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Sobre  

Maior reunião mundial em 
torno da água 

A cada três anos desde 1997, o 

Fórum Mundial da Água mobiliza a 

criatividade, inovação, 

competência e know-how em 

favor da água. Ele reúne todas as 

partes interessadas em torno de 

questões locais, regionais e 

globais de hoje que não podem 

ser realizadas sem todas as partes 

interessadas em um quadro 

comum de objectivos e metas concretas para atingir. 

O objetivo do 6 º Fórum Mundial da Água é para enfrentar os desafios do nosso 

mundo enfrenta e para trazer água de alta em todas as agendas políticas. Não

haverá desenvolvimento sustentável enquanto as questões da água ainda não foram

resolvidos. Em todos os lugares do planeta, para todos e de todos, o Direito à Água 

(reconhecido por 189 países na ONU de um ano atrás) deve ser garantido e 

implementado 

Esta é a nossa primeira prioridade. Mas no total, a nossa comissão de processo

temático desenvolveu 12 prioridades para o trabalho, bem como 3 condições de 

sucesso . Nossa comissão processo regional também definiu prioridades e metas

a África, Américas, Ásia-Pacífico, Europa e 2 regiões cruzadas continentais.

A 6 ª edição, Marseille 2012 

É tempo de soluções e compromissos! 

 

O Fórum da Água 6 º Mundial inova com: 

 A plataforma de soluções , para durar para além de 2012, para que todos 

possam consultar e contribuir. 
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 Um roteiro para a alcançar compromissos concretos, envolvendo peritos e 

decisores políticos de diferentes setores e regiões do mundo. 

•

 Uma nova Comissão, "Grassroots e Cidadania" , para envolver e mobilizar a 

sociedade civil. 

•

 Um fortalecimento do processo político , especialmente através de 

contribuições significativas e compromissos dos parlamentares e autoridades 

locais e regionais de todo o mundo. 

•

 Debates sobre questões sensíveis.  

 

•

Datas-chave 

• 140 delegações ministeriais  

• Mais de 180 países representados  

• Mais de 800 palestrantes  

• 25 000 participantes esperados  

• Mais de 400 horas de discussões e debates  

• Mais de 250 sessões e painéis e cerca de 100 de Base e eventos Cidadania  

• Os trílogos Regional, organizado entre ministros, parlamentares e locais / regionais.  

• Alto Nível Mesas Redondas 

Uma semana de discussões, debates quentes, soluções e compartilhamento das 

melhores práticas a fim de alcançar soluções concretas e compromissos para a causa 

da água.  

O Fórum está aberto a todos os que querem contribuir e participar na resolução dos 

desafios globais da água! 

- Política de Privacidade - solutionsforwater.org

Retrouvez-nous sur 

Facebook

Enrico Belmekki

6th World 

Water Forum

4,222 personnes aiment 

World Water Forum

J’aime
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