
 

 

 مقدمة بحث عن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

انطالقاً من دور المملكة العربيّة السعودية الفعال في معالجة ودعم الدول على اختالفها دون أي تمييز للتخلص من 

الكوارث اإلنسانيّة، ومن ضرورة وقوف اإلنسان إلى جانب أخيه اإلنسان في كل محنة وفق تعاليم األزمات، ومخلفات 

 .الّدين اإلسالمّي تم تأسيس مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيّة

 بحث عن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

م يد المساعدة لكل محتاج، وفق مبادئ إنسانيّة بحتة، ويعتمد بهذه المهّمة يعمل مركز اإلغاثة واألعمال اإلنسانيّة على تقدي

التي ألقاها على عاتقه أمام هللا وشعب على دقيقة في الّرصد، وتحديد المحتاجين، وتقديم المساعدات لهم، وقد حقق المركز 

 .العديد من النّجاحات المتميزة في هذا المجال

 عمال اإلنسانيةمركز الملك سلمان لإلغاثة واأل

إن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيّة هو مركز دعم وتقديم المساعدات اإلنسانيّة سعودّي، يقدم خدماته على 

نطاق عربّي ودولّي، تم تأسيسه بتوجيهات خادم الحرمين الّشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حاكم الّسعودية، 

اعدة للمحتاجين حول العالم، وقد نفذ المركز عدد كبير من المشاريع والمبادرات والبرامج بهدف تحقيق لمد يد العون والمس

دولة حول العالم بالتعاون مع عدد من الّشركاء اإلقليميين،  37الغاية التي وجد من أجلها، وقد غطت هذه المشاريع حوالي 

 .والّدوليين

 واألعمال اإلنسانيةمتى تم تأسيس مركز الملك سلمان لإلغاثة 

ميالدي، وعند افتتاح  2015تم تأسيس مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيّة في الثالث عشر من شهر أيار لعام 

هذا المركز أكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أنه تم تأسيس هذا المركز انطالقاً من تعاليم الّدين اإلسالمّي ومبدأ 

ف، والحفاظ على حياة اإلنسان، وصحته، وأضاف الملك سلمان أنه تم تخصيص مليار لاير لألعمال اإلنسانيّة إغاثة الملهو

 .بهذا المركز، أضافة إلى المبالغ التي تم تخصيصها إلغاثة الّشعب اليمنيّ 

 من هو مدير مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

األعمال اإلنسانية هو الّدكتور عبدهللا بن عبد العزيز الّربيعة، والذي يشغل منصب إن مدير مركز الملك سلمان لإلغاثة و

ميالدي، حاصل على درجة  1955مستشاراً بالديوان الملكّي أيضاً، والمولود في الثالث والعشرين من شهر شباط لعام 

مة من جامعة البرتا، ادمنتون الكندية، قام البكالوريوس في الّطب والّجراحة من جامعة الملك سعود، و زمالة الّجراحة العا

باإلشراف على العديد من المشاريع الصحيّة، واألكاديمية في المملكة، وقد حصل على العديد من الجوائز واألوسمة 

الوطنيّة، والدّولية منها وسام الملك عبد العزيز من الّدرجة األولى، ووسام االستحقاق من جمهورية بولندا من الّدرجة 

 .الممتازة

 أهداف مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

إن الغاية الرئيسة من تأسيس مركز سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية هو المساعدة وفعل الخير بغض النظر عن شخصية 

 :المحتاج وفيما يلي نورد أهم أهداف المركز

 الح الوطنيةإغاثة المنكوبين حول العالم بما ال يتعارض مع المص. 

 تقديم المساعدات واإلعانات لمحتاجيها بكل مرونة، وبدون تميز، أو تفرقة، وبكل مرونة، وشفافية. 

 االستجابة السريعة في التعامل مع األزمات اإلنسانية، واحتواءها. 

 استقطاب المتطوعين، وتأهيلهم للعمل في معالجة األزمات، والكوارث اإلنسانية. 

  ومتكاملة من المتبرعين، والمتطوعين للقيام باألعمال الخيريةبناء شبكة قوية.  

 إنجازات مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

 :حقق مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية العديد من اإلنجازات نذكر منها

 والحفاظ على المدارس آمنةتعقيم البنى التحتية في المنشآت التعليمية، وتأمين مختلف مستلزماتها ،. 

  دوالر أمريكي في العقد الحالي 310توفير مساهمات مالية تفوق. 



 

 

  مليون دوالر أمريكي تلبية لنداء دولة اليمن 273,7التعهد بتقديم مساعدة بقيمة. 

  مليون دوالر أمريكية لمفوضية وذلك لتأمين احتياجات النازحين في الداخل 31تأمين. 

 ألطفال، ومقدمي الرعاية الذين تعرضوا لخطر اإلصابة بجائحة كورونا، واإلهمال، توفير الحماية ل

 .واالستغالل، والعنف

 المساهمة في دعم المشاريع الصحية لخدمة الالجئين في معظم الدول العربية. 

 مها المساهمة في توفير الماء، والنظافة، وتحقيق اإلصالح البيئي في الصومال من خالل األموال التي يقد

 .يونسف، وشركائها في الصومال

 العمل على الحد من انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا في المدارس، وغيرها. 

 تأمين مستلزمات تسجيل الدروس مسبقا لألطفال الموجودين في المناطق البعيدة التي يصعب الوصول إليها. 

 د بعد الحداثةإعداد وتنفيذ الحمالت التوعوية بأساليب التعليم، والتعلم عن بع. 

 مشروعات اإلغاثة العاجلة التي يقدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

يقدم مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية مساعدات إنسانية بشكل فوري في الحاالت التي تتطلب التدخل السريع 

 :ومن هذه المشاريع نذكر

  مستفيد في محافظة تعز اليمنية 1,800,000ئية على سلة غذا 300,000توزيع حوالي. 

  طن، لمحافظة تعز اليمنية قدمت عن طريق اإلسقاط الجوي 58تأمين مساعدات طبية، وغذائية بما يعادل. 

 تأمين مساعدات غذائية وغيرها للمتضررين من إعصار تشاباال وميغ في جزر سقطرى. 

  ية لمحافظة عدن اليمنيةطائرة مساعدات إغاث 15إنشاء جسر جوي، ونقل. 

 توزيع حوالي ألف سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم وهران في الصومال. 

 إقامة مشاريع إعادة تأهيل األطفال المجندين، أو المتأثرين بالنزاعات المسلحة في اليمن. 

  األلغام األرضية، والتخلص من إطالق مشروع نزع األلغام في اليمن وذلك لتطهير معظم المناطق اليمنية من

 .المآسي التي تحدثها

  مشروع تقديم المساعدات للزائرين للمملكة السعودية، ومنه مساعدات دراسية، وصحية للسوريين واليمنين في

  المملكة

 طرح مشروع "لست وحدك" لمساعدة وحماية أسر األيتام في دولة اليمن. 

 سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيةالمشاريع المنفذة من قبل مركز الملك 

 :نفذ مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عدد من المشاريع بمختلف المجاالت

  األمن الغذائيمشروع في قطاع  612إنجاز. 

  مشروع في مجال الصحة 550إنجاز. 

  مشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات اإلنسانية 51إنجاز. 

  قطاع التعليم مشروع في 89إنجاز. 

  مشروع في قطاع التغذية 81إنهاء. 

  مشروع لوجيستي 15تقديم. 

  مشروع عمل خيري 23إنهاء. 



 

 

  مشروع في مجال المياه، واإلصحاح البيئي 66تقديم. 

  مشروع في قطاعات متنوعة 79إنجاز حوالي. 

 الدول المستفيدة من مركز سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

ات المقدمة من قبل مركز سلمان لإلغاثة اإلنسانية على المملكة السعودية بل امتدت لتشمل دول عدة لم تقتصر المساعد

 :منها

 طاجيكستان     

 العراق     

 ألبانيا     

 الصومال 

 اليمن     

 موريتانيا     

 بوركينا فاسو     

 سوريا     

 ميانمار     

 قيرغيزستان     

 فلسطين     

 إثيوبيا     

 السودان     

 إريتريا     

 جيبوتي     

 بنغالديش 

 أفغانستان     

 زامبيا     

 كازاخستان     

 بنين     

 األردن     

 سيرالنكا 

 السنغال 

 باكستان     

 الفلبين     

 الكاميرون     

 زنجبار     



 

 

 النيجر 

 تنزانيا     

  كيفية التبرع لمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

وهي منصة تبرعات خاصة بالمركز تم انشاؤها وفق المعايير الدولية للتسجيل والتوثيق التي تم تم إنشاء منصة ساهم 

اعتمادها من قبل لجنة المساعدات اإلنمائية، ومنصة التتبع المالي لألمم المتحدة، ووفق مبدأ الشفافية الدولية، وقامت 

ما يتعلق بذلك من معلومات من خالل زيارة الصفحة  بتبويب طرق التبرع وكل ما يتعلق بها، ويمكن االطالع ومعرفة كل

 ."من هنا "الرسمية للمنصة

 خاتمة بحث عن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

واإلنسانيّة، وال تميز في عملها هذا بين  تعد المملكة العربيّة السعوديّة من الّدول الراّئدة والسبّاقة للقيام باألعمال الخيرية

دولة وأخرى، أو إنسان، وغيره، يعبر مركز سلمان لإلغاثة الدّولية عن الّدور اإلنسانّي، واإلغاثّي الكبير الذي تقوم به 

هذا الكالم بشكل المملكة الّسعوديّة تجاه المجتمع الّدولي، انطالقاً من الواجب اإلنسانّي، وتعاليم الّدين الحنيف، وقد جسدت 

 .فعلي من خالل هذا المركز
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