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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.7) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

األنشطة املضطلع ا يف سياق األعمال التحضريية للسنة الدولية للمياه العذبة، ٢٠٠٣  - ٢٥٢/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

ـــت فيــه عــام ٢٠٠٣ الســنة الدوليــة للميــاه  إذ تشـري إىل قرارهـا ١٩٦/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ الـذي أعلن

العذبة، وقرارها ١٩٢/٥٦ املؤرخ ٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ بشأن حالة األعمال التحضريية للسنة الدولية للمياه العذبة، ٢٠٠٣، 

وإذ تشري أيضا إىل أحكام جدول أعمال القـرن ٢١(١) ذات الصلـة، وإىل برنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ الـذي 

اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف الـدورة االسـتثنائية التاسـعة عشـرة(٢) ومقـررات جلنـة التنميـة املسـتدامة يف دورـا السادسـة(٣) املتعلقـة بامليـاه العذبــة، 

وكذلك األحكام الواردة يف خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (��خطة تنفيذ جوهانسربغ��)(٤)، 

وإذ تالحظ مع االهتمام مبادرات الشـراكة الـيت اختذـا طوعـا بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واموعـات الرئيسـية والـيت 

ُأعلنت أثناء مؤمتر القمة، 

وإذ تشري إىل االلتزام املعلن عنه يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة بالشـروع يف تنفيـذ برامـج عمـل مشـفوعة بتقـدمي املسـاعدة 

املالية والتقنية لتحقيق اهلدف اإلمنائي فيما يتعلق باملياه الصاحلـة للشـرب الـذي وضعتـه قمـة األلفيـة واملتمثـل يف أن تخفـض مبعـدل النصـف نسـبة 

                                                                      
 A.93.I.8. تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ (منشورات األمم املتحدة، رقــم املبيــع (١)

والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 

القرار دإ-٢/١٩، املرفق.  (٢)

 .(E/1998/29) انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٨، امللحق رقم ٩ (٣)

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٤)
رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق. 
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األشخاص غري القادرين على احلصول على مياه صاحلة للشرب، حبلـول عـام ٢٠١٥، كمـا هـو مبـني يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة(٥) 

وهدف مؤمتر القمة بأن خيفض مبعدل النصف عدد األشخاص الذين ال يستفيدون من خدمات الصرف الصحي األساسية(٦)، 

وإذ تشري أيضا إىل قرارها ١٩٩/٥٣ املؤرخ ١٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ بشأن إعالن السنوات الدولية، 

وإذ تالحظ اجلهود املبذولة من أجل اإلعداد للمنتـدى العـاملي الثـالث للميـاه واملؤمتـر الـوزاري الـدويل املقـرر عقدمهـا يف اليابـان يف 

آذار/مارس ٢٠٠٣ ووضع ��تقرير تنمية املياه يف العامل��، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام(٧)، 

ــيت  ترحـب باألنشـطة الـيت تضطلـع ـا الـدول واألمانـة العامـة ومؤسسـات وبرامـج وصنـاديق منظومـة األمم املتحـدة ال - ١

تشارك يف العمل املشترك بني الوكـاالت املتعلـق بامليـاه العذبـة فضـال عـن اموعـات الرئيسـية اسـتعدادا لالحتفـال بالسـنة الدوليـة للميـاه العذبـة 

وتشجعها على مواصلة جهودها؛ 

تشجع مجيع الدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة ذات الصلـة واموعـات الرئيسـية علـى دعـم األنشـطة املتعلقـة ـذه  - ٢

السنة الدولية من خالل التربعات، ضمن وسائل أخرى وربط أنشطتها بالسنة الدولية؛ 

تشجع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واموعـات الرئيسـية علـى االسـتفادة مـن هـذه السـنة الدوليـة للتوعيـة  - ٣

باألمهيـة القصـوى ملـوارد امليـاه العذبـة يف تلبيـة االحتياجـات البشـرية األساســـية ويف امليــدان الصحــي ويف إنتــاج األغذيــة واحلفــاظ علــى النظــم 

اإليكولوجية وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بوجـه عـام، وتعزيـز اإلجـراءات علـى كـل مـن الصعيـد احمللـي والوطـين واإلقليمـي والـدويل، 

وتدعو إىل إيالء أولوية قصوى إىل املشاكل اخلطرية املتعلقة باملياه العذبة اليت تواجهها العديد من املناطق وخاصة يف البلدان النامية؛ 

تشجع الشراكات الطوعية بني الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة واموعـات الرئيسـية مـن أجـل الـترويج لألنشـطة  - ٤

ذات الصلة بالسنة الدولية؛ 

يب بالدول األعضاء اليت مل تقم بعد بإنشاء جلان وطنيـة أو بتعيـني مراكـز لالتصـال يف بلداـا املبـادرة بذلـك لتيسـري  - ٥

األنشطة املتعلقة بالسنة الدولية والترويج هلا على الصعيدين احمللي والوطين؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام تشـجيع التنسـيق عـن كثـب لوضـع ودعـــم االقتراحــات واالضطــالع باألنشــطة ذات الصلــة  - ٦

بالسنة الدولية؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ٧

                                                                      
انظر القرار ٢/٥٥، الفقرة ١٩.  (٥)

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٦)
رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق، الفقرة ٢٥. 

 .A/57/132 (٧)
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اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


