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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.75( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  الصرف الصحي للجميع  - ٦٧/٢٩١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ ت ــؤرخ ٦١/١٩٢ إىل قراريه ــانون األول٢٠ امل ــسمرب / ك ــق ٢٠٠٦دي  املتعل

ون  كــــــــان٢٠ املــــــــؤرخ ٦٥/١٥٣ و ٢٠٠٨الـــــــسنة الدوليــــــــة للــــــــصرف الـــــــصحي،   ب

  ،٢٠٠٨تابعة السنة الدولية للصرف الصحي، مب املتعلق ٢٠١٠ ديسمرب/األول

ــضاوإذ تــشري   ــة   أي ــرارات اجلمعي ــة  إىل ق ــسان  العام ق حبــ املتعلقــةوجملــس حقــوق اإلن

  الصرف الصحي، ومرافقاإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة 

املعنـــون  ٢٠١٠رب ســـبتم/ أيلـــول٢٢ املـــؤرخ ٦٥/١ إىل قرارهـــا  كـــذلكوإذ تـــشري  

  ،”متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد“

ــد   ــاعي  وإذ تعيـــد تأكيـ ــرار الـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــؤرخ ١٩٨٠/٦٧ قـ  ٢٥ املـ

الـــسنوات الدوليـــة واحتفـــاالت الـــذكرى الـــسنوية وقـــراري      ب املتعلـــق ١٩٨٠يوليـــه /متـــوز

 ٢٠ املـؤرخ    ٦١/١٨٥ و   ١٩٩٨ديـسمرب   /ل كانون األو  ١٥ املؤرخ   ٥٣/١٩٩العامة   اجلمعية

  إعالن سنوات دولية،ب نياملتعلق ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 وبرنـامج مواصـلة   )١(٢١  االلتـزام بتنفيــذ جـدول أعمـال القـرن     تأكيـد  أيضا  وإذ تعيد   

نتـائج مـؤمتر القمــة العـاملي للتنميـة املــستدامة     تنفيــذ  وخطـة  )٢(٢١تنفيـذ جـدول أعمــال القـرن    

_______________ 

 الـد  ،١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             )١(
، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ( القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر ،ألولا

 .الثايناملرفق 

 .، املرفق١٩/٢ - القرار دإ )٢(
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، مبــا يف ذلــك األهــداف والغايــات احملــددة زمنيــا وغريهــا مــن   )٣()نــسربغ للتنفيــذخطــة جوها(

  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، 

الـذي  ؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة          ملـ  الوثيقة اخلتاميـة      تأكيد كذلكوإذ تعيد     
املعنونــة  ٢٠١٢يونيـه  / حزيــران٢٢ إىل ٢٠يـل يف الفتــرة مـن   يف ريـو دي جــانريو، الرباز  عقـد 

  ،)٤(”املستقبل الذي نصبو إليه“

ــق    ــالغ القل ــساورها ب ــة     وإذ ي ــدم احملــرز يف إتاحــة إمكاني ــة التق ــطء وعــدم كفاي  إزاء ب
منظمـة األمـم املتحـدة       من تقرير  يتبنياحلصول على خدمات الصرف الصحي األساسية، كما        

 بليون شـخص    ٢.٥فيه أن    لوحظالذي   ٢٠١٢عام  لاملستوىف    العاملية منظمة الصحة للطفولة و 
الـصحي األساسـية، وإدراكـا منـها ألثـر انعـدام الـصرف             الصرف   مرافق   ال تتوفر هلم حىت اآلن    

التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئــة، يف  مــن الفقــر واحلــديف و اإلنــسانصــحة  يفالــصحي 
   موارد املياه،وخباصة

ــيت  ا وإذ تقــدر   منظومــة األمــم املتحــدة  ــا مؤســسات  االضــطالع  تواصــلألعمــال ال
  والعمل الذي تقوم به منظمات حكومية دولية أخرى يف جمال الصرف الصحي،

ــام  وإذ تالحــظ   ــا يق ــنة  م ــدان    كــل س ــن البل ــد م ــن يف العدي ــصل مناســباتم ــا يت   فيم
  ،يف هذا االأنشطة ومبادرات وما يضطلع به من بالصرف الصحي 

ــضا وإذ   ــشاركة     تالحــظ أي ــدان امل ــذهلا البل ــيت تب ــود ال ــا  اجله ــادرات  حالي ــع املب يف مجي
الـصرف  مرافـق  تـوفري   مـن أجـل   امليـاه والـصرف الـصحي، مبـا فيهـا الـشراكة             يف جمـال    الطوعية  

  ،جتاراالصحي واملياه للجميع، إلطالع الدول األعضاء املهتمة على 

نــوفمرب يف العديــد مــن  /تــشرين الثــاين ١٩يف  أقيمــت بــأن املناســبات الــيت  وإذ تــسلم  
تـوفري  الدول األعضاء يف سـياق اليـوم العـاملي لـدورات امليـاه أسـهمت يف زيـادة الـوعي مبـسألة               

اختـاذ إجـراءات منـسقة    ويف مبختلـف جوانبـها   الـصرف الـصحي للجميـع البالغـة األمهيـة      مرافق  
  ديه منظمات اتمع املدين،الذي تؤ البالغ األمهيةيف هذا الصدد بالدور  تنوه، وإذ بشأا

يف  نـوفمرب يومــا عامليـا لــدورات امليــاه  / تــشرين الثــاين١٩ أن تعلــن يـوم   تقـرر   - ١  
  ؛الصرف الصحي للجميعتوفري مرافق سياق 

اجلهـات  منظومة األمم املتحدة ومجيع     مؤسسات   مجيع الدول األعضاء و    حتث  - ٢  
وضـع  و  فيمـا يتـصل بالـصرف الـصحي        يةالـسلوك  العـادات  علـى تـشجيع تغـيري        املعنية األخرى 

_______________ 

 -أغـــسطس /آب ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا،   )٣(
ــول ٤ ــ( ٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــع  من ــم املبي الفــصل األول، ، )والتــصويب A.03.II.A.1 شورات األمــم املتحــدة، رق

 .، املرفق٢ القرار

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٤(



A/RES/67/291 الصرف الصحي للجميع  
 

3/3 

الـدعوة إىل إـاء التغـوط يف    ولفقـراء  ل الـصرف الـصحي    إتاحـة مرافـق   سياسات لزيادة إمكانيـة     
  اخلالء باعتباره ممارسة ضارة للغاية بالصحة العامة؛

منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات        مؤسـسات   و مجيع الدول األعضاء  تشجع    - ٣  
بكـثري   أوسـع الدولية واجلهات املعنيـة األخـرى علـى تنـاول مـسألة الـصرف الـصحي يف سـياق          

ــك    ومعاجلــة ــا يف ذل ــها، مب ــع جوانب ــهوضمجي ــصرف    ب الن ــوفري خــدمات ال ــصحية وت ــة ال النظاف
ااري ومعاجلة مياه الـصرف وإعـادة اسـتعماهلا يف سـياق اإلدارة            شبكات  الصحي األساسية و  

  املتكاملة للمياه؛

 مجيع الدول األعـضاء ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن                 تدعو  - ٤  
اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة واألفـراد، إىل            واملنظمات الدولية واإلقليمية    

الـصرف الـصحي   تـوفري مرافـق    االحتفال على حنو مالئم باليوم العاملي لدورات املياه يف سـياق            
 مرافـق لتوعيـة بأمهيـة اسـتفادة اجلميـع مـن           ل االضطالع بأنـشطة   التثقيف و  هابطرق من للجميع،  
  الصحي؛ الصرف

منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات مؤســسات و مجيــع الــدول األعــضاء حتــث  - ٥  
 مـن األهـداف   ٧الدولية واجلهات املعنية األخرى على التعجيل بإحراز تقدم يف حتقيـق اهلـدف         

 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات الـصلة بالـصرف الـصحي، بوسـائل            اإلمنائية لأللفية وغـريه مـن     
ــود    ــضاعفة اجله ــها م ــمن ــراتسد ل ــق توســيع نطــاق      الثغ ــصحي عــن طري ــصرف ال يف جمــال ال

املبذولـة   اجلهودبـ يف هذا الصدد     وتنوه يف الوقت ذاته   اإلجراءات املتخذة على الصعيد امليداين،      
 محلــة الــسنوات اخلمــس حــىت:  صــحية مــستدامةمرافــق“لتنفيــذ مبــادرة علــى الــصعيد العــاملي 

  ؛”٢٠١٥ عام

تكاليف مجيع األنـشطة الـيت قـد تنـشأ عـن تنفيـذ هـذا           تدفع  أن  ضرورة   تؤكد  - ٦  
  القرار من التربعات، رهنا بتوافر وتقدمي تربعات هلذا الغرض بعينه؛

ور مــع  إىل جلنـة األمــم املتحـدة املعنيــة بـاملوارد املائيـة أن تقــوم، بالتـشا     تطلـب   - ٧  
نظومـة األمـم املتحـدة، آخـذة يف اعتبارهـا األحكـام الـواردة يف مرفـق             التابعـة مل  الكيانات املعنية   

اليوم العـاملي  بـ  األنشطة املتصلة تنفيذ  ، بتيسري   ١٩٨٠/٦٧قرار الس االقتصادي واالجتماعي     
ــاه يف ســياق   ــدورات املي ــق  ل ــوفري مراف ــع، بالتعــاون مــع احلكومــات    ت ــصحي للجمي ــصرف ال ال

  ؛واجلهات املعنية

الـدول األعـضاء ومؤسـسات منظومـة     مجيـع   إىل األمني العـام أن يطلـع       تطلب  - ٨  
  .األمم املتحدة على هذا القرار

  ٩٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٢٤

  


