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اآلراء الواردة هنا هى آراء الُكتاب وليست 

بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

 .أو آراء حكومة البرازيل

دبي، وعجمان، و هي أبوظبي، إمارات 7تتكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

من الشرق سلطنة ويحد اإلمارات  .وأم القيوين، الشارقةورأس الخيمة، والفجيرة، و

مجموع السكان  بلغ 6102في عام و. الجنوب المملكة العربية السعودية منعمان و

في المائة دون سن  02.2في المائة دون سن الخامسة و  5منهم  نسمة،مليون  2.6

في المائة من مجموع  32أكثر من وافدون ال ل  ك  ، ش  6102في عام و. الثامنة عشرة

وال . جنوب وجنوب شرق آسياأصول من السكان، مع غالبية العمال المهاجرين من 

ن لنساء إماراتيات متزوجات من رجال غير إماراتيين على واألطفال المولوديحصل 

 .سنة 03سن عند بلوغ عند التقدم بطلب للحصول عليها إال الجنسية 

تصنف اإلمارات العربية المتحدة كدولة ذات دخل مرتفع، حيث تحتل مرتبة عالية 

يتزايد و. التنمية البشرية على المستويين اإلقليمي والعالميمؤشر من حيث قيمة 

 تهبلغت قيموقد رن الماضي، قد منذ تسعينيات البالللبإستمرار مؤشر التنمية البشرية 

لم و .دولة 033 أصلمن  6.الترتيب  يالبالد فوضع مما ، 6105في عام  1.3.1

ً تعتمد اإلمارات  وقد  .ةنتشار الفقر غير مؤكدإالتقديرات بشأن ، وخط فقررسميا

النمو إقتصادي لتقلب كبير على مدى العقد الماضي بسبب إنخفاض أسعار  تعرض

قع أن يتعافى ببطء نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومع ذلك، من المتو. النفط

 .6103في المائة في عام  2يصل إلى نحو ل

تكشف مؤشرات الصحة والتعليم عن إنخفاض معدالت الوفيات، وإرتفاع معدالت و

 حدوثتظهر األدلة على مدى العقدين الماضيين، و. اإللتحاق بالمدارس والحضور

حالة وفاة لكل  01يات األمهات، التي إنخفضت من للحد من وفجوهرية تحسينات 

بلغ صافي كما . 6105في عام  تحاال 2إلى  0221 عام والدة حية في 011,111

؛ ومع ذلك، تتوفر 6105في عام  في المائة 22اإللتحاق بالمدارس اإلبتدائية 

كانت جميع و. والحضور في التعليم الثانويلتحاق معلومات قليلة حول معدالت اإل

ً على غير المواطنين في عام  الرعاية الصحية مجانية حتى فرضت الحكومة رسوما

 خضعي، في حين يينمواطني اإلماراتلوبالمثل، فإن المدارس العامة مجانية ل. 6110

  .رسوم غير المواطنيندفع الل

لمستوياتها  تبرز اإلمارات العربية المتحدة بين الدول المصدرة للنفط في المنطقةو

اإلمارات أدخلت  6105في عام  .المنخفضة للدعم، خاصة لمنتجات األغذية والطاقة

تعرفة لدعم الوقود وتعديل تصاعدي  اءلغإ إصالحات كبيرة في الدعم، بما في ذلك

  .الكهرباء

تنمية  يندرج نظام الحماية اإلجتماعية في دولة اإلمارات تحت إشراف وزارةو

لحصول على ستحقاق ات هم وحدهم المؤهلون إلمواطني دولة اإلماراو. المجتمع

ات اإلمارات المختلفة مساعد تقدم وعالوة على ذلك، . اإلجتماعيةات مساعدال

ى لمستوعلى او. الخاضعين لوالية كل منهاللمواطنين  إجتماعية إضافيةوخدمات 

 ،ملراألالك ذبما في ، فئات معينةي لشهراإستحقاق النقدي لف ايستهد، يالوطن

، أُسر السجناءو ،كبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واتوالمهجور اتلقالمطو

للمواطنين المقيمين في واحدة من  هذه المساعدات المالية فقطوتستحق . األيتامو

و  ةأسر 1,011.ستفاد من البرنامج نحو إ 6106من عام  عتباراً وإ. اإلمارات السبع

  .طفل 211,.

، 6100من سبتمبر  عتباراً وإ .الحديثة حقاً لكل مواطنيعتبر الوصول إلى المساكن و

على مساعدات إسكان  الدخلة مستفيد من األُسر منخفض 3,111.حصل أكثر من 

فر الرعاية اإلجتماعية وتباإلضافة إلى ذلك، . سكانلإل الشيخ زايد من خالل برنامج

كارثة بثرون مساعدات مالية وغذاء ومأوى لجميع المواطنين الذين يتأ ضد الكوارث

خسائر الفي المائة من إجمالي  31إلى ويغطي المبلغ المدفوع ما يصل . ةطبيعي

  .ممتلكاتالمال وة للالمقد ر

برامج  دبي مجموعة متنوعة من تقدم، تحاديةدولة اإللباإلضافة إلى البرامج الوطنية ل

يهدف و. هالحصول عليدبي فقط التقدم ل لمقيمين فيالمالية التي يمكن ل اتالمساعد

ستحقاق ن حد اإلع هاقل دخلي دعم األسر التيالدوري إلى اإلستحقاق برنامج 

ويتوفر (. درهم حسب عدد أفراد األسرة 60,111درهم إلى  01,111يتراوح من )

كما . على عدد أفراد األسرة للنساء المطلقات واألرامل، ويعتمد المبلغق اإلستحقا

المنخفض، بمن فيهم المطلقات، واألرامل،  لدخلاذوي مقيمين لل طوارئيُمنح مبلع 

ويقدم  .ارئوطالحاالت من عالين، في أعقاب حادث أو غير ذلك المُ  نوأوالده

ً سبقمُ  ةحدداإلستحقاق مبلغاً لمرة واحدة ألغراض م أثيث ، بما في ذلك الدعم المالي لتا

. اإلعاقة ذويال الدراسة لألطفوتكاليف ، الكهرباءوالمساعدة المالية إلدخال منزل، 

صول األطفال ذوي ون س   ح  يُ بأنه ستحقاق على هذا النحو، يمكن وصف هذا اإل

سكان المؤقت إلى دعم األسر ذات اإلتحقاق إسيهدف و. لتعليملاإلحتياجات الخاصة 

إثر في حالة التشرد أو تلف الممتلكات  الدخل المنخفض لدفع تكاليف سكن مؤقت

  .ةطارئحدوث حالة 

من د عدد وووج، اإلماراتدولة أن مستويات المعيشة مرتفعة نسبياً في من رغم وبال

تلبي إحتياجات األسر ذات الدخل المنخفض، هناك التي خطط الحماية اإلجتماعية 

م أفضل حاجة إلى مزيد من المعلومات لتقييم معدالت التغطية والحصول على فه

األدلة تظهر أن األهم أن إن ومع ذلك، ف .لتأثير هذه البرامج على رفاه األطفال

تاحة فقط لمواطني دولة اإلمارات، وال توجد معلومات حول برامج البرامج القائمة مُ 

وأسرهم الذين يقيمون في وافدين كبير من العمال الالالمساعدات اإلجتماعية للعدد 

قد يكون أطفال المواطنين غير اإلماراتيين أكثر عرضة للضعف والفقر؛ و. البالد

لتالي فإن توافر البيانات المحسنة أمر حاسم لتحديد حالة الحماية اإلجتماعية وبا

  .ماراتألطفال في اإلحتياجات اإلُمراعية ال
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