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 موئل األمم المتحدةفي اجتماع برنامج  مانع   سلطنةكلمة 

 م 2021يوليو  1يونيو الى  29

 

 سعادة الرئيس،

 سعادة رئيس جمعية موئل األمم المتحدة،

 سعادة المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة،

 المندوبين األفاضل،

 

 السيد الرئيس،

هذذذذل الفرألذذذة ألمذذذةر المذذذديرة التنفيذيذذذة لموئذذذل األمذذذم المتحذذذدة، نتهزأ

هذذذا اتجتمذذاع رفيذذ   بترتيذذ  المميذذزالسذذيدة ميمونذذة مذذريي، وفري هذذا 

أعمذذذا  سذذذير  تنسذذذي المسذذذتوا بافضذذذافة ولذذذى جهذذذودهم الة يذذذرة فذذذي 

   .19-المنظمة خال  هذا الوقت العصي  من جائحة كوفيد 

الذذرئيس للتربيذذ  باألعاذذاد ال ذذدد فذذي  مذذن سذذعادة ذنافكمذذا أبلذذ  

ل نذذذة الممنلذذذين الذذذدائمين لموئذذذل األمذذذم المتحذذذدة الذذذذين اناذذذموا ولينذذذا 

 .مؤخًرا

 التنمية المستدامة:

سعع سلسعع عمال إعع تلقيععألداف ععتلميععالملليامإ ععالليإ ععاال ال عع ل

خعععإدلقج   فععع لتعععيللاسعععاللد ل  ىلوال عععالليإعععا ل لي عععع ل

ليإععا حلث عع لدععالل اإعع جل ليبععلل الليامإالععال ااسعععال   عع ل ل

لبإب ركععععال(م٢٠٤٠)لاسععععاللد ل اللياوم ععععالي امإ ععععاللي إلل  ععععال

ل-لوعع ر لبعع لي عع اللي عع ع تلليلإيععالصعع ث لثضععل ل عع لسعع   ا

يامف ععععيلرعلععععال إعععع تللمس سععععيلكإإكعععع ل-ل ر عععع  لهللالثفظعععع 

لليامإ ععععالل اشععععلملليععععي لليإكعععع  يللإلوعععع رل يععععيلح(م٢٠٤٠)

:لم يال دفعع ل  عع لليف ج ععاحل   عع ل20لدلخععإدلليععبإجلتععيللي إلل  ععا

ل اعععاج لي ك عععال ععع ل االز عععال رلف عععالثضعععللالدمإ عععالداف عععت
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للي إلل ععععيحلليمإععععال دا  عععع للي ععععك   احلي الإ عععع ىل  لضععععاا

ليامإ عععاللا اإ   عععاللمب ععع جلبععع  للياعععالزتلداف عععتل  عععأل لي إععع 

 لا ا ععععع جلال ليب ل عععععالي افععععع لل  عععععألليإعععععالرجلليعب   عععععال

 لسععالإيف لبشععك ل  ععاالمحلب إلضعع تالقيععألداف ععتللياععالزتلبعع  ل

دازلعع للي ععك تل لة شعععالليإ ا فععال ليبععلل اللاسععا إ رلالبشععك ل

ل م لال  اك   .ل

 يال عع للدكععال  ععألمتلسعع عمال إعع تلداععلألل  ععألدبمععأللة مععا ل

تععيليععيللليإلعع دحل دضعع ل عع للي   سعع ىل ليإبعع جرلىلللة إ ععا

 ليبععلل ال عع ليععالكف عع لبااف ععتلميععالتف حل لعع ديليععيلللياععلألل

ك  اعععالجلوب  عععيليفععع ال  بععع جاللاسعععاال ال ليإ ععع  ل ل لي اليعععال

 لي ععععإمل ليإشعععع ركاحل  إ  فعععع ل عععع الرلسعععع التععععيلليإلاإعععع ل

للي إ  يل مععيل شعع د حللة ععللليععي ل كعع للي عع عمال عع لداف ععتللي الععا

 ععع للإل لععع زلىلليإ إاسعععالتعععيلليإلععع اىلليل   ععع الي امإ عععال

ليإ عععععاال اللا ا ععععع جلال لا اإ   عععععال ليب ل عععععال لي ف ت عععععال

ل لي   س الخإدللي مالىلليإ ض ا.ل

 ل اإعععاىللي ععع عمالتعععيلسععع  ف ليااف عععتلد ععع للةيعععالمل  عععأل

 شععع ركال لاإ  عععال لسععع القلإ  ععع ل مفععع لبععع تل  عععد ي الداف ففععع ل

 عللي عع ألل  دس عع ىلليإلاإعع لليإععا يحلدشععإ للةتععللجل ليفعععل

 يععال عع لل إععتل ففععاملليشععللكال ليإالومععاحل يضععإ تلليإ ك ععال

ليإلاإ  ععالة مععا لليامإ ععاحلبإعع لل عع يالتععيللاسععاال اللا ا عع جلال

ل لا اإ   ال ليب ل ا.

 ال يئة الحارية:

دا ععع للاسعععاللد ل اللي إلل  عععالس  سععع ىل   عععالي امإ عععال  عععأل

   عععأل  عععاا لليإا تظععع ىحل  مفععع لداالعععالليإ عععاا لليعععاوميل

 Special Planningل مععععع وتلليا عععععع  لةلىلليعب  عععععاللي  صعععععا

Zones حل يعععال ففعععامل العععاللفعععاملدعب فععع لقيعععألدعععات للمج لىل
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لإلجلر ل ليا ععععع  لليف  يععععالي إمعععع وتلةلىلليإفا عععع ىلليف  ععععال

ليعب   ععال لي ف ت ععاحل دفععامللي   سعع ىللي إلل  ععالب ععفال   ععال

دععععاللل لاإ ععع ىل إلل  عععال اللبععععاحلة معععال   عععاال احلقيعععأل

  ةبععالي  عع لل لي إعع حل  عع جر ل  ععأللي ععإاجلتععيل  عع ل  ا عع ل

لليإال للىحل  لدفالاللي إ  ىللياضللال ليللف ا.

 مةافحة جائحة كورونا:

ل اإععاىللي عع عمالخعععالي ااف ععدللا ا عع ج لتععيللعع للععل مل

 الليإا عععيللسعععا م   الدشعععفاللي العععال ععع لليإال عععللىل  عععأللي ععع 

 لإل   إععيل لي عع يإيحل دفععامللي عععالقيععألج ععالليلفععاجلليإبي يععال

ي ا ف عع ل عع لةتعع رلدععال   ىلليل  اععال  ععأللا ا عع جلليععاوميحل

 عععع لخععععإدلدفععععالال لإا ععععال عععع للإل ععععلل لىل ليإبعععع جرلىل

ليااف دلععالليإا  فععالب يضععلل  ل ليلسععامل دا عع  لب لععاللة إعع دل

إااسعععالب إلضعع تال لاسععا إ رل ج ععالليإدس عع ىللي ععل ل ل لي

لقيألثالتدلي ا للي إ ل لياشل  ل ثالتدل  لت ا.

  ععع ل   ععع لمخعععللتععع تليعععي للةز عععالملفعععلىلميإ عععالصعععم  ال

ليإكععع تلك ثعععالميعععالملليا عععع  للي إلل عععيلليإ عععاالمل ميإ عععال

قجرلجل بععع جال  فععع ي الليإعععاتللييك عععالتعععيل إ  ععع ىلليا عععع  ل

 ليامإ ععععاحل يععععال عععع ل إ ععععسللي عععع عمال  ععععألب اردعععع لتععععيل

لساللد ل اللياوم الي امإ اللي إلل  ا.لا

 التعاون بين السلطنة وال رنامج في الم اتت المشتركة:

د  عع للي عع عمالتععيلد دلععدلليشععللكالليف  يععال عع لبل عع  اللة ععال

ليإااعععا لي إ عععااوم ىلليبشعععللالي إ ععع يإالتعععيلداف عععتلميعععالمل

ليامإ ععالليإ ععاال ال  ععألليإ ععاا لليععاوميحلبإعع للاالتععتل عع لرعلععال

مل لاسععاللد ل اللياوم ععالي امإ ععاللي إلل  ععاحل  عع ل2040 إعع تل

لميال الض  لليا   تل ليشللكالليإاا  ا:ل
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دمف ععيللاسععاللد ل اللي إلل  ععالتععيل إ عع لليإا تظعع ىل داف ععتلل-

لليامإ الليإاالز الب  لليإاتل ليالإ  ىلليللف ا.

بمععع  لليفعععارلىللياوم عععالبشعععك ل اك  ععع ل ععع ل  ث عععالثاكإعععالل-

ل دمف يلليإااا لليفمي.لاساللد ل ال

  عععأل  عععاا لج يعععيليإا ب عععاللدععععالللليإلصعععاللياضعععل ل-

لياا فععع ىللي إلل  عععالبإععع للإكعععا ل ععع لداالعععاللة يالععع ىل دف ععع ال

ل لإل لل لىلليإز الياا   لليامإ اللي إلل  ا.

 قةلد عععللللي ععع عمال فاجيععع لتعععيلليإلععع اىلليإعععيكار لت  فععع ل

لملليامإ عععالد ععع ألراعععالليااعععال ىلبكععع لقصعععللرليااف عععتلميعععا

ليإ عععاال الحل د عععتللي ععع عمالتعععيللتلدبععع جدللي بعععللىل دلععع ر ل

ليععا دلتععيل  عع ليععيللليإماععا لرت عع لليإ ععاا لسعع كاتليعع لج رل

لكب للتيلداف تليي للايالم.

ل

 


