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 اإلنسانية والكرامة الحياة استمرارية ولضمان. عليه ونعتمد الماء من نتكون جميعا إننا العالم، شعوب يا
 نتحمل أن نريد دمة،القا األجيال أجل من البيئية لألنظمة الهش التوازن على وللحفاظ حضاراتنا، وتطور

 .األرض على للحياة األول الرمز هو والذي والهش، المحدود الفذ، الطبيعي العنصر هذا مسؤولية كلنا
 أيام وخالل للماء، البديل العالمي المنتدى إطار في 2012 مارس 10و 9 أيام مرسيليا، في وباجتماعنا

 ونضالنا، اقتراحاتنا وآمالنا، مخاوفنا وخبراتنا، معارفنا تَبادلنا ،"والشعوب والكوكب، الماء، "المواطنة
 .الجميع لدى أولويا رهانا للتجارة، القابلة وغير الحيوية المشتركة الملكية هذه الماء، من لنجعل

 
    الشعوبالشعوبالشعوبالشعوب    حقوقحقوقحقوقحقوق    منمنمنمن    حقحقحقحق    الماءالماءالماءالماء

    
 لألمم العام الجمع من بقرار إنساني كحق الصحي والصرف الشروب الماء في بالحق االعتراف تم لقد

 يصبح ولكي. الواقع أرض على مطبق وغير للعموم معروف غير لكنه ،2010 يوليوز 28 في لمتحدةا
 يكون ال أن يجب شامل، بشكل لتطبيقه الالزمة والدولية الوطنية القوانين بتجانس مصحوبا ويكون كذلك
 كانت مهما جل،ر وكل امرأة كل فعلى: والمالية والتقنية، السياسية، السلطات على حصرية مسألة الماء

 إلى العادل الولوج ضمان وفي حماية في يسهما وأن القرارات، اتخاذ في يشاركا أن مسؤولياتهما،
 .الحية الكائنات لجميع مشتركة ملكية هو الذي الماء

 طورت كما العذب، الماء إلى الجميع ولوج لضمان عاداتها على العصور، مر على الشعوب، اعتمدت
 بتركيز بالماء، يتعلق فيما تتميز، عامة بأزمة اآلن نمر الحظ، ولسوء لكن. العيش سبل في كبيرا تنوعا

 الطبيعية، المائية الدورات حطم يطاق، ال ملوث تنموي نموذج اتباع بسبب البيئية األنظمة على الضغط
 .المدقع الفقر وظروف للتحضر والخضوع التفاوتات زيادة الى إضافة
 العالمية والمقاوالت الدولية المالية المؤسسات ضمنهم ومن الحالي، التنمية نموذج فاعلو ويقوم

 أو صناعية، اقتصادية، إنتاجية ممارسات بسبب بتلويثه، وكذا للماء المفرط واالستهالك باالستغالل
 والموارد المعادن كل مناجم واستغالل واستكشاف الكهرمائية، الطاقة لتوليد ضخمة ومشاريع زراعية،

 .األراضي على واالستيالء األحفورية،
 تشكله، الذي المحدق الخطر أن النووية الصناعة تؤكد فوكوشيما، لحادثة المؤلمة الذكرى نخلد وبينما

 تقييم يستحيل الحالة، هذه وفي البحرية، البيئية لألنظمة بالنسبة وخاصة للماء، اإلشعاعي التلوث هو
 .الطويل المدى على عواقبه
 يريدونه تنموي نموذج لصالح الحلول توحيد إلى الدول وبعض الدولية سساتالمؤ تسعى الحظ، لسوء
 لالستثمارات يروجوا أن من أضعف السياسيين وااللتزام اإلرادة أن كما تجاوزه؛ يمكن وال فريدا

 خاصة تخطيها، وحتى المحددة األهداف إلى والوصول الحالي الوضع بتغيير لنأمل الالزمة العمومية
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  هذا يتضاعف حيث للماء؛ والشامل والديموقراطي، والشفاف التشاركي، التنظيم في مهما عجزا نالحظ
 أن إلى إضافة. السياسية اإلرادة نقص أو الموارد نقص بسبب استعماله تنظيم مراقبة غياب مع العجز

 وعن امتيازاتهم عن يتخلون الجميع، متناول في تكون نأ يجب العامة المصالح فاعلي من كبيرا دادع
 الماليين الخبراء أن كما. األنشطة قطاعات فيه تختلف سوق إلى الماء بتسليمهم األساسية مسؤولياتهم

 رشوة إلى األمر بهم يصل وقد مستحقة، غير أرباحا بذلك محققين المشتركة، الملكية حول يراهنون
 الحق يمنع المعولم للسوق الرأسمالي النموذج فرضه الذي األرباح عن لبحثا وهذا. المعنيين الفاعلين
 المناطق وفي فقرا، األكثر الشعوب يخص فيما وخاصة الماء، إلى الجميع ولوج في والعام الفعلي

 .عزلة األكثر
 توازنات وتحترم للماء، المشتركة الملكية على تحافظ جديدة اجتماعية نماذج نتخيل أن علينا يجب ولهذا،

 والتقنيات بها االحتفاظ تم التي القديمة المعارف بين تجمع للدعم، وقابلة مبتكرة لحلول وتروج الطبيعة،
 بعين األخذ القادمة، األجيال أجل من وتجديدهما والطبيعة الماء على المحافظة تتطلب كما. الحديثة
 ,الطويل والمدى العام الصالح االعتبار
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