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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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د. آشوك نيغام
املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اململكة العربية السعودية



تعتبر اململكة العربية السعودية
أحد كبار البلدان املانحة للمعونات

منــذ أوائــل اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي واململكــة العربيــة الســعودية ناشــطة يف تقــدمي املســاعدات اإلمنائيــة اخلارجيــة، 
حيــث دأبــت اململكــة علــى تقــدمي املعونــات عامليــاً واســتنادا إلــى مــا يتــم حتديــده مــن احتياجــات، بدايــًة مــن تقــدمي املســاعدات 
للشــعوب يف الــدول الهشــة والتــي تعانــي مــن أزمــات إنســانية وانتهــاء بتقــدمي القــروض ذات الفوائــد املنخفضــة واملنــح للبلــدان 

الناميــة منخفضــة الدخــل إلقامــة البُنــى التحتيــة بالغــة األهميــة. 

ــي حجــم املســاعدات  ــغ إجمال ــي عــام 2014م بل ــرة يف حجــم املســاعدات الســعودية. فف ــادة كبي ــرة زي وشــهدت الســنوات األخي
الســعودية 54 مليــار ريــال ســعودي )14.5 مليــار دوالر أمريكــي( وهــو مــا ميثــل نســبة 1.9 يف املائــة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي 
للمملكــة. أمــا مــن حيــث األرقــام املطلقــة، فقــد احتلــت اململكــة املركــز الرابــع يف مجموعــة البلــدان املانحــة مباشــرة بعــد الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة وأملانيــا.  وكنســبة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي، احتلــت اململكــة عــام 2014م املركــز األول 
مــن بــني الــدول، متفوقــة بدرجــة كبيــرة علــى النســبة املســتهدفة واملوضوعــة مــن قبــل األمم املتحــدة املقــدرة بـــ 0.7 يف املائــة مــن 

الدخــل القومــي اإلجمالــي. 

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.

الشكل 1
املساعدات اإلمنائية الرسمية السعودية )باألسعار احلالية، مليارات الدوالرات األمريكية( وإجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية/الدخل 

القومي اإلجمالي من 2005-2014م

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية ومصلحة اإلحصاءات العامة
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اجلدول 1
اململكة العربية السعودية: املساعدات اإلمنائية الرسمية 2005-2014م

السنة
ميالدية

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 

اإلجمالي %
مليون دوالر أمريكي

2005500100461862141٬0470٬٣

20061٬19692452472751٬8540٬5

200796٣101252٣42961٬6190٬4

20084٬٣29٣5120249٣115٬2601٬0

20091٬754٣90209452529٣٬٣٣50٬8

20101٬745108609298650٣٬4100٬6

2011٣٬627155٣228006٣85٬5410٬8

2012٣17248٣421٬10٣1٬096٣٬1050٬4

201٣2٬4722972956٣46904٬٣890٬6

201411٬864124٣621٬4٣468614٬4701٬9

28٬7671٬9662٬2765٬6375٬38544٬030املجموع

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.

تتمثل أغلب مساعدات المملكة العربية 
السعودية في منح مدفوعة بالتزام قوي نحو 

اإلغاثة اإلنسانية 

تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية أغلــب مســاعداتها يف شــكل مســاعدات إنســانية وإمنائيــة ومنــح تصــل إلــى 78 يف املائــة مــن 
إجمالــي املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية الســعودية. وعلــى الرغــم مــن تغيــر حجــم املعونــات الكليــة علــى مــدار الســنوات إال أنهــا 

تتخــذ منحــى متصاعــداً ســجل يف عــام 2014 م زيــادة هائلــة نظــراً لألوضــاع اإلقليميــة والعامليــة. 
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الشكل 2
إجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية السعودية 2005-2014م

  املنح واملساعدات اإلنسانية

  القروض امليسرة

  التعاون متعدد األطراف

  املساهمات املقدمة للمنظمات املؤسسات الدولية 

%78

%12

%5

%5

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية 

ــدان اإلســالمية يف  ــى البل ــى أنهــا موجهــة إل ــى املســاعدات الســعودية عل ــا إل ــي يُنظــر به ــة الت ــة التقليدي ورغــم الصــورة النمطي
ــدان واملجتمعــات  ــدأ واحــد وهــو مســاعدة البل ــا مب ــدأ االسترشــادي األساســي له ــا وآســيا، إال أن املب ــة وأفريقي املنطقــة العربي
احملتاجــة بغــض النظــر عــن عــرق أو ديــن. فقــد قدمــت اململكــة العربيــة الســعودية باســتمرار دعمــاً ماليــاً للبلــدان األقــل منــواً 

ــة اإلنســانية. ــي للكــوارث واإلغاث ــل الدول ــرة كمســاهم نشــط يف التموي ــرز دورهــا يف الســنوات األخي وب

تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية مســاعداتها بشــكل ثنائــي مــن خــالل وزارة املاليــة ومؤسســات 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 كاألمم املتحــدة والبنــك الدولــي.

وتصنــف اململكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث اجلهــود اإلنســانية كســابع أكبــر مانــح إنســاني يف العالــم لعــام 2014م، وغالبــا مــا 
تقــدم مســاعداتها اإلنســانية عبــر شــراكة وثيقــة مــع منظومــة األمم املتحــدة. وتقــدم اململكــة العربيــة الســعودية عنــد وقــوع كارثــة 
وعندمــا تكــون هنــاك حاجــة شــديدة، مســاهمات كبيــرة وعاجلــة بغــض النظــر عــن االنتمــاء الدينــي أو األصــل العرقــي كمــا يف 

حالتــي نيبــال يف 2015م وهايتــي يف 2010م.
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الشكل 3
أكبر 20 بلداً متلقياً للمساعدات اإلنسانية السعودية 2005-2014م )مباليني الدوالرات األمريكية(

الفلبني
طاجيكستان

تشاد
النيجر

السنغال
موريتانيا

مصر
هايتي
تركيا

ميامنار
السودان
الصومال

الصني
فلسطني

بنغالديش
باكستان

سوريا
اليمن

العراق
لبنان

1500 ٣00 450 600

املصدر: اململكة العربية السعودية، وزارة املالية

الصندوق السعودي للتنمية - وكالة معونات عريقة
ــدوق عــام 1974م  ــة الســعودية. وتأســس الصن ــة العربي ــى يف اململك ــة  األول ــة هــو املؤسســة اإلمنائي ــدوق الســعودي للتنمي الصن
مبوجــب مرســوم ملكــي ككيــان قانونــي مســتقل وبــدأ أعمالــه يف 1975م. والهــدف الرئيســي للصنــدوق، كمــا هــو محــدد يف نظامــه، 
املســاهمة يف متويــل املشــاريع اإلمنائيــة يف الــدول الناميــة عــن طريــق منــح القــروض لتلــك الــدول، ودعــم الصــادرات الوطنيــة غيــر 
النفطيــة عــن طريــق متويــل الصــادرات وضمانهــا. يبلــغ رأس مــال الصنــدوق حاليــاً نحــو ٣1 مليــار ريــال ســعودي )8.27 مليــار 
دوالر أمريكــي(. تولــى الصنــدوق تقــدمي مــا يقــدر بـــ12 يف املائــة مــن املعونــات الســعودية الكليــة علــى هيئــة قــروض علــى مــدى 
الفتــرة مــن 2005م إلــى 2014م مبتوســط ســعر فائــدة يتــراوح بــني 1 و 2 يف املائــة وفتــرة ســداد تصــل إلــى 50 ســنة وفتــرة ســماح 
10 ســنوات، كمــا تتمتــع قــروض الصنــدوق الســعودي للتنميــة بأعلــى نســبة منــح علــى مســتوى العالــم - التــي تتــراوح نســبته مــن 

٣5 إلــى 59 يف املائــة - مــن بــني مقدمــي القــروض اإلمنائيــة مقارنــة باملؤسســة الدوليــة للتنميــة التابعــة للبنــك الدولــي. 

تقــدم اململكــة عــادة معوناتهــا مباشــرة إلــى احلكومــة املتلقيــة وشــركاء التنفيــذ احملليــني. ويتبنــى الصنــدوق نهجــاً نشــطاً يف إدارة 
ــادة  ــة كأســلوب لزي ــت هــذه هــي الطريقــة املفضل ــا. وقــد ظل ــة األمــوال وإدارته ــه إدارة متخصصــة مبتابع ــح ولدي القــروض واملن

فعاليــة املعونــات وحتقيــق أهــداف املشــاريع يف الوقــت احملــدد.
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الشكل 4
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

1٣6٣6ليسوتو11٣٣0أفغانستان

٣29مدغشقر1٣9٣7ألبانيا

1٣5٣6مالوي21257اجلزائر

2٣46٣جزر ملديف٣4191أذربيجان

18850مالي28877البحرين

804214موريتانيا8٣9224بنغالديش

1٬110296املغرب18850بنن

17٣46موزامبيق25568البوسنة والهرسك

٣08ميامنار2757٣بوركينا فاصو

16945نيبال120٣2بوروندي

15842النيجر8٣22الكاميرون

1٬٣12٣50باكستان7520الرأس األخضر

7520الفلبني9425تشاد

21457رواندا1٬026274الصني

٣489٣السنغال11٣٣0جزر القمر

7520سيراليون19552كوت ديفوار

484129سري النكا٣٣890كوبا

1٬250٣٣٣السودان11٣٣0جيبوتي

900240سوريا1٬70045٣مصر

26972طاجيكستان٣2887إثيوبيا

18048تنزانيا141٣8غامبيا

872٣توغو9024غانا

1٬5٣6410تونس26872غينيا

8٣22تركيا26671إندونيسيا

14٣٣8أوغندا٣8810٣األردن

٣6٣97أوزبكستان16٣4٣كينيا

٣1885فييتنام6016كوسوفا

79٣211اليمن9425قيرغيزستان

120٣2زامبيا18048لبنان

11٬715٣٬124املجموع اجلزئي8٬4812٬262املجموع اجلزئي

20٬1955٬385ا ملجموع الكلي
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ــة الرئيســية  ــدان اإلســالمية، تبرهــن الوكال ــى البل ــى الرغــم مــن أن التصــور الســائد هــو أن املعونــات الســعودية تركــزت عل وعل
ــة، لكــن  ــة مؤهل ــدان النامي ــات القــروض مدفوعــة باالحتياجــات. فــكل البل ــى أن عملي ــاً عل ــة( عملي ــدوق الســعودي للتنمي )الصن

ــدان منخفضــة الدخــل.  ــدان األقــل منــواً والبل ــة للبل تعطــى األولوي

مــن املهــم أن ننــوه إلــى أن عمــل الصنــدوق الســعودي للتنميــة الفعلــي يتجــاوز تقــدمي القــروض. كمــا يديــر الصنــدوق الســعودي 
للتنميــة - بنــاء علــى طلــب مــن احلكومــة - القــروض واملنــح التــي تقدمهــا وزارة املاليــة.  يغطــي إجمالــي أنشــطة الصنــدوق 8٣ 

بلــداً منــذ عــام 1975م وتشــمل 45 بلــداً مــن أفريقيــا و٣1 مــن آســيا و4 مــن أوروبــا و٣ مــن أمريــكا الالتينيــة.  

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

ومــن ضمنهــا وزارات، تقــدم املســاعدات اإلنســانية مباشــرة 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. وينقســم تصــور املركــز إلــى مرحلتــني: املرحلــة احلاليــة 
املباشــرة التــي يركــز فيهــا علــى إيصــال جهــود اإلغاثــة الســعودية لليمــن الــذي ُخصــص لــه ميزانيــة مببلــغ 274 مليــون دوالر ) 
1.027مليــار ريــال ســعودي( مــن خــالل األمم املتحــدة، باإلضافــة إلــى 267 مليــون دوالر أمريكــي )مليــار ريــال ســعودي( مقدمــة 
مــن امللــك ســلمان للمســاعدات اإلنســانية العامليــة، أمــا املرحلــة الثانيــة فتشــمل وضــع اســتراتيجية طويلــة األجــل لتنســيق وإعــادة 
تنظيــم املســاعدات اإلنســانية الســعودية حتــت مظلــة واحــدة. ولهــذا الغــرض فهــو يســتبق األحــداث علــى جبهــات عــدة، وذلــك 
ــذ( والنهــوض  ــه عــن التنفي ــزاً ل ــى التنســيق )متيي ــى عل ــز بالدرجــة األول بإنشــاء نظــام لتســجيل املســاعدات اإلنســانية، والتركي
بقــدرات املنظمــات غيــر احلكوميــة والــوكاالت اإلغاثيــة الســعودية يف إيصــال املســاعدات اإلنســانية. كمــا سيشــرف مركــز امللــك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية علــى احلمــالت الشــعبية للمســاعدات اإلنســانية. عــالوة علــى ذلــك، ومــع تطــور عمــل املركــز، 

ســيُنظر يف إســناد مســؤولية تنســيق املســاعدات اإلمنائيــة عمومــاً إلــى املركــز.

اململكة العربية السعودية واملانحون اآلخرون
ومــن حيــث األرقــام املطلقــة، احتلــت اململكــة املركــز الرابــع يف مجموعــة البلــدان املانحــة مباشــرة بعــد الواليــات املتحــدة واململكــة 

املتحــدة وأملانيــا )الشــكل 5(.  

ــع  ــة يف 2014م مرتف ــي للمملك ــي اإلجمال ــة للدخــل القوم ــة الرســمية اإلجمالي ــن أن نســبة املســاعدات اإلمنائي ــى الرغــم م وعل
علــى مســتوى العالــم، فإنــه يتناســب مــع حجــم التبرعــات العربيــة، علمــاً بــأن اململكــة هــي األعلــى. فقــد قــّدم املانحــون العــرب يف 
املتوســط 1.5 يف املائــة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي مــن 197٣م إلــى 2008م. وعلــى الرغــم مــن أن أكثــر مــن نصــف املعونــات 
العربيــة ُقدمــت تقليديــاً لبلــدان عربيــة أخــرى، فقــد منــت املعونــات املقدمــة مؤخــراً لبلــدان أخــرى وخصوصــاً البلــدان اآلســيوية 

واألفريقيــة. وكمــا قدمــت اململكــة مســاندة ســخية وثابتــة لفلســطني والعــراق ولبنــان.

وســعت اململكــة العربيــة الســعودية والبلــدان اخلليجيــة علــى وجــه التحديــد إلــى تقــدمي مســاعدتها املاليــة اســتجابة لألزمــة املاليــة 
يف 2008م -2011م.  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 املســاعدات مرتفعــة 
نســبياً )يف املتوســط( عنــد 4.8 مليــار دوالر ســنوياً. وجنــد أن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية ومبعــدالت حقيقيــة املقدمــة مــن 
ــع التــي ســبقت األزمــة. وقــد زادت  ــة بالســنوات األرب ــة وذلــك مقارن ــاء األزمــة املالي ــة ازدادت مبقــدار الثلثــني أثن االــدول الثالث
اململكــة معوناتهــا أكثــر مــن ســواها، حيــث واصلــت احتــالل املركــز األول مــن بــني الثــالث دول وشــكلت 80 يف املائــة مــن إجمالــي 

املعونــات أثنــاء األزمــة.
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الشكل 5
أكبر 10 مانحني 2014م )مبليارات الدوالرات األمريكية(

الشكل 6
اململكة العربية السعودية والبلدان العربية األخرى، 2007-201٣م 
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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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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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الشكل 7
إجمالي صايف املساعدات اإلمنائية الرسمية، النسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمالي، 2014م*

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، املساعدات اإلمنائية الرسمية، وزارة املالية السعودية

* للمملكة العربية السعودية إجمالي املساعدات اإلمنائية الرسمية
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النرويج الدمنارك
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العطاء الشعبي قوة كبيرة
ومــن اجلهــات املهمــة األخــرى يف مجــال تقــدمي 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. كمــا تتجلــى مبــادئ الــزكاة والصدقــة، التــي توجــب علــى كل مســلم مســاعدة غيــره مــن 
احملتاجــني، أيضــاً يف ممارســات املؤسســات امللكيــة وحمــالت تنســيق املســاعدات اإلنســانية. وتنخــرط املنظمــات غيــر احلكوميــة 
واملنظمــات شــبه احلكوميــة وحمــالت اإلغاثــة الشــعبية بشــكل متزايــد يف تقــدمي املســاعدات إلــى بلــدان خــارج نطاقهــا التقليــدي. 
ــة  ــات التــي تخصصهــا احلكومــة، جنــد البــر والعطــاء الشــعبي قــوة مهمــة بالنســبة للمســاعدات اإلمنائي وباإلضافــة إلــى املعون
ــى  ــة اإلنســانية، إل ــة لإلغاث ــادات األخــرى يطلقــون بانتظــام حمــالت وطني الســعودية. فخــادم احلرمــني الشــريفني نفســه والقي
جانــب التبرعــات التــي حتصدهــا احلمــالت الفرديــة والتــي قــدرت مبــا يقــارب 120 مليــون دوالر أمريكيــاً ملواجهــة الســيول يف 

الباكســتان عــام 2010م.

ــداءات الشــعبية للعطــاء باســتجابات  ــات اإلنســانية. وحتظــى الن ــّدم نشــط وســخي للمعون ــور الســعودي بوجــه عــام مق فاجلمه
فرديــة كبيــرة تتــم بتنظيــم مــن قبــل حمــالت وجلــان اإلغاثــة الســعودية الشــعبية وبإشــراف صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد 
بــن نايــف، ولــي العهــد ووزيــر الداخليــة.  ويتــم جمــع مبالــغ كبيــرة مــن خــالل احلمــالت التلفزيونيــة اســتجابًة للنــداءات اإلنســانية 
التــي تُطلــق بتنســيق مكتــب اللجــان واحلمــالت اإلغاثيــة الســعودية. وتعمــل جلــان اإلغاثــة عــن كثــب مــع احلكومــات واملجتمعــات 
املتلقيــة للمعونــات. وقــد جمعــت مبلغــاً تراكميــاً حوالــي ٣.8 مليــار ريــال ســعودي )حوالــي مليــار دوالر(. وقــد خفــض مكتــب جلــان 

اإلغاثــة تكاليفــه اإلداريــة إلــى حدهــا األدنــى حيــث تبلــغ 1.5 يف املائــة مقــدرة علــى أســاس تراكمــي.
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التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
بــدأت املســاعدات الســعودية املقدمــة إلــى بلــدان أخــرى يف مرحلــة مبكــرة وذلــك يف اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي انطالقــاً 
مــن مبــادئ احتــرام الــذات واالعتمادعلــى النفــس والتضامــن املتبــادل. لعبــت اململكــة العربيــة الســعودية دوراً مهمــاً يف خطــة عمــل 
بوينــس أيــرس الشــهيرة لســنة 1978م التــي ألزمــت البلــدان بتشــجيع التعــاون الفنــي بــني البلــدان الناميــة كإســتراتيجية أساســية 
لالســتجابة لتحدياتهــا اإلمنائيــة. وقــد اســتفادت اململكــة العربيــة الســعودية كثيــراً مــن املشــورة الفنيــة التــي تلقتهــا مــن البلــدان 

الناميــة األخــرى.  

التركيز على النتائج، ومساعدة احملتاجني 

تلتــزم اململكــة العربيــة الســعودية التزامــاً عميقــاً بالنتائــج وتقــدمي املســاعدات للمحتاجــني مباشــرة، وهــو مبــدأ متأصــل يف تعاليــم 
اإلســالم، حيــث تُعتبــر مبــادئ الــزكاة والصدقــات احملــرك الدافــع وراء املعونــات اإلمنائيــة واملســاعدات اإلنســانية الســعودية. 

وتفتخــر اململكــة بســجلها كأحــد مانحــي املعونــات ويف الوقــت ذاتــه تــدرك احلاجــة إلــى إيــالء عنايــة أكبــر لتحســني نظــم التدقيــق 
ورفــع التقاريــر حــول املعونــات لتعزيــز الفعاليــة الكليــة للمعونــات الســعودية. 

ويعــد مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية الــذي تأســس مؤخــراً يف مايو/أيــار 2015م خطــوة كبيــرة يف هــذا االجتــاه، 
حيــث يهــدف املركــز إلــى تعظيــم حجــم احلضــور الســعودي الكبيــر أصــاًل يف مجــال اإلغاثــة اإلنســانية العامليــة فضــاًل عــن تبســيط 
عمليــة تقــدمي اإلغاثــة اإلنســانية الســعودية. فــال يســعى املركــز إلــى تنســيق املســاعدات اإلنســانية فحســب، بــل ســيركز أيضــاً 

علــى النهــوض بقــدرات املجتمــع املدنــي الســعودي علــى تنفيــذ األنشــطة اإلغاثيــة يف اخلــارج. 

www.arabnews.com/news/746556  1

www.oecd.org/dac/stats  2. ربما ال تكون األرقام قابلة للمقارنة بدقة تامة؛ بما أن أرقام المعونات السعودية واردة في صورة مساعدات إنمائية رسمية إجمالية ال صافية. لكن بما 

أن القروض السعودية تشتمل على عنصر منح كبير وتمثل 12 في المائة فقط من اإلجمالي، فإنها توفر مقداراً مفيداً للمقارنة.

 ٣  ليزا ديني وليني وايلد. المانحون العرب: التداعيات على التعاون اإلنمائي المستقبلي. مذكرة سياسات التعاون اإلنمائي األوروبي رقم 13-مارس/آذار2011م 

www.edc2020.eu/118.0.html

www.edc2020.eu/118.0.html 4  ليزا ديني وليني وايلد، المصدر السابق

5  سلسلة معارف البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ديسمبر/كانون األول 2013م، العدد 112

6  بأسعار 2011م
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املرفق 1
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

20051٬874٣7617469880٣٣٬9250.٣

20064٬484٣4٣1689261٬0٣16٬95٣0.5

2007٣٬61٣٣79948781٬1106٬0720.4

200816٬2٣٣1٬٣16779٣41٬16619٬7261

20096٬5791٬46٣7841٬6951٬98412٬5040.8

20106٬54٣4042٬2851٬1182٬4٣812٬7870.6

20111٣٬6015811٬206٣٬0002٬٣9٣20٬7800.8

20121٬1899291٬2824٬1٣64٬11011٬6460.4

201٣9٬2711٬1151٬1072٬٣782٬58816٬4590.6

201444٬4884651٬٣575٬٣782٬57٣54٬2611.9

107٬8757٬3728٬53421٬13920٬194165٬113املجموع

- 10 -




