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Nós, Diretores Iberoamericanos de Água dos países membros da CODIA, parabenizamos o governo da Hungria pela iniciativa de organizar a Cúpula de Água de Budapeste, em parceria
com o Sistema das Nações Unidas e o Conselho Mundial da Água. Este encontro oferece uma
excelente oportunidade para reforçar o papel da água na agenda de desenvolvimento global,
particularmente no contexto dos sérios desafios enfrentados pela humanidade, tais como as
mudanças do clima e o crescimento demográfico.
Considerando que a Resolução adotada na 66ª Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas:
a) reconhece que a água é um elemento básico do desenvolvimento sustentável tendo em
vista que está estreitamente vinculada a diversos desafios mundiais fundamentais; b) reitera
que é importante integrar os recursos hídricos no desenvolvimento sustentável; e c) ressalta
a importância decisiva da água e do saneamento para as três dimensões do desenvolvimento
sustentável [1],
Afirmamos o compromisso de apoiar e promover a adoção de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável específico para água (ODS-Água) na Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, que consolide as bases necessárias para um crescimento econômico sustentável e inclusivo, o desenvolvimento social e a proteção do meio ambiente.

•

Recomendamos a participação ativa das autoridades nacionais responsáveis por
água no processo de elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
de modo a garantir a viabilidade técnica, legal e institucional das propostas, elemento importante para desenvolver compromissos que tenham como base a real
capacidade de implementação das metas por todos os países. Sua contribuição
adquire relevância ainda maior quando forem considerados os indicadores e as
métricas necessárias para o acompanhamento da implementação desses objetivos.

•

Enfatizamos a importância e o papel da cooperação, em todos os níveis e sob todas as formas, como instrumento fundamental para prover os países em desenvolvimento dos recursos e da capacidade necessários para alcançar os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Mérida, Espanha, 04 de outubro de 2013.

1

O Futuro que Queremos - A/RES/66/288

XIV Conferência de Diretores Ibero-americanos da Água

•

XIV Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua

Mensagem da CODIA para Budapest Water Summit – Outubro 2013

3

