In sprijinul
acordarii unui
Scop Global
pentru factorul
de mediu APA
In acest an tarile din lumea larga, sunt pe cale sa negocieze
o noua serie de Scopuri de Dezvolatre Durabila/SDGs, ca
parte a Agendei de Dezvoltare a Natiunilor Unite pentru
perioada dupa 2015 (post 2015). Este important ca apa
sa fie considerata ca o prioritate in cadrul acestei agende
avand in vedere situatia existenta de “criza globala a
apei “. In aceste conditii sprijinul acordat de catre tarile
membre ale GWP si a Regiunilor unde sunt localizate este
esential in aceasta perioada cand negocierile sunt in plina
desfasurare.

#watergoal
Un apel pentru Actiune
•

Apa sa fie inclusa in tabelul SDG’s = Scopurile de Dezvoltare
Durabila: Un scop global distinct dedicat apei in cadrul Agendei de
Dezvoltare Globale a UN pentru perioada dupa 2015, va intarii
eforturile facute la nivel global fata de prezenta criza a apei. Fara
acordarea unei asemenea conditii special, accentuate, toate
chestiunile legate de apa, risca sa fie uitate din nou de catre
comunitatea globala, punand in pericol progresul asteptat al
celorlalte eforturi de desvoltare ale societatii umane globale.

•

Sprijinul venit de la nivelele nationale este esential, in special
daca este agreat: Cu toate ca Organismele mandate ale UN au
primit nenumarate mesaje de la unele tari de sprijin pentru
recomandarea de includere a unui “scop special dedicat factorului
de mediu apa” in Agenda post 2015, tarile vor trebui sa continue
sprijinirea acestui deziderat pana la inchierea negocierilor ce vor
avea loc in 2015. Acesta este un moment crucial pentru liderii
nationali si guvernele lor in exprimarea si sprijinirea clara a
importantei apei ca factor determinant pentru dezvoltarea
economica si sociala si ca urmare a acestui lucru a sprijinului
necesar pentru ca apa sa aiba clar definit un scop global, alaturi
de celelalte scopuri SDG-uri globale, si care sa fie apoi agreate de
sefii de state si guverne in timpul intrunirilor si negocierilor din
cadrul structurilor UN, ce vor avea loc in cursul anului 2015.

•

Parteneriatele consolidate sunt necesare: Parteneriatele sunt
unul din modalitatiile de sprijin pentru implementare si care sunt
necesare pentru realizarea scopurilor SDG si a tintelor acestora.
Pentru factorul de mediu “APA” parteneriatele sunt cruciale in
vederea obtinerii succeselor scontate, doarece apa este in
prezent unul din elementele care se intersecteaza cu cele mai
multe nivele de lucru ale autoritatilor si care se intersecteaza cu
toate disciplinele si grupele de interese. Imediat ce decizile
privind dezvoltarea la nivele nationale sunt in faza de a fi stabilite ,
gospodarii si decidentii privind resursele de apa, trebuie sa fie
solicitatii ca partneri la masa discutiilor in special acolo unde
decizile sunt luate pentru a apara si impune utilizarea rationala si
cat mai economica a acesteia.

De ce apa trebuie sa fie inclusa in grupa Scopurilor de
Dezvoltare Durabila

In ciuda progreselor obtinute ca urmare a implementarii MDG / Scopurilor
de Dezvoltare Durabila ale Mileniului 3 agreate in 1992 la Rio si apoi
analizate la Johanesburg in 2002 si reanalizate din nou in 2014 , inca peste
700 Milioane de oameni duc lipsa acuta de apa din cauza lipsei accesului
la o sursa adecvata, si deasemenea, 2.5 Miliarde nu au deloc acces la
o sanitatie de baza minima. Leaderii natiunilor, trebuie sa recunoasca
ca realizarea unui anumit procent in progresul cu privire la accesul la o
alimentare durabila cu apa si la sanitatie durabila, nu este suficient pentru a
o putea denumi o securitate consolidata a apei.
Si aceasta deoarece:
•

Lipsa de apa afecteaza circa 2.8 Miliarde de oameni in lumea intreaga
si in toate continentele

•

La nivel global criza apei a fost identificata ca unul din riscurile globale
pentru umanitate la Forumul Economic Mondial, inca de acum 4 ani

•

Din totalul de circa 2.5 Trilioane de USD - pierderi economice datorate
dezastrelor, inregsitrate pana acum in ultimul secol, 70% din acestea
sunt datorate apei.

Apa este un element cheie si totodata un factor limitativ potential pentru
scopurile referitoare la: energie, dezvoltarea economica si sanatate. Orice
tendinte mai ambitioase pentru scopurile de securizare a alimentarii cu
hrana si energiei, vor avea ca efect cresterea cantitatii de apa solicitata din
mediul inconjurator.

The Global Water Partnership's vision is a water secure world.

The Global Water Partnership's vision is for a water secure world. Our mission is to advance
governance and management of water resources for sustainable and equitable development.

BRIEFING

NOTE

Un scop global dedicat pentru apa

Un scop/obiectiv global dedicat apei, in agenda de dezvoltare post 2015
va concentra toate eforturile la nivel global in jurul actualei crize a apei.
Fara reusita includerii apei ca scop global, se va putea intampla ca toate
chestiunile legate de apa sa fie in situatia de risc de a fi uitate atunci cand
scopurile globale sunt selectate , punand in pericol deasemenea progresele
privitoare la celelalte eforturi de dezvoltare globala ca mediul inconjurator,
si eforturile economice ale natiunilor.
In 2014, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a aprobat un numar de 17
scopuri care sa fie negociate la nivelele interguvernamentale pentru Agenda
de Dezvoltare privitoare la perioada dupa 2015, dintre aceste 17, unul fiind
dedicat apei dupa cum se poate vedea:
Scopul 6; Asigurarea disponibilului de apa si a unui sistem de management
durabil al apei si a sanitatie associate, pentru totii locuitorii planetei.
Scopurile au fost propuse deasemenea pentru sectoarele relationate direct
cu managementul apei , incluzand deasemenea saracia, sanatatea, hrana,
energia, orasele si asezamintele umane, si ecosistemele.

Angajamentele multiplelor categori angajate in acest proces:

In cursul anilor 2013 si 2014 GWP a facilitat o serie de consultari la nivel
national in cadrul carora s-au discutat propunerea de sustinere a unui
Scop Global pentru Apa. Aceste consultarii au adus la mesele de discutie
mai multe mii de persoane din circa 30 de tarii , cu o larga participare
a specialistilor din domenii de gestiunea a mediului , din agricultura,
din planificare si sectoare de infrastructura , incluzand deasemenea
reprezentantii din nivele politice diferite, oficiali guvernamentali, si
delegati din sectorul privat si ai societatii civile.
In urma acestor consultarii a stakeholderilor participantii, s-au constat
urmatorele:
•
•
•

A sosit timpul…

Acest moment este unul crucial pentru guverne sa isi experime opinile
privind importanta apei pentru tarile respective pentru dezvoltare lor
economica si sociala, si ca urmare sprijinul lor pentru ca apei sa ii fie
dedicat un scop global in categoria SDGs.
Parteneriatul Global al Apei cheama leaderii nationali sa sprijine
acordarea statutului de scop global pentru factorul APA, si din acesta
cauza GWP este deasemenea in situatia de a acorda tot sprijinul tariilor in
cadrul etapelor de implementare a Scopurilor de Dezvoltarea Durabila ce
vor fi in final agreate.

Un consens larg pozitiv ca scopul special dedicat apei, este
fundamental sa fie inclus in Agenda de dezvoltare post 2015
Un suport puternic pentru si desemnarea unor tinte cuprinzatoare
si inter-relationale care sa permita un avans sustinut abordarilor
integrate, in activitatea de management al apei
Preferintele au fost clar indreptate catre stabilirea unor tinte nationale
flexibile , sprijinite de definitii clare ale termenilor si indicatorilor
asociatii.

Planurile temporale de atingere a scopului 6

In Decembrie 2014 un plan pentru discutarea agendei de Dezvoltare post 2015, a fost propus si agreat, cu angajamentul din partea
reprezentantilor tarilor ca toate aceste negocieri inter-guvernamentale vor fi deschise, transparente si incluzand toate categoriile
interesate . Intrunirile cheie ce vor avea loc in urmatoarele perioade au fost deasemenea agreate:
17-20 Februarie 2015
Declaratia

2015

feb

23-27 March 2015
Tintele stabilite
mar

22-25 June 2015
Declaratia

apr

20-24 April 2015
Modul de monitorizare
may

jun

20-24 July 2015 and
27-31 July 2015
Documentul final agreat

jul

18-22 May 2015
Implementarea
aug

sep

15-28 September 2015
Adunarea Generala a UN
adopta noile SDGs/Scopuri de
Dezvoltare Durabila
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