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Etapa preparatória do 6.º Fórum Mundial da Água
Lançamento do processo das autoridades locais e regionais
Lyon, 30 e 31 de maio de 2011

Soluções para o acesso à água e ao saneamento
apresentadas por 250 representantes eleitos do mundo inteiro
Nos dias 30 e 31 de maio de 2011, o Comité Internacional do Fórum de Marselha, em parceria com a Comunidade Urbana de
Lyon e a Agência da Água Rhône-Méditerranée e Córsega, organizou a reunião de lançamento do processo das autoridades locais
e regionais do 6.º Fórum Mundial da Água. Duzentos e cinquenta especialistas e representantes eleitos participaram dessa reunião.
Enquanto verdadeiro espaço de trabalho e de intercâmbio, esse encontro, organizado em colaboração com as redes de
representantes locais eleitos (CGLU, ICLEI, AIMF, CUF, etc.)i, permitiu ouvir testemunhos e boas práticas e, principalmente,
apresentar soluções.
Esses representantes eleitos definiram o seu objetivo estratégico prioritário visando ao Fórum de 2012: fazer com que os Estados
reconheçam o papel crucial que eles têm no acesso à água e ao saneamento em julho de 2010 e na gestão dos recursos
hídricos.
Para atingir esse objetivo, foram selecionadas quatro ações:
-

-

solicitar aos Estados que adotem legislações que permitam descentralizar essa competência para as autoridades locais e
regionais, incluindo os recursos financeiros, para garantir esta responsabilidade;
criar um grupo de autoridades locais e regionais (ALR) signatárias do Pacto de Istambul, a fim de mobilizar o maior
número possível de representantes eleitos no sentido de assumirem compromissos quantificados para a água e o
saneamento;
reforçar a cooperação internacional entre as ALRs para compartilhar as boas práticas e implementar mecanismos de
financiamento inovadores;
associar as populações e todos os intervenientes territoriais aos diversos projetos ligados à água e ao saneamento.

“A Comissão Internacional do Fórum responsável pelas autoridades locais e regionais compromete-se a defender este objetivo
prioritário junto dos Estados. Garantirá, principalmente, que a Declaração Ministerial final de março de 2012 reconheça o papel
destas autoridades”, declara Serge Lepeltier, Embaixador francês incumbido das negociações sobre as mudanças climáticas e
presidente desta Comissão.
Esta reunião deu um novo impulso a este processo na medida em que cerca de sessenta novas autoridades locais e regionais
anunciaram o seu compromisso ao assinarem o Pacto de Istambul sobre a Água.
Organizado conjuntamente pelo governo francês, pelo Conselho Mundial da Água e pela cidade de Marselha, o 6.º Fórum
Mundial da Água será realizado entre 12 e 17 de março de 2012 na cidade de Marselha, com o título o “Fórum das Soluções”. Os
quatro processos preparatórios deste Fórum (político, regional, temático e local) coordenam as suas atividades para preparar e
facilitar a implementação de soluções que beneficiem as prioridades de ação identificadas.
Para organizar entrevistas, obter fotografias e as atas das propostas provenientes das oficinas, entre em contato:
Aurore Sun: +33 (6) 19 80 42 67 // a.sun@worldwaterforum6.org
Claudine Chilinski: +33 (0)6 38 13 16 51 // c.chilinski@worldwaterforum6.org
Para obter mais informações: www.worldwaterforum6.org
Fotografias, vídeos e entrevistas dos especialistas e dos representantes eleitos estão disponíveis em www.worldwaterforum6.org
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CGLU: Cidades e Governos Locais Unidos
ICLEI: Governos Locais para a Sustentabilidade
AIMF: Associação dos Presidentes de Câmaras de França
CUF: Cidades Unidas França

