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الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون 
البنود ٨ و ٩ و ١٠ من جدول األعمال 

استعراض وتقييــــم التقــــدم احملــــرز يف تنفيــذ جدول أعمال املوئل 
اإلجراءات واملبادرات األخــــــرى للتغلب عــن العقبات أمام تنفيذ 

جدول أعمال املوئل 
  إعالن بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة 

رسالة مؤرخة ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١ وموجهـة إىل رئيـس اجلمعيـة العامـة مـن 
  املمثل الدائم لنيبال لدى األمم املتحدة 

أتشرف بإعالمكم بأن الشعب النيبايل بأسره يعيش يف حالة حداد عقب وفـاة ملكيـه 
جاللة امللك بريندرا بري بيكرام شاه ديف وجاللة امللك ديبيندرا بري بيكــرام شـاه ديـف. وهلـذا 
لن أديل، بصفيت رئيس الوفد النيبايل إىل دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية اخلامسـة والعشـرين، 

بيان نيبال شخصيا. 
وهلـذا أرجـو منكـم العمـل علـى إصـدار نـص بيـــاين املرفــق كوثيقــة مــن وثــائق دورة 

اجلمعية العامة االستثنائية اخلامسة والعشرين. 
(توقيع) موراي راج شارما 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ واملوجهـة إىل رئيـــس اجلمعيــة 
  العامة من املمثل الدائم لنيبال لدى األمم املتحدة 

خطـاب سـعادة السـيد مـوراري راج شـارما، املمثـل الدائـم لنيبـــال لــدى األمــم 
ـــتثنائية اخلامســة والعشــرين (نيويــورك،  املتحـدة أمـام دورة اجلمعيـة العامـة االس

  ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١) 
أود أن أستهل كلميت هذه بـاإلعراب، باسـم حكومـة صـاحب اجلاللـة وشـعب نيبـال 
وبامسي شخصيا، عن عميق امتناننا للـدول األعضـاء ملواسـاا اخلالصـة بالوفـاة املفاجئـة مللكـي 
نيبال الراحلني صاحيب اجلاللة امللك بريندرا بري بيكرام شاه ديــف وامللـك ديبينـدرا بـري بيكـرام 
شاه ديف. وقد أعطتنـا مواسـاتكم ومسـاندتكم لنـا يف هـذا املصـاب األليـم دفعـة تسـاعدنا يف 

الصرب وجتاوز حالة احلزن العميق اليت تكتنفنا بنتيجة تلك املأساة املروعة.  
وامسحوا يل يا سيادة الرئيس بأن أهنئكم على روح القيادة واحلكمة اليت تسـيرون ـا 
أعمال دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية املعنيـة بـإجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نتـائج 
مؤمتر األمم املتحـدة املعـين باملسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين). وأود أن أشـيد أيضـا بـاملدير 
التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ملا بذلـه مـن جـهد يف األعمـال التحضرييـة 

املمتازة للدورة االستثنائية. 
ــع  ويف اسـتانبول، وافقنـا مجيعـا علـى هدفـني رئيسـيني مهـا: توفـري مـأوى مالئـم للجمي
وتنميـة املسـتوطنات علـى حنـو قـــابل لالســتمرار. وبعــد انقضــاء مخــس ســنوات علــى مؤمتــر 
استانبول، ساعد جدول أعمال املوئل الثاين البلـدان الناميـة يف تركـيز اهتمامـها علـى مشـاكل 
التنميـة احلضريـة وبيئـة السياسـة العامـة ولكـن مل حيـدث سـوى تقـدم ضئيـل يف تنفيـــذ التدابــري 

املتفق عليها بسبب عدم وجود املوارد والقدرات الالزمة لذلك. 
ما فتئت املدن متثل عجلة النمــو، وعصـب عصـر املعلومـات، وورشـة االبتكـار وخـط 
املواجهـة األمـامي يف عـامل يتحـول إىل العوملـة. ويف يومنـا هـذا، تعيـش غالبيـة سـكان العــامل يف 
البلـدات واملـدن ومـا زالـت هـذه النسـبة يف ازديـــاد متواصــل. وهلــذا، فــإن رفاهنــا الكلــي يف 
امليدانني االقتصادي واالجتماعي يرتبط تدرجييا يف اية املطـاف بوجـود تنميـة حضريـة جيـدة 

ومتوازنة.  
ويف زماننا هذا، تنتقل األفكار والناس والسلع من مكـان إىل آخـر كمـا يتنقـل بنفـس 
الوترية ارمون والسلع املهربة من بلد إىل آخر عن طريق املراكز احلضرية وهي جتمعنـا عمليـا 
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يف سلسلة واحدة من األحداث واملصاير. وتؤكد احلاجة الواضحـة إىل وجـود رؤيـا وأهـداف 
واستراتيجية مشتركة ملعاجلة مشاكل املدن. 

ومتثل التنمية احلضرية املستدامة حتديا تواجهه البلدان النامية واملتقدمة النمو علـى حـد 
سواء وإن كان بدرجـات متفاوتـة. وإذا كـانت األحيـاء احملرومـة اآليلـة إىل اخلـراب أصبحـت 
ـــو فــإن ختلــف اهليــاكل األساســية واخلدمــات  مشـكلة متعاظمـة بالنسـبة للبلـدان املتقدمـة النم
احلضرية وعدم كفايتـها خلدمـة السـكان احلضريـني املنتشـرين بسـرعة كانـا وال يـزاالن ميثـالن 

جوهر املشكلة اليت تواجهها البلدان النامية. 
ويف كلتا احلالتني، تضمحل اهلياكل األساسية احلضرية، ويتزايد عـدد األحيـاء الفقـرية 
ويرتفـع معـدل اجلرائـم ممـا يقلـل الرغبـة يف العيـش يف املـدن ويشـري هـذا بوضــوح إىل ضــرورة 
توظيف أموال أكثر يف التنمية الريفية من ناحية بغية تشجيع سكان الريف على البقاء فيـه مـن 
خالل إجياد فرص هلم للعمل هناك، ويف التنمية احلضرية، من ناحية أخرى، جلعـل املـدن أكـثر 

أمانا وازدهارا. 
ـــذا  يف نيبـال، يعيـش حـوايل ١٤ يف املائـة مـن السـكان يف املـدن والبلـدات، ويـتزايد ه
العدد بنسبة ٤,٢٣ يف املائة. وحـدث التحضـر بشـكل عصـري وغـري خمطـط لـه بصفـة عامـة، 
واتسم بنقص يف اخلدمات. وقمنا مؤخرا بوضع استراتيجية وطنية للقطـاع احلضـري وسياسـة 

وطنية للمأوى بغية املساعدة يف إدارة املأوى واحلضر على حنو منظم وكفؤ.  
ومن حسن احلظ أن ٨٦ يف املائة من أبناء شعبنا يعيشون يف مساكن جارية مبلكيتـهم 
وبسندات ملكية خالية من أي رهونات وهذا يترك نسبة مئوية ضئيلة مـن السـكان حباجـة إىل 
محاية تضمن سكنهم. وهناك عموما قبول واحترام للعديــد مـن احلقـوق الـيت تتمتـع ـا املـرأة، 
ومنها حق املرأة غري املتزوجة يف املرياث وحق املرأة الناشزة يف احلصول على حصة عادلـة مـن 

ممتلكات زوجها. 
وإن توفري تعليم ثــانوي جمـاين ورعايـة صحيـة أوليـة وائتمانـات صغـرية وإتاحـة برامـج 
لتنميـة املنـاطق النائيـة وغريهـا مـن الـربامج الـيت تفيـد القواعـد الشـعبية والـيت ـدف إىل إدمــاج 
الفئــات الضعيفــة واملهمشــة يف األنشــطة الرئيســية، تولــد مجيعــــها الزخـــم الـــالزم للتحـــول 
االجتمـاعي. واجتـهت مسـاعي احلكومـة صـوب التنميـة املالئمـة للبيئـة والقضـاء تدرجييـا علـــى 
املركبات امللوثة للبيئة وإخراج الصناعات من املراكز احلضرية الرئيسية مثل وادي كامتاندو.  
واعتبارا من مطلع التسعينات، شجعت احلكومات الدميقراطية على إقامة شـراكة بـني 
ــي�  القطـاعني العـام واخلـاص ومت مؤخـرا سـن قـانون يعـرف باسـم �قـانون احلكـم الـذايت احملل
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غايته متكني الشعب وتقوية السـلطات احملليـة لتصبـح قـوة قـادرة علـى إحـداث تغيـري. وينشـط 
اتمع املدين يف القطاعني االجتماعي واالقتصادي، مبا يف ذلك ميدان اإلسكان. 

وقـد تكللـت هـذه اجلـهود كافـة بنتـائج طيبـة. وظـل النمـو االقتصـادي بنفـس النســـبة 
البالغة ٥ يف املائة طيلة العقد املاضي وبدأت ختف حدة الفقر املدقع. 

ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك عقبــات كبــرية. فغالبيــة الوحــدات الســــكنية يف نيبـــال 
ال تستويف الشروط املطلوبة وغري صحيـة ومعرضـة بشـدة للتـأثر بـالكوارث. والتقـدم بطـئ يف 
جماالت حتقيق املساواة بني اجلنسني، وتوفري تعليم جيد، وتأمني رعاية صحية ومرافـق صحيـة، 
وتوفـري محايـة لشـاغلي األمـاكن املؤجـرة واسـتيفاء احتياجـات القـاطنني الفقـراء مـن املســاكن. 
ونسـتضيف مـا يربـو علـى ١٠٠ ألـف الجـئ. وليـس لدينـا مـوارد كافيـة لتوظيـــف أمــوال يف 
املناطق احلضرية والريفية مبا يكفل وجود مدن بال أحياء فقرية وقرى بال نـزوح مجـاعي منـها. 

وحنن ملتزمون مببدأ احلكم الرشيد ولكن تعزيزه يستغرق بعض الوقت. 
إن تفشي الفقر هو علة معظم العلل لدينا وحبد منه هو يف رأس أولوياتنا. وكبلـد مـن 
أقل البلدان منـوا هنـاك فـارق كبـري بـني مـا لدينـا مـن مـوارد وطاقـات حمـدودة ومـا يلزمنـا مـن 
احتياجـات هائلـة. وفيمـا حنـن نبـذل قصـارى جـهدنا لتعبئـة املـوارد احملليـة والتعلـم مـن أفضـــل 
املمارسـات يتعـني علـى اتمـع الـدويل أن يسـاعدنا بزيـادة تدفقـات املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيــة 
إلينـا. وحتســـني الفــرص التجاريــة، وتوســيع نطــاق ختفيــف الديــن ودعــم تنميــة املؤسســات 
مبا يمكن أبناء شـعبنا، سـواء مـن يعيـش منـهم يف املـدن أو يف القـرى، مـن العيـش حيـاة الئقـة 

ومنتجة. 
وبـدون هـذا الدعـم لـن تتمكـن البلـدان الفقـرية، ومنــها نيبــال، مــن الوفــاء بــأهداف 

جدول أعمال املوئل. 
 


