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 المؤلفين نبذه عن
 

منذ عام  يعملو ،الدولية في علوم االدارة والسياسة العامة والتنمية يحمل درجة الدآتوراه ىاليحيد.خالد 
والحوآمة في آلية دبي  البرنامج العربي لالدارةومدير  بجامعة هارفارد آينيدي آلية فيميل آز 2008

بجامعة والية  العامة واإلدارة لدراسات التنمية  مساعدًا ًايعمل سابقا آأستاذ وآان .لالدارة الحكومية
لعولمة، وا هآموالح في مواد)، حيث عمل بتدريس 2008-2005( في الواليات المتحدة أريزونا

المنظمات.  واصالح البشرية التنمية، ووتحليل السياساتواالقتصاد السياسي، واإلدارة العامة المقارنه 
-2004األوسط ( لدراسات الشرق هارفارد جامعة مرآز في الدآتوراه ما بعد آزميلعمل قبلها 

وقد  ).2007( كجنوب الدنمار في جامعة العامة قسم السياسية واإلدارة في زائر وباحث ،)2005
في وذلك  ،الدولي بجامعة هارفارد، والبنك واالبتكار هآمومعهد آش للحآل من  مع مؤخرا تعاون
قام  الشرق األوسط. وتحسين اداء الحكومة في الحكومي، االصالح نع سلسلة من الدراسات آتابة

برات عملية في عدد ولديه خ دولية ومؤتمرات بالعديد من الدراسات المنشورة في آتب ومجالت علمية
وقدم استشارات لمؤسسات حكومية وخاصة في   من المؤسسات الدولية آالبنك الدولي واالمم المتحدة

والدانمارك،  وألمانيا، الواليات المتحدة،عدة دول مثل في  محاضرات ألقي وقد .الخليج
ودول مجلس التعاون  واألردن ولبنان ،ومصر، واندونيسيا، وسنغافورة، وتونس وهولندا،  وانكلترا،
وقام بالعديد من المقابالت والحوارات مع وسائل االعالم المرئية والمقرؤة عن قضايا التنمية  الخليجي.
 وعولمة القطاع الخاص في الخليج.والحوآمة والتوطين والتمكين  والعمل

 
 يةاالستراتيج للمعلوماتالشرآة األوروبية  مع هآمستشار حالياتعمل  فوستيير ناتالي

)CEIS( أون. إيكس في مقاطعة معهد الدراسات السياسية من درجة وهي حاصلة على باريس. في 
القوات المسلحة  ) بخدمات المعلومات والعالقات العامة في1992-1990( بينما التحقت في الفتره 

)SIRPA( ثم ، هرسمي هآممثل الشؤون االستراتيجية التحقت بلجنة لشرق االوسط، ثمل هسياسي ةآمحلل
  هزميلآ  آما عملت.1999حتى  1992من في الفتره  والترآية والفارسية المنطقة العربية لمكتب هرئيس
). 2000-1999( أآاديمية السالم الدوليةب همشارآ هباحثآو )،1999-1998( بمؤسسة راند هزائر

عملت ثم   ).2002-2000( العراق برنامج مكتبب هسياسي هآمحلل األمم المتحدة فوستيير إلى انضمت
في القضايا السياسية  متخصصةآ 2004أغسطس إلى 2002نوفمبر منفي الفتره 

لمستويات االداره العليا  العودة بشكل رئيسيالى  هاب وأدى هذا ،الشؤون السياسية بقسم العراق فريق مع
 أغسطس من يونيو وحتى سيرجيو فييرا دي ميلو العراق، لألمين العام في الخاص الممثل مع

في  السفارة الفرنسية ل فيفريق العم ضمن ،2006حتي  2004 منوعملت فوستيير في الفتره  . 2003
وعملت في الفتره  المرآز الثقافي الفرنسي. ةومدير هالثقافي همناصب المستشار شغلت حيث ،الدوحة

 الدولي. للقرار باريس مكتب ةآمدير 2008حتي 2006 من
 
الشرق األوسط بجامعة  دراسات مرآز في يابب دون الدآتورن اويشكر المؤلف 

هذه ل اإلصدارات السابقة للسياسة العامة، لتعليقاتهم القيمة على المعهد العالمي في ماير وآلوديا هارفرد،
 الورقة.

 
 khalidoalyahya@gmail.com: ىاليحيد.خالد  لالتصال بالمؤلف
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OECD  التعاون االقتصادي والتنمية منظمة

SFD  للتنمية الصندوق السعودي
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 مقدمة 1
مانحة  للمساعدات االنسانية في العالم خارج منظومة الدول ردولة آبأآ السعوديةالمملكة العربية  برزت

قد فاقت ف . (OECD) والتنميه المساعدات اإلنمائية التابعه لمنظمة التعاون االقتصادي لجنة االعضاء في
قدمتها  الطبيعية التي حدثت مؤخرا، تلك التي الكوارث العديد من المساعدات التي قدمتها السعوديه في

  قدمت المملكة العربية السعودية  ،2007عام  فيف المتعارف عليها.  الغربية ت المانحةالجها
من  فقط مقدمهدوالر  مليون 20 في مقابل  ألغراض إنسانية، مليون دوالر 158منحه قدرها  لبنغالديش
لقي والذي بنغالديش،  في سدرإلعصار  ستجابًةوذلك ا همن المملكة المتحد ومنحه أقل المتحدة الواليات

الزلزال الذي  في أعقابو . )2010 بال مأوى (سميث وخلف ماليين حتفهم شخص 3000 فيه أآثر من
مواجهة الطوارئ، وهي  مليون دوالر لصندوق 50 المملكة السعودية قدمت ،2010 في ضرب هايتي

لالستجابة  السعودية الحاليه تعهداتآما أن  المتحدة. األمم التي شكلتها التمويل المشترك آلية
- مليون دوالر 220بلغت  2010في عام  بباآستان مساحات واسعة اجتاحت للفيضانات التي الجاريه

مليون دوالر)  209( مجتمعة  المانحة  األوروبية التي قدمتها الدول التعهداتبذلك مجموع  متجاوزًة 
المملكة العربية  قدمت ،2008في عام آما أنه  ).2010 وسميث 2010لعام  السعودية (وزارة الداخلية

منذ  البرنامجيتلقاها  منحه أآبرهذه هي ، واألغذية العالمي لبرنامج نقدا رمليون دوال 500 السعودية
 .نشأته

المملكة العربية السعودية تحتل ، االسالميلعالم العربي ووالتنمويه لالمساعدات اإلنسانية فيما يخص و
مجموع البلدان ل، بلغت المساعدات السعودية 2005و 1975بين عامي ف .افسمن مرآز الصداره دون

تعتبر  .)GDPالمحلي اإلجمالي السنوي ( ها٪ من ناتج3.7 ي نسبة مليار دوالر أ 90 أآثر من النامية
مم ألاالذي حددته هدف وهو ال ،٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 0.7المعدل أعلى بكثير من هذه النسبه 

لجنة أعضاء بلدان الأربعة أضعاف المعدل الذي حققته آما تشكل  ،ئيةاإلنماات المتحدة للمساعد
تساعد لمملكة العربية السعودية ا هذا باالضافه الى أن .منظمة التعاون والتنميةب اإلنمائية اتالمساعد

 1التنمية اإلقليمية الرئيسيه.وآليات تمويل العديد من صناديق في أيضا 

اإلنسانية الدولية  ات تقديم المساعد وأليات عملية فان ، الكبير مملكةال ودعم على الرغم من سخاءلكن و
 المملكة المؤسسية ال وأليات قدراتف ،التحديث والتطويربحاجه الى في المملكة العربية السعودية 

لمساعدات لمتماسك طار تنظيمي وجود إتفتقر الى  فهي ،هالمتناميوالتزاماتها  دورها تتماشئ مع
، نجد فعلى النقيض من ذلك لتنسيق واإلشراف على عمليات اإلغاثة.لمرآزية  جههوجود لى إواإلنسانية 

غير  بإستراتيجيات  التي تعمل في آثير من األحيان على نحو عشوائي وأحيانا الطرافلتعدد هناك 
عالية وف بمهنيةعلى االستجابة ين قادرال ينهناك قلة من الموظفين الدائمين والمهنيآما أن  .متوافقه

يعتبر ، عالوة على ذلك .بدائيهطرق الرصد والتقييم زالت  وال ،لكوارث طبيعية أو من صنع اإلنسان
الحكومات المانحة أي  –اإلنسانية  اتلمساعدالدوليه لشبكة الالتعاون والتنسيق مع الجهات األخرى في 

لمملكة العربية يكون لينبغي أن  .ضعيفا– عالمية والمنظمات غير الحكوميةاألخرى، والهيئات ال
، السعوديه التي تقدمها العينيةوالمالية حجم المعونات على الرغم من ف هذه الشبكة. في دورًاالسعودية 

  .رائده، وليست غير مؤثرة  من قبل العديد من هذه الجهات بأنها غالبًالها ر ينَظفإنهُ 

                                                  
األوبك للتنمية  صندوق من ٪ 30صندوق النقد العربي، و من ٪15البنك اإلسالمي للتنمية، و من ميزانية ٪ 27  المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ، تقدم1

 )2009 (الصندوق السعودي للتنمية أفريقيا. االقتصادية فيالبنك العربي للتنمية  من ٪ 25و  الدولية
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اتيجية واضحة لتقديم المساعدات على المملكة العربية السعودية وضع سياسة واستر يتحتم لذلك
آبير  حٍدالى ذلك ويرجع  ه،نسانية غير مفهوماإلمساعدات الالسعودية لتقديم  رؤيةزال تال ف اإلنسانية.

 فيوجد تردد او عدم ترآيزعلى لعالم الخارجي.ل لالعالن عن تلك المساعدات آاٍف ذل جهدعدم بل
المتضررين إنقاذ في جهودها  باإلعالن عن وذلكة استغالل العديد من الفرص لتعزيز سمعتها الدولي

 المعونات التي تقدمهاآانت هذه المساعدات االنسانيه على النحو المنشود أم ال، فان  سواء العالم.ب
التي من شأنها  -التعاون والتأثير وسيلة لكسب وهي  –لقوة الناعمة" امصدر هائل ل " تعتبرالسعوديه 

المثير للعجب، وألسباب عديدة وضحتها هذه من  .من أي بلد آخر حسد موضع تضع السعوديهأن 
  .كافالنحو العلى ولم تستغلها  الفرصهذه  حتى اآلنلم تعي المملكه الدراسة، 

عن الجهات GPPi(2لسياسة العامة (ل العالميمعهد يقوم به الجزء من مشروع بحثي آهذه الدراسة تأتي 
فهم متعمق للمعايير وأولويات السياسة  ايجادهو  هاوالهدف من ربية.المانحة للمساعدات اإلنسانية غير الغ

المملكة العربية  اقدمهالتي تالمساعدات االنسانيه واإلجراءات التنفيذية التي تميز  ساليبالخارجية واأل
 العامة التالية: القضايابشكل أآثر تحديدا، إلى معالجة تهدف الدراسه و السعودية.

 والقيم واألفكار االعرافهي ما  في المجال اإلنساني؟دورها عربية السعودية آيف ترى المملكة ال -
 لمشارآتها في المجال اإلنساني؟يه أساسدوافعا تشكل التي والمصالح 

ما هو النهج،  أنشطتها اإلنسانية؟تقديم ب والمؤسسات العاملة فيها المملكة العربية السعوديةتقوم آيف  -
 شارك في النظام الدولي اإلنسانيتوآيف  اتهااختارالتي ليمية عية واإلقوالموض واالولويات

  ؟الحالي

لمساعدات لوالعقبات التي تعترض تعزيز التعاون في الجهود الدولية  نهمكٌٍّملما هي العوامل ا -
  اإلنسانية؟

 

ظرًا نالتي تقدمها المملكة العربية السعودية و المساعدات اإلنسانية ننظرا لعدم وجود بحوث علمية عو
إلعداد  أساسيه ، فقد اعتمد الباحثون على ثالثة مصادر معلوماتآاملة صعوبة الحصول على بياناتل

معمقة مع واضعي سياسات شخصيه  مقابله 40أآثر من  اء جرهو إ، األولالمصدر  هذه الورقة.
أما  ة السعودية.داخل وخارج المملكة العربي وأآاديميين وممارسين في المجال اإلنساني الدولي والتنمية

الحكومية والمنظمات  ؤسساتتقارير المنظمات الدولية والماعتمد الباحثون على فقد الثاني، المصدر 
 نحالمبشكل رسمي عن رير اتقرفع غياب نظام مرآزي لظل في  ايضاو غير الحكومية السعودية.

مكتب تنسيق الشؤون التابع لالتتبع المالي  خدمة الباحثون ، استخدمالسعوديةالتي تقدمها اإلنسانية 
بيانات من بها وكملثم استالسعودية، عونات الم نع نوعيهبيانات للحصول على  )FTS(اإلنسانية 

 ال توضح آل جهود المملكة ألنها والهذه البيانات غير مكتملة  إال أن المقابالت والتقارير اإلعالمية.
 مالي.خدمة التتبع اللا امساعداته بيانات عنآافة ال تعطي

غير إلى أدلة أولية تستند ونتائج هذه الدراسة فخالصة  القصور،مزيد من من الهذه الدراسة  عانت 
بيانات من على  حصولان من الصعب الفقد آ .دراسات اضافيةمن خالل  م عَّتَدأنُ  ولذا ينبغيحاسمة 

عينات  واتجاهات رؤي علىغالبًاالدراسة هذه وعالوة على ذلك، استندت  مصادر رسمية إن وجدت.
 اآلراء. ابداءالعينه وفي  اختيارللتحيز في التالي قد تكون عرضة وبهم بواستجذين تم اصغيرة من ال

                                                  
 /http://www.gppi.net/approach/research/truly_universalاخري على الموقع: طبوعاتتوجد معلومات عن المشروع وم2

 



 مع ضعف في القدرات المؤسسية والتنظيمية  ،ضخمة جهود دولية : نسانيةللمساعدات اإل مانحة هجهآ  المملكة العربية السعودية

 
 

 3   
 

 الثانيالجزء  ثم يقدم ،وأهدافها  الجزء األول نطاق الدراسة تضمني. اجزاءستة من هذا التقرير  تكوني
ثم  المساعدات.تقديم  أساليبو االنساني العمل مفهوملمحة عن سجل المساعدات االنسانية السعودية و

 الجزء الثالث الجهات الفاعلة الرئيسية والمؤسسات العاملة في مجال صنع القرار وتنفيذ يصف
حتى  اتلمساعدلتلك اتقييم مختلف العوامل التي حالت دون التنفيذ الفعال ب ويقوم، المساعدات االنسانيه

نظام الوالمملكة العربية السعودية  بينصف طبيعة العالقة الذي ي من الدراسهالرابع جزء الثم يليه  ن.آلا
تساهم في دوافع واالعتبارات التي جزء الخامس الال ثم يشرح اإلنسانية.للمساعدات  المتعدد األطراف

وفي الختام ، يناقش الجزء األخير  المساعدات اإلنسانية. وبرامج السعوديه فيما يخص قرارات تشكيل
المنظمات الدولية المتعددة األطراف والجهات المانحة الغربية، والمملكة العربية ينبغي على ي التدابير الت
  تعاون أفضل. حقيقتعزيز فعالية وآفاءة تنفيذ المساعدات وتمن أجل االعتبار عين ان تأخذها بالسعودية 
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المقدمه من لمحه عن المساعدات اإلنسانية  2
 ية السعودية المملكة العرب

 

 يةدالجغرافي للمساعدات السعو التوزيع2.1 
فعلى الرغم  ،المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية مجمل علىالتعرف من الصعب 

من القنوات الحكومية مختلفه من خالل مجموعة وذلك بلد  80ألآثر من آبيرة  عوناتمتقدم  من أنها
قليل من تلك فإنه اليعلن إال عن الاصة، وجهات أخري ثنائيه ومتعدده األطراف، وشبه الحكومية، والخ

 جهه وطنية داخل البالد.لأو حتى  المساعدات دوليًا

في العالم محتاجة  المساعدات اإلنسانية على ما يبدو لبلدان هذه تاريخ، ذهب جزء آبير من العلى مر 
وال سيما فيما يتعلق بالتبرعات التي تم  ناطق االخرىالمالعربي واالسالمي وإلى حد أقل لغيرها من 

التي على الرغم من  شعبيه،جمعها من قبل المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية وحمالت اإلغاثة ال
رسمية، اال انها تتلقي التبرعات من المواطنين ومؤسسات األعمال حكوميه من جهات  ُمشكَََّله انها

على العالم العربي السعوديه  التي تقدمها الحكومية اتمعونتقتصرال المن ناحيه اخري،  3الخاصة.
 في السنوات األخيرة، ومع زيادةف. متفرقة في العالم واالسالمي، ولكنها تمتد إلى بلدان أو مناطق

ملكه العربيه السعوديه، فقد بدأت السعوديه بدعم  العديد من ماالهمية االقتصادية والسياسية لل استشعار
 على ليديه المتلقيه دائما للمساعدات. هايتي هو خير مثالقنطاق الجهات الت لم تكن ضمنناطق التي الم

 .التوجه الجديدهذا 

 السعوديه لمساعداتالمختلفه للدول المستقبله ل فئات: ال1رسم توضيحي رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
لمنظمات غير الحكومية المصدر الرئيسي للمساعدات لو، تعمل على الصعيد الدولي جمعيه 18، منها 962 وعددها مساهمات الجمعيات الخيرية السعوديةتعتبر  3

 .الجمعياتتلك  التي تصرفها اإلنسانية وتمثل الجزء األآبر من األموال
 

 دول تربطها  شراآه استراتيجيه  مثل باآستان والصين والهند

دول اسالميه مثل باآستانوالسنغال وافغانستان 
 واندونيسيا

عربيه مثل جواردول 
 فلسطين واليمن 
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 2010حتي  2005 من في الفتره المعلنة  السعودية المساعدات اإلنسانية :2رسم توضيحى رقم 
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 للمساعدات اإلنسانية مفهوم المملكة العربية السعودية 2.2
اإلنسانية  المساعدات لتنظيم وشاملة واضحة واستراتجية سياسة لمملكة العربية السعوديةا لدى يوجد ال

المساعدات  عادة فتعرَُّ الدولي الراهن، النظام فيف .نشطه االتنمويه والخيريه االخرياأل عن لتمييزهاأو 
تخفيف المعاناة ولحفظ لنقاذ األرواح وإلالالزمه  والعملياتبأنها "المساعدات  اإلنسانية
المساعدات تقرير ( حدوث الكوارث" وأعقاب أثناء في اإلنسان آرامة وحماية
 التمييزلكن هذا  طويلة األمد. مساعداتهي  نمائيةاإل اتمعونال )، في حين أن2010 العالمية اإلنسانية

 المملكة العربية السعودية. في لدى العديد من المؤسسات العاملة أقل وضوحًا

ردود افعال  بين المساعدات اإلنسانية آمزيجتقديم في  العديد من المؤسسات  نهج يبدوبشكل عام، ف
الشخاص الذين تم مقابلتهم من المؤسسات ا أدلى فقد .واستغالل الفرص للمساعدة في االزمات الطارئة

تفسيرات متباينة عن سبب وآيفية تقديم المملكة العربية السعودية للمساعدات بالدولية اإلنسانية والتنموية 
  .منظمة متناسقه أوغير في المجال االنساني عملياتها يؤآد االعتقاد بأن  ، ممااالنسانية

لرد على باالمتزايد لجهودهم اإلنسانية، بدأ السعوديون مؤخرا وعي باالهتمام الدولي انطالقًا من ال
في مختلف يء االنسانيه داالتأآيد على المببوالتحيز اإلقليميي  التي وجهت لهم بالعشوائيهاالنتقادات 

المملكة  فر مؤخرا في صحيفة الحياة الرسمية يصنِشهناك مقالٌ  التصريحات الرسمية والغير رسمية.
 ًةملتزمأنها ن المملكة ترى المساعدات اإلنسانية أنها "مملكة إنسانية" ، مؤآدا أدية بالعربية السعو

قال المبعوث الخاص للمساعدات بالشرق االوسط   ).2010على أساس المبادئ اإلنسانية (الحياة  أخالقيًا
مساهم في صندوق  مانه العامه لألمم المتحدة عبد العزيز الرآبان، عندما برزت المملكة آأآبرالتابع لأل

مليون دوالر، "ان السعودية تقف على أهبة االستعداد  50رع قدره ببت في هايتي االستجابة للطوارئ
الناس المحتاجين للمساعدات اإلنسانية على أساس المبادئ اإلنسانية األساسية وبغض النظر عن  لدعم

  ).2010واستيتأو الدين" (بيندر ، ماير ، االنتماء القوميالعرق أو 

بالثقة لديها الشعور  تناميعن مساعداتها االنسانية إلى  مؤخرا لسعوديهاالعالن المتزايد لى عَزٌي
يأتي هذا خاصة عقب إدراج المملكة  العالمي. ونفوذها االقتصادي اإلقليمي  زيادةواالعتزاز الوطني ب

قائدة االقتصاديات  مثل مجموعة العشرين الدوليةالعربية السعودية في مؤسسات صنع السياسات 
بها  أن تعزز أحد المجاالت التي يمكنتعتبر المساعدات اإلنسانية مما الشك فيه أن ف  ،الصناعيه والناشئة

  .هاونفوذ مكانتهاالسعوديه 

 لمعونهتقديم ال الطرق المفضلة .32
ية اتمجموعة من اآلليات المؤسسللتبرعات العالقة بين المصادر العامة والخاصة تعكس طبيعة 

  المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات اإلنسانية. هاستخدمتواألولويات التي 

وذلك ثنائية على األقل حتى وقت قريب ال القنوات، فضلت الحكومة هرسميات اللمساعدفيما يخص ا
 والتكاملة سيادبأهمية الحفاظ على الالسياسة الخارجية  مفاهيمتراعي المملكة ألن أوال،  لثالثة أسباب.

ها تدخل محتمل في شؤون البلد على أن تفَهميمكن أن  تحرآات اجراء أية تجنبت آي .للدول اإلقليمي
شدد تالمملكة العربية السعودية في آثير من األحيان آليات متعددة األطراف وتقود  المستقبل للمعونه،

.أما السبب من المعونة هاحتياجاتد ايتحدب وهي المنوطه هسيادذات حكومات المناطق المتضررة ن أ على
التعامل مباشرة مع  من خالل للمساعدات ثنائية بين المملكة والبلد المتلقيالعالقات فهو تعزيز الثاني، ال

  قنوات متعددة األطراف. هامااستخدتحقيقه في حال  قد يصعب ، وهو هدفالحكومات
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المنظمات   أصبح لدىلى مر السنين، عف  ،أيضا دورا نالبلد المتلقي يلعبا معرفةومع التواصل 
ومنظمات  ،هود اإلغاثة الرسميةلتقديم جالجهه الرئيسيه وهو خاصة الهالل األحمر السعودي  ،السعودية

التعامل مع في خبرة آذلك درايه جغرافية وثقافية واسعه في مناطق معينة، و ولجان االغاثة الدائمة
عونه في لبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة، والسنغال ذ المتنَفُ  المحلية. والمنظمات  السلطات

أجهزة المساعدات السعودية والموظفين بالتنسيق مع السفارات  من خاللوالسودان وباآستان واندونيسيا 
وهذا يمكن السلطات السعودية    المحلية ذات الصلة في البلدان المتأثرة بالكوارث. مؤسساتالسعودية وال

  د من الرقابة على آيفية إنفاق األموال.من ممارسة المزي

ما ذهبت التبرعات النقدية  ًانادرف ،مساعدات عينيةفي شكل  المعوناتتقدم السعوديه الكثير من وأخيرا، 
حيث قدمت المملكه الفيضانات في اليمن ( أثناءين بارزئين لدعم ثنائي من حكومة لحكومة، مع استثناء

مليون دوالر في عام  100قدمت إعصار سدر في بنغالديش ( أثناءو) 2008مليون دوالر في عام  100
من  هالدولي هلنداءات اإلنسانيتستجيب لتبرعاتها أيضًا في شكل نقدي عندما السعوديه آما تقدم  .)2007

غالبًا تم شراؤها يالسعودية و التمويلمنظمات  فيقوم عليهاالتبرعات العينية، أما عن  جانب األمم المتحدة.
  آما سيتم مناقشتها أدناه. هاتوافر حسباألسواق المحلية من 
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 وصانع  :السعوديه المساعدات اإلنسانية يةهيكل  3
 والضعف ومؤسسات التنفيذ، ونقاط القوة القرار،

صنع  ةعملي فهم مما يجعل ، ًءالسعوديه معقدا ومجز المساعدات اإلنسانية  مشهديبدو 
 التي تحدد الجهات الفاعلة موسعتان من فئتانيزال هناك فال  .ثر صعوبةأآ قائمةال والهياآل القرار
تقوم  أخرىساعد في اتخاذ القرار وفئه ت: في المملكة العربية السعودية  اإلنسانية تنفيذ المساعدات آيفية

 الخارجيةوالمالية و الداخلية مثل رئيسيه وزاراتو الملكيه القيادةاألولي  الفئه تتضمن .المساعداتبتنفيذ 
، الشعبيه واللجان اإلغاثة السعودية الهالل األحمر السعودي، وحمالت مثل منظمات شملأما الثانيه فت.

في اغلب  لكن .غير الحكومية والمنظمات والجمعيات الخيرية الدينية السعودي للتنمية والصندوق
  ًاأحيان آل منهما يشارك ألن صانعي القرار والمنفذين االحيان يصعب التمييز بين

وصف أيضا  سنقوم بوصف هاتين الفئتين في الجزء التالي والذي سيتناول .خرآلا عمل في
 . بها تلك المؤسسات تقومالتي  األدوار واألنشطة منللعديد  تفصيلي

  صانعى القرار 3.1
في  علياالقيادة الفي يد  بشكل آبير واالشراف على المساعدات اإلنسانية القراراتاصدار تتمرآز عملية 

التخاذ قرار وهو أعلى سلطة مرآز صنع القرار، مكتب الملك ، أي  الديوان الملكي،يشكل   السعودية.
حمالت اإلغاثة الحكومية أو في لشروع من أجل اأو الحكومه  التي تقدمهاالتبرعات الكبرى بشأن 
يعتبر الهالل و، عزيزاألمير فيصل بن عبد اهللا بن عبد ال ويرأس الهالل األحمر السعودي .الشعبيه

الحرآه الدولية للصليب والهالل   أحد أعضاءوهو  المؤسسة الرئيسية لتقديم المساعداتاألحمر 
وزير  بن عبد العزيز تحت إشراف األمير نايفالشعبيه فتقع حمالت ولجان اإلغاثة  أما عن األحمر.

الفيصل وزارة الخارجية، والتي  األمير سعودويرأس  مجلس الوزراء. النائب الثاني لرئيسالداخلية و
وقد أنشئت معظم  وجهة وآيفية تقديم المساعدات اإلنسانية.تحديد  فيما يخصتقدم المشورة للقيادة الملكيه 

المؤسسات الخاصة التي لها وجود قوي خارج المملكة العربية السعودية من خالل المراسيم الملكية مثل 
  ؤسسة الوليد بن طالل.مؤسسة األمير سلطان بن عبد العزيز وم

  الملكي ووزارة الخارجيةالديوان 

ديوان ولل آال من رئيس الديوان الملكي ونائبه درجة وزير. يحملو ،يعادل الديوان الملكي مكتب الرئاسة
 األحداثتقييم حيث يقوموا بن يتابعون األحداث الكبرى وتقارير وسائل االعالم، والملكي مستشار

تعيين عدد من مستشاري الشؤون الخارجية في أيضًا تم   .يالللقيادة الععمليه راءات العالمية واقتراح إج
  .على وجه التحديد في المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنسانيةو ،الديوان الملكي

زمه الالالمقترحات والمشورة  بتقديم التي يرأسها االمير سعود الفيصل وزارة الخارجيةتقوم أيضًا 
لزيادة الملحه عن ا ياللقيادة العا باخطارسفراء السعودية في جميع أنحاء العالم  يقومو .راراتقالذ التخا

أثناء أزمة الالجئين آما حدث لالحتياجات اإلنسانية عن طريق وزارة الخارجية، على سبيل المثال 
تنسق آما  لسعودية.السياسة الخارجية اعلى سلم اولويات غير موجود الصوماليين في آينيا، وهي بلد 

 ،الوزارة في آثير من األحيان تنفيذ المساعدات الثنائية عن طريق سفارات الدولة في جميع أنحاء العالم
ذات  مصادر لالستشعار والتقييمبمثابة "هم  سفراء السعودية حسب قول مسؤول سابق في األمم المتحدةف
بتقديم توصيات  نيقومووهم ي البلدان المتضررة مين لالحتياجات الناشئة فمصداقية للحكومة والمقيِّال

 إلى وزارة الخارجية والديوان الملكي السعودي."
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  وزارة الداخلية

 "صمام أمانك "لعبت وزارة الداخلية برئاسة األمير نايف في السنوات العشر األخيرة، دورا رئيسيا 
 11بعد ف تي تذهب خارج المملكة.، وذلك بتنظيم واالشراف على المساعدات الللمساعدات اإلنسانية

تقارير على جميع المنظمات اإلنسانية شأن رفع ب، فرضت الوزارة قواعد صارمة 2001سبتمبر 
مدت أوال القواعد المتعلقة باألنشطة المصرفية للجمعيات الخيرية في المملكة اعِتُ السعودية العاملة.

، أنشأت حكومة  2005وفي عام  .2008بر وجرى تحديثها في ديسم 2003العربية السعودية في عام 
 )، وهي جزء من وزارة الداخلية.  FIUالمملكة العربية السعودية وحدة التدقيق المالي السعوديه (

واين تذهب  يتبرعمن المعلومات ع وتجمعالخاصه بالمساعدات، الماليه  التحويالتهذه الوحده  تراقب
، ألن عن آل المساعداتتحتفظ الوحدة بسجل دائم  الومع ذلك،  وآيف ولمن. يقدمها، ومن االموال

اعتبارا من يوليو ف  المساعدات اإلنسانية. تتبع وليسالمعامالت المالية  مراقبةالرئيسي هو  هاهدف
مباشر لألموال من الجمعيات الخيرية السعودية ألنشطة خيرية خارج  تحويل، لم توافق على أي 2009

خالل ، وآان عليهم أن يجروا هذه التحويالت من )US GAO 2009:35المملكة العربية السعودية (
أنشأت المملكة العربية  2003في عام ف .هبارقتخضع لل ألنها مؤسساتاللجان الشعبية أو الهالل االحمر 

هذه  خحتى تاريزالت  ما اال ان هذه اللجنه ،الخارجبالسعودية لجنة وطنية لإلغاثة واألعمال الخيرية 
  ).US GAO 2009:3تعمل بكامل طاقتها (ال  الدراسه

قد جفت ف .سلبًا على اإلنفاق الخيري اثرت 2001سبتمبر  11بعد  تدابير التي اتخذتاليري البعض ان و
قبل اجراء أي فراد والشرآات الثريه األ بعضالكثير من مصادر التمويل اإلنسانية الخاصه حيث تردد 

 سالم المتشدد أوباإلباإلرهاب  يمكن ربطهاقضايا جماعات أو بدعم لهم االتهام توجيه من  خوفًا تبرع
)Kroessin 2007 ؛Barasi 2005.(  الذين شعروا  المتبرعينبين بعض  ًاوقد سبب هذا أيضا استياء"

 الوقت الذيفي  من خالل تقديم التبرعات،الوفاء بالتزاماتهم الدينية امكانية باالضطهاد والحرمان من 
مسؤول في هيئه غير  حسب قولآما يشاءون" ،  التبرع ةبحرياألخرى  الفئاتمن نظرائهم به  يتمتع

  مساعدات انسانية.لل  حكومية آبرى

  وزارة المالية

القيادة  تتخذهاالمساعدات اإلنسانية التي الخاصه بقرارات الوزارة المالية هي المسؤولة عن تنفيذ  
 لغوثمات اإلقليمية والدولية مثل هيئة األمم المتحدة تخصص الوزارة األموال لميزانيات المنظ الملكيه.

 تقوملمعامالت المالية، ل وباالضافه وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) والهالل األحمر السعودي.
إيصال اإلغاثة العينية للبلدان المتضررة من خالل التنسيق مع الوزارات األخرى ذات بالوزارة أيضا 

كون لها مخازنها الخاصة ياعتادت الوزارة أن  وقد الصحة والشؤون االجتماعية. وزارتي الصلة مثل
في الوزاره ، في اآلونة األخيرة ، بدأت ولكن ألنواع معينة من مواد اإلغاثة (على سبيل المثال ، الخيام).

أن  منها ًالتقديم المساعدات ، اعتراف السعودي لتنميةا صندوقواالعتماد على الهالل األحمر السعودي 
  .منها لوزارهتتمكن ا الوظيفة متخصصة المساعدات اإلنسانية 
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  آليات جمع التبرعات والمؤسسات المنفذة 3.2
تنفيذ المساعدات ب الحكومية وشبه الحكومية، والمنظمات غير الحكومية العديد من المؤسساتتقوم 

4تنسيق بينها.قليل من ال السعودية مع
الهالل األحمر  جمعيهدي للتنمية و ويعتبر الصندوق السعو 

 الشعبيه حمالت اإلغاثةفهي تشمل  هشبه الحكومياآلليات أما عن  .تينفاعلتين حكومي ينالسعودي جهت
جمع األموال وتقوم هذه الحمالت بوتشرف عليها وزارة الداخلية،  هالملكي هالقياد تطلقها، والتي السعوديه

وأخيرا، تمثل منظمات مثل هيئة اإلغاثة اإلسالمية  ساعدات.تنفيذ المبو ينالسعودي المواطنينمن 
القطاع غير الحكومي المتنوع  ،مسلم  والجمعيات الخيرية األخرىالالعالمية للشباب  الندوة العالمية، و
  في المملكة.

  جمعيه الهالل األحمر السعودي

من  وهي جزء 1963 عام في تأسس) التي تSRC( جمعية الهالل األحمر السعوديتعتبر 
 التي مهنيًة أآثر المنظمات المؤسسه الرئيسيه، وربما األحمر والهالل األحمر، للصليب الدولية المنظومة

 اتالهالل األحمر السعودي عالق لدى مساعداتها اإلنسانية. من خاللها  تقدم الحكومة السعودية
والهالل األحمر  األحمر جمعيات الصليب مع مقارنتها خاصة عند – الحكومة مع السيماو قوية
 .البلدان األخرى في

وذلك  للجمعيه الرسميةالماليه  المساهمات ارتفعتفقد  الجمعيه. تسهم األموال الحكومية في دعم ميزانية
 433 إلى 2009في عام  مليون دوالر 373 من وخارجها المملكة العربية السعودية داخل لعملياتل

هذا االرتفاع الزدياد عزى ي ).a2010 واشنطن، في السعودية (السفارة  2010في عام  مليون دوالر
الهالل األحمر  األولوية في على الرغم من أنف ،في الخارج والجهود حجم المشاريع

فقد توسعت في السنوات  الحج،اثناء  الحجاج رعاية بما في ذلك ،المحليه الرعاية الصحية هي السعودي
تسونامي  وباآستان والبلدان المتضررة من السودان دول مثل في ةالمساعدات اإلنساني  األخيرة عمليات
 .2005عام  المحيط الهندي

المملكة داخل  األحمر في جمعيه الهالل ألنشطةالسعودية  الماليهمخصصات ال :3 رسم توضيحى
 وخارجها العربية السعودية
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 2011وزارة الماليه السعوديه  :المصدر

                                                  
  .3.1 الفقره ر فيذِآآماُ  الداخلية وزارة من قبل الرقابة باستثناء هوغير الحكومي هالجهات الفاعلة الحكومي بين نسيقللت مؤسسي آامل إطار يوجدال 4
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 ولجان اإلغاثةالسعودية   الشعبيه  الحمالت

تعبئة  هو ، والغرض منهاعلى الصعيد الوطني لجمع التبرعات أداة السعودية الشعبيه الحمالتتعتبر 
عادة  وتستمر أفراد أو مؤسسات خاصه،من  جمع األموالل انسانية قضية حول الرأي العام الداخلي

سياسه  ، حيث أن هناكبالغ أهميةال  الديوان الملكي دورهنا يأتي  اشهر. او حتى عدة ايام الى اسابيع من
يمكن  ، فال11/9منذ الحادي عشر من سبتمبر  بإحكام متبعة
صدر وي بالحملة يأذن الملكف رسمي. واعالن قرارسياسي دونب شعبيه حملة تنظيم
في  جميع المناطق ينشأ محافظوثم  ،وزارة الداخلية إشراف تحت فعيلهالت اإلغاثة لجنة بإنشاء أمرًا

اعتبارا من عام  المحلية. المواطنين والشرآات من لجمع التبرعات فرعية لجانًا المملكة
لجان  من خاللالتي تم جمعها  القيمة االجمالية للمساعدات تجاوزت ،2010
 مليون دوالر. 388 والحمالت الشعبيه السعودية اإلغاثة

 
 زعه حسب البلد المستفيدالسعوديه مو الشعبيه  لحمالتالماليه التى قدمتها ا التبرعات : جدول

 .قيمتهاو
 )  ,2010الشعبيه السعودية لجان اإلغاثةو الصحف السعودية من مختلفة مقاالت من (المصدر: 

 

شبه و هشبه عامليات مشترآه آ" فهيتعبئة الموارد ل مميزًا سعودية شكًالال بيهشعالحمالت ال تأخذ
المواطنين العاديين  وحثتعبئة بالحكومة تقوم  في العالم الغربي حيث ال سائد"، وهو نمط غير هخاص

 مثال" ان هذه الحمالت بمثابةاإلنسانية لمساعدات ل المراقبي أحديرى و .من أجل التبرع والشرآات
أن الموارد التي تتولد من بما و ".هثقافة السعوديالالعطاء الخيري في  من نوعه عن أهميه وفريد يقيحق

 ثقافية قوية، ةعالقذات لدول  يتبرعواان  ونتأتي من مواطنين في المملكة يريد الشعبيهخالل الحمالت 
فلسطين ولبنان وباآستان مثل  اسالميهأو  هعربي لدول شقيقه تنظمعادة ما  الشعبيهفان هذه الحمالت 

يجعلها تجلب انتباه مما  مزيد من االهتمام في وسائل االعالم ،بتحظى الكوارث في تلك الدول ف ،واليمن
  .المتبرع

وآبار األمراء  العاهل السعودي يتبرع له التلفزيون الذي في خيري بحدثعادة  الشعبيهحملة تبدأ ال
حملة أيضا في تنفيذ الاللجنة التي تدير تشارك  األموال،وبمجرد االنتهاء من مرحلة جمع  .ًاشخصي

مليون دوالر  217   لفلسطينيينلإلغاثة السعودية الجنة  
 

جات الحملة الخيرية السعودية إلغاثة الضحايا المنكوبه من زلزال شرق آسيا ومو مليون دوالر  86
  المد في إندونيسيا وسري النكا

  إلغاثة الشعب اللبنانيالشعبيه الحملة السعودية  مليون دوالر  20
 

  قإلغاثة الشعب في العراالشعبيه  الحملة السعودية مليون دوالر  20

  غزة مليون دوالر  44

مليون دوالر  120   لجنة  اإلغاثة السعودية لباآستان
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شراء مواد اإلغاثة (مواد غذائية على  الشعبيهحمالت الل الختجمع من التي  االموالق تنَفُ المساعدات.
مالية لألسر ات مساعدٌتَصرف في شكل  مؤقتة وخيام وغيرها)، أو مساآنومعدات طبية و

(مثل اعادة اعمار المستشفيات  ة األمدشكل مساعدات طويل تنفق فيضا أن أيويمكن  المتضررة.
مع الدولة  العالقهعلى الضرورة الملحة، و بناًء دراسية للطالب. منحآوالمساجد أو محطات المياه) أو

ثنائي أو من خالل أو بشكل يتم توجيه المساعدات إما عن طريق الهالل األحمر السعودي،  المتضررة،
تمويل آتدفق بعض من التبرعات ت األونروا في األراضي الفلسطينية.محلي مثل  دجاولها تمنظمة دولية 

يفضل المباشر  التبرع، فلصليب األحمر والهالل األحمر في البلدان المتضررةالوطنيه للجمعيات لمباشر 
ها نأاالعتراف من قبل مستقبلي هذه االموال ب، مع ضمان التكاليف اإلداريةخفض في عادًة آونه يساهم 

لبيروقراطية وارتفاع التكاليف ًل االمسؤولين"تجنب احد حسب قولف من الشعب السعودي. ممنوحه
رغبات الشعب السعودي  تحقيق مونزملتنحن  .بسيطهآليات بتنفيذ ن ومتطوع نوقام موظف ،اإلدارية
 "للجهه المرجوه التي يقدمونها مساعداتوتوجيه ال

  

 المملكة العربية السعودية في الخيريه تالحمال :4 رسم توضيحى 
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 Robyns, de Geoffroy (2009)  من خالل تقارير اعالميه البيانات المصدر: تم تحديث

 

  الملكيه الخيريه المؤسسات

 بعض أعضاء األسرة الحاآمةلدى ن إفالسعودية،  الشعبيهجمعها الحمالت تباإلضافة إلى التبرعات التي 
الوليد بن طالل ومؤسسة مؤسسة  ،الخارجبط انشالتي لها وؤسسات من بين تلك الم خيرية. مؤسسات

 .إنسانية اتمساعد آل منهما قدمت األمير سلطان بن عبد العزيز.

 100بلغ مجموع ميزانية الوليد بن طالل الخيرية السنوية للمساعدات اإلنسانية والتنموية  2010في عام 
وآينيا  بيساوومن البلدان األفريقية (غينيا ًا ءبدعة جغرافية واس مساحهأنشطتها تغطي و ،مليون دوالر

ممتده حتى  لبنان)وسوريا، ومصر، والمغرب، ووغامبيا والسنغال)، ومنطقة الشرق األوسط (تونس، 
ات ثنائية مباشرة إلى عدتقدم المؤسسة مسا ).آسيا (آمبوديا وبنغالديش ومنطقة المحيط الهندي



 مع ضعف في القدرات المؤسسية والتنظيمية  ،ضخمة جهود دولية : نسانيةللمساعدات اإل مانحة هجهآ  المملكة العربية السعودية

 
 

 13   
 

ذه البلدان وتوجه مزيد من األموال من خالل األمم المتحدة (برنامج المجتمعات المحلية المستهدفة في ه
األغذية العالمي) والمنظمات غير الحكومية (اوآسفام) ومؤسسات األخرى (مثل مؤسسة 

تسلمت األميرة أميرة الطويل الجائزة اإلنسانية الخاصة نيابة عن مؤسسة الوليد بن طالل أثناء  آارتر).
 قد ذآرتو ).2010(ارابيان بيزنس  2010ربيه المنعقد في دبي في نوفمبر حفل انجاز األعمال الع

بغض النظر عن الدين أو  هساعدقديم المفي هذه المناسبة أن مهمة مؤسسة بن طالل هي "ت االميره
  ."ىعرقالأو اإلنتماء القومي 

، 1995في عام  بموجب المرسوم الملكي سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيريةاألميرأنشئت مؤسسة ُ
بأن ن رؤيتها "فاوفقا لموقعها على شبكة االنترنت،  مستقلة.ذات صفه قانونيه وهي مؤسسة خيرية 

 هاستحقيبطريقة  نيشارك بفعالية في خدمة المجتمع من الجانب اإلنساان تتصبح منظمة خيرية رائدة و
 في باآستان وبيت لاليتام ًابيط ًامرآز اإلنسانيةها تشمل مشاريع،واسم المؤسس وحامي هذه المنظمة"
  .ومرآز لعالج السرطان في المغرب

عن  إنشاء مؤسسة الملك عبد اهللا  2010أعلن األمير خالد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود في 
ن أهدافها تشمل تقديم خدمات اإلغاثة بأاألمير خالد،  صرحو .عمال الخيرية واإلنسانيةالدولية لأل

أنشطة متنوعة في  المؤسسة تدعم  ).2010(السفارة السعودية في واشنطن نسانيه االوالمساعدات 
اإلنسانية في جميع  ، والمواردعامههدف تعزيز التعليم الديني، والتعليم، والصحة البقطاعات متعددة، "

 مويةوتظهر هذة القائمة التنوع في األنشطة االغاثية والتن ).2010أنحاء العالم" (جامعة الملك سعود 
  هو سمة مشترآة في العديد من منظمات االغاثة السعودية.واالفتقار إلى التخصص 

   (IIROSA)هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية

خيرية غير الحكومية في المملكة العربية ال اتمؤسسأبرز الهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية تعتبر 
بتنفيذ تقوم وبالسعوديه ويقع مقرها  1979عام الفي لميه الرابطه االسالميه العاها تأسسفقد  السعودية.

اإلغاثة والرعاية الصحية والتعليمية ومشاريع التنمية االقتصادية  مشاريع مجموعة واسعة من
  البلدان اإلسالمية.آثر بوعلى األواالجتماعية خارج المملكة، 

هيئة اإلغاثة تزال  الف .ر من سبتمبرالحادي عش آثيرًا بالترتيبات التي اتت في اعقابالمنظمة ت تأثر
في  مجلس االمن الدولي.ب به في دعم اإلرهابشَتتالتيٌ  لمنظماتا قائمهمدرجه على اإلسالمية العالمية 

، مم المتحدهالعليا لالجئين باأل لمفوضيةلبتنفيذ مشاريع تقوم الهيئه ايضا الوقت نفسه، ومن المفارقات، 
بالمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم  هستشاريصفه ا تحملمية وواألونروا ومنظمة الصحة العال

توسيع وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية الى يئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية هتسعى   المتحدة.
  .الدوليه اهتسمعاستراتيجية جديدة لتحسين  آجزء مناألخرى 

 السعودي لتنميةا صندوق

بالدول والتعاون  التنمية وزارة ،1974عام  فييء انِشالذيٌ ، SDF)( يالسعود لتنميةا صندوق  يعادل
ة نسب البنية التحتيةمشاريع تشكل حيث ( يةوالتنم نشطةاأل على أساسا وهو يرآز .ه الغربيهالمانح

تنفيذ ف الصندوق بمهام يتكلأيضًا بالحكومة السعودية تقوم  ولكن )،التي يمنحها القروضقيمة  من 60٪
التبرعات فيما يخص  لتفاوضباآذلك و ة في حاالت الكوارثيإغاث مشاريع بعض او تنسيق

باالنشطه  تلك المنظمات تكليف العام نحو التوجه من جزءيأتي هذا آ المتحدة. األمم لمنظمات النقدية
 ).2010GHA( الدولي العمل تعقيدات للتعامل معًا ةوتطور أآثر آفاءة الحكومة هاتعتبر االنسانيه حيث
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 السعودي  لإلنفاق الخيري: توضيح للطبيعة العامه والخاصه 2010فيضانات باآستان في 

 
على المزيج الفريد من نوعه  جيدًا مثاًال 2010السعوديه في أعقاب الفيضانات التي حدثت في باآستان  استجابة تعتير

  .والشعبي لملكه من آليات التمويل الخاصلل
 

لتضامن ل ًاقيمعكس ي هذا التفاعل آونمع آارثه الفيضانات في باآستان،  بية السعودية قويًاآان تفاعل المملكة العرفقد 
الحفاظ يعتبر لذا  ،باآستان حليف استراتيجي للمملكة العربية السعوديةف. هواالنسانية الممزوجه مع المصالح االستراتيجي

والتي تقدر الجالية الباآستانية في المملكة العربية السعودية  حجمباإلضافة إلى  ،على االستقرار في البالد أمر بالغ األهمية
 مليون نسمه.  ب

 
 .لباآستان نشأ لجنة اإلغاثةآما االتي تحمل اسمه،  ، أطلق الملك عبد اهللا الحملة السعودية لباآستان2010أغسطس  17في 

طان (ولي العهد والنائب االول لرئيس بدأت أآبر ثالث شخصيات سياسية في المملكة، وهم الملك عبد اهللا واالمير سل
مجلس الوزراء ووزير الدفاع) ، واألمير نايف (النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية) الحملة من خالل التبرع 

مليون  1.33مليون ريال سعودي) ، و10 ( مليون دوالر 2.66مليون ريال سعودي)،  20(مليون دوالر  5.3بمبلغ 
ُ )2010على التوالي (جريدة الرياض  )ريال سعوديمليون 5(دوالر  إقليم في  13اصدرت تعليمات لجميع محافظي .

تشكيل لجان فرعية لجمع التبرعات وتشجيع رجال األعمال والمواطنين على المشارآة بالمملكة العربية السعودية 
فقد حظيت الحمله بتغطية إعالمية آبيرة،  ،لتبرععلى ا قويًا تعطي حافزًامن شأنها أن حملة باسم الملك عبداهللا  ف .الفعاله

أبرزت المقاالت في  عن سخاء المملكة العربية السعودية والتزامها. من الشخصيات الباآستانية علنًاآبير واشاد عدد 
الصحافة السعودية أهمية التبرعات السعودية ووصفت المملكة بأنها "طليعة" المانحين اإلنسانيين (عرب نيوز 

  .مليون دوالر 120في غضون أيام أآثر من  .جمعت الحملة)2010
 

هذه الحملة، بلغت المساهمات الحكومية الرسمية عدة مئات من ماليين  لباإلضافة إلى التبرعات التي تم جمعها من خال
  الم اباد.إغاثة مباشرة عبر جسر جوي الى اس إمداداتمليون دوالر، في شكل  100 يقارب الحكومة ماقدمت . الدوالرات

على  منها جزءمليون دوالر للصندوق السعودي للتنمية، ينفقق  270قامت وزارة المالية السعودية مؤخرا بتحويل حوالي 
 .المساعدات اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش في باآستان

 
الرياض سابقا  ابه مليون دوالر آانت قد تعهدت 100في تقديم  لى المضي قدماإالفيضانات ايضا الحكومة السعودية  دفعت

الصندوق السعودي  وقام). 2010قبل وقوع الكارثة آمساعدات إنسانية لمنظمات األمم المتحدة في باآستان (عرب نيوز 
الصندوق السعودي  يكلف ونادرآ ما التفاوض على تفاصيل هذه التبرعات النقدية مع هذه الهيئات. بدور رئيسي فيللتنمية 

ووقع الصندوق السعودي للتنمية سلسلة من  .آبيرة مع منظمات األمم المتحدة مساعدات إنسانيةللتنميه بالتفاوض بشأن 
مذآرات التفاهم مع منظمات األمم المتحدة المختلفة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة، بين يونيو وأآتوبر 

مليون دوالر  23.3بالصندوق السعودي للتنمية   اليوم العالمي لالجئين، تعهدوهو ، 2010يونيو  22يوم وفي  .2010
اتفاقات عدة د قتوصل لعالصندوق أن ي، آاد 2010منتصف ديسمبر في  مم المتحده.للمفوضية العليا لشؤون الالجئين باأل

مقترح التوقيع على نص االتفاق المن األمم المتحدة ولكن لم تتمكن مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة. 
تطلبت موافقة المراقب المالي لألمم  . أوال، تضمنت االتفاقية شروطًا، وذلك لسببينمن قبل المملكة العربية السعودية

ملموسًا أو مقنعًا للجانب السعودي ألنه معنى فقط بدعم أنشطه تنسيقيه يقوم  مشروعالالسبب الثاني، لم يكن  . أماالمتحدة
المفاوضات إلى حد آبير على ما إذا آان سيتم استيفاء  ارستمرا عدم أوار ستمرايعتمد . نيةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسابها 

الى اسالم  أرسل الصندوق السعودي للتنميه وفدًاقد و. مزيد من الشفافية والكفاءة والمساءلةتحقيق  نم الصندوقشروط 
(أي برنامج األغذية العالمي  ملموسمستفيد بشكل التي تخدم الالمشاريع اباد لدراسه المشاريع والموافقه فقط على تلك 

 .خيام وبطاطين ومواد غذائية الخ)من خالل توفير واليونيسيف والمفوضية العليا لالجئين 
 
ما يقرب من  لباآستان بالسعوديه والخاص الشعبيالحكومي و القطاعآل من من التي تم جمعها هذه التبرعات اجمالي بلغ ي

على حد تعبير أحد المحللين، "في الوقت الذي ف ،بذلك العديد من التزامات دول مانحه غربية اوزًةمليون دوالر، متج 500
" بالفعل حيويهمعونة المملكة العربية السعودية  آانت كافية،السرعة القد فيه المجتمع الدولي لفشله في االستجابة بانِتُ

 )2010اإلنسانية العالمية،  عونهالمتقرير(
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 المساعدات اإلنسانية بنظامقصور الأوجه  3.3
التي  تزاماتلباال قوية جهة مانحة آونها من الصعب فهم النظام االنساني بالمملكه العربيه السعوديه

واإلدارية  البشرية القدرات ينقصهافي الوقت الذي  ،المخصصة للمساعدات المالية ومواردها تتعهد بها
أنشطتها  لتنسيق فعال وجود نظام فهي تفتقر الى .فعالهشامله و بطريقة الالزمة لتقديم المساعدات

على  لمملكها استراتيجي يرفع مكانة هذه المساعدات بشكل ولالعالن عن أثرها، الهائلة، ولتقييم اإلنسانية
 .رئيسيه تحديات آبير لثالثة الى حد ذلكيرجع  .المستوى الدولي

 نظام مجزأ

هناك مستوى عال من االزدواجية ف .والتناسق الشموليه وعدم بالتجزأه المساعدات اإلنسانية نظامتسم ي
 هما يفعلالعلم بدون توزع نفس المواد المنظمات في نفس الموقع و عديد من حيث انه من الممكن ان تعمل

نظمات اإلغاثة في آثير من تقدم م" خبير سعودي في مجال األنشطة اإلنسانية: رأي فحسب اآلخرون.
 بينهم،التنسيق ضعف و التخصصفي نفس المكان ويرجع ذلك لعدم دمات االغاثيه الخنوع األحيان نفس 

لهالل األحمر ليمكن  د اإلنسانية واإلشراف على تنفيذها.لتنسيق الجهو فعاله مرآزية جههال توجد ث يح
عضويته في االتحاد آذلك طويلة في الميدان، وته الوخبر لتواجده المستمر عب هذا الدور نظرًاأن يل

تعمل جديدة  انشاء جهه خيار اخر أن يتمأو ثمة  ،لدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرا
  ”االنسانية. اتآمظلة لجميع جهود المساعد

 دورالقدر من التنسيق والتقييم بسبب يتوفر  ، حيثحاًال أفضل التنمية مشاريعفي مجال الوضع ويعتبر
 مؤسسات مختلف تتجه، على هذا الصعيدحتى  ولكن لتنمية.لصندوق السعودي لالذي يلعبه ا المرآزي
عمل جماعي االنخراط في  من احماية إنجازاتهبفرديه من أجل التنافس والعمل  نحو احيانا المساعدات

  معترف به.غير 

 المهنيه ضعف

 نقطة الضعف الرئيسية في هيكلية المساعدات اإلنسانية السعودية هو عدم وجود موظفين مهنيينان 
تطوير القدرات  منالمملكة العربية السعودية  في بعض المؤسساتلم تتمكن ف .بشكل آافي يندائم

 في السنوات األخيرة. وبسرعة بشكل آبيراإلنسانية  اتفي مجال المساعد اأنشطتهلتوسع  نظرًا الالزمة
حيث  ومنظماته. معقدالنظام اإلنساني الدولي الصعوبة في التعامل مع  هذة المؤسساتغالبا ما تجد و

لعمل والتعاون على على االمهنية  وللقدرهلمهارات اللغوية، ل، والذاتيهفراد إلى الثقة األبعض يفتقر 
لعدم توافر و، ويمكن أن يعزى ضعف االحتراف لعدم وجود أطر سياسات راسخة الصعيد العالمي.

مسار وعدم وضوح اللرواتب اعدم جاذبية لآذلك ضعف التدريب، وول، الفرص للتفاعل وتبادل الخبرات
، ساعداتالم بعض تنفيذقيام على للغير المتفرغين ووهذا يفسر االعتماد على المتطوعين  وظيفي.ال

 والمنظمات غير الحكومية. الشعبيهوبخاصة في حمالت اإلغاثة 

 والتقييم المساءلة وآليات رفع التقارير

 متابعةلمساعدات اإلنسانية، أو حتى لمجرد ل يالنوعثر الى آلية لتقييم األ نظام المساعداتيفتقر 
 عالنسجالت أو اإلالعدم وفرة  على الرغم منوفقا لمسؤول االمم المتحدة السابق ". ات المقدمةعدالمسا
المساعدات  علىمليار دوالر أمريكي  90أآثر من السبعينات منذ انفقت المملكه  المساعدات، عن

العديد من المنظمات اإلنسانية السعودية حتى وقت قريب،  عجزت فقد بلد". 80اإلنسانية في أآثر من 
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ويعزى ذلك أساسا إلى التقاليد السعودية  الدولية. تهاسمعل اإلنسانية هممساعدات عن اإلعالنهمية أعن فهم 
المساهمات  ن، فضال عن عدم وجود بيانات متاحة عاإلنفاق الخيري عدم االفصاح عنو في التواضع

 اتالمساعد أثر لتقييم القليل يفعلون "ن وفي االمم المتحدة، السعوديسابق مسؤول ذآر  آما الفعلية.
  ".المستفيدين وعلى معليه اإلنسانية
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 اإلنساني الدولي والنظام المملكة العربية السعودية 4
فهي تقدم  ،القنوات الثنائية من خالل مساعداتها معظم تقدم   المملكة العربية السعودية على الرغم من أن

الجهات  أآبر من واحدة  تعتبر المملكةف . متعددة األطراف دولية آبيرة من خالل جهات منحايضا 
مليون  500 المانحة لوآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)، آما قدمت

تاريخه.  في برنامجمنحه استقبلها ال أآبر وهي تعتبر ،2008في عام  العالمي الغذاء لبرنامج نقدًا دوالر
، وهما متعددة األطرافلجهات بتقديم مساعدات  المملكة التزام علىيؤآدان مثالن اضافيان هناك 

األمم المتحدة  لصندوققدمتها مليون دوالر  50 بقيمة هايتي لصالحمساهمة المملكة العربية السعودية 
منظمات لألمم المتحدة  لعدة لسالفة الذآروتعهداتها ا والذي سيناقش أدناه، في حاالت الطوارئ لالستجابة
 .باآستان لصالح

 

 لمواجهة المرآزي الصندوقو السعودية لمفوضية شؤون الالجئين، التبرعات :5رقم   رسم توضيحي
  (2010-2000)في الفتره وبرنامج األغذية العالمي  ،لطوارئا
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 FTS نظام التتبع المالي  على بيانات المؤلفون اعتمادًا  :المصدر

 

المملكة العربية السعودية، فهناك قدر آبير من الحجم الكبير للمنح التي تقدمها شيرإليه يعلى عكس ما 
حيث الغموض وسوء الفهم المتبادل الذي يضعف الثقة والتعاون والتنسيق مع النظام الدولي اإلنساني. 

ت بين آل من القوى الفاعله تقييم سياسة المساعدافهم وطبيعة عن تضارب  تكشف المقابالت والمراجع
المحليه في المملكة العربية السعودية وهؤالء الذين يعملون في الساحة الدولية. إذا آان النظام الدولي 

إلى فهم أفضل لوجهات  بحاجهالمملكة، فإنه  مع وتوسيع نطاق مشارآته استمرار يرغب فياإلنساني 
 النظر الناشئه في المملكة العربية السعودية.

عدم مباشر هو  بشكل تنفيذ مساعداتها اإلنسانيةلد العوامل التي تفسر تفضيل المملكة العربية السعودية أح
 عن توضيحي مربعمتعددة األطراف (راجع  للجهات التي تقدمها مساهماتاللرقابة على ا وجود امكانية

م المتحدة ترفض منظمات األم ه انالتمويل السعودي جهات بعض ترىو .)22 فحه رقمباآستان في ص
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 يفضل" نوقال أحد المراقبين السعودي 5.عن مساهماتهاالمساءلة ب لقواعد وظوابط اتهااالستجابة لمطالب
 ".ان يتم نسيانهم بعد تقديم الدعم ونكرهيو المالحظاتابداء المراقبة وشدة ن والسعودي

تقدم  هاتلقي الكثير ولكنتبيروقراطية " نهابأاالمم المتحده مؤسسات ت مقابالال خاللوصف العديد  
عن بعض الر عبَّ من خالل هذه المنظمات بأنها عالية. المساعدات توجيهتكلفة ان ر إلى ينَظآماُ . القليل"

من  اأن معظم هذه األموال تذهب إلى تكاليف الموظفين والخبراء االستشاريين الذين هم غالب مناالستياء 
 ةليون بالكاد على أي شيء من هذه األموال مقارنة مع العمالالموظفون المحيحصل  ال" الدول الغربية.

ر الى ينَظُو" .الحاجة إليهابأشد  مه ذينال والتعلم المجتمع المحلي من فرص العمل رموبالتاليٌ يحالغربية 
 ال صرح مراقب سعودي للجهود الخيرية واإلنسانية.آما  "وسيط غير ضروري االمم المتحدة بأنها

التي يمكن في الواقع أن تقلل من  تنسيق الشؤون اإلنسانيةعلى قيمة النفقات ب قناعه أيضايوجد هناك 
للجمعيات الخيرية الدينية  مصدر قلق آبير خصوصًايشكل ارتفاع التكاليف اإلدارية ف ،التكاليف اإلجمالية

 المنظمات تقول  ٪. 18األحكام الدينية تنص على أن التكاليف اإلدارية يجب أن ال تتجاوز حيث أن 
إبقاء تكاليف المعامالت منخفضة عن تحرص على  اانهخيريه التبرعات الوالتي تتلقى الزآاة  السعوديه

  المنطقة المتضررة. فيمباشرة  العملوذلك من خالل طريق تجنب القنوات المتعددة األطراف 

ن على النظام اإلنساني تهيم اإلنمائية اتجنة المساعدبلالمانحة ذو صلة هو أن البلدان آخر أي رثمة 
"تم  اإلنسانية اتالجهات األخرى التي تقدم المساعدفان ونتيجة لذلك،  . وقواعده معاييرهعلى ثر ؤوت

" انسانيه وضع معاييروحتى في اته هذا النظام وعملياالندماج في آخر من بشكل او ب اعزله
 وفقًا تعملأن بضرورة  ئةالجهات المانحة الناشًلدى  وهذا يخلق شعورا.)2010:43GHA(تقرير

 قدم على تتعاون نأل مستعدة وغير همتعجرف"للقواعد الحالية وأن منظومة العمل اإلنساني وأجهزتها 
 ."المساواة

استياء ناجم إلى وهو لنظام الدولي، لمعايير مزدوجة آ ونالكثيرراه حول ما ي عامهناك أيضا قلق آما ان 
 همنظمبمسؤول بارز لبيان أوضح   ادي عشر من سبتمبر.بعد الححد آبير من فرض ضوابط صارمة 

في على سبيل المثال  اسالميهالجمعيات الخيرية السعودية لمجتمعات  تتبرع: "عندما أنهغير حكومية 
زمات ألالجهات المانحة الغربية  تتبرععندما أما  .االرهابتمويل في بها يشتبه فإنه غزة أو السودان، 

 ةعرَقليتم  ُتراَقب الجمعيات الخيرية االسالميه عن آثب، وفي بعض الحاالت .تسأل الفإنها  مماثلة
خرى حرية للعمل في أي مكان في العالم، وغالبا ما لجمعيات الخيرية الدينية األلدى ا، في حين أن عملها

  ." الحمايةالدعم وُيَوفر لها 

على سبيل المثال، على . حاسما غالب عامالفي الالدينية واالتجهات الرموز اصبحت ونتيجة لذلك، 
اللجنة الدولية للصليب األحمر واحدة من المنظمات يرون الرغم من أن األوساط المهنية في المملكة 

تقديم األموال مباشرة إلى اللجنة الدولية أو ملكه مال، ال تستطيع بها موثوقالآثر مهنية واألاإلنسانية 
يتم . الصليب في الشعار مع المسيحية عوديين عامة يربطونالسالجمعيات الوطنية للصليب األحمر ألن 

هذه المشكلة جزئيا من خالل توجيه األموال لجمعيات الصليب األحمر عن طريق الهالل األحمر  تجنب
 . البرامج المتعددة األطرافمن خالل السعودي أو 

                                                  
وما عدد المنتفعين والحتياجات وا الجهه المانحهكل من المستقبل والجيد ل تقييمال: تشمل هذه الخطواته السعوديه توثيق واضح للخطوات الفعليه ويطلب المحاسبتت5

 المنح.سيتم نشر معلومات عن ومن خالل من وآيف واين  هاميقدهي الخدمات التي تم ت
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الدولية والحكومات في جميع وسائل اإلعالم اندفعت عندما   .ازدواجية المعاييرحالة غزة مشكلة  تعكس
الحدث العربية استخدمت الصحافه لك البلد، بتآارثة الزلزال حدوث هايتي بعد دعم الي أنحاء العالم 

ترجمت  .هايتي وقطاع غزة آل من المجتمع الدولي لمعاناة اإلنسان في ةاستجاب في قضتنااللتظهر 
واسعة عربيه دوليه (جريده  حيفة الحياةمن ص 2010يناير  18في طبعة نِشرت صورة آاريكاتوريةُ 

 :هذا المفهوم االنتشار)
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  االنسانيه تفسير دوافع تقديم المساعدات 5
ثر على قرارات المساعدات ؤتوالمصالح التي  مجموعة متنوعة من القيم والمعايير والظروف هناك

لفهم ولكن  ،من بلد متلقي إلى آخرو مدى وأهمية هذه االعتبارات من أزمة إلى أخرىيختلف  اإلنسانية.
نحن بحاجة إلى دراسة بعض هذه فالمساعدات اإلنسانية،  فيما يخصالمملكة صنع القرار بطريقة 

  االعتبارات.

  المبادئ اإلنسانية
ن السعوديون مساعداتهم ومثل العديد من الدول الغربية المانحة، تقرر الحكومة السعودية والمواطن

 مفهوم األوساط الدولية لدىولكن  المستفيدين. خصائصن ساس الحاجة بغض النظر عاإلنسانية على أ
على الرغم من أن الغالبية العظمى و أن المملكة تقرر مساعدة البلدان العتبارات ثقافية ودينية.آخر وهو 

دعاء يرفض السعوديون، على نحو متزايد اال أوعربية، يهمسالدول امن المساعدات السعودية تذهب إلى 
االسالميه هي بأمس الحاجه أن البلدان ويبررون ب، أو استراتيجي يدين بدافعفقط  تأتيمساعداتهم بأن 

  .االزمات االنسانيهبها حيث تكثر لتلك المساعدات 

لجنة بلمساعدات اإلنسانية لمساهمات الجهات المانحة لاالتجاهات العالمية التي توضح بيانات تدعم ال
ستة بلدان إسالمية آانت ، 2009و 2008في عامي ف .السعودي الرائها هذا خارجوية اإلنمائ اتالمساعد

لجنة االنسانيه المقدمه من مساعدات المن  تاستفاد دول عشرةأآثر بين من  يهأو شرق أوسط
السودان وأفغانستان واألراضي الفلسطينية المحتلة والعراق  ، وهيالدولية اإلنمائية اإلنسانية اتالمساعد

العربية أآبر  الفترة، تلقت البلدان اإلسالمية أونفس في  ). 2010GHAتقرير بنان، وإندونيسيا (ول
 من بينهااإلنمائية،  اتلجنة المساعدبالغير أعضاء حصة من المساعدات اإلنسانية من الجهات المانحة 

  ). GHA 2010٪ (تقرير 51 بنسبةجهة مانحة أآبر آالمملكة العربية السعودية 

معظم مساعدات التنمية ف اإلنسانية. العمليات بالخارج حجممساعدات التنمية السعودية ة طانشق حجم يفو
ذهب إلى دول فقيرة ليست بالضرورة جزءا من العالم العربي أو اإلسالمي، من بينها ت ةالسعودي

يطالب   ينيا.الكاميرون وغامبيا ومالوي والنيجر ونيبال، وجامايكا، وبورآينا فاسو وسري النكا، وآ
العتبارات  وليسعلى أساس االحتياجات، المساعدات ر يتقر بوضوحالصندوق السعودي للتنمية ميثاق 

  ).2010التقرير السنوي لعام  ،للتنمية السعوديأخرى (الصندوق 

  الزآاة والصدقةالخيري آأوجه االنفاق 
 مفهوم العملف  بها، الخيري نمط االنفاقى علبالمجتمع بشكل آبير  المترسخهلقيم الدينية والثقافية اتؤثر 

 الدينبقوه في  االتأآيد عليه تم والصدقةالزآاة آمختلفة ال الخيريوأوجه االنفاق  االنساني
ان "فمعناها صدقة الأما  جميع المؤمنين. فرض علىالزآاة هي أحد أرآان الدين الخمسة، وف .االسالمي
 االحسان ألهميةبإشارته  ا النبي محمد صلى اهللا عليه وسلمعليه "، وشجعالمؤمن من ماله وجهده يتبرع
مبلغ غير  عباره عنفهى  الصدقهف  ).Kroessin  ،2007( الشمس به في آل يوم تشرق آل فردعلى 

الزآاة  أماة، ألزمة غير متوقعة مفاجئم تقَدماُ ، وعادة خيريينفقه المسلم من ماله الخاص لغرض محدد 
لذا يعتبر  .خيريال قنفالإلته ٪ من ثرو2.5الفرد  صخصأن يآل عام، ينبغي في فواجبة، فهي فريضه 

بشكل أساسي وذو الزآاة وحيث أنه من الواجب تقديم  السعودية.بلتصدق ل ُاقوي ًاالديني حافزا الفرض هذ
مي جعل العالم اإلسالبدوره يسهم في  فإن هذاالدول االسالميه لمجتمعات الفقيرة والمحتاجة في ل أولوية
مشاريع المساعدات من المنظمات غير  ان اآثريةهذا ما يفسر  انسانية. اتمساعدللزآاة آ امتلقي
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التبرعات في الحكومية مثل هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية، وحمالت اإلغاثة شبه الحكومية، التي تتلقى 
  دول إسالمية.لى إ اهيتوجيتم زآاة وصدقة من مصادر خاصة، شكل 

  لعالم االسالميل ى التاريخي والمرتقبيادلقالدور ا
لسياسة الخارجية للمملكة العربية ل ساسيهأة القيادي في العالم اإلسالمي هو أولوي دورالالحفاظ على إن 

، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وآذلك مقر في اإلسالم الشريفان ناالحرمالمملكة يقع ب السعودية.
منظمة المؤتمر تضم  ثاني أآبر منظمة حكومية دولية بعد األمم المتحدة. هيمنظمة المؤتمر اإلسالمي، و

لدي هذا البعد التاريخي والثقافي يعني أيضا أن  قارات. ةموزعة على أربع هدولة مسلم 57اإلسالمي 
طلبات من دول تلقى تالمملكة العربية السعودية ف المملكة. تجاهاإلسالمي توقعات عالية  اتباع الدينجميع 

ية مثل بناء واحتياجات تنمتغطية أيضا ل انماالعالم اإلسالمي ليس فقط في أوقات الكوارث اإلنسانية، و
 بدورها لاللتزامعلى االقل  المملكة لمثل هذه المطالبتستجيب  مطار في السنغال أو طرق في اليمن.

 .ايران وخصوصًا ىخراال ةحماطال ولدال  دض للعالم االسالمي القيادي

  الناعمةالقوة 
لمملكة في الساحة الدولية ل المهم والمتنامي التواجدن إف والتاريخية، الثقافيةالنظر عن العوامل  بغضو

بوصفها أآبر منتج للنفط في العالم وأآبر اقتصاد في الشرق األوسط وعضو في مجموعة العشرين 
G20  وسيلة  يدات اإلنسانية هالمساعف الشروع في معالجة مشاآل العالم. علىيجبر غالبا المملكة

في المناطق الواقعة  رسة نفوذها الدولي المتزايد، وخصوصًااموم التزاماتها علىلتأآيد لرئيسية للبالد 
  العربية، على سبيل المثال آينيا ونيبال وهايتي.و االسالميه خارج الدول

تعزيز الحوار بين األديان لوهدف  وسيلةاإلنسانية  اتالمساعدتكون  ربما ، الحادي عشر من سبتمبربعد 
 قضية مشترآة وتعزيز روح السالم يجادإل" اهللا "مبادرة لحوار األديانأطلق الملك عبد فقد  والثقافات.

  ).2008متطرفة" (السفارة السعودية في واشنطن، النظر الوجهات  محول وذلك

 

 هايتي مثال
من وسائل اإلعالم الدولية االستجابة المتأخره للمملكة العربية العديد  تن ضرب الزلزال هايتي، انتقدأبعد خمسة أيام من  

ن إصحيفة لوس انجليس تايمز، على سبيل المثال، إلى أن "بعكس قطر وإيران واألردن، ف اشارتفقد السعودية للكارثة. 
بأن تبرعت المملكة  لت ردة فعءجاف). 2010لهايتي" (لوس انجليس تايمز  ئًاشي تقديم المملكة العربية السعودية لم تقرر

 يتم الشروع في تنفيذلهايتي. لم مخصصه مليون دوالر لصندوق األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ  50 بمبلغ
المملكة العربية السعودية حليف وطيد  لكن  .المملكة عالقات ثنائية قوية مع هايتيليس لدى و ،لجمع األموال شعبيهحملة 

وذلك  ،دد من األزمات اإلنسانية (أفغانستان وباآستان) وواشنطن لديها مصلحة قوية في هايتيللواليات المتحدة في ع
في غياب العالقات  في السعوديه.  القيادة في جلب انتباهالذي لعبه السفير السعودي في واشنطن  المحورييفسر الدور 

 ،المشترآهالمساهمة في صناديق األموال  علىن يسعوديورغم عدم اعتياد الالثنائية بين المملكة العربية السعودية وهايتي، 
وضح اهتمام المملكة بهذه الحالة تبين  من خالل األمم المتحدة. دم مساعداتهاان تقآان أسهل طريقة للسلطات السعودية 

واشنطن، عادل  السفير السعودي في أآدفقد  ،العالم االسالمي أوالعالم العربيحدود خارج ليمتد  الذي التزامها اإلنسانيب
لسياستها التاريخية لمساعدة  وفقًا تن "مساهمة المملكة لتخفيف معاناة شعب هايتي جاءأ 2010يناير  27الجبير في 

 )2010المحتاجين." (السفارة السعودية في واشنطن 
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 القومياألمن 
التبرعات السعودية فتتزامن  ،المساعداتدوافع تقديم  هو أحد األمن القومي واالقليميعلى ظ احفإن ال

األزمات  معألمم المتحدة على سبيل المثال في آثير من األحيان با لشؤون الالجئين يه العليالمفوضل
ومن األمثلة على ذلك الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات  الجئين.ال تدفق تتسبب فياإلقليمية التي 

في الوقت أبرز مثال آ اليمنيتلقى  آما  ).Barasi 2005( 1990والغزو العراقي للكويت في عام 
 بلمانحين ل اليمن في مؤتمرف من المساعدات اإلنسانية من المملكة العربية السعودية. ًاآبير الحالي حجمًا

 2.7 بالمملكة العربية السعودية  وأبرزهادول الخليج تعهدت  )،االستشاريلندن اجتماع فريق ( 2006
 للنـزاع آاستجابهإلى حد آبير التعهدات هذه جاءت  .بها تعهدالم موالاأل في المئة من 47مليار دوالر أو 

قريبة الجماعات المتمردين في محافظة صعدة في شمال اليمن والذي نشب مؤخرا بين الحكومة اليمنية 
البنية  ًةستهدفمالقاعدة،  نشاط تنظيمارتفاع بمرتبط  أمنيًا تحديًايواجه اليمن ف ،من الحدود السعودية

  ).2008التحتية النفطية والمصالح األجنبية (البنك الدولي 

من الخصائص البارزة ف .لتقديم المساعدات ًاآخر ًادافع الداخلي والتماسك القومياألمن يشكل 
 ٪ من المجموع30ب  ونيقدرالذين المملكة العربية السعودية هو حجم السكان الوافدين، و هلديموغرافي

معظم العمال األجانب من البلدان ذات الدخل المنخفض مثل  ىيأت .ماليين بعةوالمقدر عددهم بس الكلي
جهود  فإن دعم .هموطنبعائالت لهم وعادة ما يكون  بنغالديش والهند وباآستان والفلبين واندونيسيا.

 مع السكان المغتربين تحدثساعد على تخفيف التوترات التي قد تاإلغاثة في بلدانهم األصلية 
من البلدان المتضررة من  تأتيالعمال األجانب في المملكة العربية السعودية أصول معظم ف .داخليَا

ب االندونيسيين و؛ مليون 1.8ب العمال الهنود عدد قدر ي حيث ،2004سونامي المحيط الهندي عام ت
ا ربمبالسعوديه  المجتمعات وجود تلك .200,000 ب يينغالوالبن) ؛ 2010(جاآرتا بوست  مليون 1.2

 في عام ونامي وفيضانات باآستانالتسحمالت لمساعدة المتضررين من آارثة تشدين ل يشكل حافزا
2010. 
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 آيفية تحقيق تعاون أفضل: الطريق إلى األمام 6
  

  
 

ستعداد المملكة العربية السعودية على أهبة اإل"تقف 
إنسانية على أساس  اتإلى مساعد من هم بحاجهلدعم 

ية األساسية وبغض النظر عن العرق المبادئ اإلنسان
 "أو االنتماء القومي أو الدين

الرآبان، المبعوث الخاص  بن محمد عبد العزيز 
(مكتب  اإلنسانية للشؤونلألمين العام لألمم المتحدة 

 )2010األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 
المساعدات مجال  في هامه آقوه فاعلهضح وابشكل   في اآلونة األخيرة المملكة العربية السعودية برزت

الملحة  اإلنسانية االحتياجات لمعالجة ًاماه ًاعنصر اإلنسانية مساعداتها، فتشكل اإلنسانية الدولية
فرض يمكن للسعوديه من خاللها أن ت وسيلة وهي  ،"لمملكةل  الناعمة لقوةل"  هائًال العالم ومصدرًا في

واضحه  سياسة وجود عدم ولكن. سياسيالقتصادي واال على المستوى هرئيسي هعالمي آقوه فاعله نفسها
د. آذلك يعيق البال مكانة جهود و من ينتقص للمساعدات اإلنسانية،متكامله  ومنظومة مؤسسية

المساعدات في مجال  جهودها  وتقدير تحقيق من ،األطراف لدى جميع وعدم صحة المفاهيم الغموض
 .اإلنسانية

الذي تقوم به على  الرئيسي دورهذا ال تفهم بدأت المملكة العربية السعودية ئل على أنهناك دال ذلك، مع 
الدولي  النظام باسم متعارف عليه ما هو والبحث عن سبل للتقارب والتعاون مع ،الدوليمستوى ال

 في أزمة الغذاء العالمية أثناء الحيوي الذي لعبته المملكة العربية السعودية فالدور اإلنساني.
لتعزيز وبلورة اسلوب جديد  نهأر إليه على ينَظأنُ  ممكنمن ال ،2010في  وباآستان هايتيو ،2008

  منظمة إنسانية دولية من أشار مسؤول فقد الدولي القائم. النظام في الدور السعودي
ُ ينَظر لهم بأن نطاق مساعداتهم يتجاوز يريدون  السعوديين "ان وذلك    االسالميه، البلدانأن
 على األغلب تدعم أن المملكة العربية السعوديةوهي  المانحين الغربيين من قبلالسائده  النظرة تغييرل

 اسالميه". ًابلدان

 تحققن أالمملكة العربية السعودية،  بما فيهافي النظام الدولي اإلنساني،  القوى الفاعلهجميع مكن لمن الم
 :التاليه اتخطواعتبار المن خالل  بينهاالتعاون من  ًامزيد

 

 بدراسة اإلقتراحات التاليه:لمتعددة األطراف المنظمات نوصي بأن تقوم ا

جمع التبرعات السعودية من أجل فالتقرب من  ،السعوديين آشريك على قدم المساواة ادماج •
لمنظمات المتعددة على االثقة المتبادلة. ينبغي وفقط لن يخدم بناء وتعزيزالتعاون  المالية

الموقع واالعتراف الذي يتماشى مع حجم جهودها  المملكة العربية السعودية تمنحاألطراف أن 
والمستشارين  الحكومة السعوديةتفاعل أآثر مع  يتطلبمما  ،الدوليةالقضايا  فيواهمية دورها 

السعوديين والسفراء ورجال األعمال ومنظمات اإلغاثة والجمعيات الخيرية الرئيسية والدينيه 
في تقديم المساعدات  وأولوياتها المنظمات ونهجهاتلك فهم أفضل ألهداف  تعزيزمن أجل 

 .اإلنسانية الدولية
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 الف ،التنمية الدولية ومنظومة العمل اإلنسانيمجال زيادة عدد المواطنين السعوديين العاملين في  •
 عيفًازال تمثيل المواطنين السعوديين في معظم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ض

 يحدلن بها زيادة عدد الموظفين السعوديين ف ،المنظمات لتلكعلى الرغم من دعم المملكة الكبير 
سيساعد أيضا في تحسين العالقات التعاونية ذات المصداقية بين  انماالمفاهيم الخاطئة ومن فقط 

من تعزيز  آما أنه سيمكن المملكة العربية السعودية المملكة والمنظمات المتعددة األطراف.
والذي بدوره سيرفع قدراتها المؤسساتية المحليه والبشرية من خالل نقل المعرفة والمهنيه، 

 الحالي. لنظام اإلنساني السعوديا لدى مستوى المهنية واألداء

درجه من عدم  فيوجد، انشاء مؤسسات دولية إنسانية وتنموية دائمه في المملكة العربية السعودية •
أو  د المكاتب اإلقليمية أو مؤتمرات المنظمات الدولية في دول خليجيهجاوت بببساالرتياح 
ل أحد الخبراء الذين تم مقابلتهم اق وليس في المملكة العربية السعودية. أصغر حجمًا عربية

الفاعله األآثر  ةهي القو األمم المتحدة والبنك الدولي في الواليات المتحدة ألنهاآل من  يتواجد"
آبر أالمملكة العربية السعودية هي واحدة من بما أن  .المنظمات تلكلالرئيسى ول تأثيرا والمم

ل على هذا تعاَمينبغي أنُ ، المساعدات االنسانية والمساعدات التنمويةمجال القوى الفاعله في 
للتعاون  مستعدون نيالسعوديأن يبدو  ها".بجد للمنظمات العالمية اوهناك تن يكون وأاالساس 

المملكة العربية السعودية، مثل برنامج األغذية العالمي (الذي بجدة اوتالمنظمات المأآثر مع 
يحصل عليه البرنامج منذ بر تبرع ، وهو أآ2008 عام مليون دوالر في 500حصل على 

 ) واليونيسيف.نشأته

لسعودية على سبيل المثال فا ،لتجارب والخبرات مع المملكة العربية السعوديةلتبادل أفضل  •
 تمكن .خالل عقود من إدارة تدفق الحجاج لتأدية فريضة الحجالخبرات اآتسبتها عديد من الديها ل

 .اإلدارة الجماعية والقضايا اللوجستية تفي مجاال دروسًا ميتقدالسعوديه من  هذه الخبرة

 يةالسيطرة على التكاليف االدارية واالستشار طريق عنالعالية التكاليف اإلدارية مشكلة معالجة  •
عملية وتسريع  ،في آليات التمويل المشتركالماليه الشفافية عن المخصصات إتاحة مزيد من و

ن المعامالت الثنائية تحقق أ المسؤلين السعوديينيعتقد ما زال ف ،للمستفيدين وصول األموال
ت شفافية حول آليامزيد من ال تتيحلمنظمات المتعددة األطراف أن على اينبغي لذا  نتائج أفضل.

المتعلقه تكاليف ال هذة وجود بعضصناع القرار السعوديين ل تبررالتمويل المشترك وأن 
 .وذلك لجعل النظام أآثر فعالية من خالل الحد من اإلزدواجيه بعمليات التنسيق

يأخذ بعين االعتبار آراء  ، بحيثمصداقية للتعاون بين الجهات المانحة ىذ جديدعادة خلق نظام إ •
بشأن القلق المتزايد  أن يحد منوهذا من شأنه  ،ادات والجهات المانحة الناشئةوتوجهات االقتص

 .التقليديه عليهالجهات المانحة  ةهيمنيتسم بالذي  القائم النظام الدولي

 

 :التالية نظر في الخطواتبال لجهات المانحه الغربيها نوصى

نظر إلى المنظمات مع ال، يري االسالميحول القطاع الخ نقاش واعي وعقالني ءبدالعمل على  •
جمعية خيرية في المملكة  962هناك ف ،غير الحكومية والجمعيات الخيرية اإلسالمية آشرآاء

إشراآهم بدال لذا قد يكون  تعمل على مستوى دولي.جمعيه  18حوالي منها العربية السعودية، 
تحقيق واصلة العطاء ومن استبعادهم من النظام اإلنساني السائد خطوة مهمة نحو بناء الثقة وم

مجلة  آما ذآر فيآروسين  يري ).Kroessin, 2007(  مجال تقديم المساعداتالتعاون في 
يجب  ولكن ال، موجودأن "التهديد االرهابي  ،ODIى لمعهد التنميه بالخارج التبادل اإلنسان
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دعم  لكن يجبو  ،بعين الريبة واالتهام اإلسالميةالى المؤسسات الخيرية  بشكل افتراظي النظر
التي تعاني منها في المسائل لجمعيات الخيرية اإلسالمية لمساعدتها على معالجة أوجه القصور ا

لإلرهاب  ناء البعض)ث(مع است عن تمويلها التلميحأيضا زال  وال .الشفافية والمساءلةالمتعلقه ب
 النظامأفضل في  يجب انهاء هذا التشهير، ويجب مساعدتهم على االنخراط بشكللذا   .مستمرًا

وأي  .ليست بالقليلهاإلغاثة والتنمية عمليات في  ة تلك المؤسساتن مساهم، ألقائماإلنساني ال
في الوقت المشكلة تعقيدا،  سيزيدمن سوء توجيه 'الحرب على اإلرهاب' ناجمه تداعيات أخرى 

له تواجهنا اعظم مشكوهذه هي ، ات بشكل آافمساعديتلقون ال ال ضحايا الفقرزال  الذي ال
 .)Kroessin 2007( اليوم."

على الرغم من أن ف ،طبيعة ودوافع المساعدات اإلنسانية السعوديةطريقة تفسير  اعادة النظر في •
لموقعها القيادي في العالم  مساعدة المجتمعات اإلسالمية نظرًاب ًاأخالقي هتزمملالسعودية 

البلدان والمناطق المتضررة، وهذا يعكس  أنشطتها اإلنسانية لتشمل جميعامتدت اإلسالمي، فقد 
قد ال ينطبق الذي أحد أولويات الحكومة السعودية ، وهو لمبادئ اإلنسانيةباستراتيجي اال هاالتزام

قضايا لصالح الشرآات وبالضرورة على المنظمات الدينية التي تتلقى التبرعات من المواطنين 
 أن توجه تبرعاتها لتلك المجتمعات.، ولذا ينبغى إنسانية في المجتمعات اإلسالمية

تستحقه في وسائل  انالذواإلعالن عن مساعداتها بالشكل المملكة العربية السعودية االعتراف ب •
اآلثار السلبية من لتخفيف لجهود السعودية وهذا بدوره سيدعم  ،االعالم والمؤتمرات الدولية

هذا بد أن يراعي  لكن ال  .رب الحادي عشر من سبتمبفي أعقا ةصارتها الدولية خعلى صو
 .االعالمي حرص السعوديه على التواضع في مسألة االنفاق الخيري  الظهور

 

ُ من ناحية أخري،  ومن ثم  ،صلح هيكلية مساعداتهاتم ويتقِّينبغي على المملكة العربية السعودية أن
 تخاذ التدابير التالية :اب نوصي

نسانية وتحسين عملية صنع تقديم المساعدات اإلواضحة وشاملة لوإستراتيجية بلورة سياسة  •
نظام أفضل ومن الضروري أيضًا وضع   ،الوزارات والوآاالت المعنيةداخل التقييم و اتالسياس

 لجمع وتحليل البيانات وتقديم التقارير.

 بينحوار ، من خالل تشجيع التعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المتعددة األطراف •
المملكة العربية غير صحيحه، فالمتضاربة أو ال مناقشة المفاهيم من أجل االطرافجميع 

 مكانتها الدولية المتنامية. آي ترفع من ،تواصل وتنسيق أفضلتحقيق الى بحاجه السعودية 

وتعزيز دور اللجنة الوطنية لإلغاثة واألعمال الخيرية في  والمؤسسي إضفاء الطابع الرسمي •
أعلنت وزارة فقد  .بالمساعدات الخاصة التنسيق والتقييم للعملياتسؤلية متتولى  آيالخارج 

وليس هناك حتى  تجهز بشكل آامل، ولكن اللجنة لم 2004اإلعالم السعودية إنشائها في عام 
لقد أدرآت دول خليجية أخرى الحاجة إلى  كيفية التي ستعمل بها.الاآلن أي تفاصيل دقيقة عن 

 ،2009نشأت اإلمارات العربية المتحدة مكتب لتنسيق المعونات في عام ا ، لذامثل هذه الهيئات
اإلنسانية من خالل إنشاء الهيئة القطرية لألعمال  هاوبدأت قطر إعادة هيكلة ادارة مساعدات

 .2008الخيرية في عام 

عودية المملكة العربية الس تتمكنلن ف ،ومهنية وادارة للمساعدات اإلنسانية أآثر تطورًا نظام بناء •
باإلضافة  تقديم مساهمات آبيرة دون وجود بنية تحتية مؤسساتية مناسبة وموظفين مؤهلين. من

في منظومة العمل اإلنساني دائمة وجذابة للسكان المتاحه إلى ذلك، ينبغي أن تكون فرص العمل 
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قطر  دول خليجية أخرى مثل لقد تحرآت  والملتزمين بالمبادئ اإلنسانية. المناسبينالمحليين 
في هذا االتجاه من خالل توفير تدريب شامل على مختلف  واالمارات العربية المتحدة مؤخرًا

بما في ذلك إدارة األزمات والكوارث وآذلك  ،المستوى الدولي علىالمهارات الالزمة للعمل 
 مهارات التواصل مع وسائل االعالم الدولية.

واصل على الصعيد الدولي، آما تفعل دول لتلتفعيل ا قوىعالقات عامة جهاز إعالمى وبناء  •
 أخرى. يهخليج

 

مواصلة تطوير وتعزيز هيكلية المساعدات اإلنسانية بالمملكة أن تساهم في هذه التدابير آل  بإمكان
 العربية السعودية وتوفير فرص جديدة للتعاون المتعدد األطراف في المستقبل.
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