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O ano de 2013 foi proclamado pela ONU como o Ano Internacional para a Cooperação
pela Água (ONU - Resolução da Assembleia
Geral 65/154).
Eventos e atividades ao redor do mundo, em
todos os níveis, ajudarão na sensibilização do
potencial e dos desafios para a cooperação
pela água, facilitando o diálogo entre os atores e promovendo soluções inovadoras.
As atividades vão culminar no Dia Mundial
da Água, em 22 de março. A UNESCO foi
oficialmente nomeada pela ONU-Água para
conduzir os preparativos para o Ano Internacional e o Dia Mundial da Água, em 22 de
março de 2013. Essa data para celebrar a
água doce foi recomendada em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), e confirmada na Assembleia Geral das Nações Unidas
como o primeiro Dia Mundial da Água.
Todo ano, o Dia Mundial da Água destaca um
aspecto específico como forma de chamar a
atenção para a importância da água doce e
defender o manejo sustentável de seus recursos.
Comemorações do WWD 2013. A coordenadora das atividades vai incentivar as partes
interessadas em âmbito internacional, regional, nacional e local para tomar medidas sobre
o tema, de modo a criar uma dinâmica que vai
além do ano em si. Ao incentivar e fomentar
tal colaboração, a UNESCO-água vai se concentrar em aumentar a conscientização sobre
a importância, os benefícios e desafios da
cooperação pela água; ampliar o conhecimento
e a construção da capacidade de cooperação,
gerando ações concretas e inovadoras, estimulando parcerias e diálogo em torno da cooperação pela água. O objetivo do WWD é,
portanto, aumentar a consciência do potencial
para uma maior assistência e os desafios da
gestão da água no contexto de uma maior
demanda por acesso à água. A cooperação
pela água será apresentada como base para a
paz e o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a redução da pobreza e o aumento da equidade, criando benefícios econômi-
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cos, ajudando a preservar os recursos hídricos e protegendo o meio ambiente.
O sucesso do Ano Internacional e do Dia
Mundial da Água dependente do envolvimento
e do compromisso de um número amplo de
partes interessadas, incluindo, mas não limitando, jovens/crianças, setores econômicos,
comunidades indígenas e locais, sociedade
civil, governos e tomadores de decisão, organizações internacionais, agências de financiamento internacionais e os meios de comunicação.
Ao cumprir este papel, a UNESCO irá construir, na sua longa experiência em ciência da
água, sua abordagem multidisciplinar e suas
atividades na cultura de paz. Com base nisso,
o conhecimento da UNESCO será a força
motriz por trás do desenvolvimento e da implementação das atividades que contribuirão
para os objetivos do WWD, mas também irá
contar com os recursos de organizações parceiras e as iniciativas de atores em todos os
níveis e em todo o mundo.
O Dia e seu tema são de fato "assunto de
todos" e os esforços feitos para 22 de março deve criar uma dinâmica que vai além do
próprio dia e até mesmo para além do Ano de
2013. Em nome da ONU-Água, a UNESCO e
todas as agências de apoio vão organizar as
celebrações do WWD, em Haia, na Holanda,
graças à generosa oferta do governo holandês para sediar o evento. Com isso em mente,
foi criado um site dedicado às ações de 2013
(www.watercooperation2013.org), que será
a principal ferramenta para apoiar a campanha e formará uma plataforma de pleno direito, onde todas as informações relacionadas serão apresentadas ao público em geral,
todos os interessados irão compartilhar suas
ações e notícias e todo o conhecimento desenvolvido estará disponível.
* Fonte: http://www.florestas2011.org.pt
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