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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/468/Add.1(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

، ٢٠١٥-٢٠٠٥، “املـاء مـن أجـل احليـاة    ”العقد الدويل للعمل،   - ٦٩/٢١٥
  ومواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة ملوارد املياه

  
  ،مةإن اجلمعية العا  
ــاإىل  إذ تشــري  ــؤرخ  ٤٧/١٩٣ قراراهت ــانون األول/ديســمرب   ٢٢امل ــق ١٩٩٢ك  املتعل

الـذي   ٢٠٠٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املـؤرخ   ٥٥/١٩٦ و االحتفال باليوم العاملي للمياهب
ــت مب ــأعلن ــة   ٢٠٠٣ه ســنة وجب ــاه العذب ــة للمي ــؤرخ  ٥٨/٢١٧ و الســنة الدولي كــانون  ٢٣امل

، “املاء من أجل احليـاة ” ،العقد الدويل للعمل بدءه وجبمب تنالذي أعل ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
املـؤرخ   ٥٩/٢٢٨ و ٢٠٠٥آذار/مـارس   ٢٢املوافـق   يف اليوم العاملي للمياه، ٢٠١٥-٢٠٠٥

 ٢٠٠٦ كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٦١/١٩٢ و ٢٠٠٤ كــانون األول/ديســمرب  ٢٢
املـــؤرخ  ٦٤/١٩٨ و للصـــرف الصـــحي الســـنة الدوليـــة ٢٠٠٨ه ســـنة وجبـــالـــذي أعلنـــت مب

 أنشــطة اســتعراض منتصــف املــدة الشــامل لتنفيــذ ب املتعلــق ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢١
ــد ــؤرخ  ٦٥/١٥٤ و العقــ ــمرب  ٢٠املــ ــانون األول/ديســ ــه   ٢٠١٠ كــ ــذي أعلنــــت مبوجبــ الــ
ــنة ــاه   ٢٠١٣ ســ ــال امليــ ــاون يف جمــ ــة للتعــ ــنة الدوليــ ــؤرخ  ٦٧/٢٠٤ و الســ ــانون  ٢١املــ كــ

  ،٢٠١٣السنة الدولية للتعاون يف جمال املياه،  أنشطةبتنفيذ  املتعلق ٢٠١٢األول/ديسمرب 
ــري    ــاوإذ تشـ ــا  أيضـ ــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهـ ــبتمرب  ١٠املـ ــذي  ٢٠١٤أيلول/سـ الـ

ــة املســتدامة        ــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنمي ــر الفري ــه بتقري رحبــت في
تقريـر هـو األسـاس    الوية الـوارد يف  الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـ    قترحموقررت أن يكون 

، مــع ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام ُصــلب الرئيســي إلدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف 
ــه ســُينظر أيضــا يف   ــاء أخــرى  مــدخالتالتســليم بأن ــة يف  أثن ــة الدولي ــة التفــاوض احلكومي عملي

  الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة،



،٢٠١٥-٢٠٠٥، “املـاء مــن أجــل احليــاة ”العقـد الــدويل للعمــل،  
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هــو هــدفا  )١(يف تقريــرهيقتــرح املفتــوح بــاب العضــوية مــل أن الفريــق العا تالحــظوإذ   
  ضمان توافر املياه والصرف الصحي للجميع وإدارهتما بشكل مستدام،

ــا  وإذ تشــري   ــؤرخ  ٦٨/١٥٧إىل قراره بشــأن  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل
القـرارات  إىل حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصـحي و 

ــان، مبـــ     ــوق اإلنسـ ــس حقـ ــن جملـ ــادرة عـ ــلة الصـ ــراران  ذات الصـ ــا القـ ــؤرخ  ٢٤/١٨ا فيهـ املـ
  ،)٣(٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٢٧/٧  و )٢(٢٠١٣أيلول/سبتمرب   ٢٧

ــري   ــا  وإذ تشـ ــاعي   أيضـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرار اجمللـ ــؤرخ  ١٩٨٠/٦٧إىل قـ املـ
الـذي يتضـمن    لـذكرى السـنوية  السنوات الدوليـة واحتفـاالت ا  ب املتعلق ١٩٨٠متوز/يوليه  ٢٥

 يقـرار مرفقه املبادئ التوجيهية واملعـايري املتفـق عليهـا فيمـا يتعلـق بـإعالن سـنوات دوليـة وإىل         
املــؤرخ   ٦١/١٨٥ و ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب    ١٥املــؤرخ   ٥٣/١٩٩اجلمعيــة العامــة   

  إعالن سنوات دولية،املتعلقني ب ٢٠٠٦ كانون األول/ديسمرب  ٢٠
 الـواردة فيـه   بـادئ املمجيـع  و )٤(البيئـة والتنميـة  بشـأن  إىل إعـالن ريـو    كذلك إذ تشريو  

وإعـالن   )٦(٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جـدول أعمـال القـرن     )٥(٢١جدول أعمال القرن إىل و
مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة    نتائج وخطة تنفيذ )٧(التنمية املستدامةبشأن جوهانسربغ 

والوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى للجمعيــة    )٨(ذ)(خطــة جوهانســربغ للتنفيــ 

_______________ 

)١( A/68/970  وCorr.1.  
)، A/68/53/Add.1(ألـف   ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والسـتون، امللحـق رقـم      :انظر )٢(

  الثالث. الفصل
)، Corr.1 و A/69/53/Add.1(والتصـويب   ألـف  ٥٣امللحـق رقـم   ، الـدورة التاسـعة والسـتون   نفسه، ملرجع ا )٣(

 الفصل الرابع.

اجمللـد   ،١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،       )٤(
، ١والتصــويب)، القــرار  A.93.I.8(منشـورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع    القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر    األول،
  األول. املرفق

  املرجع نفسه، املرفق الثاين. )٥(
  ، املرفق.١٩/٢-القرار دإ )٦(
 ‐آب/أغســـطس  ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٧(
والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

  ، املرفق.١ القرار
  ، املرفق.٢املرجع نفسه، القرار  )٨(
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ملـؤمتر األمـم   والوثيقة اخلتاميـة   فيهااملعلنة وااللتزامات  )٩(العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية
  ،)١٠(“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة  للتنمية املستدامة املتحدة

لقضاء على الفقـر  أن له أمهية بالغة لو التنمية املستدامةب يقع يف ُصلملاء بأن اقر وإذ ت  
األهـداف اإلمنائيـة    حتقيـق يف  أساسيةغىن عنه لصحة اإلنسان ورفاهه وله أمهية  ال واجلوع وأنه

ــة ــادية      لأللفيــ ــادين االقتصــ ــا يف امليــ ــا دوليــ ــق عليهــ ــلة املتفــ ــرى ذات الصــ ــداف األخــ واألهــ
  ،والبيئية  واالجتماعية

األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا بشــأن امليــاه والصــرف    يــدوإذ تؤكــد مــن جد  
الصحي، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ تالحظ أنه قد أحرز تقدم يف خفض نسـبة  

احلصــول بشــكل مســتدام علــى ميــاه الشــرب املأمونــة إىل النصــف    الــذين ال ميكنــهمالســكان 
  ،٢٠١٥حبلول عام 

ــاك حاوإذ تالحــظ    ــذل جهــود ح  أن هن ــة جــة إىل ب ــذين   خلفــض نســبة ثيث الســكان ال
علــى خــدمات الصــرف الصــحي األساســية إىل النصــف   بشــكل مســتدام ميكنــهم احلصــول  ال

، وإىل وضــع خطــط علــى مجيــع املســتويات لــإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه  ٢٠١٥حبلــول عــام 
تحقيـق  ل مجيـع املسـتويات  واستخدامها بكفاءة، وإذ تعترف يف هذا الصدد بأمهية التعاون علـى  

  ذلك تقدمي الدعم إىل البلدان النامية،  يف  مبا هذه األهداف،
اجلهود املبذولـة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل         تالحظ أيضا وإذ   

، والسنة الدولية للتعـاون يف جمـال امليـاه،    ٢٠٠٨السنة الدولية للصرف الصحي،  أنشطةلتنفيذ 
، والتوصــيات ٢٠١٥-٢٠٠٥، “املــاء مــن أجــل احليــاة   ” للعمــل، العقــد الــدويل ، و٢٠١٣

ــاه واملتصــلة هبــا، هبــدف اختــاذ         ــة باملي ــة املعني ــة واإلقليمي ــة عــن املناســبات الدولي ــدة املنبثق العدي
إجراءات حمددة لتسريع خطى التقدم على مجيع الصعد صوب حتقيـق األهـداف املتعلقـة بامليـاه     

وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول      ٢١ جـدول أعمـال القـرن    املتفق عليها دوليا والـيت وردت يف 
ــةلوإعــالن األمــم املتحــدة   ٢١أعمــال القــرن   ــذ والوثيقــة    )١١(أللفي وخطــة جوهانســربغ للتنفي

  ،“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة  اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

_______________ 

  .٦٥/١القرار  )٩(
 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )١٠(

  .٥٥/٢القرار  )١١(
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الفتـرة  يف  ،ميـاه يف مرسـيليا، فرنسـا   املنتدى العـاملي السـادس لل  عقد  تالحظ كذلكوإذ   
ــه ســيجري عقــد امل  وإذ ، ٢٠١٢آذار/مــارس  ١٧إىل  ١٢مــن  ــدى العــاملي تالحــظ أن الســابع   نت

  ،  ٢٠١٥  نيسان/أبريل  ١٧إىل  ١٢للمياه يف داغو وغايونغبوك، مجهورية كوريا، يف الفترة من 
د مــن أخطــار الكــوارث ســيعقد يف أن املــؤمتر العــاملي الثالــث املعــين باحلــ  وإذ تالحــظ  

حيث ستجري مناقشة مسـألة   ٢٠١٥ذار/مارس آ ١٨إىل  ١٤سينداي، اليابان، يف الفترة من 
  اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه بني مجلة مسائل أخرى،

قـارير املتعلقـة بتنميـة امليـاه يف العـامل، وهـو مشـروع مشـترك بـني          التأيضا وإذ تالحظ   
  التابعة لألمم املتحدة، الوكاالت والكيانات

  ؛)١٢(بتقريري األمني العامحتيط علما   - ١  
باألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا يف جمــال امليــاه كــل مــن الــدول األعضــاء   ترحــب   - ٢  

بطـرق منـها العمـل املشـترك      منظومـة األمـم املتحـدة   واألمانة العامة لألمم املتحدة ومؤسسـات  
موعات الرئيسية لالحتفـال بالسـنة الدوليـة للصـرف     بني الوكاالت واملسامهات اليت تقدمها اجمل

ــاه،  ٢٠٠٨الصــحي،  للعمــل، ، والعقــد الــدويل ٢٠١٣، والســنة الدوليــة للتعــاون يف جمــال املي
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥، “املاء من أجل احلياة”

، منظومـة األمـم املتحـدة   واألمانـة العامـة ومؤسسـات     الدول األعضـاء  تشجع  - ٣  
علـى  مبا فيها آلية األمم املتحـدة للميـاه، واجملموعـات الرئيسـية     تنسيق أعماهلا  اتمن خالل آلي

مبا تبذله من جهود لتحقيق األهـداف املتفـق عليهـا دوليـا يف جمـال امليـاه والـواردة يف        أن تعجل 
وإعـالن األمـم    )٦(٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  )٥(٢١ جدول أعمال القرن

اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة     والوثيقة  )٨(خطة جوهانسربغ للتنفيذو )١١(لفيةألاملتحدة ل
  ؛)١٠(“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة  ةاملستدام
ــدعو  - ٤   ــوم     تــ ــايل لليــ ــبوع التــ ــد يف األســ ــة إىل أن يعقــ ــة العامــ ــيس اجلمعيــ رئــ
جلسة حتاور رفيعة املسـتوى ملـدة يـوم واحـد للـدورة       ٢٠١٥أذار/مارس  ٢٢للمياه يف  العاملي

عيــة يف نيويــورك بشــأن إجــراء اســتعراض شــامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ التاســعة والســتني للجم
أنشطة العقد، مبا يف ذلك أفضل املمارسات والدروس املستفادة الـيت هلـا أمهيـة لتحقيـق التنميـة      

  املستدامة؛

_______________ 

)١٢( A/65/297  وA/69/326. 
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ــؤمتر دويل رفيــع       ترحــب  - ٥   ــل م ــتان استضــافة ومتوي ــة طاجيكس بعــرض حكوم
يف االســـتعراض كإســـهام ، ٢٠١٥ حزيران/يونيـــه العقـــد، يفأنشـــطة املســـتوى معـــين بتنفيـــذ 

  للعقد؛  الشامل
على أمهية مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنـيني، مبـن فـيهم النسـاء      تشدد  - ٦  

واألطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوو اإلعاقــة والشــعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة،         
ويف استعراضـــه الشـــامل،  مشـــاركة كاملـــة يف تنفيـــذ أنشـــطة العقـــد علـــى مجيـــع املســـتويات  

  االقتضاء؛  حسب
األمني العام إىل أن يشـارك حسـب االقتضـاء، بالتعـاون مـع آليـة األمـم         تدعو  - ٧  

ــة واملؤسســات األخــرى يف منظومــة     املتحــدة للميــاه والوكــاالت املتخصصــة واللجــان اإلقليمي
م الــدول األمــم املتحــدة، يف االســتعراض الشــامل للعقــد وأن يتخــذ إجــراءات مناســبة لــدع        

  العقد خالل الفترة املتبقية منه؛  أنشطة األعضاء يف تنفيذ 
ــة     تطلـــب  - ٨   ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ إىل األمـــني العـ

والسبعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتناول فيه بالتفصيل أمورا منها تقييم العقـد، وفقـا لقـرار    
  .١٩٨٠/٦٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  
  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩
 


