انفوجرافيك :أقوى باتحادنا

لدى دولة اإلمارات تاريخ مميز من التعاون النشط في مجال مواجهة التحديات العالمية المُلحة ،حيث تسترشد دولة اإلمارات منذ
إنشائها في كل ما تقوم به ،وخاصة في مجال الدبلوماسية ،بإيمانها الراسخ بأننا نكون أقوى باتحادنا وليس بتفرقنا.

تعزيز الشمولية

التحفيز على االبتكار

بناء القدرة على الصمود

هناك أكثر من  200جنسية تعتبر دولة اإلمارات
وطنها .وسننتهي في عام  2022من تشييد بيت
العائلة اإلبراهيمية وهو مجمع تاريخي لألديان في
ً
كنيسة ومسجداً وكنيس يهودي.
أبوظبي سيضم

يقع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في
أبوظبي والذي يُقلل انبعاثات الكربون بمقدار مليون
طن سنويا ً (أو ما يعادل انبعاثات  200ألف سيارة
على الطريق).
أطلقت دولة اإلمارات أول مهمة عربية إلى
كوكب المريخ ،والتي ُتعتبر أول بعثة علمية
في مجال الكواكب بقيادة دولة عربية.
تقود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
(ايرينا) بأبوظبي جهود التعاون في
مجال الطاقة ضمن أكثر من 180
دولة.

تشغل النساء اإلماراتيات ثلثي
وظائف القطاع العام ونصف مقاعد
المجلس الوطني االتحادي

مليار
ُتمثل النساء ثلثي خريجي الجامعات في
دولة اإلمارات.

ضمان السالم

ُتعتبر دولة اإلمارات أول دولة في
العالم تقوم بتعيين وزير دولة لشؤون
الذكاء االصطناعي.

نحن شركاء مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في
مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين
المرأة في السالم واألمن لتدريب أكثر من
 300امرأة من مناطق الشرق األوسط وآسيا
وأفريقيا على العمل العسكري ومهارات
حفظ السالم.

أكثر من

قدمنا ما يقرب من مليار دوالر لمشاريع الطاقة
المتجددة في أكثر من  40دولة منذ عام .2013

دوالر

مليار
دوالر

قمنا بتيسير أكثر من  85٪من االستجابة
الطبية العالمية المقدمة من منظمة الصحة
العالمية لمواجهة جائحة كوفيد -19عبر
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي.

قمنا بتمديد إقامة أكثر من  100ألف مواطن
سوري وتعهدنا وقدمنا أكثر من مليار دوالر
من المساعدات اإلنسانية لمساعدة الضحايا
األبرياء.

كانت أبوظبي أول مدينة في الشرق األوسط
تستضيف دورة األلعاب العالمية لألولمبياد
الخاص ،والتي تنافس خاللها ما يقرب من 7500
رياضي من  190دولة في  24فعالية رياضية.
ساهمت دولة اإلمارات في إطالق الفريق
الرفيع المستوى لألمين العام المعني
بالتعاون الرقمي ،والذي أصدر مجموعة
توصيات تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي
أكثر شموالً وأمناً.

قمنا بتسليم إمدادات طبية إلى أكثر من مليون عامل في
القطاع الصحي لمواجهة جائحة كوفيد -19في أكثر من
 65دولة.

ساهمنا بأكثر من  5.59مليار دوالر من
المساعدات إلى اليمن منذ عام 2015
بالتنسيق مع األمم المتحدة.

