
Rezoluția X.. 

PHI (Programul Hidrologic Internațional) UNESCO ÎN 

SPRIJINUL DEZVOLTĂRII REȚELEI GLOBALE A 

MUZEELOR DE APĂ (WAMUNET) 

 

Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional al UNESCO, 

 

Reamintind  că WAMUNET a fost înființat în 2017 și aprobată oficial de 

Rezoluția Consiliului PHI UNESCO nr. XXIII-5 din 2018; Recomandarea 

UNESCO privind protecția și promovarea muzeelor și colecțiilor, diversitatea 

acestora și rolul lor în societate (2015), care promovează utilizarea muzeelor în 

beneficiul societății; Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și în special SDG 6 

care promovează managementul durabil al apei; Programul strategic IHP-VIII care 

promovează cooperarea internațională în sccopul securității apei; și Evaluarea 

Independentă Externă (185 EX / 18 Add.), care promovează sinergiile între diferitele 

sectoare ale UNESCO pentru a le consolida impactul; 

 

Recunoscând  că muzeele de apă din întreaga lume sunt depozite unice ale 

diferitelor civilizații ale apei și ale patrimoniului multifațetat al apei, atât tangibil cât 

și intangibil, precum și promotori importanți pentru educația și creșterea gradului de 

conștientizarea al apei, care leagă cunoștințele antice la agendele contemporane care 

pot contribui la dezvoltarea soluțiilor durabile la criza globală a apei și, prin urmare, 

contribuie, de asemenea, la modele de gestionare durabilă care susțin apariția unei 

„noi culturi a apei”; 

 

Recunoscând  succesul și creșterea WAMUNET de la înființarea sa în 2017, 

care funcționează pe contribuțiile financiare ale membrilor săi, care este coordonată 

de un secretariat situat în Italia, care a organizat deja două conferințe internaționale 

în Italia în 2017 și în Olanda în 2018, precum și expoziția de artă digitală globală de 

tineret „Apa Pe Care O Vrem” în 2019; 

 



Cunoscând   inițiativele regionale pentru a face din WAMUNET o inițiativă 

cu adevărat globală și recunoscând eforturile regionale de promovare a Rețelei, 

inclusiv de către Catedra UNESCO pentru Apă și Cultură pentru America Latină și 

Caraibe (PHI-LAC) din Montevideo, Uruguay; 

 

Ținând cont  de faptul că pandemia  Covid-19 a pus muzeele și centrele 

culturale sub amenințare și constrângere, iar Consiliul Internațional al Muzeelor a 

solicitat factorilor de decizie și politici să aloce urgent fonduri de ajutor și să salveze 

muzeele și profesioniștii acestora; 

 

Salută  eforturile generoase ale Secretariatului PHI și ale WAMUNET pentru 

a sprijini diseminarea cunoștințelor legate de apă către publicul din întreaga lume, 

contribuind astfel la conservarea patrimoniului apei și la eficacitatea educației și 

ştiinţă; 

 

Invită   Secretariatul PHI să trimită un apel statelor membre pentru ca noile 

muzee ale apei să adere la WAMUNET solicitând direct, Secretariatul PHI va fi în 

legătură cu secretariatul WAMUNET și va supraveghea admiterea acestora în rețea; 

 

Solicită  Secretariatului PHI să întocmească un inventar al diferitelor muzee ale 

apei din întreaga lume și încurajează statele membre și Comitetele Naționale ale PHI 

să sprijine Secretariatul în acest efort, comunicând informații cu privire la muzeele 

de apă existente; 

 

Invită  statele membre să permită sprijinul acordat de PHI UNESCO pentru 

WAMUNET prin sprijinirea financiară a Secretariatului PHI cu finanțare 

suplimentară, de exemplu prin contribuții extrabugetare, detașarea personalului sau 

contribuții la Contul Special. 


