددة الدول)؛ ويعد من �أهم
تلك ال�شراكات واملبادرات العاملية ما �أعلنته دولة الإمارات عن تقدمي م�ساهمة
مالية بقيمة  367مليون درهم �إماراتي ( 100مليون دوالر �أمريكي) ،لل�شراكة

ً
استجابة لجائحة الكورونا.
اإلمارات ترسل إمدادات طبية إلثيوبيا
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

باك�ستان بن�سبة  7.5يف املئة وبقيمة  170.1مليون درهم �إماراتي ( 46.3مليون
دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الثالثة االردن بن�سبة  7.1يف املئة وبقيمة  160.6مليون
درهم �إماراتي ( 43.7مليون دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الرابعة واخلام�سة كل
من العراق وكازاخ�ستان  بن�سب  4.0يف املئة و 2.8يف املئة على التوايل؛ وبذلك
تكون الدول اخلم�س قد ا�ستحوذت على  29.4يف املئة من امل�ساعدات احلكومية
خالل عام .2020
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

العراق
)%4.0( 25.0

كازاخستان
)%2.8( 17.3

صربيا
)%2.5( 15.7

األردن
)%7.1( 43.7

مصر
)%2.8( 17.1

أوزبكستان
)%2.4( 14.8

السودان
)%2.4( 14.8

باكستان
)%7.5( 46.3
اليمن
)%8.0( 49.6

أخرى
)%58.0( 359.4

كولومبيا
)%2.6( 16.0

ً
استجابة لجائحة الكورونا.
اإلمارات ترسل إمدادات طبية لباكستان
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

الشكل  :29المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%27.6( 170.9

إنسانية

)%72.4( 448.6

هدف 1

القضاء على الفقر

خيرية

)%0.1( 0.3

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 4

التعليم الجيد

مكافحة األمراض المعدية
)%25.0( 42.8
المساهمات في المنظمات الدولية
)%21.8( 37.3

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8.2( 36.8

السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%19.9( 34.1

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%7.4( 33.0

الخدمات الطبية
)%8.8( 15.1

خدمات الدعم والتنسيق
)%7.1( 31.7

منظمات ومؤسسات دعم المرأة
)%8.8( 15.0

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.4( 2.0

أخرى
)%15.6( 26.7

أخرى
)%0.2( 0.8

المنشآت الدينية
)%100.0( 0.3

)%11.8( 73.0
)%9.2( 56.8
)%5.7( 35.1

هدف 11

)%2.6( 16.3

هدف 5

)%2.4( 15.1

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%76.7( 344.3

)%64.9( 402.1

المساواة بين الجنسين

هدف 15

)%1.1( 7.1

هدف 2

)%1.0( 6.2

هدف 8

)%0.6( 3.7

هدف 16

)%0.4( 2.8

هدف 7

)%0.1( 0.9

هدف 13

)%0.04( 0.2

هدف 14

)%0.04( 0.2

هدف 12

)%0.02( 0.1

الحياة في البرّ

القضاء التام على الجوع
العمل الالئق ونمو االقتصاد
السالم والعدل والمؤسسات القوية
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
العمل المناخي
الحياة تحت الماء
االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

المجموع الكلي

619.8

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :30المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%53.7( 68.8

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
توافرت مجموعة من عوامل التمييز لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي منذ تأسيسه في العام  ،1983باعتباره
جهة رئيسية مانحة للمساعدات اإلنسانية اإلماراتية ،وكجزء من الحركة الدولية للصليب األحمر؛ جعلته
ً
متفردا فيما يقوم به من مجهودات إنسانية كسرعة التواجد في قلب الحدث مهما كانت الظروف

)%35.1( 45.0

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%78.1( 53.8

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%56.3( 25.4

المنشآت الدينية
)%78.5( 11.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%17.5( 12.1

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%17.2( 7.7

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%21.0( 3.0

الخدمات الطبية
)%1.6( 1.1

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%14.3( 6.4

التعليم الديني
)%0.5( 0.1

مرافق التعليم والتدريب
)%0.8( 0.6

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%9.1( 4.1

البرامج الموسمية
)%0.02( 0.002

اإلسكان منخفض التكلفة
)%0.6( 0.4

خدمات الدعم والتنسيق
)%2.7( 1.2

أخرى
)%1.3( 0.9

أخرى
)%0.4( 0.2

والمخاطر ،والسعي الدائم لبناء مجتمعات صحية وآمنة ،نحو تحقيق السالم االجتماعي بين أفراد المجتمع
ً
ً
دوليا ،ونشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني على أوسع نطاق .وقد ساهمت
محليا ،وشعوب العالم
كل تلك العوامل من التمييز في أن تصبح هيئة الهالل األحمر هي الذراع اإلنساني لدولة اإلمارات ،الذي
ً
تقريبا.
تستطيع من خالل المشاركة الفاعلة في تحقيق االستجابة لكافة االزمات بمختلف دول العالم

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف عام
 2020نحو  470.8مليون درهم �إماراتي ( 128.2مليون دوالر �أمريكي) بزيادة
 3.5يف املئة مقارنة بعام ( 2019على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد .)19-
وقد امتدت مظلة امل�ساعدات املقدمة من الهيئة �إىل  54دولة حول العامل ،منها
 21دولة من الدول الأقل منو ًا ،والتي ا�ستحوذت على  29.2يف املئة من م�ساعدات
الهيئة بقيمة  137.5مليون درهم �إماراتي ( 37.4مليون دوالر �أمريكي) ،بينما
مت توجيه  45.3يف املئة من قيمة امل�ساعدات لعدد  17من دول ال�شريحة الدنيا
من متو�سط الدخل بقيمة  213.4مليون درهم �إماراتي ( 58.1مليون دوالر
�أمريكي)؛ وبذلك يكون قد مت توجيه ما يقرب من  74.5يف املئة من م�ساعدات
الهيئة للعام  2020لتلك الفئتني من الدول .

وتعد �سوريا من �أهم الدول التي ا�ستحوذت على امل�ساعدات املقدمة من هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي يف عام  2020بقيمة  71.5مليون درهم �إماراتي
( 19.5مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  15.2يف املئة .و�شملت امل�ساعدات �إر�سال
 97.2طن من امل�ستلزمات واملواد الطبية ،و 1,025جهاز تنف�س �صناعي ،و
 2,200جهاز فح�ص كورونا� ،إ�ضافة �إىل توفري م�ساعدات نقدية وعينية للفقراء
ل�سد االحتياجات الأ�سا�سية من عالج وتعليم وم�أوى.

وتوزعت امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهالل الأحمر االماراتي يف عام ،2020
على  9قطاعات رئي�سية ي�أتي على ر�أ�سها قطاع اخلدمات االجتماعية ،الذي
ا�ستحوذ على ما يزيد عن ن�صف قيمة تلك امل�ساعدات ( 53.4يف املئة) بقيمة
 251.4مليون درهم �إماراتي ( 68.4مليون دوالر �أمريكي)؛ وقد تعاونت هيئة
الهالل الأحمر مع ما يقرب من  54م�ؤ�س�سة ،ومنظمة ،وجمعية ،وهيئات من
املجتمع املدين املتواجدة بالدول امل�ستفيدة ،من �أجل تنفيذ امل�ساعدات املقدمة يف
قطاع اخلدمات االجتماعية.

خيرية

)%11.2( 14.3

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
سورية
)%15.2( 19.5

العراق
)%9.3( 11.9

لبنان
)%5.5( 7.0

قيرغيزستان
)%5.3( 6.8

مصر
)%4.2( 5.4
بنغالديش
)%3.3( 4.2

ألبانيا
)%2.7( 3.5
موريتانيا
)%8.2( 10.5

الهند
)%11.3( 14.5

أخرى
)%30.1( 38.6

اليمن
)%4.9( 6.3

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 1

)%53.5( 68.5

القضاء على الفقر

هدف 3

)%20.7( 26.5

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

)%9.6( 12.3

هدف 11

)%9.3( 12.0

المياه النظيفة والنظافة الصحية
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

برنامج توزيع ماكينة الخياطة لدعم المرأة ضمن حملة ام اإلمارات ألطفال
ونساء الروهينغا.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%6.1( 7.8

هدف 4

)%0.8( 1.1

هدف 7

)%0.03( 0.04

التعليم الجيد
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

المجموع الكلي

128.2

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :30المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%82.8( 52.5

هيئة األعمال الخيرية العالمية
تأسست هيئة األعمال الخيرية العالمية بإمارة عجمان عام  .1984وتعتبر هيئة األعمال الخيرية هيئة رائدة
في مجال العمل الخيري اإلنساني حيث تقوم بأداء رسالتها والمساهمة بفعالية في تحسين ظروف
المحتاجين وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير بيئة صحية توفر سبل الحياة الكريمة لهم عبر مشاريعها
المتعددة التى تنفذها داخل الدولة وخارجها ضمن األطر والمعايير الدولية والقيم االنسانية.

خيرية

)%14.7( 9.3

)1.6 (2.5%

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%59.7( 31.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%70.5( 1.1

المنشآت الدينية
)%62.0( 5.8

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%19.7( 10.3

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%29.5( 0.5

البرامج الموسمية
)%30.0( 2.8

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%9.4( 4.9

التعليم الديني
)%5.6( 0.5

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%7.5( 3.9

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%2.5( 0.2

الرعاية الصحية األساسية
)%1.7( 0.9
أخرى
)%2.0( 1.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من هيئة الأعمال اخلريية العاملية  233.1مليون
درهم �إماراتي ( 63.5مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020منها م�ساعدات
تنموية بن�سبة  82.8يف املئة ،وم�ساعدات خريية بن�سبة  14.7يف املئة ،بينما بلغت
ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية  2.5يف املئة .وقد توزعت امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية
على  16دولة ،ي�أتي يف مقدمتها امل�ساعدات املقدمة لفل�سطني بن�سبة  11.6يف
املئة وبقيمة  27.1مليون درهم �إماراتي ( 7.4مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات
املقدمة �إىل النيجر بن�سبة  10.6يف املئة بقيمة  24.6مليون درهم �إماراتي
( 6.7مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات املقدمة �إىل ال�سودان بن�سبة  10.5يف
املئة بقيمة  24.5مليون درهم �إماراتي ( 6.7مليون دوالر �أمريكي) ،والأردن
بن�سبة  10.3يف املئة  24.1مليون درهم �إماراتي ( 6.6مليون دوالر �أمريكي)،
وبذلك تكون الدول اخلم�س ا�ستحوذت على  67.2يف املئة من م�ساعدات هيئة
الأعمال اخلريية العاملية يف عام   . 2020
وقد تركزت امل�ساعدات املقدمة من هيئة الأعمال اخلريية العاملية يف عام
 2020بن�سبة تقرتب من الثلثني ( 64.4يف املئة) يف قطاع اخلدمات الإجتماعية
بقيمة  150مليون درهم �إماراتي ( 40.8مليون دوالر �أمريكي) ،و�شمل القطاع
ب�صفة رئي�سية تقدمي كفاالت رعاية الأيتام وتوفري �سبل توليد الدخل للأ�سر
الفقرية خا�صة للن�ساء املعيالت ،وبناء عدد من امل�ساجد وجتهيزها ،وتنفيذ عدد
من الربامج املو�سمية ك�إفطار �صائم وتوزيع الأ�ضاحي .كما مت تقدمي م�ساعدات يف
قطاع امل�ساعدات ال�سلعية بقيمة  43.8مليون درهم �إماراتي ( 11.9مليون دوالر
�أمريكي) ،ويعد تنفيذ برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري الغذاء من �أهم م�شاريع
القطاع ،و�شملت حمالت "توزيع الرغيف اخلريي" يف كل من فل�سطني ،ولبنان،
والأردن ،وال�سودان� .إ�ضافة �إىل توفري مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية .

كما قامت هيئة الأعمال اخلريية العاملية �أي�ضا بتنفيذ جمموعة من امل�شاريع
بقطاع املياه وال�صحة العامة بقيمة  14.5مليون درهم �إماراتي ( 4.9مليون دوالر
�أمريكي) بهدف توفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية يف ع�شر دول منها النيجر،
والهند ،وال�سنغال ،و�إندوني�سيا ،وال�سودان ،وقريغيز�ستان ،وفل�سطني ،وكو�سوفو،
والأردن ،ولبنان ،من خالل م�شاريع حفر �آبار املياه وتوفري برادات املياه  .ويف
جمال ال�صحة مت تقدمي م�ساعدات بقيمة  3.5مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون
دوالر �أمريكي) لتقدمي الرعاية ال�صحية اال�سا�سية يف عدد من الدول من خالل
توفري العالج وبناء وجتهيز مراكز �صحية مبختلف الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية .
كما قدمت هيئة الأعمال اخلريية م�ساعدات يف جماالت �أخرى كالتعليم والزراعة
بقيم  3.2مليون درهم �إماراتي ( 0.9مليون دوالر �أمريكي) ،و 0.1مليون درهم
�إماراتي ( 0.02مليون دوالر �أمريكي) على التوايل

األردن
)%10.3( 6.6

فلسطين
)%24.2( 5.3

العراق
)%3.3( 2.1

لبنان
)%10.1( 6.4

قيرغيزستان
)%4.6( 2.9

السودان
)%10.5( 6.7
النيجر
)%10.6( 6.7

الهند
)%6.2( 3.9

السنغال
)%11.6( 7.4

إندونسيا
)%2.7( 1.7

أخرى
)%5.8( 3.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 1

)%52.2( 33.1

القضاء على الفقر

هدف 2

)%16.3( 10.4

القضاء التام على الجوع

هدف 11

هيئة األعمال الخيرية العالمية توزيع وحدات تبريد الهواء في قيرغيستان.
المصدر :هيئة األعمال الخيرية العالمية

)%15.4( 9.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

)%7.7( 4.9

هدف 6

)%6.2( 3.9

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 3

)%1.5( 0.9

هدف 4

)%0.6( 0.4

هدف 8

)%0.1( 0.05

الصحة الجيدة والرفاة
التعليم الجيد
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

63.5
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%55.8( 25.9

)%0.0( 0.0001

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%52.1( 13.5

جمعية دار البر

خيرية

)%44.2( 20.5
المنشآت الدينية
)%87.2( 17.9

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100.0( 0.0001

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%45.3( 11.7

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%12.6( 2.6

الرعاية الصحية األساسية
)%2.7( 0.7

التعليم الديني
)%0.2( 0.03
البرامج الموسمية
)%0.1( 0.01

تعتبر جمعية دار البر من أوائل الجمعيات الخيرية بدولة اإلمارات ،حيث أنشئت بإمارة دبي عام 1979م،
وتتلخص أهدافها في إقامة مشاريع خيرية ووقفية تحقق االستدامة المجتمعية ،وتمكين واشراك المرأة
في العمل الخيري واإلنساني والثقافي ،وضمان جودة الخدمات المقدمة إلسعاد المتعاملين وتنمية
ً
ً
تطويرا لبيئة العمليات.
وتطويرا للموارد المالية ،وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار لدى الموارد البشرية

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

مصر
)%13.3( 6.2

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جمعية دار الرب خالل عام ،2020
نحو  170.4مليون درهم �إماراتي ( 46.4مليون دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها
 81يف املئة عن عام ( ،2019مبا ي�شري �إىل جهود اجلمعية يف زيادة حجم
التمويل املوجه لدعم العمل االن�ساين الدويل يف ظل تداعيات تف�شي جائحة
كوفيد ،)19-وقد �ش ّكلت امل�ساعدات التنموية املقدمة من اجلمعية �أكرث من
ن�صف تلك امل�ساعدات ( 55.8يف املئة) بقيمة  95.1مليون درهم �إماراتي
( 25.9مليون دوالر �أمريكي) ،بينما بلغ ن�صيب امل�ساعدات اخلريية  44.2يف
املئة منها .وتوزعت امل�ساعدات على  29دولة من دول العامل ،منها  15دولة من
دول العامل الأقل منو ًا التي مت تخ�صي�ص  60.3يف املئة من امل�ساعدات لها ،خا�صة
كل من :بوركينا فا�سو ،والنيجر ،و�أوغندا ،وتنزانيا ،ومايل؛ وقد ا�ستحوذت تلك
الدول اخلم�س على  73يف املئة من م�ساعدات اجلمعية لفئة البلدان الأقل منو ًا
خالل العام  .

وتوفري م�ساعدات نقدية وعينية للفقراء ل�سد االحتياجات الأ�سا�سية من عالج
وتعليم وم�أوى .وتعد كل من بوركينا فا�سو ،وم�صر ،و�أوغندا ،والفلبني ،ومايل من
�أهم الدول امل�ستفيدة من امل�شاريع املنفذة يف القطاع  .
كما قامت جمعية دار الرب بتنفيذ عدد من امل�شاريع يف قطاع املياه وال�صحة العامة
يف عدد  25دولة بقيمة  43مليون درهم �إماراتي ( 11.7مليون دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  25.3يف املئة من م�ساعدات اجلمعية يف عام  ،2020و�شملت امل�شاريع
توفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية من خالل حفر االبار بجميع �أنواعها.

السودان
)%4.1( 1.9
الصومال
)%3.9( 1.8

الفلبين
)%5.3( 2.5

Mali
)%5.7( 2.6

النيجر
)%8.1( 3.8
بوركينا فاسو
)%17.7( 8.2

أخرى
)%23.2( 10.8

أوغندا
)%6.8( 3.2

إندونسيا
)%6.0( 2.8

تنزانيا
)%5.8( 2.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 11

وقد مت تخ�صي�ص جزء كبري من امل�ساعدات املقدمة من جمعية دار الرب يف عام
 ،2020بن�سبة  73.2يف املئة وبقيمة  124.7مليون درهم �إماراتي ( 33.9مليون
دوالر �أمريكي) نحو تنفيذ جمموعة من امل�شاريع يف قطاع اخلدمات االجتماعية
كبناء وترميم وت�أثيث امل�ساجد ،وكفالة ورعاية الأيتام ،وتوفري ممُ َ كنات توليد
الدخل للأ�سر الفقرية كتميلك املزارع ،وتربية املا�شية ،وتوفري ماكينات اخلياطة،

)%38.6( 17.9

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%34.6( 16.1

القضاء على الفقر

هدف 6

)%25.3( 11.7

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

جمعية دار البر توزع خزانات لحفظ المياه في الصومال.
المصدر :جمعية دار البر

)%1.5( 0.7

المجموع الكلي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%6.3( 2.1

)%93.7( 31.6

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 2.1

مرافق التعليم والتدريب
)%40.2( 12.7
السياسات اإلدارية لقطاع التعليم
)%19.3( 6.1

دبي العطاء
ترتكز المهام األساسية لمؤسسة دبي العطاء ،منذ تأسيسها في عام  ،2007على تحسين فرص حصول
األطفال في الدول النامية على التعليم األساسي السليم ،من خالل تطبيق برامج متكاملة تزيل
العقبات التي تحول دون التحاق األطفال بالمدارس والتعلم ،كتطوير وتجديد البنية التحتية للمدارس،
والصفوف الدراسية ،وتوفير المياه النظيفة والمرافق الصحية ،والنظافة المدرسية ،وتقديم الوجبات
الغذائية في المدارس والتخلص من الديدان المعوية ،وتنمية الطفولة المبكرة؛ باإلضافة إلى تدريب
المعلمين والمعلمات ،وتطوير المناهج التعليمية وتدريس القراءة والكتابة والمهارات الحسابية.

األبحاث التعليمية
)%10.8( 3.4
تدريب المعلمين
)%5.9( 1.9
مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%5.2( 1.6
أخرى
)%18.6( 5.9

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

األردن
)%3.7( 1.2

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها م�ؤ�س�سة دبي العطاء �إىل
 123.7مليون درهم �إماراتي ( 33.7مليون دوالر �أمريكي) خالل عام ،2020
وتركزت امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية يف قطاعني :الأول ،قطاع التعليم بقيمة
 119.6مليون درهم �إماراتي ( 32.6مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  96.7يف
املئة ،والثاين ،قطاع ال�صحة بقيمة  2.8مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  2.2يف املئة .

ويف جمال ال�صحة قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء م�ساعدات خارجية بقيمة
 2.8مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020يف دولتني
ليبرييا والهند يف عدد من امل�شاريع ال�صحية لتقدمي خدمات ال�صحة الأ�سا�سية
لل�سكان.

العراق
)%4.9( 1.7
بنغالديش
)%5.1( 1.7

مصر
)%2.5( 0.8

فيتنام
)%2.1( 0.7

الهند
)%2.9( 1.0

وقد جاءت م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف املركز الأول بني كافة اجلهات املانحة الإماراتية
يف تنفيذ اجلهود التنموية لدولة الإمارات يف جمال التعليم يف العامل (بعد ا�ستثناء
امل�ساعدات احلكومية) يف عام  2020بن�سبة م�ساهمة  28.7يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات الإماراتية يف قطاع التعليم �إجما ًال ،التي بلغت  417مليون درهم
�إماراتي ( 113.5مليون دوالر �أمريكي) .
وقد امتدت اخلدمات التعليمية التي قدمتها م�ؤ�س�سة دبي العطاء �إىل �أكرث من
 37دولة حول العامل ،خا�صة :بنغالدي�ش ،والعراق ،والأردن ،و�سانت فن�سنت
وغرينادين ،وكولومبيا؛ وقد تركزت امل�شاريع التي نفذتها امل�ؤ�س�سة يف جمال
الأبحاث العلمية ،والتدريب املهني ،والتعليم االبتدائي ،والتعليم الثانوي ،والتعليم
يف الطفولة املبكرة ،والتعليم يف حاالت الطوارئ الإن�سانية ،وتدريب املعلمني،
ومرافق التعليم والتدريب ،وتوفري مهارات احلياة الأ�سا�سية لل�شباب والكبار  .

سانت فنسنت وغرينادين
)%3.0( 1.0
كولومبيا
)%2.8( 0.9
أخرى
)%68.3( 23.0
باراغواي
)%2.0( 0.7

رواندا
)%2.8( 0.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%97.8( 32.9

التعليم الجيد

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%2.2( 0.8

مؤسسة دبي العطاء توزع حقائب مدرسية في السنغال.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

المجموع الكلي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%60.0( 18.1

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
منذ تأسيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في عام  ،2007وهي تدعم جهود األمم
المتحدة ،والمؤسسات االنسانية العالمية المستقلة من خالل توفير الغذاء الصحي والتصدي لسوء
التغذية في المجتمعات المحرومة ،إضافة الى توفير المياه اآلمنة ودعم الجهود المبذولة في رعاية
الطفولة واألمومة .كما تدعم استراتيجية المؤسسة المبادرات العلمية المتميزة في مشاريع البحوث
الطبية الهادفة إلى توفير العالج من األمراض الفتاكة ،وذلك ضمن نطاق عمل المؤسسة على المستوى
العالمي.

قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل عام ،2020
م�ساعدات خارجية �إجمالية بلغت  110.6مليون درهم �إماراتي ( 30.1مليون
دوالر �أمريكي) لعدد  76دولة حول العامل؛ وتركزت امل�ساعدات بن�سبة  42.3يف املئة
يف خم�س دول رئي�سية هي :الأردن بقيمة  15.7مليون درهم �إمارتي ( 4.3مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  14.2يف املئة ،ولبنان يف املرتبة الثانية بقيمة  10.9مليون
درهم �إماراتي ( 3.0مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  9.9يف املئة ،ومدغ�شقر يف
املرتبة الثالثة بقيمة  5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  5.1يف املئة ،وكل من تركمان�ستان والهند بن�سب  4.9يف املئة ،و 4.5يف
املئة على الرتتيب  .

و�إ�ضافة �إىل قطاعي امل�ساعدات يف ال�صحة واخلدمات االجتماعية ،فقد �شملت
امل�ساعدات املقدمة من امل�ؤ�س�سة خالل عام � ،2020أي�ضا توجيه م�ساعدات �إىل
قطاع التعليم ،وامل�ساعدات ال�سلعية ،واملياه وال�صحة العامة ،بن�سب  20.9يف املئة
و 14.4يف املئة و 4.2يف املئة على التوايل.

)%12.0( 3.6

الخدمات الطبية
)%60.8( 11.0

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%48.5( 1.8

البرامج الموسمية
)%39.2( 3.3

مرافق التعليم والتدريب
)%11.4( 2.1

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%47.6( 1.7

التعليم الديني
)%24.4( 2.1

التدريب المهني
)%9.2( 1.7

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3.0( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%21.7( 1.8

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%6.9( 1.3

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.8( 0.03

المنشآت الدينية
)%14.7( 1.2

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%4.1( 0.7
أخرى
)%7.6( 1.4

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تركمانستان
)%4.9( 1.5

األردن
)%14.2( 4.3

لبنان
)%9.9( 3.0
فلسطين
)%3.0( 0.9

أفغانستان
)%4.3( 1.3

تونس
)%4.3( 1.3

الهند
)%4.5( 1.3

ماليزيا
)%3.1( 0.9

أخرى
)%43.9( 13.2

سيشيل
)%2.9( 0.9
مدغشقر
)%5.1( 1.5

ويعد قطاع ال�صحة من �أهم القطاعات التي ا�ستحوذت على ما يزيد من ثلث
(بن�سبة  36.5يف املئة) امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية خالل عام  ،2020بقيمة  40.3مليون درهم ( 11.0مليون
دوالر �أمريكي)؛ وقد ت�ضمنت امل�ساعدات تنفيذ عدد من امل�شاريع يف  12دولة،
كامل�ساهمات يف ت�شغيل مرافق طبية قائمة ،وا�ستكمال بناء وت�أثيث م�ست�شفيات،
وتوريد �أجهزة ومعدات طبية   .
وا�ستحوذ قطاع اخلدمات االجتماعية على ثاين �أكرب خم�ص�صات امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل
عام  2020بن�سبة  21.5يف املئة ،وبقيمة  23.7مليون درهم �إماراتي ( 6.5مليون
دوالر �أمريكي)؛ و�شملت م�ساعدات القطاع عدد من امل�شاريع اخلريية منها تنفيذ
برامج �إفطار �صائم يف  44دولة حول العامل .و�صيانة عدد من املن�ش�آت الدينية
وكفالة الأيتام  .

خيرية

)%28.0( 8.4

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 3

)%36.5( 11.0

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 11

)%23.4( 7.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

)%14.1( 4.2

التعليم الجيد

مؤسسة خليفة توزّ ع مستلزمات مدرسية على األطفال في أفغانستان.
المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%12.4( 3.7
)%8.3( 2.5
)%4.2( 1.3

هدف 9

)%1.0( 0.3

هدف 16

)%0.2( 0.1

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

)%0.02( 0.01

المجموع الكلي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :34المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%67.3( 16.9

جمعية الشارقة الخيرية

منذ تأسيس جمعية الشارقة الخيرية في عام  ،1989وهي تعمل على تحقيق رسالتها بأن تكون جمعية
خيرية إماراتية ،رائدة في تأمين االحتياجات اإلنسانية طوال العام للمستحقين داخل الدولة وخارجها ،من
خالل المشاريع الوقفية والتبرعات المادية والعينية في مجاالت الخدمات االجتماعية األساسية ،ودعم
وكفالة االيتام ،واألسر المحتاجة.

خيرية

)%31.6( 7.9

)%1.1( 0.3

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%72.0( 12.2

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%59.5( 0.2

المنشآت الدينية
)%92.1( 7.3

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%20.3( 3.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%19.2( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%6.2( 0.5

مرافق التعليم والتدريب
)%5.4( 0.9

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%15.3( 0.04

البرامج الموسمية
)%1.0( 0.1

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%0.9( 0.1

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3.9( 0.01

التعليم الديني
)%0.7( 0.1

الخدمات الطبية
)%0.8( 0.1

خدمات الدعم والتنسيق
)%2.0( 0.01

البنية التحتية األساسية لقطاع الصحة
)%0.6( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
فلسطين
)%6.3( 1.6
األردن
)%5.7( 1.4

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها جمعية ال�شارقة اخلريية خالل
عام  ،2020ما يقرب من  92.2مليون درهم �إماراتي ( 25.1مليون دوالر
�أمريكي) ،وقد تركزت �أعمال اجلمعية ب�صفة �أ�سا�سية يف عدد من الدول؛ ي�أتي
على ر�أ�سها بنغالدي�ش التي ا�ستحوذت على  16يف املئة من م�ساعدات اجلمعية
بقيمة  14.8مليون درهم �إماراتي ( 4.0مليون دوالر �أمريكي) ،و م�صر يف املرتبة
الثانية بقيمة  13.4مليون درهم �إماراتي ( 3.7مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 14.6يف املئة ،ويف املرتبة الثالثة جاءت ال�سودان بقيمة  13.3مليون درهم
�إماراتي ( 3.6مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  14.4يف املئة ،ويف املرتبة الرابعة
واخلام�سة كل من موريتانيا والهند بن�سب  8.5يف املئة و  7.1يف املئة على التوايل؛
وبذلك تكون الدول اخلم�س ا�ستحوذت على  60.6من امل�ساعدات املقدمة من
اجلمعية يف عام   .2020

بقيمة  12مليون درهم �إماراتي ( 3.3مليون دوالر �أمريكي) .ويف جمال التعليم
فقد قامت اجلمعية ببناء وترميم الف�صول الدرا�سية داخل املدار�س يف عدد
 12دولة بقيمة  2.4مليون درهم �إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي) ،وقد
�ساهمت تلك الأن�شطة بن�سبة  92.4يف املئة من �إجمايل م�شاريع اجلمعية يف عام
.2020

ويعد من �أبرز م�شاريع جمعية ال�شارقة خالل العام  ،2020كفالة دور الأيتام
ورعاية الأيتام داخل �أ�سرهم بقيمة  44.1مليون درهم �إماراتي ( 12مليون دوالر
�أمريكي) ،يف عدد  16دولة منها ال�سودان وم�صر وفل�سطني وموريتانيا والأردن .
كما قامت اجلمعية ببناء وترميم امل�ساجد يف عدد  25دولة بقيمة  26.7مليون
درهم �إماراتي ( 7.3مليون دوالر �أمريكي) .وامتد ن�شاط اجلمعية �إىل توفري املياه
ال�صاحلة لل�شرب والزراعة يف عدد  22دولة من خالل حفر �آبار املياه و�صيانتها

السودان
)%14.4( 3.6
تشاد
)%2.8( 0.7

Philippines
)%3.4( 1.3

بنغالديش
)%16.0( 4.0

وجهت اجلمعية ن�سبة  67.3يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية
كما َّ
املقدمة عام  2020لتمويل برامج تنموية ،يف حني ح�صلت امل�ساعدات اخلريية
على  31.6يف املئة منها ،بينما مت تخ�صي�ص الن�سبة املتبقية لدعم امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ يف عدد من الدول.

مصر
)%14.6( 3.7

الهند
)%7.1( 1.8

النيجر
)%3.7( 0.9

أخرى
)%18.4( 4.6

موريتانيا
)%8.5( 2.1
بوركينا فاسو
)%2.4( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 1

)%50.9( 12.8

القضاء على الفقر

هدف 11

)%29.6( 7.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

جمعية الشارقة الخيرية عملت على حفر بئر مياه عميق في موريتانيا
المصدر :جمعية الشارقة الخيرية

هدف 6

)%13.7( 3.4

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

)%3.7( 0.9

هدف 3

)%1.0( 0.2

هدف 17

)%0.6( 0.1

هدف 8

)%0.4( 0.1

هدف 2

)%0.2( 0.04

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

المجموع الكلي
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الفصل الخامس:
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الشكل  :38المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%72.8( 10.6

هيئة آل مكتوم الخيرية

تشتهر هيئة آل مكتوم الخيرية منذ تأسيسها في عام  ،1997بإنجازاتها في قطاع التعليم؛ والمساهمة
في سد احتياجات المجتمعات ،واالهتمام بالقطاع الصحي ،واالهتمام باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
وتقديم االغاثات والمساعدات الطبية في حاالت الطوارئ والكوارث.

خيرية

)%20.9( 3.1

)%6.2( 0.9

مرافق التعليم والتدريب
)%79.0( 8.4

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%94.5( 0.9

التعليم الديني
)%87.7( 2.7

التعليم العالي
)%20.8( 2.2

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5.5( 0.1

البرامج الموسمية
)%7.2( 0.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%0.1( 0.01

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%4.7( 0.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.03( 0.003

المنشآت الدينية
)%0.3( 0.01

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تشاد
)%3.2( 0.5

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها هيئة �آل مكتوم اخلريية  53.7مليون
درهم �إماراتي ( 14.6مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020وتركزت امل�ساعدات
ب�صفة رئي�سية يف امل�شاريع التنموية بن�سبة  72.8يف املئة بقيمة  39.1مليون درهم
�إماراتي ( 10.6مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�شاريع اخلريية بن�سبة  20.9يف املئة،
بقيمة  11.2مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر �أمريكي) .

السودان
)%19.4( 2.8

�إ�ضافة �إىل تقدمي الدعم املايل لعدد من املراكز الثقافية الإ�سالمية ،التي توفر
التعليم الديني كاملركز الثقايف اال�سالمي دبلن؛ وكذلك تقدمي الدعم ال�سنوي
لعدد من اجلامعات كجامعة افريقيا العاملية ،وكلية �آل مكتوم للتعليم العايل يف
ا�سكتلندا.

رواندا
)%2.9( 0.4

إثيوبيا
)%4.6( 0.7

بوروندي
)%4.3( 0.6

كينيا
)%3.0( 0.4

ومت توجيه �أكرث من ن�صف تلك امل�ساعدات ( 58.3يف املئة) ل�صالح فئة الدول
الأقل منو ًا بقيمة  31.3مليون درهم �إماراتي ( 8.5مليون دوالر �أمريكي)؛ وتعد
ال�سودان من �أهم الدول املتلقية للم�ساعدات من الهيئة يف فئة الدول الأقل منو ًا
بقيمة  10.4مليون درهم �إماراتي ( 2.8مليون دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الثانية
اثيوبيا بقيمة  2.5مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي) ،ثم بوروندي
وت�شاد  .
وا�ستمرار ًا اللتزام هيئة �آل مكتوم اخلريية نحو الريادة يف امل�ساهمة يف م�شاريع
التعليم التي تنفذها امل�ساعدات الإماراتية ،فقد خ�ص�صت الهيئة  91.1يف املئة
من م�شاريعها يف عام  ،2020نحو خدمة قطاع التعليم يف  26دولة من دول
العامل بقيمة  48.9مليون درهم �إماراتي ( 13.3مليون دوالر �أمريكي) ،من
خالل امل�ساهمة يف مرافق التعليم والتدريب ،وتوفري امليزانيات الت�شغيلية ل�ضمان
ا�ستمرار �سري العملية التعليمية للمدار�س التي ت�شرف عليها الهيئة يف عدد من
الدول حول العامل :كال�سودان ،واثيوبيا ،وت�شاد ،وكينيا ،ورواندا ،وموزمبيق،
وال�صومال ،والنيجر ،وغريها من الدول .

النيجر
)%2.9( 0.4

أخرى
)%51.3( 7.5

الكونغو الديمقراطية
)%2.5( 0.4

تنزانيا
)%3.2( 0.5

موزامبيق
)%2.7( 0.4

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%72.7( 10.6

التعليم الجيد

هدف 11

مشروع هيئة آل مكتوم الخيرية لبناء محطات ضخ للمياه في السودان.
المصدر :هيئة آل مكتوم الخيرية

)%19.9( 2.9

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%5.9( 0.9

هدف 1

)%1.3( 0.2

هدف 6

)%0.1( 0.01

هدف 8

)%0.02( 0.003

القضاء على الفقر
المياه النظيفة والنظافة الصحية
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي
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الشكل  :37المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

)%100.0( 13.5
خدمات الدعم والتنسيق
)%100.0( 13.5

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

استطاعت المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية بدبي منذ انشائها في العام  ،2007في أن تحقق العديد
من األهداف :كتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز للمساعدات اإلنسانية الطارئة ،والقدرة على مواجهة
الكوارث عن طريق توفير البنية اللوجستية األساسية ،والتسهيالت ،والخدمات الالزمة لمؤسسات
ً
انطالقا من موقعها في المدينة.
الخدمات اإلنسانية لتمكينها من تحقيق أغراضها في جميع أنحاء العالم،
إضافة إلى توفير القدرة على االستجابة السريعة ،والفعالة في حاالت الكوارث والطوارئ ،وتوفير جهود
اإلغاثة المنظمة والمطلوبة إلى من يحتاجها على المستوى الدولي.

بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمتها املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية  49.4مليون
درهم �إماراتي ( 13.5مليون دوالر �أمريكي) يف العام  .2020وتركزت امل�ساعدات
ب�صفة رئي�سية بن�سبة  100يف املئة يف امل�ساعدات الإن�سانية من خالل امل�ساهمة
يف جهود الت�صدي جلائحة كوفيد 19-بتنفيذ عمليات اال�ستجابة ال�سريعة ونقل
معدات احلماية ال�شخ�صية والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى �إىل �أكرث من
 119دولة ،من خالل �إر�سال � 1292شحنة حول العامل .بالإ�ضافة �إىل دور املدينة
يف اال�ستجابة للكوارث الإن�سانية عند ظهورها ،حيث امتدت عمليات ال�شحن
اجلوي للمدينة �إىل  16دولة مت�أثرة من الكوارث والأزمات كال�سودان ،ولبنان،
وجمهورية �إفريقيا الو�سطى ،وبنجالدي�ش .

�شبه الآيل لأع�ضاء املنظمات الإن�سانية يف املدينة لتجميع جمموعات �أدوات
الطوارئ والإغاثة اخلا�صة بهم لت�سليمها يف وقت احلاجة �إىل البلدان يف جميع
�أنحاء العامل  .ومن املتوقع �أن ي�ساهم املركز بالإ�سراع يف عمليات اال�ستجابة
للطوارئ ،وتقليل م�ساحة التخزين ،والق�ضاء على وقت التح�ضري ،وزيادة الكفاءة
وتقليل الوقت والتكلفة خليارات التجميع  .

لبنان
)%2.7( 0.4

السودان
)%5.8( 0.8
أفريقيا الوسطى
)%1.7( 0.2

باكستان
)%0.04( 0.005

بوركينا فاسو
)%2.2( 0.3
بنغالديش
)%0.9( 0.1

الهند
)%0.02( 0.002

دول متعددة (عالمي)
)%84.2( 11.3

إثيوبيا
)%1.3( 0.2
الصومال
)%1.1( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

ويعد القطاع الفرعي تقدمي خدمات الدعم والتن�سيق القطاع الرئي�س يف تقدمي
اخلدمات من املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،الذي مت من خالله توفري
امل�ستودعات واملكاتب ،ومناطق التخزين املفتوحة ،وخدمات الدعم بقيمة
 41.7مليون درهم �إماراتي ( 11.3مليون دوالر �أمريكي) ،و�شحن  58طن من
امل�ساعدات االن�سانية واملكمالت الغذائية �إىل بانغي -جمهورية افريقيا الو�سطى،
و�شحن  98طن من امل�ساعدات ان�سانية �إىل �شيتاغونغ – بنغالدي�ش ،و�شحن
 80.2طن ًا من امل�ساعدات االن�سانية �إىل بريوت – لبنان    .
ويعد من �أهم امل�شاريع املبتكرة للمدينة العاملية للخدمات الإن�سانية خالل عام
� ،2020إطالق مركز التجميع �شبه الآيل لتجهيز املعدات ،يف �شراكة بني املدينة
العاملية للخدمات االن�سانية ومنظمة ال�صحة العاملية .وقد مت �إن�شاء مركز التجميع

فلسطين
)%0.02( 0.002

هدف 1

)%52.5( 7.1

القضاء على الفقر

هدف 10

)%22.5( 3.0

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 3

)%18.7( 2.5

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

التعليم الجيد

دعم المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية لعمليات األمم المتحدة
في حاالت الطوارئ.
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

)%5.7( 0.8

هدف 17

)%0.4( 0.1

هدف 2

)%0.1( 0.01

هدف 5

)%0.1( 0.01

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
القضاء التام على الجوع
المساواة بين الجنسين

المجموع الكلي
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إنسانية

تنموية

)%51.9( 5.3

مؤسسة القلب الكبير
تم اإلعالن عن مؤسسة القلب الكبير ،كهيئة مكتملة األركان في العام  ،2015حيث بدأت نشاطها في
عام  2013كحملة لجمع التبرعات ،قبل أن تتحول إلى مؤسسة؛ وتتركز جهودها اإلنسانية بصفة رئيسية
من أجل مساعدة األطفال ،والمستضعفين ،والمحتاجين ،وعائالتهم خارج دولة اإلمارات .وتتمثل رسالة
ً
احتياجا للدعم.
مؤسسة القلب الكبير في العمل بالمناطق األكثر

خيرية

)%0.1( 0.01

)%48.0( 4.9

المنشآت الدينية
)%100.0( 0.01

الخدمات الطبية
)%40.8( 2.2

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%65.3( 3.2

مرافق التعليم والتدريب
)%21.4( 1.1

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت الطوارئ
)%20.8( 1.0

التعليم الثانوي
)%11.0( 0.6

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%7.2( 0.4

التنمية القروية
)%10.3( 0.5

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3.2( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%5.2( 0.3

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2.2( 0.1

أخرى
)%11.3( 0.6

أخرى
)%1.4( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
األردن
)%1.5( 0.2

لبنان
)%44.2( 4.5
فلسطين
)%3.5( 0.4

خالل عام  2020قدمت م�ؤ�س�سة القلب الكبري ،م�ساعدات خارجية بقيمة
 37.4مليون درهم �إماراتي ( 10.2مليون دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها  34يف
املئة مقارنة بعام ( 2019على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد ،)19-وقد
تركزت امل�ساعدات ب�أكرث من ن�صف قيمتها ( 51.9يف املئة) لتمويل م�شروعات
تنموية ،بينما كان ن�صيب امل�ساعدات الإن�سانية  48يف املئة ،والن�سبة املتبقية
ل�صالح امل�ساعدات اخلريية  .
وقد امتدت م�ساعدات م�ؤ�س�سة القلب الكبري لعدد  14دولة ،ي�أتي على ر�أ�سها لبنان
التي ا�ستحوذت على  44.2يف املئة من م�ساعدات امل�ؤ�س�سة يف عام  2020بقيمة
 16.5مليون درهم �إماراتي ( 4.5مليون دوالر �أمريكي) ،من �أجل جتديد وترميم
وحدة "القلب الكبري" للطوارئ وال�صدمات يف م�ست�شفى جاورجيو�س اجلامعي،
وامل�ساهمة يف ترميم و�إعادة ت�أهيل بع�ض املنازل املت�ضررة من انفجار مرف�أ بريوت
املدمر ،ودعم عالج عدد من املر�ضى يف مركز �سرطان الأطفال ،واال�ستجابة
َ
حلالة الطوارئ "تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد يف لبنان" .ويف املرتبة الثانية
للدول امل�ستفيدة من امل�ؤ�س�سة جاءت باك�ستان بن�سبة  22.6يف املئة من امل�ساعدات
بقيمة  8.4مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون دوالر �أمريكي) ل�شراء وتركيب
معدات لغرفتي عمليات يف م�ست�شفى ومركز �أبحاث �شوكت خانوم التذكاري
لل�سرطان ،و�إ�ضافة مل�شاريع �أخرى ك�إن�شاء مدر�سة ثانوية وتطوير وحتديث مراكز
تنمية ورعاية املر�أة .ويف كينيا بلغت م�ساعدات م�ؤ�س�سة القلب الكبري  5.3مليون

درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي) ،ومن �أهم امل�شاريع �إن�شاء مدر�سة
"القلب الكبري" الداخلية للبنات ،وتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ،وم�ستلزمات
طبية لال�ستجابة حلالة الطوارئ " تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد" .

مصر
)%3.1( 0.3

باكستان
)%22.6( 2.3

السودان
)2.0( 0.2

بنغالديش
)%1.0( 0.1
كينيا
)%14.1( 1.4

النيجر
)%5.4( 0.5
أخرى
)%1.9( 0.2

إثيوبيا
)%0.8( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 3

)%52.5( 5.3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

بناء عيادة مؤسسة القلب الكبير في كينيا.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير

)%21.9( 2.2

التعليم الجيد

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 5

المساواة بين الجنسين

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%11.7( 1.2
)%6.1( 0.6
)%5.5( 0.6

هدف 2

)%1.7( 0.2

هدف 8

)%0.7( 0.1

القضاء التام على الجوع
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

10.2

مليون دوالر أمريكي
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خيرية

تنموية

)%41.9( 3.9

جمعية دبي الخيرية

)%58.1( 5.5

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%65.2( 2.6

المنشآت الدينية
)%70.4( 3.8

اإلسكان منخفض التكلفة
)%13.3( 0.5

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%23.6( 1.3

الخدمات الطبية
)%9.0( 0.4

التعليم الديني
)%6.0( 0.3

مرافق التعليم والتدريب
)%7.5( 0.3
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%5.0( 0.2

تأسست جمعية دبي الخيرية عام  ،1994وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على توفير المساعدات اإلنسانية
والخيرية ،سواء داخل دولة اإلمارات أو خارجها؛ وال تزال جمعية دبي الخيرية تواصل مسيرتها اإلنسانية في
ً
ً
ووفقا ألعلى معايير
عاما من التميز ،ضمن منظومة عمليات إدارية ابتكارية،
نشر وعمل الخير ،على مدار 25
الجودة.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

مصر
)%7.2( 0.7

بنغالديش
)%11.2( 1.1

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها جمعية دبي اخلريية خالل عام
 ،2020ما يقرب من  34.5مليون درهم �إماراتي ( 9.4مليون دوالر �أمريكي)؛
ومت توزيع �أكرث من ن�صف قيمة تلك امل�ساعدات ( 56.7يف املئة) ل�صالح  21دولة
من الدول الأقل منو ًا ،بينما كان ن�صيب  9دول من ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل ما ن�سبته  39.9يف املئة ،لي�صل بذلك ن�صيب الفئتني من الدول  96.6يف
املئة من �إجمايل م�ساعدات اجلمعية خالل العام  .

النيجر
)%9.6( 0.9
مالي
)%4.4( 0.4

الهند
)%17.7( 1.7

غينيا
)%4.0( 0.4

إندونسيا
)%4.7( 0.4

ويف عام  ،2020خ�ص�صت جمعية دبي اخلريية  62.3يف املئة من م�ساعدتها
اخلارجية نحو قطاع اخلدمات االجتماعية لبناء امل�ساجد وتوفري م�ساكن للفقراء
وكفالة الأيتام ،ومتويل جمموعة من م�شاريع الأ�سر املنتجة .بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
م�شاريع يف قطاعات املياه وال�صحة العامة ،والتعليم وال�صحة.
مشروع توفير المياه في كمبوديا.
المصدر :جمعية دبي الخيرية

مالوي
)%6.2( 0.6

بنين
)%3.0( 0.3

أخرى
)%25.8( 2.4

غانا
)%6.2( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة
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هدف 11

)%48.9( 4.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%27.3( 2.6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 1

القضاء على الفقر

)%16.8( 1.6

هدف 3

)%3.8( 0.4

هدف 4

)%3.2( 0.3

الصحة الجيدة والرفاة
التعليم الجيد

المجموع الكلي

9.4
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إنسانية

تنموية

)%66.8( 3.5

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

خيرية

)%19.5( 1.0

)%13.6( 0.7

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%42.8( 1.5

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%87.3( 0.6

المنشآت الدينية
)%83.7( 0.9

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%31.5( 1.1

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11.4( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%11.6( 0.1

مرافق التعليم والتدريب
)%13.9( 0.5

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1.3( 0.01

البرامج الموسمية
)%2.6( 0.03
التعليم الديني
)%2.1( 0.02

الخدمات الطبية
)%11.7( 0.4

أصبحت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية ،خالل سنوات قليلة إحدى
المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الخيري واإلنساني .ومنذ إشهارها في عام  1997أخذت على
عاتقها أن تصل بأياديها البيضاء إلى من تستطيع الوصول إليه من المحتاجين.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
طاجيكستان
)%32.1( 1.7
قيرغيزستان
)%2.4( 0.1

بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،خالل عام  ،2020نحو  19.4مليون درهم �إماراتي
( 5.3مليون دوالر �أمريكي) .وقد امتدت امل�ساعدات �إىل  21دولة حول العامل،
وتعد كل من طاجيك�ستان ،و�أفغان�ستان ،وبنني ،وباك�ستان ،وبنغالدي�ش من �أهم
الدول املتلقية للم�ساعدات من امل�ؤ�س�سة خالل عام  .2020

أفغانستان
)%16.6( 0.9
بنغالديش
)%6.9( 0.4

وتو َّزعت اجلهود الدولية ،التي بذلتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2020ب�أكرث من ثلثي
قيمتها ( 66.8يف املئة) بقيمة  12.9مليون درهم �إماراتي ( 3.5مليون دوالر
�أمريكي) على امل�ساعدات التنموية ،التي �شملت توفري �إمدادات مياه ال�شرب
الأ�سا�سية ،من خالل حفر الآبار وان�شاء حمطات مياه ،وتقدمي خدمات اجتماعية
متنوعة ككفالة الأيتام ،وتوزيع مواد غذائية .كما مت �إن�شاء جمموعة من املرافق
الطبية ،خا�صة يف طاجيك�ستان� ،شملت عيادات وبناء م�ستو�صفات ،ومراكز طبية .
ويف جمال امل�ساعدات اخلريية ،مت بناء عدد من املن�ش�آت الدينية ،وتنفيذ عدد
من الربامج املو�سمية ك�إفطار �صائم ،وتوزيع املالب�س واملواد الغذائية بقيمة
 3.8مليون درهم �إماراتي ( 1مليون دوالر �أمريكي) ،يف عدد  11دولة ،منها
بنجالدي�ش ،وطاجيك�ستان ،وبنني ،و�أوغندا ،والربازيل .

السودان
)%5.2( 0.3

باكستان
)%9.9( 0.5

تايلند
)%1.6( 0.1

وزع مسؤولو سفارة اإلمارات في باكستان الحقائب المدرسية على طالب مدرسة
محمد بن راشد آل مكتوم االبتدائية في قرية هاتيان باال بمظفر آباد.
المصدر :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

بنين
)%13.4( 0.7

أوغندا
)%2.6( 0.1

أخرى
)%7.7( 0.4

البرازيل
)%1.5( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 11

)%37.2( 2.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%28.6( 1.5

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%17.1( 0.9
)%9.3( 0.5
)%7.8( 0.4

المجموع الكلي

5.3

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :42المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

خيرية

تنموية

)%18.8( 0.4

جمعية االمارات الخيرية

)%81.2( 1.6

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%79.6( 0.3

المنشآت الدينية
)%98.8( 1.6

مرافق التعليم والتدريب
)%10.6( 0.04

البرامج الموسمية
)%1.2( 0.02

البنية التحتية األساسية لقطاع الصحة
)%9.3( 0.04
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.6( 0.002

تعد جمعية االمارات الخيرية (جمعية الرحمة لألعمال الخيرية سابقا) ،من أقدم المؤسسات التطوعية
والخيرية في دولة اإلمارات وتعمل لتواكب حاجات الناس المختلفة في تنفيذ وإقامة المشاريع
ً
قاصرا علي بذل الزكاة والصدقات فحسب بل تعدت إلى غير ذلك من
المتنوعة؛ حيث لم يعد عملها
إقامة المدارس ،ودور األيتام ،وبناء المساجد ،وحفر اآلبار ،وكفالة األيتام ،والطالب وذوي االحتياجات
الخاصة ،واألسر الفقيرة.
بدأت جمعية االمارات الخيرية عملها عام  2004كجمعية خيرية عاملة في دولة اإلمارات العربية
ً
دعما متعدد القطاعات إلى األفراد والمجتمعات في الدول النامية ،من خالل إسهامات
المتحدة تقدم
نقدية وعينية لمصلحة المشروعات ذات الطابع الديني ،والتي تدعم الرعاية االجتماعية.

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من جمعية االمارات اخلريية  7.4مليون درهم
( 2.0مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020منها م�ساعدات خريية بن�سبة
 81.2يف املئة ،وم�ساعدات تنموية بن�سبة  18.8يف املئة .وقد توزعت امل�ساعدات
ب�صفة رئي�سية على ثالث دول ،ي�أتي يف مقدمتها �إندوني�سيا بن�سبة  77.5يف املئة
وبقيمة  5.8مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر �أمريكي) ،ت�ضمنت تنفيذ
عدد من امل�شاريع منها بناء  201م�سجد ًا وملحقاتها ،وتنفيذ برامج �إفطار �صائم،
وبناء عدد  8ف�صول درا�سية ،وان�شاء عدد  2عيادة طبية .كما مت تقدمي م�ساعدات
للهند بن�سبة  21.6يف املئة بقيمة  1.6مليون درهم �إماراتي 0.4( ،مليون دوالر
�أمريكي)� ،شملت تنفيذ جمموعة من امل�شاريع كبناء عدد  15م�سجد ًا وملحقاتها،
وتنفيذ برامج دعم الأ�سر املنتجة بتوفري  27ماكينة خياطة ،وعدد من املا�شية،
وتوفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية من خالل حفر عدد  289بئر وتوفري عدد
 385م�ضخة مياه .و�أخري ًا تقدمي م�ساعدات لإثيوبيا بن�سبة �أقل من واحد يف املئة
( 0.8يف املئة) لتنفيذ برامج مو�سمية كتوزيع الأ�ضاحي.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

الهند
)%21.6( 0.4

إندونسيا
)%77.5( 1.6

إثيوبيا
)%0.8( 0.02

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
برنامج جمعية اإلمارات الخيرية لتوزيع المالبس في أوغندا.
المصدر :جمعية االمارات الخيرية

هدف 11

)%81.2( 1.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%15.0( 0.3

هدف 4

)%2.0( 0.04

هدف 3

)%1.7( 0.04

هدف 8

)%0.1( 0.002

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المجموع الكلي

2.0

مليون دوالر أمريكي
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الفصل الخامس:
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الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%88.2( 1.6

مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية
مؤسسة طيران اإلمارات اخليرية هي مؤسسة غير ربحية ،تركز في املقام األول على دعم األطفال احملرومني في مختلف وجهات
العالم التي تصل إليها خطوط طيران اإلمارات وتتمتع املؤسسة باكتفاء ذاتي مالي ،حيث ي ُ َع ُّد املصدر األساسي حلشد متويالت برامج
مساعداتها اخلارجية هو طاقم عملها وتبرعات املسافرين.

)%11.8( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%37.3( 0.6

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%72.2( 0.2

الخدمات الطبية
)%28.2( 0.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%27.8( 0.1

التعليم اإلبتدائي
)%15.9( 0.3
تخفيف اآلثار االجتماعية لفيروس نقص المناعة المكتسب
)%11.6( 0.2
التغذية األساسية
)%3.7( 0.1
التعليم في الطفولة المبكرة
)%3.3( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
األردن
)%3.0( 0.1

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال
اخلريية نحو  6.8مليون درهم �إماراتي ( 1.9مليون دوالر �أمريكي)
يف عام  ،2020لعدد  11دولة حول العامل  .وجاءت بنغالدي�ش 
يف املرتبة الأوىل يف اال�ستفادة من م�ساعدات امل�ؤ�س�سة يف عام
 2020بن�سبة تزيد عن ربع قيمة امل�ساعدات يف العام ( 28.1يف
املئة) بنحو  1.9مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي)،
وذلك من �أجل دعم م�ست�شفى "�صداقة الإمارات" ،وهو عبارة عن
م�ست�شفى عائم مت افتتاحه يف عام  ،2008ويقدم خدمات الرعاية
ال�صحية لفئة ال�سكان الفقراء واملحرومني واملهم�شني يف جزر �شار
النائية و�ضفاف الأنهار بجانب نهر براهمابوترا يف غايباندا ومنطقة
كوريجرام ،يف �شمال بنجالدي�ش .
كما تعد زمبابوي من �أهم الدول �أي�ضا امل�ستفيدة من م�ساعدات
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات بن�سبة  22.6يف املئة يف عام ،2020
بقيمة  1.5مليون درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي) من
�أجل تقدمي الدعم لقرية �سانت مار�سيلني للأطفال يف هراري يف
عام  2002لرعاية الأطفال الأيتام وامل�شردين املحتاجني ،الذين
لديهم احتياجات خا�صة مبا يف ذلك الإعاقات اجل�سدية والعمى
وفريو�س نق�ص  املناعة الب�شرية  .وبذلك تكون الدولتني بنغالدي�ش 
وزمبابوي قد ا�ستحوذ ًا على ما يزيد من ن�صف م�ساعدات م�ؤ�س�سة
طريان الإمارات ( 50.7يف املئة) يف عام  .2020كما ا�ستفادت
دول �أخرى من م�ساعدات م�ؤ�س�سة طريان الإمارات كالهند ولبنان
والفلبني والربازيل وجنوب افريقيا وكينيا و�سريالنكا ،من خالل
تقدمي م�شاريع يف جمال اخلدمات االجتماعية والتعليم وال�صحة .

لبنان
)%8.6( 0.2

بنغالديش
)%28.1( 0.5

المغرب
)%22.6( 0.4

الهند
)%9.7( 0.2

الفلبين
)%8.2( 0.2

زمبابوي
)%22.6( 0.4

سري النكا
)%0.5( 0.01
كينيا
)%4.5( 0.1

بدعم من مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية ،تسعى منظمة الفجيري ستريت كيدز المجتمعية في
نيروبي لمساعدة أطفال الشوارع واأليتام من خالل توفير المأوى اآلمن ومجموعة من البرامج
الفريدة التي تركز على العالج باستخدام الفنون.
المصدر :مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية

البرازيل
)%7.5( 0.1

جنوب أفريقيا
)%6.3( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 1

)%41.4( 0.8

القضاء على الفقر

هدف 3

)%38.4( 0.7

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

)%16.9( 0.3

التعليم الجيد

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%3.2( 0.1

المجموع الكلي

1.9

مليون دوالر أمريكي
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الفصل الخامس:
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الجهات المانحة اإلماراتية

جهود صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات
الحية في الحفاظ على السحالي الطوافة.
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة
على الكائنات الحية
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الشكل  :48المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 1.6
التنوع الحيوي
)%100.0( 1.6

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
يهدف صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ،من خالل تكريم جهود أصحاب مشاريع
حفظ األنواع والبحث العلمي ،في أن يساهم في ضمان استمرار أعمالهم ،ورفع مستوى حضورهم
في مجتمعات الحفظ ،وحصول أعمالهم وإنجازاتهم على االهتمام الذي تستحقه .كما يتطلع الصندوق
لرعاية وتنمية مجتمع عالمي مزدهر من مناصري نشطاء حفظ األنواع ،ممن يمتلكون المصادر الالزمة
ألعمالهم ،وكذلك تشجيع جهات مانحة أخرى على تقديم الهبات لهم بغية تحقيق استدامة المشاريع،
وضمان تدفق مساهمات مادية سنوية لها.

يتم �إدارة �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،من خالل
جمل�س �إدارة م�ستقل ي�ضم خرباء حمليني ودوليني يف ال�ش�أن البيئي؛ وهو اجلهة
التي تقوم بتقييم امل�شاريع املتقدمة للح�صول على املنح وت�صدر القرارات ب�ش�أنها،
اعتمادا على التفا�صيل التي يعر�ضها مقدمو الطلبات يف تقاريرهم؛ وخالل عام
 2020اعتمد جمل�س �إدارة ال�صندوق منح ًا بقيمة  5.9مليون درهم �إماراتي
( 1.6مليون دوالر �أمريكي) .

لبنان
)%3.1( 0.1
الهند
)%7.3( 0.1
نيبال
)%3.0( 0.05

كولومبيا
)%2.7( 0.04

فيتنام
)%4.2( 0.1

أوغندا
)%3.2( 0.1

إندونسيا
)%4.8( 0.1

وقد امتد ن�شاط �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية خالل
عام  ،2020ملنا�صرة جهود التنوع االحيائي الدولية يف عدد  63دولة حول العامل،
دون انحيازٍ  �إىل موقع جغرايف� ،أو م�ستوى دخل الدولة املتلقية ،منها  16دولة يف
�آ�سيا ،و 20دولة يف �إفريقيا ،و 16دولة يف االمريكينت ،و 9دول يف �أوروبا ،و 2دولة
يف �أوقيانو�سيا .
و خالل عام  2020قام �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
بتوفري منح ًا �إغاثية للجهات امل�ستفيدة من منح ال�صندوق العاملة يف جمال
احلفاظ على البيئة بالدول النامية ،وذلك للتخفيف من االثار الناجمة عن
تداعيات فريو�س كوفيد 19 -على تلك اجلهات كاملعاناة من ال�صعوبات املالية
نتيجة خ�سارة االيرادات ب�سبب �إغالق املتنزهات وحدائق احليوان والأحوا�ض 
املائية ،وتراجع ال�سياحة البيئية .و�سوف ت�ساهم تلك املنح يف تغطية التكاليف
الت�شغيلية الأ�سا�سية للجهات امل�ستفيدة ،والعمل على جتنب ت�سريح العمالة �أو
خف�ض �أن�شطتها العاملة يف جمال احلفاظ على احلياة الربية والأنواع املهددة
باالنقرا�ض  .

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

كينيا
)%2.6( 0.04
مدغشقر
)%3.7( 0.1

أخرى
)%59.5( 0.9
البرازيل
)%5.8( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 15

)%100.0( 1.6

الحياة في البرّ

جهود صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في الحفاظ على
فصيلة الضفدع المهرج.
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

المجموع الكلي

1.6

مليون دوالر أمريكي
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الشكل  :45المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%7.0( 0.1

خيرية

)%25.1( 0.3

مرافق التعليم والتدريب
)%51.8( 0.05

)%68.0( 0.9
البرامج الموسمية
)%83.6( 0.8

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100.0( 0.03

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%9.1( 0.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%48.2( 0.05

المنشآت الدينية
)%7.3( 0.1

مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية
حسب الدولة

تحرص مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية ،منذ تأسيسها في العام  ،1992على تقديم المساعدات
ً
ً
وصونا لكرامته.
احتراما لحقوق اإلنسان
لجميع الشعوب ،دون التمييز بين جنس أو عرق أو دين أو لون

وتعمل المؤسسة على االستثمار في رأس المال البشري ،من خالل تبني نهج إبداعي مبتكر يسهم في
تعزيز القدرات ونقل المعرفة ،لتحسين جودة الحياة .كما تعمل مع شركائها والمجتمع الدولي بكفاءة
ً
عالميا ،مع االلتزام بمبادئ النزاهة
ومهنية ،بما ينسجم مع الدور االنساني الفاعل لدولة االمارات
والشفافية.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

لبنان
)%23.2( 0.3
الجبل األسود
)%2.1( 0.03

منغوليا
)%4.9( 0.1
باكستان
)%5.9( 0.1

المغرب
)%2.6( 0.03

بنغالديش
)%3.0( 0.04

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية
 5مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2020وقد بلغ
عدد الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات  54دولة حول العامل ،منها  14دولة يف �آ�سيا،
و 28دولة يف �إفريقيا ،و 7دولة يف �أوروبا ،وواحد دولة يف �أوقيانو�سيا ،و 4دول يف
الأمريكيتني .

السودان
)%3.8( 0.1
نيبال
)%2.1( 0.03

وجهت امل�ؤ�س�سة  68يف املئة من م�ساعداتها املقدمة عام  ،2020لدعم برامج
كما ّ
خريية ،كانت غالبيتها يف �صورة م�ساعدات ذات طابع ديني؛ و�شملت الأن�شطة
الرئي�سية ،التي نفذتها امل�ؤ�س�سة يف هذا القطاع تقدمي وجبات الإفطار خالل �شهر
رم�ضان الكرمي ،وكفالة �أداء �شعائر احلج ،ودعم الأ�سر الفقرية.
وبالإ�ضافة �إىل �أعمال امل�ؤ�س�سة اخلريية ال�سنوية ،فقد �ساهمت كذلك يف تنفيذ
العديد من امل�شروعات التنموية خالل عام  ،2020منها م�شاريع بقطاعات
التعليم ،وامل�ساعدات ال�سلعية ،واخلدمات االجتماعية ،كبناء ف�صول درا�سية،
وتقدمي م�ساعدات �إن�سانية لل�شعب اللبناين ،امل�ساهمة يف م�شاريع خريية خا�صة
باملر�أة والطفل يف اجلبل الأ�سود.

أخرى
)%45.8( 0.7
كولومبيا
)%3.2( 0.04

كينيا
)%3.5( 0.05

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 11

جانب من أنشطة مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية في تشاد.
المصدر :مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%61.7( 0.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%34.6( 0.5

القضاء على الفقر

هدف 4

التعليم الجيد

)%3.6( 0.05

المجموع الكلي

1.4

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

عملية جراحية ،وبناء  500مرحا�ض يف البيوت ،وتوزيع �أكرث من  64مليون قطاع التعليم ،وبناء  300,000وحدة لل�صرف ال�صحي كجزء من برنامج
جرعة دواء ،وتثقيف  13,836قرية لتزويدها مبعلومات حول كيفية احلفاظ الق�ضاء على الرتاخوما يف �إثيوبيا.
على نعمة الإب�صار ،وحت�سني الوعي من �أجل احلد من مر�ض  الرتاخوما
ال�سودان
والوقاية من الإ�صابة به .
�أقامت م�ؤ�س�سة نور دبي خميم ًا عالجي ًا يف ال�سودان ،وهو �أول خميم عالجي
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ؤ�س�سة نور دبي على مدار ال�سنوات الثمان املا�ضية �ضمن �سل�سلة من الربامج العالجية لأمرا�ض  العيون بالتعاون مع مركز
يف �إثيوبيا قامت با�ستثمار ما يزيد عن  10مليون درهم �إماراتي ( 2.8مليون ال�سودان للعيون باخلرطوم ،لتوفري خدمات عالجية متكاملة يف جمال طب
دوالر �أمريكي) يف جمال مكافحة الرتاخوما نتج عنها توزيع  87مليون جرعة العيون ،وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة للكوادر الطبية
من الأدوية �ضمن برنامج الوقاية من انت�شار املر�ض ،و�إجراء  356,620عملية والفنيني وتوفري الأدوية.
جراحية ،وتدريب  49,950مهني ًا يف ال�صحة وتدريب  37,032خمت�صا يف

الشكل  :49المبالغ المدفوعة

مؤسسة نور دبي
تستمد مؤسسة نور دبي (إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية) مبادئها التوجيهية من منطلق أن
من حق كل فرد التمتع بالصحة ،وأن “للجميع الحق في اإلبصار” .ومن ضمن رؤية المؤسسة "عالم
تتوفر فيه الخدمات الطبية للجميع دون تمييز" ،ألن كافة البشر ذوي الدخل المحدود لهم الحق في
الحصول على الرعاية الصحية ،وفرص العالج العادلة ،والمساعدات ،التي من شأنها تحسين مستويات
المعيشة وفرص الحصول على مستقبل مثمر.

يف عام  ،2020قدمت م�ؤ�س�سة نور دبي ،منح ًا بقيمة  3.2مليون درهم �إماراتي
( 0.9مليون دوالر �أمريكي) بزيادة قدرها  23يف املئة مقارنة بعام  2019على
الرغم من ظروف جائحة كوفيد ،19-وذلك لدعم برامج عالج الإب�صار وتوفري
الرعاية ال�صحية الالزمة لعالج �أمرا�ض العيون .وقد تركزت امل�ساعدات املقدمة
من امل�ؤ�س�سة يف تقدمي اخلدمات الطبية يف ثالث دول كالتايل:
نيجرييا
اال�ستمرار يف متويل الربنامج الذي �أطلقته م�ؤ�س�سة نور دبي عام  2019لعالج
�أكرث من ت�سعة ماليني �شخ�ص يعانون من �أمرا�ض العيون بوالية كات�سينا بنيجرييا،
وميتد على مدار �أربع �سنوات (� 2019إىل  )2022بتكلفة تقدّر  7.3مليون درهم
�إماراتي ( 2مليون دوالر �أمريكي) بالتعاون مع حكومة الوالية  .و ُيعد برنامج
(كات�سينا)� ،أحد الربامج الداعمة للربنامج الوطني ل�صحة العيون يف نيجرييا،
حيث من املقرر �أن يطور الربنامج اخلدمات املقدمة للمتعاملني واملجتمع ،مبا
يح�سن م�ستوى املعي�شة والو�ضع االجتماعي واالقت�صادي للوالية واملناطق املجاورة،
ّ
وي�سهل الو�صول �إىل خدمات م�ستحدثة ذات جودة عالية يف جمال رعاية العيون.
وتف�صي ًال ي�شتمل الربنامج على م�شروعات لتطوير البنية التحتية لإعادة جتهيز
ثالثة م�ست�شفيات حكومية لتقدم خدمات �صحية متخ�ص�صة ب�أمرا�ض  العيون
منها العمليات اجلراحية ،و�إن�شاء  12مركز ًا وقائي ًا لفح�ص النظر ،وجتهيز �أكرث
من  250مركز رعاية �صحية �أولية لتقدمي خدمات طب العيون واال�ست�شارات
يف �ضواحي الوالية واملناطق املجاورة لها .كما �سي�شمل الربنامج توفري الربامج
التدريبية املتخ�ص�صة لتدريب ومتكني الأطباء واملمر�ضني وفنيي الب�صريات،
لزيادة م�ستوى جودة تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية ،و�سيا�سات الرعاية
ال�صحية املتكاملة يف تخ�ص�ص طب العيون .وي�ستهدف برنامج كات�سينا للعناية
ب�صحة العني ،توفري العمليات اجلراحية املجانية لأكرث من � 11ألف م�ستفيد ،مبا

تنموية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

)%100.0( 0.9
الخدمات الطبية
)%100.0( 0.9

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

�سي�سهم يف رفع م�ؤ�شر املعدل الوطني لعمليات ا�ستئ�صال املياه البي�ضاء بن�سبة قد
ت�صل �إىل 50يف املئة ،وتقدمي الفحو�صات املجانية لـ � 36ألف م�ستفيد و� 300ألف
طالب مدر�سة ،وتثقيف مقدمي اخلدمات ال�صحية واملجتمعية يف الوالية.

السودان
)%5.7( 0.1

اثيوبيا
  تركزت امل�ساعدات يف ا�ستمرار التعاون مع مركز كارتر ال�ستكمال امل�شروع الذي
بد�أ يف العام  ،2016وي�ستمر على مدى �أربع �سنوات ( )2020-2016للق�ضاء
على الرتاخوما (الرمد ا ُ
حلبيبي) ،وهو عدوى بكتريية معدية ت�صيب العني وتعترب
ال�سبب الرئي�س للإ�صابة بالعمى .ويهدف امل�شروع� ،إىل �إجراء �أكرث من � 300ألف

نيجيريا
)%48.4( 0.4
إثيوبيا
)%45.9( 0.4

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 3

)%100.0( 0.9

الصحة الجيدة والرفاة

برنامج مؤسسة نور دبي الشامل لفحص وعالج العيون في السودان.
المصدر :مؤسسة نور دبي

المجموع الكلي

0.9

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :41المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%5.2( 0.04

بيت الشارقة الخيري

خيرية

)%1.8( 0.01

)%93.1( 0.8

الخدمات الطبية
)%51.5( 0.02

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%89.5( 0.7

المنشآت الدينية
)%81.5( 0.01

التعليم الثانوي
)%37.6( 0.02

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%10.5( 0.1

التعليم الديني
)%18.5( 0.003

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%10.9( 0.005

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تأسس "بيت الشارقة الخيري" عام  1996كوقف خيري ،يهدف إلى دعم األسر والمجتمعات الفقيرة،
ً
عاما ركز مساعداته الخارجية نحو تنفيذ األعمال الخيرية ،واالستجابة
وخالل مسيرته التي تخطت أكثر من 20
ً
نموا.
اإلنسانية ،وإتاحة الخدمات االجتماعية األساسية في العديد من دول العالم خاصة الدول األقل

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من بيت ال�شارقة اخلريي خالل عام
 2020نحو  3.1مليون درهم �إماراتي ( 0.8مليون دوالر �أمريكي)؛ وقد تركزت
امل�ساعدات يف عدد من امل�شاريع منها امل�ساهمة يف ت�سري قوافل زايد اخلري الطبية
بالتعاون مع مبادرة زايد العطاء ،وتوفري م�ست�شفى ميداين وجتهيزات طبيبه،
ومواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية لل�سودان ،وبناء م�سجد واحد
وحفر �أربعة �آبار للمياه لتوفري مياه ال�شرب يف �إندوني�سيا ،ودعم مركز لتحفيظ
القر�آن يف الهند  .

السودان
)%32.5( 0.3

الهند
)%0.3( 0.003

دول متعددة (أفريقيا)
)%65.3( 0.5

إندونسيا
)%1.9( 0.02

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

مشروع مؤسسة بيت الشارقة الخيري إلمداد المياه في موريتانيا.
المصدر :مؤسسة بيت الشارقة الخيري

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 3

)%85.9( 0.7

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 1

القضاء على الفقر

)%9.8( 0.1

هدف 4

)%1.9( 0.02

هدف 11

)%1.8( 0.01

هدف 6

)%0.6( 0.005

التعليم الجيد
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
المياه النظيفة والنظافة الصحية

المجموع الكلي

0.8

مليون دوالر أمريكي
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الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :46المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%22.7( 0.1

)%77.3( 0.5
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%29.4( 0.1
مرافق التعليم والتدريب
)%29.4( 0.1

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

تميزت مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،على مدار عشر سنوات منذ تأسيسها
في عام  2010باالهتمام بدعم األسر والمجتمعات المحرومة في العديد من الدول النامية ،والدول
ً
نموا ،من خالل توفير المساعدات في قطاعات خدمات الرعاية االجتماعية ،والصحة والمساعدات
األقل
الغذائية.

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%100.0( 0.1

الخدمات الطبية
)%29.4( 0.1
إمدادات مياه الشرب األساسية
)%11.8( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

األردن
)%22.7( 0.1

لبنان
)%22.7( 0.1

بلغت القيمة االجمالية للم�ساعدات اخلارجية التي قدمتها م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد
�آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،خالل عام  ،2020مبلغ  2.2مليون درهم
�إماراتي ( 0.6مليون دوالر �أمريكي)؛ و�شملت امل�ساعدات توفري �أجهزة طبية
مل�ست�شفى الق�صر العيني ،ومل�ست�شفى �سرطان الأطفال ،ومل�ست�شفى الكبد مب�صر،
وتقدمي مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية لالجئني ال�سوريني يف
الأردن ،وبالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تنفيذ برامج دول متعددة يف �إفريقيا �شملت
حفر �آبار لتوفري مياه �صاحلة لل�شرب.

مصر
)%22.7( 0.1
دول متعددة (عالمي)
)%22.7( 0.1
دول متعددة (أفريقيا)
)%9.1( 0.1

توزيع مساعدات اإلغاثة.
المصدر :مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%22.7( 0.1

هدف 1

)%22.7( 0.1

هدف 17

)%22.7( 0.1

هدف 3

)%22.7( 0.1

التعليم الجيد
القضاء على الفقر
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%9.1( 0.05

المجموع الكلي

0.6

مليون دوالر أمريكي
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الشكل  :46المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

إنسانية

تنموية

)%98.4( 0.4

)%1.6( 0.01

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%40.8( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%100.0( 0.01

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%35.4( 0.2
االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%23.8( 0.1

مجموعة طيران االتحاد

تعمل مجموعة طيران االحتاد ومنذ تأسيسها في عام  ،2003على دعم القضايا التنموية واإلنسانية اخليرية ،اعترافا ً منها
بأهمية االستدامة وإحداث أثر إيجابي دائم ،من خالل االحتفاء ودعم اجملتمعات التي تعمل فيها.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

األردن
)%22.8( 0.1

قدمت جمموعة االحتاد للطريان ،خالل عام  ،2020م�ساعدات خارجية ،بلغت
 1.7مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) بزيادة قدرها خم�سة
�أ�ضعاف مقارنة بعام 2019؛ وتركزت امل�ساعدات ب�شكل رئي�سي يف عدد ثمانية
دول ،وهي :ا�سرتاليا ،والأردن ،ولبنان ،وم�صر ،والعراق ،وكينيا ،وال�سودان،
وتنزانيا  .

لبنان
%16.4( 0.1

العراق
)%8.0( 0.04

الأردن ،ولبنان ،وم�صر والعراق ،وكينيا� .إ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدات ل�ضحايا
الفي�ضانات يف ال�سودان بال�شراكة مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ت�ضمنت توفري
اخليم وحاويات املاء والأطعمة املجففة .و�أخري ًا مت التربع ب�أميال �ضيف االحتاد
من �أجل توفري م�صابيح تعمل بالطاقة ال�شم�سية للأطفال الذين يعي�شون يف فقر
مدقع من نق�ص للطاقة يف عدد من القرى الريفية بتنزانيا.

مصر
)%8.0( 0.04
السودان
)%2.1( 0.01

ومن امل�شاريع اخلريية التي قامت بها �شركة طريان االحتاد� ،ضمن م�س�ؤوليتها
االجتماعية جتاه املجتمعات يف الدول امل�ستهدفة دعم الالجئني ال�سوريني يف خميم
مريجب الفهود يف الأردن ،وت�أثيث  600منزل متنقل لعائالت الالجئني ال�سوريني
بالتعاون مع هيئةالهالل الأحمر الإماراتي .كما مت بالتعاون مع مفو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ( )UNHCRومع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لتوفري
�أجهزة التنف�س ال�صناعي والأقنعة والقفازات ومواد النظافة ال�شخ�صية لالجئني
وغريهم من النازحني من خالل حمالت التربع ب�أميال �ضيف االحتاد يف كل من

أخرى
)%38.1( 0.2

تنزانيا
)%1.1( 0.005
كينيا
)%3.6( 0.02

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 15

)%38.1( 0.2

الحياة في البرّ

هدف 3

)%34.8( 0.2

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 1

)%25.4( 0.1

القضاء على الفقر

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%1.6( 0.01

المجموع الكلي

0.5

مليون دوالر أمريكي
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المقاالت

مــقــــــــال

المساعدات الخارجية 2020

مبادرة تمويل
رائدات األعمال
تعد "مبادرة تمويل رائدات األعمال" شراكة رائدة تهدف لحشد وتوجيه التمويالت
المدارة بواسطة النساء في الدول النامية .يتألف
لصالح منشآت األعمال المملوكة أو ُ
شركاء مبادرة تمويل رائدات األعمال من أربع عشرة حكومة وستة من بنوك التنمية
متعددة األطراف باعتبارهم شركاء التنفيذ ،وعدد من أصحاب المصالح واألطراف
المعنية اآلخرين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

كما نعلم جميع ًا مل يكن عام  2020كغريه من الأعوام .حيث ت�ضررت قطاعات
كبرية من �سكان العامل ج ّراء تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد ،19-مبا
دعمت دولة الإمارات مقرتحات مبادرة
فيهم رائدات الأعمال  .ويف هذا ال�صددّ ،
متويل رائدات الأعمال اخلا�صة بت�سهيل احل�صول على التمويل ودخول الأ�سواق
وال�شبكات واملعلومات ملا ال  يقل عن  19,252من�ش�أة �أعمال �صغري ومتو�سطة
مملوكةُ /مدارة بوا�سطة الن�ساء يف كل من الهندورا�س ،ال�سلفادور ،غواتيماال،
املك�سيك ،كولومبيا ،الربازيل ،بريو ،الإكوادور ،جمهورية دومينيكا ،مع الرتكيز
ب�شكل خا�ص على الن�ساء الالتي يع�شن يف جمتمعات تعاين من نق�ص اخلدمات .
تبلغ القيمة الإجمالية للم�شروع  270.9مليون دوالر �أمريكي ،م ّولت مبادرة متويل
رائدات الأعمال نحو  24.2مليون دوالر �أمريكي منها.

عالوة على هذا ،مت اعتماد م�شروع متويلي م�شابه ل�صالح الن�ساء يف الدول
منخف�ضة الدخل والدول اله�شة ب�أفريقيا ،يهدف لتي�سري ح�صولهن على التمويل،
وتزويدهن بربامج بناء القدرات ،مبا يف ذلك توفري املد ّربني ،والدورات التدريبية
اخلا�صة بريادة الأعمال ،وكيفية �إدارة الأعمال والأن�شطة التجارية لتمكينهن من
االرتقاء مب�ستوى من�ش�آتهن التجارية مل�ستوى �أعلى ،ودعم �إيجاد بيئة داعمة� .شملت
قائمة الدول امل�ستفيدة كل من ت�شاد ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،بوروندي،
�إثيوبيا ،القمر املتحدة ،كينيا ،تنزانيا� ،أوغندا ،موريتانيا ،تون�س ،موزمبيق،
بت�سوانا ،جنوب �أفريقيا ،زميبابوي ،زامبيا� ،ساحل العاج ،مايل ،النيجر ،ال�سنغال،
�سرياليون .تبلغ القيمة الإجمالية للم�شروع  494.6مليون دوالر �أمريكي ،م ّولت
مبادرة متويل رائدات الأعمال  61.8مليون دوالر �أمريكي منها.

القمة اإلقليمية لمبادرة تمويل رائدات األعمال بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في دبي
المصدر :مبادرة تمويل رائدات األعمال

القمة اإلقليمية لمبادرة تمويل رائدات األعمال بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تبنت دولة الإمارات دعم ملف �إنهاء العنف اجلن�ساين خالل ال�صراعات
الإن�سانية ،بالتعاون مع الرنويج وعدد من املنظمات الدولية ،من خالل امل�شاركة يف
ا�ست�ضافة م�ؤمتر "�إنهاء العنف اجلن�سي �ضد املر�أة خالل ال�صراعات والنزاعات
االن�سانية" والذي عقد يف �أو�سلو عام  .2019وحتى تاريخه ،ا�ستفادت �أكرث من
تمكين المرأة والسالم واألمن

القمة اإلقليمية لمبادرة تمويل رائدات األعمال بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يف فرباير  ،2020وقبيل تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19-يف �شتى �أنحاء
العامل ،عقدت مبادرة متويل رائدات الأعمال يف دبي م�ؤمتر �إقليمي ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا �ضم قادة عامليني و�شركاء من القطاعني العام واخلا�ص 
أعمال .عقد امل�ؤمتر بالتعاون مع م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة  ،هدفت القمة �إىل
ورائدات �
ُ

حتفيز العمل لدعم رائدات الأعمال يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .مت
عقد القمة على هام�ش منتدى املر�أة العاملي يف دبي ،والذي اجتذب ما يزيد عن
 3,000م�شارك من  87دولة حول العامل.

تتمتع دولة الإمارات بتاريخ طويل يف دعم ومتكني الن�ساء وجعلهن يف �صدارة كافة
جهود الأمن وال�سالم ،مبا يف ذلك جهود منع وحل النزاعات وحفظ وبناء ال�سالم،
كما يعد �أحد �أولويات ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة .ويف هذا
الإطار� ،أعلنت دولة الإمارات عن تقدمي م�ساهمة غري خم�ص�صة بقيمة  55مليون
درهم ( 15مليون دوالر �أمريكي) تقدم على مدار � 3سنوات ،كما �أنها ح ّثت هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة على تخ�صي�ص ق�سم من هذه امل�ساهمة ل�ضمان تنفيذ خطة
املر�أة وال�سالم والأمن يف خمتلف بقاع العامل.
وعالوة على ما �سبق ،قامت دولة الإمارات باال�شرتاك مع هيئة الأمم املتحدة
للمر�أة ب�إطالق مبادرة املر�أة وال�سالم والأمن حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت

مليوين �سيدة وفتاة من م�شاريع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف اليمن ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستفادة �أكرث من � 300ألف �سيدة �سواء ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف كل
من �سوريا واليمن ودول ال�ساحل الأفريقي ،بالأخ�ص مايل والنيجر ،بالتعاون مع
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

مبارك ،رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" ،ومت من خالل تلك
املبادرة تدريب ما يزيد عن  300من طالبات الكليات الع�سكرية من دول عربية
�آ�سيوية و�أفريقية خمتلفة .وتهدف املبادرة لزيادة ن�سبة متثيل العن�صر الن�سائي
مع �ضمان مبد�أ التكاف�ؤ وت�شجيع م�شاركتهن ب�شكل كامل وف ّعال يف القطاع الأمني .
كما ان�ضمت دولة الإمارات عام � 2020إىل جمل�س �إدارة منتدى جيل امل�ساواة
وقامت بالتوقيع على ميثاق "املر�أة وال�سالم والأمن والعمل الإن�ساين" ،للتعاون
مع الداعمني واملنا�صرين من �أجل تعجيل التقدم املحرز يف تنفيذ جدول الأعمال.
.
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 8.6
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%98.4( 8.5
حقوق اإلنسان
)%1.6( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

مركز أمان إليواء النساء واألطفال
أ ُ ّسس مركز أمان إليواء النساء واألطفال في  15فبراير 2017والهدف من إنشاء املركز رفع الوعي ملكافحة أشكال العنف كافة،
وإقامة حوار ،وتعزيز روح الشراكة على مستوى األسرة واجملتمع والدولة كلها .وإضافة إلى هذا يعمل املركز على تنفيذ تدخالت
آمن
لضمان احلماية ،وحتقيق العدالة ،واحلفاظ على كرامة ضحايا العنف واالجتار بالبشر من النساء واألطفال ،وتزويدهم
مبكان ٍ
ٍ
لإلقامة فيه.
دول متعددة (عالمي)
)%100.0( 8.6

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من مركز �أمان لإيواء الن�ساء والأطفال
نحو  31.7مليون درهم �إماراتي ( 8.6مليون دوالر �أمريكي) يف عام
 ،2020وتركزت امل�ساعدات بن�سبة  100يف املئة يف امل�ساعدات
التنموية ،يف قطاع دعم الربامج العامة .ويقوم املركز بتقدمي العديد
من اخلدمات تتعلق مبهام الإغاثة ال�ستقبال �ضحايا جرائم االجتار
بالب�شر ،وتوفري امل�أوى امل�ؤقت لهم لتلقي الرعاية ال�ضرورية قبل
العودة �إىل بلدانهم ،وذلك باتباع كل التدابري ال�صحية والنف�سية
والقانونية الالزمة يف مثل هذه احلاالت .كما تت�ضمن خدمات املركز
توفري برامج �إعادة الت�أهيل من خالل تنظيم دورات تعليمية وحرفية
وترفيهية ،مبا يعود بالنفع على ال�ضحية م�ستقبال ،وتتمثل �أهم
جماالت التدريب يف تعلم اللغات واحلرف اليدوية واملهارات املهنية
الب�سيطة �إىل جانب احلرف اليدوية والفنون وغريها.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 17

)%98.4( 8.5

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

جانب من ورشة عمل لتعليم أساسيات التعامل مع الحاسب اآللي ،عقدت بالتعاون مع جمعية
نهضة المرأة في رأس الخيمة ،لضحايا العنف واإلتجار بالبشر.
المصدر :مركز أمان إليواء النساء واألطفال (أمان)

هدف 5

المساواة بين الجنسين

)%1.6( 0.1

المجموع الكلي

8.6

مليون دوالر أمريكي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 1.7
حقوق اإلنسان
)%100.0( 1.7

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تعد مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية ،مصرح لها في دولة
اإلمارات لرعاية النساء واألطفال من ضحايا العنف األسري ،كسوء المعاملة لألطفال ،أو وقوعهم
ضحايا لإلتجار بالبشر .وقد تم تأسيسها في أواخر عام  ،2007من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية
ودعم فوري ،وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

دول متعددة (عالمي)
)%100.0( 1.7

بلغت قيمة املدفوعات الإجمالية التي قدمتها م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
 6.1مليون درهم �إماراتي ( 1.7مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  .2020ومت
توجيه تلك املدفوعات نحو تقدمي يد العون ل�ضحايا العنف من دول عدة ،للح�صول
على فر�ص لبداية جديدة ،وحياة �أكرث �أمان ًا وا�ستقرار ًا .
ومنذ ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة يف عام  ،2007وهي تركز خدماتها يف عدد من املحاور
االجتماعية :كالرعاية والت�أهيل والتثقيف املجتمعي ،والربامج والبحوث؛ ففي
جمال الرعاية والت�أهيل تقوم امل�ؤ�س�سة بن�شر الوعي ب�أهمية منع العنف الأ�سري،
و�سوء معاملة الأطفال والإجتار بالب�شر ،عن طريق تنفيذ العديد من برامج
التثقيف كاحلمالت ،واملنتديات ،واملحا�ضرات ،والأن�شطة التعليمية يف املدار�س
واجلامعات ،واملحا�ضرات ،وور�ش  العمل با�ستخدام و�سائل الإعالم امل�سموعة
واملرئية واملطبوعة .

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال تجري ورش لتعليم الفنون والحرَ ف
والصناعات اليدوية.
المصدر :مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

هدف 5

)%100.0( 1.7

المساواة بين الجنسين

المجموع الكلي

1.7

مليون دوالر أمريكي
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الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :53المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100.0( 1.0
حقوق اإلنسان
)%100.0( 1.0

مراكز إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر (إيواء)
ً
قرارا يقضي بإنشاء مراكز إيواء ضحايا اإلتجار
أصدر المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي في يوليو 2020
بالبشر (إيواء) ليحل محل مركز إيواء النساء واألطفال(إيواء) ،ويعمل المركز منذ افتتاحه عام  ،2009و
على العمل على حماية ضحايا االتجار بالبشر في مختلف اإلمارات ،واحترام إنسانيتهم من خالل توفير مأوى
آمن ومؤقت لهم .كما يساهم المركز في الحد من وقوع عمليات االتجار بالبشر في اإلمارات من خالل
ً
ً
شديدا على
حرصا
زيادة الوعي في المجتمع؛ بما ينعكس في تحقيق األمن واالستقرار .كما يحرص المركز
الحفاظ على حقوق الضحايا ،وعدم المساس بكرامتهم بأي شكل ،وتزويدهم بالعديد من فرص االندماج
بنجاح داخل المجتمعات.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

دول متعددة (عالمي)
)%100.0( 1.0

بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمتها مراكز �إيواء �ضحايا الإجتار بالب�شر (�إيواء)
خالل عام  2020نحو  3.7مليون درهم �إماراتي ( 1.0مليون دوالر �أمريكي)
لإقامة و�إيواء  60مقيم ًا يف  4مراكز للإيواء .
وخالل عام  2020قامت مراكز "�إيواء"بتطبيق كافة االجراءات االحرتازية
الالزمة ملكافحة جائحة كوفيد 19-داخل املركز يف مواجهة اجلائحة وتوفري
الفحو�صات الالزمة ب�صفة م�ستمرة� .إ�ضافة �إىل تنفيذ العديد من املبادرات
النوعية التي كان لها ت�أثري ًا فعا ًال يف حماية ال�ضحايا ،من بينها مبادرة "بتوا�صلنا
�إلتم �شملنا" ،وهي املبادرة التي ينفذها مراكز "�إيواء" منذ بداية اجلائحة
كوفيد ،19-عن طريق توفري االت�صال املرئي ب�شكل دوري بني ال�ضحايا وذويهن
يف بلدانهن� ،ضمن خطة الدعم النف�سي لل�ضحايا  .كما قامت بتقدمي الدعم
املايل لل�ضحايا منذ بداية اجلائحة ،التي ت�سببت يف فقدان عوائل بع�ض الأفراد
لوظائفهم وعدم قدرتهم على تغطية حاجيات ذويهم.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

هدف 5

)%100.0( 1.0

المساواة بين الجنسين

فتاة تمارس الحياكة في أحد مراكز إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر (إيواء).
المصدر :مراكز إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر (إيواء)

المجموع الكلي

1.0

مليون دوالر أمريكي
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المقاالت

مــقــــــــال

المساعدات الخارجية 2020

الكفاءة الحكومية
والمساعدات الفنية
اهتمت دولة اإلمارات في دعم قطاع الكفاءة الحكومية وتقديم المساعدات الفنية
لتعزيز القطاع في الدول النامية ،والتي تسعى من خالله الى بناء القدرات الحكومية
عبر توجيه التدريب الفني للمهن والوظائف الفنية والعليا في الدول المستفيدة.
ولقد ا�ستمرت امل�ساعدات الفنية يف تعزيز الكفاءة احلكومية خالل عام
 2020رغم ظروف جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19-وذلك ك�أولوية
من حيث عقد الدورات التدريبية عن بعد �أو عن طريق اال�ستمرار يف تقدمي املنح
الدرا�سية ،حيث قدمت دولة االمارات يف جمال الكفاءة احلكومية م�ساعدات
من عدة جهات درا�سية و�أكادمييات وكذلك �شاركت اجلهات املانحة مع اجلهات
التعليمية لدعم الكفاءات احلكومية .
المساعدات الفنية عن بعد

وبالرغم من ال�صعوبات التي �صاحبت جائحة كوفيد 19-يف العام � ،2020إال �أن
اجلهات املانحة يف هذا املجال ا�ستمرت يف تقدمي م�ساعداتها الفنية عرب الو�سائط
والو�سائل املختلفة.

مراعاة لظروف جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19-ا�ستمرت اجلهات
املانحة يف دولة االمارات يف تقدمي دعمها لربامج التدريب املهني عن طريق التعلم
عن بعد وكذلك ا�ستمرارية التعليم من خالل نظام التعليم االفرتا�ضي وقد حققت
هذه الطريقة النجاح كما حققت ر�ضا امل�ستفيدين وكان من �أبرز اجلهات التي

قدمت التدريب والتعليم عن بعد خالل � 2020أكادميية ربدان وجامعة الإمارات
وكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية واجلامعة القا�سمية وجامعة حممد بن
را�شد للطب والعلوم ال�صحية.

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من اجلامعة القا�سمية نحو  24مليون
درهم �إماراتي ( 6.5مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020وتركزت امل�ساعدات
املقدمة من اجلامعة ب�صفة رئي�سية يف توفري منح درا�سية جامعية للطالب
الدوليني ،من خالل توفري جمموعة من برامج الدرا�سات اجلامعية املعتمدة يف
درجة البكالوريو�س مدعمة بنخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واحلرم اجلامعي
املتطور ،وجمموعة كاملة من اخلدمات امل�ساندة والأن�شطة املتنوعة التي توفر
الدعم للطالب .

الدرا�سية .كما �شملت املنح طالب ًا من  17دولة من ال�شريحة الدنيا من الدول
متو�سطة الدخل بقيمة  9.5مليون درهم �إماراتي ( 2.6مليون دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  39.4يف املئة من �إجمايل املنح ،ليبلغ ن�صيب ال�شريحتني من الدول ما
يقرب من  70يف املئة من املنح املقدمة من اجلامعة القا�سمية يف عام   .2020

الجامعة القاسمية

وقد �شملت امل�ساعدات املقدمة من اجلامعة توفري منح درا�سية لطالب من عدد
 54دولة حول العامل ،منهم  22دولة من الدول الأقل منو ًا بقيمة  7.3مليون درهم
�إماراتي ( 2.0مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  30.3يف املئة من �إجمايل املنح
أكاديمية ربدان

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من �أكادميية ربدان نحو 1.0مليون درهم
�إماراتي ( 0.27مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2020من خالل تقدمي برامج
�أكادميية لل�سالمة واال�ستعداد للطوارئ و�إدارة الأزمات يف املرحلة الت�أ�سي�سية
والدرجات العلمية للبكالوريو�س واملاج�ستري ،لعدد �سبعة دول منها �أفغان�ستان،

وت�سعى اجلامعة القا�سمية �إىل تكوين جمتمع �أكادميي متميز يف التعليم العايل
والبحث العلمي وم�شاركة املجتمع ،يجذب الطلبة والباحثني من جميع �أنحاء
العامل ،ويزودهم مب�ستوى تعليمي تناف�سي ُيربز القيم الإ�سالمية والإن�سانية،
ويعدهم للم�ساهمة الفعالة يف تطوير جمتمعاتهم وامل�ساهمة الفعالة يف املجتمع
العاملي ،من �أجل حتقيق �أكرب قدر من التوافق بني �شعوب العامل كافة.

المصدر :جامعة اإلمارات للطيران

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

�أطلقت جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية برنامج "�سفراء مناعة
املجتمع" يف مار�س  ،2020بهدف ت�شجيع خمتلف فئات املجتمع على امل�شاركة
يف مكافحة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد� ،19-شهد �إقبا ًال عاملي ًا ملحوظ ًا
من جميع �أنحاء العامل وبخا�صة منطقة ال�شرق الأو�سط ،وجنوب و�شرق �آ�سيا،
و�أمريكا ال�شمالية  .ومع �إمتام امل�شاركني الذين جتاوز عددهم املليون م�شارك
للدورات التدريبية متنحهم اجلامعة �صفة "�سفراء مناعة املجتمع".
وقد �أعلنت اجلامعة عن الو�صول �إىل مليون م�شارك من خمتلف انحاء العامل ،من
خالل جمموعة من الدورات التدريبية الإلكرتونية الهادفة �إىل االرتقاء مب�ستويات
الوعي املجتمعي حول كيفية مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19-واحلد
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

وطاجيك�ستان� ،أوزبك�ستان ،ماليزيا ،اليمن� ،إندوني�سيا .كما قدمت دورات توعوية
لدول متعددة (عاملي) لتعزيز اجلانب التوعوي يف ظل ظروف انت�شار فريو�س
كورونا كوفيد ،19-وطرق الوقاية منه واحلد من انت�شاره ورفع اجلاهزية يف
التعامل مع الأزمة يف كافة املحاور الأ�سرية واملجتمعية.

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جامعة الإمارات  11.5مليون
درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2020وتركزت امل�ساعدات
املقدمة من اجلامعة ب�صفة رئي�سية يف عدد من املنح الدرا�سية اجلامعية للطالب
الدوليني ،يف برامج الدرا�سات اجلامعية املعتمدة يف درجة البكالوريو�س؛ ويتم
توفري تلك املنح الدرا�سية �شاملة كل الت�سهيالت ،كتوافر نخبة من �أع�ضاء هيئة
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من كلية حممد بن را�شد للإدارة
احلكومية نحو � 240ألف درهم اماراتي (� 65ألف دوالر �أمريكي) خالل عام

من انت�شاره ،وقد مت التعاون مع اجلامعة لإ�صدار الربنامج بلغات غري العربية
واالجنليزية وتعميمه دولي ًا بالتن�سيق مع بعثات الدولة يف اخلارج �ضمن جهود
"امل�ساعدات الإماراتية" الرامية �إىل تعزيز ال�سالم واالزدهار الدويل وتر�سيخ
الأثر الإيجابي للإ�سهامات الإماراتية على ال�ساحة الدولية.
وا�ستهدفت الدورة الأوىل من الربنامج والتي ُن ّظمت بعنوان "دعونا نك�سر �سل�سلة
عدوى كوفيد "19-رفع م�ستوى الوعي املجتمعي حول كيفية انتقال الأمرا�ض 
املعدية ،و�أف�ضل ال�سبل واملمار�سات لك�سر �سل�سلة العدوى .ومع �إمتامهم للدورة
الأوىل ،ينال امل�شاركون �شهادات �إجناز �إىل جانب �شارة "�سفري مناعة املجتمع".

التدري�س ،واحلرم اجلامعي املتطور ،وجمموعة كاملة من اخلدمات امل�ساندة
والأن�شطة املتنوعة ،التي توفر الدعم للطالب .وقد امتدت مظلة املنح املقدمة
للطالب الدار�سني �إىل  47دولة حول العامل ،منهم طالب من  12دولة من الدول
الأقل منو ًا ،وطالب من  13دولة من الدول يف ال�شريحة الدنيا من الدول متو�سطة
الدخل.
 ،2020من خالل تقدمي عدد اثنان منحة درا�سية لطالبني من كازاخ�ستان،
مت�ضمنة تغطية التكلفة الكاملة للر�سوم الدرا�سية.
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الشكل  :31المبالغ المدفوعة
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 6.8
التثقيف الصحي
)%100.0( 6.8

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية
مت إنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية عام  2020كجامعة حكومية في إمارة أبوظبي ،وتهدف اجلامعة إلى دعم
مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي ،عن طريق طرح برامج أكادميية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفلسفية؛ لنيل درجة
أكادمييا مرموقًا على مستوى العالم في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه؛ لتكون مركزًا
ًّ
والفلسفية.

سورية
)%4.5( 0.3
باكستان
)%0.7( 0.1

تشاد
)%0.7( 0.1

بنغالديش
)%3.7( 0.3
تايلند
)%26.9( 1.8

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جامعة حممد بن
زايد للعلوم الإن�سانية  25مليون درهم �إماراتي ( 6.8مليون دوالر
�أمريكي) يف عام  ،2020وتركزت امل�ساعدات املقدمة من اجلامعة
ب�صفة رئي�سية يف توفري عدد من املنح الدرا�سية اجلامعية للطالب
الدوليني ،يف برامج الدرا�سات اجلامعية املعتمدة .وقد امتدت مظلة
املنح الدرا�سية للجامعة �إىل  16دولة حول العامل منها �سبعة دول من
الدول الأقل منو ًا كاليمن وبنغالدي�ش ،وبنني ،وت�شاد ،وبوركينافا�سو،
و�إثيوبيا ،وال�صومال ،وخم�سة دول من ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل وهي �إندوني�سيا و�سوريا ،وباك�ستان ،ونيجرييا ،وم�صر .
بالإ�ضافة �إىل دولتني من ال�شريحة العليا من متو�سط الدخل وهما
تايلند والعراق .
وت�سعى جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية ب�شكل خا�ص �إىل
تقدمي برامج �أكادميية متميزة يف اللغة العربية و�آدابها ،ويف
الدرا�سات الإ�سالمية بفروعها؛ بهدف تقدمي الإ�سالم والثقافة
العربية بطريقة ح�ضارية و�إن�سانية ،تقوم على ن�شر ف�ضائل الت�سامح
واملحبة واحرتام حقوق االن�سان ،و�إعالء قيم االعتدال والو�سطية
واالنفتاح على ثقافات و�شعوب العامل املختلفة.

مصر
)%0.7( 0.1

اليمن
)%6.0( 0.4

إندونسيا
)%20.9( 1.4

الصومال
)%0.7( 0.1

أخرى
)%32.1( 2.2
بنين
)%3.0( 0.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%100.0( 6.8

التعليم الجيد

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

المجموع الكلي

6.8

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 6.5
التعليم العالي
)%100.0( 6.5

حسب الدولة

الجامعة القاسمية

تأسست اجلامعة القاسمية مبوجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو
اجمللس األعلى ،حاكم الشارقة ،برقم ( )2لسنة  ،2013بشأن إنشاء جامعة إسالمية عربية في إمارة الشارقة تسمى "اجلامعة
القاسمية" .وتضم اجلامعة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وكلية القرآن الكرمي ،وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وكلية
اإلتصال ،وكلية االقتصاد.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

أفغانستان
)%4.2( 0.3
الصين
)%8.6( 0.6

تنزانيا
)%3.6( 0.2

الفلبين
)%4.5( 0.3

السنغال
)%5.4( 0.4

تايلند
)%14.4( 0.9

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من اجلامعة القا�سمية نحو
 24مليون درهم �إماراتي ( 6.5مليون دوالر �أمريكي) يف عام ،2020
وتركزت امل�ساعدات املقدمة من اجلامعة ب�صفة رئي�سية يف توفري
منح درا�سية جامعية للطالب الدوليني ،من خالل توفري جمموعة
من برامج الدرا�سات اجلامعية املعتمدة يف درجة البكالوريو�س
مدعمة بنخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واحلرم اجلامعي املتطور،
وجمموعة كاملة من اخلدمات امل�ساندة والأن�شطة املتنوعة التي توفر
الدعم للطالب .

والباحثني من جميع �أنحاء العامل ،وتزويدهم مب�ستوى تعليمي تناف�سي ُيربز القيم
الإ�سالمية والإن�سانية ،ويعدهم للم�ساهمة الفعالة يف تطوير جمتمعاتهم وامل�ساهمة الفعالة
يف املجتمع العاملي ،من �أجل حتقيق �أكرب قدر من التوافق بني �شعوب العامل كافة.

الهند
)%4.5( 0.3
إندونسيا
)%7.0( 0.5

نيجيريا
)%3.6( 0.2

ساحل العاج
)%7.7( 0.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

وقد �شملت امل�ساعدات املقدمة من اجلامعة توفري منح درا�سية
لطالب من عدد  54دولة حول العامل ،منهم  22دولة من الدول
الأقل منو ًا بقيمة  7.3مليون درهم �إماراتي ( 2.0مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  30.3يف املئة من �إجمايل املنح الدرا�سية .كما
�شملت املنح طالب ًا من  17دولة من ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل بقيمة  9.5مليون درهم �إماراتي ( 2.6مليون دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  39.4يف املئة من �إجمايل املنح ،ليبلغ ن�صيب ال�شريحتني
من الدول ما يقرب من  70يف املئة من املنح املقدمة من اجلامعة
القا�سمية يف عام   .2020
وت�سعى اجلامعة القا�سمية �إىل تكوين جمتمع �أكادميي متميز يف
التعليم العايل والبحث العلمي وم�شاركة املجتمع ،يجذب الطلبة

أخرى
)%36.7( 2.4

هدف 4

)%100.0( 6.5

التعليم الجيد

المجموع الكلي
الجامعة القاسمية

6.5

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 3.1
التعليم العالي
)%100.0( 3.1

حسب الدولة

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
األردن
)%10.0( 0.3

سورية
)%6.0( 0.2
فلسطين
)%6.9( 0.2

تأسست جامعة اإلمارات العربية املتحدة في عام  1976ويبلغ عدد الطلبة املسجلني في اجلامعة حاليا ما يقارب  13,000طالب
إماراتي ودولي .وتوفر مجموعة متنوعة من برامج الدراسات اجلامعية وبرامج الدراسات العليا املعتمدة وذات اجلودة العالية.

مصر
)%11.2( 0.4

أفغانستان
)%2.9( 0.1

المغرب
)%4.4( 0.1

باكستان
)%1.9( 0.1

السودان
)%5.2( 0.2

اليمن
)%8.6( 0.3

أخرى
)%39.5( 1.2

الصومال
)%3.4( 0.1

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جامعة الإمارات
 11.5مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر �أمريكي) .
يف عام  ،2020وتركزت امل�ساعدات املقدمة من اجلامعة ب�صفة
رئي�سية يف عدد من املنح الدرا�سية اجلامعية للطالب الدوليني ،يف
برامج الدرا�سات اجلامعية املعتمدة يف درجة البكالوريو�س؛ ويتم
توفري تلك املنح الدرا�سية �شاملة كل الت�سهيالت ،كتوافر نخبة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واحلرم اجلامعي املتطور ،وجمموعة كاملة
من اخلدمات امل�ساندة والأن�شطة املتنوعة ،التي توفر الدعم للطالب .
وقد امتدت مظلة املنح املقدمة للطالب الدار�سني �إىل  47دولة حول
العامل ،منهم طالب من  12دولة من الدول الأقل منو ًا ،وطالب من
 13دولة من الدول يف ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%100.0( 3.1

التعليم الجيد

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجموع الكلي

3.1

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 0.3
التدريب التقني واإلداري المتقدم
)%92.0( 0.3
التثقيف الصحي
)%8.0( 0.02

حسب الدولة

أكاديمية ربدان

مت تأسيس أكادميية ربدان في عام  ،2013وتهدف إلى توفير التعليم والتدريب والبحوث واالستشارات الرائدة عامليا ً لألفراد واملؤسسات
في مجاالت السالمة واألمن والدفاع والتأهب حلاالت الطوارئ وإدارة األزمات ،وتوحيد وتنسيق فرص التعليم في املرحلة اجلامعية
والدراسات العليا ،والتدريب باستخدام القنوات اخملتلفة ،من أجل توفير قدرات حكومية متعددة التخصصات ومرنة ومستدامة
ومتماسكة ،وعلى استعداد حلماية الدولة وشعبها وممتلكاتها.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

أوزبكستان
)%13.1( 0.04
طاجيكستان
)%13.1( 0.04
أفغانستان
)%13.1( 0.04

ماليزيا
)%13.1( 0.04

أخرى
)%21.1( 0.06

اليمن
)%13.1( 0.04
إندونسيا
)%13.1( 0.04

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من �أكادميية ربدان نحو
 1.0مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) خالل عام
 ،2020من خالل تقدمي برامج �أكادميية لل�سالمة واال�ستعداد
للطوارئ و�إدارة الأزمات يف املرحلة الت�أ�سي�سية والدرجات العلمية
للبكالوريو�س واملاج�ستري ،لعدد �سبعة دول منها �أفغان�ستان،
وطاجيك�ستان� ،أوزبك�ستان ،ماليزيا ،اليمن� ،إندوني�سيا� .إ�ضافة �إىل
تقدمي دورات توعوية لدول متعددة (عاملي) لتعزيز اجلانب التوعوي
يف ظل ظروف انت�شار فريو�س كورونا كوفيد ،19-وطرق الوقاية منه
واحلد من انت�شاره ورفع اجلاهزية يف التعامل مع الأزمة يف كافة
املحاور الأ�سرية واملجتمعية.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%92.0( 0.25

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%8.0( 0.02

أكاديمية ربدان

المجموع الكلي

0.3

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2020

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :44المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

تنموية

)%100.0( 0.1
التعليم العالي
)%100.0( 0.1

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

تأسست كلية محمد بن راشد لإلدارة احلكومية عام  ،2005في مدينة دبي ،وتعتبر أول مؤسسة أكادميية بحثية متخصصة
في اإلدارة احلكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي ،وتهدف إلى دعم مسيرة التميز احلكومي في دولة
اإلمارات والوطن العربي ،وبناء قادة املستقبل.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020

كازاخستان
)%100.0( 0.1

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من كلية حممد بن را�شد للإدارة
احلكومية نحو  0.24مليون درهم �إماراتي ( 0.1مليون دوالر �أمريكي) خالل عام
 ،2020من خالل تقدمي عدد من املنح الدرا�سية ل�صالح  كازاخ�ستان ،مت�ضمنة
تغطية التكلفة الكاملة للر�سوم الدرا�سية .

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2020
هدف 4

)%100.0( 0.1

التعليم الجيد

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

المجموع الكلي

0.1

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل السادس:

المساعدات الخارجية 2020

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ظلت دولة اإلمارات ،وعلى مر السنوات ،تولي المساعدات

اإلنسانية واإلغاثية عند األزمات والكوارث اهتماما متزايدا .وقد

تُ َع ُّد المساعدات اإلنمائية الرسمية ،التي وضعت لجنة المساعدة
بلغت جملة ما قدمته الدولة من مساعدات إنسانية خالل العام

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعريفها
 2019نحو  2.13مليار درهم (ما يقارب  580.5مليون دوالر

عام  ،1969من المعايير األساسية لقياس الجهود التي تبذلها
أمريكي) ،وهو ما يمثل  %7.3من جملة المساعدات الخارجية
الدول المانحة ،وكذلك لقياس ُّ
الموجهة إلى
تدفقات الموارد
َّ
لدولة اإلمارات.

الدول النامية.

وابتداء من تدفقات المساعدات المقدمة ،خالل عام  ،2018اتبعت
ً
توزعت المساعدات على مختلف القطاعات اإلنسانية ،ولكن

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي
كان لتوفير الغذاء والتعليم والصحة في حاالت الطوارئ

والتنمية منهجية جديدة الحتساب قيمة المساعدات اإلنمائية
النصيب األكبر ،حيث تم تقديم مساعدات لتوفير الغذاء بقيمة

الرسمية؛ حيث كانت منهجية حساب قيمة المساعدات اإلنمائية
 982.9مليون درهم ( 267.6مليون دوالر أمريكي) وهو ما يمثل

الرسمية السابقة تحتسب قيمة المنح ،باإلضافة إلى القيمة
حين
 %46.1من جملة المساعات اإلنسانية للعام  ،2019في
ً
تدريجيا.
المسددة
االسمية الكاملة للقروض ،مع خصم الدفعات
َّ
تم تقديم مساعدات لتوفير التعليم في حاالت الطوارئ بقيمة

36

المساعدات
الرسمية
اإلنمائية
المساعدات
المقدمة
اإلنسانية
المتحدة
دولةالعربية
اإلمارات
اإلمارات
لدولة من

“مكافئ المنح” الجديدة ،التي تم تطبيقها
بينما تعني منهجية ُ
ً 341مليون درهم ( 92.8مليون دوالر أمريكي) وهو ما يمثل
مؤخرا ،احتساب “قيمة المنحة” فقط ،أو مبلغ القرض الذي قدمته
 %16من جملة المساعدات اإلنسانية ،ولقطاع الصحة في

الجهة المانحة بفائدة أقل من معدالت السوق فحسب كمساعدات
حاالت الطوارئ بقيمة  245.5مليون درهم ( 66.8مليون دوالر

إنمائية رسمية .وقد تم تحديد معايير للقروض التي يمكن احتسابها
أمريكي) بنسبة تمثل  %11.5من جملة المساعدات اإلنسانية

مساعدات إنمائية رسمية؛ بحيث تقوم الدول المانحة من اآلن
لدولة االمارات.
ً
فصاعدا بتقديم قروض إلى الدول النامية بشروط عالية التيسير.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل السادس:

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وجهت دولة الإمارات نحو  62.6يف املئة من م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية
 4.26مليار درهم �إماراتي ( 1.16مليار دوالر �أمريكي) ،خالل عام  2020لدعم
 43دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا  .وقد جاءت ال�سودان واليمن وال�صومال
وموريتانيا و�إثيوبيا يف املراكز اخلم�س الأوىل لأعلى البلدان الأقل منو ًا تلقي ًا للدعم
من دولة الإمارات خالل عام .2020
كماخ�ص�صت دولة الإمارات ن�سبة  2.1يف املئة من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
للدول اجلزرية ال�صغرية النامية يف العام  ،2020مبا يعادل  141.8مليون درهم
�إماراتي ( 38.6مليون دوالر �أمريكي) .وخالل عام  2020قدمت دولة الإمارات
م�ساعدات بقيمة  981.6مليون درهم �إماراتي ( 267.2مليون دوالر �أمريكي)
لدعم دول ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل ،مبا ميثل 14.4يف
املئة من الإجمايل  .وجاءت الأردن وباك�ستان وم�صر يف املراكز الثالثة الأوىل
للدول الأكرث تلقي ًا للدعم من ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل.
حسب نوع التمويل

يف عام  ،2020مت تقدمي امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ب�شكل رئي�سي يف �شكل منح،
حيث �شكلت ما ن�سبته  98يف املئة من الإجمايل .حيث بلغت قيمة منح امل�ساعدات

السودان

اليمن

الصومال

موريتانيا

إثيوبيا

)%4.7( 54.3

)%2.6( 30.0

)%1.2( 14.2

أخرى

)%1.0( 11.7

األردن

)%6.5( 74.9

)%32.3( 86.3

)%17.9( 47.7
باكستان

مصر

)%9.7( 26.0

)%8.4( 22.5
سورية

أوزبكستان

أخرى

)%6.2( 16.6

)%25.5( 68.2

مالديف

العراق

)%12.3( 24.1

كولومبيا

كازاخستان

)%13.6( 26.7

)%9.3( 18.2

)%9.1( 17.8

صربيا

أخرى

)%9.0( 17.6

)%46.8( 91.8

)%84.0( 975.1

)%100.0( 1.2
زمبابوي

بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متعددة الأطراف ،وت�شمل فقط
الإ�سهامات املقدمة لدعم امليزانية الأ�سا�سية العادية للمنظمات املتعددة
االطراف ،مبا فيها الأمم املتحدة 1.3 ،يف املئة فح�سب من �إجمايل امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  .2020بينما مت تقدمي
الن�سبة املتبقية بقيمة  6.72مليار درهم �إماراتي ( 1.83مليار دوالر �أمريكي)
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ثنائية الأطراف  .و�شمل هذا الدعم ،الذي بلغت
ن�سبته �أكرث من  82يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
املوجه �إىل احلكومات وامل�شروعات املنفذة
عام  ،2020للدعم ثنائي الأطراف َّ
بو�ساطة اجلهات املانحة الإماراتية .وقد قدمت دولة الإمارات نحو  98.3يف املئة
من م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية ثنائية الأطراف يف �شكل منح .

دول متعددة (عالمي)

حسب مستوى الدخل

ما زال الطريق طوي ًال �أمام جمتمع التنمية الدويل للتم ُّكن على الدوام من تلبية
الن�سبة العاملية امل�ستهدَ فة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية مقارن ًة بالدخل القومي
الإجمايل ،واملحدَّدة بنحو  0.7يف املئة .و�إ�ضاف ًة �إىل هذا حر�ص جمتمع امل�ساعدات
التنموية على تركيز امل�ساعدات على الفئات الأكرث احتياج ًا ،وذلك من خالل
حتديد ن�سب ترتاوح ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا .

المساعدات اإلنمائية الرسمية متعددة األطراف وثنائية
األطراف

دول متعددة (أفريقيا)

يف عام  ،2020مت تخ�صي�ص  ما يقرب من ربع امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية
الثنائية الأطراف لدولة الإمارات للم�ساعدات الإن�سانية والإغاثية  .حيث بلغ
�إجمايل امل�ساعدات الإن�سانية  1.70مليار درهم �إماراتي ( 459.9مليون دوالر
�أمريكي) .مت توجيه امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية �إىل حد كبري لدعم املت�ضررين
من ازمة جائحة كوفيد  .19-ومت تقدمي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجه
للإغاثة يف �صورة منح.

وجهت دولة الإمارات �أكرث من  57يف املئة من �إجمايل قيمة م�ساعداتها
وقد َّ
الإمنائية الر�سمية مل�صلحة قطاع دعم الربامج العامة .و�أ�سهمت تلك امل�ساعدات
يف متكني دعم الأولويات التنموية لثالث دول يف قطاع دعم امليزانية العامة ب�صورة
كبرية .و�إ�ضافة �إىل هذا كان قطاع ال�صحة ،من بني القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم
خالل عام  ،2020بقيمة  1.55مليار درهم �إماراتي ( 422.8مليون دوالر
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،يليه قطاع التعليم ،الذي ح�صل
�أمريكي) مت احت�سابها
ٍ
على  364.5مليون درهم �إماراتي ( 99.2مليون دوالر �أمريكي) .وعلى الرغم
خم�ص�ص ح�صري ًا للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
من �أن الف�صل الثاين غري َّ
املوجه لتحقيق �أهداف التنمية
ف�إنه يت�ض َّمن حتليالت �أكرث عمق ًا للدعم الإماراتي َّ
امل�ستدامة والقطاعات حمور الرتكيز .

)%0.6( 1.4

المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات كمساعدات إنسانية خالل عام 2020

حسب القطاع

فيما يتعلق بفئة امل�ساعدات؛ مت توجيه ما يقرب من  75.2يف املئة من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ل�صالح برامج تنموية عاملية ،بينما
مت تقدمي الن�سبة املتبقية كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إن�سانية.

)%98.9( 225.7

  وف ًقا ملنهجية التدفق النقدي امل�ستخدمة يف املا�ضي ،بلغ �صايف امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية  6.51مليار درهم �إماراتي ( 1.77مليار دوالر �أمريكي) يف عام
 ،2020يف حني بلغ �إجمايل امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية  7.0مليار درهم �إماراتي
( 1.91مليار دوالر �أمريكي) .حيث مت تقدمي  98يف املئة يف �شكل منح و 2يف املئة
يف �شكل غري منح.

حسب مستوى الدخل والدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020

دول متعددة (آسيا)

بلغت امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات على �أ�سا�س طريقة معادل املنح
 6.81مليار درهم �إماراتي ( 1.85مليار دوالر �أمريكي) وهي متثل  0.52يف املئة
من الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات يف عام .2020

الإمنائية الر�سمية  6.69مليار درهم �إماراتي ( 1.82مليار دوالر �أمريكي) منها
ن�سبة  62.8موجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا .

الشكل  :54مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية

)%0.4( 1.0

المقدمة من
مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية
َّ
اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 2020

المساعدات الخارجية 2020

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

الدخل المنخفض

برامج في دول
متعددة

)%62.6( 1,160.2

)%14.4( 267.2

)%10.6( 196.3

)%0.1( 1.2

)%12.3( 288.1
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل السادس:

المساعدات الخارجية 2020

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

االلتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية

دعم الميزانية العامة
)%51.0( 945.9

التزمت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2020بتقدمي م�ساعدات �إمنائية ر�سمية (على �أ�سا�س طريقة معادل املنح) �إىل  15دولة وبرناجم ًا متعدّد الدول بقيمة  1.79مليار
درهم �إماراتي ( 487.6مليون دوالر �أمريكي) .وجاءت ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا للدعم ،بن�سبة �أكرث من  56.8يف
املئة من الإجمايل ،وبقيمة  1.02مليار درهم �إماراتي ( 276.8مليون دوالر �أمريكي) .بينما مت تخ�صي�ص  25.6يف املئة لدعم �سبع دول من فئة �شريحة البلدان الأقل منو ًا .
وكان الأردن والبانيا وجنوب ال�سودان على ر�أ�س قائمة الدول النامية الأكرث ح�صو ًال على التزامات من دولة الإمارات ،خالل عام  ،2020بتقدمي م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.

)%2.1( 39.7

)%81.4( 70.0

المساهمات في المنظمات الدولية
)%1.8( 33.8

)%21.8( 27.2
األردن

سورية

)%2.7( 7.5

)%2.4( 6.7
أوزبكستان

توغو

)%4.5( 5.6

)%3.9( 4.9

)%6.7( 8.4
السودان

الدخل المنخفض
)%0.1( 1.2

جنوب السودان

مساعدات التعاون الفني والخبراء
)%2.0( 35.8

النيجر

الشريحة العليا من متوسط الدخل
)%10.5( 190.7

موريتانيا

)%12.5( 228.1

ليبيريا

برامج في دول متعددة

)%5.7( 104.9
المساعدات إلى المنظمات المحلية غير الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني
)%2.1( 38.6

)%3.6( 4.5

المساعدات المخصصة الغرض إلى المنظمات متعددة األطراف

الصومال

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
)%14.1( 257.5

)%3.3( 4.1

المشاريع المنفذة بشكل مباشر
)%21.3( 389.8

ألبانيا

)%98.7( 1,829.1

مالديف

ثنائي األطراف

المساعدات الثنائية األطراف إلى الحكومات
)%66.4( 1,215.1

)%5.8( 5.0

)%98.3( 1,822.3

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020

كوبا

منحة

ً
نموا
الدول األقل
)%62.8( 1,144.7

المساعدات اإلنمائية الرسمية ثنائية األطراف ومتعددة
األطراف ،حسب نوع المساعدات

)%3.5( 3.0

حسب نوع التمويل ومستوى الدخل

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020

)%56.1( 70.0

أخرى
)%13.5( 249.9

جامايكا

مكافحة األمراض المعدية
)%2.3( 42.8

)%3.5( 3.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%2.4( 45.2

التكاليف اإلدارية
)%1.0( 18.6
المنح وتكاليف الطالب
)%0.8( 14.3
المساعدات إلى المنظمات الدولية غير الحكومية
)%0.7( 12.0

قرض

ً
نموا
الدول األقل
)%50.3( 15.5

)%1.7( 30.8
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل

)%31.6( 9.7
الشريحة العليا من متوسط الدخل
)%18.1( 5.6

منعدد األطراف
)%1.3( 24.0

المساعدات األساسية إلى المنظمات متعددة األطراف
)%100.0( 24.0

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

)%56.8( 276.8

)%25.6( 124.7

)%17.6( 86.0

سورينام

دوالر أمريكي

)%3.5( 3.0

1,853.1

التعليم في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%1.9( 35.1

)%94.9( 262.6

السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%1.9( 35.2

فنزويال

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة
اإلماراتية
)%3.0( 55.7

حسب مستوى الدخل والدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020

)%2.3( 2.0

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%18.0( 333.8

الخدمات الطبية
)%1.9( 35.8

الشكل  :55االلتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل السادس:

المساعدات الخارجية 2020

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2020

الخدمات الطبية
)187.6 (38.5%

الطاقة الشمسية
)17.4 (3.6%
الصحة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)9.5 (1.9%

دعم الميزانية العامة
)145.0 (29.7%
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)50.0 (10.3%
البنية التحتية للنقل
البري
)34.0 (7.0%
إنتاج المحاصيل الغذائية
)20.0 (4.1%

487.6

دوالر أمريكي

الصناعات الزراعية
)7.4 (1.5%
التنمية القروية
)5.6 (1.2%
أخرى
)11.1 (2.3%

مشروع مطار مافارو الدولي في جزر المالديف بتمويل من
صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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المساعدات الخارجية 2020

مــالحـــق

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

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

�صيد الأ�سماك
النقل والتخزين
التعليم

أفريقيا الوسطى

دعم الربامج العامة
أفغانستان

ال�صحة
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
البناء والتنمية املدنية
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
السنغال

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

مــالحـــق

دعم الربامج العامة
ال�صحة
الزراعة
التعليم
البناء والتنمية املدنية
امل�ساعدات ال�سلعية
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
الصومال

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

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

الزراعة

13,001,502
5,790,000
5,480,208
953,771
72,321
584,593
120,610
4,231,413
3,920,000
299,755
11,658
234,000
234,000
5,031,495
2,522,844
940,435
791,188
540,000
215,845
21,183
9,614,906
696,819
1,511,868
111,625
787,662
4,501
40,966
6,196,169
2,204
199,450
63,641
989,602,413
937,892,211
20,134,384
9,918,015
8,380,442
421,977
2,405,571
23,228
10,147,947
278,637
34,539,311
16,660,000
8,942,301
3,822,007
534,176
147,000
2,917,830
1,512,547

11,715,390
5,790,000
4,900,106
952,963
72,321
4,231,413
3,920,000
299,755
11,658
234,000
234,000
4,829,148
2,472,937
932,136
737,600
540,000
125,293
21,183
983,169
590,878
300,000
55,120
32,671
4,501
975,070,237
936,884,903
19,364,765
9,910,000
8,096,580
421,977
368,784
23,228
30,007,445
16,660,000
8,940,000
3,784,228
476,217
147,000
-

ال�صحة
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية

الكونغو الديمقراطية

النيجر

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

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

النقل والتخزين
أوغندا

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

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

املياه وال�صحة العامة
التعليم
ال�صحة
النقل والتخزين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
توليد الطاقة و�إمدادها

3,450
1,393,658
1,008,000
371,848
3,815
9,995
18,274,728
1,197,329
1,153,427
5,483,604
169,496
9,467,091
257,206
546,574
59,510,838
35,139,909
21,054,112
2,140,000
413,504
361,295
54,736
274,227
73,054
23,228
23,228
11,262,085
5,428,805
901,698
100,000
50,582
21,917
853,451
3,843,273
62,360
13,829,094
2,147,849
2,168,705
120,000
3,893,712
2,056,023
6,438
3,436,366
2,817,125
743,814
330,322
209,936
23,228
11,502
1,494,788
1,903

1,379,848
1,008,000
371,848
1,844,617
960,000
572,721
311,896
54,321,976
31,314,807
20,054,112
2,140,000
413,504
336,500
54,736
8,316
23,228
23,228
3,762,044
2,680,695
890,152
100,000
50,582
21,917
14,157
4,541
3,302,067
1,735,137
1,369,990
120,000
52,860
17,642
6,438
1,043,416
510,074
295,422
203,192
23,228
11,502
-
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امل�ساعدات ال�سلعية
بوتان

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بوركينا فاسو

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

التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
تشاد

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

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

توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
توفالو

ال�صحة

القمر المتحدة

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

ال�صحة
جنوب ال�سودان
دعم الربامج العامة
ال�صحة
التعليم

المساعدات الخارجية 2020

1,634
11,994
11,994
12,885,063
1,298,171
538,532
300,000
23,228
11,393
8,466,357
2,243,716
3,666
1,020,153
899,474
50,000
70,679
1,533,652
492,714
50,798
448,713
500,603
40,825
7,203,598
3,052,686
776,911
106,230
22,328
2,109,346
163,354
972,742
12,833,647
9,760,414
313,612
424,292
2,335,329
111,429
111,429
6,054,002
2,880,000
1,554,827
703,651
467,652
80,378
7,972
75,059
272,257
12,206
111,429
111,429
5,332,039
4,076,129
1,140,000
87,917

11,994
11,994
2,048,570
1,197,998
527,344
300,000
23,228
595,681
545,681
50,000
543,512
492,714
50,798
3,902,613
3,052,686
776,911
50,687
22,328
5,784,524
5,478,071
306,453
111,429
111,429
5,692,969
2,880,000
1,554,827
702,140
467,652
80,378
7,972
111,429
111,429
5,179,919
3,940,000
1,140,000
87,917

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
جيبوتي

النقل والتخزين
التعليم
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
رواندا

التعليم
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
زامبيا
اخلدمات الإجتماعية
سان تومي وبرينسيبي

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
سيراليون

ال�صحة
توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
النقل والتخزين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
غامبيا

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

توليد الطاقة و�إمدادها
احلكومة واملجتمع املدين
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
غينيا بيساو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
فانواتو

ال�صحة

كمبوديا

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

12,002
15,991

12,002
-

76,010

29,057

23,228
8,497
5,001
39,284
2,626,254
1,857,047
720,000
9,185
40,022
9,995
9,995
7,783
7,783
6,211,909
4,080,000
1,034,577
312,273
23,228
5,003
342,887
272,979
136,129
4,834
4,067,406
2,099,102
884,130
406,067
200,246
136,129
341,734
6,450,887
2,961,591
1,160,000
1,119,713
739,433
298,396
164,934
6,820
44,138
33,644
10,494
111,429
111,429
1,275,554
887,589
150,947
40,756
139,921
56,342
111,429
111,429

23,228
5,829
2,120,463
1,391,278
720,000
9,185
7,783
7,783
5,007,760
4,080,000
587,831
311,699
23,228
5,003
2,257,244
1,036,517
840,000
367,113
13,613
5,591,340
2,961,591
1,160,000
1,080,000
270,000
119,750
33,644
33,644
111,429
111,429
1,058,187
881,520
135,912
40,756
-

الوس

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ليبيريا

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

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

امل�ساعدات ال�سلعية
ال�صحة
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
مالوي

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

10,001
10,001
798,837
375,041
265,976

10,001
10,001
706,726
375,041
261,685

117,793

70,000

34,583
5,445
8,995
8,995
15,052,594
7,500,681
1,132,265
1,777,838
198,765
2,434
740,839
190,580
3,509,193
3,357,073
1,590,092
1,346,880
348,047
59,061
12,993
867,350
270,530
30,604
49,172
515,072
1,971

5,938,074
3,703,769
1,050,000
997,819
184,053
2,434
3,344,080
1,590,092
1,346,880
348,047
59,061
278,744
248,140
30,604
-

موريتانيا

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

التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
ميانمار

ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
نيبال

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

ال�صحة

المجموع الكلي

29,124,139
14,195,698
949,442
310,373
382,800
10,700,975
2,571,210
13,640
501,246
398,945
40,055
62,246
885,932
828,720
21,503
5,829
29,880
2,618,412
1,121,275
223,700
91,548
48,629
940,511
192,750
17,196
17,196
1,284,697,371

14,232,575
13,531,800
472,588
174,198
53,989
439,001
398,945
40,055
856,052
828,720
21,503
5,829
1,428,147
1,116,000
189,667
73,851
48,629
17,196
17,196
1,160,198,142
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مــالحـــق

الملحق الثاني :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات للدول النامية غير الساحلية  ،حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
الدول النامية غير الساحلية
إثيوبيا

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

ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
أرمينيا

ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
إسواتيني

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
أفريقيا الوسطى

دعم الربامج العامة
أفغانستان

ال�صحة
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
البناء والتنمية املدنية
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
النيجر

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

احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�صحة
النقل والتخزين
التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
أوغندا

توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
ال�سالم والأمن
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

13,001,502
5,790,000
5,480,208
953,771
72,321
584,593
120,610
1,987,677
1,982,232
5,445
1,094,779
1,080,000
14,779
12,517
12,517
234,000
234,000
5,031,495
2,522,844
940,435
791,188
540,000
215,845
21,183
18,274,728
1,197,329
1,153,427
5,483,604
169,496
9,467,091
257,206
546,574
16,612,758
9,760,532
3,015,942
2,442,404
977,403
241,783
174,694
11,262,085
5,428,805
901,698
100,000
50,582
21,917
853,451
3,843,273
62,360

11,715,390
5,790,000
4,900,106
952,963
72,321
1,982,232
1,982,232
1,080,000
1,080,000
12,517
12,517
234,000
234,000
4,829,148
2,472,937
932,136
737,600
540,000
125,293
21,183
1,844,617
960,000
572,721
311,896
16,558,306
9,760,532
3,015,942
2,442,404
977,403
241,783
120,242
3,762,044
2,680,695
890,152
100,000
50,582
21,917
14,157
4,541
-

باراغواي

ال�صحة
الإت�صاالت
التعليم
بوتان

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بوتسوانا

ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
بوركينا فاسو

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

التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
بوليفيا

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�صحة
تركمانستان

ال�صحة
تشاد

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

جمهورية شمال مقدونيا

ال�صحة
التعليم
دعم الربامج العامة
رواندا

التعليم
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
زامبيا
اخلدمات الإجتماعية
زمبابوي

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

7,368,468
6,693,000
372,764
302,704
11,994
11,994
869,344
840,000
20,349
8,995
12,885,063
1,298,171
538,532
300,000
23,228
11,393
8,466,357
2,243,716
3,666
1,020,153
899,474
50,000
70,679
38,135
19,403
18,732
6,850,026
6,850,026
1,533,652
492,714
50,798
448,713
500,603
40,825
1,682,593
1,453,200
93,264
136,129
2,626,254
1,857,047
720,000
9,185
40,022
9,995
9,995
1,607,449
1,164,000
23,228
221
420,000

7,368,468
6,693,000
372,764
302,704
11,994
11,994
860,349
840,000
20,349
2,048,570
1,197,998
527,344
300,000
23,228
595,681
545,681
50,000
38,135
19,403
18,732
6,850,026
6,850,026
543,512
492,714
50,798
1,546,464
1,453,200
93,264
2,120,463
1,391,278
720,000
9,185
1,187,228
1,164,000
23,228
-

طاجيكستان

ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
احلكومة واملجتمع املدين
توليد الطاقة و�إمدادها
قيرغيزستان

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

ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
التعليم
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
التفيا
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
لي�سوتو
اخلدمات الإجتماعية

9,559,630
4,462,353
3,441,631
477,572
1,051,944
112,901
3,703
9,526
12,243,796
1,232,628
1,342,227
2,016,677
182,152
138,325
7,167,152
164,177
460
20,566,141
17,286,764
251,557
238,692
45,000
44,846
2,699,281
72,304
54,451
17,852
8,995
8,995

5,699,534
4,242,832
700,381
464,270
251,865
36,482
3,703
1,688,334
1,080,000
477,266
98,013
27,226
5,829
17,818,877
17,286,764
248,421
238,692
45,000
-

مالي

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

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

ال�صحة
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
مولدوفا

النقل والتخزين
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
نيبال

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

15,052,594
7,500,681
1,132,265
1,777,838
198,765
2,434
740,839
190,580
3,509,193
867,350
270,530
30,604
49,172
515,072
1,971
6,075,962
6,000,000
8,998
66,964
755,060
6,438
136,129
12,493
600,000
2,618,412
1,121,275
223,700
91,548
48,629
940,511

5,938,074
3,703,769
1,050,000
997,819
184,053
2,434
278,744
248,140
30,604
6,008,998
6,000,000
8,998
6,438
6,438
1,428,147
1,116,000
189,667
73,851
48,629
-

192,750

-

171,834,908

104,056,290
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مــالحـــق

الملحق الثالث  :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات للدول الجزرية الصغيرة النامية  ،حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
الدول الجزرية الصغيرة
النامية
الدومينيكان

ال�صحة

الرأس األخضر

النقل والتخزين

أنتيغوا وبربودا

توليد الطاقة و�إمدادها
ال�صحة
بابوا غينيا الجديدة

ال�صحة
باالو

ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
بليز

ال�صحة
ترينيداد وتوباغو
ال�صحة
توفالو

ال�صحة
تونغا

ال�صحة
دعم الربامج العامة
جامايكا

ال�صحة
جزر البهاما
ال�صحة

القمر المتحدة

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

ال�صحة
جزر كوك
ال�صحة

جزر مارشال

ال�صحة

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

1,023,600

1,023,600

1,023,600
23,228
23,228
1,214,682
928,396
286,286
111,429
111,429
131,917
111,429
20,489
286,286
286,286
382,286
382,286
111,429
111,429
247,557
111,429
136,129
514,286
514,286
286,286
286,286
6,054,002
2,880,000
1,554,827
703,651
467,652
80,378
7,972
75,059
272,257
12,206
111,429
111,429
111,429
111,429
111,429
111,429

1,023,600
23,228
23,228
596,704
310,419
286,286
111,429
111,429
111,429
111,429
286,286
286,286
111,429
111,429
111,429
111,429
514,286
514,286
5,692,969
2,880,000
1,554,827
702,140
467,652
80,378
7,972
111,429
111,429
111,429
111,429

دومينيكا

ال�صحة

ساموا

ال�صحة

سان تومي وبرينسيبي

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
سانت هيالنة

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�سي�شيل
توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
غرينادا

ال�صحة
غيانا

ال�صحة
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية
غينيا بيساو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
فانواتو

ال�صحة
فيجي

ال�صحة
دعم الربامج العامة
كوبا

توليد الطاقة و�إمدادها
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
دعم الربامج العامة
كرييبا�س
ال�صحة
مالديف

البناء والتنمية املدنية
ال�صحة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية

286,286
286,286
111,429
111,429
7,783
7,783
25,003
25,003
4,406,836
1,459,298
8,998
136,129
135,008
2,667,404
286,286
286,286
378,009
346,286
23,228
8,495
44,138
33,644
10,494
111,429
111,429
487,557
351,429
136,129
6,644,577
5,347,128
1,143,600
17,721
136,129
111,429
111,429
28,005,522
12,500,000
9,800,000
4,743,006
174,244
34,672
136,129
617,471

286,286
286,286
111,429
111,429
7,783
7,783
25,003
25,003
286,286
286,286
369,514
346,286
23,228
33,644
33,644
111,429
111,429
351,429
351,429
2,949,186
1,787,866
1,143,600
17,721
24,073,086
12,500,000
9,800,000
1,680,154
58,260
34,672
-

موريشيوس

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

ال�صحة
ميكرونيزيا
ال�صحة
ناورو

ال�صحة
نيوي

ال�صحة
هايتي

ال�صحة

المجموع الكلي

725,834
669,038
14,999
25,578
15,286
933
286,286
286,286
111,429
111,429
111,429
111,429
111,429
111,429
17,196
17,196

674,999
660,000
14,999
286,286
286,286
111,429
111,429
111,429
111,429
17,196
17,196

52,991,157

38,612,056
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الملحق الرابع  :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات  ،حسب الجهة المانحة والدولة (بالدوالر األمريكي)
الجهة المانحة والدولة
صندوق أبوظبي للتنمية

�إثيوبيا
�إريرتيا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الأردن
�ألبانيا
البحرين
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
املغرب
النيجر
اليمن
�أنتيغوا وبربودا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
توغو
تون�س
القمر املتحدة
جنوب ال�سودان
دول متعددة (عاملي)
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
غامبيا
غينيا
فل�سطني
قريغيز�ستان
كوبا
كولومبيا
كينيا
لبنان
ليبرييا
مالديف
مايل
م�صر
موريتانيا

المساعدات الحكومية

�إثيوبيا
�أذربيجان
�أرمينيا
�إ�ستونيا
�أفغان�ستان
�إكوادور
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

1,731,761,040

1,153,083,976

5,610,000
3,920,000
540,000
250,000
16,860,877
36,860,000
1,086,305
566,223,999
111,625
955,620,000
25,610,000
1,760,000
631,636
2,548,386
928,396
977,403
5,428,805
9,760,414
688,810
2,880,000
3,940,000
1,034,577
1,579,298
8,058,808
2,099,102
3,500,000
3,000,000
1,342,227
5,347,128
1,140,000
4,952,355
381,160
70,000
22,217,250
9,278,519
24,271,579
1,252,382
591,790,678
4,849,308
1,982,232
1,080,000
23,228
1,704,000
42,548
5,311,320
6,705,000

5,610,000
3,920,000
540,000
690,021
36,860,000
141,643
55,120
955,620,000
25,610,000
1,760,000
311,896
2,548,386
310,419
977,403
2,680,695
5,478,071
218,961
2,880,000
3,940,000
55,540,000
587,831
2,026,847
1,036,517
3,500,000
3,000,000
477,266
1,787,866
1,140,000
1,725,529
101,044
70,000
19,038,414
4,701,587
7,559,105
639,354
553,235,780
4,849,308
1,982,232
1,080,000
1,704,000
42,548
6,705,000

الأردن
�ألبانيا
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
الدومينيكان
الر�أ�س الأخ�ضر
ال�سلفادور
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
العراق
الفلبني
الكامريون
الكونغو الدميقراطية
املغرب
املك�سيك
اململكة املتحدة
النيجر
الهند
اليمن
اليونان
�أنتيغوا وبربودا
�إندون�سيا
�أنغوال
�أوروغواي
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�أوكرانيا
�إيران
�إيطاليا
بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
باك�ستان
باالو
بربادو�س
بلغاريا
بليز
بنغالدي�ش
بنما
بنني
بوت�سوانا
بوركينا فا�سو
بوليفيا
بريو
بيالرو�س
تايلند
تركمان�ستان
ترينيداد وتوباغو

43,731,519
6,016,129
1,680,000
8,595,262
1,216,129
1,023,600
23,228
43,136
300,000
14,776,628
3,510,000
2,640,000
24,998,257
1,116,000
23,228
1,008,000
29,666
1,440,000
10,032,000
1,035,053
1,116,000
49,647,728
1,800,000
286,286
2,640,000
23,228
1,103,228
14,800,532
100,000
3,000,000
8,664,960
2,040,000
111,429
6,693,000
18,344,064
111,429
550,286
1,080,000
286,286
1,122,438
18,768
23,228
840,000
1,170,428
18,732
5,073,308
1,080,000
1,960,560
5,380,626
382,286

43,731,519
5,880,000
1,680,000
8,595,262
1,080,000
1,023,600
23,228
43,136
300,000
14,776,628
3,510,000
2,640,000
24,998,257
1,116,000
23,228
1,008,000
29,666
1,440,000
1,035,053
1,116,000
49,647,728
286,286
2,640,000
23,228
14,800,532
100,000
3,000,000
8,664,960
111,429
6,693,000
18,344,064
111,429
286,286
1,122,438
18,768
23,228
840,000
1,170,428
18,732
5,073,308
1,080,000
1,960,560
5,380,626
-

تنزانيا
توفالو
تون�س
تونغا
جامايكا
جزر البهاما
القمر املتحدة
جزر �سليمان
جزر كوك
جزر مار�شال
جمهورية �شمال مقدونيا
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
جيبوتي
دول متعددة (�آ�سيا)
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زمبابوي
�ساموا
�سانت فن�سنت وغرينادين
�سانت كيت�س ونيف�س
�سانت لو�سيا
�سورية
�سورينام
�سرياليون
�سي�شيل
�شيلى
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غرينادا
غيانا
غينيا
فانواتو
فل�سطني
فيجي
قرب�ص
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كرواتيا
كمبوديا
كوبا
كو�ستاريكا
كو�سوفو
كولومبيا
كرييبا�س
كينيا
لبنان
ليبيا
مالديف

3,216,041
111,429
7,565,935
247,557
514,286
286,286
1,960,683
111,429
111,429
111,429
1,589,329
1,080,000
1,276,129
23,228
2,549,367
600,000
145,117,176
286,286
720,000
1,080,000
1,187,228
111,429
286,286
286,286
286,286
2,500,000
364,400
4,239,356
1,936,129
1,259,520
15,698,689
3,183,703
976,129
2,200,000
286,286
369,514
1,971,591
111,429
10,546,317
487,557
960,000
1,080,000
17,331,764
1,800,000
881,520
1,279,729
3,159,179
136,129
16,031,996
111,429
3,690,525
2,183,228
260,019
5,136,129

3,052,686
111,429
7,565,935
111,429
514,286
1,688,426
111,429
111,429
1,453,200
1,080,000
1,140,000
23,228
1,003,703
600,000
141,685,656
286,286
720,000
1,187,228
111,429
286,286
286,286
2,500,000
364,400
4,103,228
15,562,560
3,183,703
840,000
2,200,000
286,286
369,514
1,971,591
111,429
10,546,317
351,429
1,080,000
17,331,764
881,520
1,143,600
3,159,179
16,031,996
3,690,525
2,183,228
260,019
5,000,000

مايل
ماليزيا
مدغ�شقر
م�صر
منغوليا
موريتانيا
موري�شيو�س
مولدوفا
مونت�سريات
ميامنار
ميكرونيزيا
ناميبيا
ناورو
نيبال
نيجرييا
نيوي
هايتي
هنودرا�س
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
�إثيوبيا
�إكوادور
الأردن
السنغال

ال�سودان
العراق
الفلبني
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
باراغواي
بنغالدي�ش
بريو
تنزانيا
توغو
القمر املتحدة
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)
رواندا
�سانت فن�سنت وغرينادين
�سري النكا
�سرياليون
طاجيك�ستان
غانا
غواتيماال
فل�سطني
فيتنام
كمبوديا
كولومبيا
كينيا
ليبرييا
مايل
مدغ�شقر
م�صر

1,240,580
600,000
1,346,880
17,055,430
6,000,000
13,856,233
660,000
742,567
286,286
828,720
111,429
1,222,748
111,429
1,116,000
1,173,664
111,429
17,196
18,000
33,690,184
292,125
100,011
1,236,605
108,666
14,661
1,658,116
450,049
26,670
987,890
150,016
615,074
675,468
1,711,821
264,295
66,917
26,670
250,000
800,095
16,166,408
938,841
1,000,109
363,119
300,041
300,033
349,954
178,806
97,842
700,086
106,767
940,928
2,335
625,068
26,670
348,047
829,545

1,050,000
600,000
1,346,880
17,055,430
6,000,000
13,539,233
660,000
6,438
286,286
828,720
1,222,748
111,429
1,116,000
1,173,664
111,429
17,196
18,000
33,690,184
292,125
100,011
1,236,605
108,666
14,661
1,658,116
450,049
26,670
987,890
150,016
615,074
675,468
1,711,821
264,295
66,917
26,670
250,000
800,095
16,166,408
938,841
1,000,109
363,119
300,041
300,033
349,954
178,806
97,842
700,086
106,767
940,928
2,335
625,068
26,670
348,047
829,545
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مالوي
نيبال
نيكاراغوا
هنودرا�س

المساعدات الخارجية 2020

المشروع اإلماراتي
لمساعدة باكستان

248,140
189,667
363,826
178,806

248,140
189,667
363,826
178,806

27,963,048

27,963,048

الهالل األحمر اإلماراتي

27,963,048
128,188,275
208,668

27,963,048
20,908,358
-

4,094,024

-

54,451
194,936
3,247,515
3,513,609
372,843
2,547,366
129,933
199,450
1,883,946
2,554,165
11,941,326
179,625
8,984
3,247,271
14,503,897
6,341,949
200,693
1,968,297
54,451
1,231,373
54,451
1,026,686
4,214,307
352,288
1,822,305
2,727
215,227
50,097
2,384,796
1,770
9,367
221
171,214
19,476,089
604,531
4,006
1,911,411
337,523
682,907
1,688
649,150
6,769,904

194,539
1,153,086
19,323,203
-

باك�ستان

�إثيوبيا
�أ�سرتاليا
�إ�ستونيا
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
دول متعددة (�آ�سيا)
البو�سنة والهر�سك
اجلزائر
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
العراق
الفلبني
املغرب
النيجر
الهند
اليمن
اليونان
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
تون�س
القمر املتحدة
زمبابوي
�ساحل العاج
�سورية
�سرياليون
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
فل�سطني
قريغيز�ستان

كازاخ�ستان
كولومبيا
كينيا
التفيا
لبنان
مايل
م�صر
مالوي
موريتانيا
موزامبيق

مؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية

�إثيوبيا
�أرمينيا
�إريرتيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
الأردن
دول متعددة (�آ�سيا)
الربازيل
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
الدمنارك
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
�أملانيا
املغرب
اململكة املتحدة
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�أوكرانيا
�آيرلندا
�إيطاليا
باك�ستان
بلجيكا
بلغاريا
بنغالدي�ش
بوروندي
بيالرو�س
تايلند
تركمان�ستان
ت�شاد
تنزانيا
تون�س

2,469,465
16,920
2,047,036
54,451
7,030,249
1,279,149
5,358,962
253
10,483,127
27,226

237,529
-

30,103,016

20,326,539

105,928
14,779
299,755

72,321
299,755

83,947

-

66,890
1,308,947
4,267,264
3,160,778
15,008
7,811
2,723
16,772
25,014
451,994
223,430
30,016
90,053
134,926
52,754
1,344,703
66,063
36,259
252,204
60,920
522,646
25,014
30,016
34,110
8,658
736,346
18,591
22,776
277,155
378,806
35,148
165,832
1,469,400
50,027
125,626
1,298,002

1,308,947
4,067,155
2,723
421,977
223,430
134,926
1,309,684
252,204
522,646
736,346
52,860
65,777
1,469,400
50,687
1,298,002

القمر املتحدة
جمهورية الت�شيك
رواندا
�سري النكا
�سنغافورة
�سورية
�سوي�سرا
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
غانا
غينيا
فل�سطني
فيتنام
كازاخ�ستان
كوريا اجلنوبية
كو�ستاريكا
كو�سوفو
كولومبيا
كينيا
لبنان
ليبيا
مالديف
مايل
ماليزيا
مدغ�شقر
م�صر
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
ميامنار
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا
هولندا

المؤسسات واالكاديميات
التعليمية االماراتية

�إثيوبيا
�إريرتيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
دول متعددة (�آ�سيا)
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
اجلزائر
الدمنارك
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني

717,480
26,437
505,790
64,988
92,852
203,700
247,651
882,412
49,864
649,001
15,008
40,022
900,490
25,014
326,153
62,856
649,001
65,327
19,166
704,193
2,976,543
141,564
633,653
27,447
922,471
1,522,766
63,640
75,041
14,999
35,020
29,880
5,445
50,027
25,014
15,008

692,492
34,971
203,700
649,001
900,490
276,126
649,001
639,157
1,753,522
141,564
34,672
2,434
459,161
1,522,766
63,640
14,999
-

16,815,883

13,641,483

50,798
11,658
3,737
399,873

50,798
11,658
399,873

151,555

-

326,591
5,829
2,618,083
44,540
11,658
31,493
3,737
360,069
196,940
158,775
582,081

326,591
5,829
44,540
11,658
31,493
360,069
196,940
158,775
582,081

العراق
الفلبني
الكامريون
الكونغو
�أملانيا
املغرب
النيجر
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليمن
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�إيران
باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
تايلند
تركيا
ت�شاد
تنزانيا
توغو
تون�س
القمر املتحدة
جمهورية �شمال مقدونيا
جيبوتي
دول متعددة (عاملي)
رواندا
�ساحل العاج
�سورية
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بي�ساو
فرن�سا
فل�سطني
فنلندا
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كمبوديا
كندا
كو�سوفو
لبنان
ليبيا
ليبرييا
مايل
ماليزيا
م�صر

77,792
301,779
17,487
34,974
5,829
139,470
52,461
331,943
80,564
712,255
1,926,433
241,783
46,632
40,491
132,602
277,306
325,601
287,128
2,785,196
5,829
74,114
246,658
17,487
13,497
53,989
93,264
5,829
21,781
29,145
501,296
499,577
11,658
8,998
23,316
82,560
205,034
215,674
119,750
33,644
11,210
221,783
7,473
5,829
183,761
29,145
59,788
227,332
4,499
4,499
11,658
157,384
75,911
413,382

77,792
301,779
17,487
34,974
139,470
52,461
331,943
712,255
1,926,433
241,783
46,632
40,491
132,602
277,306
325,601
287,128
2,785,196
5,829
74,114
246,658
17,487
13,497
53,989
93,264
5,829
21,781
29,145
501,296
499,577
11,658
23,316
82,560
205,034
215,674
119,750
33,644
5,829
5,829
183,761
29,145
227,332
4,499
4,499
11,658
157,384
75,911
413,382
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مــالحـــق

منغوليا
موريتانيا
ميامنار
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا

المدينة العالمية للخدمات
اإلنسانية

�إثيوبيا
�أفريقيا الو�سطى
ال�سودان
ال�صومال
الهند
باك�ستان
بنغالدي�ش
بوركينا فا�سو
دول متعددة (عاملي)
فل�سطني
لبنان

هيئة آل مكتوم الخيرية

�إثيوبيا
الأردن
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الكامريون
الكونغو الدميقراطية
اململكة املتحدة
النيجر
�أوغندا
�آيرلندا
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
ت�شاد
تنزانيا
توغو
القمر املتحدة
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
رواندا
دول متعددة (�آ�سيا)
غامبيا
غانا
كو�سوفو
كينيا
لبنان
م�صر
موزامبيق
نيجرييا
هولندا

مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�أفغان�ستان

المساعدات الخارجية 2020

8,998
53,989
5,829
283,959
3,737
7,473

8,998
53,989
5,829
283,959
3,737
-

13,450,020

13,450,020

180,000
234,000
774,731
147,000
2,495
4,754
120,000

180,000
234,000
774,731
147,000
2,495
4,754
120,000

300,000

300,000

11,328,010
2,463
356,566
14,617,930
670,844
44,922
122,143
2,841,574
358,240
184,644
371,848
1,518,247
418,537
228,446
2,917,706
173,012
291,014
625,493
469,397
463,336
262,296
128,063
357,784
87,917
423,292
40,839
182,696
273,550
27,226
433,546
17,390
118,659
398,945
166,323
-

11,328,010
2,463
356,566
9,845,831
660,839
122,143
2,798,503
358,240
184,644
371,848
418,537
228,446
173,012
291,014
595,681
469,397
463,336
262,296
128,063
357,784
87,917
423,292
175,692
273,550
433,546
2,782
398,945
166,323
-

5,274,764

4,243,769

877,063

876,328

الأردن
الربازيل
ال�سنغال
ال�سودان
النيجر
�أوغندا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني
تايلند
طاجيك�ستان
غانا
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كو�سوفو
كينيا
مدغ�شقر
م�صر
موريتانيا
نيبال

صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات
الحية

�أ�سرتاليا
�إ�سواتيني
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
�ألبانيا
الربازيل
الربتغال
ال�سلفادور
ال�سنغال
الكامريون
املغرب
املك�سيك
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليونان
�إندون�سيا
�أوروغواي
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�إيطاليا
باك�ستان
بروناي
بنني
بوتان
بوت�سوانا
بوليفيا
بولينيزيا الفرن�سية
بريو
تايلند
تركيا
تنزانيا
جنوب �أفريقيا

31,894
81,677
76,232
272,257
137,078

31,894
32,671
272,257
40,615

522,124

522,124

364,751
706,077
85,690
1,695,426
11,979
125,238
27,226
70,410
8,909
67,326
35,393
4,163
73,851

17,642
510,074
43,763
1,484,236
11,979
125,238
27,226
70,410
8,909
67,326
27,226
73,851

1,594,449

1,291,542

9,873
12,517
5,003
9,801
7,751
92,649
26,004

12,517
9,801
7,751
92,649
-

13,007

13,007

4,501
21,503
22,005
35,557
116,611
59,512
11,001
76,829
8,001
15,942
50,582
72,163
4,851
10,525
11,502
11,994
20,349
19,403
24,914
4,801
17,502
4,966
22,328
40,506

4,501
21,503
22,005
35,557
116,611
76,829
15,942
50,582
4,851
11,502
11,994
20,349
19,403
4,801
17,502
4,966
22,328
40,506

جنوب ال�سودان
رواندا
رومانيا
�سان تومي وبرين�سيبي
�سانت لو�سيا
�سانت هيالنة
�سري النكا
�سلوفاكيا
�سرياليون
�شيلى
غانا
غواتيماال
فرن�سا
فنزويال
فيتنام
كمبوديا
كوبا
كو�ستاريكا
كولومبيا
كينيا
الو�س
لبنان
ليتوانيا

ماليزيا

مدغ�شقر
مالوي
موزامبيق
ميامنار
نيبال
نيجرييا
هنودرا�س

مركز أبوظبي لإليواء
والرعاية اإلنسانية (إيواء)

دول متعددة (عاملي)

مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�إثيوبيا
االحتاد الرو�سي
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
اجلزائر
ال�سودان
الفلبني
الكامريون
الكونغو الدميقراطية
املغرب
اململكة املتحدة
النيجر
اليمن
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان

12,002
9,185
6,301
7,783
10,826
25,003
4,996
23,103
5,003
14,002
34,605
3,751
25,003
5,001
66,309
40,756
17,721
24,003
42,308
42,169
10,001
50,007
7,501

12,002
9,185
7,783
10,826
25,003
4,996
5,003
34,605
3,751
5,001
66,309
40,756
17,721
24,003
42,308
42,169
10,001
50,007
-

24,806

24,806

59,061
30,604
40,055
21,503
48,629
9,001
9,001

59,061
30,604
40,055
21,503
48,629
9,001
9,001

1,003,153

1,003,153

1,003,153

1,003,153

1,354,674

390,535

15,991
38,134
15,991
14,492
28,105

13,613

5,445

5,445

50,972

-

20,489

-

11,494
9,995
34,981
5,445
13,892
8,316
26,336
14,492
12,493
79,956

8,316
-

باالو
بنغالدي�ش
بوت�سوانا
بوركينا فا�سو
بوروندي
بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
تون�س
القمر املتحدة
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
زامبيا
�سري النكا
�سورينام
طاجيك�ستان
غانا
غيانا
غينيا
غينيا بي�ساو
كازاخ�ستان
كمبوديا
كولومبيا
كينيا
لبنان
لي�سوتو
مالديف
مدغ�شقر
م�صر
مالوي
منغوليا
مولدوفا
ناميبيا
نيبال
نيجرييا

جمعية االمارات الخيرية

�إثيوبيا
الهند
�إندون�سيا

طيران اإلتحاد

�أ�سرتاليا
الأردن
ال�سودان
العراق
تنزانيا
كينيا
لبنان
م�صر

القطاع الخاص واألفراد

باك�ستان
دول متعددة (عاملي)
لبنان

جمعية الشارقة الخيرية

�إثيوبيا

20,489
40,499
8,995
11,494
14,492
24,786
10,494
13,892
10,994
20,989
14,620
17,990
15,991
9,995
18,490
8,495
22,488
10,494
8,495
10,994
10,494
22,488
10,494
43,561
46,936
314,155
8,995
18,490
12,993
5,445
9,995
66,964
12,493
8,995
27,985
11,993
2,025,383
17,071
437,844
1,570,468
452,440
172,339
103,322
9,393

43,561
314,155
5,445
-

35,973

-

4,944
16,167
74,329
35,973
19,430,614
1,206,226
18,201,688
22,701
25,090,551
400,453

-
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مــالحـــق

�أذربيجان
االحتاد الرو�سي
الأردن
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سنغال
ال�سودان
الفلبني
الكامريون
الكونغو الدميقراطية
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
�إيران
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
القمر املتحدة
جنوب �أفريقيا
�ساحل العاج
�سري النكا
�سرياليون
طاجيك�ستان
دول متعددة (�آ�سيا)
غانا
غينيا
فل�سطني
كمبوديا
كينيا
التفيا
لبنان
ليبرييا
ماليزيا
م�صر
موريتانيا
نيبال

مركز أمان اليواء النساء
واالطفال

دول متعددة (عاملي)

مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال

دول متعددة (عاملي)

مؤسسة أحمد بن زايد
آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية
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5,445

-

27,226

-

1,431,786
5,072
114,205
13,722
311,896
3,622,632
208,302
93,975
3,815
938,185
1,770,237
350,075
3,449
13,613
4,023,640
83,642
609,254
1,361
48,848
710,994
249,973
50,159
39,802
5,445
17,127
478,654
2,723
468,118
40,839
249,025
76,765
1,572,712
10,088
217,459
17,852
372,298
55,193
14,974
3,660,925
2,122,638
575,955

-

8,641,867

-

8,641,867

-

1,652,710

-

1,652,710

-

598,965

-

الأردن
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)
لبنان
م�صر

مؤسسة طيران
اإلمارات لألعمال الخيرية

الأردن
الربازيل
الفلبني
املغرب
الهند
بنغالدي�ش
جنوب �أفريقيا
زمبابوي
�سري النكا
كينيا
لبنان

مؤسسة القلب الكبير

�إثيوبيا
الأردن
البو�سنة والهر�سك
ال�سودان
العراق
النيجر
الهند
باك�ستان
بنغالدي�ش
فل�سطني
كينيا
لبنان
م�صر
نيجرييا

مؤسسة نور دبي

�إثيوبيا
ال�سودان
نيجرييا

مؤسسة بيت الشارقة
الخيري

ال�سودان
الهند
�إندون�سيا
دول متعددة (�أفريقيا)

هيئة االعمال الخيرية
العالمية

�إثيوبيا
�إ�سبانيا
الأردن
البو�سنة والهر�سك
دول متعددة (�آ�سيا)

136,129
54,451

-

136,129

-

136,129
136,129

-

1,862,205

-

56,354

-

139,986
151,890
17,968
181,396
523,891
117,418
420,000
9,326
84,660
159,316
10,177,002
81,788
150,204
59,617
205,594
9,923
546,574
69,930
2,296,742
100,136
354,406
1,435,053
4,493,278
315,895
57,860
872,257
400,000
50,000
422,257

-

833,692

-

270,828
2,723
15,628
544,514

-

63,450,905

-

15,405
11,326
6,552,729
1,601,980
400,973

-

ال�سنغال
ال�سودان
العراق
النيجر
الهند
�إندون�سيا
فل�سطني
قريغيز�ستان
كو�سوفو
لبنان
م�صر

جمعية دار البر

�إثيوبيا
�ألبانيا
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
بنني
بوركينا فا�سو
تايلند
تنزانيا
توغو
�ساحل العاج
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
فل�سطني
كو�سوفو
كينيا
مايل
م�صر
موريتانيا
موري�شيو�س
نيبال
نيجرييا

جمعية دبي الخيرية

�إثيوبيا
�أفغان�ستان
ال�سنغال
ال�صومال
النيجر
الهند

7,372,312

-

6,671,328

-

2,124,395
6,694,536
3,936,262
1,718,347
15,349,288
2,920,598
1,538,998
6,426,466
115,962
46,386,745
74,426
317,338
636,930
1,888,936
1,817,568
2,475,757
3,769,416
884,256
2,785,566
3,162,749
857,730
8,195,804
370,237
2,703,492
247,230
690,901
1,211,448
255,842
165,221
352,423
1,708,828
21,397
1,543,752
2,632,336
6,172,422
1,085,643
50,835
304,953
3,310
9,388,782
28,699
201,612
11,081
160,133
900,496
1,660,935

-

�إندون�سيا

�أوغندا
�أوكرانيا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
تايلند
تنزانيا
توغو
جنوب �أفريقيا
جيبوتي
�ساحل العاج
�سرياليون
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
كازاخ�ستان
كمبوديا
كينيا
ليبرييا
مايل
م�صر
مالوي
موريتانيا
نيبال
نيجرييا

المجموع الكلي

443,332
218,391
1,078
1,053,150
284,046
197,637
79,099
43,192
84,596
34,017
46,953
146,945
14,021
35,442
11,081
584,362
377,656
205,285
196,785
198,494
36,918
410,509
674,675
578,358
190,923
275,927
2,954
2,788,471,229

1,853,074,217
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178

التعليقات الختامية

التعليقات الختامية
أغرا�ض �إي�ضاحية فقط ،وال تعرب عن �أي ر�أي �أو اعرتاف �أو ت�صديق
�1.1إخالء امل�س�ؤولية :جميع اخلرائط واملواد/الر�سوم اجلغرافية الواردة يف هذا التقرير م�ستخدمة ل ٍ
من جانب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل� ،أو دولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�ش�أن الو�ضع القانوين لأي دولة� ،أو �إقليم� ،أو مدينة� ،أو منطقة� ،أو لأي من ال�سلطات
امل�س�ؤولة فيها� ،أو �أي تعيني حلدودها.
ب .معدالت ال�صرف امل�ستخدمة 1 :دوالر �أمريكي =  3.673درهم �إماراتي .
ج .مت تقريب الن�سب املئوية �إىل �أقرب عدد �صحيح لتي�سري القراءة .وعليه؛ فقد تظهر فروق تقريبية يف بع�ض احلاالت .
د .مت احل�صول على جميع ال�صور ،وحتديد م�صادرها بو�ساطة اجلهات املانحة الإماراتية ،واجلهات احلكومية الإماراتية .
2.2ت�ستند التحليالت املبينة يف هذا الف�صل �إىل منهجية تعيني بتن�سيق  ،1:1من خالل تعيني كل ن�شاط من �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل الهدف والغاية
دعمته دولة الإمارات من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة وغاياتها وم�ؤ�شراتها املناظرة .
وامل�ؤ�شر املحدد الذي ّ

اإلمارات العربية المتحدة
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