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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.1( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

ــا خـــالل ال  - ٥٩/٢٢٨ ــطلع هبـ ــطة املضـ ــنةاألنشـ ــسـ ــة، ة الدوليـ ــاه العذبـ  للميـ
مــن  املــاء” ،واألعمــال التحضــريية للعقــد الــدويل للعمــل ، ٢٠٠٣

ومواصـــلة اجلهـــود الراميـــة إىل ، ٢٠١٥-٢٠٠٥، “أجـــل احليـــاة
 التنمية املستدامة ملوارد املياهحتقيق 

 ،إن اجلمعية العامة 
، الــذي ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٦ إىل قرارهــا إذ تشــري 
ــت  ــهأعلن ــام مبوجب ــة،  الســنة ال ٢٠٠٣ ع ــاه العذب ــة للمي ــا دولي ــؤرخ ٥٨/٢١٧ وقراره  ٢٣ امل

املـاء مـن    ”يل للعمـل،    العقـد الـدو   أن يبـدأ     مبوجبه، الذي أعلنت    ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 
 ،٢٠٠٥مارس / آذار٢٢، اعتبارا من اليوم الدويل للمياه، ٢٠١٥-٢٠٠٥، “أجل احلياة

أن املاء يكتسي أمهية حامسة يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك            على   شددوإذ ت  
 غىن عنه لصحة اإلنسان ورفاهيته،  والالسالمة البيئية، والقضاء على الفقر واجلوع،

ــواردةإىل األحكــام  ذ تشــريوإ  ــامج مواصــلة )١(٢١جــدول أعمــال القــرن  يف  ال ، وبرن
 تنفيـذ ال، وخطـة    )٢( املعتمد يف دورهتا االسـتثنائية التاسـعة عشـرة         ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     

_______________ 
 ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤-٣عين بالبيئة والتنمية، ريـو دي جـانريو،         تقرير مؤمتر األمم املتحدة امل     )١(
ــع   ( ــم املبي ــد األول)ن والتصــويباA.93.I.8منشــورات األمــم املتحــدة، رق ــيت اختــذها  : ، اجملل القــرارات ال

 .، املرفق الثاين١، القرار املؤمتر
 .، املرفق١٩/٢ –القرار دإ  )٢(
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قــررات اجمللــس مو، )٣()‘‘ للتنفيــذجوهانســربغخطــة ’’(ؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة ملــ
  املتصلة باملياه العذبة،،)٤(تماعي وجلنة التنمية املستدامة يف دورهتا السادسةاالقتصادي واالج

، الصـرف الصـحي   ة املتفق عليها دوليا بشأن امليـاه و       ــاإلمنائي األهداف   ديكعيد تأ وإذ ت  
، وتصـميما منـها علـى       )٥(األلفيـة األمـم املتحـدة بشـأن       مبا يف ذلك األهداف الـواردة يف إعـالن          

يســتطيعون احلصــول علــى ميــاه    التمثــل يف ختفــيض نســبة األشــخاص الــذين حتقيــق اهلــدف امل
حبلـول    النصـف  مبقـدار تكـون ميـاه الشـرب املأمونـة يف متنـاوهلم،              ال الشرب املأمونة، أو الذين   

ــام  ــواردة  ،٢٠١٥ع ــداف ال ــذ، املتمثلــ    واأله ــة جوهانســربغ للتنفي ــيض نســبة  ةيف خط  يف ختف
 وكــذلك  الصــحي األساســي مبقــدار النصــف،   فصــرفر لــديهم الاتــوي  الاألشــخاص الــذين 

 مـع   ،٢٠٠٥ حبلـول عـام      استخدام املياه بكفـاءة     استحداث إدارة متكاملة ملوارد املياه وخطط       
 تقدمي الدعم للبلدان النامية،

ــا وإذ   ــاإلعالن  حتــيط علم ــون  ب ــوزاري املعن ــر     ”ال ــوا وحــوض هن ــن حبــرية بي رســالة م
لمنتــدى العــاملي الثالــث  املــؤمتر الــوزاري ل٢٠٠٣مــارس / آذار٢٣يف ، الــذي اعتمــده “يــودو

ــاه، املعقــ  ــووللمي ــان،د يف كيوت ــداء دوشــا )٦( الياب ــاه نيب، ون ــول١الصــادر يف  للمي ســبتمرب / أيل
أغسـطس  / آب ٢٩الفترة مـن    يف  نيب   املعقود يف دوشا   ، املنتدى الدويل للمياه العذبة     عن ٢٠٠٣

 ،)٧(٢٠٠٣ سبتمرب /أيلول ١إىل 
مـارس  /ى العاملي الرابع للمياه سـيعقد يف املكسـيك يف شـهر آذار   املنتد أن  الحظتوإذ   
٢٠٠٦، 

مبـا قـام بـه األمـني العـام مـن إنشـاء اجمللـس االستشـاري                   حتيط علما مع االهتمـام    وإذ   
، وإذ تتطلع إىل مسامهته يف تعبئـة اجلهـود واملـوارد مـن أجـل تنفيـذ                  )٨(للمياه والصرف الصحي  

 ،نياجملالهذين تفق عليها يف االلتزامات والغايات واألهداف امل
  

_______________ 
ــة ا    )٣( ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــر م ــا،  ـملســتقري ــوب أفريقي ـــأغس/ آب٢٦تدامة، جوهانســربغ، جن  ٤ - طســـ

، ٢، الفصـل األول، القـرار   ) والتصـويب A.03.II. A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع  ( ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .املرفق

 .(E/1998/29) ٩لحق رقم امل ،١٩٩٨ لمجلس االقتصادي واالجتماعي،الوثائق الرمسية ل: انظر )٤(
 .٥٥/٢القرار نظر ا )٥(
)٦( A/57/785 املرفق ،. 
)٧( A/58/362املرفق ،. 
 .٤٢، الفقرة A/59/167انظر  )٨(
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 ؛)٩(تقرير األمني العام بحتيط علما - ١
الـيت اضــطلعت هبـا الــدول األعضــاء،   املتصـلة بامليــاه العذبــة  األنشــطة  بترحـب  - ٢ 

بطـرق مـن بينـها األعمـال        منظومـة األمـم املتحـدة،       ومؤسسـات   ملتحدة،  اواألمانة العامة لألمم    
سـنة الدوليـة للميـاه      بالاحتفـاء   اجملموعات الرئيسـية    امهات  مسكذلك  املشتركة بني الوكاالت و   

 ؛٢٠٠٣العذبة، 
 األمــم املتحــدة ةواألمانــة العامــة ومؤسســات منظومــاألعضــاء الــدول  تشــجع - ٣ 

ق املتفـ  تبذله من جهود لتحقيق األهداف املتصـلة بامليـاه،          ما واجملموعات الرئيسية على مواصلة   
، وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال           )١(٢١عليها دوليا والواردة يف جدول أعمـال القـرن          

 ؛)٣(وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، )٥(أللفيةااألمم املتحدة بشأن  وإعالن ،)٢(٢١القرن 
 وتتطلــع إىل ،ل الــدورة الثانيــة عشــرة للجنــة التنميــة املســتدامة اعمــأ بترحــب - ٤ 

 امليـاه والصـرف الصـحي       ية ملسـائل  واضـيع املادمة للجنة بشـأن اجملموعـة       الدورة الثالثة عشرة الق   
 واملستوطنات البشرية؛

 الـدويل   تنظيم أنشطة العقد  يف   املناسبة إلجراءات األمني العام إىل اختاذ ا     تدعو - ٥ 
مــع مراعــاة نتــائج الســنة الدوليــة للميــاه  ، ٢٠١٥-٢٠٠٥، ‘‘املــاء مــن أجــل احليــاة’’ للعمــل،

 ل جلنة التنمية املستدامة يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة؛العذبة وأعما
 واللجان اإلقليميـة    ، والوكاالت املتخصصة  ، هبيئات األمم املتحدة املعنية    هتيب - ٦ 

ــة إىل حتقيــق اســتجابة    ،وغريهــا مــن مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة   زيــادة جهودهــا الرامي
عقـدا للوفـاء بـالوعود، وذلـك        ،  ٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“ةاملاء مـن أجـل احليـا      ” العقدمنسقة جلعل   
 ؛وتربعاتموارد هو متاح من   ماباستخدام
ــع تالحــظ - ٧  ــامالا م ــاه والصــرف الصــحي     هتم ــادرات الشــراكة بشــأن املي  مب

، ووفقـا للمعـايري     ة مـؤمتر القمـة    متابعـ يف  املتخذة يف إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة و         
 ؛)١٠(ليت اعتمدهتا جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا احلادية عشرةواملبادئ التوجيهية ا

 إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـتني تقريـرا                   تطلب - ٨ 
مؤسسـات  سائر  عن تنفيذ هذا القرار، وكذلك عن األنشطة اليت يعتزم القيام هبا األمني العام و             

 ؛ة من أجل العقدذات الصلمنظومة األمم املتحدة 
_______________ 

)٩( A/59/167. 
ــر)١٠( ــاعي،    :  انظــ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٣الوثــ ــق رقــ  ٩، امللحــ

E/2003/29) .( 
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ــرر - ٩  ــذ     تق ــات املســتقبلية الســتعراض تنفي ــا الســتني، يف الترتيب  النظــر، يف دورهت
العقــد، مبــا يف ذلــك إمكانيــة إجــراء اســتعراض كــل ســنتني أو ثــالث ســنوات أو اســتعراض يف  

 .منتصف املدة
 ٧٥اجللسة العامة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢


