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د. بندر بن محمد
حمزة حجار
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ملخص تنفيذي

ــر الجــزاء  ــه وجــزاه خي ــز آل ســعود رحمــه الل ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك عب ــرع ســخي مــن المل ــر" تب     "فاعــل خي
علــى إســهاماته المخلصــة للبشــرية والمحتاجيــن. واســتهدف ذلــك التبــرع مواســاة الفقــراء وضحايــا الكــوارث 

الطبيعيــة والصراعــات فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم.
    وكانــت قيمــة هــذه الصدقــة 2.8 مليــار ريــال ســعودي ) 755.4 مليــون دوالر أمريكــي(، ويشــمل نطاقهــا 
الصحــة والتعليــم واإلســكان وميــاه الشــرب وكل مــا يعيــن علــى توفيــر حيــاة كريمــة للفئــات المســتهدفة. 
وقــد عهــد »فاعــل الخيــر« إلــى البنــك اإلســامي للتنميــة بمســؤولية إدارة هــذا التبــرع كــي يحقــق أهدافــه 
مــن حيــث تحديــد الفئــات المســتفيدة وإعــداد المشــاريع واإلشــراف علــى تنفيذهــا بالقــدر الــازم مــن الكفــاءة 

والجــودة.
    وقــد انطلــق البنــك فــي ســعيه لتحقيــق رغبــات »فاعــل خيــر«، وكان عليــه فــي ســبيل ذلــك التغلــب علــى 
عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه المشــاريع ضمــن إطــار أهــداف محــددة. ويســتعرض هــذا التقريــر المشــاريع 

المطلــع بهــا، باإلضافــة إلــى مراحــل التنفيــذ والخطــوات المقبلــة.

9 تنفيذ مـشاريع برنامج فاعل خير
تـقـريـر 2018
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تصنيع وتشغيل العيادات الطبية المتنقلة 
فــي سبــع دول آسيوية

التكلفة 
اإلجمالية 
للمشروع

سنويًا 
هم الفئات المستفيدة 

من المشروع مليون شخصمليون دوالر
اإلطـار الزمني لتنفيذ المشروع2661.14
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يتم اختيار مواقع العيادات في المناطق الريفية في كل بلد بعد التنسيق مع الحكومات ومع المجتمعات المحلية
الهند قرغيزيا  طاجيكستان أفغانستان بنغالديش  باكستان  اليمن

15 5 5 10 10 15 15

مليون شخص سنويًا 
هم الفئات المستفيدة 

من المشروع

مليون مريض خالل 
الخمس سنوات في 
مجمل الدول السبع

1.14

5.7

يهــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي ســد النقــص فــي الخدمــات 
الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة الفقيــرة فــي ســبع دول ومجتمعــات 
إســامية فــي آســيا وكذلــك إلــى المشــاركة الفعليــة بجانــب مــا 
هــو متوفــر مــن خدمــات صحيــة تقدمهــا الــدول المعنيــة بأســلوب 
محتــرف يضمــن حســن األداء وجــودة العمــل. يعمــل المشــروع علــى 
االســتجابة الســريعة عــن طريــق االنتقــال إلــى األشــخاص المحتاجيــن 
ــف  ــة ولتخفي ــة العاجل ــر الخدمــات الصحي ــة ولتوفي للخدمــات الصحي
ــك الخدمــات فــي  ــر تل ــي أو عــدم توف ــن مــن تدن ــاة المتضرري معان
الــدول والمجتمعــات المســلمة، وذلــك عــن طريــق تشــييد )75( 
بالطاقــة  تعمــل  االســتخدامات  متعــددة  متنقلــة  طبيــة  عيــادة 
الشمســية وتشــغيلها فــي المناطــق الريفيــة المختــارة لمــدة خمــس 
ســنوات، وكذلــك يعمــل المشــروع علــى تدريــب ورفــع كفــاءة كادر 
طبــي أساســي عامــل علــى العيــادات، ودعــم تكاليــف األدويــة 
والمســتلزمات الطبيــة الرئيســية لــذوي األمــراض الحــادة والمزمنــة 
الكليــة  القيمــة  تبلــغ  لســنوات خمــس.  المعنيــة  المناطــق  فــي 
ــى ســبع  ــادات الـــ 75 عل ــوزع العي ــون دوالر، وتت للمشــروع 266 ملي

دول فــي آســيا كالتالــي:
بنغاديــش  دولــة(،  لــكل  عيــادة   15( وباكســتان  والهنــد  اليمــن 
وأفغــانستــــان )10 عــيــــادات لكل دولة(، وطاجيـكستــــان وقرغيـزيــا 

)5 عيــادات لــكل منهــا(. 
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الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
ا بإجمالــي 5.7 مليــون مريــض خــال خمــس ســنوات هــي مــدة  يبلــغ تعــداد الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة مــن المشــروع أكثــر مــن 1.14 مليــون شــخص ســنويًّ
تشــغيل البرنامــج للعيــادات )حيــث تتولــى الجهــات الرســمية فــي كل دولــة مســؤولية التشــغيل بعــد ذلــك( وذلــك فــي مجمــل الــدول الســبع المســتفيدة. وســتترك 
ــاًرا إيجابيــة علــى المجتمعــات وخصوًصــا الريفيــة وذلــك بســبب تدنــي نوعيــة الخدمــات الصحيــة المقدمــة باإلضافــة إلــى صعوبــة إيصــال تلــك  تلــك الخدمــات آث

الخدمــات الحكوميــة إلــى المناطــق النائيــة.
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سيســاهم المشــروع فــي ســد النقــص الــذي تعانــي منــه الخدمــات الصحيــة للســكان المحتاجيــن فــي المناطــق 
الريفيــة والنائيــة فــي البلــدان الســبعة المعنيــة
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النتائج االجتماعية واالقتصادية 
المتوقعة:

يســاهم المشــروع فــي ســد بعــٍض مــن النقــص الحاصــل 
فــي الخدمــات الصحيــة للســكان المحتاجيــن فــي المناطــق 
الريفيــة والنائيــة فــي البلــدان الســبعة المعنيــة، وكذلــك 
فــي المســاهمة فــي تفعيــل أهــداف األمــم المتحــدة 
وخفــض  المســتدامة،  وللتنميــة  لأللفيــة  اإلنمائيــة 
المرتبطــة  الســارية  األمــراض  ببعــض  اإلصابــة  حــاالت 
بوفيــات األطفــال واألمهــات، وال يعنــي ذلــك أن يحــل 
مشــروع العيــادات الطبيــة المتنقلــة محــل وزارات الصحــة 
المســؤولة فــي الــدول المعنيــة وال يعنــي أيًضــا أن يكــون 
حــًا للمشــاكل الصحيــة التــي تعانــي منهــا تلــك الــدول. بــل 
يمثــل المشــروع أحــد العوامــل المســاعدة لســد الفجــوة 
فــي الخدمــات الصحيــة، جنبــًا إلــى جنــب مــع جهــود وزارات 

ــة. ــدول المعني الصحــة فــي ال

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
هــذا المشــروع هــو مــن المشــاريع الضخمــة والمعقــدة 
ويحتــاج إلــى  فتــرات زمنيــة لتنفيــذه حيــث يشــمل مرحلتين 
رئيســتين األولــى تســتغرق مــن ســنتين إلــى ثــال ســنوات 
ــل التشــغيل  ــار قب ــد واالختب ــز والتوري ــة التجهي وهــي مرحل
واإلداريــة  الفنيــة  واألمــور  التراخيــص  مــن  يتبعــه  ومــا 
واللوجســتية ذات العاقــة . أمــا المرحلــة الثانيــة وهــي 
تشــغيل العيــادات المتنقلــة فتبــدأ بعــد مرحلــة التوريــد 
وتســتغرق خمــس ســنوات حســب الميزانيــة المرصــودة 
للمشــروع وتختلــف بدايــة المشــروع حســب الدولــة التــي 
ــام  ــل ع ــة قب ــدول المعني ــكل ال ــدول ل ــا مــن ال ُينفــذ فيه

ــه. بمشــيئة الل

التطورات األخيرة في تنفيذ المشروع:
مختلــف  بيــن  العمــل  ســير  تقــدم  مقــدار  يتــراوح 
الــدول التــي ينفــذ فيهــا المشــروع مــن مرحلــة فتــح 
المطلوبــة  التعديــات  إكمــال  وحتــى  العطــاءات 
دولتــا  وســتكون  شــحنها.  قبــل  العيــادات  علــى 
ــي ســَيُبَتِدُئ  ــدول الت ــى ال ــش أول باكســتان وبنغادي

للمشــروع. الفعلــي  التنفيــذ  فيهــا 
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بنغالديش
تــم توقيــع اتفاقيــة مــع منظمــة فريندشــب غيــر 
الحكوميــة فــي بنغاديــش لتصنيــع وتشــغيل خمــس 
بــأن هــذه  لعيــادات طبيــة متنقلــة، علمــًا  ســفن 
المنظمــة تشــّغل حاليــًا ثــاث ســفن طبيــة متنقلــة 
العيــادات  تصنيــع  ويســتمر  عالميــة،  لمؤسســات 
العائمــة الخمــس المتعاقــد عليهــا حتــى نهايــة شــهر 
عائمــة  عيــادة  كل  تشــغيل  يبــدأ  وســوف  يونيــو، 
عنــد االنتهــاء مــن تصنيعهــا واختبارهــا فــي أنهــار 

بنغاديــش.

الخطة المستقبلية:
استكمال إجراءات التنفيذ لمختلف حزم المشروع وتعيين جهات لإلشراف على المشروع 

في جميع الدول السبع المعنية بما في ذلك مرحلة التشغيل ذات األهمية القصوى.

باكستان 
تم شحن العيادات المتنقلة الحديثة لباكستان خال 

عام 2018م، وينتظر المشغل لهذه العيادات التراخيص 
الازمة من السلطات المعنية لبدء التشغيل، والذي 
يتوقع أن يكون خال النصف األول من سنة 2019م 

بمشيئة الله.
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مساعدة المجتمعات المسلمة المحتاجة 
في آسيا

التكلفة 
اإلجمالية 
للمشروع

سنويًا 
هم الفئات المستفيدة 

من المشروع مليون دوالر
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توزيع المعونات الغذائية على أقلية الروهنجا في ميانمار
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تنطلــق دوافــع هــذا المشــروع مــن وجــود أقليــات مســلمة فــي مجتمعــات تفتقــر إلــى متطلبــات وحاجــات المعيشــة اآلمنــة 
المســتقرة وذلــك نتيجــة لظــروف الفقــر والتعــدد العرقــي والنزاعــات الطائفيــة، وبالتالــي تصبــح الحاجــة ماســة فــي هــذه 
المجتمعــات إلقامــة مثــل هــذا المشــروع. تبلــغ قيمــة المشــروع 160 مليــون دوالر، حيــث يقــدم المشــروع مســاهمات تنمويــة 
فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والتدريــب المهنــي والفنــي واألمــن الغذائــي والبنيــة التحتيــة ممــا ســيكون لــه أثــرًا هامــًا فــي 

تنميــة هــذه المجتمعــات الفقيــرة المحتاجــة.  ومــن أهــم أهــداف المشــروع المســاهمة فــي: 

تقليل العنف المصاحب للبطالة.

تشــغيل قــوى عاملــة كأحــد مخرجــات البرنامــج والــذي يســاهم فــي تفعيــل التنميــة 
المســتدامة فــي تلــك المجتمعــات ورفــع مســتوى المعيشــة وتحســين االقتصــاد.

دعم التعاون السلمي بين الديانات المختلفة حيث إن الخدمات المقدمة ستعطي 
لإلسـالم صـورة مشـرقــة.

وجــود منظمــات دوليــة داعمــة فــي هــذه المجتمعــات المحتاجــة ســيعطي للمشــروع 
زخًمــا عالمًيــا.

تعاقــد البرنامــج مــع عــدة منظمــات عالميــة وإقليميــة )ميرســي ماليزيــا، مســلم إيــد، ترانســفورم اليــف، هيومــن أبيــل( إلنشــاء 
مراكــز صحيــة وتحديــث مــدارس وتقديــم خدمــات صحيــة وتدريبيــة وغذائيــة ألقليــة الروهنجــا فــي مخيمــات اللجــوء فــي إقليــم 
ــذ بعضهــا بينمــا يســتمر تنفيــذ البعــض اآلخــر. كذلــك قــدم البرنامــج إغاثــة  راخيــن شــمال ميانمــار بحوالــي 1.5 مليــون دوالر ُنفِّ
عاجلــة فــي مخيمــات اللجــوء بشــكل ســات غذائيــة آلالف األســر المشــردة بصفــة عاجلــة وخــال شــهور رمضــان 1435هـــ و 
1436هـــ و 1437هـــ بمجمــوع حوالــي 0.5 مليــون دوالر. وباإلضافــة إلــى المشــاريع الصغيــرة قــدم البرنامــج منحــة بقيمــة 7،4 
ــازار فــي بنغاديــش بالتعــاون  ــي الروهنجــا فــي كوكــس ب ــي والتدريــب المهنــي لاجئ ــم االبتدائ ــون دوالر لمشــروع التعلي ملي
مــع منظمــة اليونيســيف، وكذلــك قــدم البرنامــج منحــة بقيمــة 8،5 مليــون دوالر إلنشــاء مشــروع صحــي متكامــل لاجئــي 
الروهنجــا بالتعــاون مــع منضمــة الهــال والصليــب األحمــر العالميــة ) التابعــة لألمــم االمتحــدة( وكذلــك منحــة بقيمــة 1،83 

مليــون دوالر فــي مخيــم الاجئيــن بالتعــاون مــع منظمــة األمــل المحليــة إلنشــاء مستشــفى للنســاء واألطفــال .

1
2
3
4

19 تنفيذ مـشاريع برنامج فاعل خير
تـقـريـر 2018



الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
يبلــغ حجــم الفئــات المســتفيدة والمســتهدفة مــن المشــروع مــا يقــارب 320 ألــف شــخص مــن الجئــي الروهنجــا باإلضافــة إلــى 200 ألــف مــن الســكان 
المحلييــن فــي المناطــق المجــاورة للمخيمــات فــي بنغاديــش. وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة الحاليــة للمشــاريع المقدمــة مــن البرنامــج حوالــي 20 مليــون 

دوالر لصالــح الجئــي الروهنجــا.
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  420,000 شخص
18،7 مليون دوالر

الفئات المستفيدة من المشروع لعدة مشاريع في ميانمار 
وفي كوكس بازار ) بنغالديش(

النتائج االجتماعية واالقتصادية 
المتوقعة:

تنحصــر  رئيســية  تنمويــة  مجــاالت  المشــروع  يتضمــن 
ــب  ــم األساســي والتدري ــة والتعلي ــات الصح فــي قطاع
التحتيــة  والبنيــة  الغذائــي  واألمــن  والفنــي  المهنــي 
الفقيــرة  للمجتمعــات  قصــوى  أهميــة  ذات  وكلهــا 
المحتاجــة، وتتلخــص أهميــة مســاهمة البرنامــج فــي 
أن تلــك المجتمعــات تصبــح بظروفهــا وفقرهــا والتعــدد 
اســتحقاًقا  أكثــر  فيهــا  الطائفيــة  والنزاعــات  العرقــي 
ــك المشــاريع، كمــا أن هــذا المشــروع  ــل تل إلقامــة مث
سيســاعد بشــكل فّعــال فــي تشــغيل قــوى عاملــة كأحد 
مخرجــات البرنامــج ويســاهم أيًضــا فــي تفعيــل التنميــة 
ورفــع مســتوى  المجتمعــات  تلــك  فــي  المســتدامة 
المعيشــة وتحســين االقتصــاد، والتقريــب بيــن األقليــات 
ســتعطي  المقدمــة  الخدمــات  إن  حيــث  المختلفــة 

لإلســام صــورة مشــرقة.

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
بــدأ المشــروع أوائــل ســنة 2015م مــع تــرك مــدة 
االنتهــاء مفتوحــة رهًنــا باســتمرار الحاجــة وتجددهــا 

حســب مرئيــات البنــك والجهــة المانحــة.

التطورات األخيرة في تنفيذ المشروع:
باإلضافــة إلــى اســتمرار العمــل فــي المشــاريع التــي 
تنفذهــا منظمــات اليونيســف والهــال والصليــب 
األحمــر و منظمــة األمــل، يتــم فــي الوقــت الحالــي 
ــارات التعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات  دراســة خي
ــف المجــاالت  ــة مختل ــة األخــرى لتغطي ــر الحكومي غي
واألمــن  المهنــي  والتدريــب  والتعليــم  )الصحــة 
تجمــع  أماكــن  فــي  التحتيــة(  والبنيــة  الغذائــي 
األقليــات التــي يســتهدفها المشــروع، كمــا تبــذل 
ــدة علــى مســتوى  ــذ جدي ــد جهــات تنفي جهــود لتحدي

عالمــي رفيــع.

الخطة المستقبلية:
تعميــد  فــي  المشــروع  لطبيعــة  نظــًرا 
فــي  فاعلــة  حكوميــة  غيــر  منظمــات 
ميانمــار وفــي كوكــس بــازار )بنغاديــش( 
فــإن تنفيــذه يعتمــد علــى مــدى نجــاح 
هــذه المنظمــات والقــدرة علــى التحقــق 
مــن دقــة وجــودة التنفيــذ وهــذا مــا يتــم 

تقييمــه بشــكل مســتمر.
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20152020 2018

إنـشــــاء مجمـع الطـالـبــــات
بالجامعة اإلسالمية بالنيجر

التكلفة 
اإلجمالية 
للمشروع

سنويًا 
هم الفئة المستفيدة 

من المشروع مليون دوالر
اإلطـار الزمني لتنفيذ المشروع652,500

طالبة جامعية
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اإلفريقيــة  المجتمعــات  واحتياجــات  لتطلعــات  المشــروع  يســتجيب 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  المــرأة  دور  تعزيــز  إلــى  الصحــراء  جنــوب 
االحتفــاظ  مــع  البشــرية  التنميــة  فــي  ومســاهمتها  واالجتماعيــة، 
بقيمهــا اإلســامية، وذلــك مــن خــال تحســين نوعيــة التعليــم العالــي 
للمــرأة والربــط بينــه وبيــن ســوق العمــل، كمــا يعتبــر المشــروع مــدار 
خطــة ممتــدة طموحــة لتطويــر الجامعــة اإلســامية، ودعــم تعلــم 
اللغــة العربيــة فــي النيجــر وفــي مجموعــة مــن الــدول اإلفريقيــة 

المحيطــة ومــن أهــم أهــداف هــذا المشــروع توفيــر مــا يلــي:  

- بيئة تعليمية مناسبة تضم فصواًل دراسية وقاعات محاضرات.

- وســائــل تعليمـية مناسـبة مثل المكتـبة ومـعـامل النـظــم  
   المعلوماتية ونحوها.         

 
- محيــط نقــي وصحــي ُمعيــن على اســتقرار الطالبات وهيئــة التدريس، 
متمثــل فــي مســاكن ومطعــم جامعــي مجهــز ومســجد وفضــاءات 

متنوعــة لألنشــطة الطابيــة.

يشــتمل المشــروع على إنشــاء جامعة للبنات تابعة للجامعة اإلســامية 
بالنيجــر تتألــف مــن خمــس كليــات هــي: التربيــة، الشــريعة، التمريــض، 
العلــوم اإلنســانية، واإلدارة والحاســب اآللــي، وتتيــح الدراســة الجامعيــة 
لـــ 2500 طالبــة منهــن حوالــي 1000 طالبــة مقيمــة فــي الجامعــة )فــي 
ــون دوالر  ــة للمشــروع 65 ملي ــغ القيمــة الكلي الســكن الجامعــي(. وتبل
منهــا 60 مليــون دوالر ألعمــال اإلنشــاء و 5 ماييــن دوالر احتياطــي 

وخدمــات استشــارية )تصميــم وإشــراف علــى المشــروع(.
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النتائج االجتماعية واالقتصادية 
المتوقعة:

من أهم النتائج المتوقعة عند استكمال المشروع: 
- تمكيــن الطالبــات مــن تحصيــل العلــوم والتكنولوجيــا 

واســتخدام حصيلــة المعرفــة لخدمــة المجتمــع.
- ترســيخ الهويــة اإلســامية بدراســة التــراث اإلســامي 
والعربــي وإثــراء حيــاة المســلمين فــي إفريقيــا بمقومــات 
لخدمــة  خصائصهــا  وتوظيــف  اإلســامية  الحضــارة 
المجتمــع، وتأهيلهــن بالشــكل المناســب لانخــراط فــي 

ســوق العمــل.
ــام فــي إطــار برامــج فلســفة التضامــن اإلســامي  - القي
بالبحــث األكاديمــي والنظــر فــي قضايــا المجتمــع مــن 
خــال المنطلقــات الفكريــة اإلســامية المتجاوبــة مــع 

المجتمــع. احتياجــات 
للتعليــم  الازمــة  والوســائل  المائــم،  اإلطــار  توفيــر   -
العالــي والدراســات العليــا في مجاالت التربية، والشــريعة، 

والقانــون، واإلدارة، والحاســب اآللــي، والتمريــض.

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
ــر للمشــروع فــي منتصــف 2015م وقــد  ــدأ التحضي ب
يونيــو  شــهر  فــي  للبرنامــج  الفعلــي  التنفيــذ  بــدأ 

ونصــف. ســنتين  لمــدة  ويســتمر   2017 )حزيــران( 

التطورات األخيرة في تنفيذ المشروع:
تــم إنهــاء التصميــم بالتنســيق مــع مجلــس أمنــاء 
الجامعــة، وتــم ذلــك بواســطة إحدى كبــرى المكاتب 
لتنفيــذ  المناقصــة  أعمــال  الهندســية  االستشــارية 
 CGCINT )شــركة  المقــاول  اختيــار  تــم  المشــروع 
الصينيــة( بعقــد بقيمــة 59.6 مليــون دوالر، وقــد تــم 
صــرف أكثــر مــن 20 مليــون دوالر حتــى اآلن شــملت 
أعمــال الحفــر وتنفيــذ الهيــكل وأعمــال المبانــي لعــدد 

مــن الكليــات.

الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
يبلــغ عــدد المســتفيدين مــن المشــروع 2500 طالبــة جامعيــة، ومــدُة التنفيــذ ســنتين ونصــف تبــدأ مــن يونيــو )حزيــران(  2017م. إن طبيعــة 
ــا علــى األســر وخاصــة الفتيــات بحصولهــن علــى فــرص للتعليــم وتأهلهــن للخــوض فــي مجــال العمــل  هــذا المشــروع ســتنعكس إيجابي
ودعــم أنفســهن وكذلــك أســرهن. ويعتبــر هــذا المشــروع ذا أهميــة كبيــرة نتيجــة لموقــع النيجــر بيــن الــدول اإلفريقيــة جنــوب الصحــراء 

وكــون الجامعــة تســتقطب طالبــات مــن عــدة دول إفريقيــة فرانكفونيــة مجــاورة.
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المجمع التعليمي لجامعة البنات بالجامعة اإلسالمية بالنيجر
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20142019 2018

حفر اآلبار العميقة و بناء المدارس في الصومال

التكلفة 
اإلجمالية 
للمشروع

سنويًا 
هم الفئات المستفيدة 

من المشروع مليون دوالر
26.7360

ألف شخص

4

اإلطـار الزمني لتنفيذ المشروع
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72 35 بئرًا عميقة لسقي الناس 26.7
والماشية والزرع 

في الصومال

مدرسة لتعليم 
أطفال األسر المستوطنة 

تعليـمـًا عربـيــــًا إسالمـيـًا

مليون دوالر 
أمريكي هو 

حجم المشروع

يأتــي هــذا المشــروع اســتجابه لنــداء اإلنســانية فــي العالــم 2011 - 2012م لمواجهــة 
موجــة الجفــاف والمجاعــة العنيفــة التــي ضربــت الصومــال وهــب العالــم للمســاعدة، 
وكان للبنــك نصيبــه مــن المشــاركة. يهــدف البرنامــج لحفــر آبــار عميقــة لصالــح األســر 
ــاه مــن خــال حفــر  ــى االســتقرار، وتوفــر لهــا مرافــق مي ــة لمســاعدتها عل الصومالي
64 بئــًرا عميقــة لســقي المواطنيــن والماشــية والمــزارع فــي جميــع أنحــاء الصومــال 
شــمااًل وجنوًبا وكذلك إنشــاء وتأثيث 35 مدرســة لتعليم أطفال األســر المســتوطنة 
ــا إســامًيا، كمــا توفــر المنحــة الدراســات والخبــرات وخدمــات التدريــب،  تعليًمــا عربًي
وذلــك لبنــاء القــدرات الداعمــة لنجــاح المشــروع. تبلــغ قيمــة المشــروع 26.66 مليون 

دوالر أمريكــي، وذلــك لتنفيــذ 64 بئــًرا عميقــة.
إيجابيــة  آثــار  لــه  ســيكون  والــري  والســقيا،  للشــرب،  الصالحــة  الميــاه  توفــر  إن 
للمســاهمة فــي رفــع المعانــاة عــن الســكان فــي المناطــق المعرضة للجفاف بســبب 
تأخــر األمطــار أو ُشــّحها، وكذلــك ســيكون أحــد العوامــل األساســية لاســتقرار وإعــادة 
التوطيــن للعوائــل المهاجــرة، واســتكمال مســيرة التعليــم. وهــذا لــه تأثيــره اإليجابــي 
االجتماعــي واالقتصــادي علــى المجتمــع الصومالــي بشــكل كبيــر، ممــا ينعكــس 
كذلــك علــى المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة علــى المــدى البعيــد.

آبار المياه الجوفية العميقة يستفيد منها السكان المحليون في أرياف الصومال

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
بــدأ تنفيــذ المشــروع أوائــل ســنة 2014م وقــد انتهــى العمــل فــي حفــر اآلبــار بنهايــة 
ســنة 2018 م، فــي حيــن أن مكــون المــدارس فــي محيــط اآلبــار قــد بــدأ العمــل بــه 

فــي إبريــل 2017م وسيســتمر إلــى نهايــة 2019م.
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الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
تــم حتــى اآلن تنفيــذ 64 بئــًرا بنجــاح. ويبلــغ حجــم الفئــات المســتفيدة مــن هــذا المشــروع حوالــي 360 ألــف شــخص و7350 طالــب وطالبــة فــي الـــ 35 مدرســة 

المخطــط بناؤهــا. ســيكون لهــذا المشــروع آثــارًا إيجابيــًا للنهــوض بالمجتمعــات المحليــة وتحســين قطاعــات عديــدة منهــا التعليــم والصحــة.

وأمــا بالنســبة إلــى مكــون إنشــاء المــدارس فقــد تــم اختيــار منظمــة زمــزم غيــر الحكوميــة لتنفيــذ المشــروع وباشــرت التنفيــذ فــي شــهر نيســان مــن عــام 2017م، 
ــع ألعمــال اإلنشــاء أن تســتمر لمــدة ســنتين ونصــف، أي حتــى نهايــة ســنة 2019م. وُيتوقَّ
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التطورات األخيرة في تنفيذ المشروع:
انتهــى العمــل فــي حفــر اآلبــار بالتعــاون مــع منظمــة اإلغاثــة اإلســامية عبــر العالــم فــي شــمال الصومــال )بنتانــد وصوماليانــد( وهيئــة اإلغاثــة اإلســامية 

التركيــة ) إي اتــش اتــش( فــي وســط وجنــوب الصومــال.  وقــد بلــغ حجــم العمــل المنفــذ كمــا هــو موضــح أدنــاه:

36

36

72

43

45

88

36

28

64

عدد اآلبار
المتعاقد عليها

عدد اآلبار 
المحفورة

عدد اآلبار 
الناجحة

اإلغاثة اإلسالمية
)IR( البريطانية

هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية التركية 

) آي اتش اتش(

اإلجمالي

الخطة المستقبلية:
يتــم اكتمــال حفــر اآلبــار الـــ 72 فــي جميــع أرجــاء الصومــال فــي حيــن يتابــع البرنامــج أعمــال: إنشــاء المــدارس الـــ 35 عــن طريــق االستشــاري المكلف بذلــك للتأكد 

مــن جــودة التنفيــذ وتحقــق إتمــام المشــروع بالشــكل المخطــط له.
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اإليطـار الزمني لتنفيذ المشروع

20112019

مشروع االستجابة إلعصار سيدر في بنغالديش

قيمة الجزء 
المخصص لبناء 

المالجئ/ المدارس

مخصصة 
لقروض 

متناهية الصغر

من الـســكـــان 
المحليين مـــن 
ضحايا اإلعصار

طالب وطالبة 
فـــي المـدارس 
المسـتـهـدفـــة مليون دوالر

ألف شخصمليون دوالر

110

20329

41
ألف

5
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اإلغاثــة العاجلــة للمتضرريــن مــن اإلعصــار علــى المــدى 
القريــب بقيمــة 20 مليــون دوالر تحــت مظلــة وقف فاعل 
خيــر فــي بنغاديــش، ويهــدف هــذا المحــور إلــى مســاعدة 
بــل  الطبيعيــة  حياتهــا  اســتعادة  علــى  المتضــررة  األســر 
وتحســينها عمــا كانــت عليــه قبــل اإلعصــار وذلــك عبــر 
تمويــل مجــاالت ريفية تتنوع بين الزراعة، وتربية المواشــي 
والدواجــن، وتوفيــر زوارق وشــباك الصيــد، ورعايــة مصايــد 
األســماك، وتوفيــر المعــدات الزراعيــة الحديثــة. ويوفــر 
المشــروع أيضــا دورات تدريبيــة مجانيــة للمســتفيدين ال 
ســيما فــي مجــال الزراعــة ومصايــد األســماك. أمــا علــى 
المــدى البعيــد، فيهــدف المشــروع للمســاهمة فــي أعبــاء 
تكاليــف صيانــة مبانــي الماجــئ/ المــدارس، وذلــك بعــد 
ــة  وضــع جــزء مــن الوقــف فــي اســتثمارات مربحــة طويل
ــر دخــل مســتديم يغطــي التكاليــف  األجــل مــن أجــل توفي
اإلداريــة للوقــف باإلضافــة إلــى مســاهمته فــي أعبــاء 

ــة ماجــئ المشــروع.  صيان

الســكان  لحمايــة  للمشــروع  الثانــي  المحــور  يهــدف 
المحلييــن مــن أخطــار كــوارث مســتقبلية مشــابهة ببناء 
ماجــئ فــي المناطــق األكثــر تعرًضــا لألعاصيــر. صممت 
مبانــي الماجــئ بحيــث تكــون ثنائيــة االســتخدام فهــي 
تســتخدم كمــدارس فــي األيــام العاديــة، باإلضافــة إلــى 
كونهــا مبانــي خضــراء صديقــة البيئــة وذاتيــة االكتفــاء 
أثنــاء الكــوارث، حيــث زودت بخايــا شمســية تمدهــا 
بمــا يكفــي حاجتهــا مــن الكهربــاء حتــى عنــد تضــرر شــبكة 
الكهربــاء الوطنيــة أثنــاء الكــوارث، كمــا زودت بخزانــات 
لتجميــع ميــاه األمطــار الصالحــة للشــرب علــى مــدار 
الســنة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الماجــئ تحتــوي علــى 
أماكــن مخصصــة للمواشــي والعربــات والتــي تعتبــر 
مــن الممتلــكات الثمينــة فــي الريــف. تبلــغ قيمــة الجــزء 
المخصــص لمشــروع بنــاء مبانــي الماجــئ/ المــدارس 

ــون دوالر أمريكــي. 110 ملي

يعمل المشروع على محورين:

محور 2محور1 

  41.3 ألف  329 ألف

الجئ مستفيد 
من المشروع

طالب وطالبة 
في المدارس المستهدفة

150 مليون دوالر
قيمة القروض المتناهية 

الصغر الممنوحة
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الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
ــن عمــد  ــة فــي المــدارس الـــ 172 المســتهدفة، فــي حي ــب وطالب ــف طال ــف شــخص، منهــم 41.3 أل ــي 329 أل ــي عــدد المســتفيدين حوال ــغ إجمال بل
المشــروع لتقديــم القــروض متناهيــة الصغــر )بــدون فوائــد( لمــا مجموعــه 329 ألــف شــخص مــن الســكان المحلييــن مــن ضحايــا اإلعصــار، وتــم حتــى اآلن 
تدويــر المبلــغ المخصــص - وقــدره 20 مليــون دوالر - مــا يقــارب مــن 7.5 دورات أي تــم إعطــاء قــروض متناهيــة الصغــر بمــا يقــارب 150 مليــون دوالر، 

حيــث كان وســطي مبالــغ القــروض الممنوحــة شــهرًيا يزيــد علــى مليــون دوالر خــال ذروة نشــاط البرنامــج.
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النتائج االجتماعية واالقتصادية 
المتوقعة:

يســاهم كا المحوريــن فــي تحقيــق تأثيــرات مســتدامة علــى الســكان 
الفقــر،  مكافحــة  مســتوى  علــى  المتضــررة  المناطــق  فــي  المحلييــن 
ــل  ــادة تأهي ــور األول بإع ــة األرواح، إذ يقــوم المح ــم، وحماي ونشــر التعلي
المتضرريــن مــن اإلعصــار بتمويــل مجــاالت اقتصاديــة مختلفــة مرفقــة 
بــدورات تدريبيــة وتوعويــة ممــا يوفــر دخــًا مســتداًما للمســتفيدين. 
الدخــل  لهــذا  أن  للمســتفيدين  الميدانيــة  التجــارب  أثبتــت  مــا  وكثيــًرا 
المســتدام أثــر  إيجابــي بعيــد المــدى بتمكيــن أطفــال األســر المســتفيدة 
مــن الحصــول علــى تعليــم جيــد. وأمــا المحــور الثانــي )مشــروع مبانــي 
الماجــئ/ المــدارس( فيوفــر مرافــق عاليــة الجــودة لتوفيــر التعليــم، كمــا 
أنــه يحمــي أرواح الســكان وممتلكاتهــم الثمينــة فــي حالــة هبــوب أعاصيــر 

فــي المســتقبل.

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
بــدأ المشــروع عقــب إعصــار ســدر الــذي ضــرب ســواحل بنغاديــش 
فــي نوفمبــر 2007، وفــي حيــن بــدأ تنفيــذ مكــون برنامــج وقــف 
الحــال  المتضرريــن مــن اإلعصــار فــي  تأهيــل  خيــر إلعــادة  فاعــل 
ــا فقــد تطلــب البــدء الفعلــي ألعمــال اإلنشــاء بعــض الوقــت  تقريًب
ريثمــا انتهــت أعمــال المســح واختيــار المواقــع وإجــراءات التنســيق 
الرســمي مــع حكومــة بنغاديــش. ونظــًرا لضخامــة المشــروع فقــد 
تــم إنهــاؤه وتســليمه علــى دفعــات متفرقــة ابتــداء مــن ســنة 
2013م، حيــث يتوقــع إنهــاء وتســليم آخــر دفعــة مــن الماجــئ/ 

المــدارس بنهايــة ســنة 2018م.

مبانـي مدارس / مالجئ تم تسليمها
مباني مدارس / مالجئ تحت اإلنشاء 172

بيــان عملــيـات تسلـيـم المـشـروع145
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التطورات األخيرة في تنفيذ المشروع:
ــه مراحــل متقدمــة مــن  ــغ المشــروع والحمــد لل ــة بصــورة مســتمرة، وبل ــي لبنغاديــش والمعــرض للكــوارث الطبيعي ينحصــر المشــروع فــي الشــريط الجنوب
تنفيــذه حيــث تــم بالفعــل تســليم 145 )مبانــي مــدارس/ ماجــئ( مــن أصــل 172 مدرســة إلــى المجتمعــات المحليــة فــي بنغاديــش. ويتــم التعــاون فــي 
الوقــت الحالــي مــن أجــل إنجــاز مــا بقــي مــن ماجــئ مــع استشــاري إدارة يشــرف علــى عمــل المقاوليــن والمشــرفين الميدانييــن )شــركة IMC البريطانيــة(. 
ويتــم اآلن التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي بنغاديــش مــن أجــل عمليــات تســليم مبانــي الماجــئ/ المــدارس التــي تتــم تباًعــا والتــي يتوقــع إتمامهــا 

ــة ســنة 2018م. بنهاي
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20042017

كفالة أيتام إعصار تسونامي في إندونيسيا 
وتعليمهم )تم بنجاح والحمـد لله(

هـم الفـئـــات 
المستـفـيــدة 
من المشروع

قيمة التبرع 
للمشروع

يــتــيـــم مليون دوالر
اإلطـار الزمني لتنفيذ المشروع9.42000
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تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ برنامــج كفالــة أيتــام تســونامي لرعايــة 
األيتــام مــن ضحايــا اإلعصــار )تســونامي( الــذي ضــرب مدينــة آتشــيه 
حيــث  2004م،  )ديســمبر(  األول  كانــون   25 فــي  اإلندونيســية 
قدمــت لليتامــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وخدمــات اإلرشــاد 
والحاضنــات  األمهــات  تأهيــل  عــن  فضــًا  والتأهيــل،  والتدريــب 
ــم هــذه  ــم تقدي ــن. وت ــر األمهــات لمــن فقــدوا كا الوالدي مــن غي
حســنة  تنفيــذ  وكاالت  مــع  بالتعــاون  األطفــال  إلــى  الخدمــات 
الســمعة مثــل بيــت المــال معامــات ورمــاح الــزكاة وبالتنســيق 
وفًقــا  البرنامــج  ونفــذ  ُصمــم  وقــد  الحكوميــة.  الســلطات  مــع 
ــة، والتــي تؤكــد علــى  ــي الديني للقيــم وعــادات المجتمعــات المحل
أهميــة التأهيــل الروحــي والجســدي علــى حــد ســواء. ونجــح البرنامــج 
فــي توفيــر كل مقومــات الحيــاة الكريمــة واألساســية لليتامــى مــن 

األطفــال ومــن بينهــا الصحــة والتعليــم والترفيــه والتوجيــه.

النتائج االجتماعية واالقتصاديةللمشروع:
بلــغ عــدد األيتــام المســتفيدين مــن البرنامــج عــدد 5310 يتيًمــا 
حســب الجــدول المرفــق، وقــد اســتطاع المشــروع تخريــج شــباب 
ــاة العامــة وســوق العمــل  وشــابات مؤهليــن لانخــراط فــي الحي
بعــد أن تمــت رعايتهــم وتنشــئتهم بصــورة طبيعيــة احتــوت علــى 

ــوازن األســري والنفســي واالجتماعــي. الت

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
يعتبــر المشــروع مــن المشــاريع التــي بــدأت وإنتهــت بنجــاح حيــث 
بــدأ المشــروع ُبَعيــد تســونامي ســنة 2004م، وظــل مســتمًرا 
حتــى إبريــل 2017 عندمــا بلــغ االيتــام ســن الرشــد 18 عــام وحينهــا 
بــدأت المرحلــة الثانيــة بتقديــم منــح دراســية للطلبــة والطالبــات 
المتفوقيــن دراســيا حيــث قــدم البنــك بالتعــاون مع جهات رســمية 

محليــة فــي اندنوســيا منــح وبرامــج متابعــة لهــؤالء الطلبــة .

الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
يشــمل مشــروع األيتــام ممــن فقــدوا أحــد الوالديــن أو كليهمــا وعددهــم 5310 يتيــم يدعمهــم 20 متبرًعــا مــن أنحــاء العالــم، وبلــغ حجــم المبالــغ المرصــودة 
للمشــروع حوالــي 28.5 مليــون دوالر لدعــم المشــروع لمــدة 15 ســنة، وكان نصيــب برنامــج فاعــل خيــر منهــا مبلــغ تســعة ماييــن واربعمائــة الــف دوالر لرعايــة 
2000 طفــل. وقــد خصــص مبلــغ 30 دوالًرا لــكل يتيــم شــهرًيا، يقتطــع منهــا دوالر واحــد فــي الشــهر لتغطيــة نفقــات رواتــب المدرســين و 5 دوالرات لتغطيــة 
مصاريــف الصحــة والعــاج، ورســوم التعليــم والمابــس لــكل يتيــم. وســيترك هــذا المشــروع أثــًرا إيجابًيــا علــى األيتــام وذلــك برعايتهــم حتــى يصبحــوا قادريــن علــى 

االلتحــاق بالجامعــات واالنخــراط فــي المجتمــع بالعمــل المفيــد لهــم ولمجتمعهــم ويكونــوا بنــاة التنميــة فــي مواطنهــم.

5,3102,0009.4
يتيم ممن فقدوا أحد 

الوالدين أو كليهما
يتيم

شملتهم المنحة
مليون دوالر 
قيمة التبرع
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كفالة أيتام إعصار تسونامي في إندونيسيا وتعليمهم )المرحلة الثانية(
بدأت المرحلة الثانية من البرنامج بتقديم منح جامعية للطلبة والطالبات المتفوقين وعددهم 8 طلبة

وسيتم زيادة العدد حسب الحاجة والنتائج األولية.
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يشــمل البرنامــج تقديــم الخدمــات الصحيــة، والتعليميــة، وخدمــات اإلرشــاد والتدريــب والتأهيل إلى األطفــال األيتام 
بالتعــاون مــع وكاالت تنفيــذ حســنة الســمعة وبالتنســيق مع الســلطات الحكومية
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معلم ومعلمة وعامل 
صحي تم تدريبهم

ألف حساس حراري تم 
توزيعها على المدارس

8,500
6720152020

مشروع مكافحة وباء اإليبوال في غرب أفريقيا

التكلفة اإلجمالية 
للمشروع

مليون دوالر
اإلطـار الزمني لتنفيذ المشروع35
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8.5 66
مليون دوالر مليون دوالرمليون دوالر

لدعم الناجين واألرامل 
واألطفال وإنشاء مركز 

لاستقصاء الوبائي 
بغرب أفريقيا

يهدف المشــروع إلى المســاهمة في الجهود المبذولة لمكافحة 
وبــاء إيبــوال فــي أربــع دول أفريقيــة هــي: مالــي وســيراليون وغينيــا 
وليبيريــا، وكذلــك إلــى منــع انتشــاره خارجهــا. ويركــز المشــروع علــى 
ــى دعــم  ــاص، ويعمــل عل القطــاع الصحــي والتعليمــي بشــكل خ
البنيــة التحتيــة للنظــام الصحــي وفتــح المــدارس بشــكل آمــن بعــد 
أن ظلــت مغلقــة شــهوًرا فــي هــذه الــدول بســبب الخــوف مــن 
ــات المــدارس  ــت أهــم متطلب ــن الطــاب. وكان ــاء بي تفشــي الوب
ــل المــدارس والمنشــآت  ــة )فــي مداخ تزويدهــا بحساســات حراري
المعلميــن  بإصابتهــم مــن  المشــتبه  للتعــرف علــى  التعليميــة( 
والطــاب وعزلهــم ومعالجتهــم. وكذلــك تــم تزويــد المطــارات، 
بأجهــزة كمبيوتــر  حراريــة مجهــزة  بكاميــرات  العامــة  واألماكــن 

لتشــخيص المــرض لــدى المســافرين والســكان المحلييــن.
يبلــغ حجــم المبلــغ المرصــود للمشــروع 35 مليــون دوالر موزعــة 
علــى الــدول األربــع بحيــث كان نصيــب غينيــا 12 مليــون دوالر، 
وليبيريــا 6 ماييــن، وســيراليون 6 ماييــن، ومالــي 2.5 مليــون 
ــة لدعــم  دوالر، ويتبقــى مبلــغ 8.5 مليــون دوالر لمشــاريع مكمل
الناجيــن واألرامــل واألطفــال وإنشــاء مركــز لاســتقصاء الوبائــي 

ــا. بغــرب أفريقي

12
مليون دوالر

 ليبيريا سيراليون غينيا

2.5
مليون دوالر

 مالي
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النتائج االجتماعية واالقتصادية المتوقعة:
اقتصاديــة وتنمويــة وبشــرية  إيبــوال بخســائر  تســبب تفشــي وبــاء 
كبيــرة غيــر مســبوقة فــي غــرب أفريقيــا وبالتحديــد فــي الــدول الثــاث 
ســيراليون وليبيريــا وغينيــا. وانعكســت التأثيــرات الســلبية االقتصاديــة 
ــواردات  ــاث نتيجــة النخفــاض ال ــدول الث ــاة العامــة فــي ال ــى الحي عل
أدى  ممــا  والبضائــع  الجمــارك  ورســوم  الضرائــب  مــن  الحكوميــة 
إلــى تضخــم فــي األســعار وارتفــاع ملحــوظ فــي كثيــر مــن الســلع 
ــات  ــات والوفي ــاث مــن اإلصاب ــدول الث ــت ال االســتهاكية. لقــد عان
نتيجــة الوبــاء والــذي انعكــس ســلًبا علــى التقــدم ونتائــج التنميــة 
الــدول، وأثــر انتشــار الوبــاء  المســتدامة التــي وصلــت إليهــا تلــك 
كثيــًرا علــى الروابــط االجتماعيــة بيــن األســر والعائــات نتيجــة النتشــار 
المشــروع  ســاهم  ومخالطيهــم.  المصابيــن  بيــن  المــرض  وصمــة 
بشــكل أساســي فــي دعــم قطــاع التعليــم )حيــث ســاعد علــى إعــادة 
فتــح المــدارس المغلقــة( والصحــة حيــث تــم تأســيس وتجهيــز أربعــة 
مراكــز صحيــة فــي أماكــن ظهــور الوبــاء فــي غينيــا وتوســعة مشــفى 
 The Jackson F. Doe ( جاكســون فــوي دو اإلقليمــي فــي تابيتا باليبريــا
Memorial Reginal Referral Hospital in Tappita( وكذلــك بنــاء خمــس 
مراكــز للحجــر الصحــي فــي مالــي و بنــاء 250 فصــًا دراســيًا لتوســعة 
العديــد مــن المــدارس فــي ســيراليون للتخفيــف مــن االزدحــام و أثــره 

فــي نقــل العــدوى.

اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع:
بــدأ المشــروع فــي بدايــة عــام 2015م وانتهــى المكــون األول 
منــه )مكــون مكافحــة الوبــاء واحتوائــه( بنهايــة عــام 2018 م، 
ــا  ــه حالًي ــداد ل ــم اإلع ــا المكــون التوعــوي مــن المشــروع فيت وأم
ويعتــزم البــدء بتنفيــذه بنهايــة عــام 2019 م علــى أن يســتمر لمــدة 

ــة 2020 م. ــى نهاي عــام واحــد حت

التطورات األخيرة في تنفيذ المشروع:
ــة متقدمــة فــي كل  ــذ المكــون األول مــن المشــروع مرحل ــغ تنفي بل
مــن دولتــي غينيــا وليبيريــا بعــد إتمــام تجهيــز معــدات التشــخيص 
مــن حساســات وكاميــرات حراريــة، وتدريــب آالف األخصائييــن علــى 
آالف  عشــرات  فحــص  إلــى  باإلضافــة  الوبــاء  واحتــواء  مكافحــة 
األطفــال وآالف المســافرين لتشــخيص المــرض وهــو فــي مراحلــه 
األولــى قبــل تطــوره. بينمــا حقــق المشــروع تقدمــًا جيــدًا مــن التنفيــذ 

فــي دولتــي ســيراليون ومالــي.
ويتــم اآلن التحضيــر لمكــون تكميلــي للمشــروع يتمثــل فــي حملــة 
توعيــة عــن مــرض اإليبــوال وأعراضــه وطــرق انتشــاره للمســاعدة علــى 
منــع انتشــار المــرض فــي المســتقبل، ويتوقــع البــدء بحمــات التوعيــة 

بنهايــة ســنة 2019 م واســتمرارها حتــى نهايــة ســنة 2020 م.
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الخطة المستقبلية:
لنشــاطات  مســتقبلية  عمــل  خطــة  تحضيــر  حالًيــا  يتــم 
البرنامــج فــي الوقايــة مــن الوبــاء ومنــع إعــادة ظهــوره 
فــي البلــدان المتعرضــة لذلــك عــن طريــق دورات تدريبيــة 
ــر  ــن وتطوي ــة للســكان المحليي ــة ومحاضــرات توعي وقائي
منشــآت صحيــة فــي المــدارس واألماكن العامــة وغيرها.

من أهم مكونات المشروع المكتملة
أو في المراحل األخيرة لالكتمال:

٠١

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥

تدريب 15.5 ألف مدّرس على إجراءات 
الوقاية من الوباء.

توزيع مجموع 67.7 ألف جهاز قياس حراري 
لتشخيص المرض في المدارس.

توزيع 50 كاميرا حرارية مع جهاز كمبيوتر في 
المطارات واألماكن العامة.

إنشاء أربعة مراكز صحية لتقصي الوباء 
وعالجه في أشد األماكن ظهوًرا في غينيا.

تجهيز 292 مدرسة بمرافق صحية حديثة من 
حمامات وآبار لمياه الشرب

الفئات المستفيدة وطبيعة األثر:
تــم توزيــع مــا يربــو علــى 67 ألــف حســاس علــى المــدارس 
والوحــدات الصحيــة وتدريــب حوالــي 8500 معلــم ومعلمــة 
ــة،  ــذ اإلجــراءات الوقائي وعامــل صحــي علــى اســتعمالها وتنفي
باإلضافــة إلــى تدريــب العديــد مــن أخصائــي المعــدات الطبيــة 
التــي  المختبــرات الصحيــة والمختبــرات  الذيــن يعملــون فــي 
مــن  اآلالف  عشــرات  فحــص  تــم  كذلــك  البرنامــج.  يجهزهــا 
فــي  المســافرين  مــن  واآلالف  المــدارس  فــي  األطفــال 
المطــارات واألماكــن العامــة لتشــخيص المــرض وخاصــة فــي 

مراحــل انتشــاره األولــى.
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20182022

بناء المرافق والخدمات في منطقة الماالم
في جنوب دارفور ، السودان

اإلطـار الزمني لتنفيذ المشروع63.3مليون دوالر

8
يعتبــر المشــروع آخــر المشــاريع المعتمــدة ويهــدف لتقديــم 
وإنشــاء مرافــق مختلفــة تعليميــة وطبيــة وخدمــات المياه 
النقــي والصــرف الصحــي لصالــح الفئــات المتضــررة فــي 
ــة  ــاة طبيعي ــة وتشــجيع إســتقرارهم لممارســة حي المنطق
وأمنــة حيــث تبلــغ ميزانيــة المشــروع 63.3 مليــون دوالر 
امريكــي واليــزال المشــروع فــي مراحلــه االولــى حيــث يتــم 
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة والمؤسســات العالميــة 
المشــاريع  ودراســة  االحتياجــات  أهــم  لتحديــد  والمحليــة 

والعطــاءات الخاصــة بهــا.
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Custodian of the Two Holy Mosques

King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud (May Allah have mercy on him)

The Donor and the Initiator of the Program 
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Praise be to Allah, and peace & blessings be upon His Prophet Mohammed, and his family and 
companions.

The Custodian of the two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud may Allah 
grant him mercy, was known for his love of good and his popularities towards humanitarian 
initiatives that aim to achieve sustainable development and alleviate the suffering of the least 
fortunate people around the world. 

History shall remember his honourable positions and efficient humanitarian efforts, as he was 
in the forefront of those who took initiatives and responded to the calls of human conscience. 
His care was not limited to the Kingdom of Saudi Arabia. His charitable gifts and great actions 
extended beyond. As a result he gained a remarkable reputation and became an outstanding 
humanitarian symbol. He has a long record of impactive, magnanimous and chivalrous positions, 
and a merciful, good, generous and giving character.

Fael Khair Program comes at the forefront of the great development programs that he left for 
his humanitarian foundation, to perpetuate the provision of aid in different parts of the world 
including countries from several continents: (Bangladesh, Myanmar, Aceh province (Indonesia), 
Yemen, Pakistan, India, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Somalia in addition to west African 
countries such as Niger, Guinea, Liberia, Mali and Sierra Leone). 

 He also entrusted the Islamic Development Bank to implement and oversee this programme 
on account of the IsDB’s leading experience in strengthening socio-economic development in 
Muslim countries and communities.

May Allah Grant King Abdullah Bin Abdulaziz mercy, accept his good deeds, generously 
reward him and make paradise his eternal dwelling place.

 Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud,

Chairman of the Board of Directors

King Abdullah Humanitarian Foundation
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When nurtured with sincere, earnest and conscientious efforts, the seed of charity yields 
wide-ranging produce with imperishable gains extended to all those in need. The late King 
Abdullah bin Abdulaziz, may Allah rest his soul in peace, planted a permanent fruit-bearing 
tree for alleviating the sufferings of the poor, the pains of the victims of violence and unrest; 
treating the sick and ending the ignorance of the vulnerable.

Having empathized the plight of many people in Muslim communities in different parts of 
the world, the late King Abdullah made a generous donation to serve as a permanent charity 
aimed at alleviating the sufferings of the poor, sheltering the displaced, healing the wounds, 
and providing education and water to the victims of natural disasters and conflicts in troubled 
areas.

It was an honour and a privilege for the Islamic Development Bank to have been entrusted 
by “Fael Khair” to turn such charitable desire into a reality for accomplishing the sublime goals 
the program. Today, the IsDB takes pride in having kick-started eight charitable projects as 
envisioned by “Fael Khair”. The projects are: the Mobile Clinics in seven Asian Countries, the 
Assistance to the Needy Muslim Communities in Asia, the Girls Campus for the Islamic University 
in Niger, the Deep Wells and Construction of Schools in Somalia, Response to Cyclone Sidr in 
Bangladesh, the Tsunami Orphans Sponsorship, and Combating the Ebola Disease Project in 
West African Countries and construction of utilities and services iin Al Malam region in south 
Darfour, sudan.

With the continued cooperation and close coordination between the Islamic Development 
Bank and the King Abdullah Humanitarian Foundation, the program made significant progress 
over the years since its inception in 2008 yet challenges remain in some difficult fragile 
countries which require more efforts. As a result more manpower and experienced staff have 
been allocated to the program which will help expedite the implementation of these projects. 
May Allah have mercy on “the philanthropist” and grant him the best of rewards for his good 
deeds. The seed of charity grows into a lofty tree with never-ending fruits. Blessed are those 
who planted the tree and congratulations for those who attend to it with care.

President of the Islamic Development Bank Group

Dr. Bandar bin Mohammed    
   Hamza Hajjar
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Executive Summary

“Fael Khair” (the philanthropist) is a trust fund (donation)  from the late King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud 
under the King Abdullah Humanitarian Foundation, may Allah be pleased with him and grant him the highest 
reward for his sincere contributions to humanity and the needy. This program and donation is aimed at alleviating 
the suffering of the poor and victims of natural disasters and conflicts in troubled areas.

This charity is worth SAR 2855 million (US$ 755.4 million). Its scope includes health, education, housing, drinking 
water and services that help the target groups live a decent life. The Islamic Development Bank (IsDB) was entrusted  
with the responsibility of managing this donation to achieve its goals through identifying the beneficiary groups, 
formulating projects and overseeing their implementation in accordance with highest standards, efficiency and 
quality.

The IsDB is fulfilling its responsibly in this noble trust by engaging reputable organizations, NGOs, contractors 
and consultants in the implementation of this program. This report highlights the scope of these projects, 
implementation status, and future prospects.
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Provision of Medical Mobile Clinics in 
Seven Asian Countries

The total
cost of the 
Project

Beneficiaries
per year

Million $ Million
266 1.14 The Project Implementation Timeline

2015 20232018

1
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Combating Ebola in four 
African countries

Mobile Clinics 
in Seven 

Asian Countries

Girls Campus, the
Islamic University 
of Niger Project

Construction of Utilities & 
Services in  Al Malam Region 

in South Darfour, Sudan

Deep Wells and
Schools Project in

Somalia

Schools / Cyclone
Shelters Project in

Bangladesh

Tsunami Orphans
Care Project in

Indonesia

Response to Cyclone Sidr 
Project in Bangladesh

(Rehabilitation
Component)

Assistance to the 
Needy Muslim

Communities in
Asia & Africa

35

755.4
Total

Million US $

266

160

65

63.326.7

110

20

9.4
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Beneficiary Groups and Impact
This project targets more than 1.14 million beneficiaries annually, adding up to 5.7 million patients in total over five years in the seven 
recipient countries.  These services will have a positive impact on the communities, particularly in rural areas, due to the low level of 
currently provided services in addition to the difficult access to the remote areas.
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Locations of clinics are selected in the rural areas in coordination with the governments and local communities.

Yemen Pakistan Bangladesh Afghanistan Tajikistan Kyrghyzstan India

Million people 
benefit from the 
project annually

Million patients 
over five years in 

the seven countries

1.14

15 15 10 10 5 5 15

5.7

The project comprises provision of 75 
multi-purpose solar powered mobile 

clinics to be distributed to rural areas 
in seven Islamic Countries and Muslim 
Communities in Asia. The project provides 
rapid response and emergency health 
services to the affected communities, 
along with provision of training of the 
medical staff managing these clinics. 

The total amount allocated to this 
project amounts to US$266 million to be 
distributed to the following countries: 
Yemen, India, and Pakistan (15 clinics each); 
Bangladesh and Afghanistan (10 clinics 
each); Tajikistan and Kyrgyzstan (5 clinics 
each). Locations of clinics are selected in 
the rural areas in coordination with the 
governments and local communities.
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Expected 
Socio-Economic Impact
The project is expected to compensate for the 
lack of health services for the needy population 
in rural and remote areas in the seven recipient 
countries. The project will also contribute to the 
UN Sustainable Development Goals (SDGs), 
with emphasis on reducing communicable 
diseases associated with child and maternal 
mortalities. However, this does not mean the 
mobile clinics project will replace the services 
provided by the health ministries in the recipient 
countries. Likewise, the project cannot be a 
solution to the health problems facing those 
countries; rather, it is intended to serve as an 
enabler for health services.

Implementation Timeline 
and Progress
The project extends over seven-year period, 
starting from early 2015 to the end of 2023. The 
design and manufacture of the clinics take two 
years. Fael Khair Program will continue to finance 
the operation of the project for five years before 
handing it over to the local communities.
Implementation is well underway, but varies 
from one country to another, with some countries 
making good progress while in other countries 
the project is still in early stages. Pakistan 
and Bangladesh will be the first countries to 
receive these units, followed by Tajikistan and 
Kyrgyzstan.

Way Forward:
Except with India, all Agreements with targeted countries were signed. For India, the IsDB will deal directly 
with NGOs as per the communications with Indian authorities.
Moreover, the contractors for supply and operation of the Mobile Medical Units (MMUs) were signed for 
Pakistan, Bangladesh, Tajikistan  and Kyrgyzstan.
The Government of Afghanistan preference is to establish a specialized cardiology hospital in Kabul to 
help the poor who cannot travel outside the country for heart disease treatment as well as building a four 
comprehensive health centers in rural areas of Afghanistan.
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The project will relatively compensate for the lack of health services for the needy 
population in rural and remote areas in the seven recipient countries
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Assistance to the Needy Muslim
Communities in Asia & Africa

The total 
cost of the 
project

Beneficiaries 
per year

Million $ Thousand
160 320 The Project Implementation Timeline

2015 Subject to the need

2
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An agreement has been signed with Friendship 
NGO for the manufacture and operation 
of five mobile boat clinics in Bangladesh 
Rivers. Friendship NGO is currently operating 
several mobile boat clinics on behalf of global 
organizations.
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Reducing violence 
caused by poverty and 
unemployment1

2

3

4

Creating job opportunities 
for the population to help
set in motion the sustainable 
development in such 
communities, raise the 
standard of living and
improve the economy

Enhancing  tolerance between 
religions by providing the 
services to everyone. 
This creates a positive image 
of Islam and Muslims.

The support given by 
international organisations to the 
needy communities will create 
positive impact and reverberate 
around the globe.

The project is targeted towards combating poverty and 
improving the livelihood of Muslim Societies in Asia who 

are living in substandard conditions, such as the Rohingya 
Minority in Myanmar and Bangladesh.

Since inception of the project, several operations were 
implemented inside Myanmar comprising mainly food baskets, 
primary health care, teaching classes to the children of the 
community, etc. for a total of US$ 3.6 million. However, after 
the 2017 violence in the Rakhine state in Myanmar, several 
projects were halted, and the Fael Khair Program assistance 
moved to the Rohingya Refugee Camps in Cox’s Bazar district 
in Bangladesh. The Fael Khair Program approved a US$ 7.3 
million for a Primary Education and Vocational Training project 
in cooperation with UNICEF targeting the Rohingya Refugee 
Camps, thus, providing a parallel line of Primary Education 
to the children of the Rohingya Community in addition to 
vocational training for their youth. The project is ongoing and 
expected to be completed in mid 2019, In September 2018, 
Fael Khair Program approved a US$ 1.824 million project for 
establishing a Field Hospital for Women and Children at the 
Rohingya Camp-4 in Cox’s Bazar, then in November 2018 it 
approved an  additional comprehensive health project in worth 
US$ 8.5m in collaboration with IFRC (International Federation 
of Red Cross / Crescent). 

Objectives of the project:
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Distribution of food baskets to the  Rohingya Minority
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420,000 People 18.7 Million US$
People benefitting from the 

Project annually
Total assistance to the

Rohingya Minority in Myanmar and 
in Cox’s Bazar, Bangladesh 

The project is extended to fulfill the needs of 
the Muslim Societies in the medium to long 
term basis through improving the education 
and health sectors as a priority, despite the fact 
that it also covers other key development areas, 
namely, vocational and technical training, food 
security and infrastructure. 

Food security, health and education are top 
priorities, followed by infrastructure and 
vocational and technical training. This is due to  
conditions of poverty and racial and sectarian 
conflict. Moreover, the project will help set 
sustainable development in motion, raise the 
standard of living, improve the economy and 
bring minorities closer.

Expected Socio-Economic 
Results

In view of the nature of the project and the 
environments where it operates, challenging 
implementation have been assigned to 
non-governmental organisations operating 
in Myanmar and Bangladesh. Therefore, 
the speed of implementation will depend 
mainly on the success and ability of these 
NGOs to verify the accuracy and quality of 
implementation, which will be subject to 
continuous evaluation.

Beginning End

2015 Subject to the need
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Beneficiary Groups and Impact
The number of target beneficiaries inside Myanmar is approximately 20,000 people; in addition to over 400,000 Rohingya Refugees in 
Cox’s Bazar in Bangladesh.  The impact of the Fael Khair interventions on the local communities will be assessed upon completion of the 
projects, but expected to be very significant due to the critical needs and the special nature of the financed components. The total amount 
of the projects under the Program stands at $20 million in favour of several projects in Myanmar and Bangladesh.
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Girls Campus for the Islamic 
University in Niger

The cost 
of the 
project

Female 
university
studentsMillion $

65 2,500 The Project Implementation Timeline

2015 20202018

3
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The main expected results of the project are:

• Enabling female students to assimilate science and technology 
and use their knowledge in the service of society;

• Instilling Islamic identity through study of Arab-Islamic heritage, 
enriching the life of Muslims in Africa with the essence of Islamic 
civilisation and capitalizing on its values for serving the society, and 
properly preparing female students for integration into the job market;

• Conducting academic research within the framework of Islamic 
solidarity principles programs, and considering social issues from 
Islamic intellectual perspectives commensurate with the requirements 
of the environment;

• Providing the convenient framework and necessary tools for higher 
education and post-graduate studies in the areas of education, 
Sharia law, management, computer science and nursing.

Expected Socio-economic Results Implementation 
Timeline & Progress
Preparation started in mid-2015, while actual 
implementation started in June 2017 and will 
continue for 2.5 years.

The project design was finalised in coordination 
with the Board of Trustees of the University. 
The bidding process resulted in selecting 
CGCINT of China as the project contractor 
and the works began in the late summer 2017. 
The work progress on site shows that most 
of the excavation, backfilling and a lot of the 
earth works are complete. Concrete works, 
including casting columns and slabs are also 
in progress.

Beneficiary Groups and Impact
The number of project beneficiaries is 2,500 female university students and the implementation period is 2.5 years, 
starting from June 2017. The project will have a positive impact on families, particularly the girls who will have access 
to education and the opportunity to get prepared for the job market to support themselves and their families. The 
project is of great importance due to the special location of the Niger University among Sub-Saharan African states, 
attracting female students from several francophone neighboring countries.
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The project meets the aspirations 
and needs of Sub-Saharan African 

communities and promotes the role 
of women in the socio-economic 
development and their contribution to 
human development, while preserving 
their Islamic values, through enhancing 
the quality of higher education for women 
and linking it with the job market. 

The project will provide:

Healthy and enabling environment 
for the accommodation of female 
students and teaching staff, 
including housing, well equipped 
on-campus restaurant, mosque and 
various areas for student activities

Adequate learning tools, such as a 
library, computer laboratories, etc.

A conducive learning
environment.

The project includes the construction of a female student university campus affiliated with the 
Islamic University in Niger.

It consists of five colleges, namely the Education, Sharia, Nursing, Arabic Language and 
Management and Computer Science. The project provides undergraduate studies for 2,500 
female students, including accommodation facilities for 1,000 students living on campus. The 
total allocated fund for of the project is US$ 65 million, including US$ 60 million for construction 
works and US$ 5 million for consultancy services (both design and supervision) and furniture.

1

2

3

24 FAEL KHAIR PROGRAM 
IMPLEMENTATION REPORT  201871 تنفيذ مـشاريع برنامج فاعل خير

تـقـريـر 2018



Deep Wells and Construction of 
Schools in Somalia

The cost 
of the 
project Beneficiaries per yearMillion $

26.7 360,000 The Project Implementation Timeline

2014 20192018

4
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The motives for the project date back to 2011-2012 when a 
severe wave of drought and famine hit Somalia and the world 

rushed to help.

An amount of USD 26.67 million was allocated to support the water 
and education sectors in Somalia. This includes the drilling of 72 deep 
wells for water supply to families, cattle and irrigation all over Somalia. 
The project also covers the construction and furnishing of 35 schools 
to provide education for children of settled families. Moreover, the 
grant provides studies, expertise and training services for capacity 
building of both the water and education sectors, which consequently 
help in managing the operation and utilization of the facilities and its 
sustainability.

Expected Socio-economic Results
The supply of water for drinking and irrigation is vital for stability and 
will have positive impacts on ending the suffering of the population of 
drought-prone areas. It will be a key factor of stability and resettlement 
of immigrant families, helping them to resume the education of their 
children. Such developments will have a positive socio-economic 
impact on the Somali society as a whole, which in turn will influence 
the long-term socio-economic and development indicators.

Beneficiary Groups and Impact
To date, 45 wells have been drilled. The number of project beneficiaries is 360,000 people, including 7,350 students in 35 planned 
schools. The project will have a positive impact in terms of developing local communities and education and health sectors.

Deep Wells Beneficiaries in Rural Areas of Somalia
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72 35 26.7Deep wells to provide 
water  for people,  
cattle and irrigation in 
Somalia

Schools to provide 
education for the 
children  of settled  
families

Million US 
dollars is the 
project value
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Response to Cyclone Sidr in 
Bangladesh

in
micro-credits

Construction of schools cum shelters

Micro-credits - soft loans to the affected population

For cyclone-
stricken locals

Million $
20 329,000

for Construction
of schools 
shelters

Students in the
target schools

Million $
110 41,000

The Project Implementation Timeline

2011 March 2019

5
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Implementation Timeline and Progress
Implementation started in early 2014 and the digging of wells expected to be completed by the end of 2018. The building of schools 
in the vicinity of the wells started in April 2018 and will continue until the end of 2020.
The Islamic Relief (UK) and IHH (Turkey) are the IDB partners for the drilling of the wells in Northern Somalia (Puntland and Somaliland), 
and Central and Southern Somalia, respectively.
The following table shows the progress of work:

36

36

72

43

45

88

36

28

64

Wells
Contracted

Wells
Dug

Successful
Wells

Islamic
Relief )IR(

IHH

Total

As for the construction of schools, the NGO Zamzam has been selected and it started implementation of the project in April 2017. 
Construction works are expected to continue until the end of 2020.
According to the plan, the digging of the 72 wells in all parts of Somalia will be completed, whereas the construction of the 35 
schools is ongoing with the assigned Consultant to ensure quality of implementation and completion of the project according 
to the planned schedule.
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Delivered schools/shelters
Schools/shelters under construction 172

145
Project Deliveries
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Providing $20 million worth of emergency relief 
under the umbrella of the “Fael Khair” endowment 
fund (Waqf) in Bangladesh. 
It aims at assisting affected families return to 
normalcy and improving their pre-cyclone living 
conditions through financing rural activities such 
as agriculture, cattle and poultry raising, provision 
of fishing boats, nets and modern agricultural 
equipment, and protection of fisheries. The project 
also provides free training courses for beneficiaries, 
particularly in the domain of agriculture and fisheries. 
In the long run, the project aims to contribute to the 
maintenance costs for shelters/schools through 
long-term profitable investment of part of the Waqf 
with a view to generating a sustainable income 
covering the administrative costs of the Waqf. The 
project was recycled 7.5 times, bringing the total 
value of loans to US$ 150 million.

It aims to protect the local population from the 
dangers of future disasters through building 
shelters in the cyclone-prone areas. 
Shelters were designed for dual purposes: 
to be used as schools in normal days and as 
environment-friendly self-sustaining buildings 
in times of disasters. The buildings are 
equipped with solar panels generating enough 
electricity even when the national power grid 
is affected during disasters. The buildings are 
also equipped with tanks for collecting drinking 
rainwater throughout the year. Furthermore 
the shelters were built to cater for cattle and 
vehicles, which are valuable assets in rural areas. 
Total value for construction of shelters/schools 
amounts to at US$ 110 million.

The project is in response to the cyclone Sidr that hit Bangladesh back in 2007 resulting in huge loss of lives and property. 
It comprised two axes: the first is to provide emergency relief for cyclone-affected population in the short run and the second 
aims to protect the locals from the dangers of future disasters by building schools cum shelters.

Axis 1 Axis 2

329 Thousand 41.3 Thousand 150 Million US$
Victims benefiting

from the project
Students from
target schools

Is the total value of 
micro-credits
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Implementation 
Timeline and Progress
The project started in the aftermath of Cyclone Sidr 
that hit the coast of Bangladesh in November 2007. 
Construction works began soon after the completion 
of surveys, site selection and the official coordination 
procedures with the Government of Bangladesh. In 
view of the large scale of the project, it was completed 
and delivered in phases starting from 2011. The last  
phase of shelters/schools was be delivered end of 
March 2019.

The project has been fully implemented despite the 
numerous challenges and dispersed locations, and 
as a result , as out of 172, 145 schools/shelters have 
already been delivered to the local communities in 
Bangladesh. 

An early impact report for the rehabilitation 
component was made by an independent 
Consultant (Impact Assessment Study of the 
FKW Rehabilitation and Livelihood Program and 
Implementing NGOs, dated May 2016 by Institute 
for Inclusive Finance and Development), and 
revealed that:

* The targeted households has an increase in non-
land assets, higher spending, less malnutrition, and 
less percentage of multidimensional poor households 
in the targeted study as compared with the control 
households.

* The targeted households incurred higher 
losses due to the SIDR Cyclone than the control 
households, however, they recouped their losses 
more rapidly and more significantly.

* A full Impact Analysis of the whole project will be 
conducted upon completion of all its components, and 
it will show (by numbers) the benefits of the project on 
the lives of the poor.

Furthermore, IsDB’s Group Operations Evaluation 
Department has carried out full post evaluation of 
the whole program and led to satisfactory conclusion 
in terms of relevance, efficiency, effectiveness, and 
sustainability.

Impact & Socio - Economic
Results
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Beneficiary Groups and Impact
The total number of project beneficiaries reached 41,300 students in the targeted 172 schools. The project has provided (interest-free) micro-
credits for a total number of 329,000 cyclone-affected locals. The allocated US$ 20 million has so far been rolled over approximately 7.5 times, 
bringing the total amount of micro-credit loans to US$ 150 million. The average amount of loans granted monthly was in excess of US$ 1 million 
during the peak period of the program.
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Sponsoring and Education of the Orphan Victims 
of Tsunami in Indonesia (Successfully Completed)

The value 
of the 
donation

Orphans 
benefit from
the ProjectMillion $

9.4 2,000 The Project Implementation Timeline

2004 2017

6

37FAEL KHAIR PROGRAM
 IMPLEMENTATION REPORT  2018



36 FAEL KHAIR PROGRAM 
IMPLEMENTATION REPORT  2018



Sponsoring and Education of the Orphan Victims of Tsunami in Indonesia )Second Phase(
The second phase of the Program began with the scholarships for University Studies to the outstanding 8 students
and will increase the number as needed and preliminary results.
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The implementation of the sponsoring Orphans 
Victims of Tsunami is completed successfully, 

which hit the Indonesian city of Banda Aceh on 25 
December. It covered providing health services, 
education, guidance, training and rehabilitation 
services, in addition to the rehabilitation of 
mothers and foster mothers for the children 
who have lost their parents. The services 
provided to children are in cooperation with 
reputable execution agencies, such as Bait Al Mal 
Muamalat and Rumah Al-Zakat, in coordination 
with government authorities. The project was 
designed to be in line with local communities’ 
values and customs, thus ensuring both spiritual 
and physical rehabilitation. The program has 
succeeded in providing all the essential elements 
of a decent life for orphans, including health, 
education, recreation and guidance.. 

5,310 2,000

9.4

Orphans who lost 
one or both parents

Orphans covered 
by the grant

Million US $ is the value of  the 
donation

Beneficiary Groups and Impact
The project benefits 5,310 orphans who have lost either or both of their parents, 
supported by 20 volunteers from all parts of the world. The total amount allocated to the 
project was US$ 28.5 million for 15 years. Fael Khair accounts for US$ 9.4 million of the 
total allocation to sponsor 2,000 children. Out of the $30 per orphan monthly allocation, 
a deduction of 1 dollar for teachers’ salaries and 5 dollars for health and treatment, school 
fees and clothes is made. The project had a positive impact on the orphaned children by 
sponsoring them until they become capable of joining universities and integrating into 
the society through work for their own benefit and that of their societies to be agents of 
development in their countries. 

Implementation Timeline 
and Progress
The project is one of the projects that started and 
ended successfully. The project began after the 
tsunami in 2004 and continued until April 2017. When 
the orphans reached 18 years of age, the second 
phase started with the granting of scholarships to 
outstanding students. In cooperation with local 
authorities in Indonesia, and follow-up programs for 
these students.
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Combating Ebola Outbreak in  
West Africa

The total cost of 
the project

Teachers and health
workers trained

Temperature sensors distributed to 
schools and health units

Million $
35 8,500

67,000
The Project Implementation Timeline

2015 2020

7
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35The program includes the provision of health, education, extension, training and 
rehabilitation services to orphaned children in cooperation with reputable 
implementing agencies and in coordination with government authorities
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The outbreak of Ebola caused heavy and 
unprecedented economic, development and 
human losses in West Africa, particularly in Sierra 
Leone, Liberia and Guinea. The negative economic 
impacts affected public life in the three countries as 
a direct result of the drop in government revenues 
from taxes, custom fees and commodities, leading 
to inflation and an upsurge in prices of many 
consumer goods. The three countries suffered 
from the increased number of casualties from 
the devastating epidemic, which had detrimental 
effects on progress and sustainable development 
results in those countries. The epidemic took its 
heavy toll on the social bonds within families due to 
the spread of panic among the patients and those 
with whom they interact with. The project made a 
significant contribution in support of the education 
sector (it helped reopen closed schools) and health. 
Four health centres were established and equipped 
in the epidemic hotspots of Guinea.

Socio-economic Results The main completed /near-completion 
components of the project

Training of 15994 persons and teachers 
on epidemic preventive measures

Establishing four health centres to detect and 
treat the epidemic in the most affected places 
in Guinea

Distributing a total number of 67,700 
Thermometers sensors to detect the disease 
in schools

Providing 292 schools with modern 
hygienic facilities, such as toilets and drinking 
water wells

Distributing 50 computer-linked thermal 
cameras to airports and public places
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The project contributed to the efforts made to 
combat the outbreak of Ebola in four African 

countries, namely Mali, Sierra Leone, Guinea and 
Liberia, and preventing its spread beyond these 
countries. The project places special emphasis on the 
sectors of health and education, providing support 
for health infrastructure and the safe re-opening of 
schools, which remained closed for months in these 
countries for fear of the spread of the disease among 
students. The top priority of schools was the installation 
of temperature sensors (at school entrances and 
educational facilities) to detect, isolate and treat 
teachers and students suspected of infection. Airports 
and public places were provided with computer-
linked thermal cameras  among travelers and the local 
population.

Total amount allocated to this project was US$ 35 
million, distributed among the four countries as 
follows: US$ 12 million for Guinea, US$ 6 million for 
Liberia, US$ 6 million for Sierra Leone and US$ 2.5 
million for Mali. The remaining US$ 8.5 million was 
deliberately planned for crosscutting projects and to 
strengthen the regional epidemiologic surveillance.

12 2.5 8.56 6
Million  US$ Million  US$ Million  US$Million  US$ Million  US$

Planned for crosscutting 
projects and to strengthen 
the regional epidemiologic 
surveillance. 

 Guinea  Liberia  Sierra Leone  Mali
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The project is the latest approved project; it aims 
to establish and provide various educational and 
medical facilities, clean water and sanitation services 
for the affected community in the region and 
encourage their stability to lead a normal and safe 
life. The project is estimated to cost US$ 63.3 million 
and is in early stage to identify the needs, prepare 
project design and tender documents in coordination 
with Government authorities, local & international 
organizations.

Construction of Utilities & Services in  
Al Malam Region in South Darfour, Sudan

Million $63.3 The Project Implementation Timeline

2018 2022

8
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A plan of action is underway on the program activities 
with regard to the epidemic preventive measures 
and reemergence precautions in affected countries, 
through providing preventive training courses and 
awareness lectures for the local population and the 
development of hygienic facilities in schools, public 
places and elsewhere.

Beneficiary Groups and 
Impact
More than 67,000 thermometers sensors were 
distributed to schools and health units. More 
than 8,500 teachers and health workers have 
received training on the use of the sensors and 
implementation of the prevention procedures. 
Training was also provided to numerous 
medical equipment specialists working in health 
laboratories and the laboratories prepared by the 
Project (four are almost ready and five still in the 
contracting phase). Moreover, tens of thousands of 
children in schools and thousands of passengers in 
airports and public places were examined for early 
diagnosis of the disease.
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