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مساعدات السعودية لليمن
اإلنسانية  المساعدات  تقديم  سلمان  الملك  مركز  واصل 

مساعدات  شملت  التي   2015 نوفمبر  شهر  خالل  لليمن 

األمم  منظمات  عبر  غذائية  غير  ومواد  وصحية  غذائية 

جملة  بلغت  وقد  والوطنية0   الدولية  والمنظمات  المتحدة 

 409 اآلن مبلغ  لليمن حتى  المركز  التي قدمها  المساعدات 

مليون دوالر أي ما يعادل  1.55 مليار ريال سعودي.

اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  دشن   -

متنقلة  عيادة  جيبوتي،  في  اليمنيين   لالجئين  أبخ  بمخيم 

مع  بالتعاون  لالجئين،  الطبية  الرعاية  توفير  في  لإلسهام 

من  يومين  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي  الصحية.  السلطات 

سلمان  الملك  مركز  من  سعودية  إغاثة  طائرة  وصول 

أطنان  عشرة  متنها  على  تحمل  اإلنسانية،  واألعمال  لإلغاثة 

خاصة  طبية  وتجهيزات  ومعدات  الغذائية  المساعدات  من 

بالعيادة المتنقلة إلى مطار جيبوتي الدولي.

في  الجرحى  اليمنيين  من   3500 من  اكثر  عالج  استمرار   -

في  عددهم  بلغ  وقد  مختلفة.  بلدان  المستشفيات 

وفي   532 األردن  وفي   3,552 السعودية  العربية  المملكة 

السودان 320 .  

مدارس  في  يمني  طالب  الف   25 حوالي  استيعاب  تم   -

 
 

اهم إنجازات المركز

• 1.55مليار ريال 	

سعودي حتى 
نوفمبر 2015  

• 20 طائرة 	

إغاثة الى عدن 
وسوقطرى

• 700 ألف سلة 	

غذائية

• إعادة 18 ألف 	
من  العالقين 

اليمنيين

• قوافل بحرية 	
)8,040 طن 

مواد غذائية 
وطبية(
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بتكلفة  اليمن  من  اهاليهم  مع  نزحوا  والذين  المملكة 

قيمتها 75 مليون دوالر اي ما يعادل 290 مليون ريال سعودي 

حتى نهاية 2015.

لإلفادة  السعودية  العربية  المملكة  مشروع  إطار  في   -

للتنمية  اإلسالمي  البنك  يديره  الذي  واألضاحي  الهدي  من 

بالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 

الهدي  لحوم  من  ذبيحة  ألف   200 تخصيص  تقرر  اإلنسانية، 

لتوزيعها  الحج  موسم  خالل  تنفيذها  تم  التي  واألضاحي 

بالجمهورية  تضررا  األكثر  المناطق  في  مستحقيها  على 

الملك  مركز  بمعرفة  دفعات  على  نقلها  وسيتم  اليمنية، 

سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

الشراكات واإلتفاقيات
- اجتمع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام 

على مركز الملك سلمان لإلغـاثة واألعمال اإلنسانية الدكتور 

المساعدات  لجنة  من  بوفد  الربيعة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

باريس   - والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  لمنظمة  اإلنمائية 

مساعدات  تسجيل  بصدد  المركز  مع  للتشاور   )OECD(

المملكة  مكانة  وتعزيز  إعالء  في  يساهم  مما  المملكة 

كجهة مانحة دولية0



المساعدات العاجلة لمتضرري إعصاري تشاباال وميج
للوقوف على حاجات األشقاء في اليمن جراء إعصاري  تشاباال وميج فقد سير المركز 5 طائرات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلغاثة أرخبيل سقطرى تحمل 

50 طنًا من المواد اإلغاثية واإليوائية األساسية , يباشرها فريق من المركز لإلشراف على توزيع هذه المواد. وتشمل المساعدات 240 خيمة وحوالي 1,700  

بطانية وأكثر من 10آالف وجبة استفاد منها أكثر من 13 ألف شخص.  كما سّير المركز قافلة برية قوامها 128 طنًا من المواد اإلغاثية اإليوائية األساسية 

لألشقاء للمتضررين من اإلعصارين في محافظات شبوة، المهرة وحضرموت  في اليمن وتحوي 800 خيمة وأكثر من 20 ألف بطانية باإلضافة الى 3,300 

وجبة  استفاد منها أكثر من 27 ألف شخص.

- وقع المركز خالل هذا الشهر اتفاقيتين األولى مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان إستجابة لنداء اإلستجابة العاجلة التي اطلقته األمم 

اليمنيين. وأشار  الصحية وللنازحين  للمرافق  بتقديم خدمات صحية ومياه صالحة للشرب  )IMC( وتتعلق  الدولية  الطبية  الهيئة  والثانية مع  المتحدة0 

معالي الدكتور الربيعة إنه سيستفيد من هذه االتفاقية قرابة 300 ألف من النازحين اليمنيين في داخل اليمن، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان يقدم 

خدمات صحية سواء مباشرة أو من خالل المنظمات لما يقارب من 15 مليون يمني 0

- كان لزيارة وفد المركز لنيويورك األثر الكبير في  تغيير رأي المسؤولين الدوليين وممثلي الدول العظمى في األمم المتحدة عن المملكة وجهودها 

اإلغاثية في اليمن. كما قام الوفد بعقد خمس مؤتمرات صحفية كان لها الدور الكبير في شرح موقف وجهود المملكة من األزمة اليمنية.
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تبرعات الدول المانحة بماليين الدوالرات


