السيدة الرئيسة
ت+ول+ي ح+كوم+ة امل+ملكة اه+تمام+ا ً ك+بير ب+شأن ال+الج+ئني ف+ي ال+عال+م وم+عان+ات+هم وه+ي ت+قوم ب+دور ف+عّال ف+ي ه+ذا
امل+جال م+ن خ+الل امل+ساع+دات ال+تي ق+دم+تها والزال+ت ت+قدم+ها م+نذ ت+أس+يس امل+ملكة وان+سجام+ا ً م+ع ق+يمنا ال+دي+نية
و األخالقية.
السيدة الرئيسة
ت+دع+م امل+ملكة وال زال+ت م+شاري+عا ً ل+لمفوض+ية ال+سام+ية ف+ي ع+دة م+ناطق ف+ي ال+عال+م س+واء ف+يما ي+خص اش+قائ+نا
ال ++سوري ++ني ح ++يث ي ++تم ال ++تعام ++ل م ++عهم ك ++مواط ++نني ح ++يث اس ++تقبلت امل ++ملكة ح ++وال ++ي  ٢٩١أل ++ف وت ++م م ++نحهم
الخ++دم++ات ال++صحية امل++جان++ية و ك++ذل++ك الخ++دم++ات ال++تعليميه ح++يث ت++م ت++سجيل  ١١٤ال++ف ط++ال++ب ف++ي امل++دارس
ال+حكوم+ية ف+ي ج+ميع امل+راح+ل؛ ك+ما ت+م انخ+راط+هم ف+ي س+وق ال+عمل وت+قدي+م ال+تسهيالت ل+ذل+ك ب+منحهم اإلق+ام+ة
ال+نظام+ية وت+وف+ير امل+عيشة امل+الئ+مة ل+هم .وك+ذل+ك ف+يما ي+خص األش+قاء ف+ي ال+يمن ح+يث اس+تقبلت امل+ملكة م+نذ
ب+داي+ة االزم+ة ف+ي ال+يمن ح+وال+ي  ٦٠٣,٨٣٣أل+ف ي+مني وت+م ت+صحيح أوض+اع+هم ل+إلق+ام+ة ب+شكل ن+ظام+ي ح+يث ت+م
ت++سجيل  ٢٨٥٠٠٠أل++ف ف++ي امل++دارس ال++حكوم++ية وت++وف++ير الخ++دم++ات ال++ضروري++ة األخ++رى ل++ضمان ح++ياة ك++ري++مة
ل+هم .ك+ما ي+قوم م+رك+ز امل+لك س+لمان ل+إلغ+اث+ة واألع+مال اإلن+سان+ية ب+تنفذ ال+عدي+د م+ن امل+شاري+ع وذل+ك ل+تقدي+م ال+عون
ل++ألش++قاء ف++ي الج++مهوري++ة ال++يمنية ح++يث ب++لغ ع++دد م++شاري++ع امل++رك++ز ف++ي ال++يمن ف++قط ح++وال++ي  ١٥٣مش++روع٫
وت+شمل  ٥٩مش+روع ف+ي األم+ن ال+غذائ+ي واإلي+واء و  ١٨مش+روع ف+ي ال+تعليم و الح+ماي+ة وال+تعاف+ي امل+بكر و ٦٦
مش+روع ف+ي ال+صحة وال+تغذي+ة وامل+ياه واإلص+حاح ال+بيئي ك+ما أن ه+ناك  ١٠م+شاري+ع ف+ي اإلت+صاالت ال+خاص+ة
ب++حاالت ال++طوارئ والخ++دم++ات ال++لوجس++تية ٫وق++د ب++لغت ك++لفة امل++شاري++ع ح++وال++ي  ٦٢٩٫٥٤١٫٨٩٨م++ليون دوالر
أم++ري++كي ٫إض++اف++ة ال++ى ذل++ك ف++إن إج++مال++ي م++ا ق++دم++ته امل++ملكة ل++ليمن م++نذ م++ارس  ٢٠١٥ح++وال++ي  ٨م++ليار دوالر
أمريكي.
ك++ما ت++ول++ي امل++ملكة اه++تمام +ا ً ب++وض++ع ال++الج++ئني ال++روه++ينجا ،ح++يث ص++در ال++توج++ية ال++سام++ي ال++كري++م م++ن م++قام
خ++ادم الح++رم++ني الش++ري++فني امل++لك س++لمان ب++ن ع++بد ال++عزي++ز -ي++حفظة اهلل -مل++رك++ز امل++لك س++لمان ل++إلغ++اث++ة واألع++مال
اإلن++سان++ية ب++تخصيص م++بلغ  ١٥م++ليون دوالر مل++هاج++ري ال++روه++ينجا .ك++ما ق++ام امل++رك++ز ب++زي++ارة ت++فقدي++ة مل++خيم
"م+ان+وق+ان "،ل+الج+ئني ال+روه+ينجا ف+ي ج+مهوري+ة ب+نغالدي+ش ال+ذي ي+ضم  ١٠٠أل+ف الج— وذل+ك ب+التنسيق م+ع
ِ
+بنغالدش+ية وامل+نظمة ال+دول+ية للهج+رة وت+عتبر ه+ذة ال+زي+ارة ال+ثال+ثة ل+لفريق ب+عد ال+زي+ارة
ال+جهات ال+حكوم+ية ال
االول+ى مل+خيم "ك+وت+ا ب+ول+ونق" ٫ك+ما أن امل+رك+ز ي+درس ت+نفيذ م+شاري+ع ف+ي م+جال ال+صحة تحقق األث+ر اإلن+سان+ي
واإليجابي في مخيمات الالجئني الروهينجا.
السيدة الرئيسة
ان ال ++تعاون ب ++ني امل ++ملكة ومؤس ++سات وأجه ++زة األم ++م املتح ++دة ب ++شكل ع ++ام وامل ++عنية بشؤون ال ++الج ++ئني وف ++ي
ال++شأن اإلن++سان++ي ب++شكل خ++اص مس++تمر ون++تطلع ب++كل ال++تقدي++ر ل++لزي++ارة امل++رت++قبة مل++عال++ي امل++فوض ال++سام++ي
لشؤون ال++الج++ئني ال++ى امل++ملكة األس++بوع امل++قبل ول++قاءه ب++املسؤول++ني وال++تي س++تسهم ف++ي ت++عزي++ز ال++تعاون ب++ني
اململكة واملفوضية بما يخدم حماية و رعاية الالجئني في جميع انحاء العالم.
وشكرا ً السيدة الرئيسة

