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O "Dia Mundial da Água" foi criado pela Assembleia Geral
da Organização das Nações Unidas através da resolução
A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993,[1] declarando
todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia
Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de
1993, de acordo com as recomendações da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
contidas no capítulo 18 (Recursos hídricos) da Agenda 21.
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Nesse período vários Estados foram convidados, como se
fosse mais apropriado no contexto nacional, a realizar no
Dia, atividades concretas que promovam a conscientização pública através de publicações e difusão
de documentários e a organização de conferências, mesas redondas, seminários e exposições
relacionadas à conservação e desenvolvimento dos recursos hídricos e/ou a implementação das
recomendações proposta pela Agenda 21. A cada ano, uma agência diferente das Nações Unidas
produz um kit para imprensa sobre o DMA que é distribuído nas redes de agências contatadas. Este
kit tem como objetivos, além de focar a atenção nas necessidades, entre outras, de:

Tocar assuntos relacionados a problemas de abastecimento de água potável;
Aumentar a consciência pública sobre a importância de conservação, preservação e proteção da
água, fontes e suprimentos de água potável;
Aumentar a consciência dos governos, de agências internacionais, organizações nãogovernamentais e setor privado;
Os temas dos DMA anteriores foram:

Español

2012: Água e segurança alimentar

Euskara

2011: Água para cidades: respondendo ao desafio urbano
2010: Água limpa para um mundo saudável

Suomi

2009: Águas Transfronteiriças: a água da partilha, partilha de oportunidades.

Français

2008: Saneamento
2007: Lidando com a escassez de água
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עברית

2006: Água e cultura

Hrvatski

2005: Água para a vida

Bahasa Indonesia

2004: Água e desastres

Italiano
日本語

Қазақша
한국어
Nederlands
Norsk (bokmål)
Polski

2003: Água para o futuro
2002: Água para o desenvolvimento
2001: Água e saúde
2000: Água para o século XXI
1999: Todos vivem rio abaixo
1998: Água subterrânea: o recurso invisível
1997: Águas do Mundo: há suficiente?

Română

1996: Água para cidades sedentas

Русский

1995: Mulheres e Água

Slovenčina

1994: Cuidar de nossos recursos hídricos é função de cada um.

Shqip
Српски / srpski
Svenska

A partir de 2001 ficou restrito a cada país a adoção da Agenda 21
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