Rezolutia XXIII-5
RETEAUA GLOBALA A MUZEELOR DE APA SI UNESCO PHI IN SPRIJINUL EDUCATIEI
DURABILE IN DOMENIUL APEI SI A EFORTURILOR DE CONSTIENTIZARE IN DOMENIUL
APEI

Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic International al UNESCO
Reamintind

Recomandarile UNESCO privind Protectia si Promovarea Muzeelor si Colectiilor, a
Diversitatii acestora si Rolului lor in Societate (2015) care promoveaza utilizarea
muzeelor pentru beneficiul societatii; Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabila si in
particular SDG 6 (Obiectivul de Dezvoltare Durabila nr.6) care promoveaza
managementul durabil a apei; Programul Strategic PHI–VIII care promoveaza cooperarea
internationala in scopul securitatii apei; si Evaluarea Externa Independenta (185 EX/18
Add.) care promoveaza sinergiile dintre diferitele sectoare ale UNESCO pentru a le intari
impactul;

Cunoscand

faptul ca numarul crescand de muzee ale apei din toata lumea sunt depozitari unici ai
diferitelor civilizatii ale apei si ale mostenirii multilaterale ale apei a umanitatii, atat
tangibile cat si intangibile, si de asemenea joaca un rol principal in educatie si cresterea
gradului de constientizare
intr-o varietate de teme legate de apa;

Recunoscand existenta unei Retele Globale a Muzeelor de Apa crescande si de succes care a fost
infiintata in 2017, care se concentreaza pe educatia in domeniul apei si Obiectivele de
Dezvoltare Durabila, care functioneaza din contributiile financiare ale membrilor sai, care
este coordonata de un Secretariat situat in Italia, care a organizat deja doua conferinte
internationale in Italia in 2017 si in Olanda in 2018 si care atinge anual o audienta
potentiala de peste 5 milioane de vizitatori;
Primeste bucuros
si apreciaza

oferta generoasa a Retelei de a contribui semnificativ la scopurile PHI prin diseminarea
cunostiintelor legate de apa, unei audiente mondiale prin expozitii, arta, activitati
educationale si de crestere a gradului de constientizare, platforme web, publicatii si alte
eforturi comunicationale;

Decide

sa stabileasca Reteaua Globala a Muzeelor de Apa pentru o perioada
de patru ani, care
poate fi prelungita pe baza performantelor sale, drept o initiativa a PHI de a crea sinergii
in cadrul UNESCO cu scopul de a utiliza mai bine muzeele apei pentru a imbunatati
managementul apei pe calea comunicarii si activitatilor educationale;

Invita

Secretariatul PHI sa (1) urmareasca impreuna cu muzeele apei la nivel mondial in vederea
acestui obiectiv si sa prezinte indicatori de performanta urmatoarei sedinte a Biroului si sa
(2) raporteze la urmatoarea sedinta a Biroului si a Consiliului despre rezultatele si
impactul acestei activitati pe baza indicatorilor de performanta mai inainte mentionati;

Solicita

alinierea ei cu recomandarile evaluarii in curs a Initiativelor Pilot ale PHI si ca a 25-a
sesiune a Consiliului Interguvernamental PHI sa revada performantele acestei initiative si
sa ia in considerare integrarea ei in programele PHI;

Incurajeaza

Statele Membre si Comitetele lor Nationale PHI sa participe in implementarea ei pe baze
voluntare.

