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مقدمة1.

يبلغ إجمالي عدد النازحين قســرًا في مختلف أنحاء العالم 70.8 مليون شــخص، بين الجئين ونازحين داخليًا وطالبي لجوء، حيث 
يأتي  نحو %60 من مجمل الالجئين الواقعين تحت والية المفوضية من 3 بلدان هي:  سوريا (6.7 مليون الجئ) وأفغانستان 
(2.7 مليــون الجــئ) وجنــوب الســودان (2.3 مليــون الجــئ). كمــا تضطلــع  المفوضيــة في مســاعدة النازحين داخليًا ، ال ســيما في 
الــدول التــي تعلــو فيــه االحتياجــات اإلنســانية مثــل اليمــن وســوريا والعــراق. والحقيقــة المــرة هــي أن الحــروب والصراعــات 

واالضطهاد وتغير المناخ هي مسائل مستمرة تؤدي إلى تزايد أعداد النازحين قسرًا واحتياجاتهم.

ومــع قــدوم أكثــر مــن %60 مــن الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا مــن دول أعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، حــددت المفوضيــة 
توجههــا االســتراتيجي  فــي مجــال العمــل الخيــري اإلســالمي، والــزكاة بشــكل خــاص، فــي ســبيل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية 
للنازحيــن قســرًا. وعليــه أطلقــت المفوضيــة فــي عــام 2019 صنــدوق الــزكاة للالجئيــن ليكــون آليــة توزيــع موثوقــة وعاليــة الكفاءة 
ومتوافقــة مــع أحــكام الــزكاة، تعمــل علــى  تكريــس أمــوال الــزكاة لمســاعدة الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا األكثــر عــوزًا وحاجــة فــي 

العالم.

وقــد أنشــأت المفوضيــة صنــدوق الــزكاة لالجئيــن لتعزيــز الشــراكات وســبل التعــاون مــع مؤسســات الــزكاة والجمعيــات الخيريــة 
وغيرهــا مــن الجهــات. ويحظــى الصنــدوق بدعــم خمــس فتــاوى تجيــز للمفوضيــة توزيــع أمــوال الــزكاة وفــق شــروط معينــة، ,حيــث 
تشــكل هــذه الفتــاوى حجــر األســاس الــذي يقــوم عليــه التــزام المفوضيــة بأحــكام الــزكاة، والحوكمــة  الصارمــة لضمــان الشــفافية 
فــي عمليــة التوزيــع، والحــرص علــى إيصــال مئــة بالمئــة مــن أمــوال الــزكاة لمســتحقيها مــن العائــالت الالجئــة. وتلتــزم المفوضيــة 
بشــكل  االحتيــاج  تقييــم  إطــار  بتحديــث  المفوضيــة,  تقــوم  المســتفيدون:   (1 خــالل:  مــن  أساســي  بشــكل  الــزكاة  بأحــكام 
ســنوي، ويهــدف إلــى تحديــد العائــالت األكثــر عــوزا ال ســيما مــن خــالل الزيــارات المنزليــة، و2) سياســة توزيــع %100 مــن 
أمــوال الــزكاة: ال يتــم اقتطــاع أي رســوم أو أجــور مــن أمــوال الــزكاة؛ وبالتالــي فــإن هــذه األمــوال فــي مجملهــا تذهــب مباشــرة 
إلــى مســتحقيها مــن العائــالت المســتفيدة، بينمــا تغطــي المفوضيــة تكاليــف التوزيــع مــن مصــادر غيــر الــزكاة. وتعــد هــذه 

المنهجية طريقة فعالة جدًا لمضاعفة أثر العمل الخيري اإلسالمي،  ال سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. 

عندمــا ننظــر إلــى العــام 2019، ال يســعنا إال أن نشــعر بالفخــر والتواضــع لقدرتنــا علــى مســاعدة أكثــر مــن مليــون مســتفيد مــن 
خــالل صنــدوق الــزكاة لالجئيــن فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وآســيا. ومــا هــذا األثــر الهائــل  إال نتيجــة التعــاون المتيــن 
والشــراكات القويــة مــع المزكيــن والمؤسســات الخيريــة، والذيــن أعبــر لهــم عــن شــكري وامتنانــي مــن خــالل هــذا التقريــر. إن الثقــة 
الكبيــرة التــي وضعهــا شــركاؤنا فينــا تحفزنــا علــى توســيع نطــاق تغطيــة صنــدوق الــزكاة للالجئيــن واستكشــاف أدوات تمويــل 
إســالمية أخــرى يمكــن تكريســها لصالــح  األكثــر احتياجــًا مــن الالجئيــن والنازحيــن. ونحــن ندعــو المنظمــات واألفــراد والمؤسســات 
ــة فــي مواجهــة األزمــات اإلنســانية  ــد العــون لالجئيــن بشــكل مســتمر، وأن يضمــوا جهودهــم إلــى جهــود المفوضي ــى مــد ي إل

العالمية.

خالد خليفة  
ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  

 لدى دول مجلس التعاون الخليجي
مستشار المفوض السامي للتمويل اإلسالمي
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السالم عليكم  ورحمة الله وبركاته

منــذ ســنوات عديــدة وأنــا أراقــب قضيــة الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا فــي العالــم، وممــا ال شــك فيــه أن المجتمعــات النازحــة قســرًا 
هــي مــن الفئــات األكثــر ضعفــًا التــي تتطلــب اهتمامــًا واعيــًا ومكثفــًا مــن قبــل المحســنين الراغبيــن فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي 
ــر آليــات  ــا علــى مســاعدة المســتضعفين فــي األرض وحمايتهــم، وقــد وّف ــا أشــعر بالفخــر ألن اإلســالم يّحثن العالــم. وعليــه فأن
عــدة لتقديــم الدعــم والرعايــة لهــم. وتقــع هــذه المســؤولية علــى عاتــق كل مســلم كمــا ُذكــر فــي ســورة النســاء: َوَمــن ُيَهاِجــْر 
القرآنيــة  اآليــات  مــن  العديــد  تبيــن  حيــث   ،100 اآليــة   ،4 ســورة  َوَســَعًة،  َكِثيــًرا  ُمَراَغًمــا  اَألْرِض  ِفــي  َيِجــْد  ــِه  اللَّ َســِبيِل  ِفــي 

أن "الهجرة" قد تصبح ضرورة في أوقات الشدة أوعندما تكون حياة اإلنسان ومعتقداته معرضة للخطر. 

ومــن بيــن اآلليــات الرئيســية األخــرى التــي وضعهــا اإلســالم لدعــم المحتاجيــن (خاصــة الالجئيــن) هــي الــزكاة، ال ســيما مــن خــالل 
ــَن  ــاِكيِن َواْلَعاِمِلي ــَراء َواْلَمَس ــاُت ِلْلُفَق َدَق ــا الصَّ َم ــزكاة: "ِإنَّ ــة مســتحقة لتلقــي أمــوال ال ــاء الســبيل، باعتبارهــم فئ ــى أبن اإلشــارة إل
ــُه َعِليــٌم َحِكيــٌم..."  ــِه َواللَّ ــَن اللَّ ــِبيِل َفِريَضــًة مِّ ــِه َواْبــِن السَّ َقــاِب َواْلَغاِرِميــَن َوِفــي َســِبيِل اللَّ َفــِة ُقُلوُبُهــْم َوِفــي الرِّ َعَلْيَهــا َواْلُمَؤلَّ
الســورة 9 اآلية 60. وُيعنى بأبناء الســبيل المســافرين الذين تقطعت بهم الســبل وال يملكون ما يكفي من المال أثناء رحلتهم، 
إذ يحــق لهــؤالء األشــخاص الحصــول علــى الــزكاة إلتمــام رحلتهــم، حتــى وإن كانــوا أثريــاء فــي بلدهــم. وبالتالــي فــإن معيــار 
االســتفادة مــن الــزكاة هنــا هــي حالــة الشــخص أثنــاء ابتعــاده عــن بــالده عوضــًا عــن معيــار الفقــر. ومــن الواضــح أنــه إذا كان 

المسافر فقيرًا أو محتاجًا أو مدينًا أيضًا (وهو وضع العديد من الالجئين اليوم)، فإن هذا من شأنه أن يعزز من أهليته 

لتلقي الزكاة، وذلك الندراجه ضمن فئتين أو أكثر من مستحقي الزكاة.

وحرصــًا منــا علــى تحقيــق واجبــات الــزكاة بأكثــر الطــرق كفاءًة والتزامًا بشــروطها؛ أنشــأنا في عام 2019 صنــدوق ثاني بن عبد الله 
بــن ثانــي آل ثانــي اإلنســاني، الــذي يهــدف وبالتعــاون مــع المفوضيــة، إلــى مســاعدة الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا األكثــر ضعفــًا فــي 
المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا. وفــي عــام 2019، كنــت راضيــًا تمامــًا عــن األثــر الــذي حققتــه المفوضيــة مــن خــالل توزيــع 
الــزكاة فــي بنغالديــش واليمــن. ففــي اليمــن، ســاهمت أمــوال الــزكاة فــي مســاعدة نحــو  41,501أســرة مــن النازحيــن داخليــًا 
والعائديــن والمجتمعــات المســتضيفة، مــن خــالل تقديــم المســاعدات النقديــة، ممــا أتــاح لهــم تغطيــة االحتياجــات األساســية،  
مثل نفقات اإليجار. أما في بنغالديش فقد تمكنا من مساعدة 106,313 أسرة من أسر الروهينغا و84,410 فردًا من أفراد المجتمع 
المحلــي المضيــف مــن خــالل تدخــالت متعــددة األوجــه، بمــا فــي ذلــك توفيــر الدعــم واإلصــالح فــي مجــال المــأوى، وتوفيــر مــا 

يكفي من المواد المنزلية األساسية واألدوية والمساعدات النقدية.

جديــٌر بالذكــر أن المفوضيــة تديــر صنــدوق الــزكاة لالجئيــن بأســلوب مهنــي وشــفاف بحيــث تضمــن االلتــزام بشــروط الــزكاة 
وتخصيــص %100 منهــا لصالــح مســتحقيها األكثــر احتياجــًا مــن الالجئيــن. وأعتقــد أن العالــم االســالمي لديــه فرصــة تاريخية اليوم 
للتأكيــد علــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه التمويــل اإلســالمي والــزكاة بشــكل خــاص فــي مجــال العمــل اإلنســاني، ال ســيما عبــر 
ــى  ــة المســتدامة. وهــذه دعــوة مفتوحــة إل ــه أهــداف التنمي ــذي يحقــق في ــم، فــي الوقــت ال ــن قســرًا حــول العال دعــم النازحي

المحسنين والمؤسسات الخيرية في العالم اإلسالمي وخارجه إلى ضم الالجئين والنازحين داخليًا إلى برامجهم.

الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
 مناصر بارز لدى مفوضية الالجئين 

مؤسس مجموعة إزدان القابضة 
مؤسس صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني اإلنساني
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الملّخص التنفيذي 2.

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.

6  العمل الخيري اإلسالمي وأثره على حياة الالجئين

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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2019 2016-18
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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

1,025,014
فردًا مستفيدًاً

3,960
ماليزيا

5,838
األردن

390,920
اليمن

بنغالديش
584,410

2,049
مصر

11,467
موريتانيا

4,454
العراق

4,981
لبنان

الرسومات التوضيحية3.
ألثر صندوق الزكاة لالجئين

58.3%

25.9
 مليون الجئ1,2

41.3
مليون نازح

3.5
مليون طالب

لجوء

70.8
 مليون

نازح قسرًا على
مستوى العالم

36.5%

4.9% 2018

2017

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 

اإلسالمي

- الدول غير األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي
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Afghanistan

South Sudan

Millions
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- OIC countries- Non-OIC countries

41.3
million

IDPs

20.4
million
refugees1,2

3.5
million

asylum
seekers

70.8
million

forcibly displaced
globally

58.3%

36.5%

4.9%

The global population of 
forcibly displaced people 

increased by 2.3 million 
in 2018 to reach 70.8 million, 
from 68.5 million in 2017. 

2018

2017

Addressing a growing forcibly displaced global population that reached 70.8 million in 2018 of which the 
majority are from members states of the OIC

1    Total number of refugees globally stands at 25.9 million. 20.4 million is the number of refugees 
under UNHCR’s mandate, and does not include 5.5 million Palestinian refugees who fall under 
UNRWA’s mandate.

2019   2 figures will be published on World Refugee Day 2020

Major impact achieved in serving more than one million beneficiaries in eight countries during 2019
million funding) delivering Zakat-compliant cash and in-kind distribution including in hard-to-reach areas
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Figure: Number of refugees

             impacted ٢٠١٦-١٩

Figure: Number of individuals assisted by destination in ٢٠١٩
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16,933
where most

needed3

1,025,014
individuals

assisted

3,960
Malaysia

5,838
Jordan

390,920
Yemen

584,410
Bangladesh

2,049
Egypt

11,467
Mauritania

4,454
Iraq

4,981
Lebanon

3    Funds received under where most needed category, were distributed fully to refugees in Lebanon based
on needs assessments.
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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.
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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 42019.

لمحة عامة4.1

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  أســرة (124,085فــردًا)، ونجــح  والــذي كان 24,000   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 لالجئين4.2
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وسعت المفوضية إمكانيات التبرع من خالل إضافة خيار الصدقة الجارية إلى صندوق الزكاة لالجئين.  1
http://www,biztoday.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.

وتــم توســيع نطــاق التوزيــع الجغرافــي لصنــدوق الــزكاة لالجئيــن ليشــمل بنغــالدش، حيــث تقــدم المفوضيــة 
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
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4
2
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30,000

40,000

50,000

20,000

10,000

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

 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
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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             (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 وحاجة

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

14  العمل الخيري اإلسالمي وأثره على حياة الالجئين
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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)

15      العمل الخيري اإلسالمي وأثره على حياة الالجئين

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 "حيث األكثر عوزًا"، وقد تم توزيعها كاملة في لبنان استنادًا على تقييمات االحتياجات.   11



   4تأثير صندوق الزكاة لالجئين 2019

سوريا

األردن

قصة عائلة مستفيدة من أموال الزكاة4.3

رحلة أبو بسام وعائلته، الجئون سوريون يبحثون عن مأوى في األردن

أبو بسام وأم بسام يتوليان رعاية ابنهما أحمد الذي يعاني من إعاقة جسدية

أبــو بســام رجــل عجــوز اآلن. وقــد عــاش فــي األردن كالجــئ منــذ عــام 2013. هــو وزوجتــه يهتمــان بابنهمــا الــذي يحتــاج عنايــة خاّصــة . 
وتتلقــى األســرة المســاعدات النقديــة الشــهرية التــي تقدمهــا المفوضيــة لمســاعدتهما علــى تدبيــر األمــور المعيشــية. وعلــى الرغــم 

من الصعوبات التي تواجهها األسرة، فإن دعم المفوضية يؤمن مسكنًا لهذه العائلة المحتاجة.

حياة أبو بسام قبل الحرب في سوريا.

"كان منزلــي طبيعيــًا وقــد بنيتــه بنفســي" وأضــاف قائــال، عندمــا بنينــا المخيــم 
هنــاك (يشــير إلــى فــراره مــن فلســطين)، غمــرت الميــاه كل شــيء. كانــت 
األرض موحلــة، وكنــا نســميها األرض الحمــراء، ألن أرض حــوران تحتــوي علــى 
تربــة حمــراء. فقمنــا بصنــع قوالــب مــن الطيــن فــي قوالــب خشــبية، وبنينــا 
منــازل صغيــرة. وبعــد ذلــك تزوجنــا ورزقنــا بــأوالد وعشــنا هنــاك. كانــت الحيــاة 

جيدة.

"تزوجــت أم بســام فــي مــارس 1973 ومــا زلــت أتذكــر ذلــك اليــوم كنــا شــابين 
آنــذاك وكانــت الذكــرى جميلــة فأقمنــا حفــل زفــاف وحصلنــا علــى الطعــام 
باإلضافــة إلــى األطبــاق التــي طبخناهــا نحــن. أشــعلنا موقــدًا مثــل بدايــة 
ــاه بأنفســنا،  ــم نطلــب الطعــام مــن المطعــم، بــل طبخن ــأي حــال، ل ــاة وب الحي

البرغل والزبادي. وأعددنا أطباق اللحم أيضًا.“
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نازح بسبب الصراع في سوريا.   

أبو بسام: 

لــو لــم يتــم تدميــر منزلــي، لرحلــت عنــد الفجــر وأخبــرت أحمــد وأمــه بأننــا عائــدون إلــى 

الديــار. ولكــن بيتنــا مدمــر وال يمكننــي إصالحــه ألننــي ال أملــك المــال وال أي شــيء 

آخر. انقطعت أسالك الكهرباء وتعطلت أنابيب المياه وكل شيء آخر...

إن القلــق واألســى ســرعا بتقدمنــا فــي الســن والدمــوع ال تفارقنــا. لدينــا أوالد فــي 

ــزًال  ــة كمــا اســتأجر أحدهــم من ــى دول أجنبي المخيمــات فــي ســوريا وأوالد غــادروا إل

فــي األردن بعــد أن كان يعيــش فــي منــزل مســتأجر فــي ســوريا . ال يمكننــا االســتقرار 

فــي أي مــكان. المنــزل الــذي بنيتــه صغيــر جــدًا وقــد أنجبنــا 8 أوالد، حفظهــم اللــه 

وحفظ الله أوالدكم، وهو ال يتسع لألسرة كلها.

أم بسام: 

كلمــا جلســت أفكــر أبــدأ بالبــكاء،  أبكــي علــى أوالدي وعلــى وطنــي وعلــى منزلــي 

الــذي خســرته وعلــى أغراضــي. كنــا نعيــش بســالم آنــذاك وكان كل شــيء بخيــر. شــعرنا 

بإحــراج كبيــر بعــد أن خســرنا كل شــيء وبدأنــا نطلــب مســاعدة النــاس مــن أجــل البقــاء. 

الوضع سيئ جًدا.

حســنًا، طعامنــا بســيط جــدًا وطهينــا بســيط جــدًا. يطلــب ابنــي المعــوق اللحــم دائمــًا ألنــه ناعــم ويحــب هــذا النــوع مــن الطعــام. وأحيانــًا يطلــب 

بعــض المعلبــات أو اللحــم، والحصــول عليهــا صعــب. كيــف نحصــل علــى هــذه األشــياء؟ لدينــا نفقــات الطعــام والتدفئــة... مــاذا يمكننــا أن نفعــل؟ 

ندفع اإليجار من المساعدة النقدية التي نتلقاها. وضعنا صعب جدًا. لكان وضعنا أصعب لوال عون الله ولوال متاجر البقالة التي تساعدنا. 

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها األسرة، فإن دعم المفوضية يؤمن مسكنًا لها وسقفًا يحميها..

أبو بسام: 

"لقد تلقيت المساعدات النقدية لفصل الشتاء، وسوف أشتري بها الغاز والوقود والمالبس واألدوية. ونحن دومًا نشكر لله".

مــاذا ســأفعل؟ ســأقوم ببعــض األعمــال الصالحــة وأمــارس ديانتــي ومعتقداتــي، وســأدعو ألوالدي وأحفــادي. أدعــو اللــه أن يجلــب الســالم إلــى 

األمتيــن العربيــة واإلســالمية. أدعــو اللــه إن يلــم شــملنا وأن يغفــر النــاس لبعضهــم بعضــًا وأن نبقــى متحديــن لنكــون أقــوى. إن قمــت بــرص جــذوع 

األشجار فوق بعضها، فلن تنهار ولكن إن وضعت غصنًا سينكسر، أليس كذلك؟ 

أحلــم بالعــودة إلــى بلــدي وأن تســتقر األوضــاع فيــه وأريــد أن أعــود إلــى أوالدي وأن يجتمــع شــمل األســرة مــن جديــد. أريــد أن أرمــم منزلــي المدمــر. 

نحتــاج إلــى االســترخاء واالحتفــال معــًا. حتمــًا ســنقيم حفلــة عندمــا أجتمــع بــأوالدي. إن شــاء اللــه، ســنعيش فــي صحــة وســالم. ســتكون بهجــة 

كبيرة... صحيح أننا أجبرنا على النزوح والفرار، ولكن عندما نعود، سيكون المنزل من أولياتنا. 

امسح هنا لمشاهدة 
الفيديو

(إنجليزي)

امسح هنا لمشاهدة 
الفيديو
(عربي)
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خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 9 إلــى 10 أكتوبــر 2019، أجــرى المديــر التنفيــذي لمؤسســة طابــة لألبحــاث واالستشــارات مراجعــة االلتــزام 
الســنوية الثانيــة لعمليــات توزيــع الــزكاة مــن قبــل المفوضيــة. وشــملت المراجعــة زيــارات ميدانيــة لعمليتيــن مــن عمليــات المفوضيــة 

تستفيد حاليًا من أموال الزكاة.

لبنان

قامــت مؤسســة طابــة بزيــارة ميدانيــة مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحدة لشــؤون الالجئين إلى لبنان فــي 9 أكتوبر 2019 لمراجعة 
توزيع أموال الزكاة التي تم تلقيها من خالل صندوق الزكاة لالجئين لدى المفوضية وضمان االمتثال لقواعد الزكاة وأنظمتها.

وُعقــد اجتمــاع مــع موظفــي المفوضيــة الذيــن يشــرفون علــى برنامــج المســاعدة النقديــة فــي لبنــان، باإلضافــة إلــى أعضــاء مــن فريــق 
المفوضيــة للعمــل الخيــري اإلســالمي، نوقشــت خاللــه مختلــف خطــوات البرنامــج، بمــا فــي ذلــك تقييــم مــدى تعــرض األســر للخطــر 

وأهلية المساعدة والتبليغ ورصد كيفية استخدام المستفيدين للمساعدة النقدية. 

فهنــاك مــا يقــرب مــن مليــون الجــئ يســتفيدون مــن حمايــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي لبنــان ويعيــش 
%17 منهــم فــي مســتوطنات غيــر رســمية، أي خيــام مؤقتــة تقــع علــى أراضــي خاصــة مــا يعنــي ضــرورة أن يدفعــوا إيجــار األراضــي التــي 

يشغلونها.

وقد وزعت المفوضية أكثر من 69 مليون دوالر كمساعدة نقدية في لبنان عام 2018 لدعم 33,000 أسرة سورية من الالجئين، وقد 
بلغت المســاعدة النقدية لألســرة الواحدة 175 دوالرًا في الشــهر. ولكن بســبب نقص األموال ال تســتطيع المفوضية أن تدعم جميع 

األسر وعددها 145 ألف أسرة فقيرة مقيمة في لبنان حيث دخل الفرد 2,9 دوالر في اليوم. 

تعتمــد نحــو %90 مــن األســر علــى المســاعدات النقديــة التــي تقدمهــا المفوضيــة باعتبارهــا المصــدر الرئيســي للدخــل. وُينفــق جــزء كبيــر 
مــن المســاعدة النقديــة علــى اإليجــارات والغــذاء والصحــة. وتبيــن الدراســات االســتقصائية أن األســر التــي تتلقــى مســاعدة نقديــة 

تعتمد بقدر أقل على بعض آليات التأقلم الضارة، مثل تأخير دفع اإليجار واقتراض األموال.

تسحب األسر المستفيدة المساعدة النقدية بواسطة بطاقة صراف آلي تقدمها المفوضية.

ــر تقييــم الضعــف  ــدًا متطلباتهــا المحــددة. إن تقاري ــر مــن عــام، وهــي تــدرك جي ــذ أكث ــزكاة من ــان ال ــة الالجئيــن فــي لبن وتتلقــى مفوضي
والرصــد والمراقبــة بيــن الــوكاالت، مثــل رصــد مرحلــة مــا بعــد التوزيــع والنتائــج، تســمح بوضــع البرنامــج ومراقبتــه وجمــع تغذيــة راجعــة 
مــن المســتفيدين بشــأن هــذه الخدمــة. وتبيــن هــذه المالحظــات أن %98 مــن األســر ال تواجــه أي مشــكلة أو تحــدي فــي الوصــول 

إلى ماكينة الصراف اآللي، وأن %97 من المستجيبين يعرفون كيفية التواصل مع المفوضية لتقديم الشكاوى.

اســتنادًا إلــى مــا ســبق، توافــق مؤسســة طابــة علــى توزيــع أمــوال الــزكاة مــن قبــل المفوضيــة فــي لبنــان مــن خــالل برنامــج المســاعدة 
النقدية.

كمــا أنــه ُعقــد اجتمــاع مــع المشــرف علــى مركــز االتصــال التابــع للمفوضيــة فــي بيــروت والــذي يتلقــى مليــون مكالمــة ســنويًا. وتــم شــرح 
آليــة معالجــة المكالمــات وتلبيــة احتياجــات المســتفيدين. وبعــد ذلــك، أجريــت زيــارة إلــى البقــاع، وهــي واحــدة مــن المناطــق ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة فــي لبنــان. واســتقبل الوفــد أم محمــد، وهــي أم ســورية لســتة أطفــال. وهــي تعتمــد علــى المســاعدات النقديــة التــي 
تقدمهــا المفوضيــة لتربيــة أطفالهــا الســتة بمفردهــا، وهــم يعيشــون فــي خيمــة وال يســتفيدون مــن أي دخــل آخــر. تشــكل المســاعدات 
فــي  أملهــا  عــن  ســئلت  وعندمــا  تقريبــًا.  دوالرًا   900 بقيمــة  ديــن  ولديهــا  كافيــة  تكــن  لــم  لــو  حتــى  لهــا  مهمــًا  مصــدرًا  النقديــة 

المستقبل، قالت إنها تأمل أال تفقد هذه المساعدة الحيوية.

4.4 مراجعة االلتزام بأحكام الزكاة خالل عام 2019
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األردن

قامــت مؤسســة طابــة برحــالت ميدانيــة مــع المفوضيــة إلــى األردن فــي 10 أكتوبــر 2019 لمراجعــة توزيــع أمــوال الــزكاة التي تــم تلقيها من 
خالل صندوق الزكاة لالجئين لدى المفوضية وضمان االمتثال لقواعد الزكاة وأنظمتها.

وُعقد اجتماع مع موظفي المفوضية المشــرفين على برنامج المســاعدة النقدية في األردن. تقدم المفوضية األموال النقدية لنحو 30 
ألف أسرة الجئة في البالد والتي تشكل نحو %23 من أسر الالجئين األكثر ضعفًا خارج المخيمات، والتي تعيش في فقر مدقع.

ومــن الســمات الرئيســية للبرنامــج النقــدي فــي األردن هــي تكنولوجيامســح  قزحيــة العيــن، التــي تضمــن وصــول المســاعدة للمســتفيدين. 
%95 مــن المســتفيدين يســتخدمون هــذه التكنولوجيــا، أمــا الخمســة المتبقيــة، فيســحبون األمــوال ببطاقــات الصــراف اآللــي، كمــا هــو 
ــة  ــام بتجرب ــع النقــد فــي األردن. بعــد القي ــة لتوزي ــة أيضــا فــي اســتخدام محفظــة الهاتــف اإللكتروني ــان. وتبحــث المفوضي الحــال فــي لبن

ناجحة، تنظر المفوضية في تمديد هذا المشروع التجريبي قريبًا.

تــال االجتمــاع زيارتــان إلــى أســر الالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي ضواحــي مدينــة عمــان. ومــن بيــن األســر كانــت أم مالــك، وهــي جــدة فقــدت 
زوجهــا وابنهــا أثنــاء الحــرب فــي ســوريا. وتعيــش مــع ابــن آخــر وأســرته. مــع أن ابنهــا لديــه تصريــح عمــل، قــد تنقضــي شــهور مــن دون أن 

يتقاضى أجرًا بسبب  قلة فرص العمل المتاحة. وبذلك يكون الدعم الذي تقدمه المفوضية ضرورة.

وكانــت الزيــارة التاليــة إلــى أم جــودي، األرملــة الســورية التــي تربــي ولديــن والتــي تناضــل مــن أجــل توفيــر دخــل إضافــي علــى المســاعدات 
النقديــة. أخبــرت الوفــد بأنهــا تبيــع بعــض األطبــاق المنزليــة الصنــع إلــى الجيــران بهــدف زيــادة الدخــل، ولكــن مبادرتهــا تلــك تشــكل تحديــًا 

كبيرًا. وهذا يبين أن الالجئين يحاولون إيجاد حلول أخرى غير المساعدة النقدية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

والحظــت مؤسســة طابــة بــأن مبلــغ الــزكاة ُيذكــر فــي الرســائل النصيــة التــي ترســلها المفوضيــة إلــى المســتفيدين إلبالغهــم عــن توفــر 
مســاعدتهم النقديــة علــى أســاس شــهري. مــن الضــروري أن يشــعر الالجئــون بــأن مســلمي العالــم علــى علــم بالصعوبــات التــي يواجهونهــا 

وهم يمدون لهم يد العون.

واستنادًا إلى ما سبق، تواصل مؤسسة طابة تأييدها لعملية توزيع الزكاة في األردن وفقًا لتقرير الفتوى الصادر عن طابة عام 2017.

حد الزكاة

فــي جميــع البلــدان التــي تتلقــى الــزكاة، هنــاك عــدد معيــن مــن األســر المؤهلــة. هــذا هــو الحــد الــذي يلتــزم بــه صنــدوق الــزكاة لالجئيــن 
لضمان وصول المساعدات إلى األسر المستحقة.

وتوصــي طابــة المفوضيــة بوضــع نظــام يضمــن عــدم تحصيــل الــزكاة بمجــرد بلــوغ هــذا الحــد. وفقــًا لنصيحــة طابــة، فمــن الجيــد إنشــاء مثــل 
هــذه اآلليــة فــي حالــة تدفــق أمــوال زكاة إضافيــة إلــى صنــدوق الــزكاة لالجئيــن التابــع للمفوضيــة. تراقــب المفوضيــة هــذا الحــد بشــكل 

يدوي وتنظر إلى احتمالية أتمتة هذه العملية.

نور الدين الحارثي
المدير التنفيذي، مؤسسة طابة
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حياة الالجئين:5.
كيف تغيرت األمور في العام الماضي 

لمحة عامة5.1

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.

في نهاية عام 2018، بقي السوريون يشكلون أكبر نسبة من النازحين قسرًا، بما في ذلك 6.7 مليون الجئ و6.18 مليون نازح  
داخليًا، و140,000 طالب لجوء. 5 

في عام 2018، انتقل عدد كبير من األشخاص حيث ُسجلت 13.6 مليون حالة نزوح جديدة، من بينهم 2.8 مليون شخص 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: تحديد وتبويب المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية

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 

نظرة شاملة على األشخاص الذي تعنى بهم المفوضية5.2

بينما يغطي النطاق 
األساسي لمفوضية حقوق 
اإلنسان ٢٠ مليون الجئ ، 

فإنه يوفر أيًضا الدعم المادي 
للنازحين وطالبي اللجوء

25.9
 مليون الجئ3

41.3
مليون نازح

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
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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   6

المصدر: مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين4



21      العمل الخيري اإلسالمي وأثره على حياة الالجئين

© UNHCR / فنسنت تريمو



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 بنغــالدش، أســهمت أيضــًا 
فــي ظهــور المحــن. فــي عــام 2018، كان الســبب الرئيســي لزيــادة عــدد النازحيــن يعــود إلــى النــزوح الداخلــي فــي إثيوبيــا ومطالبــات اللجــوء 

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 منشأ رائد لالجئين في عام 2018، حيث بلغ عددهم 6.7 مليون الجئ في نهاية العام. 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 (بما في ذلك الالجئون والنازحون داخلًيا) حسب بلد المصدر الرئيسي
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دول منظمة التعاون االسالمي
الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االسالمي

22

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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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

نظرة عامة على أوضاع الالجئين في البلدان التي ُتوّزع فيها الزكاة5.3

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٪27s٪20 مفوضية شؤون الالجئين. تحديث العملية، سوريا - يناير 2020. تم االسترجاع من  14
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 

منــذ أغســطس 2017، فــر عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن الروهينغــا مــن العنــف فــي ميانمــار الذيــن يقيمــون اآلن فــي بنغــالدش. 
فــي عــام 2019، اســتضافت بنغــالدش 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

ييســتمر 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 شهر أبريلز  20
 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
https://www.unhcr.org/en-my/news/- مفوضية شؤون الالجئين (ماليزيا). (2019 أكتوبر). المفوضية ترحب بتجديد التزام ماليزيا بإنهاء حالة انعدام الجنسية. تم االسترجاع من  25

press/2019/10/5d9e963d4/unhcr-welcomes renewed-commitment-by-malaysia-to-end-statelessness.html
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR٪20Yemen٪202019٪20Annual مفوضية شؤون الالجئين. التقرير القطري لليمن لعام 2019. تم االسترجاع من  26

٪20Report٪20-٪20March٪202020.pdf
المرجع نفسه.  27

 http://documents.banquemondiale.org/curated/ fr / البنك العالمي. (2019 يوليو). مشروع نظام شبكة األمان االجتماعي الموريتاني الثاني. تم االسترجاع من  28
380011562674279503 / pdf / Concept-Project-Information-Document-PID-Mauritania-Social-Safety-Net-System-Project-II-P171125.pdf

المرجع نفسه.  29



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 بنغالدش 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 للميزانية5.4

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
  http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Global_Appeal_2020_full_lowres.pdf  



المجاالت المستجدة: دور الوقف6.
في تمكين الالجئين

العطاء المؤسسي: مقدمة حول الهبات واألوقاف6.1

يشــهد العطاء الخيري المؤسســي حالة نمو حيث تملك أكثر من 260 ألف مؤسســة خيرية على مســتوى العالم مع أصول بلغت 

1,5 تريليون دوالر. 

إن العطــاء الخيــري قديــم قــدم الحضــارة، إال أن العمــل الخيــري مــن مؤسســات يشــكل ظاهــرة حديثــة نســبيًا، وخاصــة فــي الغــرب. فــي عــام 

1900، عمــل أنــدرو كارنيجــي، وهــو مــن أكبــر صانعــي الفــوالذ، علــى إنشــاء وقــف لصالــح جامعــة كارنيجــي ميلــون. والهبــة هــي هيئــة 

قانونيــة تديــر مجموعــة مــن االســتثمارات لغــرض يحــدده المؤسســون. ال يتــم ســحب المبلــغ األصلــي إال علــى شــكل صنــدوق للهبــات، وال 

يســتخدم منــه إال أربــاح  االســتثمار. غالبــًا مــا تــدار هــذه األمــوال مــن خــالل وديعــة أو مؤسســة خاصــة أو جمعيــة خيريــة فهنــاك أكثــر مــن 
260 ألف مؤسسة خيرية في مختلف أنحاء العالم، تملك نحو 1.5 تريليون دوالر أميركي من األصول العالمية. 1

 

ــه عليــه وســلم أول مــن أمــر بتشــكيل صنــدوق الوقــف. وتســتخدم أربــاح  وفــي العالــم اإلســالمي كان النبــي محمــد صلــى الل

االستثمار على مجموعة من األصول كوسيلة لتوفير خدمات اإلحسان والرعاية االجتماعية . 

فــي العالــم اإلســالمي، يمكــن إســناد أول هبــة إلــى زمــن النبــي محمــد  صلــى عليــه وســلم. إن مصطلــح الهبــة باللغــة العربيــة هــو "الوقــف" 

أي االقتصــار. وقــال ابــن عمــر إن عمــر بــن الخطــاب طلــب نصيحــة النبــي محمــد صلــى عليــه وســلم بشــأن قطعــة أرض كان قــد اشــتراها 

حديثًا. 2 فأجابه النبي: "إن شئت، يمكنك تقديم قطعة األرض كوقف وأن تهب ثمارها إلى المحتاجين."

ومنــذ ذلــك الحيــن، اســُتخدمت األوقــاف كمصــدر ألعمــال الخيــر المســتمرة، وقــد تشــمل األصــول التــي تحتفــظ بهــا هــذه الودائــع األراضــي 

أو المبانــي أو الصناديــق أو أي شــيء آخــر قــد يفيــد المســتفيد. فقــد تــم تمويــل جامعــة األزهــر الشــهيرة فــي مصــر، والتــي بنيــت فــي عــام 
975 ميالدية، من خالل الوقف الذي يستمر في دعمها إلى يومنا هذا.3

الوقــف والهبــة التقليديــة أمــران متشــابهان مــن حيــث عــدم اســتخدام الرصيــد األساســي واالســتفادة مــن األربــاح ألهــداف يحددهــا 

الواقــف. ولكــن االختــالف الرئيســي بيــن االثنيــن هــو أن الوقــف متأصــل فــي الديــن. وقــد يقــرر الواقــف اســتخدام الهبــة التقليديــة لتحقيــق 

أي غرض قانوني، سواء أكان ديني الطابع أو من خالل تقديم خدمات اجتماعية واسعة النطاق. 
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صحيح البخاري، 2737  2

المركز المالي اإلسالمي الدولي الماليزي. (2014 أكتوبر). آليات اجتماعية واقتصادية قوية.  3



12345

الدينية واالحتياجات االساسية
على أساس اإليمان

الجوامع
المدارس اإلسالمية

ابحاث

تطوير المجتمعالصحةالتعليم

األكثر قابلية للتطبيق لقضايا الالجئين

WAQF

Asset Manager

Advisory & Supporting
Institutions

DONORSASSET TYPESBENEFICIARIES

 Most applicable to refugee causes

Investment
Returns

Private
Foundations

Awqaf
Foundations

Corporates

Individuals
/Public

IMMOVABLE
ASSETS

Buildings

Land

MOVABLE
ASSETS

Cash

Money market
Instruments

Shares

IndividualsFamilies

Community-
specific

charitable 
causes

Public welfare
charitable 

causes

12345

BASIC NEEDS
Housing
Disaster relief
Food security
Clean water 
access
Sanitation 
Facilities

RELIGIOUS & 

Mosques
Islamic schools
Research

EDUCATION
Universities
Schools
Research

HEALTH
Hospitals
Disease-related
Medical 
Research

COMMUNITY 
DEVELOPMENT

Business 
Associations
Unions
Workforce 
Development

 Most applicable to refugee causes

الوقف

مدير األصول

المؤسسات االستشارية
والمساندة

المستفيدونأنواع األصولالجهات المانحة

األكثر قابلية للتطبيق لقضايا الالجئين

االستثمار
عائدات

المؤسسات
الخاصة

أسس
األوقاف

الشركات

األفراد
/ الجمهور

موجودات
غير منقولة

البنايات

أرض

األصول
المنقولة

السيولة النقدية

أدوات سوق
المال

تشارك

العائالتاألفراد

القضايا
الخيرية
العامة

قضايا
خيرية خاصة
بالمجتمع
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الوقف في لمحة

يمكــن تأســيس الوقــف علــى األصــول غيــر المنقولــة مثــل العقــارات، أو يمكــن تشــكيله علــى هيئــة الوقــف النقــدي باســتخدام األصــول 
المالية (مثل االستثمارات في السندات اإلسالمية، الصكوك) لكسب األرباح. وفي الوقت الحالي تتجاوز أصول األوقاف 100 مليار دوالر 
عالميــًا.4 70 إلــى %80 مــن إجمالــي أصــول الوقــف تأتــي علــى شــكل عقــارات، مــع اســتثمار النقــد فــي أســواق المــال المتوافقــة مــع 
الشــريعة اإلســالمية. وفــي إندونيســيا وحدهــا، هنــاك مــا يقــرب مــن و4,300 كيلومتــر مربــع مــن أراضــي الوقــف، وتقــدر قيمتهــا   

بـ27 مليار دوالر.5
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بدأت األوقاف تركز أيضًا على معالجة أزمة الالجئين:

الهدفالمبادرةاألوقاف العامة/الخاصة

مؤسسة روكفلر، مركز ماستركارد
 للنمو الشامل.  10

مؤسسة باتريك ج. ماكغفرن،
شبكة استثمار الالجئين،

حاضنة التنمية العالمية   11 

جورج سوروس،
المجتمع المفتوح.  .12  

$50 مليون 

مليار دوالر

 500 مليون دوالر

دور األوقاف في إحداث التغيير االجتماعي االقتصادي6.2

أدى ارتفاع معدالت الفقر والكوارث المرتبطة بتغير المناخ وأزمة الالجئين إلى ازدهار االستثمار اإلجتماعيً . وبين عامي 2016 و2018، 
سجل السوق نموًا بلغ أكثر من %38 ليصل إلى 12 تريليون دوالر.6  وفي أقل من %5 من إجمالي االستثمارات المؤثرة، فإن مساهمة 
األوقاف في صناعة االستثماراإلجتماعي منخفضة حاليًا. بيد أن الزيادة في الثروة الخاصة الموحدة7 دفعت األفراد ذوي المالءة المالية 

العالية  إلى تقليل عدم المساواة اإلجتماعية.

وتركــز مؤسســة بيــل وميلينــدا غايتــس، والتــي تقــدر هباتهــا بـــ46.8 مليــار دوالر، علــى حــل القضايــا المرتبطــة بالصحــة والتعليــم والفقــر فــي 
العالــم.8 وفــي عــام 2010، أطلــق بيــل غايتــس حملــة "تعهــد العطــاء"، فدعــا أصحــاب المليــارات إلــى التخلــي عــن أكثــر مــن نصــف ثرواتهــم 
ــر مــن 207  ــة. وقــد انضــم إليــه أكث ــا الخيري ــر ذلــك مــن القضاي ــة الجنائيــة وغي ــا تشــمل كل مــن الكــوارث الطبيعيــة وإصــالح العدال لقضاي

ملياردير حتى اآلن. 9

تعتبر األوقاف أداة فّعالة لمعالجة أزمة الالجئين6.3

منــذ بدايــة التاريــخ اإلســالمي، قــادت مؤسســات األوقــاف الطريــق نحــو إحــداث تغييــر اقتصــادي واجتماعــي. كمــا أن األوقــاف تتميــز عــن 
الــزكاة والصداقــة بنــواح كثيــرة، ليــس فقــط بمرونتهــا الشــديدة تجــاه البنيــة والتغييــرات التــي تطــرأ علــى مزيــج األصــول، بــل يمكــن تطبيقهــا 
لألمــوال  االجتماعــي  األثــر  وتضاعــف  لالســتثمار  كأداة  تعمــل  أنهــا  ذلــك  مــن  واألهــم  القضايــا.  مــن  واســعة  علــى مجموعــة  أيضــًا 

المستثمرة. 

وقــد عملــت المفوضيــة مــع التبرعــات مــن مؤسســات، مثــل مؤسســة "إيكيــا" ومؤسســة "ســيتي" ومؤسســة "إتــش انــد إم "، وشــركات 
أخرى، لتلبية احتياجات الالجئين في مختلف بلدان الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. 13 

االستفادة من علم البيانات من أجل التأثيرات االجتماعية، مثل 
إيجاد فرص عمل مناسبة لالجئين

تطوير حلول طويلة األجل قائمة على التمويل للهجرة القسرية 
العالمية وتمكين عمل الالجئين

تمويل االستثمارات في الشركات الناشئة والشركات الراسخة 
وغيرها من الشركات التي أنشأها المهاجرون والالجئون
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USSIF (2018، أكتوبر). األصول االستثمارية المستدامة تصل إلى 12 تريليون دوالر.  6
https://www.ussif.org/files/US٪20SIF٪20Trends٪20Report٪202018٪20Release.pdf تم االسترجاع من  

رؤى أثرياء UBS. (2019). تأثير الملياردير.   7
مؤسسة بيل وميليندا غايتس. (بدون تاريخ). صحيفة حقائق المؤسسة.  8

https://www.gatesfoundation.org/who-we-are/general-information/foundation-factsheet تم االسترجاع من  
/https://givingpledge.org تعهد العطاء". االلتزام بالعمل الخيري. تم االسترجاع من "  9

https://www.rockefellerfounda- .مؤسسة روكفلر. (2019 يناير). تعلن مؤسسة ماستركارد ومؤسسة روكفلر عن االلتزام بـ 50 مليون دوالر لمبادرة األثر االجتماعي  10
/tion.org/about-us/news-media

مجموعة Bridgespan ، مؤسسة التمويل الدولية. (2019 مايو). القطاع الخاص والالجئون: دروب النطاق.  11
مهمة المستثمرين. (2016 يونيو). جورج سوروس ، مؤسسة المجتمع المفتوح ، يستثمر 500 مليون دوالر لالجئين.  12

https://missioninvestors.org/resources/george-soros-founder-open-society-foundations-invests-500m-refugees تم االسترجاع من  
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كيف تساهم األوقاف في خلق النمو االجتماعي واالقتصادي

أدى ابتكار التكنولوجيا المالية إلى ظهور مؤسسات جديدة في مجال األوقاف

األثرمصدر األصولالمبادرةالبلدالوقف

 

بــدأت األوقــاف تركــز أيضــًا علــى معالجــة أزمــة الالجئيــن. وكجــزء مــن البرنامــج التعليمــي لالجئيــن الســوريين التابــع لمفوضيــة 
الالجئيــن، قدمــت مؤسســة فيهبــي كوتــش التركيــة، بالتعــاون مــع المفوضيــة مــواد تعليميــة ألكثــر مــن 8000 إلــى 10000 طفــل 

الجئ  19

شركة النور 
لألوقاف

تمويل تطوير ماليزيا
مطار (الركين 

سنترال) 14

أول طرح أولي 
لألوقاف في 

العالم

تطوير مبنى المطار وتخصيص األرباح من أسهم الوقف 
لمساعدة المجموعات ذات الدخل المنخفض على دفع 

معدالت إيجار ضئيلة لمتاجر التسوق في المطار.

مؤسسة 
حمدارد 

لألوقاف 

الهند وباكستان 
وبنغالدش

تأمين التعليم 
للمجتمعات في 
الهند وباكستان 

وبنغالدش.

كل األرباح من 
مختبرات وقف 

حمدارد.

تعود إلى جامعة جامي حمدارد وجمعية حمدارد 
التعليمية ومكتب األعمال والتوظيف ومستشفى 

المجيدية وأكاديمية غالب. كما تقدم المنح الدراسية 
والخدمات الطبية المجانية 15  

وقف تابونغ، 
إندونيسيا

تحسين الوضع إندونيسيا
االجتماعي 

واالقتصادي 
للفقراء

تحسين الوضع 
االجتماعي 

واالقتصادي 
للفقراء

يخدم أكثر من 000 5 متبرع وحّول األراضي والمباني 
المهجورة إلى مناطق تخدم المجتمع. أنشأ مستشفى 
يقوم على التبرعات مع مسجد ومجمع سكني بأسعار 
معقولة ومدرسة لألطفال. ومّول أيضا المنح الدراسية 

ورفع مستوى المدارس وبرامج التدريب 16  

صندوق التضامن 
اإلسالمي من 
أجل التنمية   

(ISFD)17

2,7 مليار دوالر الحد من الفقر
بما في ذلك 
أموال من 49 

بلدًا عضوًا 

تم تخصيص %80 من مشاريع صندوق التضامن 
اإلسالمي من أجل التنمية إلى الدول األعضاء األقل 
نموًا وقد بلغت المصروفات التراكمية 235 مليون 

دوالر بنهاية عام 2018. 

البنك اإلسالمي 
االجتماعي، 
بنغالدش 18 

أكثر من 700000 سلسلة الوقففينترا
مستخدم مسجل 20 

التمويل الجماعي القائم على "البلوك تشين" والتمويل بين النظراء واستثمار 
أموال الوقف ألسباب مختلفة بما في ذلك مشاريع أزمة الالجئين.

مجلس األوقاف 
االندونيسي 
التابع لبرنامج 

االمم المتحدة 
االنمائي 23 

Kitawakaf.com استفاد 11 برنامجًا
من 14.100 $ من 

214 واهبًا 

منصة تمويل الوقف الجماعي القائم على "البلوك تشين" بالشراكة مع 
Islamichain. وتستخدم Islamichain تقنيةتكنولوجيا تكنولوجيا "البلوك 
تشين" لجعل الهبات اإلسالمية أكثر شفافية من خالل رصد التبرعات من 

المساهم إلى التوزيع. 

منصة التمويل الجماعي التي تربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة ورأس نروينروي 21
المال العام والمعرفة.

السوق القائمة على "البلوك تشين"، ما يسمح للمانحين بتمويل المشاريع منصة بيتمالبيتمال 22
االجتماعية/المؤسسات مباشرة باستخدام النقود الرمزية BitMal. وُيكافأ 

المتطوعون باستخدام نقود بيتمال الرمزية التي تمكنهم من تمويل 
المشاريع التي يرغبون في دعمها.

تمكين أصحاب 
الشركات الصغيرة

الجهات الواهبة 
حكومية

تستخدم األرباح الناتجة من االستثمارات لتمكين 
التمويل الصغير

الجهة المستهدفةالمنتج المبادرةالشركة عرض القيمة/المبادرة
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األوقاف واستراتيجية المفوضية لعام 6.42025

أمــوال الوقــف هــي أداة قويــة ومرنــة لمعالجــة أزمــة الالجئيــن مــن خــالل وســائل اقتصاديــة متنوعــة. وتســتطيع األوقــاف أن تعــدل 

سياســة الحكومــات والقطــاع الخــاص ووكاالت اإلغاثــة، والســماح لهــا بالعمــل معــًا وتوســيع تأثيرهــا نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة 
المستدامة.. 25

تتوقــع المفوضيــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أمــوال األوقــاف فــي تحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي جمــع مليــار دوالر مــن القطــاع الخــاص 

بحلول عام 2025. 26  وقد تتم دراســة تقنيات التعهيد الجماعي و"البلوك تشــين" بشــكل أكبر لمضاعفة جهود تعبئة الموارد. إن إنشــاء 

أوقــاف تســتفيد مــن اســتثمارات التمويــل اإلســالمي هــو طريقــة محتملــة يمكــن للمفوضيــة أن تعمــل بهــا مــع شــركاء األوقــاف لتضمــن 

دخــًال مســتدامًا لصالــح الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا األكثــر ضعفــًا. وبنــاء علــى ذلــك، تــم تنظيــم ورشــة عمــل مشــتركة حــول الوقــف فــي 

الكويــت فــي ينايــر 2019 مــع مؤسســة األوقــاف الكويتيــة العامــة، وخــالل المنتــدى العالمــي لالجئيــن الــذي عقــد فــي جنيــف فــي 

ديسمبر 2019، تعهد شريكان من شركاء األوقاف بمساعدة المفوضية في تطوير هيئات األوقاف ذات الصلة، وهما صندوق التضامن 

اإلسالمي من أجل التنمية، الذي تعهد بإنشاء وقف عالمي لالجئين، وفنترا التي تعهدت بتأسيس "البلوك تشين" لالجئين.

وتعالــج المفوضيــة، مــن خــالل برامجهــا، مختلــف االحتياجــات الحرجــة لالجئيــن، بمــا فــي ذلــك االحتياجــات االساســية والمســاعدة النقديــة 

والمأوى واألدوات االساسية لإلغاثة واحتياجات الطاقة والتعليم والصحة وسبل وكسب الرزق. 

كمــا يفيــد األوقــاف الالجئيــن بطــرق متنوعــة مثــل تحقيــق المســاواة االقتصاديــة والنمــو مــن خــالل إعــادة توزيــع الثــروة.  ودعــم احتياجــات 

الالجئيــن المذكــورة أعــاله بواســطة األربــاح الناتجــة مــن األوقــاف، وفــي بعــض الحــاالت يمكــن للمفوضيــة أن تنظــر فــي اســتخدام أصــول 

األوقاف لسد هذه االحتياجات. 

ومن الجدير بالذكر أيضًا وضع منصة متكاملة تجمع أموال الزكاة والوقف والصدقة لمفوضية الالجئين وصندوق الزكاة لالجئين.
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تسليط الضوء على العمل الخيري الديني7.

المقدمة7.1

اتجاهات العمل الخيري الديني7.2

وتؤكد األدلة الواضحة أن اإليمان هو الحافز الرئيسي للتبرعات في الدول التي تمارس األعمال الخيرية.

بيــن الــدول الرائــدة فــي مجــال العطــاء الخيــري علــى مســتوى العالــم، يشــكل الديــن محــركًا حاســمًا للعمــل الخيــري ويشــمل معتقــدات 
متعددة. وفًقا لمؤشر CAF للعطاء العالمي لعام 2019، كانت إندونيسيا المانحة األكبر في العقد األخير. ومن بين الدول الصاعدة هي 

ماليزيا والعراق وجنوب أفريقيا واإلمارات العربية المتحدة وغيرها.  1

فــي إندونيســيا، العنصــر الــذي ســاهم فــي بــروز الدولــة علــى مؤشــر CAF لعــام 2019، هــو جمع الــزكاة وتوزيعها على نطاق واســع، لتكون 
البالد من بين خمس أفضل دول لجمع الزكاة، (2019) 2 فهي موطن لـ 225 مليون مسلم، األكثر عددًا في العالم، كما أن %75 من سكان 

إندونيسيا يعتبرون الدين جزءًا من حياتهم. 

احتلــت الواليــات المتحــدة المرتبــة األولــى فــي مجــال العطــاء وفقــًا لمؤشــر CAF لعــام 2019. فــي الواليــات المتحــدة، %31 مــن مبلــغ الـــ 
127.37 مليــار دوالر الــذي ُقــدم لألعمــال الخيريــة فــي عــام 2016 كان مــن نصيــب المنظمــات الدينيــة، بحيــث أن غالبيــة التبرعــات كانــت 
مخصصة ألماكن عبادة المحلية.3,4 في المملكة المتحدة، أظهر استطالع للرأي شمل 700 جهة مانحة أن الدين كان سببا للعطاء 71% 
مــن المتبرعيــن وأكثــر مــن ربــع المؤسســات الخيريــة فــي المملكــة المتحــدة تتفاعــل دينيــًا مــع شــعور المانحيــن ويــرى المتبرعــون أن 

أموالهم تنفق بصورة أكثر فعالية من قبل المنظمات المرتبطة بدينهم. 5,6

إن العالقــة بيــن الديــن والعمــل الخيــري منطقيــة ألن كل معتقــد يفــرض علــى أتباعــه التبــرع بجــزء مــن دخلهــم، وأبرزهــا األديــان اإلبراهيميــة. 
تشــير الكتــب اليهوديــة المقدســة إلــى اإلحســان علــى أنــه وصيــة يجــب أن يلتــزم بهــا جميــع اليهــود لتحقيــق العدالــة، ويشــمل اإلحســان 
التبــرع بالوقــت والمــال لدعــم الفقــراء والمحتاجيــن. ويحتــوي الكتــاب المقــدس العبــري عنــد المســيحيين علــى وصيــة تفــرض علــى 
المســيحيين تقديــم العشــر، أي ُعشــر دخــل الفــرد. كمــا تشــدد الهندوســية والبوذيــة علــى أعمــال الخيــر باعتبارهــا التزامــًا وتزكيــة للــروح. 

"دان" في الهندوسية هو فعل العطاء كواجب ديني، و"دانا" في البوذية يشير إلى تزكية ذهن الواهب وتغييره.  7

فــي اإلســالم وكمــا نوقــش بإســهاب فــي التقريــر الــذي أطلــق عنــد تأســيس صنــدوق لالجئيــن ، ُيطلــب مــن المســلمين تبــرع ـ 2.5% 
مــن ثرواتهــم المتراكمــة علــى شــكل زكاة، إذا بلغــت النصــاب، ولكنهــم ُيشــجعون أيضــًا علــى إعطــاء الصدقــة تطوعــًا. هــذه األعمــال الخيريــة 
الطوعيــة وســواها تشــكل جميعهــا شــكًال مــن أشــكال اإلحســان، شــأنها فــي ذلــك شــأن األديــان األخــرى، وهــي وســيلة لتزكيــة روح المــرء 

وخلق مجتمع متماسك. 8 

تشــكل القيــم الدينيــة دورًا هامــًا فــي التأثيــر علــى التبرعــات الفرديــة، حيــث أن إندونيســيا والواليــات المتحــدة همــا مــن أكثــر 
ــة البتــكارات رقميــة تهــدف إلــى جــذب المانحيــن  ــان، تخضــع المســاهمات الخيري ــم. فــي مختلــف األدي البلــدان كرمــًا فــي العال
بيــن  ومــن  الــزكاة.  عمليــات  علــى  تطبيقهــا  يمكــن  التــي  الجيــدة  الــدروس  بعــض  االبتــكارات  هــذه  وفــي  أفضــل،  بشــكل 

التكنولوجيات الناشئة التي تبنتها الجمعيات الخيرية الدينية هي "البلوك تشين" و"شبكة الند للند" والتطبيقات.
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التكنولوجيا عنصر تغيير في العمليات الخيرية 

والواقــع أن التغيــرات التكنولوجيــة والتــي تحركهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تخلــف تأثيــرًا جذريــًا علــى كل قطاعــات االقتصــاد، بمــا فــي ذلــك 
تكنولوجيــات الهواتــف المحمولــة والتشــغيل اآللــي والــذكاء االصطناعــي و"البلــوك تشــين". وبطبيعــة الحــال، فــإن الطريقــة التــي يتــم بهــا 

تقديم التبرعات الخيرية وتعقبها، فضًال عن الطريقة التي تعمل بها الجمعيات الخيرية، تتغير دومًا. 

مــع بقــاء جــزء كبيــر مــن العطــاء الخيــري خــارج األطــر التكنولوجيــة، فــإن االســتخدام المتزايــد لتطبيقــات األجهــزة المحمولــة والمنصــات عبــر 
اإلنترنــت يقــدم حلــوًال جديــدة، خاصــة وأن الجهــات المانحــة يمكنهــا أن تعطــي بشــكل مباشــر لمــن هــم بحاجــة إلــى ذلــك، مــن دون 

استخدام وسطاء. 

فــي عــام 2018، ”تقريــر االتجــاه العالمــي للعطــاء" والــذي أصدرتــه "نــون بروفيــت تيــك فــور غــود" ، شــمل اســتطالعًا عــن 6557 متبرًعا في 
ســت قــارات، و72 بالمئــة منهــم يعتبــرون أنفســهم متدينيــن. وجــد التقريــر أن %54 مــن المانحيــن يفضلــون التبــرع عبــر اإلنترنــت مــن خــالل 
بطاقة ائتمان، وعبر أساليب أخرى تشمل البريد المباشر، أو النقد أو التحويل المصرفي والرسائل النصية. فقط 4 بالمئة فضلوا تطبيقات 
الهاتــف المحمــول. ومــع ذلــك، بــرز اتجــاه حمــالت التمويــل الجماعــي، كمــا أن %41 مــن المتبرعيــن للجمعيــات الخيريــة، يتبرعــون أيضــًا إلــى 

مشاريع v  على شبكة اإلنترنت والتي تعود بالفائدة بشكل مباشر على األفراد المستهدفين. 9
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سانت مونغو. (2017 ، 3 يوليو). شركاء St Mungo مع جمع التبرعات ب"البلوك تشين"  لمساعدة األشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم.
/https://www.mungos.org/press_release/st-mungos-partners-blockchain-fundraisers-help-rough-sleepers تم االسترجاع من

بوابة السالم. (2018 ، 22 مايو). تفتح Blossom Finance خدمة مجانية للمسلمين لدفع الزكاة بالعملة المشفرة.
https://www.salaamgateway.com/story/blossom-finance-opens-free-service-for-muslims-to-pay-zakat-in-cryptocurrency تم االسترجاع من

/https://www.givesendgo.com  تم االسترجاع من .GiveSendGo موقع
 /https://www.muslimgiving.org  تم االسترجاع من .MuslimGiving موقع

Lake H (2019 ، 3 أبريل). MuslimGiving تجمع 1.5 مليون جنيه استرليني في عامها األول. تم استرجاعه في 3 نوفمبر 2019 من المملكة المتحدة.
https://fundraising.co.uk/2019/04/03/muslimgiving-raises-1-5m-in-its-first-year/#.Xb7P7ZozZPY

  

  

  

GiveSendGoGiveSendGo

Muslimgiving MuslimGiving

7.3

Muslim Giving

نداء لجمع األموال من أجل "البلوك 
تشين" لـ"سانت مونغو" على موقع 

أليس ـ "أثر الشارع على حياة 15 
شخصًا" ـ يهدف إلى جمع خمسين 

ألف جنيه إسترليني لمساعدة 
خمسة عشر شخصًا على األقل 
للخروج من حالة النوم القاسية 

والدائمة. وحتى اآلن، تم جمع نحو 
000 11 جنيه إسترليني مع إطالق 

المشروع التجريبي.10

تكنولوجيا "البلوك تشين" 

شبكة الند للند 

11

13

 GiveSendGo وقد جمع برنامج
ماليين الدوالرات وهو متاح في أكثر 

من 26 دولة. ويبلغ عدد 
المستخدمين حاليا 000 800 

مستخدم. وفي هذا العام، نمت 
المنظمة أيضا من خالل الحصول 

على الموقع الشخصي لجمع 
12FaithLauncher  ،التبرعات

Muslim- ومنذ تأسيسها، جمعت
Giving حوالي 1.5 مليون جنيه 
إسترليني ألكثر من 300 جمعية 

خيرية. ففي غضون عام واحد فقط، 
استضافت أكثر من 700 حملة، 

وجذبت أكثر من 2000 جامع 
تبرعات، وتلقت تبرعات من أكثر من 

150 ألف متبرع في أكثر من 60 
دولة. 14 

أمثلة عن الحلول الرقمية للعطاء الخيري الديني

ظهرت ابتكارات رقمية مهمة في مختلف األديان، تعمل على تيسير التبرعات الخيرية التي تفيد الزكاة. أمثلة عديدة تقدم 
حلــوًال تشــمل تكنولوجيــا "البلــوك تشــين" وشــبكة النــد للنــد، وتطبيقــات الهاتــف المحمــول والــذكاء االصطناعــي كوســيلة لتســهيل 

التبرعات وتوزيع األموال بفعالية. 

شراكة نموذجية



كريستشين إيد

Tzu Chi
Connect

 Zakatify

تطبيقات الهاتف المحمول 

روبوت الدردشة
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يعزز أسبوع اإلغاثة المسيحية التفاعل الرقمي بأدوات جديدة. (2018 ، 14 مايو)   15
 /Charity Digital News: https://www.charitydigitalnews.co.uk/2018/05/14/christian-aid-week-digital-engagement تم االسترجاع 6 نوفمبر ، 2019 ، من  

تبقى على حالها باإلنكليزية.  16
/https://www.zakatify.com تم االسترجاع من .Zakatify موقع  17

أطلقت Christian Aid عدة أدوات 
سهلة االستخدام العام الماضي 

في الذكرى الستين لتأسيسها، 
وكان أحدها روبوت الدردشة. 

بالتعاون مع ذا بوت بالتفورم، تم 
تقديم روبوت الدردشة لدعم ونشر 

الوعي حول المشاريع التي تم 
تنفيذها في أسبوع اإلغاثة 

المسيحية، وهي حملة سنوية 
تنظمها اإلغاثة المسيحية. 

روبوت الدردشة يسمح للمستخدمين 
بالتواصل مع Christian Aid     من 

خالل تطبيق المسينجر لفايسبوك ونشر 
الوعي عن الحمالت المنظمة في 
أسبوع اإلغاثة المسيحية. الهدف 
األساسي من الروبوت هو تثقيف 

الناس حول معاناة األسر التي ضربها 
إعصار ماثيو في هايتي في عام 2016 
وتشجيع المشاركة في أسبوع اإلغاثة 

المسيحية لدعم المتضررين. وعند 
إطالق أسبوع اإلغاثة المسيحية، يبدأ 

الروبوت بتعليم المستخدمين على 
"اإلغاثة المسيحية" وشرح العمل الذي 

يقومون به.

ومن بين المبادرات الرقمية األخرى 
التي تم تقديمها أثناء خالل األسبوع 

المسيحي لعبة "الهروب من 
العاصفة" على شبكة اإلنترنت، 

والتي أظهرت كيف قد تبدو 
المناطق المعرضة لألعاصير وكيف 

يمكن العثور على مالذ من هذا 
النوع من الكوارث باستخدام 

تقنيةتكنولوجيا غوغل ستريت فيو. 
وتنظم منظمة اإلغاثة المسيحية 
أسبوع اإلغاثة المسيحية سنويًا، 
وكان عدد المشاركين في العام 

الماضي نحو 13 ألف كنيسة و60 
ألف متطوع.15

إن Tzu Chi Connect هو تطبيق 
تم إطالقه حديثًا يهدف إلى تزويد 

الجهات المانحة سهولة الوصول 
إلى المشاريع التي تثير اهتمامها. 

كما تستطيع الجهات المانحة رصد 
تبرعاتها من خالل تقارير المتابعة.

يستطيع المانحون مراجعة مساهماتهم 
من خالل تقارير عبر اإلنترنت. يستطيع 

المستخدمون حفظ كميات صغيرة على 
تطبيق التبرع وتوزيع المبلغ بسرعة.

 Tzu Chi تم إطالق تطبيق
Connect للهواتف المحمولة مؤخًرا 
لالحتفال بمرور 30 عاًما من الخدمة.

 Tzu Chi ويستطيع المانحون عبر
نشر قصصهم على شبكة اإلنترنت 

إللهام اآلخرين.16

Zakatify هو تطبيق خاص لمنح 
الزكاة ويسمح للمانحين باختيار 

جمعية خيرية مؤهلة للزكاة وتحديد 
األهداف وإرسال التبرعات تلقائيًا 
إلى الجمعيات الخيرية المحددة. 

والهدف الرئيسي لـZakatify هو 
تبسيط فرض الزكاة وتزويد المانحين 

بمجموعة متنوعة من الجمعيات 
الخيرية الموافقة ألحكام الزكاة. 

يستطيع المستخدمون إنشاء ملفًا 
خاصًا بالمؤسسات الخيرية المفضلة 

لديهم، وتحديد أهداف الزكاة 
واستخدام توزيع األموال التلقائي.

لدى Zakatify نحو 1,500 جمعية 
خيرية في الواليات المتحدة مع 

خطة للتوسع في المملكة 
المتحدة وكندا وأستراليا. وُيشار 

إلى المتبرعين على أنهم 
مستخدمي Zakatify ويكسبون 

نقاطًا لبلوغ مراحل التبرع الرئيسية، 
بحيث يفوز كبار المتبرعين بتبرعات 

إضافية تضاف إلى ملفاتهم.17
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Tzedek

خدمات
اإلغاثة

الكاثوليكية 

تحليل البيانات وإدارتها

تحليل البيانات وإدارتها
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تبقى على حالها باإلنكليزية  18
https://www.crs.org/stories/1-million-transactions :مليون معاملة. (2018 ، 30 أبريل). تم استرجاعه في 6 نوفمبر 2019 ، من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  19

باإلضافة إلى الدفع بواسطة 
 ،PayPalالبطاقة المصرفية و

يستخدم Tzedek خيار دفع آخر 
على موقع الويب الخاص به. هذا و 

هو حساب مؤسسة اإلغاثة 
 CAF or Charity)الخيرية

Account)، الذي قدمته مؤسسة 
 Charity Aid) اإلغاثة  الخيرية
Foundation)  والذي يمكن 
المانحين من إدخار المال في 

حسابهم لهدف العطاء الخيري، 
ويسمح لهم بالتحكم في كيفية 

ووقت توزيع المبلغ لدعم 
المشاريع الخيرية.

Tzedek هي منظمة خيرية يهودية 
مقرها المملكة المتحدة تهدف إلى 
مكافحة الفقر المدقع، وتعمل مع 

بعض المجتمعات األكثر فقرا في 
العالم، بغض النظر عن العرق أو الدين. 

لديهم مجموعة متنوعة من خيارات 
الدفع المتاحة على منصة اإلنترنت 

الخاصة بهم والسماح للمانحين باختيار 
والمساهمة بأي مبلغ يرغبون فيه. 

أعلنت Tzedek أنها ساعدت أكثر من 
3500 شخص على مكافحة الفقر 

خالل العام الماضي. يستطيع 
المانحون أن يتبرعوا بما ال يزيد على 
عشرة جنيهات إسترليني، فضًال عن 

ثالثة خيارات رئيسية للدفع ـ بطاقات 
 .CAFو ،PayPalالدفع، و

علمت Tzedek على بناء المدارس 
ووضعت خططًا للتدريب المهني 
شملت نحو 200 1 مشاركًا، في 

برنامج بين األديان لتوأمة المدارس. 
جمعت Tzedek أكثر من 1.75 مليون 

جنيه إسترليني إلقامة 139 شراكة 
مع المنظمات غير الحكومية في 

أفريقيا وجنوب آسيا.18

تستخدم خدمات اإلغاثة 
الكاثوليكية منصة مخصصة لنقل 

األموال واألصول (CAT)، مبنية 
 RedRose One على برنامج

ICT4D، إلدارة بيانات المستفيد. 
يتم توفير األموال النقدية 

والقسائم لألشخاص الذين يرغبون 
في تبادلها للضرورة.

يساعد نظام CAT الفرق على جمع 
البيانات وتحليلها وإدارتها في كل 

مرحلة من مراحل البرنامج. 

يمكن للفرق توزيع األموال النقدية 
والقسائم عبر CAT إلى المستفيدين 

من البطاقات أو الحسابات المصرفية أو 
حسابات الهاتف المحمولة، باإلضافة 

إلى القسائم المطبوعة. 

وفي العام الماضي أنجزت خدمات 
اإلغاثة الكاثوليكية مليون معاملة، 
شملت سحب النقود وشراء السلع 

  .CAT 19بقسائم
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شراكة نموذجية:8.
صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني اإلنساني

ساهمت تبرعات الزكاة السخية المقّدمة من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، والتي بلغت قيمتها 35،215،260 دوالرًا 

أمريكيًا من خالل صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني اإلنساني في عام 2019، بمنح حياة كريمة لما يقارب 875,000 شخصًا من 

النازحيــن داخليــًا فــي اليمــن والالجئيــن وأفــراد مــن أســر المجتمــع المضيــف فــي بنغالديش. اســتفادت من هذه التبرعات مــا يقرب 41,501 

أســرة فــي اليمــن، فضــًال عــن 106,313 أســرة مــن الالجئيــن و84,410 فــردًا مــن أفراد المجتمع المحلي المضيــف في بنغالديش من خالل 

برامج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في عام 2019.

إن ســعادة الشــيخ ثانــي بــن عبــد اللــه بــن ثانــي آل ثانــي مثــاٌل يحتــذى بــه فــي ريــادة العمــل الخيــري اإلســالمي بالتعــاون مــع المفوضيــة، 

وتتجــاوز أهميــة الــزكاة قيمــة المبلــغ الممنــوح، نظــرًا إلــى طابعهــا الفريــد، ألنهــا تتيــح للمفوضيــة دعــم العائــالت األكثــر احتياجــا بطــرق لــم 

تكن ممكنة من قبل، وتمهيد الطريق لآلخرين ليحذوا حذوه. وقد تم دعم ما مجموعه 164,696 أســرة (حوالي 875,000 شــخص) من 

خــالل هــذا التبــرع الكريــم. وتعنــي هــذه األرقــام فصــًال جديــدًا أكثــر إيجابيــة فــي حيــاة العديــد مــن الرجــال والنســاء واألطفــال والمســنين. 

وبالنســبة للعائديــن والمجتمعــات المضيفــة واألســر النازحــة داخليــًا فــي اليمــن، قدمــت هــذه األمــوال مســاعدة نقديــة أساســية، ضمنــت 

تلبية االحتياجات الفورية، كما سددت المساعدة النقدية كلفة االيجار والديون والخدمات الصحية والغذائية.

وأمــا فــي بنغالديــش، ومــن خــالل المســاهمة الكبيــرة التــي قدمهــا صنــدوق ثانــي بــن عبــد اللــه بــن ثانــي آل ثانــي اإلنســاني، تــم تزويــد 

الجئــي الروهينغــا بالمــواد المســتخدمة فــي ترميــم المالجــئ واســتبدالها، األمــر الــذي أنقــذ العديــد مــن الالجئيــن فــي فتــرة الريــاح 

الموســمية. ومــن بيــن األنشــطة األخــرى تــم ضمــان تزويــد األســر الالجئــة بالمــواد المنزليــة األساســية ال ســيما غــاز الطهــي الــذي يجنــب 

استنزاف الغابات في سبيل تأمين الوقود من الحطب.

ومــن خــالل صنــدوق ثانــي بــن عبــد اللــه بــن ثانــي آل ثانــي اإلنســاني، تمكنــت المفوضيــة أيضــًا مــن توفيــر الدعــم والمســتلزمات الطبيــة 

الضروريــة فــي المراكــز الصحيــة فــي المخيمــات. ونظــرًا للظــروف الســائدة فــي المخيمــات وتعــرض األخيــرة للفيضانــات، اتخــذت إجــراءات 

للحــد مــن انتشــار األمــراض المنقولــة بالميــاه مــن خــالل توزيــع المــواد األساســية والمنقــذة للحيــاة مثــل االحتياجــات الملحــة للوقايــة مــن 

اإلســهال المائــي الحــاد وتزويدهــم بمنظفــات وأكــواب معدنيــة وصابــون لالســتحمام والغســيل ومقصــات األظافــر وفراشــي األســنان، 

وهــي تلبــي االحتياجــات الصحيــة لالجئيــن فــي المخيمــات. باإلضافــة إلــى معــدات المــأوى واالغتســال، تــم تأميــن مســتلزمات النظافــة 

الشــخصية النســائية، كمــا تــم توزيــع المصابيــح الشمســية علــى الالجئيــن الروهينغــا، ممــا ســاهم فــي مشــاركتهم بنشــاطات إنتاجيــة 

عديدة، بما في ذلك التعليم والطهي مع التقليل من المخاطر التي قد تطرأ بعد حلول الظالم.

كمــا تــم توزيــع مســتلزمات منزليــة أساســية، مثــل مراتــب للنــوم والبطانيــات واألقمشــة المشــمعة وشــبكات النامــوس، باالضافــة إلــى 

مجموعة من مستلزمات االستعداد لحلول فصل الشتاء التي تألفت من بطانيات وحصائر للنوم وحقائب لحمل األغراض.
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كمــا تــم دعــم المجتمــع المضيــف مــن خــالل تقديــم مســاعدات نقديــة يدعمهــا صنــدوق ثانــي بــن عبــد اللــه بــن ثانــي آل ثانــي اإلنســاني 

لتعزيــز التماســك االجتماعــي. وكان العديــد مــن أفــراد هــذه المجتمعــات المحليــة ينتمــون إلــى األســر األشــد ضعفــًا، بمــا فــي ذلــك األســر 

التــي تعيلهــا النســاء واألرامــل والمســنين. وقــد تأكــدت المفوضيــة، بالتعــاون مــع فريــق صنــدوق ثانــي بــن عبــد اللــه بــن ثانــي آل ثانــي 

اإلنساني، أن جميع األنشطة التي يدعمها هذا التبرع السخي، متوافقة مع أحكام وشروط الزكاة.

اطلــع وفــد كبيــر مــن صنــدوق ثانــي بــن عبداللــه بــن ثانــي آل ثانــي للعمــل اإلنســاني علــى مــواد اإلغاثــة األساســية التــي تــم توزيعهــا علــى الالجئيــن الروهينجــا فــي كوكــس 
بازار في بنغالديش.
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صنعاء
اليمن

المملكة العربية السعودية

"ابني بحاجة إلى عدة 
عمليات جراحية ولكن 

ال يمكنني تحمل 
تكلفة المزيد من 

العمليات" 

فر علي محمد من الحديدة مع زوجته، وأطفاله 
األربعة، وأمه وأخواته، وكانت المدينة حينئٍذ تحت ، 
وكانت المدينة حينئٍذ تحت الهجوم. ويعيشون مؤقتًا 

في أحد الصفوف المدرسية في صنعاء، لكن الحكومة 
طالبت بإخالئهم بعد شهرين؛ حتى يتسنى للصفوف 
استئناف الدراسة مرة أخرى. تعرض ابنه الثاني (على 

اليمين في الصف األول) لمضاعفات الوالدة وتحتاج 
مثانته إلى تدخل طبي مستمر، إال لكنه ال يستطيع 
تحمل تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجها أطفاله. 
تمكنت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 

الالجئين، بفضل أموال الزكاة التي قدمها صندوق ثاني 
بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، من تقديم إعانات اإليجار 

حتى يتمكن من إيجاد المأوى
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ذمار

اليمن

المملكة العربية السعودية

"زوجتي مريضة، وتعاني من 
صعوبة التنفس في مثل 

هذا الطقس. الغبار طال كل 
شيء حتى هذا الطعام. 
هذه الخيمة هي كل ما 
يحمي عائلتي في هذا 

الطقس السيء في ذمار".

يعيش سامي وولداه في موقع الستضافة 
النازحين داخليا في مدينة معبر في محافظة 
ذمار. وكان قد فر من النزاعات في مدينة تعز 
مع أسرته المكونة من أربعة أفراد قبل أربعة 
أشهر،  ويعتمد في معيشته على مساعدة 

المفوضية. ومن خالل تبرعات الزكاة التي تكرم 
بها صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني 

اإلنساني، وزعت المفوضية مبالغ نقدية 
ألغراض الحماية على ما مجموعه 2,1096 

أسرة (147,672 فردًا) في اليمن.
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مقابالت مختارة9.
جوائز التمويل اإلسالمي العالمية9.1

قبــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال، أود أن أؤكــد أوًال علــى أن جوائــز التمويــل اإلســالمي العالمــي هــي البرنامــج الوحيــد لجوائــز التمويــل 
اإلســالمي فــي العالــم. وهــي تعتــرف باإلنجــازات التــي تحققهــا الحكومــات والمؤسســات والمنتجــات واألفــراد الذيــن يبــدون 
التزامهــم بالعمــل المصرفــي اإلســالمي والتمويــل، والتقيــد بالشــريعة اإلســالمية، وتعمــل علــى تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة، 

وهذه المبادئ الثالثة األساسية هي أساس اختيارنا لعوامل أخرى متصلة باألداء والتي سأشرحها الحقًا. 

عندمــا بدأنــا جوائــز التمويــل اإلســالمي العالمــي فــي 2011، واجهنــا عــدة قيــود التــي هــي عقبات مشــتركة تواجه أي مشــروع جديد. 
فــي البدايــة عانينــا مــن عــدم توفــر البيانــات الصحيحــة؛ ولكــن مــع مــرور الوقــت، تطــورت وظيفــة البحــث لدينــا لتصبــح األفضــل فــي 

مجال الذكاء المالي اإلسالمي. وقد أتاح لنا هذا التوسع التدريجي في فئات الجوائز لدينا من حوالي 30 إلى أكثر من 50.

والــزكاة هــي محــط تركيــز لجوائــز التمويــل اإلســالمي العالمــي منــذ البدايــة. وبمــا أن عمليــات الــزكاة تختلــف مــن حيــث الحجــم 
والنطــاق، فــرض إنشــاء فئــة زكاة دائمــة بعــض التحديــات. ولكــن جائــزة المســؤولية االجتماعيــة اإلســالمية التــي نقدمهــا كانــت فــي 
مناســبات عديــدة تعتبــر جمــع الــزكاة وتوزيعهــا جــزءًا مــن أنشــطة الفائزيــن. علــى ســبيل المثــال، فــازت منظمــة اإلغاثــة اإلســالمية 
فــي  ســاهمت  التــي  الرئيســية  العوامــل  أحــد  وكان   ،2012 عــام  فــي  اإلســالمية  االجتماعيــة  المســؤولية  بجائــزة  العالميــة 

فوزها هو وظيفة الزكاة وجمع التبرعات الخيرية وإنفاقها. 

تــم تقديــم أول فئــة صريحــة للــزكاة فــي عــام 2015 عندمــا حصــل برنامــج لجمــع وتوزيــع الــزكاة فــي جامعــة مــارا علــى جائــزة ألفضــل 
إدارة للزكاة في مؤسســات التعليم العالي. فازت أكاديمية الدراســات اإلســالمية المعاصرة (ACIS) في جامعة UiTM بجائزة ريادة 
البرامج الخيرية لمؤسسات التعليم العالي في عام 2017. وكان ذلك إقرارًا بتطوير النموذج المذكور أعاله لجمع الزكاة وتوزيعها 
فــي جامعــة UiTM.  وفــي العاميــن التالييــن، حصلــت هيئــة الــزكاة فــي إندونيســيا (بازنــاس) على جائزة بطولة الــزكاة (إدارة الزكاة) في 

عام 2018 وجائزة أفضل برنامج لتوزيع الزكاة في عام 2019.

ففــي عــام 2019 فقــط ســلط فريــق التمويــل العالمــي اإلســالمي للبحــوث الضــوء علــى صنــدوق الــزكاة لالجئيــن لــدى المفوضيــة 
باعتبــاره مبــادرة عالميــة لجمــع الــزكاة وتوزيعهــا. وبعــد مــداوالت مطولــة، قــررت لجنــة جوائــز التمويــل اإلســالمي العالمــي، أن 
تســلط الضــوء علــى دور المفوضيــة كجهــة راعيــة ومروجــة ومديــرة ألول منصــة لتوزيــع الــزكاة تركــز علــى النازحيــن. وهكــذا، تــم إنشــاء 

فئة خاصة في مجال الزكاة، وتم االعتراف بالمفوضية كأفضل منصة عالمية لتوزيع الزكاة لعام 2019.     

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه منــذ عــام 2011، خصــص المؤتمــر العالمــي اإلســالمي أكثــر مــن 30 جائــزة لفئــات متعــددة 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية. أخبرنــا متــى وكيــف تــم تحديــد فئــة توزيــع الــزكاة والمعاييــر التــي اخترتهــا لتقييــم 

المرشحين. 

ــزكاة التــي تركــز علــى  ــع ال ــة فــي توزي ــة أن تســلط الضــوء علــى دور المفوضي ــل اإلســالمي العالمي ــز التموي ــة جوائ قــررت لجن
القطاعــات األكثــر ضعفــًا مــن مســتحقي الــزكاة – الالجئــون والنازحــون داخليــًا. حيــث لبــى صنــدوق الــزكاة لالجئيــن لــدى 
المفوضيــة المعاييــر الثالثــة التــي تعتمــد الختيــار جوائــز التمويــل المالــي اإلســالمي: االلتــزام بالتمويــل اإلســالمي وااللتــزام 

بالشريعة اإلسالمية وتعزيز المسؤولية االجتماعية.

1
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د. همايون دار
(GIFA) مؤسس ورئيس مجلس إدارة جوائز التمويل اإلسالمي العالمية

تبــدأ العمليــة بترشــيح قــد يتخــذ شــكل ترشــيح ذاتــي أو ترشــيح مــن قبــل طــرف ثالــث. ولكــن أكثــر مــن %60 مــن الترشــيحات تأتــي مــن 
فريــق بحــوث تابــع لشــركة االستشــارات الماليــة الدوليــة فــي كامبريــدج وهــي تجمــع فكــري يتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــرًا لــه. 
ويتــم تقديــم جميــع الترشــيحات إلــى لجنــة الترشــيح التــي تدقــق فيهــا. ثــم تحيــل هــذه اللجنــة أربعــة مرشــحين مختاريــن إلــى لجنــة 
الجوائــز التــي تختــار الفائــز. وبصــرف النظــر عــن المتطلبــات األساســية الثالثــة، كمــا ُذكــر آنفــا، تنظــر لجنــة الجوائــز فــي مختلــف 
مؤشــرات األداء (مثــل الكفــاءة وفعاليــة التكلفــة والنطــاق والتغطيــة، واالبتــكار والربحيــة، ومــا إلــى ذلــك) وتختــار فائــزًا بنــاء علــى 

تحليل مقارن.

وفــي حالــة فئــة أفضــل منصــة عالميــة لتوزيــع الــزكاة، ُرفــض ثالثــة مرشــحين آخريــن، ألنهــم عملهمــي لــم يكــن شــموليًا مثــل 
المفوضيــة. وأعربــت لجنــة الجوائــز عــن تقديرهــا لكــون هــذه المبــادرة هــي أول مبــادرة عالميــة موثــوق بهــا لجمــع الــزكاة وتوزيعهــا 

على أكثر الفئات ضعفًا من المستفيدين المحتملين من الزكاة، أي الالجئين. 

يرجــى تقديــم نظــرة عامــة علــى عمليــة الترشــيح والتقييــم، خاصــة لتوزيــع الــزكاة، بمــا فــي ذلــك عــدد المرشــحين 
الذين يتم اختيارهم للحصول على مثل هذه الجائزة.

2

أعتقــد أننــي قــد أجبــت علــى هــذا الســؤال بشــكل جزئــي.  ولكــن ألؤكــد مــن جديــد، فســوف أقــول إن لجنــة جوائــز التمويــل اإلســالمي 
العالمــي كانــت مســرورة بمراجعــة ترشــيح صنــدوق الــزكاة لالجئيــن التابــع للمفوضيــة، ألنــه حقــق علــى نحــو مناســب كل المعاييــر 
ــز  ــزام بالشــريعة اإلســالمية؛ (3) تعزي ــل اإلســالمي؛ (2) االلت ــزام بالتموي ــد (1) االلت ــى وجــه التحدي ــار المرشــحين أو عل ــة الختي الثالث
المســؤولية االجتماعيــة. ويأمــل أعضــاء اللجنــة أن تجــذب هــذه المبــادرة العالميــة مزيــدًا مــن االهتمــام إلــى الــدور المحتمــل للــزكاة 

في تخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة.  

ولقــد الحظنــا أنكــم أقريتــم العــام الفائــت أن صنــدوق الــزكاة لالجئيــن علــى أنــه أفضــل منصــة عالميــة لتوزيــع 
الزكاة. ما هي العوامل واالعتبارات التي أثرت على قرارك؟

3

ــا معجــب بمؤسســة  ــزكاة. وعلــى وجــه الخصــوص أن ــة لل ــدأت تنظــر فــي مســألة القيمــة العالمي يســرني أن عــدة مؤسســات قــد ب
بازنــاس فــي إندونيســيا وأود أن ارى التعــاون االســتراتيجي بينهــا وبيــن ومفوضيــة الالجئيــن. وباعتبارهــا مبتكــرة فــي مجــال التمويــل 
اإلســالمي، أود أن أرى صكــوك زكاة عالميــة تصدرهــا مؤسســة ذات ســيادة أو متعــددة األطــراف مثــل المفوضيــة. وال بــد مــن 
ــة  ــل وأيضــًا بمــا يتفــق مــع أهــداف التنمي ــات الشــريعة اإلســالمية ب ــة متطلب ــذكاء ليــس فقــط لتلبي ــزكاة هــذه ب ــة صكــوك ال هيكل
المســتدامة. وأنــا أدرك تمــام اإلدراك أن صكــوك الــزكاة تبــدو متناقضــة مــن حيــث المصطلحــات ولكــن علــى المبتكــر أن يفكــر بهــذه 
الطريقــة. لقــد نشــأت أغلــب حلولــي اإلبداعيــة مــن أفــكار تبــدو مســتحيلة. وقــد تمكنــت بطريقــة مــا مــن إيجــاد حلــول ماليــة إســالمية 

مقنعة منها. 

يرجــى تقديــم أفكاركــم حــول اســتراتيجية المفوضيــة بشــأن العمــل الخيــري اإلســالمي واآلثــار المترتبــة علــى 
المنظمــات المتعــددة األطــراف التــي تلعــب دورًا بــارزًا فــي التوزيــع العالمــي للــزكاة. مــا هــي المجــاالت التــي يجــدر 

التركيز عليها لدعم المستحقين لالستفادة من الزكاة؟ 

4
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قناة إقرأ  الفضائية9.2

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله صل الله عليه وسلم .. 

شــكرًا لكــم علــى اتاحــة الفرصــة لنــا لهــذا اللقــاء وهــذه المقابلــة ونتشــرف بهــا ، وشــكرًا لكــم علــى اتاحــة الفرصــة إلقــرأ وفريــق اقــرأ 
للمساهمة والمشاركة معكم في اعمال المفوضية السامية للالجئين .

قناة اقرأ تأسســت في عام 1998م وكان من أهم اهدافها نشــر الفكر اإلســالمي الوســطي وتقديم رســالة اســالمية تعكس وجه 
االســالم الوســطي الســمح الــذي يتعايــش مــع كل البشــر بمختلــف توجهاتهــم وأديانهــم باإلضافــة الــى تقديــم عمــل اعالمــي مميــز 
يناســب كل افــراد األســرة تقديــم مجموعــة مــن البرامــج لألســرة وللمــرأة وللرجــل وللشــاب ، تنوعــت برامجهــا مــا بيــن األعمــال الدينيــة 
واألعمــال االجتماعيــة واألســرية وبرامــج المــرأة والبرامــج الوثائقيــة والبرامــج االخباريــة، لذلــك وصلــت اقــرأ الــى كل اصقــاع المعمــورة 
والحمــد للــه خاصــة بعــد مــا أطلقــت قناتيــن باللغــة اإلنجليزيــة واللغــة الفرنســية وشــهدت اقبــال كبيــر ، والحمــد للــه كل قنــوات اقــرأ 
لهــا مشــاهدة عاليــة علــى مســتوى العالــم وكل وســائل التواصــل االجتماعــي فــي اقــرأ تحقــق مشــاهدات عاليــة بفضــل اللــه ثــم 
بفضــل هــذه الرســالة الوســطية الجميلــة التــي تنتهجهــا اقــرأ ، وتعتبــر اقــرأ قنــاة اســالمية وليــس قنــاة دينيــة ، قنــاة اســالمية تقــدم 
باقــة كاملــة مــن البرامــج المتنوعــة لألســرة تتناســب مــع توجهاتهــا ، كمــا ان اقــرأ منــذ اليــوم األول النطالقتهــا شــاركت وســاهمت 
فــي دعــم العمــل الخيــري وتشــجيع النــاس علــى أداء العمــل الخيــري مــن خــالل التعــاون مــع عــدد كبيــر مــن مؤسســات العمــل الخيــري 
عــام  منــذ  النــاس  احتياجــات  مــن  كثيــر  توفيــر  فــي  البرامــج  هــذه  اســهمت  اللــه  وبفضــل   ، العالــم  انحــاء  مختلــف  فــي 
98م وحتــى اآلن مــن خــالل الحمــالت االعالنيــة واإلعالميــة المكثفــة والبرامــج الهادفــة ســواًء البرامــج المســجلة أو البرامــج 

المباشرة التي كانت تقدم لدعم هذه البرامج .

إن شــراكة تلفزيــون إقــرأ مــع مفوضيــة الالجئيــن ســببها فــي المقــام األول مصداقيتهــا وإدارتهــا الفعالــة ودورهــا البــارز، وهــم 
كذلك واثقون من أن أموال الزكاة المستلمة تذهب بشكل مباشر وكامل إلى المحتاجين من خالل المفوضية

حبذا لو تخبرنا أكثر عن قناة اقرأ وأهدافها ال سيما في مجال العمل الخيري اإلسالمي. 1

الشــك ان الــزكاة وهــي ركــن مــن أركان االســالم أحــد أهــم وســائل دعــم ومســاعدة ومســاندة المحتاجيــن والفقــراء فــي كل انحــاء 
العالم سواًء كانوا مسلمين أو غير مسلمين .

والــزكاة ركــن مــن أركان االســالم ُيخرجهــا كل قــادر عليهــا فــي كل عــام  يقدمهــا لــكل محتــاج ولــكل مــن ال يســتطيع ان يوفــر قــوت 
يومــه . الــزكاة هــذا الركــن العظيــم شــاركت بفضــل اللــه منــذ فجــر التاريــخ االســالمي فــي التكافــل االجتماعــي ونشــر التكافــل 
ــه اكتفــى  ــزكاة ألن ــه ال االجتماعــي فــي كل افــراد المجتمــع وكان مــن نتائجهــا فــي أحــد العصــور لــم يجــد المســلمين مــن يعطــوا ل
المســلمين وغيــر المســلمين الذيــن كانــوا يعيشــوا فــي بــالد االســالم مــن الــزكاة ولــم يجــدوا فقيــرًا يعطــوه الــزكاة  حتــى انهــم 
وضعوهــا للطيــر تــأكل منهــا ألنهــا خرجــت مــن ذمتهــم لوجــه اللــه تعالــى . واآلن زاد االحتيــاج للــزكاة وللصدقــات زاد كثيــر مــع ازديــاد 

المشاكل واالضطرابات وزيادة الالجئين والنازحين في عالمنا العربي واالسالمي وحول العالم . 

لذلــك الــزكاة والصدقــات اآلن اصبحــت ركيــزة رئيســية هامــة فــي مســاعدة ودعــم هــؤالء الالجئيــن وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم حتــى 
يشاء الله ويعودوا الى ديارهم معززين مكرمين .

مــا رأيكــم فــي دور الــزكاة والصدقــات وغيرهــا مــن قنــوات العمــل الخيــري اإلســالمي فــي مســاعدة الالجئيــن 
والنازحين داخليًا حول العالم. 2
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ال شــك ان تعاوننــا مــع مفوضيــة الالجئيــن شــرف كبيــر لنــا ، ألن هــذه المفوضيــة لهــا بــاع طويــل فــي العمــل الخيــري والعمــل 
ــم أو فــي معظــم انحــاء  االنســاني باإلضافــة الــى مصداقيتهــا وموثوقيتهــا وانتشــارها ووجودهــا علــى األرض فــي كل انحــاء العال
العالــم ، فالمشــاركة مــع مثــل هــذه المؤسســة الراقيــة وذات المصداقيــة العاليــة يحقــق الكثيــر جــدًا مــن اهــداف اقــرأ فــي مجــال 
العمــل الخيــري والعمــل االنســاني ودعــم الالجئيــن . لذلــك نتشــرف بالتعــاون مــع المفوضيــة لنحقــق واحــد مــن أهــم اهــداف اقــرأ 
وهــو المســاهمة فــي عمــل الخيــر والمســاهمة فــي ايجــاد قنــوات وخيــارات للمتبرعيــن لصــرف زكواتهــم وصدقاتهــم خاصــة ان هنالــك 
الكثيــر جــدًا مــن مشــاهدي اقــرأ يثقــوا فــي مصداقيــة اقــرأ وَيْتبعــوا مــا يظهــر علــى اقــرأ مــن حمــالت الن اقــرأ ايضــًا تحــرص علــى ان 

تقدم حمالت لجهات ذات موثوقية ومصداقية عالية حتى اليتبرع الناس لجهات غير حقيقية وغير صادقة. 

لذلــك المفوضيــة مــن الجهــات العاليــة المصداقيــة جــدًا ومنظمــة تنظيــم إداري ممتــاز ووجودهــا علــى األرض ايضــًا ممتــاز ، فــكان 
وجود اقرأ في هذه الشراكة وجود مهم لنا ويحقق كثير من أهدافنا .

لماذا قررتم التعاون مع مفوضية الالجئين والترويج لحمالتها الخيرية. 3

اســعدنا كثيــرًا التفاعــل الكبيــر الــذي نلمســه ونشــاهده مــن مشــاهدينا فــي حمــالت مفوضيــة الالجئيــن للمــواد والقصــص االنســانية 
التــي تعــرض علــى شاشــة قنــوات اقــرأ الفضائيــة وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي لقنــوات اقــرأ الفضائيــة تفاعــل جيــد وكبيــر الحمــد 
للــه ولمســنالكثير مــن ردود الفعــل وأرقــام مشــاهدة عاليــة ، كمــا ســعدنا باألخبــار التــي تصلنــا مــن شــركائنا فــي المفوضيــة بوصــول 

تبرعات ممتازة ، وهذا يؤكد على ان الشراكات بين الجهات ذات المصداقية العالية والموثوقة تؤتي اكلها والحمد لله .

أخبرنا أكثر عن التفاعل الذي لمستموه من مشاهديكم مع حمالت المفوضية. 4

عمــل الخيــر هــو غريــزة فــي نفــس كل انســان ال يقتصــر علــى االغنيــاء واألثريــاء والمقتدريــن بــل حتــى علــى البســطاء ، احيانــًا تجــد فقيــر 
يأخــذ المســاعدات ويقتســمها بينــه وبيــن فقيــر مثلــه ، لذلــك حــب الخيــر ومســاعدة المحتاجيــن أمــر ُجِبــْل عليــه االنســان .. فمــا بالــك 
بالقــادر وذو الدخــل الجيــد واجــب كبيــر عليــه عمــل الخيــر الن عمــل الخيــر ال يقتصــر علــى دفــع األمــوال فقــط أو انــه هــذه األمــوال 

خسارة ان تدفعها .. ال بالعكس كل ما االنسان انفق مما يملك زاده الله اضعافًا .

اللــه ســبحانه وتعالــى يقــول : " مــن ذا الــذي يقــرض اللــه قرضــا حســنا فيضاعفــه لــه أضعافــا كثيــرة " .. اعتبــر اللــه ســبحانه وتعالــى ان 
مســاعدة المحتاجيــن هــو قــرض ، فاإلنســان الُمْنِفــق هــو المســتفيد أكثــر مــن المْنَفــق عليــه ، ألنــه ينعكــس عليــه بالخيــر والبركــة فــي 
ــا  ــًا برضــي اللــه والتقــرب الــى اللــه ودنيوي ــًا ، ديني ــًا ودنيوي مالــه وأبنــاءه وغيــره ، مســاعدة المحتاجيــن وعمــل الخيــر عنصــر مهــم ديني

مضاعفة البركة لك وألسرتك وألبنائك ولمالك ، باإلضافة الى وجود خير كثير .

ــاِس ، و أحــبُّ األعمــاِل إلــى اللــِه عــزَّ وجــلَّ ُســُروٌر يْدِخُلــُه علــى  الرســول صــل اللــه عليــه وســلم يقــول ( أحــبُّ النــاِس إلــى اللــِه أْنَفُعُهــْم ِللنَّ
مســلٍم ، أْو يْكِشــُف عنــُه ُكْرَبــًة ، أْو يْقِضــي عنــُه َدْيًنــا، أْو َتْطــُرُد عنــُه ُجوًعــا ، و ألْن َأْمِشــي مــع َأٍخ لــي فــي حاَجــٍة أحــبُّ ِإَلــيَّ مــن أْن اْعَتِكــَف 

في هذا المسجِد ، يعني مسجَد المدينِة شهرًا ).

فأتمنــى مــن الجميــع وكل مــن يســمعني وأنــا أولهــم المبــادرة لعمــل الخيــر ومســاعدة المحتاجيــن ،والالجئيــن اآلن هــم اكثــر الفئــات 
المحتاجــة لعمــل الخيــر ، وأعتقــد انــه لــو تكاتــف كثيــر مــن النــاس للتبــرع والمســاهمة فــي مثــل هــذه الحمــالت فــي قنــوات رســمية 
واضحــة قويــة مثــل مفوضيــة الالجئيــن ، خاصــة ان المفوضيــة ال تأخــذ مــن أمــوال الــزكاة والصدقــات أي مبالــغ لتغطيــة هــذه الجهــود 

وتصل  التبرعات  كاملة الى المحتاجين والالجئين .

أدعو الجميع للمساهمة وللمشاركة في للدعم وللتبرع وهذه لن تضيع اطالقًا عند رب العالمين .

شكرًا لكم على اتاحة الفرصة وأدعو الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصالح دائمًا وأبدًا .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كلمــة أخيــرة لمشــاهديكم وقــراء هــذا التقريــر حــول أهميــة عمــل الخيــر ومســاعدة المحتاجيــن ال 
سيما الالجئين منهم.

5

الســّيد محّمــد ســّالم،
مديــر عــام قنــوات إقــرأ الفضائيــة
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غرض التقرير والمنهجية10.

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 متعمقــة مــع فريــق الــزكاة لــدى المفوضيــة، كمــا   

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 
 DinarStandard القطريــة األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي. منــذ عــام 2008، تقــدم شــركة
األعمال/االســتثمار،  واســتراتيجية  الســوق،  توســيع  بشــأن  العالــم  حــول  المنظمــات  إلــى  المشــورة 
الجنســيات  المتعــددة  العالميــة  الشــركات  هــم  والعمــالء  المبتكــرة.  التســويق  واســتراتيجيات 

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

المساهمون11.

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

48  العمل الخيري اإلسالمي وأثره على حياة الالجئين



مسرد المصطلحات 12.
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التعريفالمصطلح

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

التكنولوجيــا الماليــة (Fintech) هــي مفهــوم ناشــئ تتســعين بالتقنيــات 
لتعطيل الخدمات المالية وعمليات األعمال 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.

اموال التنقية

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

الالجئون

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

الشريعة

ــات اســتئماني. والجمــع هــو  ــدوق هب ــة إســالمية أنشــأها صن ــة أو خيري مؤسســة ديني
األوقاف. الوقف

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