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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

التقارير  فبحسب  الراهن،  الوقت  وحتى  نشأتها  منذ  متسارعًا  نموًا  السعودية  العربية  المملكة  في 
الصادرة عن المنظمات العالمية المختصة بالشأن اإلغاثي واإلنساني تجاوز إجمالي ما أنفقته على برامج 
المساعدات اإلنسانية خالل األربعة عقود الماضية مبلغ )115 مليار دوالر(، استفاد منها أكثر من 90 دولة 
في العالم، وهو ما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات اإلنسانية واإلنمائية. وما يميز المسيرة 
اإلنسانية للمملكة هي االستجابة السريعة، وارتفاع حجم المساعدات والعطاء الشعبي، وتقديم غالبية 

المساعدات على هيئة منح؛ وهو النهج الفعلي لمملكة اإلنسانية. 
اإلنسانية  األزم��ات  حّل  في  لإلسهام  العالم،  دول  مختلف  إلى  مساعداتها  تقديم  على  المملكة  دأبت 
والتخفيف من معاناة الشعوب، جراء الكوارث الطبيعية والحروب دون أي اعتبار لديٍن أو عرق، والسعي 

إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. 

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

شهدت مسيرة العمل 
اإلغاثي واإلنساني ..

115 مليار دوالر إجمالي 
إنفاق المملكة 

استفاد منه 90 دولة
خالل 40 عاًما



من المملكة
إلى كل العالم

من خالل إنشاء المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية، فضاًل عن الحمالت الوطنية التي تطلقها 
المملكة لتخفيف معاناة ما ال ُيحصى من البشر الذين يعانون من أزمات في مختلف أنحاء العالم، 
فقد أنشأت المملكة الصندوق السعودي للتنمية في عام 1975م لتمويل المشروعات اإلنمائية 
حول العالم، والعمل في مجاالت البنية التحتية االجتماعية، والنقل واالتصاالت، والطاقة والزراعة 
رة التي تعود بالنفع على ماليين  لتحسين الموارد االجتماعية واالقتصادية من خالل القروض الميسَّ

األشخاص، وال تشكل عبئًا على البلدان المتلقية. 
وقد أسس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مركزًا لإلغاثة واألعمال 

ويتضح إرث العمل 
اإلنساني في المملكة ..

اإلنساني  العمل  لتنسيق  2015م  ع��ام  مايو  شهر  في  اإلنسانية 
والعمل  الفقر،  ة  حدَّ تخفيف  في  المملكة  دور  يعّزز  وبما  بفّعالية، 

على تحقيق السالم واالستقرار والرفاه العالمي.
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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

أواًل: منطلقات

المساعدات 
السعودية 

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

-حكومًة  السعودية  العربية  المملكة  تمنح 
أس��اس  على  اإلنسانية  مساعداتها  وشعبًا- 
الحاجة، بغض النظر عن خصائص المستفيدين، 
تذهب  السعودية  التنمية  مساعدات  فمعظم 
من  ج���زءًا  ب��ال��ض��رورة  ليست  فقيرة  دول  إل��ى 
بينها  وم���ن  اإلس���الم���ي،  أو  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م 
الكاميرون، وغامبيا، ومالوي، والنيجر، ونيبال، 
وجامايكا، وبوركينا فاسو، وسيريالنكا، وكينيا. 

هدفت المملكة منذ تأسيس »مركز الملك عبد 
الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات« في 
فيينا إلى إيجاد روابط إنسانية مشتركة، وتعزيز 
المتطّرفة.  النظر  وجهات  ومحو  السالم  روح 
تقّدمها  التي  اإلنسانية  المساعدات  وتسهم 
اإلسالمية  غير  ال��دول  من  ع��دد  إل��ى  المملكة 
تنمية  في  اإلنسانية  واألزم���ات  ال��ح��االت  في 
الدول  وأبناء  الدول  تلك  أبناء  بين  الحوار  روح 

اإلسالمية.

1 - المبادئ اإلنسانية

2 - تعزيز الحوار بين أتباع 
األديان والثقافات 



في  المترسخة  والثقافية  الدينية  القيم  تؤثر 
الخيري  اإلنفاق  نمط  على  السعودي  المجتمع 
االنساني  العمل  فمفهوم  كبير،  بشكل  بها 
كالزكاة  المختلفة،  ال��خ��ي��ري  اإلن��ف��اق  وأوج���ه 
الدين  في  بقوة  عليها  التأكيد  تم  والصدقة 
للتصّدق  قويًا  حافزًا  يشكل  وهذا  اإلسالمي، 

لدى أفراد المجتمع السعودي.

اإلقليمي  بدورها  القيام  إلى  المملكة  تسعى 
والعالمي مع بقية الدول والمنظمات العالمية 
وذلك  الدوليين،  والسلم  األم��ن  تحقيق  في 
األم��ن  م��ه��ددات  لمختلف  تصّديها  خ��الل  م��ن 
الغذائي،  العالميين، كمهددات األمن  والسلم 
مثل المجاعات التي تجتاح بعض دول العالم، 
وخ��ص��وص��ًا دول ال��ق��ارة األف��ري��ق��ي��ة، واألم��ن 
ك��ال��زالزل  الطبيعية،  ال��ك��وارث  مثل  البيئي، 
��ر، واألم���ن  وال��ف��ي��ض��ان��ات وال��ت��ل��وث وال��ت��ص��حُّ

الصحي، مثل األمراض واألوبئة. 
للمملكة  القيادي  ال���دور  على  الحفاظ  يمثل 
في  أساسية  أول��وي��ة  اإلس��الم��ي  العالم  ف��ي 
سياساتها الخارجية، ففيها الحرمان الشريفان، 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مقر 
أكبر  ثاني  التي تعد  التعاون اإلسالمي  منظمة 
منظمة دولية بعد األمم المتحدة. وهذا الُبعد 
جميع  لدى  أنَّ  أيضًا  يعني  والثقافي  التاريخي 
تجاه  بالمساعدة  عاليًة  توقعاٍت  المسلمين 
ليس  تتلقى طلبات من دولهم  التي  المملكة 
وإنما  اإلنسانية،  ال��ك��وارث  أوق��ات  في  فقط 
وتستجيب  تنموية،  احتياجات  لتغطية  أيضًا 
المملكة لمثل هذه المطالب على األقل التزامًا 

منها بدورها القيادي للعالم اإلسالمي.

4 - أوجه اإلنفاق الخيري

3 - اإلسهام في تحقيق 
األمن والسلم الدوليين

ال��م��م��ل��ك��ة  م���ك���ان���ة   -  5
ال��ت��اري��خ��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م 

اإلسالمي
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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

ثانًيا: حجم المساعدات

اإلنسانية السعودية 

20
19

% 12
قروض ميسرة

% 5
اإلسهامات المقدمة 

للمنظمات والهيئات الخيرية

% 5
اإلسهامات المقدمة 

لمنظمات متعددة األطراف

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج



90
مليار دوالر

19
96

% 78

80 دولة

حجم المساعدات التي 
قدمتها المملكة

شملت أكثر من

ِمَنح ومساعدات 
إنسانية

أشكال المساعدات 
المقدمة
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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

ثالًثا: إسهامات المملكة

في المؤسسات
اإلنمائية العربية واإلقليمية والدولية

في دعم وتمويل نحو )20( مؤسسة إنمائية من المؤسسات العاملة على المستوى العربي واإلقليمي والدولي، 
والمصرف  واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  العربي،  النقد  صندوق  هي:  المؤسسات  وهذه 
للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  االستثمار،  لضمان  العربية  والمؤسسة  أفريقيا،  في  االقتصادية  للتنمية  العربي 
التنمية  ووكالة  الدولي،  النقد  وصندوق  والتعمير،  لإلنشاء  الدولي  والبنك  الدولية،  للتنمية  أوبك  وصندوق 
الزراعية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار،  الدولية، و الصندوق الدولي للتنمية  التمويل  الدولية، ومؤسسة 
والبنك األفريقي للتنمية، و صندوق التنمية األفريقي، والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، والمؤسسة 
والمؤسسة  الخاص،  القطاع  لتطوير  اإلسالمية  والمؤسسة  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية 
اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة، و صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والحساب الخاص لتمويل مشروعات 
القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية. وتأتي إسهامات المملكة في هذه المؤسسات من خالل 

دعم رأس مالها، والمشاركة في تأمين مستلزماتها ودعم مشروعاتها.

تسهم المملكة العربية 
السعودية ..

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج



% 30% 25

% 24

 نسبة إسهام المملكة من 
رأس مال صندوق أوبك 

للتنمية الدولية

 نسبة إسهام المملكة 
من رأس مال الحساب 

الخاص لتمويل مشروعات 
القطاع الخاص الصغيرة 
والمتوسطة في البلدان 

العربية

 نسبة إسهام المملكة 
من رأس مال الصندوق 

العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي

نسبة إسهام المملكة من 
رأس مال المصرف العربي 

للتنمية االقتصادية في 
أفريقيا

نسبة إسهام المملكة من 
رأس مال البنك اإلسالمي 

للتنمية

% 24.46

% 23.61
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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

رابًعا: مركز الملك سلمان

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
أنموذج للجهود اإلنسانية للمملكة العربية السعودية  



في مايو عام 2015م ليكون مركزًا دوليًا متخصصًا باألعمال اإلغاثية واإلنسانية بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين الفعليين، 
وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، من خالل آلية رصد دقيقة، وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم عبر قنوات إيصال 
تكون متنوعة  أن  المركز  يقّدمها  التي  والبرامج  المشروعات  المركز. وروعي في  بإشراف مباشر من  عالية  ذات موثوقية 

بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعّرضوا لها، ومن ذلك المساعدات الغذائية والطبية
 والرعاية اإلنسانية، إضافة إلى مساعدات إنمائية وتنموية.

أنشئ مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ..

1 - حجم مشروعات المركز

النشأة والتأسيس

1062168
شريًكامشروًعا

3
 بلغ عدد المشروعات
 اإلنمائية واإلغاثية التي
 قّدمها مركز الملك سلمان
 في مختلف دول العالم
 حتى تاريخ 2019/9/30م

 بقيمة إجالية
بلغت أكثر من

 وتم تنفيذها
 من خالل

مليارات

أممًيا، ودولًيا،وحلًيا
دوالر

أ- حجم وأنواع مشروعات مركز الملك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية
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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

يسعى المركز إلى تحقيق األمن الغذائي بكل أبعاده اإلنسانية، ويشمل تق�ديم مس�اعدات للمتضرري�ن م�ن الحروب والكوارث الطبيعية 
متنوعة،  وإيوائية  غذائية  مساعدات  المركز  يقدم  حيث  والجفاف،  واألعاصير  والسيول  والفيضانات  كالزالزل  اإلنسانية،  واألزمات 
وتتناسب مع أوضاع المتضررين وبما يلبي احتياجاتهم، ويساعدهم للتغلب على الظروف واآلثار الناجمة عن  تلك الكوارث، كتقديم 
السالل الغذائية من التمور ودقيق القمح والرز والسكر، وتقديم القسائم اإللكترونية لألسر المحتاجة، وإنشاء الوح��دات الس��كنية 
ف��ة، وإقامة المخيمات وتجهيزها بكل ما تحتاج، وتأهيل المراكز الجماعية وتجّمعات النازحين داخليًا، وتوفير  الجاه��زة والمؤثث��ة والمكيَّ

الحماية لألطفال المفصولين عن ذويهم، والذين يحتاجون الدعم النفسي واالجتماعي.
ذها المركز في مجال األمن الغذائي واإليواء منذ انطالقة أعماله وحتى شهر سبتمبر 2017م )33( دولة  وشملت المشروعات التي نفَّ
ذها المركز من خالل )39( شريكًا دوليًا ومحليًا، وبلغ عدد  من قارات آسيا وأفريقيا وأوربا، وبلغ عدد هذه المشروعات )118( مشروعًا نفَّ

المستفيدين منها على مستوى العالم )27.692.206( مليون شخص بقيمة إجمالية بلغت )373.662.772( مليون دوالر. 

األمن الغذائي واإليواء

2 - أنواع مشروعات المركز

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

 27.692.206  مليون شخص
373.662.772 مليون دوالر



التعليم والحماية والتعافي المبكر
يسعى المركز إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالتعليم والطوارئ ومراكز التأهيل االجتماعي في الدول المتلقية للمساعدات 
لتطوير الخدمات التعليمية، ودعم الطالب والكوادر اإلدارية، من خالل تأسيس المدارس، ودعم المشروعات اإللكترونية التعليمية، 

والبث الفضائي التعليمي، وإعادة تأهيل األطفال المتضررين من األزمات والكوارث، وإلحاقهم بالمدارس.
المبكر  والتعافي  الحماية  أطر  توفير  إلى  تهدف  التي  المشروعات  من  عدد  لتنفيذ  التعليمية،  الخدمات  جانب  إلى  المركز،  وسعى 
ألفراد المجتمع المتلقي للمساعدات، كمشروع إزالة مخّلفات الحرب الخطرة في المناطق الحيوية، والمرافق الصحية، والتجمعات 
السكانية، والطرق والمزارع، وتحسين الوضع األمني لتسهيل تدفق منظمات العمل اإلنساني لتقديم مساعداتها للمحتاجين، وتعيين 
فرق عمل مختصة تحت إدارة المساعدات اإلنسانية بهدف دعم التماسك االجتماعي، وتقديم برامج متخصصة إليجاد فرص عمل 

للعاطلين، وإنشاء مراكز تأهيل للمصابين والمتضررين جراء الكوارث.
ضوا لالستخدام الالإنساني من قبل ميليشيات الحوثي  ذه المركز من برامج لتأهيل أكثر من 2000 طفل يمني تعرَّ ومن ذلك ما نفَّ

االنقالبية باستخدامهم أدوات حرب.
ذ المركز في مجال التعليم والحماية والتعافي المبكر منذ انطالقة أعماله وحتى شهر سبتمبر 2017م )23( مشروعًا من خالل  وقد نفَّ

)14( شريكًا دوليًا ومحليًا، استفاد منها أكثر من )4( ماليين شخص، وبقيمة إجمالية بلغت )80.982.879( مليون دوالر.

2000 طفل يمني

14 شريًكا
23 مشروًعا

80.982.879 مليون دوالر
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واألزمات  الكوارث  المتضررة من  المناطق  الصحي في  الوضع  وتحسين  الطبية  الرعاية  تقديم  إلى  الملك سلمان  مركز  يهدف 
التوعية  مستوى  رفع  إلى  الهادفة  المشروعات  إطالق  خالل  من  لها،  يقّدمها  التي  للمساعدات  المتلقية  الدول  في  اإلنسانية 
الطبية،  االحتياجات  كل  وتأمين  والتأهيل  العالج  في  المتمثلة  الكاملة  الطبية  الرعاية  وتقديم  األمراض،  مختلف  من  والوقاية 
وبناء المشافي والمراكز الطبية الالزمة، وإجراء عمليات فصل التوائم، واستضافة والديهم في فترة النقاهة. وإلى جانب معالجة 
الوضع الصحي وتحسينه يسعى المركز إلى المساهمة في دعم خدمات المياه والتعقيم واإلصحاح البيئي، وحفر اآلبار لتوفير مياه 

الشرب، والصرف الصحي، وتجهيز المرافق الصحية لتلبية احتياجات المتضررين من الكوارث واألزمات اإلنسانية.
ذها المركز في مجال الصحة والمياه واإلصحاح البيئي خالل األعوام )2015م - 2016م - 2017م(  بلغ عدد المشروعات التي نفَّ
إلى  وصلت  إجمالية  وبقيمة  دول��ة،   )13( في  شخص  مليون   )75( نحو  منها  استفاد  شريكًا،   )51( مع  بالتنسيق  مشروعًا   )79(

)250.660.923( مليون دوالر.
وتأتي المشروعات الصحية في مقدمة ما قدمته المملكة من خالل المركز، استجابًة لنداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف 
لمكافحة الكوليرا في اليمن بمبلغ )66.7( مليون دوالر، بناًء على توجيه من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

م����ج����ال ال���ص���ح���ة وال���م���ي���اه 
واإلصحاح البيئي 

 75  مليون شخص
250.660.923 مليون دوالر



النقل  عمليات  متطلبات  وتأمين  والنازحين،  الالجئين  نقل  عمليات  في  المركز  يبذلها  التي  الجهود  في  المجال  هذا  أبعاد  تتمثل 
وتنسيق الشؤون اإلنسانية في الدول التي تجري فيها مثل هذه العمليات، جراء الحروب والكوارث، كما هو الحال في الجهود التي 

يبذلها المركز لتأمين عمليات نقل الالجئين والنازحين في كل من سورية واليمن.
ذها المركز في مجال الخدمات اللوجستية، ودعم وتنسيق العمليات اإلنسانية خالل األعوام )2015م -  وبلغ عدد المشروعات التي نفَّ
2016م - 2017م( )11( مشروعًا بالتنسيق مع )4( شركاء، استفاد منها )15.657( شخصًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى )56.624.805( 

مليون دوالر.
ذها المركز في مجال الخدمات اللوجستية في أربع دول هي اليمن وسورية وإثيوبيا وزامبيا. ومما تجدر  زت المشروعات التي نفَّ تركَّ
اإلشارة إليه أّن المشروعات التي يقّدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية يدخل من ضمنها المشروعات المقدمة 
لالجئين والنازحين والعالقين على الحدود في كل من: سورية واليمن والعراق والسودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وأفغانستان 

وطاجيكستان وقيرغيزستان وبوركينافاسو واإلكوادور.
بلغ عدد المشروعات التي قّدمها المركز لالجئين والنازحين والعالقين على الحدود في تلك الدول خالل العامين 2015م - 2016م 
أربعين مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى )214.664.540( مليون دوالر، وقد نّفذها المركز بالتعاون والتنسيق مع أكثر من عشرين 

شريكًا دوليًا ومحليًا.

الخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات اإلنسانية
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الجهود اإلغاثية 

واإلنسانية
للمملكة العربية السعودية

ب- الدول المستفيدة من مساعدات مركز الملك 
سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

368 مشروًعا بتكلفة 2,269,975,165

80 مشروًعا بتكلفة 355,495,568

198 مشروًعا بتكلفة 278,258,938

39 مشروًعا بتكلفة 180,409,427

106 مشروعات بتكلفة 117,602,887

اليمن

فلسطين

سوريا

الصومال

باكستان
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