Παγκόςμια Διακιρυξθ

Ταμίευςθ Φδατοσ για Αειφόρο Ανάπτυξθ
To 2050 ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ αναμζνεται να ξεπεράςει τα 9 δισ .
Η παγκόςμια αφξθςθ του πλθκυςμοφ, τόςο τθσ υπαίκρου όςο και των πόλεων, κακϊσ και θ κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ θ οποία ςυνοδεφεται με αφξθςθ του βιοτικοφ επιπζδου για όλουσ, κα
δθμιουργιςει αυξθμζνεσ απαιτιςεισ για νερό, τρόφιμα και κατανάλωςθ ενζργειασ. Οι πλθκυςμοί κα
εξακολουκιςουν να ςυγκεντρϊνονται ςτισ πόλεισ όπου οι ανάγκεσ για νερό, τρόφιμα και ενζργεια κα
είναι εντονότατεσ. Η ταχεία αφξθςθ του πλθκυςμοφ

και θ κοινωνικο-οικονομικι ανάπτυξθ

υποδθλϊνουν ότι μζχρι το 2050:

Οι ςυνεχώσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ ςε νερό, τρόφιμα και ενζργεια κα αςκιςουν πίεςθ
ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ. Απαιτείται να αντιμετωπιςκεί θ ιδιαίτερθ αυτι κατάςταςθ επειδι
ταυτόχρονα:
 Λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ κατανομι του νεροφ ενδζχεται να γίνει πιο ακανόνιςτθ και οι
καταςτροφζσ που ςχετίηονται με τισ πλθμμφρεσ και τθν ξθραςία να επιδεινωκοφν.
 Οι πθγζσ ενζργειασ είναι περιοριςμζνεσ:
 Τα ορυκτά καφςιμα ρυπαίνουν και εκπζμπουν αζρια του κερμοκθπίου ενϊ και τα αποκζματά
τουσ είναι περιοριςμζνα
 Η χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ περιορίηεται ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ που διακζτουν τθν
τεχνολογία, ενϊ θ αςφάλεια τθσ πυρθνικισ ενζργειασ δθμιουργεί ιδθ μεγάλθ ανθςυχία ςτον
πλθκυςμό
 Διάφορεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, όπωσ θ αιολικι και θ θλιακι, είναι πολφτιμεσ και
πρζπει να αναπτυχκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερο. Ωςτόςο, χρειάηονται υποςτιριξθ. Η
υδροθλεκτρικι ενζργεια μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, αλλά οι πολιτικζσ και οι αγορζσ δεν
ενκαρρφνουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.

Το νερό είναι πολφτιμο και τα ζργα υποδομισ για τθν αποκικευςι του κα κακίςτανται όλο
και πιο ςθμαντικά
Τα ζργα υποδομισ για τθν αποκικευςθ φδατοσ, παρζχοντασ πολλαπλζσ υπθρεςίεσ είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ για τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. Από τα 40.000 km3 γλυκοφ νεροφ που είναι διακζςιμα ετθςίωσ,
μόνο τα 9.000 km3 είναι προςβάςιμα. Μζςα από τθν καταςκευι περιςςότερων από 50.000 μεγάλων
φραγμάτων και εκατομμυρίων μικρϊν ταμιευτιρων ςε όλο τον κόςμο κατά τα τελευταία 5.000 χρόνια,

πολλζσ κοινότθτεσ είναι ςε κζςθ να απολαμβάνουν αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ φδατοσ. Οι υπάρχουςεσ
καταςκευζσ αποκικευςθσ νεροφ ρυκμίηουν περίπου 4.000 km3/ζτοσ.
Ο ρόλοσ των φραγμάτων και ταμιευτιρων ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ ζχει ιδθ αναγνωριςτεί ςε διάφορεσ
διακθρφξεισ : Παγκόςμια Διάςκεψθ Κορυφισ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (2002), Διακιρυξθ του Πεκίνου
ςχετικά με τθν υδροθλεκτρικι ενζργεια και τθν αειφόρο ανάπτυξθ (2004), “Φράγματα και
υδροθλεκτρικι ενζργεια για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ςτθν Αφρικι” (2008) και Υπουργικζσ διακθρφξεισ
του πζμπτου και ζκτου παγκόςμιου Forum για το νερό (2009/2012).

Η ανκρωπότθτα αντιμετωπίηει μια πιο ςοβαρι κατάςταςθ ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα και
διαχείριςθ του νεροφ ςε ςχζςθ με το παρελκόν.
Για να αντιμετωπιςκεί θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ αυτοφ του αιϊνα - θ διαχείριςθ τθσ αειφορίασ του
νεροφ – απαιτείται θ ενίςχυςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων φδατοσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ νζων
υποδομϊν αποκικευςθσ νεροφ. Αυτό κα απαιτιςει ενίςχυςθ τθσ νομοκεςίασ και επαρκι
χρθματοδότθςθ. Θα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει

τθ βελτιςτοποίθςθ των χριςεων νεροφ

ςυνδυάηοντασ πολλαπλοφσ ςκοποφσ:
 Διαχείριςθ των πλθμμυρϊν και αντιμετϊπιςθ τθσ ξθραςίασ
 Άρδευςθ για τθν παραγωγι τροφίμων
 Παραγωγι ενζργειασ
 Πόςιμο νερό και υγιεινι
 Παροχι νεροφ ςτισ βιομθχανίεσ
 Ναυςιπλοΐα
 Περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ,
 κ.λπ.

Φπαρξθ ανάγκθσ βελτίωςθσ τθσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των υφιςτάμενων υποδομών
αποκικευςθσ νεροφ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία γιρανςθσ, τθ βελτίωςθ των γνϊςεων και τισ επιπτϊςεισ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, δθμιουργείται θ ανάγκθ να αυξθκοφν οι προςπάκειεσ διατιρθςθσ των
υπαρχουςϊν υποδομϊν αποκικευςθσ νεροφ. Για παράδειγμα, οι εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία και οι
ςφγχρονεσ μζκοδοι παρακολοφκθςθσ μποροφν να βελτιϊςουν τθν αςφάλεια των καταςκευϊν ζναντι
ακραίων ςειςμϊν και πλθμμυρϊν. Η κλιματικι αλλαγι είναι πικανό να δυςχεράνει τθ διαχείριςθ των
ταμιευτιρων αφοφ θ υδρολογικι δίαιτα αλλάηει. Η διαχείριςθ

των ταμιευτιρων πρζπει να

βελτιςτοποιθκεί ϊςτε να μπορεί να αποκθκεφει μεγαλφτερθ ποςότθτα πλθμμυρικϊν νερϊν, ενϊ
ταυτόχρονα κα πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των ανάντθ και κατάντθ περιοχϊν. Με τα

τελευταία ςυςτιματα πρόβλεψθσ και τθ ςυλλογι δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο, θ δυναμικι
ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςτουσ ταμιευτιρεσ μπορεί να επιτφχει τθ βζλτιςτθ ιςορροπία μεταξφ
τθσ αςφάλειασ των υποδομϊν και τθσ ςυνετισ χριςθσ των υδάτινων πόρων.

Υπάρχει ανάγκθ επιτάχυνςθσ τθσ ανάπτυξθσ νζων υποδομών αποκικευςθσ φδατοσ για
πολλαπλοφσ ςκοποφσ.
 Διαχείριςθ πλθμμυρϊν και αντιμετϊπιςθ ξθραςίασ
Οι πλθμμφρεσ και οι ξθραςίεσ είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ του νεροφ ςε πολλζσ
χϊρεσ με ανεπαρκείσ υποδομζσ αποκικευςθσ νεροφ. Κάκε χρόνο, περιςςότερα από 200
εκατομμφρια οι άνκρωποι επθρεάηονται από καταςτροφζσ προερχόμενεσ από πλθμμφρεσ. Λόγω τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, οι πλθμμφρεσ και θ ξθραςία κα γίνονται όλο και πιο ςυχνζσ και ζντονεσ. Οι
υποδομζσ αποκικευςθσ νεροφ αποτελοφν βαςικό ςυςτατικό τθσ αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν
από το νερό, ιδίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
 Άρδευςθ για τθν παραγωγι τροφίμων
Η αρδευόμενθ γεωργία καλφπτει περίπου 277 εκατομμφρια εκτάρια, περίπου το 18% τθσ
παγκόςμιασ καλλιεργιςιμθσ ζκταςθσ. Το

γεγονόσ αυτό που κακιςτά τισ εκτάςεισ αυτζσ

αξιοςθμείωτα πιο παραγωγικζσ, κακϊσ παράγουν περίπου το 40% τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςτον
κόςμο. Οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ δθμιουργοφν επίςθσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, με το 30% περίπου του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ να εργάηεται ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ. Μεγάλο μζροσ τθσ παγκόςμιασ
παραγωγισ τροφίμων πρζπει να γίνεται ςε περιοχζσ με μακρζσ άνυδρεσ περιόδουσ. Δεδομζνου ότι
θ καλλιεργιςιμθ γθ είναι περιοριςμζνθ, θ πρόςκετθ παραγωγι κα απαιτιςει αποτελεςματικι
χριςθ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων άρδευςθσ και επζκταςθ των αρδευόμενων περιοχϊν μζςω
πρόςκετων εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ νεροφ. Εκτιμάται ότι το 80% τθσ πρόςκετθσ παραγωγισ
τροφίμων μζχρι το 2025 κα πρζπει να προζρχεται από αρδευόμενεσ εκτάςεισ.
 Παραγωγι ενζργειασ
Η υδροθλεκτρικι ενζργεια ςιμερα αποτελεί περίπου 16% τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ παγκοςμίωσ. Τα
υδροθλεκτρικά ζργα παράγουν περιςςότερο από το 50% του εκνικά καταναλιςκόμενου θλεκτρικοφ
ρεφματοσ ςε περίπου 65 χϊρεσ, το 80% ςε 32 χϊρεσ και το ςφνολο ςχεδόν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
ςε 13 χϊρεσ. Η ευελιξία τθσ ανανεϊςιμθσ αυτισ πθγισ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθ ςφνδεςθ
των υπθρεςιϊν θλεκτρικισ ενζργειασ με τθ ηιτθςθ, ςυμβάλλοντασ ταυτόχρονα ςτθν ανάπτυξθ και
άλλων μθ ςυνεχϊν πθγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ θ θλιακι και θ αιολικι, που είναι λιγότερο
ευζλικτεσ. Κατά ςυνζπεια, θ ενζργεια που αποκθκεφεται ςτο νερό, μετατρεπόμενθ μζςω τθσ

κακαρισ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ και των αντλθςιοταμίευςθσ, βελτιϊνει τθν αξιοπιςτία των
ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ με κακαρό και αποδοτικό τρόπο. Μόνο το 30% του παγκόςμιου
υδροθλεκτρικοφ δυναμικοφ ζχει αξιοποιθκεί. Η μετατροπι του υποανεπτυγμζνου υδατικοφ
δυναμικοφ ςε πραγματικότθτα, κα εξοικονομοφςε τεράςτιεσ ποςότθτεσ ορυκτϊν καυςίμων, κα
μείωνε ςθμαντικά τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου και κα βελτίωνε τθ διαχείριςθ των
υδάτινων πόρων.
 Πόςιμο νερό και υγιεινι
Ζνασ ςτουσ οκτϊ άνκρωποι ςτον κόςμο δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό για πόςθ, μαγειρικι
και υγιεινι. Με τθν αναμενόμενθ πλθκυςμιακι αφξθςθ, και χωρίσ επενδφςεισ ςε αποκικευςθ, ο
αρικμόσ των ανκρϊπων που δεν κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε νερό κα φκάςει τα 4,2 δισ
μζχρι το 2025. Ζνασ από τουσ Στόχουσ Ανάπτυξθσ τθσ Χιλιετίασ απαιτεί τθ θ μείωςθ κατά το ιμιςυ
«μζχρι το 2015, του ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ χωρίσ βιϊςιμθ πρόςβαςθ ςε κακαρό πόςιμο νερό
και βαςικι υγιεινι». Οι επενδφςεισ ςε βιϊςιμεσ υποδομζσ αποκικευςθσ νεροφ ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ κα βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου.
 Παροχι νεροφ ςτθ Βιομθχανία
Για κάκε προϊόν που καταςκευάηεται χρθςιμοποιείται νερό κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ του. Η
χριςθ του νεροφ ςτθ βιομθχανία περιλαμβάνει διαδικαςίεσ όπωσ τθν επεξεργαςία, τθν πλφςθ, τθν
αραίωςθ, τθν ψφξθ και τθ μεταφορά προϊόντων κακϊσ και για τισ ανάγκεσ υγιεινισ μζςα ςτθ
μονάδα παραγωγισ. Βιομθχανίεσ που χρθςιμοποιοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ παράγουν τρόφιμα,
χαρτί, είδθ ζνδυςθσ, χθμικά προϊόντα, διυλιςμζνο πετρζλαιο, ι πρωτογενι μζταλλα, που όλα κα
μπορζςουν να βοθκιςουν τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ να αυξιςουν τθν αξία των φυςικϊν τουσ
πόρων. Ωςτόςο, θ αειφόροσ και αξιόπιςτθ παροχι φδατοσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
ενκάρρυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ τζτοιων παραγωγικϊν βιομθχανιϊν.
 Ναυςιπλοΐα
Η εςωτερικι ναυςιπλοΐα για τθ μεταφορά εμπορευμάτων, ςε ςχζςθ με τισ χερςαίεσ και
αεροπορικζσ μεταφορζσ, ζχει πολλά περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτιματα. Είναι
κατάλλθλθ για μεταφορά μεγάλων ποςοτιτων φορτίου και αντικειμζνων μεγάλων διαςτάςεων. Για
όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, κάποια κράτθ ευνόθςαν τθν εςωτερικι ναυςιπλοΐα ςε τεχνθτά κανάλια
και ςτθ φυςικι κοίτθ των ποταμϊν. Ο ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ των υδάτινων οδϊν για τθ ναυςιπλοΐα
απαιτεί αποκικευςθ νεροφ, και αυτό αποτελεί ςθμαντικό λόγο για τθν καταςκευι υποδομϊν και
ταμιευτιρων πολλαπλϊν ςκοπϊν.

 Περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ
Oι υποδομζσ αποκικευςθσ νεροφ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ τθσ υγιοφσ ηωισ των
ποταμϊν

μζςω

οικολογικισ

λειτουργίασ,

εξυπθρετϊντασ

ταυτόχρονα

και

ευρφτερεσ

περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ. Μποροφν να επιτρζπουν τθ διατιρθςθ των ελαχίςτων ροϊν κατά τθ
διάρκεια ξθρϊν περιόδων διατθρϊντασ ζτςι τθ βιωςιμότθτα υδρόβιων ηϊων και φυτϊν κατά τθ
διάρκεια τθσ ξθραςίασ. Επιπλζον, τα φράγματα και οι ταμιευτιρεσ ςυμβάλουν ςτθ ςτακεροποίθςθ
του υδροφόρου ορίηοντα ςε παρακείμενεσ εκτάςεισ. Οι ταμιευτιρεσ μποροφν επίςθσ να
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία νζων και βιολογικά επικυμθτϊν οικοτόπων κακϊσ και για τθν
ενίςχυςθ ανοικτϊν ι δαςωμζνων υδροβιοτόπων.

Ωσ εκ τοφτου, καλοφμε ςε κοινζσ προςπάκειεσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ υποδομών
αποκικευςθσ του νεροφ με βιώςιμο τρόπο.
Σιμερα, το νερό και τα ενεργειακά ςυςτιματα μποροφν να καταςκευαςτοφν με αςφαλζσ, οικονομικό
και φιλικό προσ το περιβάλλον τρόπο. Το νερό, θ τροφι και οι ενεργειακζσ υπθρεςίεσ ςυνδζονται
άρρθκτα και απαιτείται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ. Βαςιηόμενοι
ςτθν πολφπλευρθ και διαςυνοριακι φφςθ του νεροφ ςιμερα, καλοφμε για:
 Συνεχι ςυνεργαςία μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν, των κυβερνθτικϊν αρχϊν, των
ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, των επιχειριςεων, τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, των τοπικϊν κοινοτιτων
και οφτω κακεξισ, ϊςτε να επιταχυνκεί θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι αποτελεςματικϊν και βιϊςιμων
λφςεων για το νερό.
 Ανάπτυξθ των διαςυνοριακϊν ποταμϊν με αμοιβαία επωφελι ςυνεργαςία, για τθν ικανοποίθςθ
των περιφερειακϊν απαιτιςεισ ςε νερό, τροφι και ενζργεια.
 Βελτίωςθ των πολιτικϊν, κατευκυντιριων οδθγιϊν και πρωτοκόλλων για τθν αξιολόγθςθ και τθν
αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των διαφόρων επιλογϊν
αποκικευςθσ και τθν αντιμετϊπιςθ των ανθςυχιϊν των επθρεαηόμενων κοινοτιτων.
 Δράςθ τουσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ ςε χϊρεσ που χρειάηονται αποκικευςθ νεροφ,
προωκϊντασ τθν εκνικι και περιφερειακι ανάπτυξθ, με καινοτόμουσ χρθματοδοτικοφσ
μθχανιςμοφσ.

Εν κατακλείδι
 Το νερό είναι ηωι και οι υποδομζσ αποκικευςισ του απαραίτθτο εργαλείο για τθν κοινωνία.
 Οι επενδφςεισ ςε υποδομζσ αποκικευςθσ νεροφ είναι επζνδυςθ ςτθν πράςινθ οικονομία.

 Οι υπθρεςίεσ που παρζχουν κα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ, και τθν
προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι.
 Για τθν κάλυψθ τθσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ ςε νερό, τροφι και ενζργεια, είναι πλζον θ κατάλλθλθ
ςτιγμι να αναπτυχκοφν λφςεισ για τθν καλφτερθ χριςθ των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα για τισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, και να ςυμβαδίςουν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ με τθ δράςθ.
 Απαιτείται μια ιςορροπθμζνθ προςζγγιςθ, ςυνδυάηοντασ μεγάλουσ, μεςαίουσ και μικροφσ
ταμιευτιρεσ, που κα λαμβάνει υπόψθ τθν αειφόρο ανάπτυξθ, με απόλυτθ προςιλωςθ ςτθν
ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων.
 Οι οργανιςμοί που υπογράφουν τθ ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ δεςμεφονται να ςυνεργαςτοφν με
όλουσ τουσ εταίρουσ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ που μοιράηονται αυτό το κοινό όραμα.

Εγκρίκθκε ςτισ 5 Ιουνίου 2012 ςτο Kιότο, από :

The International Commission on Large Dams (ICOLD),
The International Commission on Irrigation and Drainage (ICID),
The International Hydropower Association (IHA), and
The International Water Resources Association (IWRA).

