MINISTERSKÁ DEKLARÁCIA

VÝZVA NA VYKONANIE ROZHODNÝCH OPATRENÍ V OBLASTI
VODY

My, ministri a vedúci delegácií, ktorí sme sa zišli v meste
Brazília v Brazílii dňa 19. a 20. marca 2018 na ministerskej
konferencii 8. celosvetového fóra o vode - „Spoločná voda“,

uznávame, že:
Deklarácia z Ria de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji z roku
1992, záverečný dokument konferencie OSN o životnom prostredí a
rozvoji s názvom "Budúcnosť, ktorú chceme" z roku 2012, Agenda
2030 pre udržateľný rozvoj a jej ciele udržateľného rozvoja (SDG) z
roku 2015, Sendaiský rámec na znižovanie rizika katastrof na roky
2015 - 2030 z roku 2015, Parížska dohoda - Rámcový dohovor
Organizácie spojených národov o zmene klímy z roku 2015 a „Nová
urbánna agenda“ (Habitat III) z roku 2016 predstavujú hlavné míľniky
riešenia celosvetových výziev udržateľného rozvoja,

v záverečnom dokumente Konferencie Organizácie Spojených
národov o udržateľnom rozvoji (Rio+20) krajiny opätovne potvrdili
svoj záväzok v oblasti ľudských práv v súvislosti s bezpečnou pitnou
vodou a sanitáciou, ktorý budú postupne plniť v prospech svojich
občanov pri plnom rešpektovaní národnej suverenity,
voda predstavuje prierezový prvok udržateľného rozvoja a stojí pred
výzvou odstránenia chudoby,

vodné zdroje sú nevyhnutným predpokladom pre všetky živé bytosti
a pre život v harmónii a v rovnováhe s planétou a jej ekosystémami,
ktorú niektoré kultúry označujú za „Matku Zem“,
všetky krajiny sú povinné zahájiť okamžité opatrenia s cieľom vyriešiť
problémy súvisiace s vodou a sanitáciou,
spolupráca na všetkých úrovniach a naprieč všetkými sektormi a
aktérmi vrátane vzájomného poskytovania poznatkov, skúseností,
inovácií a prípadne aj riešení je kľúčová pri presadzovaní
udržateľných postupov vodného hospodárstva a pri skúmaní synergií
s niektorými aspektmi z Agendy 2030 o udržateľnom rozvoji, ktoré
súvisia s vodou,
kľúčovú úlohu Organizácie Spojených národov pri presadzovaní
medzinárodnej spolupráce v súvislosti s vodou na globálnej úrovni.
niektoré princípy príslušných globálnych Dohovorov o vode môžu byť
v tejto súvislosti užitočné,
v rámci úsilia a iniciatív spustených na všetkých úrovniach by sa
mala presadzovať primerané a inkluzívne zapojenie všetkých
relevantných aktérov, a to predovšetkým tých najzraniteľnejších,
vrátane miestnych komunít a pôvodných obyvateľov, mládeže,
dievčat a žien a tých, ktorých sa dotýka nedostatok vody,
globálny hydrologický cyklus, geologické procesy, klíma, oceány a
ekosystémy sú vzájomne úzko prepojené, a preto je pri prijímaní

medzidisciplinárneho, integrovaného a udržateľného prístupu k
vodnému hospodárstvu nutné prihliadať na všetky tieto faktory,
Svetová rada o vode a mieri na vysokej úrovni (Global High-Level
Panel on Water and Peace) vydala svoju správu,
Svetové fórum o vode od svojho prvého stretnutia v Marakéši v roku
1997

prispieva

k

budovaniu

spoločného

porozumenia

a

k

medzinárodnému dialógu o vode a podporuje miestne, regionálne a
národné opatrenia o integrovanom a udržateľnom riadení vodných
zdrojov na celom svete.
Vítame:
1. tempo, ktoré Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, a hlavne cieľ
udržateľného rozvoja 6, nastavili pre 8. svetové fórum o vode s
cieľom podporiť opatrenia súvisiace s iniciatívami v oblasti vody a
sanitácie,
2. založenie Rady o vode na vysokej úrovni, ktorú zvolal Generálny
tajomník Organizácie Spojených národov a Prezident Svetovej banky
a jej prínos a berieme na vedomie vydanie jej správy, ktorá motivuje
k a propaguje integrovaný prístup vlád a novú agendu v oblasti
opatrení súvisiacich s vodou,
3. prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o medzinárodnom
desaťročí akcie "Voda pre udržateľný rozvoj" na roky 2018 - 2028 z
23. decembra 2016
4. významný prínos 7. svetového fóra o vode v Kórejskej republike,
Budapeštianskeho summitu o vode a Týždňa vody v Štokholme k
príprave 8. svetového fóra o vode,
5. prijatie rezolúcie Environmentálneho zhromaždenia Programu
OSN pre životné prostredie „Riešenie znečistenia vody na ochranu a
obnovenie vodných ekosystémov“ z roku 2017,
6. prínos všetkých relevantných aktérov vrátane vlád, občianskej
spoločnosti, akademickej obce, pôvodných obyvateľov a miestnych

komunít a súkromného sektora k vypracovaniu a implementácii
pozitívnych a proaktívnych politík a k spolupráci na otázkach
súvisiacich s vodou, ako aj riešení, o ktoré sa môžu krajiny a všetci
aktéri podeliť, z perspektívy ‚od zdroja k moru‘ a nazerajúc na vodu
ako na spojovací článok;
7. prácu národných vlád, miestnych a regionálnych orgánov,
poslancov parlamentov a sudcov a prokurátorov 8. svetového fóra o
vode a ich prínos k dialógu o problémoch súvisiacich s vodou,
8. vypracovanie potenciálnych stratégií na zlepšenie prostriedkov
realizácie, ako napríklad financie, budovanie kapacít, vzdelávanie a
dobrovoľný presun technológie na základe vzájomnej dohody s
cieľom podporiť rozvoj udržateľného využívania vody vrátane
nekonvenčných vodných zdrojov,
9. zapojenie súkromného sektora a verejných spoločností, ktoré
chcú pokračovať v alebo zefektívniť prijímanie účinných opatrení
súvisiacich

s

vodou

a

sanitáciou

vrátane

prostredníctvom

konkrétnych záväzkov a v súlade s národnými zákonmi o vode,
10. formálnu účasť sudcov a prokurátorov, ktorí sa po prvýkrát
zúčastnili na Svetovom fóre o vode a obohatili debaty, ktoré ťažili z
účasti národných vlád, miestnych a regionálnych orgánov a
poslancov,
11. výsledky a nadviazanie na dobrovoľné opatrenia „Realizačného
plánu“, ktorý bol prijatý na 7. svetovom fóre o vode,
12.

zasadnutie ministerských okrúhlych stolov 8. svetového fóra o

vode a berieme na vedomie správy moderátorov vypracované v
rámci ich vlastnej pôsobnosti.

Týmto predstavujeme okamžitú výzvu na vykonanie rozhodných
opatrení v oblasti vody a prehlasujeme, že nastal čas na to, aby
sme:
13.

obnovili a posilnili politický záväzok zabezpečiť vykonanie

okamžitého a efektívneho opatrenia na prekonanie problémov
súvisiacich s vodou a sanitáciou, a predovšetkým s nedostatkom
vody v kontexte adaptovania sa na klimatickú zmenu a na
dosiahnutie súvisiacich cieľov udržateľného rozvoja,
14. vyzvali Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji
(HLPF - High-level Political Forum), aby vo svojom posudku cieľov
udržateľného rozvoja vrátane cieľa č. 6 vzalo na vedomie výsledky
politických, tematických, regionálnych, udržateľných a občianskych
procesov 8. svetového fóra o vode,
15. vyzvali systém OSN, aby posilnil svoju podporu krajinám v
otázkach vody a aby zlepšil integráciu a koordináciu prác
Organizácie spojených národov v súvislosti s vodou ohľadne cieľov v
rámci piliera udržateľného rozvoja,
16. podporili vlády pri zakladaní alebo posilňovaní národných
integrovaných politík a plánov integrovaného riadenia vodných
zdrojov vrátane stratégií na adaptovanie sa na klimatickú zmenu s
cieľom dosiahnuť celosvetový a spravodlivý prístup k bezpečnej a
cenovo dostupnej pitnej vode, primeraný a spravodlivý prístup k
hygiene a s cieľom zmierniť znečistenie vody a obnoviť vodné
ekosystémy v súlade s cieľom SDG 6,
17.
a

podporili posilňovanie transparentných, účinných, inkluzívnych
zodpovedných

národných,

a

prípadne

aj

regionálnych

inštitucionálnych dohôd o vode za účasti všetkých príslušných
aktérov a pri zvážení miestnych špecifík pri tvorbe politiky, za
simultánnej podpory nevyhnutných partnerstiev, budovania dôvery,
vzájomnej výmeny informácií a skúseností medzi verejnými,
súkromnými a občianskymi aktérmi,

18. zmobilizovali a prerozdelili dostatočné množstvo finančných
prostriedkov z viacerých zdrojov s cieľom presadzovať a investovať
do integrovaného a udržateľného vodného hospodárstva, ktoré budú
smerovať predovšetkým do rozvíjajúcich sa krajín a na riešenie ich
konkrétnych problémov, slabých miest a rizík vrátane znižovania
rizika katastrov,
19. vyvinuli a podelili sa o riešenia vrátane riešení Integrovaného
riadenia vodných zdrojov a riešení zakladajúcich sa na prírodných
princípoch (nature-based solutions) s cieľom vysporiadať sa s
najnaliehavejšími problémami s vodou a sanitáciou pomocou
výskumu a inovácií, podporou spolupráce pri budovaní kapacít a
presune

technológií

a

prostredníctvom

ďalších

realizačných

prostriedkov a s ohľadom na dopad klimatickej zmeny,
20. podporili cezhraničnú spoluprácu na základe riešení výhodných
pre všetky strany v súlade s platným medzinárodným právom, a
konkrétne

s

príslušnými

bilaterálnymi,

regionálnymi

a

medzinárodnými nástrojmi, v ktorých sú dané krajiny stranami,
21. podporili okamžitú potrebu rešpektovať právo každej ľudskej
bytosti bez ohľadu na jej postavenie a miesto pobytu na bezpečnú
pitnú vodu a sanitáciu ako základného ľudského práva, ktoré
ustanovuje medzinárodné právo o ľudských právach, medzinárodné
humanitárne právo a príslušné medzinárodné dohovory.
22. podporili potenciál mladej generácie, ktorá je hýbateľom zmien
a inovácií pri hľadaní riešení problémov súvisiacich s vodou a
sanitáciou a aby sme implementovali a podelili sa o svoje politiky
vzdelávania o vode a o najlepšie postupy v súvislosti s vodou a
sanitáciou a využili poznatky medzinárodných centier ako aj odborné
znalosti a sieť organizácie UNESCO vrátane Medzinárodného
hydrologického programu (IHP),
23. využili siete a partnerstvá, ktoré vznikli na 8. svetovom fóre o
vode v rámci jeho rôznych procesov s cieľom podporiť implementáciu

tejto deklarácie.
Ďakujeme občanom a vláde Brazílie, vláde federálneho dištriktu a
Svetovej rade pre vodu (WWC) za usporiadanie 8. svetového fóra o
vode a za ubytovanie účastníkov.

