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برنامج مساعدةة االشعب االفلسطيیني/ برنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي

بيیانن صحفي

يبحث مع االوززير االمالكي سبل) UNDP(االممثل االخاصص لبرنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي 
االتعاوونن االمشتركك

يیومم ااألثـنيین   صباحح ااـل ررياضض ااـلمالكي  االدكتورر  ووززير االخاررـجيیة االفـلسطيیني  ٬، االمـمثل1/06/2015ااستقبل 
مم االمتـحدةة ااالنـمائي  االجـديد) UNDP(برنـامج مـساعدةة االـشعب االفلـسطيیني/ االـخاصص لبرنـامج لال

.في مقر ووززااررةة االخاررجيیة في رراامم هللا االسيید ررووبرتو فالنت

له االنجاحح ووأأستهھھل االمالكي االلقاء بالتهھھنئة للسيید ررووبرتو فالنت على ااستالمم مهھھامه االجديدةة ٬، متمنيیاً 
في مهھھمته االجديدةة في ددوولة فلسطيین٬، حيیث أأكد على ااستعداادد ووجاهھھھزية ووززااررةة االخاررجيیة بالتنسيیق
.مع مكتبه في مختلف االقضايا لتقديم كافه االتسهھھيیالتت ووااإلمكانيیاتت٬، من أأجل إإنجاحح مهھھامه االجديدةة

في ااألررضض االتي يعيـیشهھھا ااـلشعب االفـلسطيیني  أساووية  صوررةة ااألووضاعع االـم في  ضيیف  مالكي ااـل ووووضع ااـل
.االمحتلة٬،كما أأططلعه على أأخر االتطوررااتت االسيیاسيیة في ااألررضض االمحتلة

ووتباددلل االطرفيین االعديد من االمباددررااتت ووااألفكارر االمميیزةة وواالجديدةة االتي ططرحهھھا االسيید فالنت٬، االتي يعمل
ـمائي  مم االمـتـحدةة ااإلـن ـامج ااأل ـوماتت وواالمـعـرفة) UNDP(ـعـلى تنـفـيیذهھھھا برـن ـباددلل االمعـل في ـمـجالل ـت

ووااإلصالحاتت االتطوررية وواالتأييید٬، باإلضافة لتنفيیذ االمشارريع االخدماتيیة االعامة بشكل سريع ٬، حيیث أأططلعة
االوززير االمالكي على بعض االمشارريع االتي سيیتم تنفيیذهھھھا بدعم فنزوويلي في مجالل االصحة في االضفة

.االغربيیة ووقطاعع غزةة

إإلتزاامه أأكد ـعلى  مالكي ـعلى ـحسن ااإلستقبالل٬، ـحيیث  االوززير ااـل فالنت  رتو  شكر ااـلسيید ررووـب جانبه  من 
لتنفيیذ برنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي إإتجاهه االقضيیة االفلسطيینيیة ووددعم تطلعاتت االشعب االفلسطيیني
في تـقديم كـافة االمـساعدااتت ااإلنـسانيیة ستقاللل وواالعـيیش االكـريم٬، مـشدددااً عـلى ررغبـته  بالحـرية ووااإل
للشعب االفلسطيیني٬، كذلك االعمل على ااإلسرااعع في تنفيیذ بعض االمشارريع ذذااتت االصله بإعمارر قطاعع

٬، في إإططاررغزةة٬، باإلضافة االى االمساهھھھمة في ااستكمالل بناء ووتطوير االمؤسساتت االفلسطيینيیة االمختلفه
.جدوولل أأعمالل برنامج االتنميیة االفلسطيینيیة

سفيیر دد االوززير ااـل مع  قاء  ضر االـل االدوولي٬،. ـح عاوونن  صاددية وواالـت شؤوونن ااإلقـت االوززير لـل ساعد  يیاززجي ـم الد ااـل ـخ
.االسيید خالد شهھھواانن )UNDP(كذلك االمدير االعامم االتنفيیذيي لل 


