
 ( UN- HABITAT ) 2022مداخلة االردن في الدورة اآلولى للمجلس التنفيذي لعام 

 

السيد رئيس  السيدة ميمونة محمد المديرة التنفيذية، اصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة،

  الجلسة المحترم 

   تحية طيبة مباركة وبعد

والذي يتناول  2022الدورة االولى للمجلس التنفيذي لعام  اشارك فيانه لمن دواعي سروري أن 

االنشطة المعيارية والتنفيذية لبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية بما فيها    مواضيع مهمة من أبرزها

لتقني ووتنفيذ البر  2021االبالغ عن االنشطة في عام   خر  آامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون ا

لتقدم  باالضافة الى    19  –المستجدات بشأن استجابة البرنامج لجائحة كوفيد   االجتماع الرفيع المستوى لتقييم ا

 . المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

انقل لكم  للجهود الكبيرة التي بذلت النجاح هذه الدورة، وان  بداية اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر والتقدير  

العامة  االشغال    االسكان   ادارة المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري معالي وزيرتحيات رئيس مجلس  

 .يحيى الكسبي  المهندس  المهندس

 اصحاب السعادة االفاضل،

-UN برنامجواركة مؤسسات المجتمع المدني  بمشمن خالل مؤسساتها الرسمية و  المملكةلقد سعت  

Habitat     الهمية هذا القطاع  الى النهوض بقطاع االسكان والتركيز على موضوع التنمية الحضرية نظرا

مرنة ، والذي هو " جعل المدن شاملة ، وامنة ، و من أهداف التنمية المستدامة 11باالخص الهدف و

  " ومستدامة

حدة للمستوطنات  ارجو ان ابين ابرز سبل التعاون بين المملكة وبرنامج االمم المتوبهذ الخصوص  

 : البشرية

لتعاون مع جامعة الدول العربية  قيام االردن ممثل بالمؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري با  -1

المنتدى الوزاري الرابع على هامش مجلس وزراء االسكان  بعقد    UN-Habitat  برنامح و

. وقد قام  جدا    هامةمحاور عملية    اشتمل على مجموعة  حيث  القى نجاحا كبيرا  الذي والتعمير العرب  

بتقديم الدعم الفني والمالي المباشر لرعاية اعمال المنتدى بقيمة مشكورا    UN-Habitat برنامج 

  .لى تغطية تكاليف مشاركة بعض الخبراء والمتحدثين االف دوالر باالضافة ا  5000

في  اعداد     UN-Habitat وبرنامج   العامة لالسكان والتطوير الحضري   التعاون ما بين المؤسسة  -2

في محافظة الزرقاء وتنفيذ المرحلة االولى     مدينة المجد السكنيةميم الهندسية لحديقة عامة في  التصا

 .لكامل المشروع  ( الف دوالر  60منها بتكلفة )  

  2016تقديم التقرير الوطني لالبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية في االردن من عام   -3

  UN-Habitat حيث قام برنامج    UN-Habitat والذي تعده المؤسسة بالتعاون مع 2021 –

  .سةبتعيين خبير اقليمي للمساعدة في مراجعة واعداد التقرير بناء على طلب المؤس



 .   UN-Habitat اعداد السياسة الحضرية مع وزارة االدارة المحلية مع برنامج  -4

 .اعداد دليل مواضيعي لتعميم االسكان في السياسة الحضرية الوطنية االردنية -5

-4-28االردن سيشارك بمستوى وزير في االجتماع عالي المستوى الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ  -6

2022. 

الفعاله المبنيه على اسس سليمه تقدم حلول وتحول التحديات الى    االردن يسعى دوما الى التشاركية  ان 

الملك  الهاشمية  صاحب الجالله    بقيادة حضرةفرص وذلك للوصول الى االردن  النموذج الذي يحتذى به دوليا  

 .عبد هللا بن الحسين حفظه هللا ورعاه

 الجتماعات الدورة االولى للمجلس التنفيذي  وفي النهاية اتمنى النجاح الكبير   

 والسالم عليكم ورحمة هللا و بركاته            

 


