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الملّخص التنفيذي 1.

خــالل الســنة االولــى مــن إنشــائه، ســاعد صنــدوق الــزكاة لالجئيــن 1,025,014 مليــون شــخص فــي البلــدان الثمانيــة التــي تقــوم المفوضيــة 
بتوزيــع أمــوال الــزكاة فيهــا. وقــد شــملت المســاعدات الالجئيــن الســوريين فــي األردن ولبنــان ومصــر، والالجئيــن الروهينغــا فــي بنغالديــش 
وماليزيــا، والالجئيــن المالييــن فــي موريتانيــا، والنازحيــن داخليــًا فــي اليمــن والعــراق. وقــد تمــت عمليــة توزيــع هــذه المســاعدات مــن خــالل 
البرامــج المتوافقــة مــع أحــكام الــزكاة، ال ســيما فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا، وذلــك مــن خــالل المســاعدات النقديــة 

والعينية المباشرة. وقد شكلت هذه الخطوة تحوًال مهمًا في عمل الصندوق وقدرته على توزيع مبالغ كبيرة من أموال الزكاة.

تّتبــع المفوضيــة، مــن خــالل صنــدوق الــزكاة لالجئيــن، سياســة توزيــع  %100 مــن أمــوال الــزكاة، وذلــك التزامــًا منهــا بشــروط الفتــاوى1 التــي 
تلقتهــا المفوضيــة حــول أســس توزيــع الــزكاة. ومــع تزايــد االحتياجــات اإلنســانية فــي العالــم، ُتســتخدم جميــع أمــوال الــزكاة لصالــح أســر 
ــًا األكثــر عــوزًا وحاجــة فــي 8 دول تكثــر فيهــا االحتياجــات اإلنســانية، حيــث تقــوم أمــوال الــزكاة بتوفيــر ظــروف  الالجئيــن والنازحيــن داخلي
معيشــية كريمــة للمســتفيدين عــن طريــق تلبيــة احتياجاتهــم األساســية كالمــأوى والغــذاء والتعليــم والرعايــة الصحيــة، فضــًال عــن ســداد 
ــًا مــا يواجهــن  ــاة لهــذه األســر خاصــة تلــك التــي تعيلهــا نســاء بمفردهــن، واللواتــي غالب ــون. وتشــكل هــذه المســاعدات شــريان الحي الدي
عقبــات مختلفــة تتعلــق برعايــة األطفــال و مجــاالت العمــل. كمــا جّنبــت مســاعدات الــزكاة العديــد مــن العائــالت مــن اعتمــاد خطــط بقــاء 

يائسة، مثل عمالة األطفال وإخراجهم من المدرسة.

ومــا ســاهم فــي تحقيــق هــذا األثــر هــو ســخاء شــركاء الــزكاة والجهــات المانحــة الذيــن وضعــوا ثقتهــم فــي قــدرة المفوضيــة علــى توزيــع 
مبلغ 43.165 مليون دوالر من أموال الزكاة في عام 2019، باإلضافة إلى مبلغ 222,907 دوالر من أموال الصدقات. ومع تصاعد تأثير 
الصنــدوق، ال تــزال أعــداد واحتياجــات الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا فــي ازديــاد مســتمر أيضًا. ففي عام 2019، شــملت أمــوال الزكاة نحو 12% 

من نفقات المفوضية على برامج المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع شروط  الزكاة في البلدان الثمانية المستهدفة. 

ولكــي تتمكــن المفوضيــة مــن االســتمرار فــي تلبيــة االحتياجــات الملحــة فــي مختلــف البلــدان التــي تقــوم بعمليــات توزيــع الــزكاة فيهــا، فــإن 
المفوضيــة ســوف تحتــاج إلــى 2.1 مليــار دوالر فــي عــام 2020 لدعــم نحــو 8.9 مليــون الجــئ ونــازح داخلــي فــي هــذه البلــدان، فــي الوقــت 
الذي يستطيع فيه الصندوق دعم 2.2 مليون مستفيد وتوزيع 482.7 مليون دوالر من أموال الزكاة والصدقة وبالتالي سد نسبة كبيرة 
مــن هــذه االحتياجــات. ولــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل التعــاون المســتمر مــع مختلــف الشــركاء فــي مجــال الــزكاة والعمــل الخيــري 
ــًا  ــن داخلي ــن والنازحي ــن فــي مســاعدة أســر الالجئي ــزكاة لالجئي ــة لصنــدوق ال ــات الكامل اإلســالمي بشــكل عــام، مــن أجــل تحقيــق اإلمكان

األكثر ضعفًا واحتياجًا في جميع أنحاء العالم.

في عام 2019، غطت أموال الزكاة نحو  %12 2 من نفقات المفوضية على برامج 
المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع شروط الزكاة في البلدان الثمانية المستهدفة.

تــم إنشــاء الصنــدوق مــن قبــل المفوضيــة ليكــون أداة للتعــاون والشــراكات التــي تهــدف إلــى تحقيــق أثــر إيجابــي فــي حيــاة الالجئيــن 
والنازحيــن داخليــًا األكثــر عــوزًا وحاجــة، وذلــك مــن خــالل عمليــات توزيــع موثوقــة وعاليــة الكفــاءة وملتزمــة بأحــكام الــزكاة. ُتقــّدر المفوضيــة 
ــازح داخلــي خــالل العــام 2020 مــن خــالل الصنــدوق، حيــث تشــكل العالقــات  ــر مــن 2.2 مليــون الجــئ ون إمكانياتهــا علــى مســاعدة أكث
والشــراكات المســتدامة مــع الجمعيــات والمؤسســات الماليــة اإلســالمية والمحســنين أهميــة بالغــة فــي تحقيــق مثــل هــذا التأثيــر. ومــع 
ــدة فــي  ــة المتزاي ــري اإلســالمي حــول أزمــة الالجئيــن واحتياجاتهــم، والرغب ــي والخي ارتفــاع مســتوى الوعــي فــي أوســاط المجتمــع المال
معالجتهــا فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، يأتــي الصنــدوق ليقــدم منصــة للتعــاون االســتراتيجي، ليــس فقــط مــن خــالل 

الزكاة والصدقة، بل أيضًا من خالل مجاالت أخرى مثل األوقاف والصكوك. 

ساهم الشركاء في تحقيق األثر الكبير الذي أنجزه صندوق الزكاة لالجئين.

قام صندوق الزكاة لالجئين بتلبية احتياجات أكثر من مليون الجئ ونازح داخلي 
خالل العام 2019.
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https://unhcrzakatfatwa.com :تقرير جمع وتوزيع زكاة المفوضية. (2019 مايو). معلومات مستردة من فتوى زكاة المفوضية  1
تستند هذه النسبة المئوية إلى تقديرات اإلنفاق لعام 2019 اعتباًرا من 16 مارس 2020. وسيتم توفير أرقام النفقات الدقيقة في التقرير العالمي للمفوضية في اليوم   2

العالمي لالجئين ، 20 يونيو 2020.
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يبلغ إجمالي عدد الالجئين في العالم 25.9 مليون. 20.4 مليون هو عدد الالجئين الخاضعين لوالية المفوضية، وال يشمل ذلك   1
5.5 مليون الجئ فلسطيني الذين يستفيدون من والية األونروا.  

سيتم نشر أرقام الالجئين في 2019 في يوم الالجئ العالمي الموافق 20 يونيو 2020   2
يتضمن هذا الرقم أعداد المستفيدين من األموال المستلمة رقميًا تحت فئة "األكثر عوزًا"، حيث تم توزيعها على الالجئين في لبنان نظرًا الرتفاع االحتياجات هناك.  3
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1,025,014

34,440

16,933
األفراد األكثر
عوزًا وحاجة3
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فردًا مستفيدًاً
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ماليزيا
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2,049
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الرسومات التوضيحية2.
ألثر صندوق الزكاة لالجئين

58.3%

25.9
 مليون الجئ1,2
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لجوء
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ازداد عدد األشخاص
النازحين قسرًا حول العالم بمعدل 

2.3 مليون
شخص في 2018 ليصل إلى

70.8 مليون، من 68.5 مليون
في 2017.

الرسم التوضيحي: عدد المستفيدينالرسم التوضيحي: عدد األفراد الذي تلقوا المساعدة حسب الوجهة في عام 2019
2016-19

يتجلى األثر األكبر في إعانة أكثر من مليون مستفيد في ثمانية بلدان خالل عام 2019 (بتمويل قدره 43.61 مليون دوالر أميركي) من خالل تقديم 

المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع شروط الزكاة، ال سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها

معالجة األزمة المتصاعدة للنازحين قسرًا حول العالم والذين بلغ عددهم 70.8 مليون شخص في أحدث إحصاء عام 2018. 

غالبيتهم من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

الدول األعضاء في 
منظمة التعاون 
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- الدول غير األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي
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ال تزال هناك فجوة كبيرة في مساعدة ما يقدر بنحو 8.9 مليون الجئ ونازح داخلي في البلدان الثمانية التي 
تقوم المفوضية بتوزيع الزكاة فيها حاليًا4

تعتمد المفوضية بشكل أساسي على شركائها وداعميها لتعزيز قدرة صندوق الزكاة لالجئين على مساعدة 2.2 
مليون مستفيد في عام 2020

الرسم التوضيحي : احتياجات ميزانية المفوضية التشغيلية لعام 2020 مقابل احتياجات البرامج المطابقة لشروط الزكاة في 
البلدان التي تقوم المفوضية بتوزيع الزكاة فيها

في عام 2019 ، غطت أموال الزكاة ما يقرب من ٪12 من إنفاق المفوضية على برامج المساعدات النقدية والعينية 
المتوافقة مع أحكام الزكاة في البلدان الثمانية المستهدفة.

0100200300400500600

لبنان

العراق

األردن

بنغالديش

اليمن

مصر

موريتانيا

ماليزيا

 8.9 مليون شخص
في البلدان الثمانية 

مليار دوالر 2.1

القيم بالماليين ($)

احتياجات البرامج
المتوافقة مع أحكام الزكاة

إجمالي االحتياجات ($)

إجمالي الميزانية المطلوبة
لعام  2020  لمساعدة

2.2 مليون مستفيد
هي قدرة الصندوق على المساعدة خالل عام 2020 إن تلقت 

من أموال الزكاة والصدقة482.7 مليون دوالر  المفوضية

الشركاء والمؤسسات
 39.65 مليون دوالر

التبرعات الرقمية
3.51 مليون دوالر

أموال الزكاة المستلمة

اين اتت:
من

00.51.01.52.02.53.03.5

  

 
      

 

  

 

 

عدد مستفيدي البرامج المتوافقة
مع أحكام الزكاة (إن تم تمويلها)

إجمالي عدد األشخاص الذين
تعنى بهم المفوضية

القيم باآلالف

لبنان

العراق

األردن

بنغالديش

اليمن

مصر

موريتانيا

ماليزيا

للحصول على دعم مستمر وطويل األمد لالجئينإنشاء صندوق وقفيماذا بعد؟

$43.16
مليون

مجموع األموال المستلمة
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وهذا جزء من ميزانية المفوضية العالمية البالغة 8.66 مليار دوالر لعام 2020  4



اكتســب صنــدوق الــزكاة لالجئيــن ثقــة كبيــرة مــن الشــركاء منــذ بدايــة برنامجــه التجريبــي عــام 2016، والــذي أدى إلــى إطــالق 
الصنــدوق عــام 2019. بــدأ الصنــدوق أعمالــه بتقديــم المســاعدات النقديــة للعائــالت الالجئــة األكثــر عــوزًا  فــي األردن، أمــا اآلن 
ــان  ــر عــوزًا فــي  ثمانــي دول مــن بينهــا لبن ــزكاة علــى عائــالت الالجئيــن والنازحيــن األكث فهــو يســاهم فــي توزيــع مســاهمات ال
وبنغالديــش ومصــر والعــراق وموريتانيــا وماليزيــا واليمــن. وفــي مواجهــة أزمــة الالجئيــن المتفاقمــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 

يتمتع الصندوق بالقدرة على توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل مستفيدين في دول أخرى.

أثر صندوق الزكاة لالجئين في عام 32019.

لمحة عامة3.1

ــة، التــي حــددت  ــزكاة لالجئيــن هــو نتيجــة جهــد ســنوات عديــدة مــن التخطيــط االســتراتيجي مــن قبــل المفوضي إّن صنــدوق ال
النقــاط واألســس المشــتركة بيــن واليــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومبــادئ التمويــل االجتماعــي 

اإلسالمي. وقد استلمت المفوضية خمس فتاوى عام 2016، والتي تؤكد جواز توزيع أموال الزكاة من قبل المفوضية.

باشــر الصنــدوق أعمــال التوزيــع التجريبيــة فــي األردن ولبنــان بيــن عامــي 2016 و2018، وذلــك بســبب الحوكمــة الصارمــة لبرامــج 
المساعدات النقدية في كال البلدين. ومع إطالقه الرسمي عام 2019، قامت المفوضية بتطوير عمل صندوق الزكاة لالجئين 

وتوسيع نطاق عمله ليشمل ثماني دول وهي بنغالديش ومصر واألردن والعراق ولبنان وموريتانيا وماليزيا واليمن.

ومــن أهــم المؤشــرات التــي عــززت دور الصنــدوق وأثــره هــو عــدد األســر واألفــراد المســتفيدين فــي البلــدان التــي تقــوم 
المفوضيــة بتوزيــع الــزكاة فيهــا. وقــد نجــح الصنــدوق فــي تقديــم الدعــم للعائــالت الالجئــة والنازحــة األكثــر عــوزًا وحاجــة مــن 
خــالل برامــج المســاعدات النقديــة والعينيــة، ال ســيما فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا. وبنــاء علــى ذلــك، تجــاوز 
فــي  (124,085فــردًا)، ونجــح  أســرة   24,000 والــذي كان   2019 لعــام  التوزيــع األساســي  الــزكاة لالجئيــن هــدف  صنــدوق 

دعم 191,497 أسرة أو (1,025,014 فردًا).

بلــغ مجمــوع أمــوال الــزكاة المســتلمة عــام 2019 مبلــغ 43.165 مليــون دوالر أميركــي، وهــي بمجملهــا تبرعات من المؤسســات 
الشــريكة والمحســنين من كافة أنحاء العالم، ال ســيما منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. يشــمل هذا الرقم 3.51 مليون 

.zakat.unhcr.org دوالر تم استالمها من خالل المنصة االلكترونية للصندوق

كمــا وســع صنــدوق الــزكاة لالجئيــن نطــاق عملياتــه ليتخطــى الــزكاة وليشــمل برنامــج الصدقــة 1 الــذي أطلقتــه المفوضيــة بعــد 
رمضــان فــي أغســطس 2019 بهــدف دعــم مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ال ســيما فــي المناطــق التــي يصعــب 
فــي  الصحــة  أنشــطة  الصدقــات  مــن  الممولــة  األخــرى  البرامــج  شــملت  كمــا  وموريتانيــا.  بنغالديــش  مثــل  إليهــا  الوصــول 
ــر الزكويــة، منهــا  ــًا مــن األمــوال غي بنغالديــش والتعليــم فــي الصومــال. وقــد اســتلم الصنــدوق مبلــغ 222,907 دوالرًا أميركي

117,812 دوالرًا أميركيًا من الصدقات و105,095 دوالرًا أميركيًا من أموال التنقية من المصارف.

رحلة صندوق الزكاة لالجئين3.2
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وسعت المفوضية إمكانيات التبرع من خالل إضافة خيار الصدقة الجارية إلى صندوق الزكاة لالجئين.  1
day.news/2019/08/06/unhcr-expands-donation-possabilities-through-introduction-of-Sadaqah-jariyah-to-its-global- Refuge-zakat-fund /  

2  إنها المرة األولى التي تستلم فيها المفوضية أموال تنقية من المصارف، وهي أموال تتبرع بها البنوك اإلسالمية عند جنيها أرباحًا تتنافى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، 
كرسوم السداد المتأخر.
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الرسم التوضيحي: رحلة صندوق الزكاة لالجئين التابع لمفوضية الالجئين، حتى نهاية عام 2019

األثر المحقق
من خالل 14.4 مليون دوالر من أموال الزكاةمن 2016-2018

من 2019

منذ 2016

من خالل 43.165 مليون دوالر من أموال الزكاة

من خالل 57.565 مليون دوالر من أموال الزكاة

األفراد عالمًيا|عائلة6,888 

1,025,014عائلة191,497األثر المحقق

34,440

األفراد عالمًيا|

1,059,454عائلة198,385األثر المحقق8 األفراد عالمًيا|
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 تحديد التوافق االستراتيجي بين
 والية المفوضية ومبادئ

التمويل االجتماعي اإلسالمي

وقــد أكــدت المفوضيــة أن العمــل الخيــري اإلســالمي هــو توجــه اســتراتيجي مهــم لتقديــم المســاعدة 
الضروريــة إلــى األشــخاص الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة المعنييــن بحيــث يتواجد أكثر مــن %60 منهم في 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

بعــد ثــالث ســنوات مــن االستشــارات، اســتجابت خمــس مؤسســات لطلــب الفتــاوى وتجــاوب علمــاء مــن 
مصــر بــن بيــه، رئيــس مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي، حيــث أصــدروا والمغــرب واإلمــارات العربيــة 
الفتــوى  رئيــس مجلــس  بيــا،  بــن  اللــه  المصريــة، والشــيخ عبــد  اإلفتــاء  دار  ذلــك  فــي  بمــا  المتحــدة، 

اإلماراتي، وأصدروا فتاوى مفصلة حول جواز قيام المفوضية بتوزيع أموال الزكاة.

مــع توافــر تقريــر الفتــوى كدليــل دامــغ علــى أهليــة المفوضيــة لجمــع أمــوال الــزكاة وتوزيعهــا، تــم إطــالق 
برنامج رقمي تجريبي في األكثر عوزًا األوسط وشمال إفريقيا في سبتمبر 2016 لجمع األموال لدعم أسر 
الالجئيــن الســوريين المســتحقين فــي األردن عــن طريــق برنامــج المســاعدة النقديــة المبتكــر والتابــع 

للمفوضية.

للبحــوث  طابــة  مؤسســة  مــع  للمفوضيــة  التابعــة  الرقميــة  الــزكاة  منصــة  إطــالق  تنظيــم  تــم 
واالستشــارات فــي ومنطقــة الخليــج العربــي والشــرق... وقــد تمــت تغطيــة الحــدث علــى نطــاق واســع 

في اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج/الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تال ذلك زيارة ميدانية من قبل مؤسسة طابة لتأكيد االلتزام بأحكام الزكاة.

فــي الخامــس والعشــرين مــن نيســان، تــم إصــدار رافقــه إطــالق صنــدوق... ســنوي لــدى المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن حــول العمــل الخيــري اإلســالمي الــزكاة، إلــى جانــب صنــدوق 
علــى  كبيــرة  إعالميــة  بتغطيــة  المتحــدة، وقــد حظــي  العربيــة  اإلمــارات  دبــي،  فــي  لالجئيــن،  الــزكاة 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.3

 عقــدت المفوضيــة شــراكة إعالميــة مــع قنــاة اقــرأ فــي حملــة عالميــة تســلط الضــوء علــى محنــة الالجئيــن 
والنازحين داخليًا وعلى تأثير الزكاة على حياتهم.4

أطلــق تالمفوضيــة حملــة  "نــّور حيــاة الالجئيــن مــن نــور الشــهر الفضيــل" عالميــة خــالل شــهر رمضــان هدفــت 
إلى جمع األموال ونشر الوعي عن تجارب الالجئين خالل الشهر الكريم.

تقــدم  حيــث  بنغالديــش،  ليشــمل  لالجئيــن  الــزكاة  لصنــدوق  الجغرافــي  التوزيــع  نطــاق  توســيع  وتــم 
المفوضية مساعدة كبيرة لالجئي الروهينغا.

ويقــوم الصنــدوق حاليــًا بتوزيــع الــزكاة علــى الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا فــي موريتانيــا والعــراق ومصــر 
وماليزيا .5

اســتمر الصنــدوق بنشــر الوعــي واكتســاب التقديــر، والــذي عقــد فــي جنــوب إفريقيــا. اختيــاره "أفضــل منصــة 
عالمية لتوزيع الزكاة لعام 2019" في حفل جوائز التمويل اإلسالمي العالمية .6

فــي ديســمبر 2019، عقــدت المفوضيــة أول منتــدى عالمــي لالجئيــن، وكانــت الحصيلــة التــزام عــدد مــن 
الالجئيــن  ومجموعــات  المدنــي  المجتمــع  إلــى  باإلضافــة  تعهــدًا،  بـــ770  والحكومــات  المؤسســات 

والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية والقطاع الخاص.7
التمويــل  حــول  لالجئيــن  العالمــي  المنتــدى  فــي  النقــاش  حلقــة  العــام  المديــر  شــيكوه،  الديــن  رفــي 
االجتماعــي اإلســالمي لرفــع الوعــي حــول قضايــا الالجئيــن، المديــر اإلداري لمؤسســة دينــار ســتاندرد 
(الذي تعهد بتقديم 50 ساعة استشارية مجانية للدفاع عن حقوق الالجئين). وناقش المحاورون (الذين 
ــة  ــري اإلســالمي التــي بإمكانهــا التخفيــف مــن محن تعهــدوا بدورهــم أيضــًا) مختلــف أدوات العمــل الخي

الالجئين، بما في ذلك الزكاة والوقف والصكوك. 

تمديد الفترة التجريبية لتشمل الالجئين السوريين في لبنان والنازحين اليمنيين.

 إصدار فتاوى لتوزيع أموال الزكاة
احذف بشروط

تم إطالق المشروع التجريبي 
لدعم الالجئين السوريين في 

األردن

توسيع نطاق العمل ليشمل 
لبنان واليمن والعراق

إطالق منصة الزكاة الرقمية

 اإلطالق الرسمي لصندوق
الزكاة لالجئين

إطالق حملة عالمية في رمضان 
واإلعالن عن الشراكة مع قناة 

إقرأ الفضائية

 توسيع نطاق التوزيع ليشمل
خمسة بلدان جديدة

 الجوائز

المنتدى العالمي لالجئين

2013

2016

2017

2018

2019

سبتمبر

أبريل

مايو

أغسطس

سبتمبر

ديسمبر



 

5
10

76
1

3

4
2

8

9

آخر
8.4%

1.
اإلمارات العربية المتحدة

41.7%

2.
المملكة

العربية السعودية
15.1%

3.
الواليات المتحدة األمريكية

10.9%
4.

مصر
6.0%

5.
الكويت
4.8%

6.
قطر
4.8%

7.
سلطنة
عمان
2.9%

8.
المملكة
المتحدة

2.2%

9.
كندا

2.0%

10.
البحرين

1.3%

2017 201620182019

30,000

40,000
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0
26.12,559.8

11,874.1

43,165
الرسم التوضيحي :

 أموال الزكاة

المستلمة

(القيم بآالف
الدوالرات)

الرسم التوضيحي : 
أموال الزكاة

المستلمة حسب
المصدر عام 2019

 43.16

األموال المستلمة
مليون دوالر

التبرعات الرقمية
3.51 مليون دوالر

المؤسسات وكبار المحسنين 
39.65 

مليون دوالر
ترتيب الدول التي يأتي منها متبرعي الزكاة 

عبر المنصة الرقمية لصندوق الزكاة 
لالجئين (بحسب مجموع اموال الزكاة 

المستلمة عبر المنصة خالل عام 2019)

بيانات المفوضية الداخلية 
لصندوق الزكاة لالجئين
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تكشف المفوضية النقاب عن "صندوق الزكاة لالجئين" لمساعدة النازحين حول العالم. (2019 أبريل). تم االسترجاع من وكالة أنباء اإلمارات:   3
http://wam.ae/en/details/1395302758189?fbclid=IwAR0hFlohwVjHvl_5wJqFQRAfh5vWPqNkHqcEz5wgli6PAHmGQMNA1WKdSzc

تتشارك المفوضية مع قناة اقرأ لتوضيح كيف تساعد الزكاة الالجئين. (2019 مايو). تم االسترجاع من بوابة السالم:   4
https://www.salaamgateway.com/story/unhcr-partners-with-iqraa-tv-to-show-how-zakat-is-helping-refugees  

توسع المفوضية إمكانيات التبرع من خالل إدخال صدقة جارية على صندوقها العالمي للزكاة. (2019 أغسطس). تم االسترجاع من:   5
https://www.biztoday.news/2019/08/06/unhcr-expands-dona-

/tion-possibilities-through-introduction-of-Sadaqah-jariyah-to-its-global-refugee-zakat-fund
صندوق الزكاة لالجئين ينال جائزة أفضل منصة عالمية لتوزيع الزكاة  (2019 سبتمبر). تم االسترجاع من مدونة صندوق الزكاة لالجئين.  6

  https://zakat.unhcr.org/blog/en/media-coverage/unhcrs-refugee-zakat-fund-best-global-zakat-distribution-platform
يتعهد المنتدى العالمي لالجئين بالعمل الجماعي لتحسين إدماج الالجئين والتعليم والوظائف. (2019 ، ديسمبر). تم االسترجاع من المفوضية:  7

https://www.unhcr.org/news/press/2019/12/5dfa56b54/global-refugee-forum-pledges-collective-action-better-refugee-inclusion.html   
تم تحقيق %97 من هذا األثر خالل عام 2019.  8



تــم توزيــع %100 مــن أمــوال الــزكاة التــي تــم جمعهــا فــي عــام 2019 إلــى المســتحقين األكثــر ضعفــًا في البلــدان المذكورة 
أعاله، وقد دعم المبلغ االجمالي احتياجات 191,497 أســرة (1,025,014 فردًا). ومن أهم جوانب إدارة صندوق الزكاة لالجئين 

هو أن المزكي هو الذي يختار الجهة المتلقية لألموال، على أساس االحتياجات والضعف.

الرسم التوضيحي : أموال الزكاة الموزعة حسب الوجهة عام 2019      (القيم بآالف الدوالرات)

الرسم التوضيحي : عدد األفراد الذين تم مساعدتهم حسب الوجهة في عام 2019

لألسر األكثر عوزًا وحاجة9

بنغالديش
$22,624

اليمن
$16,390

العراق

$1,096

$1,797

األردن

$544

لبنان

$483

ماليزيا

$120

مصر

$72

موريتانيا
$39

16,933
األفراد األكثر
عوزًا وحاجة9

1,025,014
فردًا مستفيدًا

3,960

5,838

اليمن

بنغالديش

390,920

584,410

2,049

11,467
األفراد في

موريتانيا

األفراد في
األردن

األفراد في
لبنان

األفراد في
العراق

األفراد في
ماليزيا

4,454

4,981

األفراد في
مصر
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9  األموال المجموعة للفئة األكثر احتياًجا، تم توزيعها بالكامل على الالجئين في لبنان بناًء على تقييمات االحتياجات.



وفــي عــام 2019، بلــغ مجمــوع االحتياجــات مــن لبرامــج المســاعدات النقديــة والعينيــة فــي البلــدان الثمانيــة المســتهدفة نحــو 822 
مليون دوالر. وتلقت المفوضية نحو 362 مليون دوالر 10 من التمويل لتغطية هذه االحتياجات، وكانت حصة الزكاة منها 12%.

يســتند صنــدوق الــزكاة لالجئيــن علــى إنجازاتــه فــي عــام 2019 لتعزيــز قدرتــه علــى تلبيــة نحــو % 23 مــن إجمالــي احتياجــات برامــج 
المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع أحكام الزكاة في البلدان الثمانية المستهدفة.

الرسم التوضيحي: إحصائيات حول أموال الزكاة المستلمة مقابل احتياجات المفوضية 
وانفاقها في عام 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لبنان

بنغالديش

األردن

اليمن

العراق

مصر

ماليزيا

موريتانيا

البرامج

أموال الزكاة

المساعدة النقدية

إجمالي احتياجات برامج المساعدات النقدية
والعينية المتوافقة مع احكام الزكاة

$822,536.39

$361,615.36 12%
( $43,165.02 )

مبلغ اإلنفاق
المغطى بالزكاة

برامج المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع أحكام الزكاة

مبلغ اإلنفاق
(حتى 16 مارس 2020)

التعليم المساعدات العينية

إجمالي اإلنفاق
(حتى 16 مارس 2020)
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يستند هذا الرقم إلى تقديرات اإلنفاق لعام 2019 اعتبًارا من 16 مارس 2020. وسيتم توفير أرقام النفقات الدقيقة في تقرير االتجاهات العالمية للنزوح   10
القسري، الذي ستطلقه المفوضية في يوم الالجئ العالمي الموافق 20 يونيو 2020.

هذا الرقم يتضمن األموال المجموعة رقميًا تحت فئة "األكثر عوزًا"، وقد تم توزيعها على الالجئين في لبنان استنادًا على تقييمات االحتياجات.   11



أوضاع الالجئين:4.
كيف تغيرت في العام الماضي

لمحة عامة4.1

ازداد عدد النازحين قسرًا في العالم بنسبة 2.3 مليون عام 2018 ليصل إلى 70.8 مليون نازح ، بعد أن كان العدد 68.5 مليون 
2 نازح عام 2017. ويشــكل النازحون داخليًا جزءًا كبيرًا من هذه المجتمعات الضعيفة. في عام 2018، نزح 41.3 مليون شــخص 

داخلًيا، إلى جانب 20.4 مليون الجئ و3.5 مليون طالب لجوء.

فــي نهايــة عــام 2018، بقــي الســوريون يشــكلون أكبــر نســبة مــن النازحيــن قســرًا، حيــث يعيــش 13 مليــون شــخص فــي حالــة نــزوح 
قسري، بما في ذلك 6.7 مليون الجئ و6.18 مليون نازح  داخليًا، و140,000 طالب لجوء. 5 

فــي عــام 2018، نــزح عــدد كبيــر مــن األشــخاص حيــث ُســجلت 13.6 مليــون حالــة نزوح جديدة، من بينهم 2.8 مليون شــخص لجأوا 
إلى دول أجنبية ســواء كطالبي لجوء أو الجئين. وأجبر 10.8 مليون شــخص على الفرار ولكنهم ظلوا في ديارهم، ما يعادل 37 

ألف نازح جديد في كل يوم من عام 2018. 6

الرسم التوضيحي:تصنيف فئات النازحين قسرًا حول العالم

تفاقمت أزمة النزوح العالمية إلى مستويات ال نظير لها، ال سيما بالنسبة لالجئين والنازحين داخليًا الذين يأتون من الدول  
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والذين تبلغ نسبتهم أكثر من %60 1 من إجمالي أعداد النازحين قسرًا حول العالم 

4.2 نظرة شاملة على األشخاص الذي تعنى بهم المفوضية حول العالم

بينما يغطي نطاق العمل 
األساسي لمفوضية الالجئين 
٢٠ مليون الجئ، فإنه يوفر 
أيًضا الدعم المادي للنازحين 

وطالبي اللجوء

25.9
 مليون الجئ3

41.3
مليون داخلي

3.5
مليون طالب

لجوء

70.8
 مليون

نازح قسرًا على
مستوى العالم

36.5%

58.3%

4.9%
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صندوق الزكاة لالجئين التابع للمفوضية. الالجئون: األكثر احتياًجا إلى أموال الزكاة ، تقرير اإلطالق لعام 2019. تم االسترجاع من  1
https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2019/04/UNHCR-Annual-Zakat-Report-2019-En.pdf

https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2018، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2017. تم االسترجاع من  2
يبلغ إجمالي عدد الالجئين في العالم 25.9 مليون. 20.4 مليون هو عدد الالجئين الخاضعين لوالية المفوضية، وال يشمل ذلك 5.5 مليون الجئ فلسطيني الذين يستفيدون من   3

والية األونروا.
مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من   4

 https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من  5
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من   6

المصدر: مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين4
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شــكلت الصراعات عنصرًا حاســمًا في التســبب بالمحن وزيادة عدد النازحين من 43.3 مليون شــخص في عام 2009 إلى 70.8 مليون شــخص 
فــي عــام 2018، متأثــرًا فــي المقــام األول بالصــراع الســوري بيــن عــام 2012 وعــام 2015. ولكــن الصراعــات فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، مثــل 
العــراق واليمــن وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان، باإلضافــة إلــى تدفــق الالجئيــن الروهينغــا إلــى بنغالديــش، أســهمت 
أيضــًا فــي ظهــور المحــن. فــي عــام 2018، كان الســبب الرئيســي لزيــادة عــدد النازحيــن يعــود إلــى النــزوح الداخلــي فــي إثيوبيا ومطالبــات اللجوء 

الجديدة من األشخاص الهاربين من فنزويال.9 

لعبت المفوضية دورًا مهمًا في دعم الفئات الضعيفة على الصعيد العالمي
اضطلعــت المفوضيــة بــدور هــام فــي دعــم 70.8 مليــون شــخص معــرض للخطــر اســتفادوا مــن خدماتهــا. ارتفــع عــدد الالجئيــن فــي ظــل أعمــال 
المفوضيــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة مــن 10,5 مليــون الجــئ فــي عــام 2012 إلــى 19.5 مليــون 10 الجــئ فــي عــام 2014 ليرتفــع إلــى 
20.4 مليون الجئ في عام 2018. شكل عدد الالجئين من دول المنشأ العشرة األوائل %82 من مجموع الالجئين في عام 2018. 11   وقد 

برزت سوريا كبلد منتج لالجئين في عام 2018، حيث بلغ عددهم 6.7 مليون الجئ في نهاية العام 2018. 12

كما  ارتفع عدد النازحين داخليًا من 38.2 مليون13 شخص في عام 2014 إلى 41.3 مليون شخص في عام 2018. وعلى نحو مماثل، ارتفع 
عدد طالبي اللجوء بشكل مضطرد من 1.8 مليون شخص في عام 2014 إلى 3.5 مليون في عام 2018.

الرسم التوضيحي: رسم تخطيطي لألشخاص النازحين (قسرًا بما في ذلك الالجئون والنازحون داخلًيا) حسب بلد المصدر.
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https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من  7
ومن أصل 25.9 مليون الجئ ، ظل 20.4 مليون تحت والية المفوضية بينما 5.5 مليون من الالجئين الفلسطينيين كانوا تحت والية األونروا.  8

https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من  9
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2015، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2014. تم االسترجاع من  10
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من  11
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2019، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2018. تم االسترجاع من  12
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf مفوضية شؤون الالجئين. (2015، يونيو). االتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2014. تم االسترجاع من  13

المصدر: مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين7-8
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3,585,209

914,648

655,435

247,568

129,642

31,657

أنشــأت المفوضيــة صنــدوق الــزكاة لالجئيــن كآليــة توزيــع تتمتــع بالمصداقيــة والكفــاءة وااللتــزام بأحــكام الــزكاة، حيــث يكــرس 
الصنــدوق أمــوال الــزكاة إلحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة الالجئيــن والنازحيــن األكثــر عــوزًا وحاجــة حــول العالــم. وقــد شــهد 
الصنــدوق نمــوًا كبيــرًا فــي العــام الفائــت حيــث شــمل بلدانــًا مثــل اليمــن ولبنــان والعــراق واألردن ومصــر وبنغالديــش وموريتانيــا 
وماليزيــا. لكــن ظــروف الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا فــي كافــة البلــدان المســتهدفة تتفاقــم مــع اســتمرار الصراعــات والعنــف 

والتغير المناخي والتردي االقتصادي.

     الوضع السوري

هــرب 5.5 مالييــن الجــئ ســوري مــن ديارهــم منــذ عــام 2011، بحثــًا عــن األمــن فــي مختلف أنحــاء المنطقة وقد اســتضافت تركيا 
أكثر من نصفهم، أي ما يعادل 3.6 ماليين الجئ سوري، كما بلغ عدد النازحين داخل سوريا اآلن 6.1 ماليين شخص. وفي عام 
2019، قدمــت المفوضيــة مــواد إغاثــة إلــى نحــو  1.8 مليــون مســتفيد داخــل ســوريا فــي حيــن قدمــت الدعــم إلــى 1.7 مليــون 

مستفيد من خدمات الحماية مثل الدعم القانوني وخدمات المشورة. 14

لبنان:
فــي عــام 2019، دخــل لبنــان عامــه التاســع مــن أزمــة الالجئيــن نتيجة االضطرابات المدنية في ســوريا والتــي بدأت في عام 2011 

وهناك أكثر من 900 ألف الجئ سوري مسجل في لبنان. 15

ــر المســتوى اإلنســاني و/أو فــي مســاكن  يعيــش %57 مــن أســر الالجئيــن الســوريين فــي مســاكن  مكتظــة، ال تتمتــع بمعايي
تواجه خطر  االنهيار. 16 

األردن:
يستضيف األردن ثاني أكبر عدد من الالجئين للفرد الواحد في العالم، وهو من أكثر الدول تأثرًا باألزمة في سوريا. 17  فقد ارتفع 
عــدد الالجئيــن فــي األردن إلــى 744,795 فــي ديســمبر 2019 مــن بينهــم 655,000 الجــئ ســوري. 18  مــن مجمــوع الالجئيــن فــي 

البالد، %83 يعيشون في المناطق الحضرية، خارج مخيمات الالجئين. 19

أوضاع الالجئين في البلدان التي ُتوّزع فيها الزكاة4.3

تركيا
لبنان

األردن
العراق

مصر
شمال أفريقيا

 الرسم التوضيحي: عدد الالجئين السوريين في البلدان المضيفة
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http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR٪20Syria مفوضية شؤون الالجئين. تحديث حول عمليات المفوضية في سوريا - يناير 2020. تم االسترجاع من  14
٪27s٪20 Operational٪ 20Update٪ 20-٪ 20January٪ 202020.pdf

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/5 مفوضية شؤون الالجئين. االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين (لبنان). تم االسترجاع من  15
https://www.un- تم االسترجاع من .(VASyR 2019) اليونيسيف؛ مفوضية شؤون الالجئين؛ برنامج األغذية العالمي. (2019). تقييم ضعف الالجئين السوريين في لبنان  16

hcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2019/12/VASyR-2019.pdf
مفوضية شؤون الالجئين. (2019 أكتوبر). نشرة معلومات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في األردن، أكتوبر 2019.  17

https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-jordan-factsheet-october-2019
مفوضية شؤون الالجئين (األردن). (2019، ديسمبر). تواصل المفوضية دعم الالجئين في األردن طوال عام 2019.  18

https://www.unhcr.org/jo/12449-unhcr-continues-to-support-refugees-in-jordan-throughout-2019.html تم االسترجاع من  
المرجع نفسه.  19



كمــا أن ثلثــي األســر الســورية مــن الالجئيــن يعانــون مــن ضغــط الديــون. والواقــع أن نحــو %80 ممــن يعانــون مــن ضغــط الديــون، 
يدينــون بالمــال ألقــارب وأصدقــاء فــي األردن، فــي حيــن أن أقــل مــن %10 مدينــون ألقــارب وأصدقــاء فــي ســوريا. كمــا أن عمالــة 
األطفــال والعنــف والــزواج المبكــر هــي مخــاوف خاصــة فــي حين أن %16 من الالجئين الســوريين في األردن يبلغون عن إصابتهم 

بأمراض مزمنة. 20

     الجئي الروهينغا

بنغالديش 

منذ أغسطس 2017، فر عشرات اآلالف من الالجئين الروهينغا من العنف في ميانمار، ويقيمون اآلن في بنغالديش.

فــي عــام 2019، اســتضافت بنغالديــش 914,998 الجئــًا مــن الروهينغــا، الذيــن يعتمــدون اآلن علــى المســاعدات اإلنســانية، وال 
يملكون إال القليل.21   وال يحصل على التعليم أكثر من نصف األطفال الالجئين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والبالغ عددهم 

 22 . 540,000

ماليزيا

يوجــد نحــو 178,990 الجئــًا وطالبــو لجــوء مســجلين لــدى المفوضيــة في ماليزيــا، اعتبارًا من نهاية فبراير2020. 23   وبالتعاون مع 
الشــركاء فــي ماليزيــا، تتيــح المفوضيــة لجماعــات الالجئيــن االســتفادة مــن المهــارات والتعليــم وســبل العيــش والرعايــة الصحيــة 

لتحسين حياتهم. 24 كما يدعم أعضاء المفوضية والمجتمع المدني الحكومة الماليزية للقضاء على انعدام الجنسية. 25 

                    اليمن

أدى العنــف والصــراع فــي اليمــن إلــى تفاقــم حــدة الفقــر، حيــث يحتــاج 24.1 مليــون يمنــي إلــى مســاعدات إنســانية. 27 يكافــح 
الكثيــرون للعيــش فــي ظــل الظــروف المتفاقمــة طالبيــن األمــان والمســاعدة. وفقــًا لتقاريــر األمــم المتحــدة، تعتبــر اليمــن أســوأ 
أزمــة إنســانية علــى اإلطــالق خــالل العاميــن الماضييــن. ففــي عــام 2019 وحــده، ُأجبــر 400 ألــف يمنــي علــى الفــرار مــن منازلهــم، 

وهم يضافون إلى ُثمن الشعب اليمني الذي نزح مرة واحدة على األقل خالل السنوات الخمس الماضية.  27

    موريتانيا 

تستضيف موريتانيا 58,500 الجئًا من بينهم نحو %95 من مالي وصلوا منذ عام 2012. 28 وال يسمح القانون بعمل الالجئين، 
خاصة في غياب الوثائق الرسمية، ما يعرض الالجئين لخطر العنف واالستغالل. 29

يســتمر صنــدوق الــزكاة لالجئيــن لــدى المفوضيــة فــي دعــم الالجئيــن وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة فــي 
مختلــف بلــدان العالــم. وعلــى الرغــم مــن األثــر الــذي حققــه الصنــدوق فــي عــام 2019، فقــد تمكــن مــن تغطيــة % 12 فقــط مــن 

إنفاق المفوضية على برامج المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع أحكام الزكاة في البلدان الثمانية المستهدفة.
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الظروف المعيشية لالجئين السوريين في األردن، (2017 – 2018). المعلومات مستردة من تقرير "فافو" 2019  20
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67914.pdf

 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73972 المفوضية (ديسمبر 2019)، لوحة العمليات: مؤشرات المراقبة 2019. المعلومات مستردة من  21
المفوضية (أبريل 2019)، "على العالم أال يصرف انتباهه عن أزمة الروهينغا، يقول مسؤولو األمم المتحدة."     22

https://www.unhcr.org/en-my/figures-at-a-glance-in-malaysia.html 23  مفوضية شؤون الالجئين. (بدون تاريخ). نظرة سريعة على األرقام في ماليزيا. تم االسترجاع من
/https://www.unhcr.org/en-my 24  مفوضية شؤون الالجئين (ماليزيا). تم االسترجاع من
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إجمالي االحتياجات ($) احتياجات البرامج
المتوافقة مع أحكام الزكاة

تفاصيل احتياجات الميزانية البالغة 2.1 مليار دوالر

عدد المستفيدين من الزكاة
(إن تم استالم التمويل)

العدد اإلجمالي

انهيار 8.9 مليون شخص تعنى بهم المفوضية في البلدان الثمانية

مليار$2.1
مطلوب في عام 2020 لدعم

اشخاص8.9 مليون
بمساعدة نقدية.

1

2

3

4

5

6

7

8

لبنان
العراق

األردن
بنغالديش

اليمن
مصر

موريتانيا
ماليزيا

بلــغ مجمــوع الميزانيــات المقترحــة مــن قبــل المفوضيــة لعــام 2020 وعــام 2021, 8.668 مليــار دوالر، و 8.616 مليــار دوالر 
بالتتالــي، اســتنادًا إلــى تقييــم أجــري فــي الربــع األول مــن عــام 2019. 31   والهــدف مــن هذه األموال تيســير مهــام المفوضية في 
تقديــم الحمايــة والمســاعدة لألشــخاص الذيــن تعنــى بهــم، بمــا فــي ذلــك الالجئــون والعائــدون وعديمــو الجنســية والنازحــون 

داخليًا.

ولكــن الميزانيــة المقترحــة للمفوضيــة لعــام 2020 وعــام 2021 للــدول الثمانيــة التــي يغطيهــا صنــدوق الــزكاة لالجئيــن، وعلــى 
وجه التحديد بنغالديش والعراق واليمن وموريتانيا ولبنان واألردن وماليزيا ومصرـ  تعادل 2.079 مليار دوالر، و2.074 مليار دوالر 

بالتتالي.32

الماليــة  والمؤسســات  الــزكاة  ودور  المؤسســات  مختلــف  مــع  الشــراكات  تعزيــز  المفوضيــة  ســتواصل   ،2020 عــام  وفــي 
اإلســالمية لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األثــر علــى حيــاة المســتفيدين، حيــث يتمتــع صنــدوق الــزكاة لالجئيــن بالقــدرة علــى اســتيعاب 
الثمانيــة  البلــدان  فــي  الــزكاة  أحــكام  مــع  المتوافقــة  والعينيــة  النقديــة  المســاعدات  برامــج  احتياجــات  إجمالــي  مــن   23%

المستهدفة.

االحتياجات المتوقعة للميزانية4.4

الرسم التوضيحي : احتياجات الميزانية التشغيلية اإلجمالية للمفوضية لعام 2020 مقابل االحتياجات 
المتوافقة مع الزكاة في الدول التي تقوم المفوضية بتوزيع الزكاة فيها

القيمة باآلالفالقيمة بالماليين ($)
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مفوضية شؤون الالجئين. (2019). المتطلبات المالية للمفوضية 2021-2020. تم االسترجاع من   31
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_Financial.pdf

مفوضية شؤون الالجئين. (بدون تاريخ). النداء العالمي 2021-2020. تم االسترجاع من   32
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غرض التقرير ومنهجيته5.

غرض التقرير وأهدافه

إن الغــرض األساســي مــن هــذا التقريــر يتلخــص فــي تســليط الضــوء علــى أولويــات صنــدوق الــزكاة لالجئيــن التابــع للمفوضيــة والتقــدم 
الــذي أحــرزه خــالل عــام 2019، فضــًال عــن تســليط الضــوء علــى قنــوات التمويــل االجتماعــي اإلســالمي ودورهــا فــي تلبيــة احتياجــات 

النازحين قسرًا، مع تحقيق األهداف التالية:  

المنهجية

وقد استخدمت مجموعة واسعة من المصادر والطرق في إعداد هذا التقرير.

بحوث ثانوية   (1)
وقــد اســتخدم أكثــر مــن 30 مصــدرًا فــي إعــداد هــذا التقريــر، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المعهــد 
ــة التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي؛ وأبحــاث بيــو؛ وطومســون  ــة اإلنقــاذ الدولي اإلســالمي للبحــث والتدريــب؛ ولجن
رويتــرز؛ وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي؛ والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ومكتــب تنســيق 

الشؤون اإلنسانية.  

البحوث األولية  (2)
وفــي إعــداد هــذا التقريــر، أجــرى فريــق DinarStandard مقابــالت متعمقة مع فريق العمل الخيري اإلســالمي لدى 

المفوضية، كما أجرى مقابالت مختارة مع الجهات المانحة والمؤسسات، والتي تم إدراجها في هذا التقرير. 

نشــر الوعــي حــول أوضــاع النازحيــن قســرًا والمجتمعــات المضيفــة علــى الصعيــد العالمــي، بمــا فــي ذلــك الالجئيــن   (1
والنازحين داخليًا، واحتياجاتهم اإلنسانية.

تســليط الضــوء علــى األثــر األساســي لصنــدوق الــزكاة لالجئيــن علــى مجتمعــات الالجئيــن والنازحيــن قســرًا فــي األردن   (2
ولبنان والعراق واليمن وموريتانيا ومصر وبنغالديش وماليزيا. 

عــرض اتجاهــات هامــة فــي مجــال العمــل الخيــري ال ســيما التــي بإمكانهــا المســاهمة فــي تطــور التمويــل االجتماعــي   (3
اإلسالمي كمصدر مهم لمساعدة النازحين قسرًا.
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ــن،  ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــن، وهــي وكال ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي تقــوم مفوضي
بتوجيــه العمــل الدولــي لحمايــة األشــخاص الذيــن يجبــرون علــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب الصــراع 
واالضطهــاد. فنحــن نقــدم مســاعدات تنقــذ أرواح البشــر مثــل المــأوى والرعايــة الصحيــة والنقــد والميــاه 
ونســاعد فــي حمايــة حقــوق اإلنســان األساســية، ونطــور الحلــول التــي تضمــن حصــول النــاس علــى 
مــكان آمــن يصفونــه بالوطــن حيــث يمكنهــم بنــاء مســتقبل أفضــل. ونعمــل أيضــا علــى منــح جنســية 
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  تتولــى  المفوضيــة،  جانــب  الجنســية ومــن  لعديمــي 
الالجئيــن قيــادة الجهــود الدوليــة الهادفــة لحمايــة األشــخاص الذيــن اضطــروا للفــرار مــن بيوتهــم نتيجــة 
الصراعــات واالضطهــاد. وتقــوم المفوضيــة بتوفيــر المســاعدات المنقــذة للحيــاة مثــل المــأوى والمــواد 
الغذائيــة والميــاه وتســاعد فــي صــون حقــوق اإلنســان األساســية وتطويــر الحلــول التــي تضمــن حصــول 
األشــخاص علــى مــكاٍن يعتبرونــه موطنــًا لهــم ويتيــح لهــم بنــاء مســتقبٍل أفضــل. كمــا تعمــل المفوضيــة 
لضمــان حصــول األشــخاص عديمــي الجنســية علــى جنســية. كان أنجــز هــذا التقريــر تحــت قيــادة وحــدة 
شــراكات القطــاع الخــاص، التــي تحــدد اســتراتيجية المنظمــة فــي التعامــل مــع األفــراد والشــركات 

والمؤسسات.

DinarStandard™ هــي شــركة أبحــاث تنميــة اســتراتيجية واستشــارية تعمــل علــى تمكيــن المؤسســات 
من تحقيق تأثير عالمي مربح ومسؤول. وتتخصص DinarStandard في المواد الغذائية الحالل/الطيبة، 
والتمويــل اإلســالمي/األخالقي، والســفر الحــالل، والمنظمــات غيــر الحكوميــة اإلســالمية، والقطاعــات 
DinarStan- والقطاعات االقتصادية لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي. منذ عام 2008، تقدم شركة

dard المشــورة إلــى المنظمــات حــول العالــم بشــأن توســيع الســوق، واســتراتيجية األعمال/االســتثمار، 
الجنســيات  متعــددة  العالميــة  الشــركات  هــم  والعمــالء  المبتكــرة.  التســويق  واســتراتيجيات 

والمؤسسات المالية اإلسالمية والشركات الناشئة في سوق الحالل والمنظمات غير الحكومية.

المساهمون6.

خالد خليفة
مستشار استراتيجي

مفوضية الالجئين

رافي الدين شيخوه 
مستشار استراتيجي 

 DinarStandard

حسام شاهين 
مستشار استراتيجي 

مفوضية الالجئين 

شادي غرواي 
مستشار التقرير 

مفوضية الالجئين 

هارون لطيف 
مؤلف أول 

 DinarStandard

رئيفة مكي
مستشار االتصاالت 

مفوضية الالجئين

منى مهدي
منسق التقرير 

مفوضية الالجئين 

محمد المهدي زيداني 
منسق التقرير

مفوضية الالجئين 

زينب منصور 
محلل 

 DinarStandard

سيمين ميرزا
محلل 

 DinarStandard

إيمان علي ليقات 
محلل 

 DinarStandard

زهيب بيغ 
دعم التنسيق 

 Dinar Standard

ديما جرمقاني 
دعم التنسيق 

مفوضية الالجئين
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مسرد المصطلحات 7.

العمل الخيري اإلسالمي وأثره على حياة الالجئين - ملخص التقرير السنوي  2020

التعريفالمصطلح

حكم على جانب من الشريعة اإلسالمية من قبل سلطة معترف بها. فتوى

التكنولوجيــا الماليــة هــي مفهــوم ناشــئ يســتعين بالتقنيــات لتســهيل ســير 
الخدمات المالية واألعمال وخدمات العمالء.

 Fintech

النــازح داخليــًا هــو مــن ُيجبــر علــى الفــرار مــن بيتــه ولكــن يظــل داخــل 
حدود بلده.

النازحون داخليًا

تعتبــر منظمــة التعــاون االســالمي ثانــي أكبــر منظمــة حكوميــة بعــد 
االمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة وتشمل أربع قارات.

منظمة التعاون 
اإلسالمي

التبــرع باألمــوال التــي تحصــل عليهــا البنــوك اإلســالمية مــن معامــالت غيــر متوافقــة 
مع الشريعة اإلسالمية، على سبيل المثال رسوم الدفع المتأخر.

أموال

الالجــئ هــو شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته أو بلــد إقامتــه المعتــادة، بســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض لالضطهــاد 
بســبب العنصــر، أو الديــن، أو القوميــة، أو االنتمــاء إلــى طائفــة اجتماعيــة معينــة، أو إلــى رأي سياســي، وال يســتطيع 

بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد.

الالجئون

الشــريعة اإلســالمية هــي قانــون دينــي يشــكل جــزءا مــن التقاليــد اإلســالمية. وهــو 
مستمد من التعاليم الدينية لإلسالم، وخاصة القرآن والحديث.

الشريعة

حبــس العيــن عــن تمليكهــا ألحــد مــن العبــاد والتصــدق بالمنفعــة علــى مصــرف مبــاح. 
والعين إما أن تكون دارًا أو بستانًا أو نقدًا، وجمعها أوقاف. الوقف

الزكاة هي فرض ديني إلزامي في اإلسالم لألفراد والمؤسسات يقضي بتخصيص  
% 2.5 من ثرواتهم وممتلكاتهم للمحتاجين. الزكاة
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