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التفتيش المشتركة بشأن نتائج  :  14األجندة رقم   األمم  في موئل  واإلدارة  الذي أجرته للتنظيم  االستعراض الذي أجرته  إحاطة تقدمها وحدة 

 .المتحدة

 

Thank you Mr.Chair, and kindly allow me to deliver the statement of the State of Palestine in 

Arabic 

 

 . والصين 77ال بالنيابة عن مجموعة  الجزائر الشعبية الديمقراطيةجمهورية  ةبها ممثل تالتي أدلاالفتتاحية اضم صوت وفد بالدي الى الكلمة 

 السيد الرئيس، 

دة ويولي يشكر وفد بالدي اإلحاطة التي قدمتها وحدة التفتيش المشتركة بشأن نتائج االستعراض الذي أجرته للتنظيم واإلدارة في موئل األمم المتح

ت ل البرنامج ونقاط الضعف والقوة وعمليااأهمية بالغة إلدراجها في اعمال المجلس التنفيذي حيث يمكننا االضطالع عن كثب على سير اعم

 اإلصالح الواجب اتخاذها.   

 السيد الرئيس، 

والتي تشير الى التحديات التي يواجها برنامج   التفتيش المشتركةبالغ مجموعة االستنتاجات والمقترحات الواردة من وحدة  وفد بالدي باهتمام  بع  يتا

لنا بضرورة هذا التقرير بمثابة جرس انذار    نعتبركما ،  والموظفين المالئمين  المالية  األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في ظل عدم كفاية الموارد

في مجال الحضرنة وتعزيز التنمية  لمتحدة للمستوطنات البشرية توحيد وتنسيق الجهود لتعزيز الدور الفعال والريادي الذي يقوم به برنامج األمم ا

المناسب للجميع على نحو ال يترك احد او مكان خلف الركب، وال سيما في الدول األقل   المسكنوتوفير  المستدامة والشاملة للمستوطنات البشرية

   ، والبلدان المتضررة من النزاعات والكوارث.نموا

 السيد الرئيس، 

جهود اإلصالح   إطارفي  التوصيات الواردة في التقرير    للعمل علىجهود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية    د بالدي بالشكر علىيتوجه وف

 استراتيجية، وكذلك المبتكرة لتنويع مصادر تمويله وإقامة شراكات عمليات استحداث األساليب في  جالبرنامجهود وكذلك  البرنامج،التي يقوم بها 

 . لالستمرارقشف من أجل ان يبقى البرنامج قابال جراءات التإلتكثيف ما تقوم به من 

 السيد الرئيس، 

والتوجيهات الصادرة من أجهزة صنع السياسات والتي   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةلكل هذه اإلنجازات تؤكد على القيادة الحكيمة  

 .ومكانته البرنامجتؤدي الى تعزيز دور جميعها 

 الرئيس،شكرا السيد 

 


