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وتنفيذ    2021المتحدة في عام    األمم لموئل    األنشطة البرنماجية عن    اإلبالغ المتحدة، بما فيها    األممشطة المعيارية والتنفيذية لموئل  األن  7األجندة رقم:  

المتحدة لجائحة مرض فيروس كورونا    األممالرئيسية وأنشطة التعاون التقني، وآخر المستجدات بشأن استجابة موئل    والبرامجالفرعية    البرامج

 .والمناطق المتضررة من النزاعات والكوارث  واألقاليم المتحدة في البلدان،   األممومشاركة موئل 

        Thank you, Mr. Chair, since this is the first time my delegation takes the floor, I wish to thanking you 

for guiding us through this session very ably, and to thank the ED and the Secretariat for preparing all 

working documents in a timely manner. Now allow me to switch in Arabic. 

والصين وكذلك   77ال  عن مجموعة    الشعبية بالنيابةية الديمقراطية  الجزائر  ةالجمهوري التي أدلت بها ممثلة    االفتتاحية الكلمةاضم صوت وفد بالدي الى  

 د.تحت هذا البن  الكلمة التي ادلت بها ممثلة جمهورية الباكستان اإلسالمية بالنيابة عن مجموعة اسيا والمحيط الهادي

 السيد الرئيس، 

الشكر الى المديرة التنفيذية لدعمها جهود إعادة اإلعمار للمستوطنات البشرية في البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث بوجه  تأأود ان  

اعتمادها مجاال رابعا  للتركيز ، عالوة على  2022للعام    األولى للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  لمقررات الجلسة   ا  وفق

  ضوء من  بشأن التجديد الحضري في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وما بعد الكوارث وما سلطته الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي  

يرى وفد بالدي بأنه على الرغم من الحاجة  .  على منع االزمات الحضرية والتصدي لها، جنبا الى جنب مع القدرة على الصمود والتأهب للكوارث

الى إيالء اهتمام خاص بالنزاعات المستجدة اال أنه من الضروري أيضا عدم اغفال أهمية استمرار البرنامج في دعمه وتقديم خدماته الى  الماسة  

ما شهادتين هامتين ولقد تابعنا المداخلتين للمحافظين من بيروت وبايدوا بكل اهتمام ونعتبره الدول المتضررة من النزاعات على حد سواء.جميع 

 بالنزاعات والكوارث. المتأثرةعلى مرونة البرنامج وقدرته على االستجابة لالحتياجات في المناطق 

 السيد الرئيس، 

على الرغم من جائحة فيروس كورونا والتي اثرت على تنفيذ أنشطة  ، و2023-2020للبرنامج للفترة    االستراتيجيةباإلشارة الى الخطة  

ان اشيد بخبرة ومهارات برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  اود    فأنني،  مات التقنية التي يقدمها البرنامجالبرنامج والزيادة في الطلب على الخد
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وال سيما إعادة  وهو ما لمسناه من خالل نشاطات البرنامج في فلسطين،  ،  والزراعة الحضرية  واالستجابة للجائحة  اإلسكان    تالبشرية في مجاال

القنصل دار  القدس،    تأهيل  الصلبة والتخلص  في  النفايات  تقديم خدمات  الجائحةواستمرارية  التوعية خالل  للزراعة  ،  منها وحمالت  والترويج 

 . في دولة فلسطينالمنزلية 

مساهمة موئل األمم المتحدة وخبراته وقيمته المضافة في حاالت   المعنون " ان اشكر المديرة التنفيذية على تقريرها    أود في هذا المقام أيضا  

والمشاريع المتخذة من قبل البرنامج الخاص للمستوطنات البشرية للشعب الفلسطيني خالل نشطة  ما تضمنه من بيان لألو،  " ةاألزمات الحضري

"   البرنامج المعنون، وي الضفة الغربية والقدس الشرقيةف، وإجراءات تسجيل األراضي  بالتخطيط المكانيفيما يتعلق    2022-2018الفترة من  

 إعادة البناء بشكل أفضل" في قطاع غزة، والدعم المقدم إلعداد خطة الحضرنة الوطنية. 

ومعالجة االحتياجات الحضرية  ،  التأكيد على أهمية هذه البرامج في تحسين ظروف اإلسكان في دولة فلسطينان نعيد  نود  في هذا الصدد،  

ظل  جديدة واهداف التنمية المستدامة، في قدرة الحكومة الفلسطينية على تحقيق اجندة الحضرنة الز يالتي نمر بها، وتعز في ظل الظروف الصعبة 

وإجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي تقف عائقا  امام تحقيق خطط الحضرنة والتنمية التحديات التي تواجه الحضرنة في فلسطين المتمثلة في القيود  

وإقامة المناطق العسكرية وبناء  االستعمارية  على األراضي وتخصيصها في بناء المستوطنات  واالستيالء  لضم الغير شرعي  نتيجة االمستدامة  

أدى الى ندرة  األمر الذي  والقوانين الدولية،    ةمن والجمعية العامة ذات الصلارات مجلي األلقرالجدار الفاصل في الضفة الغربية على نحو مخالف  

 األراضي والى تنمية حضرية غير مخطط لها. 

 السيد الرئيس، 

ل العربية ومكتب البرنامج في دولة فلسطين على محورية نتوجه بالشكر للمكتب اإلقليمي للبرنامج في الدو  ال يسعنا في هذا المقام اال ان 

على دعمهم ألنشطة البرنامج في دولة  جميع الشركاء  الدور الذي يلعبونه لتحقيق رؤية البرنامج في دولة فلسطين، وكذلك الشكر موصول الى  

سطينية على مجابهة التحديات التي تواجهها في تسريع تنفيذ خطة التنمية وندعوهم لالستمرار ومضاعفة جهودهم لمساعدة الحكومة الفل  ،فلسطين

 .  والتكيف مع تغير المناخ الجديدة،واألجندة الحضرية  2030المستدامة للعام  

 شكرا السيد الرئيس،


