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توطئــة
بقلم وزير اخلارجيـة

ــز آل ســعود،  ــد العزي ــك عب ــة املل ــد جالل ــى ي ــذ توحيدهــا عل ــة، من ــود املاضي ــدى العق ــى م ــة الســعودية عل ــة العربي ــت اململك ظل
ــدان  ــة البل ــى تنمي ــب، وتســاعد عل ــن النوائ ــة م ــت بطائف ــي ابتلي ــدان الت ــدم املســاعدات للبل ــادئ اإلســالم، تق ــن مب ــاً م وانطالق

احملتاجــة.

كمــا يتضــح إرث العمــل اإلنســاني الــذي تركــه قــادة اململكــة املتعاقبــون أيضــاً يف إقامــة املؤسســات واجلمعيــات اخليريــة فضــاًل 
عــن احلمــالت الوطنيــة التــي تطلقهــا اململكــة لتخفيــف آالم ومعانــاة مــا ال يحصــى مــن البشــر الذيــن يعانــون مــن أزمــات يف كل 

أنحــاء العالــم وذلــك يف نحــو 80 بلــداً.

ــان  ــى ضم ــى خطــى أســالفه، عل ــز آل ســعود، ســيراً عل ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب ــد اســتمر خــادم احلرمــني الشــريفني املل وق
ــال  ــة واألعم ــك ســلمان لإلغاث ــز املل ــة، فأســس مؤخــراً مرك ــى املســاعدات اإلنســانية واإلمنائي ــة للمحتاجــني إل مســاندة اململك

ــارة يف هــذا املجــال. ــون من ــي يك ــة ولك ــل اإلنســاني بفعالي اإلنســانية لتنســيق العم

وقــد أكــد خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان يف كلمتــه مبناســبة افتتــاح املركــز علــى الدافــع والرؤيــة مــن وراء املســاعدات 
التــي تقدمهــا اململكــة حيــث قــال:

"انطالقــاً مــن تعاليــم ديننــا اإلســالمي احلنيــف التــي تُوجــب إغاثــة امللهــوف ومســاعدة احملتــاج واحملافظــة علــى حيــاة اإلنســان 
وكرامتــه وصحتــه، وامتــداداً للــدور اإلنســاني للمملكــة العربيــة الســعودية ورســالتها العامليــة يف هــذا املجــال، فإننــا نعلــن تأســيس 
ووضــع حجــر األســاس لهــذا املركــز الــذي ســيكون مخّصصــاً لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية ومركــزاً دوليــاً رائــداً إلغاثــة املجتمعــات 

التــي تُعانــي الكــوارث بهــدف مســاعدتها ورفــع معاناتهــا لتعيــش حيــاة كرميــة".

كمــا أنشــأت اململكــة العربيــة الســعودية أيضــاً الصنــدوق الســعودي للتنميــة يف عــام 1975 لتمويــل املشــاريع اإلمنائيــة حــول العالــم. 
واليــوم يســاعد هــذا الصنــدوق مــا يزيــد عــن ثمانــني بلــداً يف مجــاالت البنيــة التحتيــة االجتماعيــة، والنقــل واالتصــاالت، والطاقــة 
والزراعــة لتحســني املــوارد االجتماعيــة االقتصاديــة مــن خــالل القــروض امليســرة مبوجــب شــروط مصممــة لتعــود بالنفــع علــى 

ماليــني األشــخاص وال تشــكل عبئــاً علــى البلــدان املتلقيــة.

ــاً مــا يكــون هــذا بالشــراكة الوثيقــة مــع  ــة، وغالب ــدان املانحــة للمســاعدات اإلنســانية واإلمنائي كمــا تتصــدر اململكــة قائمــة البل
املنظمــات الدوليــة وخصوصــاً األمم املتحــدة. وتهــدف املســاعدات املقدمــة مــن خــالل األمم املتحــدة إلــى ضمــان وصــول املعونــات 
إلــى املســتفيدين املنشــودين وفقــاً ألعلــى معاييــر الشــفافية واملســاءلة وبالتالــي تعزيــز دور اململكــة يف تخفيــف حــدة الفقــر والعمــل 

علــى حتقيــق الســالم واالســتقرار والرفــاه العاملــي.
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معالي األستاذ/ عادل بن أحمد اجلبير
وزير اخلارجية

اململكة العربية السعودية



توطئــة
بقلم املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

أُعــد هــذا التقريــر مبعرفــة جلنــة تتألــف مــن وزارة اخلارجيــة ووزارة املاليــة والصنــدوق الســعودي للتنميــة وبرنامــج األمم املتحــدة 
اإلمنائــي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

وهــذا التقريــر يبــنّي مــدى حجــم املســاعدات اإلمنائيــة واإلنســانية التــي قدمتهــا اململكــة العربيــة الســعودية علــى مــر الســنني. 
ويكشــف أن اململكــة زادت مــن مســاعداتها يف الســنوات األخيــرة زيــادة كبيــرة، وأنهــا اآلن يف مصــاف أعلــى الــدول املانحــة عامليــاً. 
ــات اإلنســانية  ــة لبعــض األزم ــة الســعودية  باســتجابتها العاجل ــة العربي ــزام اململك ــت األنظــار الت ــا يلف ــد، م ــى وجــه التحدي وعل
األليمــة يف الســنوات األخيــرة كالتــي شــهدتها هايتــي وميامنــار ونيبــال والعــراق وســوريا وأحدثهــا يف اليمــن. ولعــل مــا ال يعرفــه 
كثيــرون هــو ِعظــم املنــح والقــروض واملســاهمات األخــرى التــي اســتمرت احلكومــة بتقدميهــا علــى مــر الســنني. بــل ولعــل األكثــر 
مــن ذلــك هــي التبرعــات الكبيــرة املقدمــة مــن القطــاع اخلــاص، مبــا فيهــا املقدمــة مــن املنظمــات اخليريــة، التــي يقدمهــا الشــعب 

الســعودي للمحتاجــني علــى الصعيــد الدولــي.

ــور أوســع بِعظــم املســاعدات  ــف جمه ــه فرصــة العمــل مــع احلكومــة لتعري ــي أن أتيحــت ل ويســر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ
ــة املتاحــة. ــات احلكومي ــات واملعلوم ــى البيان ــا اســتناداً إل ــة واإلنســانية الســعودية وتنوعه اإلمنائي
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١   مقدمة
ــة الســعودية ناشــطة يف تقــدمي املســاعدات  ــذ أوائــل اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي واململكــة العربي من
اإلمنائيــة الرســمية1. حيــث دأبــت اململكــة علــى تقــدمي املعونــات عامليــاً واســتنادا إلــى مــا يتــم حتديــده مــن 
ــي مــن أزمــات إنســانية  ــي تعان ــدول الهشــة والت ــًة مــن تقــدمي املســاعدات للشــعوب يف ال احتياجــات، بداي
وانتهــاء بتقــدمي القــروض ذات الفوائــد املنخفضــة واملنــح للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل إلقامــة البنيــة 
التحتيــة بالغــة األهميــة. وشــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة كبيــرة يف حجــم املســاعدات الســعودية. ففــي 
عــام 2014م بلــغ إجمالــي حجــم املســاعدات الســعودية 54 مليــار ريــال ســعودي )14.5 مليــار دوالر أمريكي( 

وهــو مــا ميثــل نســبة 1.9 يف املائــة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي للمملكــة )الشــكل 1(.
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الشكل 1
املساعدات اإلمنائية الرسمية السعودية )باألسعار احلالية، مبليارات الدوالرات األمريكية( وإجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية/الدخل 

القومي اإلجمالي )%(، 2005-2014م

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية ومصلحة اإلحصاءات العامة

ــه  ــن اإلســالمي والشــريعة اإلســالمية يف حيات ــه الشــعب مبمارســة الدي ــد إســالمي يسترشــد في ــة الســعودية بل ــة العربي اململك
اليوميــة وتســتنير بهــا احلكومــة يف عملهــا. وهكــذا يسترشــد تقــدمي املعونــات واإلحســان بتعاليــم اإلســالم ومبــادئ الــزكاة، التــي 

تشــمل احلــض علــى طهــارة النفــس ملــن ميلكــون الثــروة والتضامــن مــع النــاس واجليــران.

إن اإلحســان ومســاعدة احملتاجــني جــزء أساســي مــن االلتــزام الدينــي عنــد املســلمني كافــة، حيــث يدعــو اإلســالم أتباعــه إلــى 
إخــراج نســبة ثابتــة مــن دخلهــم للفقــراء )الــزكاة( واملشــاركة دومــاً يف األعمــال اخليريــة )الصدقــات(. وهــذه هــي املبــادئ التــي 
تسترشــد بهــا اململكــة العربيــة الســعودية يف املســاعدات التــي تقدمهــا. وتدعــو تعاليــم اإلســالم إلــى إعطــاء الصدقــات ُخفيــة دون 
ســعي إلــى نيــل الشــكر عليهــا. وهكــذا حتــرص اململكــة علــى احلضــور الهــادئ رغــم عظــم تأثيرهــا يف مجــال تقــدمي املســاعدات 

اإلمنائيــة.

تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية مســاعداتها بشــكل ثنائــي مــن خــالل مؤسســات مثــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة ومركــز امللــك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية الــذي تأســس حديثــاً وبشــكل متعــدد األطــراف مــن خــالل هيئــات إقليميــة كالبنــك اإلســالمي 
للتنميــة والصنــدوق العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبنــك األفريقــي للتنميــة واملصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة 

يف أفريقيــا ومنظمــات دوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي وصنــدوق أوبيــك للتنميــة الدوليــة واألمم املتحــدة والبنــك الدولــي.

شــهدت املســاعدات الســعودية زيــادة حــادة يف حجمهــا وتغطيتهــا القطريــة، مدفوعــة بحاجــات البلــدان املتلقيــة. إذ ارتفــع إجمالــي 
املســاعدات ارتفاعــاً كبيــراً يف عــام 2014م )بنســبة 230 يف املائــة( مقارنــة بالســنة الســابقة، مــن 4.3 مليــار دوالر أمريكــي إلــى 

14.5 مليــار دوالر أمريكــي )مــن 16 مليــار ريــال ســعودي إلــى 54 مليــار ريــال ســعودي(.

تســتجيب اململكــة العربيــة الســعودية بســرعة وســخاء للحاجــات اإلنســانية، وهــو مــا حــدث يف هايتــي والعــراق ونيبــال وباكســتان 
وســوريا وبلــدان ناميــة أخــرى وتســعى املعونــات الســعودية إلــى تلبيــة احلاجــات الطارئــة التــي ال تتلقــى اســتجابة كافيــة. وُقدمــت 
غالبيــة هــذه املعونــات يف شــراكة وثيقــة مــع مؤسســات متعــددة األطــراف كاألمم املتحــدة. كانــت اململكــة العربيــة الســعودية يف 
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عــام 2014م ســابع أعلــى مانــح إنســاني علــى مســتوى العالــم.2

وباإلضافــة إلــى املعونــات التــي تخصصهــا احلكومــة، جنــد البــر والعطــاء الشــعبي قــوة مهمــة بالنســبة للمســاعدات الســعودية. 
حيــث يطلــق خــادم احلرمــني الشــريفني والقــادة اآلخــرون بانتظــام حمــالت شــعبية وطنيــة لتلبيــة احلاجــات اإلنســانية. وقــد عبــأت 

هــذه احلمــالت إجمــاالً 3.8 مليــار ريــال ســعودي )مــا يزيــد قليــاًل علــى مليــار دوالر أمريكــي( منــذ إنشــائها.3

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى حجــم وطبيعــة املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية الســعودية والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب. 
وهــو يشــمل األرقــام اخلاصــة باملســاعدات الســعودية )مــن 2005م حتــى 2014م( ويقــدم حتليــاًل للبيانــات بخصــوص املنــح 
واملســاعدات اإلنســانية واملســاهمات املقدمــة للمنظمــات والهيئــات اخليريــة والتعــاون متعــدد األطــراف والقــروض املقدمــة مــن 
وزارة املاليــة. واملأمــول أال يقتصــر هــذا التقريــر علــى لفــت األنظــار إلــى املســاعدات الســعودية بــل أن يقــدم أيضــاً بيانــات وطنيــة 

متســقة حــول تقــدمي املعونــات.

قدمت اململكة العربية السعودية خالل األزمة الغذائية العاملية لسنة 2008م مساعدات للباكستان من 
خالل الصندوق السعودي للتنمية
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٢   املساعدات السعوديـة: اجتاهاتهـا وأبـرز مالمحهـا
باســتثناء تباطــؤ حــدث يف 2012م، كان أداء االقتصــاد الســعودي جيــداً علــى الرغــم مــن اســتمرار الركــود االقتصــادي العاملــي. 
فقــد حقــق منــواً مبعــدالت ســنوية تبلــغ 5.5 يف املائــة يف املتوســط مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى مــدى العقــد املاضــي )املرفــق 
1(. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا ليــس بالعامــل الوحيــد، فقــد مّكــن هــذا التقــدم االقتصــادي مــن زيــادة معونــات اململكــة علــى مــر 
الســنني. وتكــون املعونــات، بشــكل أعــم، مدفوعــة بسياســات حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية واالحتياجــات التــي يتــم حتديدهــا 

يف البلــدان حــول العالــم.

لعبــت اململكــة العربيــة الســعودية كعضــو مؤســس يف األمم املتحــدة دوراً نشــطاً يف صياغــة احملصلــة النهائيــة ألهــداف التنميــة 
املســتدامة. ولطاملــا كانــت اململكــة نشــطة يف مســاعدة البلــدان علــى االســتجابة للتغيــرات الســريعة يف الســياق العاملــي واإلقليمــي، 
وخصوصــاً بالنظــر إلــى صعــود بلــدان اجلنــوب.4 وهــي تــدرك أن هــذه التغيــرات ســتؤثر بدورهــا علــى أولوياتهــا املســتقبلية 
وترتيباتهــا املؤسســية لتســيير معوناتهــا وتعاونهــا اإلمنائــي ككل. وهنــاك اآلن علــى وجــه التحديــد اهتمــام متنــام بتعزيــز التعــاون 

مــا بــني بلــدان اجلنــوب، وذلــك مباشــرة مــع بلــدان ومناطــق معينــة وبالشــراكة مــع دول أخــرى علــى حــد الســواء.

اجلدول 1
اململكة العربية السعودية املساعدات اإلمنائية الرسمية 2005-2014م بماليين الدوالرات )باألسعار الجارية(*

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية والصندوق السعودي للتنمية

* يعرض املرفق 2 البيانات بالريال السعودي.
**املنظمات واملؤسسات الدولية والهيئات اخليرية هي: منظمات األمم املتحدة وبرامجها، ومنظمة التعاون اإلسالمي، واملنظمات والبرامج اإلنسانية واإلمنائية العربية، 

والهيئات اخليرية املعتمدة.
***يشمل التعاون متعدد األطراف املساهمات املقدمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التنمية اإلسالمية وغير اإلسالمية.
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كمــا ســبق بيانــه املعونــات الســعودية كبيــرة ويف تزايــد ففــي عــام 2014م، ارتفعــت إلــى 14.5 مليــار دوالر أمريكــي، ممــا جعــل  
اململكــة العربيــة الســعودية مــن بــني أكبــر خمــس بلــدان مانحــة يف العالــم، حيــث بلغــت نســبة املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية/

الدخــل القومــي اإلجمالــي 1.9 يف املائــة، وهــي أعلــى نســبة تصــل إليهــا أي دولــة. كمــا أنهــا أعلــى نســبة حتققهــا أي دولــة، ممــا 
يجعــل اململكــة مــن أســخى البلــدان املانحــة للمعونــات يف العالــم.

كانــت معظــم املســاعدات املقدمــة أثنــاء الفتــرة 2005م-2014م عبــارة عــن منــح ومســاعدات إنســانية وصلــت إلــى 78 يف املائــة. 
ومّثلــت القــروض امليســرة 12 يف املائــة، وأمــا املســاهمات املقدمــة للمنظمــات والهيئــات اخليريــة فوصلــت إلــى 5 يف املائــة 
وللمنظمــات متعــددة األطــراف 5 يف املائــة )الشــكل 2(. وشــكلت املنــح واملســاعدات اإلنســانية 13.3 مليــار دوالر أمريكــي )50 
مليــار ريــال ســعودي( يف 2014م. وعلــى الرغــم مــن تبايــن مبالــغ املعونــات الكليــة يف الســنوات املختلفــة، ظــل االجتــاه إيجابيــاً 
حيــث ســجل عــام 2014م زيــادة حــادة يف تقــدمي املنــح إلــى عــدد مــن البلــدان التــي تعرضــت ملخاطــر متنوعــة. فقــد قدمــت اململكــة 
ــكل مــن  ــار دوالر ل ــن وُعمــان، و1.25 ملي ــكل مــن البحري ــار دوالر ل ــال 2.5 ملي ــى ســبيل املث ــذ 2010م عل ــة الســعودية من العربي

األردن واملغــرب.

الشكل 2
املساعدات اإلمنائية الرسمية السعودية 2005م-2014م

  املنح واملساعدات اإلنسانية

  القروض امليسرة

  التعاون متعدد األطراف

  املساهمات املقدمة للمنظمات املؤسسات الدولية 

%78

%12

%5

%5

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية 

وعلــى الرغــم مــن توجيــه املعونــات الســعودية تقليديــاً إلــى الــدول العربيــة، مــن حيــث املبــدأ تركــز اململكــة العربيــة الســعودية علــى 
تلبيــة حاجــات املجتمعــات الفقيــرة والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل وتســاند البلــدان التــي تشــهد صراعــات باملنطقــة.

ــي  ــل الدول ــدان األقــل منــواً وبــرزت يف الســنوات األخيــرة كمســاهم نشــط يف التموي فقــد قدمــت اململكــة باســتمرار أمــواالً للبل
ــة. ــدان املعرضــة للخطــر نتيجــة للصراعــات يف املنطقــة العربي ــة اإلنســانية والبل للكــوارث واإلغاث

ففــي حالــة اجلهــود اإلنســانية وعندمــا تقــع كارثــة وتكــون هنــاك حاجــة كبيــرة للمســاعدات غالبــاً مــا يتــم تقــدمي املعونــات 
الســعودية يف شــراكة وثيقــة مــع منظومــة األمم املتحــدة، كمــا حــدث يف حالتــي نيبــال يف عــام 2015م وهايتــي يف عــام 2010م. 
وتقــدم اململكــة العربيــة الســعودية مســاهمات كبيــرة ملختلــف الــدول بغــض النظــر عــن االنتمــاء الدينــي أو األصــل العرقــي. ويظهــر 
)الشــكل 3( أعلــى 20 متلقيــاً للمســاعدات اإلنســانية الســعودية للفتــرة مــن 2005م إلــى 2014م )البيانــات التفصيليــة باملرفــق 3(.
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الفلبني
طاجيكستان

تشاد
النيجر

السنغال
موريتانيا

مصر
هايتي
تركيا

ميامنار
السودان
الصومال

الصني
فلسطني

بنغالديش
باكستان

سوريا
اليمن

العراق
لبنان

1500 300 450 600

الشكل 3
أكبر 20 بلداً متلقياً للمساعدات اإلنسانية السعودية 2005-2014م )مباليني الدوالرات األمريكية(

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية

املساعدات اإلمنائية
يقــدم هــذا القســم حتليــاًل موجــزاً يف اجتاهــات سياســة املعونــات الســعودية، والعوامــل التــي تشــكلها، وتصنيفهــا إلــى منــح 
وقــروض. كمــا يبــني التــوازن بــني املســاعدة اإلمنائيــة واملســاندة اإلنســانية واالهتمــام املتزايــد بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب. 

عــالوة علــى ذلــك يقــدم حملــة عــن املعونــات املقدمــة للبلــدان الرئيســية املتلقيــة للمســاعدات.

تعمــل اململكــة العربيــة الســعودية مــع البلــدان الناميــة مباشــرة أو مــن خــالل مؤسســات متعــددة األطــراف وهيئــات خيريــة 
ومنظمــات غيــر حكوميــة. وقــد طــورت اململكــة برنامــج معوناتهــا لتلبيــة احلاجــات عنــد ظهورهــا، حيــث تقــدم مســاعدة مباشــرة 
للبلــدان لتلبيــة احلاجــات الطارئــة. تــدار معظــم القــروض امليســرة وغيرهــا مــن املســاعدات اإلمنائيــة مباشــرة مــع البلــدان الناميــة 

علــى أســاس كل مشــروع علــى حــدة.

تتشــابه ممارســات املعونــات الســعودية إلــى حــد كبيــر مــع املمارســات اإلقليميــة، حيــث تركــزت املســاعدات اإلمنائيــة الســعودية 
ــر  ــة قروضــاً ميســرة لتطوي ــات اإلمنائي ــرب.5 وتشــمل املعون ــني املانحــني الع ــة وهــو موقــف شــائع ب ــة التحتي ــى البني ــاً عل تقليدي
البنيــة التحتيــة ذات األهميــة القصــوى مثــل املستشــفيات واإلســكان ومنشــآت معاجلــة امليــاه. وتظــل املنــح تلعــب دوراً كبيــراً يف 

املســاعدات الســعودية.

م عمومــاً بشــكل ثنائــي وتــدار مباشــرة مــع احلكومــات  شــهدت املعونــات الســعودية منــواً حــاداً وخصوصــاً منــذ 2007م، وهــي تُقــدَّ
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ــد املتلقــي وشــركاء  ــات ذو العالقــة. وقــد ســعت اململكــة، مــن خــالل عالقاتهــا املباشــرة مــع البل ــة وشــركاء إيصــال املعون املتلقي
التنفيــذ، إلــى ضمــان كفــاءة وفعاليــة اســتخدام املــوارد. ويف حالــة املســاعدات اإلمنائيــة الثنائيــة، تــرى اململكــة أن األســلوب 

األبســط هــو التصــدي ملشــكالت “األصيــل والوكيــل” بتقليــل عــدد األطــراف املشــاركة بالتركيــز علــى شــركائها احملليــني.

تدعــم اململكــة العربيــة الســعودية حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، مــع اإلعتــراف باحلاجــة إلــى تكييفهــا مــع الســياقات والقيــم 
ــات  ــة واإلنســانية الســعودية املســتقبلية ســتكون مدفوعــة بحاجــة وأولوي ــات اإلمنائي ــأن املعون ــل ب ــرف باملث ــة. وهــي تعت الُقطري
البلــدان الناميــة ذاتهــا. ويف هــذا الســياق، تلتــزم اململكــة مبســاعدة البلــدان واملجتمعــات الفقيــرة لتكــون أكثــر قــدرة علــى مواجهــة 
األزمــات والتعــايف مــن آثارهــا. وانطالقــاً مــن هــذه الــروح، جنــد أن اململكــة العربيــة الســعودية داعمــاً نشــطاً للتعــاون مــا بــني دول 
اجلنــوب، حيــث توفــر كاًل مــن املعونــات املباشــرة ودعــم املوازنــات للــدول الناميــة وتنخــرط يف العديــد مــن صــور التعــاون بــني دول 

اجلنــوب مــن خــالل هيئــات منشــأة لهــذا الغــرض مثــل املصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا.
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اإلطار ١: أهداف التنمية املستدامة: الطموح والعمل العاملي

وافقــت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف عــام 2000م يف جلســة خاصــة كانــت امللتقــى األكبــر لزعمــاء 
العالــم يف تلــك املرحلــة علــى ثمانيــة أهــداف إمنائيــة لأللفيــة حيــث أصبحــت اإلطــار اإلمنائــي الرئيســي 
للعالــم ملــدة 15 ســنة حتــى 2015م. أرســت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن بــني حتميــات إمنائيــة أخــرى 
قابلــة للقيــاس متفقــاً عليهــا عامليــاً مثــل القضــاء علــى الفقــر املدقــع واجلــوع، والوقايــة مــن األمــراض الفتاكــة 

التــي ميكــن عالجهــا، وتوســيع فــرص التعليــم لــكل األطفــال.

وبنــاءاً علــى جنــاح األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، متــت املصادقــة علــى أجنــدة إمنائيــة جديــدة أكثــر شــموالً 
ألهــداف التنميــة املســتدامة حتــى عــام 2030م، وذلــك يف جلســة خاصــة للجمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة 

يف ســبتمبر/أيلول 2015م.

متثــل أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر بيانــاً الفتــاً للتنميــة الشــاملة التــي يحتــل اإلنســان موضــع 
القلــب منهــا. فبالتركيــز علــى الربــط بــني التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، تتضمــن هــذه 
األهــداف القضــاء علــى الفقــر وفــرص العمــل واالســتدامة البيئيــة واالســتقرار املالــي واألمــن الغذائــي 

واملســاواة االجتماعيــة.

إن هــذه األهــداف للتنميــة املســتدامة عامليــة وبالتالــي تنطبــق علــى البلــدان كافــة، ولكنهــا تعتــرف مــن ناحيــة 
أخــرى باحلاجــة إلــى تكييفهــا مــع الســياقات والقيــم الُقطريــة. ومــن املتوقــع أن تسترشــد بهــا السياســات 
والتمويــل جلميــع البلــدان علــى مــدى الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة. أهــداف التنميــة املســتدامة مترابطــة 
وهــي تعتــرف بضــرورة ربــط السياســات االقتصاديــة باالعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة. وهــي متثــل جهــداً 
طموحــاً للقضــاء علــى الفقــر وحمايــة البيئــة وتعتــرف أيضــاً بــأن هــذا ال ميكــن أن يحــدث إال إذا ُطبقــت 

تدابيــر لتحويــل االقتصــاد العاملــي وإعــادة تنظيــم النشــاط االقتصــادي وتعميــق الشــراكات بــني الــدول.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قدمــت اململكــة العربيــة الســعودية مســاهمات كبيــرة يف رأس مــال املؤسســات اإلمنائيــة واملاليــة العربيــة 
ــة كعضــو مؤســس يف  ــة التحتي ــى املصــرف اآلســيوي لالســتثمار يف البني ــة إل ــت اململك ــق 4(. انضم ــة )املرف ــة والدولي واإلقليمي

ــة مــن األصــوات.6 ــة مــن األســهم و2.5 يف املائ ــى حصــة بنســبة 2.6 يف املائ ــث اســتحوذت عل ــران 2015م، حي يونيو/حزي

وباإلضافــة إلــى املعونــات التــي تخصصهــا احلكومــة، جنــد أن البــر والعطــاء الشــعبي قــوة مهمــة بالنســبة للمســاعدات اإلمنائيــة 
الســعودية. فخــادم احلرمــني الشــريفني والقيــادات األخــرى يطلقــون بانتظــام حمــالت شــعبية وطنيــة لتلبيــة نــداءات االحتياجــات 

اإلنسانية.
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املساعدات اإلنسانية
اســتجابت اململكــة العربيــة الســعودية بســرعة وســخاء للحاجــات اإلنســانية يف هايتــي والعــراق وميامنــار ونيبــال وباكســتان وســوريا 
واليمــن وبلــدان أخــرى ناميــة. كانــت اململكــة ســابع أكبــر مانــح إنســاني يف العالــم يف عــام 2014م )الشــكل 4(. تســعى املعونــات 
الســعودية إلــى تلبيــة احلاجــات اإلنســانية الطارئــة التــي ال جتــد التمويــل الــكايف، كمــا حــدث يف ســوريا يف عامــي 2013 و2014م 
وباكســتان يف 2012م ومؤخــراً يف العــراق واليمــن. ويُفّصــل )الشــكل 5( الــدول املســتفيدة مــن املعونــات الســعودية خــالل العامــني 
ــر  ــى حــد كبي ــت مدفوعــة إل ــى 2014م كان ــات اإلنســانية مــن 2013 إل ــة يف املعون ــادة الهائل 2013 و2014م. وهــو يظهــر أن الزي
مبســاهمة مقدارهــا 500 مليــون دوالر أمريكــي ُقدمــت للعــراق، ويف عــام 2015م التزمــت اململكــة بتقــدمي 274 مليــون دوالر 

أمريكــي إلــى اليمــن مــن خــالل األمم املتحــدة.

الشكل 4
كبرى البلدان املساهمة مبساعدات إنسانية دولية 2014م

   أوروبا                أوقيانوسيا                أمريكا الشمالية                الشرق األوسط                 أقصى شرق آسيا

755 مليون دوالر أمريكي اململكة العربية السعودية
747 مليون دوالر أمريكي كندا

639 مليون دوالر أمريكي النرويج

538 مليون دوالر أمريكي هولندا

486 مليون دوالر أمريكي الدمنارك

485 مليون دوالر أمريكي سويسرا

كي
مري

ر أ
وال

ن د
ليو

4 م
62

سا 
فرن

يكي
أمر

الر 
 دو

يون
4 مل

30 
اليا

ستر
أ

مريكي
 مليون دوالر أ

378 
طاليا

إي
لعربية املتحدة 375 مليون دوالر أمريكي

اإلمارات ا

الكويت 342 مليون دوالر أمريكي

بلجيكا 244 مليون دوالر أمريكي

فنلندا 187 مليون دوالر أمريكي
آيرلندا 183 مليون دوالر أمريكي دة

تح
 امل

ات
الي

الو
ي 

ريك
 أم

الر
 دو

يار
 مل

6

حدة
املت

كة 
ململ

ي ا
ريك

 أم
الر

 دو
يار

 مل
2.

3

وبي
ألور

اد ا
 االحت

ات
سس

 مؤ
كي

مري
الر أ

 دو
ليار

2 م
.3

ملانيا
مريكي أ

الر أ
ر دو

مليا
 1.

2

 أمريكي السويد
9 مليون دوالر

33

882 مليون دوالر أمريكي اليابان

إسبانيا 220 مليون دوالر أمريكي

www.globalhumanitarianassistance.org :املصدر
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الشكل 5
متلقو املساعدات اإلنسانية الدولية السعودية، 2013 و2014م

٢0١٣
237 مليون دوالر أمريكي

  إقليمياً 100 مليون دوالر أمريكي 42.2 %
  لبنان 36 مليون دوالر أمريكي 15.2 %

  األردن 35 مليون دوالر أمريكي 14.8 %
  سوريا 23 مليون دوالر أمريكي 9.7 %
  تركيا 20 مليون دوالر أمريكي 8.4 % 

  السودان 10 ماليني دوالر أمريكي 4.2 %
  مالي 5 ماليني دوالر أمريكي 42.1 %

  فلسطني 2 مليون دوالر أمريكي 0.8 %
  ميامنار 2 مليون دوالر أمريكي 0.8 % 

  الصومال 1 مليون دوالر أمريكي 0.4 % 
  أخرى 3 ماليني دوالر أمريكي 1.3 %

  العراق 512 مليون دوالر أمريكي 68.1 %
  فلسطني 82 مليون دوالر أمريكي 10.9 %

  إقليميا 62 مليون دوالر أمريكي 8.2 %
  إثيوبيا 43 مليون دوالر أمريكي 5.7 %
  سوريا 13 مليون دوالر أمريكي 1.7 %

  الفلبني 10 ماليني دوالر أمريكي 1.3 %
  كينيا 10 ماليني دوالر أمريكي 1.3 %
  مصر 9 ماليني دوالر أمريكي 1.2 %
  لبنان 4 ماليني دوالر أمريكي 0.5 %

  النيجر 3 ماليني دوالر أمريكي 0.4 %
  أخرى 4 ماليني دوالر أمريكي 0.5 %

٢0١٤
755 مليون دوالر أمريكي

www.globalhumanitarianassistance.org :املصدر

متثــل املعونــات اإلنســانية نســبة مئويــة صغيــرة نســبياً مــن املعونــات الكليــة الســعودية علــى الرغــم مــن حجمهــا الفعلــي الكبيــر. 
ولفتــرة العشــر ســنوات املمتــدة بــني 2005 و2014م، شــكلت املعونــات اإلنســانية مــا يصــل إلــى 6.5 يف املائــة مــن املعونــات 
ــة  ــة التابع ــة املســاعدات اإلمنائي ــة جنــد أن املســاعدات اإلنســانية املقدمــة مــن جلن ــى ســبيل املقارن ــة. وعل الســعودية اإلجمالي
ملنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة شــكلت 8 يف املائــة مــن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية اإلجماليــة لســنة 2013م )حســب 

ــات(.7 أحــدث البيان

تعمــل اململكــة كجــزء مــن منظومــة املجتمــع الدولــي لتلبــي االحتياجــات الطارئــة اإلنســانية التــي ال تلقــى اســتجابة كافيــة عامليــاً. 
ولذلــك فــإن منــط البلــدان املتلقيــة للمعونــات اإلنســانية الســعودية بازديــاد. فخــالل الفتــرة مــن 2005 إلــى 2010م، جنــد املتلقــني 

الرئيســيني للمعونــات موزعــني عبــر الكــرة األرضيــة.

تقــدم اململكــة إغاثــة إنســانية مبجموعــة مــن الطــرق لــدول مختلفــة. وهــي تعطــي مزيجــاً مــن األمــوال احلكوميــة والشــعبية، وغالبــاً 
مــا يكــون ذلــك علــى هيئــة تبرعــات نقديــة كبيــرة. مــن أبرزهــا االســتجابة الثنائيــة يف بنغالديــش، واملســاهمة يف صنــدوق مواجهــة 
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الطــوارئ التابــع لــألمم املتحــدة لالســتجابة لزلــزال هايتــي.

فقــد قدمــت الســعودية معونــة مباشــرة مــن تبرعــات شــعبية موجهــة إلــى الباكســتان جنبــاً إلــى جنــب مــع مســاهمة العمــل االغاثــي 
متعــددد األطــراف مــن خــالل منظمــات األمم املتحــدة احملليــة، ســاهمت أيضــاً يف برنامــج األغذيــة العاملــي أثنــاء األزمــة الغذائيــة 

العامليــة لســنة 2008م.

ضــرب اإلعصــار ســيدر بنغالديــش يف 2007م فقتــل 3 آالف شــخص وتــرك املاليــني بــال مــأوى. فقدمــت اململكــة العربيــة 
الســعودية إغاثــة مببلــغ 103 مليــون دوالر أمريكــي علــى هيئــة تبــرع نقــدي.8 وكانــت اململكــة أكبــر متبــرع حيــث ســاهمت مبــا يزيــد 

عــن نصــف أمــوال اإلغاثــة.

ــدوق مواجهــة الطــوارئ  ــون دوالر نقــداً لصن ــغ 50 ملي ــي يف 2010م، ســاهمت احلكومــة الســعودية مببل ــزال هايت واســتجابة لزل
التابــع لــألمم املتحــدة.

عقــب زلــزال ضــرب باكســتان يف 2008م، تبرعــت اململكــة مببلــغ 160 مليــون دوالر. ويف 2010م، اجتاحــت الســيول باكســتان حيــث 
أغرقــت ُخمــس رقعــة البلــد ممــا أســفر عــن مقتــل 2000 شــخص وأحلــق أضــراراً بعشــرين مليــون شــخص. فقدمــت اململكــة مــا 
يربــو علــى 220 مليــون دوالر أمريكــي مــن خــالل مزيــج مــن التبرعــات احلكوميــة والشــعبية. كمــا متكنــت حملــة إغاثــة أطلقهــا 
خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك  عبــد الل رحمــه الل مــن جمــع أكثــر مــن 120 مليــون دوالر يف أيــام قالئــل. ُخصصــت هــذه 
األمــوال لبنــاء 8 آالف منــزل وتوزيــع 500 ألــف بطانيــة و10 آالف خيمــة و2500 خيمــة شــتوية و100 ألــف موقــد وأطعمــة. وقــدم 
وأدار الصنــدوق الســعودي للتنميــة مســاهمات إنســانية بقيمــة 100 مليــون دوالر مــن خــالل وكاالت األمم املتحــدة يف باكســتان. 

وقامــت القــوات اجلويــة امللكيــة الســعودية بإيصــال مســتلزمات إغاثيــة بقيمــة 100 مليــون دوالر.

ــاً  ــة تبرعــاً نقدي ــة لســنة 2008م، قدمــت اململك ــة العاملي ــة الغذائي ــاء األزم ــي أثن ــة العامل ــه برنامــج األغذي ــداء أطلق واســتجابة لن
بقيمــة 500 مليــون دوالر فــكان ذلــك أكبــر تبــرع يتلقــاه برنامــج األغذيــة العاملــي علــى اإلطــالق. ركــزت هــذه املســاهمة علــى كل 
مــن احللــول الطارئــة وطويلــة األجــل لشــح الغــذاء بســبب ارتفــاع تكاليــف األغذيــة والوقــود. وقدمــت اململكــة تبرعــاً آخــر بقيمــة 
ــون دوالر ملســاعدة نحــو 1.7  ــرع 52 ملي ــن هــذا التب ــة العاملــي يف عــام 2014م. تضّم ــح برنامــج األغذي ــون دوالر لصال 104 ملي
مليــون الجــئ ســوري و42 مليــون دوالر إلواء الالجئــني يف إثيوبيــا، وكثيــر منهــم مــن جنــوب الســودان، و10 ماليــني دوالر لتوفيــر 

االغذيــة لالجئــني يف كينيــا.
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اإلطار ٢ : أبرز املالمح الُقطرية

هايتي
ــزال  ــد زل ــي. فبع ــة البحــر الكاريب ــات يف منطق ــى تقــدمي املعون ــد عل ــة الســعودية وافــد جدي ــة العربي اململك
هايتــي يف 2010م، ســاهمت اململكــة مببلــغ 50 مليونــا دوالر لصالــح نــداء األمم املتحــدة مــن أجــل هايتــي. 
ــل  ــث التموي ــرع مــن حي ــداء، وســابع أســخى متب ــرع ميــول الن ــر متب ــع أكب ــة راب ــغ مــن اململك ــل هــذا املبل جع
الكلــي. كانــت اململكــة والبرازيــل أكبــر متبرعــني مــن غيــر أعضــاء جلنــة املســاعدات اإلمنائيــة لصالــح أزمــة 
هايتــي. مــع أن اململكــة ســبق وقدمــت مســاهماتها ألزمــات أخــرى مــن خــالل قنــوات مختلفــة، إال أنهــا وجهــت 
مســاهمتها يف هايتــي مــن خــالل عمليــة النــداء املوحــدة لــألمم املتحــدة لصالــح صنــدوق اإلغاثــة مــن أجــل 

هايتــي.9

العراق
كانــت املعونــات الســعودية املقدمــة للعــراق ثنائيــة، مــع التركيــز علــى احُلــزم املاليــة والنفطيــة واإلمنائيــة. بلــغ 
ــرة بــني 1980  ــار دوالر يف الفت ــد 25 ملي ــة الســعودية للعــراق مبلغــا ضخمــاً عن ــات اخلارجي ــي املعون إجمال
و1988م. وفيمــا بعــد عــام 2003م، أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية عــن إعفــاء العــراق مــن جــزء كبيــر مــن 
ديونهــا بلــغ 80 يف املائــة. تعتبــر اململكــة أكبــر دائــن للعــراق )ســواء مــن داخــل نــادي باريــس أو مــن خارجــه( 
ــغ 500 مليــون  ــار دوالر. يف 2014م قدمــت اململكــة مســاهمة كدفعــة واحــدة مبل ــغ 30 ملي بديــن يقــدر مببل
دوالر، وهــو مــا جتــاوز ال 312 مليــون دوالر التــي طلبتهــا األمم املتحــدة خلطــة االســتجابة اإلســتراتيجية 
لســنة 2014م لتقــدمي املســاعدة اإلنســانية ملليــون مســتفيد مســتهدف يف العــراق. جعلــت هــذه املنحــة اململكــة 

العربيــة الســعودية أكبــر مانــح إنســاني للعــراق يف فتــرة اخلمــس ســنوات فيمــا بــني 2010 و2014م.10

إندونيسيا
علــى مــر الســنوات أصابــت الكــوارث الطبيعيــة كاملوجــات املديــة البحريــة والــزالزل والســيول مناطــق بانــدا 
ــن اجلســور  ــة الســعودية عــدداً م ــة العربي ــذت اململك أتشــيه وجــاوة وســومطرة وغيرهــا يف إندونيســيا. نف
اجلويــة وخصوصــاً يف عــام 2005م، حيــث كانــت يف األغلــب مســاهمات عينيــة تشــتمل علــى خيــام وأغذيــة 
وبطانيــات وغيرهــا. كمــا قدمــت أيضــا مســاعدة ماليــة مباشــرة مــن ضمنهــا مســاندة فوريــة مببلــغ 5 ماليــني 
دوالر أمريكــي يف 2006م بعــد زلــزال جزيــرة جــاوة. عــالوة علــى ذلــك، جمعــت احلملــة اخليريــة الســعودية 
إلغاثــة منكوبــي الزلــزال يف منطقــة شــرق آســيا واملــد البحــري يف إندونيســيا وســريالنكا مــن خــالل برنامــج 
تلفزيونــي 86 مليــون دوالر أمريكــي11. كمــا أن اململكــة ملتزمــة أيضــا بإعــادة اإلعمــار مــن خــالل الصنــدوق 

الســعودي للتنميــة بتقــدمي قــروض للبنيــة التحتيــة.

إثيوبيا
حتــى عــام 2010م، كانــت إثيوبيــا مــن كبــرى البلــدان املتلقيــة للمعونــات اإلنســانية العامليــة. وفيمــا بــني عامــي 
2001 و2010م، تلقــت إثيوبيــا نحــو 6 يف املائــة مــن املســاعدات اإلنســانية الدوليــة. وقــد ســاهمت اململكــة 
العربيــة الســعودية يف النــداءات العامليــة للمســاعدة. ويف عامــي 2010 و2011م، تبرعــت اململكــة مبســاعدة 
عينيــة ووجبــات لتالميــذ املــدارس يف إثيوبيــا مــن خــالل برنامــج الغــذاء مقابــل التعليــم، أكثرهــا بالشــراكة مــع 
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افتتاح جسر شغرم يف باكستان يف 2015م. مشروع جتديد اجلسور وقنوات الري ممول من الصندوق 
السعودي للتنمية

برنامــج األغذيــة العاملــي. كمــا نشــطت اململكــة ثنائيــا يف مســاندة مشــاريع التنميــة االقتصاديــة يف إثيوبيــا، 
وخصوصــا يف البنيــة التحتيــة، وهــي عنصــر أساســي يف خطــة النمــو والتحــول التــي ينتهجهــا البلــد.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قدمــت اململكــة مســاعدة إمنائيــة للدولــة مــن خــالل وكاالت متعــددة األطــراف كالبنــك 
اإلســالمي للتنميــة وأوبــك واملصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا.

فلسطني
ــا مــن خــالل عــدد مــن  ــر املانحــني لفلســطني حيــث تقــدم معوناته ــة الســعودية مــن بــني أكب اململكــة العربي
القنــوات يف املجــاالت االقتصاديــة واإلنســانية. تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية دعــم ســنوي ملوازنــة الدولــة 
ــح وأشــكال املســاندة  ــي املن ــغ إجمال ــذ عــام 1994م، بل ــون دوالر أمريكــي. ومن ــغ 240 ملي الفلســطينية مببل
املاليــة األخــرى مــا يقــرب مــن 4.5 مليــار دوالر أمريكــي. ويعــد الصنــدوق الســعودي للتنميــة القنــاة الســعودية 
الرئيســية لتقــدمي منــح لفلســطني لصالــح إنشــاء املشــاريع يف مختلــف القطاعــات مثــل الصحــة، والتعليــم، 

والبنيــة التحتيــة، والقطــاع االجتماعــي تصــل قيمتهــا إلــى 2.11 مليــار دوالر أمريكــي.

وعلــى املســتوى اإلنســاني، تقــدم اململكــة معوناتهــا لفلســطني بشــكل ثنائــي ومــن خــالل منظومــة األمم 
ــة مــن املســاعدات اإلنســانية  ــة 98 يف املائ ــال، ففــي 2001م كان مســاهمة اململك ــى ســبيل املث املتحــدة. عل
التــي قدمتهــا الــدول اخلليجيــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وكانــت اللجنــة الســعودية إلغاثــة الشــعب 
الفلســطيني نافــذة املســاعدات الســعودية، حيــث قدمــت املســاعدات اإلنســانية مــن خــالل األنــروا وقدمــت 

املنــح ملســاندة التعليــم مــن خــالل اليونســكو مببلــغ )2.9 مليــون دوالر يف 2013م(.12

اللجنــة الســعودية وحمالتهــا املختلفــة إلغاثــة الشــعب الفلســطيني إحــدى أكثــر شــركاء األنــروا التزامــاً يف 
ــون دوالر للمســاعدات  ــر مــن 30 ملي ــة بأكث ــة املاضي ــة خــالل الســنوات القليل قطــاع غــزة. ســاهمت احلمل
الغذائيــة والطبيــة والوقــود لصالــح الالجئــني الفلســطينيني يف غــزة والضفــة الغربية وســوريا ولبنان واألردن.
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اململكة العربية السعودية واملانحون اآلخرون
مــن حيــث األرقــام املطلقــة احتلــت اململكــة عــام 2014م املركــز الرابــع يف مجموعــة البلــدان املانحــة بعــد الواليــات املتحــدة 
واململكــة املتحــدة وأملانيــا )الشــكل 6(.13 وكنســبة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي حتتــل اململكــة املركــز األول بــني األمم، متفوقــة 
بدرجــة كبيــرة علــى مســتهدف 0.7 يف املائــة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي املوضــوع مــن قبــل األمم املتحــدة )الشــكل7(. وملــدة 
عشــر ســنوات مــن 2005 وحتــى 2014م، احتلــت اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة العاشــرة مــن بــني أكبــر مقدمــي املســاعدات 
اإلمنائيــة الرســمية كمــا يظهــر يف الشــكل 8 )يقــدم املرفــق 5 بيانــات تفصيليــة - البيانــات الســعودية إلجمالــي املســاعدات 

ــة الرســمية(. اإلمنائي

إن قيمــة املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية اإلجمالية/الدخــل القومــي اإلجمالــي للمملكــة يف عــام 2014م مرتفعــاً علــى مســتوى 
العالــم، فإنــه يتســق مــع املســاعدات املقدمــة مــن بلــدان اخلليــج العربــي، علمــاً أن اململكــة هــي األعلــى بــني تلــك الــدول. فقــد قــّدم 
املانحــون العــرب يف املتوســط 1.5 يف املائــة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي مــن 1973 إلــى 2008م.14 وعلــى الرغــم مــن أن أكثــر 
مــن نصــف املعونــات العربيــة ُقدمــت تقليديــاً لبلــدان عربيــة أخــرى، فقــد منــت مؤخــراً املعونــات املقدمــة لبلــدان غيــر عربيــة، 

وخصوصــاً الــدول اآلســيوية واألفريقيــة.15 وقدمــت اململكــة مســاندة ســخية وثابتــة للشــعب الفلســطيني والعــراق ولبنــان.

وســعت اململكــة العربيــة الســعودية والــدول اخلليجيــة علــى وجــه التحديــد إلــى تقــدمي مســاعدتها املاليــة اســتجابة لألزمــة املاليــة 
يف 2008-2011م.16 وبلغــت املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة والكويــت واململكــة العربيــة 
الســعودية ذروتهــا عنــد 6.5 مليــار دوالر يف 2008م يف أوج األزمــة املاليــة العامليــة. ومنــذ ذلــك احلــني، بقيــت مرتفعــة ســنوياً )يف 
املتوســط( عنــد 4.8 مليــار دوالر.17 ومبعــدالت حقيقيــة جنــد أن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة مــن البلــدان الثــالث 
ازدادت مبقــدار الثلثــني أثنــاء األزمــة وذلــك مقارنــة بالســنوات األربــع التــي ســبقت األزمــة. وقــد زادت اململكــة معوناتهــا أكثــر ممــن 

ســواها، حيــث واصلــت احتــالل املركــز األول بــني الثالثــة وشــكلت 80 يف املائــة مــن إجمالــي املعونــات أثنــاء األزمــة.

الشكل 6
أكبر 10 مانحني 2014م - صايف املساعدات اإلمنائية الرسمية )مبليارات الدوالرات األمريكية(18
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املصدر: جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2015م( - www.oecd.org/dac )بيانات اململكة العربية 
السعودية هي إلجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية(.
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الشكل 7
إجمالي صايف املساعدات اإلمنائية الرسمية، النسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمالي، 2014م*

.www.data.oecd.org/oda/net-oda املصادر: جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ووزارة املالية باململكة العربية السعودية

* بيانات اململكة العربية السعودية هي إلجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية

الشكل 8
ترتيب البلدان حسب صايف املساعدات اإلمنائية الرسمية* 2005-2014م )مبليارات الدوالرات األمريكية(

املصدر: جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2015م( www.data.oecd.org/oda/net-oda، واململكة العربية 
السعودية، وزارة املالية والصندوق السعودي للتنمية.

*بيانات اململكة العربية السعودية هي إلجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية

الشكل 9
اململكة العربية السعودية والبلدان العربية األخرى، 2007-2013م حسب احلجم )مبليارات الدوالرات األمريكية، باألسعار احلالية(
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املصادر: إحصائيات جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي; oecd.dac/stats مقدمي التعاون اإلمنائي غير 
األعضاء يف جلنة املساعدات اإلمنائية
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يوضــح الشــكل 9 منــط تقــدمي املعونــات مــن جانــب املانحــني العــرب الرئيســيني علــى مــر الزمــن. وازدادت املســاعدات اإلمنائيــة 
الرســمية اإلجماليــة املقدمــة مــن البلــدان الثــالث زيــادة كبيــرة كحصــة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي، حيــث وصلــت إلــى 0.55 
يف املائــة أثنــاء 2008 و2011م، مقارنــة بنســبة 0.49 يف املائــة يف الســنوات األربــع الســابقة، وهــو رقــم أعلــى مــن متوســط أعضــاء 
جلنــة املســاعدات اإلمنائيــة البالــغ 0.31 يف املائــة. وفيمــا يخــص اململكــة العربيــة الســعودية وكمــا ســبق وبّينــا، فإنهــا تفــوق كثيــراً 
مســتهدف األمم املتحــدة البالــغ 0.7 يف املائــة. إن معظــم املعونــات املقدمــة مــن البلــدان الثــالث معونــات ثنائيــة 94 يف املائــة ويتــم 
توجيههــا مــن خــالل حكوماتهــا 92 يف املائــة منهــا علــى هيئــة منــح.19 وقــد ازدادت حصــة املنــح زيــادة طفيفــة أثنــاء األزمــة املاليــة 

العامليــة، حالهــا كحــال دور املســاعدات متعــددة األطــراف.

ــى ســخاء  ــاون( الضــوء عل ــة عقــود مــن التع ــة: أربع ــة العربي ــي لســنة 2010م )املســاعدات اإلمنائي ــك الدول ســلطت دراســة البن
البلــدان العربيــة كمانحــي معونــات، وخصوصــاً البلــدان اخلليجيــة الثــالث: اإلمــارات العربيــة املتحــدة والكويــت واململكــة العربيــة 
الســعودية، التــي تشــّكل معــاً مــا يزيــد علــى 90 يف املائــة مــن إجمالــي املعونــات العربيــة. وخــالل األزمــة املاليــة العامليــة، زادت 
البلــدان اخلليجيــة الثــالث معوناتهــا علــى الرغــم مــن أنهــا ذاتهــا لــم تكــن مبعــزل عــن األزمــة، ففــي عــام 2009م وحــده، هبطــت 
أســعار النفــط اخلــام بنســبة 40 يف املائــة )بالقيمــة احلقيقيــة(، وهــي ظاهــرة بــدأت تتكــرر يف 2015م، ورمبــا تســتمر يف عــام 

2016م.

جتاوبــت املؤسســات املاليــة العربيــة اإلقليميــة باملثــل مــع هــذا الواقــع اجلديــد الناشــئ عــن األزمــة املاليــة فــزادت جميعهــا 
املســاعدات املاليــة للتصــدي لالحتياجــات اإلمنائيــة واإلنســانية احلرجــة يف البلــدان الناميــة.

مشروع الصندوق السعودي للتنمية لتوليد ونقل الكهرباء يف إريتريا
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٣  مؤسسـات املعونـة الرسميـة والشراكـات بني 
القطاعيـن العـام واخلـاص

يبــني هــذا القســم الترتيبــات املؤسســية احلاليــة مــع التركيــز علــى الصنــدوق الســعودي للتنميــة الــذي تأســس يف عــام 1974م 
ــار 2015م. ــة واألعمــال اإلنســانية اجلديــد الــذي تأســس يف مايو/أي ومركــز امللــك ســلمان لإلغاث

الصنــدوق الســعودي للتنميــة هــو مؤسســة املســاعدات اإلمنائيــة األولــى يف اململكــة العربيــة الســعودية. وتأســس الصنــدوق عــام 
1974م مبوجــب مرســوم ملكــي ككيــان قانونــي مســتقل وبــدأ أعمالــه يف 1975م. والهــدف الرئيســي للصنــدوق، كمــا هــو محــدد يف 
نظامــه، هــو املســاهمة يف متويــل املشــاريع اإلمنائيــة يف الــدول الناميــة عــن طريــق منــح القــروض لتلــك الــدول، ودعــم الصــادرات 
الوطنيــة غيــر النفطيــة عــن طريــق متويــل الصــادرات وضمانهــا ويبلــغ رأس مــال الصنــدوق حاليــاً نحــو 31 مليــار ريــال ســعودي 

)8.27 مليــار دوالر أمريكــي(.20

تولــى الصنــدوق توجيــه مــا يقــدر بـــ30 يف املائــة مــن املعونــات الســعودية الكليــة علــى هيئــة تعــاون متعــدد األطــراف ومنــح وقــروض 
ميســرة علــى مــدى الفتــرة مــن 2005 إلــى 2014م. والصنــدوق الســعودي للتنميــة مــن أهــم مقدمــي القــروض اإلمنائيــة، حيــث 
شــملت 83 بلــداً منــذ إنشــائه، مــع تلقــي 58 بلــداً قروضــاً ميســرة بــني عامــي 2005 و2014م )يوضــح الشــكل 10 االجتــاه العــام 

التفاقيــات قــروض الصنــدوق الســعودي للتنميــة عــن الفتــرة مــن 2005 إلــى 2014م(

كمــا يديــر الصنــدوق القــروض واملنــح املقدمــة مــن وزارة املاليــة. يقــدم الصنــدوق الســعودي للتنميــة قروضــه بشــروط ميســرة 
جــداً، حيــث يبلــغ ســعر الفائــدة 1-2 يف املائــة يف املتوســط، وتصــل فتــرة الســداد إلــى 50 ســنة، وتصــل فتــرة الســماح إلــى 10 

ســنوات. تشــتمل قــروض الصنــدوق علــى أعلــى عناصــر امِلنــح عامليــاً وتقــدر مبــا يتــراوح بــني 35 و59 يف املائــة.

تقــدم اململكــة عــادة معوناتهــا مباشــرة إلــى احلكومــة املتلقيــة وشــركاء التنفيــذ احملليــني. ويتخــذ الصنــدوق نهجــاً نشــطاً يف إدارة 
ــة كأســلوب  القــروض واملنــح ولديــه إدارة عمليــات تركــز علــى متابعــة األمــوال وإدارتهــا. وقــد ظلــت هــذه هــي الطريقــة املفضل

لزيــادة فعاليــة املعونــات وحتقيــق أهــداف املشــاريع يف الوقــت احملــدد.

الشكل 10
اتفاقات قروض الصندوق السعودي للتنمية، 2005-2010م، )مباليني الدوالرات األمريكية(

املصدر: التقارير السنوية للصندوق السعودي للتنمية
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علــى الرغــم مــن أن التصــور الســائد هــو أن املعونــات الســعودية تركــزت علــى البلــدان اإلســالمية، تبرهــن وكالــة املســاعدة 
اإلمنائيــة الرئيســية، الصنــدوق الســعودي للتنميــة، عمليــاً علــى أن عمليــات القــروض مدفوعــة باالحتياجــات. فــكل البلــدان 
ــة، لكــن تعطــى األولويــة ألقــل البلــدان منــواً والبلــدان منخفضــة الدخــل اســتناداً إلــى احلاجــة ونوعيــة املشــاريع.  الناميــة مؤهل
ويظهــر )الشــكالن 11 و12( عــدد واجتــاه القــروض واملنــح املــدارة بواســطة الصنــدوق الســعودي للتنميــة بــني عامــي 2005 
و2014م حيــث يبــني أنهــا خصصــت لـــ58 بلــداً )يقــدم املرفــق 6 قائمــة مفصلــة بالبلــدان(. وأن البلــدان غيــر اإلســالمية حتصــل 
علــى 48 يف املائــة مــن مســاعدات الصنــدوق املقدمــة علــى هيئــة قــروض فيمــا حتصــل البلــدان اإلســالمية علــى 52 يف املائــة. 
كمــا أن نطــاق أنشــطة الصنــدوق الســعودي للتنميــة ليــس محــدوداً جغرافيــاً. إذ يغطــي إجمالــي أنشــطة الصنــدوق 83 بلــداً منــذ 

ــداً مــن أفريقيــا و31 مــن آســيا و4 مــن أوروبــا و3 مــن أمريــكا الالتينيــة. 1975م وهــي كمــا يلــي: 45 بل

مــن املهــم أن ننــوه إلــى أن عمــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة فعليــاً يتجــاوز تقــدمي القــروض مــن رأســماله اخلــاص. فبنــاًء علــى 
طلــب وزارة املاليــة يديــر الصنــدوق أيضــاً قــروض ومنــح الــوزارة التــي تفــوق قليــاًل قــروض الصنــدوق.

الشكل 11
العدد التراكمي ملشاريع الصندوق السعودي للتنمية يف مختلف املناطق )1975-2014م(

  آسيا
     إفريقيا
  أوروبا

  أمريكا الالتينية

248

378

19
5

قروض الصندوق السعودي للتنمية املنــح

173

149

2
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الشكل 12
التوزيع اإلقليمي لقروض الصندوق السعودي للتنمية 2005-2014م

آسيــا
1٬581٬76
مليون دوالر

الدول العربية
2٬472٬73
مليون دوالر

أفريقيا
1٬089٬3
مليون دوالر

أخرى
233٬2

مليون دوالر
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ــة  ــد هــذا إســتراتيجية التنمي ــي. ويؤك ــل منــواً ودول ذات الدخــل املتدن ــدول األق ــة لل ــة أولوي ــدوق الســعودي للتنمي يعطــي الصن
الســعودية بتركيزهــا الرئيســي علــى تنميــة البنيــة التحتيــة األساســية كالنقــل واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة االجتماعيــة. وبــني 
عــام 2005 إلــى 2014م، مت توجيــه 31 يف املائــة نحــو البنيــة التحتيــة االجتماعيــة و28 يف املائــة نحــو النقــل واالتصــاالت و23 
يف املائــة نحــو الطاقــة و15 يف املائــة نحــو الزراعــة )الشــكل 13(. والقــروض احلديثــة شــهدت تأكيــداً متزايــداً علــى القطاعــات 
االجتماعيــة. فعلــى ســبيل املثــال يف عــام 2014م، شــكلت البنيــة التحتيــة االجتماعيــة 39 يف املائــة مــن اتفاقيــات القــروض املبرمــة 

)املرفــق 7(.

الشكل 13
التوزيع القطاعي التفاقيات قروض الصندوق السعودي للتنمية املبرمة 2005-2014م

%31
البنية التحتية االجتماعية

%15
23%الزراعــة

الطاقــة

%28
النقل واالتصاالت

%3
أخــرى
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ــال ســعودي(  ــار ري ــار دوالر أمريكــي )45 ملي ــغ 12 ملي منــذ تأسيســه أبــرم الصنــدوق الســعودي للتنميــة اتفاقيــات قــروض مببل
وأنفــق وأدار 18.7 مليــار دوالر أمريكــي )70.3 مليــار ريــال ســعودي( علــى هيئــة منــح و1.4 مليــار دوالر أمريكــي )5.2 مليــار 
ريــال ســعودي( علــى هيئــة قــروض نيابــة عــن احلكومــة.21 كمــا يديــر الصنــدوق بعــض املنــح احلكوميــة. ومــن ضمــن الــدول التــي 
ــي والنيجــر وفلســطني وباكســتان والســودان وســوريا  متكــن الصنــدوق مــن إعانتهــا هــي أفغانســتان وتشــاد وكــوت ديفــوار ومال
وتايلنــد واليمــن. وتُصــرف املنــح مــن خــالل مجموعــة مــن املنظمــات مثــل وكاالت األمم املتحــدة ومركــز كارتــر وبنــك األمــل. وال 

ينطبــق هــذا علــى فلســطني، التــي يغلــب علــى املســاعدات املقدمــة إليهــا الطابــع الثنائــي وملشــاريع إمنائيــة.

نســوق مثالــني علــى املشــاريع التــي ســاندها الصنــدوق الســعودي للتنميــة وهمــا إعــادة تأهيــل شــبكة ميــاه الشــرب يف العاصمــة 
الكوبيــة هافانــا وإنشــاء 6400 بئــر ميــاه يف أفريقيــا تخــدم البشــر واملواشــي. فمــن عــام 2013 إلــى 2014م، عمــل الصنــدوق مــع 
املعهــد الوطنــي ملــوارد امليــاه يف كوبــا علــى حتســني شــبكة امليــاه يف هافانــا للتغلــب علــى ارتفــاع مســتويات هــدر امليــاه يف العاصمــة.
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اإلطار ٣: آبار الشرب يف أفريقيا ــ جنوب الصحراء الكبرى

وفيمــا بــني عــام 1981 و2014م، مــول الصنــدوق العديــد مــن املشــاريع حلفــر اآلبــار يف أفريقيــا ــــ 
جنــوب الصحــراء الكبــرى وســاعدت مشــروعات امليــاه هــذه آالف البشــر الذيــن يعيشــون يف قــرى 
ــذ يف قريــة بورســوما النائيــة يف  نائيــة يف القــارة األفريقيــة. علــى ســبيل املثــال، يف مشــروع نُّف
بوركينــا فاســو وانتُهــي منــه يف عــام 2010م، أعربــت امــرأة عــن امتنانهــا إلنقــاذ أرواح أطفالهــا 
ــد فقــدت  ــرأة ق ــت امل ــدوق. كان ــن الصن ــر ممــول م ــن بئ ــة م ــاه آمن ــى مي مــن خــالل الوصــول إل
اثنــني مــن أطفالهــا بعــد إصابتهمــا بأمــراض بســبب عــدم إمكانيــة احلصــول علــى ميــاه نظيفــة 
ــي يتقاســمونها مــع  ــاه األمطــار الت ــرك مي ــى ب ــى االعتمــاد عل ــي إل ــة واضطــرار األهال يف القري
ــاه  ــى مي ــات. تقــول املــرأة إن لديهــا اآلن طفلــني معافــني بعــد متكنهــا مــن احلصــول عل احليوان

شــرب آمنــة.

اضطلع الصندوق السعودي للتنمية مبشروع حلفر اآلبار يف قرية بورسوما يف بوركينا فاصو
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مشروع الصندوق السعودي للتنمية حلفر اآلبار يف النيجر

أُنشــئ مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية يف مايو/أيــار 2015م بوصفــه أول هيئــة مركزيــة ســعودية لتنســيق وتقــدمي 
املعونــات اإلنســانية. وقــد أعلــن خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود منــذ توليــه مقاليــد احلكــم  
يف فبراير/شــباط 2015م عــن تقــدمي مســاعدات إنســانية كبيــرة للمنطقــة ولتلبيــة احلاجــات العامليــة. وشــجع ترشــيد املســاعدات 
اإلنســانية املقدمــة مــن احلكومــة حتــت مظلــة هيئــة واحــدة بــدالً مــن املمارســة الســابقة املتمثلــة يف وجــود عــدد مــن املؤسســات 

احلكوميــة ووزارات تقــدم مباشــرة املســاعدات اإلنســانية للــدول.

ويهــدف مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية إلــى زيــادة احلضــور الســعودي الكبيــر أصــاًل يف مجــال اإلغاثــة 
اإلنســانية العامليــة فضــاًل عــن تنســيق تقــدمي اإلغاثــة اإلنســانية الســعودية.22 ويتصــور املركــز مرحلتــني: املرحلــة احلاليــة التــي 
يركــز فيهــا علــى إيصــال جهــود اإلغاثــة الســعودية لليمــن الــذي ُخصــص لــه ميزانيــة مببلــغ 274 مليــون دوالر مــن خــالل األمم 
ــك ســلمان للمســاعدات اإلنســانية  ــة مــن املل ــال ســعودي( مقدم ــار ري ــون دوالر أمريكــي )ملي ــى 267 ملي ــة إل املتحــدة، باإلضاف
العامليــة، وتشــمل املرحلــة الثانيــة وضــع اســتراتيجية طويلــة األجــل لتنســيق وإعــادة تنظيــم املســاعدات اإلنســانية الســعودية حتــت 
ســقف واحــد. ولهــذا الغــرض فهــو يســتبق األحــداث علــى جبهــات عــدة، وذلــك بإنشــاء نظــام لتســجيل املســاعدات اإلنســانية، 
ــوكاالت  ــة وال ــر احلكومي ــدرات املنظمــات غي ــذ( والنهــوض بق ــه عــن التنفي ــزاً ل ــى التنســيق )متيي ــى عل ــز بالدرجــة األول والتركي
ــى  ــة واألعمــال اإلنســانية عل ــك ســلمان لإلغاث ــز املل ــة الســعودية يف إيصــال املســاعدات اإلنســانية. كمــا سيشــرف مرك اإلغاثي
احلمــالت الشــعبية للمســاعدات اإلنســانية. عــالوة علــى ذلــك ومــع تطــور عمــل املركــز ســيُنظر يف إســناد مســؤولية تنســيق 

املســاعدات اإلمنائيــة عمومــاً إلــى املركــز.

كان الهــالل األحمــر الســعودي الفاعــل الرئيــس يف مجــال اإلغاثــة يف 2010م. وهــو يحصــل علــى متويلــه مــن وزارة املاليــة. لكــن 
منــذ 2010م تراجــع دوره يف ظــل ظهــور مؤسســات أخــرى.

وعلــى الرغــم مــن أنــه رســمياً يعتبــر هيئــة خيريــة، إال أنــه يعمــل غالبــاً كجهــة حكوميــة. فقــد  تأســس الهــالل األحمــر الســعودي 
يف 1963م كجــزء مــن منظومــة الصليــب األحمر/الهــالل األحمــر الدوليــة. وتتمثــل أولويــة املنظمــة يف الرعايــة الصحيــة احملليــة 
ورعايــة احلجــاج الذيــن يفــدون إلــى األراضــي املقدســة باململكــة كمــا تقــدم اإلغاثــة حــول العالــم مبــا يف ذلــك يف الســودان 
وباكســتان والبلــدان املتضــررة مــن املوجــة املديــة يف احمليــط الهنــدي. تضاهــي ميزانيــة الهــالل األحمــر الســعودي ميزانيــة 
املنظمــات غيــر احلكوميــة الدوليــة الكبــرى مثــل منظمــة إنقــاذ الطفولــة، حيــث أنفــق الهــالل األحمــر الســعودي يف 2009م مبلــغ 
ــد مــن  ــي يف العدي ــع الهــالل األحمــر الســعودي بحضــور عمليات ــون دوالر.23 ويتمت ــغ 433 ملي ــون دوالر ويف 2010م مبل 373 ملي

الــدول حــول العالــم. وهــو علــى درايــة جغرافيــة وثقافيــة ولديــه خبــرة يف التعامــل مــع الســلطات احملليــة يف مناطــق العمــل.
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أعمال اخلير والشراكات بني القطاعني العام واخلاص

مــن املؤسســات املهمــة األخــرى يف مجــال املعونــات الســعودية املؤسســات امللكيــة واحلمــالت اإلنســانية الشــعبية. وحتظــى أعمــال 
اخليــر الشــعبية والشــراكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص وخصوصــاً يف مجــال تقــدمي املســاعدات اإلنســانية بحضــور بــارز يف 
مجــال املعونــات الســعودية. تتجلــى مبــادئ الــزكاة والصدقــة التــي توجــب علــى كل مســلم مســاعدة احملتاجــني أيضــاً يف ممارســات 
ــة  ــات شــبه احلكومي ــة واملنظم ــر احلكومي ــات غي ــة وحمــالت تنســيق املســاعدات اإلنســانية. أصبحــت املنظم املؤسســات امللكي

وحمــالت اإلغاثــة الشــعبية تنخــرط بشــكل متزايــد يف البلــدان خــارج نطاقهــا التقليــدي.

الشــعب الســعودي بوجــه عــام مقــّدم نشــط وســخي للمعونــات اإلنســانية. فالعطــاء الفــردي اســتجابة للنــداءات الشــعبية كبيــر ويتــم 
تنظيمــه مــن خــالل حمــالت وجلــان اإلغاثــة الشــعبية، وذلــك حتــت إشــراف صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف، ولــي 
العهــد ووزيــر الداخليــة، بتنســيق مــن مكتــب اللجــان واحلمــالت اإلغاثيــة الســعودية. وجُتمــع مبالــغ كبيــرة مــن خــالل احلمــالت 
التلفزيونيــة اســتجابة للنــداءات اإلنســانية. كمــا أبقــت اللجنــة علــى تكاليفهــا اإلداريــة عنــد حدهــا األدنــى حيــث تبلــغ نحــو 1.5 

يف املائــة وهــي مقــدرة علــى أســاس تراكمــي )اللجنــة اإلغاثيــة الســعودية(.

وأُنشــئ النظــام احلالــي للحمــالت يف أعقــاب مأســاة 11/9 يف نيويــورك وذلــك لضمــان توجيــه التبرعات اخلاصة إلى املســتفيدين 
املنشــودين وليــس إلــى أي أغــراض غيــر مصــرح بهــا. ويتــم إنشــاء صناديــق خاصــة مفتوحــة للجمهــور اســتجابة ألزمــات معينــة. 
حيــث كانــت البدايــة منــذ 16 ســنة مــن أجــل الباكســتان، وحاليــاً يوجــد تســعة منهــا، بعــد إيقــاف الصنــدوق اخلــاص للعــراق. وميكن 
أن تكــون التبرعــات عينيــة أو نقديــة. وتعمــل جلــان اإلغاثــة عــن كثــب مــع احلكومــات واملجتمعــات املتلقيــة وقــد جمعــت تراكميــاً 

حوالــي مليــار دوالر أمريكــي )3.8 مليــار ريــال ســعودي(.

اجلدول 2
اللجان واحلمالت اإلغاثية السعودية

عدداسم احلملة / الهيئة اإلغاثية
البرامج

مباليني
مليون 
نسمة

مليون
دوالر

أمريكي

58885236اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني1

118850226احلملة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء يف سوريا2

29580154احلملة الشعبية السعودية ملساعدة متضرري زلزال باكستان3

167119احلملة الشعبية السعودية إلغاثة الشعب األفغاني4

299225احلملة الشعبية السعودية إلغاثة الشعب اللبناني5

2123863حملة خادم احلرمني إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة6

3634190احلملة اخليرية السعودية إلغاثة منكوبي الزلزال واملد البحري يف منطقة شرق آسيا7

109325اللجنة السعودية إلغاثة الشعب العراقي8

35561149احلملة الوطنية السعودية إلغاثة الشعب الصومالي9

3523٬713990مجموع البرامج
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اإلطار ٤ : احلمالت اإلغاثية السعودية لباكستان

ــك الراحــل عبــد الل رحمــه الل  ــق املل يف أعقــاب الســيول املدمــرة التــي ضربــت باكســتان يف 2010م، أطل
حملــة خــادم احلرمــني الشــريفني إلغاثــة الشــعب الباكســتاني الشــقيق حتــت إشــراف صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر محمــد بــن نايــف ولــي العهــد ووزيــر الداخليــة واملشــرف العــام علــى احلملــة. عملــت احلملــة املتعــددة 
اجلوانــب يف مجــاالت اإلغاثــة واإلنقــاذ وإعــادة التأهيــل يف أســوأ املناطــق التــي خربتهــا الســيول يف باكســتان.

ــذ  ــال ســعودي( مــن الشــعب الســعودي. ومن ــون ري ــون دوالر أمريكــي )402 ملي ــة 107.2 ملي جمعــت احلمل
عــام 2011م بــدأت احلملــة جهودهــا اإلغاثيــة بإرســال ســت قوافــل إغاثــة وإنشــاء مخيــم كامــل التجهيــز يف 

منطقــة تهتــة بإقليــم الســند.

أرســلت حملــة خــادم احلرمــني الشــريفني إلغاثــة الشــعب الباكســتاني الشــقيق نحــو 2000 شــاحنة محملــة 
باإلمــدادات الضروريــة مبــا يف ذلــك اخليــام والبطانيــات واألحلفــة واألرز والدقيــق والبقــول والعــدس واللــن 
ــة  ــني ممــن يعيشــون يف محن ــى املالي ــا عل ــة يف الباكســتان لتوزيعه ــم مختلف ــام يف أقالي ــت الطع اجلــاف وزي

بســبب الكارثــة.

ــة خــادم احلرمــني الشــريفني إلغاثــة  ــة عنــد هــذا احلــد، حيــث تتواصــل جهــود حمل ــِه عمــل احلمل ــم ينت ول
ــي  ــل يف املناطــق املتضــررة، والت ــد مــن مشــاريع إعــادة التأهي ــذ العدي الشــعب الباكســتاني مــن خــالل تنفي
تشــمل حفــر آبــار وتركيــب مضخــات ميــاه وإنشــاء محطــات لتنقيــة وتصفيــة امليــاه يف املستشــفيات واملســاجد 
واملجتمعــات احملليــة يف منطقتــي البنجــاب والســند املعرضتــني للســيول. ومــن املتوقــع أن يعــود هــذا املشــروع 
بالنفــع علــى نحــو 25 ألــف ســاكن يف هاتــني املنطقتــني. كمــا بــدأت احلملــة أيضــا العديــد مــن مشــاريع إعــادة 
اإلعمــار لبنــاء وحــدات ســكنية بــدءاً بخمســة آالف منــزل يف مناطــق مختلفــة أصابتهــا الســيول يف باكســتان.

www.karcpporg/indexphp :املصدر
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اإلطار ٥: مثال على العطـاء اخلـاص يف اململكـة

مؤسســة امللــك فيصــل اخليريــة مؤسســة خيريــة ذات أبعــاد عامليــة أنشــئت يف عــام 1976م بهــدف 
احلفــاظ علــى إرث امللــك فيصــل واملضــّي يف حتقيــق رؤاه املتمثلــة يف املســاهمة يف عالــم أفضــل بضمــان 
توافــر البعــد اإلنســاني يف كل اخلطــط والسياســات التــي تؤثــر يف حيــاة النــاس بغــض النظــر عــن اللــون 
ــن  ــني م ــات املالي ــة مئ ــك فيصــل اخليري ــام 1977م اســتثمرت مؤسســة املل ــذ ع ــن. ومن ــس والدي واجلن
الريــاالت الســعودية يف إنشــاء مئــات املشــاريع اخليريــة يف كافــة أرجــاء املعمــورة مثــل إنشــاء املــدارس 
واجلامعــات واملســاجد واملراكــز الصحيــة ومراكــز البحــوث وتوفيــر األدوات الالزمــة إلنشــاء البنــى 

ــة، لالرتقــاء باملجتمعــات اإلســالمية إلــى مســتوى إنســاني الئــق وكــرمي. التحتّي

نلبــي النــداء مبــادرة ســعودية برئاســة األميــر تركــي بــن طــالل بــن عبــد العزيــز أنفقــت 14 مليــون دوالر 
أمريكــي علــى مشــاريع إنســانية محليــاً وخارجيــاً يف فلســطني ولبنــان وســوريا. وركــزت هــذه املشــاريع 
بالدرجــة األولــى علــى مســاندة الالجئــني ببنــاء مســاكن مناســبة وتوفيــر الطعــام والــدواء ومالبــس 
الشــتاء. وتركــز هــذه املبــادرة علــى املشــردين مــن مســنني وأطفــال ونســاء ممــن اضطــروا إلــى الرحيــل 

عــن ديارهــم أو أخرجــوا منهــا.

إن اململكــة العربيــة الســعودية ملتزمــة بضمــان ممارســات املعونــات املســؤولة حتــى يف تيســيرها لألعمــال اخليريــة التــي يقــوم 
ــة إلــى شــركاء معروفــني ذو الســمعة احلســنة. وقــد  بهــا األفــراد واجلهــات اخلاصــة. ويضمــن التنســيق املركــزي توجيــه اإلغاث
شــهدت الســنوات األخيــرة املزيــد مــن اإلشــراف والرقابــة علــى العطــاء الشــعبي. وجــاء هــذا اســتجابة للمخــاوف مــن احتمــال 
وصــول تدفقــات املعونــات مــن األفــراد واجلهــات اخلاصــة إلــى أيــدي منظمــات محليــة ألغــراض غيــر مصــرح بهــا. وهكــذا يتــم 
إطــالق احلمــالت مبعرفــة احلكومــة ويتــم تنســيقها مركزيــاً. كمــا يُفضــل إيصــال األمــوال مباشــرة للمســتفيدين مــن أجــل تعظيــم 

فعاليتهــا.

تتمتــع املؤسســات اخلاصــة كمؤسســة امللــك فيصــل اخليريــة ومؤسســة امللــك خالــد اخليريــة ومؤسســة األميــر ســلطان بــن عبــد 
العزيــز اخليريــة ومؤسســة الوليــد بــن طــالل اخليريــة بحضــور دولــي قــوي. وتضطلــع مؤسســة الوليــد بــن طــالل اخليريــة بأعمــال 

إنســانية وإمنائيــة يف أفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا.
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٤   التعـاون فيما بني بلدان اجلنـوب
إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب النامية تتجاوز حدود تدفقات املعونات وتشمل أيضاً بُعدي التجارة واالستثمار.

بــدأت املســاعدات الســعودية املقدمــة إلــى بلــدان أخــرى يف مرحلــة مبكــرة وذلــك يف اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي انطالقــاً 
ــدور  ــة الســعودية ب ــة العربي ــادل. ســاهمت اململك ــذات والتضامــن اجلماعــي املتب ــى ال ــاد عل ــذات واالعتم ــرام ال ــادئ احت مــن مب
مهــم يف خطــة عمــل بوينــس أيــرس الشــهيرة لســنة 1978م التــي ألزمــت البلــدان بتشــجيع التعــاون الفنــي بــني البلــدان الناميــة 
كإســتراتيجية أساســية لالســتجابة لتحدياتهــا اإلمنائيــة لتتعلــم مــن بعضهــا البعــض. وقــد اســتفادت اململكــة العربيــة الســعودية 

كثيــراً مــن املشــورة الفنيــة التــي تلقتهــا مــن الــدول الناميــة األخــرى.

لكــن يف العقــد املاضــي حــدث حتــول جوهــري يف حجــم ونطــاق الشــراكات بــني بلــدان اجلنــوب. تنضــم اململكــة إلــى بلــدان مثــل 
ــدان اجلنــوب بدرجــة كبيــرة. حــدث هــذا التحــول يف  ــا التــي وســعت تعاونهــا  بــني بل ــد والبرازيــل وجنــوب أفريقي الصــني والهن
ــدان الناميــة علــى الســاحة العامليــة وهــي ظاهــرة وصفــت  إطــار التقــدم الواســع يف التنميــة البشــرية مــع بــروز الكثيــر مــن البل
بأنهــا "صعــود اجلنــوب". أحــد مالمــح اجلنــوب املبهــرة يف يومنــا هــذا تنوعــه وحتــول الكثيــر مــن الــدول الناميــة إلــى اقتصاديــات 
ديناميكيــة حتقــق أداءاً جيــداً يف كل مــن النمــو االقتصــادي والتجــارة ويف التقــدم بســرعة يف التنميــة البشــرية. وبالتالــي تعمــل 

كثيــر مــن هــذه الــدول علــى ســرعة توســيع الروابــط فيمــا بــني دول اجلنــوب وخصوصــاً يف مجالــي التجــارة واالســتثمار.

لقــد صعــد اجلنــوب بســرعة وعلــى نطــاق غيــر مســبوق. وتشــّكل البلــدان الناميــة التــي مــا زالــت حتــق منــواً اآلن نحــو ثلــث النــاجت 
ــل  ــع أن تشــّكل البرازي ــن املتوق ــول عــام 2050م، م ــي. وبحل ــود العامل ــة األوضــاع واســتمرار الرك ــى الرغــم مــن صعوب ــي عل العامل
والصــني والهنــد مجتمعــة 40 يف املائــة مــن النــاجت العاملــي )علــى أســاس تعــادل القــوة الشــرائية(. وبحلــول عــام 2030م ســيكون 

ثلثــا الطبقــة الوســطى يف العالــم يف آســيا.

ــوب  ــدان اجلن ــن بل ــة الســعودية وغيرهــا م ــة العربي ــة. فاململك ــة العاملي ــات احلوكم ــى ترتيب ــراً عل ــي أث ــرات تؤت ــدأت هــذه التغي ب
الرئيســية أعضــاء يف مجموعــة العشــرين كمــا متثــل اململكــة أيضــاً البلــدان العربيــة يف مجموعــة البلــدان الثمانيــة. أدى هــذا إلــى 
شــمول التعــاون فيمــا بــني دول اجلنــوب والتعــاون الثالثــي يف خطــة العمــل متعــددة الســنوات ملجموعــة العشــرين منــذ 2010م. 
كمــا جتــدد النقــاش أيضــاً حــول املعونــات وكيفيــة تعظيــم أثرهــا علــى النحــو األفضــل. ســتواصل اململكــة املســاهمة يف املناقشــات 
الدوليــة حــول فعاليــة املعونــات كمــا رأينــا يف بوســان )2011م( ويف منتديــات مماثلــة أخــرى. الشــيء الواضــح هــو ضــرورة تكييــف 
ــدان املانحــة  ــة تنفيذهــا. كحــال البل ــادات واملؤسســات الوطني ــي القي ــة وتول ــة مــع الظــروف احمللي منــاذج وإســتراتيجيات التنمي
الصاعــدة مــن اجلنــوب حتتــرم اململكــة الســيادة الوطنيــة وال تشــترط أيــة شــروط تتعلــق بالسياســات يف تقــدمي معوناتهــا. كانــت 
ــد  ــي يف 2009م.24 وتؤي ــد يف نيروب ــذي عق ــوب ال ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــي بالتع ــدى املعن ــة للمنت ــة اخلتامي هــذه روح الوثيق

اململكــة وتدعــم دعــوة نيروبــي إلــى "جتديــد الدعــم للتعــاون بــني دول اجلنــوب والتعــاون الثالثــي."

تدعــو التغيــرات التــي نراهــا يف هيــكل دول اجلنــوب إلــى قيــام مؤسســات جديــدة ومبــادرات جديــدة وذلــك علــى نحــو مــا بــنّي 
تقريــر التنميــة البشــرية لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي لســنة 2013م حــول )صعــود دول اجلنــوب(. وانطالقــاً مــن هــذه 
الــروح، انضمــت اململكــة العربيــة الســعودية إلــى األعضــاء املؤسســني للمصــرف اآلســيوي لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة الــذي 
أُنشــئ حديثــاً. وتقــوم اململكــة باملســاهمة بوضــع الترتيبــات السياســية والتنســيقية يف بلــدان البريكــس )بنــك البريكــس اإلمنائــي 
قيــد اإلنشــاء( ومنتــدى حــوار الهنــد والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا الــذي ســاهم يف تســريع اتفاقــات التجــارة احلــرة ويف تشــجيع 
ــدان  ــى صفــوف البل ــة الســعودية إل ــوي. كمــا انضمــت اململكــة العربي ــل الوقــود احلي االســتثمار يف مصــادر الطاقــة النظيفــة مث
العربيــة األخــرى يف تعزيــز الروابــط مــع بلــدان أمريــكا اجلنوبيــة وأفريقيــا لزيــادة التجــارة واالســتثمار. ومتثــل اململكــة وحدهــا 

ــا مــن 1973 إلــى 2008م.25 نحــو 64 يف املائــة مــن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية العربيــة التــي ُقدمــت إلــى أفريقي

اجلنــوب اآلن آخــذ يف صعــود إلــى جانــب الشــمال كأرض خصبــة لالبتــكار الفنــي واإلبــداع يف ريــادة األعمــال. إن التجــارة 
واالســتثمار بــني بلــدان اجلنــوب والشــمال، ســاعدت البلــدان املتحولــة إلــى التصنيــع حديثــاً علــى بنــاء قدراتهــا يف تصنيــع منتجــات 
متطــورة لألســواق العامليــة. ويف هــذا الســياق يســتطيع االقتصــاد الســعودي عــرض قدراتــه ذات املســتوى العاملــي يف الصناعــات 
البتروكيماويــة ويف مجــاالت أخــرى. ومُتّكــن الشــراكات فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب بدورهــا الشــركات يف دول اجلنــوب مــن حتويــل 
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وابتــكار منتجــات تتناســب بشــكل أكبــر مــع احلاجــات احملليــة وقــادرة علــى الوصــول إلــى املســتهلكني احملليــني. بــدأت االســتثمارات 
الســعودية احلكوميــة واخلاصــة يف الزراعــة ويف الطاقــة املائيــة يف البلــدان الناميــة تظهــر نتائــج إيجابيــة يف تعزيــز األمــن الغذائــي 
اإلقليمــي ويف تنويــع مصــادر الطاقــة. ونشــير هنــا بــأن بعــض برامــج التعــاون الزراعــي مدفــوع جزئيــاً للمســاهمة يف األمــن 
الغذائــي للمملكــة العربيــة الســعودية وهــذا التأكيــد يتــم عليــه يف تصميــم وتنفيــذ برامــج التعــاون اإلمنائــي يف تلــك املناطــق بحيــث 

تســتفيد املجتمعــات احملليــة واملزارعــون الفقــراء علــى وجــه التحديــد مــن املســاعدات املقدمــة.

إن للتحــوالت العامليــة تأثيــر علــى أمنــاط التجــارة الســعودية. فقــد منــت التجــارة مــع الصــني منــواً كبيــراً ال يف النفــط واملنتجــات 
البتروليــة فحســب بــل أيضــاً يف ارتفــاع واردات الســلع الرأســمالية مــن الصــني. ومــن احملتمــل أن تتســارع هــذه األمنــاط بشــكل 
أكبــر فيمــا تُعّمــق اململكــة روابطهــا مــع البلــدان الناميــة األخــرى التــي لــم تلعــب فيهــا دوراً كبيــراً فيمــا مضــى كأمريــكا الالتينيــة.

انطالقــاً مــن أســاس متــدن بلــغ 14.9 مليــار دوالر أمريكــي )56 مليــار ريــال ســعودي( يف عــام 2000م بلغــت الصــادرات الســعودية 
ــات  ــى الوالي ــال ســعودي( يف 2012م، وهــي تضاهــي الصــادرات إل ــار ري ــار دوالر أمريكــي )188.2 ملي ــى الصــني 50.18 ملي إل
املتحــدة األمريكيــة. ويالحــظ املــرء أمنــاط منــو مماثلــة فيمــا يخــص الصــادرات إلــى كوريــا اجلنوبيــة وإندونيســيا وتركيــا والهنــد 

)تقريــر الهيئــة العامــة لالســتثمار(.

وتبــرز صــورة مماثلــة عنــد متحيــص أمنــاط االســتثمار األجنبــي املباشــر. فآســيا متثــل بالفعــل أكبــر نســبة مئويــة مــن تدفقــات 
االســتثمارات إلــى اململكــة يف عــام 2014م، بنحــو 46 يف املائــة )الشــكل 14(. بعــد أن كانــت أوروبــا وأمريــكا املصدريــن الرئيســيني 

يف الســنوات الســابقة.

الشكل 14
تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة 1990-2014م

1%  أفريقيا
1%  أستراليا

46%  آسيا
24%  أوروبا

17% أمريكا الشمالية واجلنوبية

11%  مشاريع أخرى

املصدر: التقرير السنوي للهيئة العامة لالستثمار السعودية
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اإلطار 6: توسع نطاق الشراكة واحلوار بني دول اجلنوب على العديد 
من األصعدة

البرازيــل شــريك متنــام للمملكــة حيــث ازدادت التدفقــات التجاريــة علــى مــر الســنوات. وعلــى الرغــم 
مــن أن املنتجــات الغذائيــة واملشــروبات مــا زالــت متثــل معظــم املنتجــات البرازيليــة املصــدرة إلــى اململكة، 
والتــي ُقــّدرت مبــا يزيــد علــى 2.38 مليــار دوالر يف عــام 2012م، تظــل اململكــة أكبــر وجهــة تصديريــة 
للمنتجــات البرازيليــة يف الشــرق األوســط، حيــث وصلــت الصــادرات إلــى قيمــة تزيــد علــى 3 مليــارات 

دوالر يف عــام 2012م.

صــدرت البرازيــل باإلضافــة إلــى األغذيــة واملشــروبات، آالت ومعــدات بقيمــة أكثــر مــن 216.7 مليــون 
ــر مــن  ــة مــن أكث ــار ســيارات، وهــو مــا شــّكل منــواً بنســبة 30.5 يف املائ ــا قطــع غي دوالر ومــن ضمنه
166 مليــون دوالر يف 2011م. ويف ظــل هــذه األوضــاع، توفــد وكالــة تشــجيع التجــارة واالســتثمار 
البرازيليــة بانتظــام إلــى اململكــة رجــال األعمــال لتشــجيع التجــارة واالســتثمار يف مجــاالت تتضمــن 
األغذيــة واملشــروبات واإلســكان والبنــاء واآلالت واملعــدات وقطــع غيــار الســيارات. وتأكيــداً لهــذا، زار 
وفــد يضــم برملانيــني مــن مجلــس الشــوري الســعودي البرازيــل يف مــارس/آذار 2015م. تضمنــت هــذه 
الزيــارة لقــاءات مــع نائــب رئيــس البرازيــل ميشــال تامــر وأعضــاء يف الكونغــرس البرازيلــي ينتمــون إلــى 
كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ الفيدرالــي. عــززت هــذه اللقــاءات اجلوانــب املتعلقــة بعمليــة 
التعبيــر السياســي بــني البلديــن، ممــا يشــجع املعرفــة املتبادلــة ببرملانيهمــا وتبــادل اخلبــرة التشــريعية 
ــة  ــة البرازيلي ــة البرملاني ــة الصداق ــد الســعودي أيضــاً بأعضــاء يف جلن ــى الوف ــا التق واالستشــارية. كم
الســعودية التــي أنشــأها الكونغــرس البرازيلــي والتــي تعمــل كأداة للتعبيــر عــن االهتمــام اخلــاص بتعزيــز 

العالقــات البرملانيــة بــني البرملــان البرازيلــي ومجلــس الشــورى الســعودي.
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منصة اخلير الرقمي

نظمــت وزارة اخلارجيــة بالتعــاون مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي سلســلة مــن منتديــات حــوار الشــباب الســعودي الدوليــة 
إلتاحــة الفرصــة للشــباب الســعودي اللتقــاء بنظرائــه مــن الــدول املختلفــة وتبــادل املعرفــة والثقافــات والوصــول إلــى حلــول مبتكــرة 
ــع كالطاقــة املتجــددة وإدارة العشــوائيات واســتخدام  ــد مــن املواضي ــات العدي ــت هــذه املنتدي ــة. تناول ــة والعاملي ــات احمللي للتحدي
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتحقيــق التنميــة واحلفــاظ علــى الهويــة العمرانيــة والتنــوع احليــوي واألبحــاث الطبيــة والتعليــم 
ــا والصــني وإســبانيا  ــد وكوري ــل والهن ــا والبرازي ــي زارهــا الشــباب يف أملاني ــدان الت ــة. ومــن ضمــن البل ــدن الذكي ــي وامل اإللكترون
وتنزانيــا. ويف أعقــاب الزيــارة إلــى الهنــد، اقتــرح الشــباب الســعودي مبــادرة لالســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

كأداة رئيســية للتنميــة وإنشــاء منصــة علــى اإلنترنــت ميكــن أن يســاهم فيهــا النــاس مــن كل أنحــاء العالــم.

حظيــت هــذه املبــادرة الشــبابية مبســاندة اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل منحــة ســخية لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 
إلنشــاء منصــة رقميــة تفاعليــة )منصــة اخليــر الرقمــي( ستســمح للمــرة األولــى لألفــراد واملجتمعــات بلعــب دور مباشــر يف 
مســاندة أهــداف التنميــة املســتدامة. ستســاعد هــذه املنصــة علــى جمــع األمــوال التــي هنــاك حاجــة شــديدة إليهــا لتنفيــذ أهــداف 
التنميــة املســتدامة ويف الوقــت نفســه بنــاء مجتمــع عاملــي قــوي ودائــم بإشــراك األفــراد مبــن فيهــم الشــباب مــن كل أنحــاء العالــم 
لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد ُدشــنت منصــة اخليــر الرقمــي يف نيويــورك خــالل الــدورة الســبعني للجمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة التــي صادفــت اعتمــاد أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد تبرعــت اململكــة العربيــة الســعودية مببلــغ  نصــف مليــون دوالر 

أمريكــي للمنصــة دعمــاً ملشــاريع تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف جميــع أنحــاء العالــم.

منتدى حوار الشباب السعودي الهندي أثناء زيارة إلى مستشفى نارايانا هرودايااليا يف حيدر أباد بالهند
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اإلطار 7: التبادل الشبابي  بني بلدان اجلنوب:
"أفضل جتربة على اإلطالق"

تعتبــر الهنــد شــريك تقليــدي للمملكــة العربيــة الســعودية حيــث استُكشــفت أبعــاد جديــدة يف الســنوات 
األخيــرة منهــا علــى ســبيل املثــال يف مجالــي الثقافــة والتبــادل الشــبابي. إن أكثــر مــن 50 يف املائــة مــن 
الســعوديني يف اخلامســة والعشــرين مــن أعمارهــم أو أقــل، وتضــع اململكــة تنميــة الشــباب وتعزيــز قدراتهــم 
القياديــة يف صــدارة أولوياتهــا. وحتقيقــاً لهــذا الغــرض، أطلقــت وزارة اخلارجيــة الســعودية مبســاندة مــن 
ــادل  ــادل الشــبابي لتشــجيع احلــوار بــني األمم حيــث جــرى تب ــادرة للتب برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي مب

ــا املعلومــات واالتصــاالت يف عــام 2012م. ــدي حــول تكنولوجي شــبابي ســعودي هن

منتدى حوار الشباب السعودي الهندي حول تكنولوجيا املعلومات

محمــد الريفــي، طالــب ســعودي عمــره 18 ســنة مشــارك يف املنتــدى الســعودي الهنــدي لتكنولوجيــا املعلومات 
واالتصــاالت يتحــدث عــن جتربتــه فيقــول: "أنــا األكبــر مــن بــني خمســة أوالد. لطاملــا أردت أن أكــون طبيبــاً 
وأن أســافر حــول العالــم، وأحــد أحالمــي املســتقبلية أن أكــون مــع أطبــاء بــال حــدود. قبــل منتديــات احلــوار 
الشــبابية الســعودية الدوليــة، كانــت لــدّي شــبكة محــدودة مــن األصدقــاء. كنــت دائمــاً مســحوراً بالثقافــات 

املختلفــة ومــدى تنــوع النــاس".

وأضــاف قائــاًل: "الهنــد شــديدة التقــدم يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ومعظــم شــركات 
تكنولوجيــا املعلومــات العامليــة لديهــا فــروع كبــرى يف الهنــد. تشــهد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت منــواً 
بأضعــاف مضاعفــة". "هــذه الرحلــة جعلتنــي أكتشــف نفســي. لقــد منحتنــي الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات 

اللذيــن جعالنــي مــا أنــا عليــه اليــوم. منحتنــي هــذه التجربــة الفرصــة للنمــو كشــخص".
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اإلطار 8: املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا

ــداً  ــذي أنشــئ عــام 1974م مبشــاركة 18 بل ــا وال ــة يف أفريقي ــة االقتصادي ــي للتنمي ــل املصــرف العرب مُيث
عربيــاً مــدى التــزام الــدول العربيــة بالشــراكة فيمــا بــني دول اجلنــوب، وهــو اآلن مؤسســة ماليــة مســتقلة 
مقرهــا اخلرطــوم. ويهــدف املصــرف إلــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي واملالــي والفنــي بــني املنطقتــني 

ــي األفريقــي. ــة وهــو جتســيد للتضامــن العرب ــة واألفريقي العربي

يســتجيب املصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا للمشــروعات ذات األولويــة حســب اخلطــط 
اإلمنائيــة للــدول املســتفيدة. مــن أهــداف املصــرف العامــة، تخفيــف حــدة الفقــر وضمــان األمــن الغذائــي 
وتنميــة املــوارد البشــرية وحتقيــق مشــاركة املــرأة يف التنميــة وحمايــة البيئــة. وبــدءاً مــن عــام 2015م مت 
ــون دوالر يف إطــار خطــة املصــرف  ــة 450 ملي ــد ملســاندة القطــاع اخلــاص مبيزاني ــج جدي تدشــني برنام

اخلمســية الســابعة )2015-2019م(.

ميكــن أن تصــل مســاهمة املصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا يف متويــل أي مشــروع إلــى 60 
يف املائــة مــن تكاليفــه اإلجماليــة شــريطة أال تتجــاوز قيمــة متويــل هــذا املشــروع 20 مليــون دوالر أمريكــي. 
وقــد بلغــت التزامــات املصــرف خــالل عــام 2014م مبلــغ 200 مليــون دوالر، أي مــا يعــادل 100 يف املائــة 
مــن املخصصــات املخطــط لهــا، ُخصصــت منهــا 192 مليــون دوالر لتمويــل املشــاريع و8 ماليــني دوالر 

لتمويــل املســاعدات الفنيــة.
www.badea.org :املصدر
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٥  خامتة
ــم. هــذا  ــار وحــول العال ــاً مبســاعدة احملتاجــني يف الدي ــاً قوي ــة الســعودية ملتزمــة التزام إن اململكــة العربي
املبــدأ متأصــل يف تعاليــم اإلســالم، حيــث تُعتبــر مبــادئ الــزكاة والصدقــات احملــرك الدافــع مــن وراء 
ــرق  ــار لع ــة مســاعداتها دون أي اعتب ــدم اململك ــة واملســاعدات اإلنســانية الســعودية. وتق ــات اإلمنائي املعون
أو ديــن. وســتظل تعطــي أولويــة لتقــدمي املســاعدات اإلمنائيــة انطالقــاً مــن املبــادئ اإلســالمية األساســية. 
واتســاقاً مــع هــذه املبــادئ، تقــدم اململكــة غالبيــة املســاعدات علــى هيئــة منــح كمــا تعتــز الســعودية بســجلها 
ــة وكنســبة مــن الدخــل القومــي  ــام املطلق ــث األرق ــم، مــن حي ــات يف العال ــر مانحــي املعون كواحــدة مــن أكب

ــى الســواء. ــي عل اإلجمال

ويف الوقــت نفســه، ككل مقدمــي املعونــات، تـُـدرك اململكــة احلاجــة إلــى إيــالء عنايــة أكبــر ألنظمــة التســجيل 
الدقيقــة ورفــع التقاريــر الدوريــة حــول املعونــات، وبوجــه أعــم حــول تعزيــز الفعاليــة الكليــة للمعونــات 
الســعودية. ومركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية اجلديــد خطــوة كبــرى يف هــذا االجتــاه. فلــن 
يســعى املركــز إلــى تنســيق املســاعدات اإلنســانية فحســب، بــل ســيؤكد أيضــاً علــى النهــوض بقــدرات املجتمــع 
املدنــي الســعودي لتنفيــذ أنشــطة ومشــاريع إغاثيــة يف اخلــارج. ومتلــك املؤسســات الوطنيــة مثــل الصنــدوق 
الســعودي للتنميــة خبــرة طويلــة وقيمــة يف تقــدمي املعونــات اإلمنائيــة. كمــا أوجــدت اململكــة أيضــا شــراكات 
مبتكــرة بــني القطاعــني العــام واخلــاص يف تنظيــم حمــالت وطنيــة هادفــة لتنســيق العطــاء الشــعبي اســتجابة 

ألزمــات معينــة.
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الناجت احمللي اإلجمالي السنة
حاليًا

الناجت احمللي اإلجمالي 
بأسعار ثابتة

الدخل القومي اإلجمالي 
حاليًا بالريال السعودي

% معدل منو الناجت احمللي
اإلجمالي السنوي

مباليني الرياالت السعودية

20051٬230٬771*803٬9101٬252٬7107٬3

20061٬411٬491*848٬7421٬443٬2945٬6

20071٬558٬827*899٬6011٬582٬7996٬0

20081٬949٬238*975٬4121٬983٬6148٬4

20091٬609٬117*993٬2541٬641٬4161٬8

20101٬975٬543**1٬975٬5432٬001٬9584٬8

20112٬510٬650**2٬172٬2862٬546٬96610٬0

20122٬752٬334**2٬289٬2522٬793٬5415٬4

20132٬791٬259**2٬350٬3732٬831٬6332٬7

20142٬798٬432**2٬431٬8772٬860٬2763٬5

املرفق 1
اململكة العربية السعودية - الناجت احمللي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي ومعدالت النمو، 2005-2014م

املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة
*سعر ثابت 1999، **أسعار ثابتة 2010

املرفق 2
إجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية السعودية 2005-2014م مباليني الرياالت السعودية )باألسعار احلالية(

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية

**املنظمات والهيئات اخليرية هي: منظمات األمم املتحدة وبرامجها، ومنظمة التعاون اإلسالمي، واملنظمات والبرامج اإلنسانية واإلمنائية العربية، والهيئات اخليرية 
املعتمدة.

***يشمل التعاون متعدد األطراف املساهمات املقدمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التنمية اإلسالمية وغير اإلسالمية.

السنة

املساعدات اإلنسانية
واإلمنائية )وزارة

املالية(

املساهمات املقدمة
للمنظمات واملؤسسات

الدولية
)وزارة املالية( **

التعاون متعدد
األطراف )الصندوق
السعودي للتنمية(

***

املنح
)الصندوق
السعودي 
للتنمية(

قروض ميسرة
)الصندوق
السعودي
للتنمية(

إجمالي
املساعدات
اإلمنائية
الرسمية

املساعدات 
اإلمنائية
الرسمية/
الدخل 
القومي مليون ريال سعودي

20051٬8743761746988033٬9250.3

20064٬4843431689261٬0316٬9530.5

20073٬613379948781٬1106٬0720.4

200816٬2331٬316779341٬16619٬7261

20096٬5791٬4637841٬6951٬98412٬5040.8

20106٬5434042٬2851٬1182٬43812٬7870.6

201113٬6015811٬2063٬0002٬39320٬7800.8

20121٬1899291٬2824٬1364٬11011٬6460.4

20139٬2711٬1151٬1072٬3782٬58816٬4590.6

201444٬4884651٬3575٬3782٬57354٬2611.9

107٬8757٬3728٬53421٬13920٬194165٬113املجموع
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املرفق 3
املساعدات اإلنسانية السعودية حسب البلدان من 2005 إلى 2014م

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية

البلد
املبلغ بآالف 

الرياالت 
السعودية

املبلغ بآالف
البلدالدوالرات

املبلغ بآالف 
الرياالت 
السعودية

املبلغ بآالف
الدوالرات

15٬0004٬000أفريقيا الوسطى2٬101٬875560٬500لبنان

14٬1713٬779الكاميرون1٬877٬375500٬633العراق

13٬3053٬548غينيا1٬306٬798348٬479اليمن

10٬4772٬794تونس1٬027٬197273٬919سوريا

10٬1492٬706األردن938٬140250٬171باكستان

7٬5002٬000قيرغيزستان610٬227162٬727بنغالديش

6٬9311٬848إريتريا350٬17193٬379فلسطني

6٬3121٬683جزر ملديف285٬74876٬200الصني

5٬7521٬534زامبيا269٬43371٬849الصومال

5٬6251٬500رواندا252٬88867٬437السودان

5٬1121٬363البوسنة والهرسك249٬34366٬492ميامنار

4٬7301٬261ليبريا187٬50050٬000تركيا

4٬6751٬247فييتنام187٬50050٬000هايتي

4٬6531٬241موزامبيق179٬32747٬821مصر

4٬2291٬128سيراليون132٬55835٬349موريتانيا

3٬687983تايالند121٬62532٬433السنغال

2٬653707إيران102٬00127٬200النيجر

2٬431648غامبيا101٬36727٬031تشاد

1٬875500غينيا بيساو52٬10913٬896طاجيكستان

1٬732462ليسوتو51٬72213٬793الفلبني

1٬447386بنن47٬18912٬584إندونيسيا

1٬184316غانا43٬09511٬492مالي

1٬125300اجلزائر28٬6777٬647إثيوبيا

1٬117298مدغشقر24٬6346٬569سري النكا

836223أوغندا22٬7256٬060أفغانستان

824220موريشيوس22٬6446٬038بوركينا فاصو

797213الغابون22٬4025٬974جيبوتي

750200الهند19٬8765٬300تنزانيا

545145زجنبار17٬5374٬677كينيا

22761ليبيا16٬6354٬436جزر القمر

329البحرين

10٬790٬2022٬877٬387املجموع الكلي
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املرفق 4
مساهمات اململكة يف املؤسسات اإلمنائية العربية واإلقليمية والدولية حتى 2014/12/31م

* حسب رأس مال صندوق النقد العربي بتغيير الدينار العربي إلى دوالر أمريكي بسعر الصرف السائد على أساس قيمة وحدة حقوق السحب اخلاصة التي تساوي 1.46 
دوالر أمريكي )ديسمبر/كانون األول 2014م(.

** رأس مال كل من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار، والهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي على أساس أن سعر 
صرف الدينار الكويتي يساوي 3.42 دوالر أمريكي )ديسمبر/كانون األول 2014م(.

*** حسب رأس مال كل من البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات بتغيير الدينارات اإلسالمية إلى دوالرات.
**** تساوي وحدة حقوق السحب اخلاصة 1.48 دوالر أمريكي بالنسبة لصندوق النقد الدولي )ديسمبر/كانون األول 2014م(.

املصدر: اململكة العربية السعودية، الصندوق السعودي للتنمية

املساهمات السعودية رأس املال )دوالر أمريكي(مؤسسات
بالدوالر األمريكي

املساهمات 
السعودية )% من 

رأس املال(

3٬265٬487٬000487٬001٬25014.91صندوق النقد العربي*

6٬840٬034٬2001٬640٬985٬15824.00الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي**

2٬800٬000٬000684٬952٬44424.46املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا

134٬574٬16423٬303٬10017.32املؤسسة العربية لضمان االستثمار**

26٬280٬000٬0006٬204٬416٬00023.61البنك اإلسالمي للتنمية***

3٬435٬008٬4381٬033٬279٬60730.00صندوق أوبك للتنمية الدولية

232٬791٬000٬0008٬022٬800٬0003.44البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

351٬556٬491٬00010٬313٬252٬5002.93صندوق النقد الدولي ****

225٬800٬000٬0002٬498٬330٬0001.11وكالة التنمية الدولية

2٬502٬450٬00030٬062٬0001.20مؤسسة التمويل الدولية

3.652٬000٬000462٬923٬00012.67الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

1٬918٬180٬00059٬813٬0003.12الوكالة الدولية لضمان االستثمار

103٬561٬813٬800193٬912٬2000.20البنك األفريقي للتنمية

-371٬318٬163-صندوق التنمية األفريقي

485٬735٬172108٬990٬00022.43الهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي**

584٬000٬00087٬600٬00015.00املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات***

1٬000٬000٬000150٬000٬00015.00املؤسسة اإلسالمية لتطوير القطاع اخلاص

750٬000٬000120٬000٬00016.00املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة

10٬000٬000٬0001٬000٬000٬00010.00صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

احلساب اخلاص لتمويل مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة واملتوسطة يف
2٬000٬000٬000500٬000٬00025.00البلدان العربية
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املرفق 5
ترتيب البلدان حسب صايف املساعدات اإلمنائية الرسمية* 2005-2014م )مباليني الدوالرات األمريكية(

املجموع2005200620072008200920102011201220132014البلد

32٬39826٬48623٬89228٬43630٬76332٬00331٬93731٬12531٬49732٬215300٬751الواليات املتحدة1

11٬90612٬16312٬91913٬83312٬15413٬64113٬94913٬63914٬22815٬940134٬373أملانيا2

11٬19112٬4528٬80111٬03712٬30513٬95713٬94913٬93617٬87118٬078133٬576اململكة املتحدة3

11٬97812٬27310٬23110٬46712٬51213٬33412٬66912٬52211٬33910٬298117٬623فرنسا4

13٬47512٬2218٬6279٬5828٬5709٬6168٬7128٬61611٬5829٬804100٬806اليابان5

6٬0616٬2616٬4326٬7056٬3566٬5326٬2035٬7675٬4355٬52261٬274هولندا6

4٬4545٬0824٬9695٬1795٬5585٬1735٬6965٬5015٬8276٬47053٬908السويد7

5٬2014٬6454٬7225٬3474٬8355٬5445٬3915٬5554٬9474٬42050٬608كندا8

4٬3154٬1644٬6844٬4115٬2245٬0714٬7934٬8355٬5815٬34148٬418النرويج9

اململكة العربية 10
1٬0471٬8541٬6195٬2603٬3353٬4105٬5413٬1054٬38914٬47044٬030السعودية*

3٬5864٬3165٬1646٬4106٬3536٬0234٬0212٬1192٬3751٬89342٬259إسبانيا11

2٬7613٬3563٬6453٬8463٬7904٬2344٬7005٬0904٬8464٬49840٬765أستراليا12

6٬2244٬3274٬2224٬7853٬2983٬1424٬2572٬8683٬4303٬33239٬885إيطاليا13

2٬6692٬7462٬8102٬8042٬8933٬0122٬9142٬8212٬9272٬97428٬570الدامنرك14

2٬5452٬3342٬2372٬4262٬7072٬5852٬9123٬0813٬2003٬49527٬522سويسرا15

2٬4532٬3852٬1082٬3992٬6893٬1902٬7762٬4272٬3002٬37425٬101بلجيكا16

اإلمارات العربية 17
6039062٬6081٬2949994327017635٬4024٬86118٬569املتحدة

7548746317357479381٬2672٬5283٬3083٬57715٬357تركيا18

1٬9241٬7821٬9281٬7051٬1541٬2731٬0951٬1601٬1711٬12714٬320النمسا19

1٬1351٬0311٬0811٬1831٬3301٬4401٬4111٬3961٬4351٬61513٬056فنلندا20

8194616728991٬0131٬2811٬3641٬6561٬7551٬77011٬690كوريا21

7691٬0511٬1021٬1939749278938438468089٬404أيرلندا22

4504544805915006616896144884165٬342البرتغال23

4664935166595745003963302392544٬429اليونان24

3853854024494384094494674574894٬330نيوزيلندا25

املصدر: data.oecd.org/oda/net-oda.htm وبالنسبة للملكة العربية السعودية، وزارة املالية.
* أرقام اململكة العربية السعودية هي إجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية املقدمة من اململكة، وزارة املالية.
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املرفق 6
اتفاقيات قروض الصندوق السعودي للتنمية املبرمة 2005-2014م

املصدر: اململكة العربية السعودية، التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية 2005-2014م

البلد
املجموع 
مباليني 
الرياالت 
السعودية

املجموع 
مباليني

الدوالرات
األمريكية

البلد
املجموع مباليني 

الرياالت 
السعودية

املجموع 
مباليني

الدوالرات
األمريكية

13636ليسوتو11330أفغانستان

329مدغشقر13937ألبانيا

13536مالوي21257اجلزائر

23463جزر ملديف34191أذربيجان

18850مالي28877البحرين

804214موريتانيا839224بنغالديش

1٬110296املغرب18850بنن

17346موزامبيق25568البوسنة والهرسك

308ميامنار27573بوركينا فاصو

16945نيبال12032بوروندي

15842النيجر8322الكاميرون

1٬312350باكستان7520الرأس األخضر

7520الفلبني9425تشاد

21457رواندا1٬026274الصني

34893السنغال11330جزر القمر

7520سيراليون19552كوت ديفوار

484129سري النكا33890كوبا

1٬250333السودان11330جيبوتي

900240سوريا1٬700453مصر

26972طاجيكستان32887إثيوبيا

18048تنزانيا14138غامبيا

8723توغو9024غانا

1٬536410تونس26872غينيا

8322تركيا26671إندونيسيا

14338أوغندا388103األردن

36397أوزبكستان16343كينيا

31885فييتنام6016كوسوفا

793211اليمن9425قيرغيزستان

12032زامبيا18048لبنان

11٬7153٬124املجموع اجلزئي8٬4812٬262املجموع اجلزئي

20٬1955٬385ا ملجموع الكلي
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املرفق 7
اتفاقيات قروض الصندوق السعودي للتنمية حسب القطاع 2005-2014م

املصدر: اململكة العربية السعودية، الصندوق السعودي للتنمية

القطاع
املجموع2005200620072008200920102011201220132014

مليون دوالر أمريكي

 البنية التحتية1
11811312612978237701863642551٬676االجتماعية

911307956210361983571781741٬509النقل واالتصاالت2

080100802531732831272031٬227الطاقة3

52464010879115270054718الزراعة4

0027275345820210255أخرى5

2142752963115296506381٬0966906865٬385املجموع
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احلواشي اخلتامية
تعرف جلنة املساعدات اإلمنائية املساعدات اإلمنائية الرسمية بأنها "تلك التدفقات املوجهة إلى البلدان واألقاليم الواردة على قائمة . 1

 جلنة املساعدات اإلمنائية للبلدان املتلقية للمساعدات اإلمنائية الرسمية وإلى املؤسسات متعددة األطراف املستوفية للمعايير التالية:
املزودة من قبل وكاالت رسمية، مبا يف ذلك التابعة للدول أو احلكومات احمللية، أو من قبل وكاالتها التنفيذية؛  .1 

كل معاملة من معامالتها:  .2 
 أ(  تدار على أساس أن هدفها الرئيسي يتمثل يف تعزيز التنمية االقتصادية للبلدان النامية ورفاهتها؛ و

ذات طبيعة ميسرة وحتمل عنصر منح ال تقل نسبتها عن 25 يف املائة )محتسبة على أساس معدل خصم 10 يف املائة(".   ب( 
www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm

2 .www.globalhumanitarianassistance.org :التقرير اإلنساني العاملي، 2015م
اللجان واحلمالت اإلغاثية السعودية. 3
تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2013م. 4
5 .www.edc2020. ,التعاون اإلمنائي األوروبي 2020-مذكرة سياسات رقم 13-املانحون العرب: التداعيات على التعاون اإلمنائي املستقبلي

eu/118.0.html

6 .www.aiib.org

7 .www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm :جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
8 .www.preventionweb.net/files/9470_cyclonebangladesh.pdf

9 .www.globalhumanitarianassistance.org

10 .www.fas.org; www.globalhumanitarianassistance.org

11 .www.gppi.net; www.alyoum.com

12 .www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/the_saudi_committee_grants_usd_29_million_to_education_in_

palestine/#.VeVv3o0Vhbp

www.oecd.org/dac/stats. رمبا ال تكون األرقام قابلة للمقارنة بدقة تامة؛ مبا أن أرقام املعونات السعودية واردة يف صورة مساعدات . 13

إمنائية رسمية إجمالية ال صافية. لكن مبا أن القروض السعودية تشتمل على عنصر منح كبير ومتثل 12 يف املائة فقط من اإلجمالي، 
فإنها توفر مقداراً مفيداً للمقارنة.

ليزا ديني وليني وايلد. املانحون العرب: التداعيات على التعاون اإلمنائي املستقبلي. مذكرة سياسات التعاون اإلمنائي األوروبي رقم . 14
www.edc2020.eu/118.0.html 13-مارس/آذار 2011م

15 .www.edc2020.eu/118.0.html ليزا ديني وليني وايلد، مصدر سبق ذكره
سلسلة معارف البنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ديسمبر/كانون األول 2013م، العدد 112. 16
بأسعار 2011م. 17
األرقام اخلاصة باإلمارات العربية املتحدة هي لصايف املساعدات اإلمنائية الرسمية. أما أرقام اململكة العربية السعودية فهي إلجمالي . 18
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الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي 2014م. 20
الصندوق السعودي للتنمية. 21
22 .www.arabnews.com/news/746556
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