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  األمـــــم          املتحـدة
   

      األمني العام
  رسالة األمني العام مبناسبة يوم املياه العاملي    
   ٢٠١٠مارس / آذار٢٢املوافق     

. املاء هو منبع احلياة وهـو صـلة الوصـل بـني مجيـع الكائنـات احليـة علـى وجـه األرض                         
أجلــها األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا واملــاء يــرتبط ارتباطــا مباشــرا جبميــع األهــداف الــيت تعمــل مــن 

حتسني صـحة األم والطفـل وزيـادة مـدة عمرمهـا املتوقـع عنـد الـوالدة، ومتكـني املـرأة، وحتقيـق                        
وقـد  . األمن الغذائي، وإجناز التنمية املستدامة، والتكيف مع تغري املنـاخ والتخفيـف مـن وطأتـه               

عقــدا دوليــا للعمــل  ٢٠١٥-٢٠٠٥متخــض عــن االعتــراف بأوجــه الــصلة هــذه إعــالن الفتــرة 
  .“املاء من أجل احلياة”حتت شعار 

ولئن أثبتت املوارد املائية اليت ال غىن لنا عنها قدرهتا الكبرية على التجـدد، فـإن معينـها             
فازديـاد حاجـة سـكان العـامل إىل امليـاه           . بدأ ينضب وأضحى معرَّضـا للخطـر علـى حنـو متزايـد            

 يين يزاحم احتياجـات الطبيعـة نفـسها مـن امليـاه الالزمـة               لتوفري األغذية واملواد اخلام والطاقة ال     
ومـا زلنـا    . لتغذية النظم اإليكولوجية املهددة بالفعل وتوفري اخلدمات اليت تتوقف حياتنـا عليهـا            

يوما بعد يوم نلقي يف النظم املائية العامليـة مباليـني األطنـان مـن ميـاه اجملـاري غـري املعاجلـة ومـن                    
وقد أصبحت املياه النقية شحيحة وسيزداد شحها مع بدايـة تغـري     . زراعيةالنفايات الصناعية وال  

ــاه وانعــدام      . املنــاخ ــر مــن يعــاين مــن التلــوث ومــن نقــص املي ــزال الفقــراء هــم أول وأكث وال ي
  .شبكات الصرف الصحي املالئمة

صـحة العـامل مـن      ”ويؤكد موضـوع يـوم امليـاه العـاملي هلـذا العـام الـذي حيمـل عنـوان                       
ذلـك أن عـدد مـن ميـوت     . أن نوعية املوارد املائية وكميتـها معرضـان معـا للخطـر     “ نقاوة املياه 

بــسبب امليــاه غــري املأمونــة أكثــر مــن عــدد مــن ميــوت بــسبب أعمــال العنــف قاطبــة، مبــا فيهــا     
وهذه الوفيات عار يصم جـبني البـشرية وعامـل يقـوض جهـود كـثري مـن البلـدان يف                     . احلروب

  .ل حتقيق تنميتها مبداها الكاملسبي
إن العامل ميلك الدراية الفنية اليت متكن من التغلب على هذه التحـديات وتـساعد علـى                    

فلنبـذل  . وبلوغ مجيع األهداف اإلمنائية مرهون بـوفرة امليـاه  . تعهد مواردنا املائية بصورة أفضل  
لـع إىل قمـة األهـداف اإلمنائيـة         مساعينا، وحنن حنتفل حبلول منتصف العقد الـدويل للعمـل ونتط          

لأللفيــة هلــذا العــام، مــن أجــل محايــة مواردنــا املائيــة وتــدبريها تــدبريا مــستداما مبــا ينفــع الفقــراء 
  .واملستضعفني وكذا مجيع الكائنات احلية على وجه األرض


