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Ngày Nước Thế giới hay Ngày Nước sạch Thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng 
năm. 

Ngày lễ quốc tế này được Liên Hiệp Quốc chọn từ năm 1993 trong Nghị quyết A/RES/47/193 
của Đại hội đồng.[1] 
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Lịch sử[sửa  

Ngày này lần đầu tiên được chính thức đề xuất trong Chương trình nghị sự 21 của Hội nghị Liên 
Hiệp Quốc năm 1992 về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio de Janeiro, Brasil. Việc chấp 
hành nghị quyết bắt đầu vào năm 1993 và đã phát triển mạnh kể từ khi công chúng thể hiện sự 
ủng hộ đối với nó. Người ta kêu gọi công chúng không sử dụng nước một cách lãng phí cũng 
như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt. Những ngày hành động vì môi trường này đã trở thành 
một xu hướng ủng hộ phổ biến trên các mạng xã hội như Facebook. 

Hoạt động 

Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên dành ngày này để thực hiện các khuyến cáo của Liên 
Hiệp Quốc và thúc đẩy các hoạt động cụ thể trong quốc gia của họ liên quan đến tài nguyên 
nước của thế giới. Mỗi năm, một trong những cơ quan khác nhau của Liên Hợp Quốc liên quan 
đến các vấn đề về nước dẫn đầu trong việc thúc đẩy và điều phối các hoạt động quốc tế cho 
Ngày Nước Thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2003, Ủy ban nước LHQ (UN-Water) có trách 
nhiệm lựa chọn chủ đề, thông điệp và lãnh đạo cơ quan của Liên Hợp Quốc cho Ngày Thế giới 
về nước. 

Ngoài các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, một số các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ nguồn 
nước sạch và môi trường sống của các loài động vật dưới nước đã sử dụng Ngày Thế giới về 
Nước như là một khoảng thời gian để tập trung sự chú ý của công chúng về các vấn đề quan 
trọng của nước trong thời đại. 

Ví dụ, ba năm một lần kể từ năm 1997, Hội đồng Nước Thế giới đã thu hút hàng ngàn người 
tham gia trong Diễn đàn Nước Thế giới trong tuần lễ của Ngày Nước Thế giới. Những cơ quan 
tham gia và các tổ chức phi chính phủ đã nêu bật các vấn đề như một tỷ người không được tiếp 
cận với nước sạch để uống và vai trò của giới tính trong gia đình ảnh hưởng tới việc tiếp cận với 
nước sạch. 

Trong năm 2003, 2006 và 2009, Liên Hiệp Quốc đưa ra "Báo cáo phát triển nước thế giới" nhân 
dịp Ngày Nước Thế giới. Báo cáo thứ tư dự kiến sẽ được phát hành khoảng ngày 22 tháng 
3 năm 2012. 

Tham khảo 

1. ^ Đại hội đồng Liên hợp quốc Phiên họp 47 Resolution 193. Observance of World Day for 
Water A/RES/47/193 Ngày 22 tháng 12, 1992. Được truy cập ngày ngày 23 tháng 8 năm 2008. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_l%E1%BB%85_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_note-UN_ARES47193-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Tham_kh.E1.BA.A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Xem_th.C3.AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&veaction=edit&section=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=UNCED&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_3
https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_ref-UN_ARES47193_1-0
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Li%C3%AAn_h%E1%BB%A3p_qu%E1%BB%91c&action=edit&redlink=1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/193
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/193


3 
 

Xem thêm 

 UNESCO 

 Ngày lễ quốc tế 

Liên kết ngoài 

 Ngày Nước Thế giới – Website chính thức của LHQ về Ngày Nước Thế giới 

 Section on Water and Habitat – ICRC web site 

 Earth Institute: World Water Day 

 KnowH2O – Global water education website for students and educators 

 UN-Water 

 PCI - Project Concern International (PCI), Ngày Nước Thế giới 2012 

 UN Groundwater meeting marking road to World Water Day 2013 

 

Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%E1%BA%BF_gi%E1%
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