กรอบการประชุ
การประชุมน้ําโลก ครั้งที่ ๘
(The 8th World Water Forum)
ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
การประชุมน้ําโลก (World Water Forum) เปนเวทีการประชุมเรื่องน้ําระดับโลกที่ใหญที่สุด จัดขึ้นทุก ๓ ป
โดยความรวมมือของสภาน้ําโลก (World Water Council) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ เปนหนวยงานหลัก
ประสานการจัดการประชุมรวมกับประเทศเจาภาพ และองคกรที่เกี่ยวของจากหลายภาคสวน มีผูเขารวมมากกวา
สองหมื่นคน จากกวา ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก ภารกิจหลักของการจัดประชุมน้ําโลก คือเพื่อสงเสริมใหเกิดความ
ตระหนัก เสริมสรางใหเกิดขอตกลงทางการการเมือง และการปฏิบัติอยางทันทวงทีตอปญหาวิกฤติเรื่องน้ําใน
ทุกระดับ เพื่อใหมีการอนุรักษ การปองกันรักษา การพัฒนา การวางแผน การบริหารจัดการ และการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกมิติบนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมเพื่อผลประโยชนตอมวลมนุษยบนโลก
การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 8 กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงบราซิลเลีย
สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งนับเปนการจัดประชุมที่ยิ่งใหญครั้งแรกในซีกโลกใต ที่คาดวาจะมีการประชุมวิชาการ
และเวทีการอภิปรายหารือที่เกี่ยวของกับน้ํามากกวา ๒๐๐ เรื่อง โดยหัวขอหลักจะครอบคลุมในเรื่อง “Sharing
Water” ซึ่งเกี่ยวของกับการใหขอเสนอแนะเชิงเทคนิค การเมือง และสถาบัน เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหวางกลุมประชาสังคม รวมถึงไดแลกเปลี่ยนวิธีการแกไขปญหา การปฏิบัติที่เปนเลิศและประโยชนการใชน้ําได
อยางกวางขวางมากขึ้น และยังเปนการแลกเปลี
การแ
่ยนการดําเนินงานระหวางประเทศอีกดวย
หัวขอในการประชุมออกเปน 6 หัวขอ โดยไดทําการคัดเลือกหัวขอและประเด็นตางๆ อางอิงจากแผน SDGs และผล
การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 7 ดังนี้

๑. สภาพภูมิอากาศ – ความมัน่ คงดานน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(เชื่อมโยงกับ SDG 13, SDG 11.5 COP 21-22 และการประชุมระดับผูนําวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ณ เมืองเซนได: Sendai DRR Summit)
ก. การจัดการความเสี่ยงและความไมแนนอนสําหรับการฟนกลับคืนสูสภาพเดิมและความพรอมดานภัยพิบัติ
ข. น้ํา และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค. น้ํา และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ง. วิทยาศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ํา ในบริบทของความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตรและการตัดสินใจหรือการกําหนดนโยบาย
๒.ประชาชน – น้ํา การสุขาภิบาล และสุขภาพ (เชื่อมโยงกับ SDG 6.1, 6.2, 6.3 6 B และ SDG 1 และ 3)
ก. น้ําที่ปลอดภัยอยางเพียงพอสําหรับประชากรทุกคน
ข. การสุขาภิบาลแบบบูรณาการเพื่อพลังงาน
ค. น้ําและสาธารณสุข
๓. การพัฒนา – น้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เชื่อมโยงกับ SDG 6.4, SDG 2, 7, 8, 11 และ 12)
ก. น้ําเพื่ออาหาร
ข. น้ําเพื่อพลังงาน
ค. การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุม การใหบริการและอุตสาหกรรมดานน้ํา
ง. การใชน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางมีประสิทธิภาพ
จ. โครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการดานทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน
๔. ความเปนเมือง – การบริหารจัดการน้ําในเมืองและน้ําเสียอยางยั่งยืน
(เชื่อมโยงกับ SDG 6.3, SDG 11 และ 14, HABITAT 3)
ก. น้ําและเมือง
ข. เศรษฐกิจหมุนเวียน – 3R ไดแก การลด การใชซ้ํา การนําไปผานกระบวนการผลิตใหม
ค. เทคโนโลยีการบําบัดและการใชซ้ํา
๕. ระบบนิเวศ – คุณภาพน้ํา ความสมบูรณและความหลากหลายของระบบนิเวศ
(เชื่อมโยงกับ SDG 6.3, 6.6 และ SDG 15)
ก. การจัดการและการฟนฟูระบบนิเวศเพื่อการใหบริการและความหลากหลายทางชีวภาพของน้ํา
ข. ระบบอุทกวิทยาทางธรรมชาติและทางวิศวกรรม
ค. การใชน้ําและดิน
ง. การทําใหคุณภาพน้ําความปลอดภัยจากภูเขาสูทะเล (แหลงกําเนิดน้ําสูทะเล)
๖. การเงิน – การจัดการดานการเงินเพื่อความมั่นคงดานน้ํา (เชื่อมโยงกับ SDG 6 และ 17)
ก. เศรษฐศาสตรและการเงินเพื่อการลงทุนในการคิดคนนวัตกรรม
ข. การดําเนินการทางการเงินดานน้ําที่เกี่ยวของกับ SDG และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค. การเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – การสนับสนุนธุรกิจที่เปนมิตรกับน้ํา

ประเด็นรวม (Cross-Cutting Issues) ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ ๖ หัวขอการประชุม ไดแก
ก. การแบงปน (Sharing) - ความยั่งยืนโดยผานความสัมพันธเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย
(เชื่อมโยงกับ SDG 6.b, 3, 15 และ 17)
- การแลกเปลี่ยนขอสรุปและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศรวมกัน
- ความเกี่ยวของของทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม สตรีและบุรุษ เยาวชนและผูสูงอายุ
- ความหลากหลาย ความยุติธรรม และความเสมอภาคทางวัฒนธรรมดานน้ํา
ข. ขีดความสามารถ – การศึกษา การเสริมสรางขีดความสามารถ และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
(เชื่อมโยงกับ SDG 6.a และ SDG 4 และ 17)
- การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและเสริมสรางขีดความสามารถ
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT)
และการติดตามเฝาระวัง
- ความรวมมือระหวางประเทศ
ค. ระบบการจัดการ –ระบบการจัดการน้ําเพื่อวาระการพัฒนา ป ค.ศ. ๒๕๗๓
(เชื่อมโยงกับ SDG 6.5 และ 17)
- การนําหลักการ SMART ไปดําเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
- ความรวมมือเพื่อการลดความขัดแยง และการพัฒนาการบริหารจัดการน้ําขามพรมแดน
- ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ – การตัดสินใจทางการเมืองที่ไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้น การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย และขอมูลขาวสารทางวิชาการ

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมดานตางๆ
แบงออกเปน ๕ ดาน และรับผิดชอบในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๑. Thematic Process จัดการเรื่อง forum
2. Political Process จัดการเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ สมาชิกรัฐสภา รวมถึงการ
ดําเนินการที่สืบเนื่องจาก MoU สัญญาและความตกลงดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน
3. Regional Process ซึ่งจะไดหารือถึงปญหาและแนวทางตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบริหารจัดการ
น้ําแบบบูรณาการกับภูมิภาคตางๆ
4. Sustainable Focus Groupp ซึ่งจะไดหารือถึงการปฎิบัติตามนโยบายสาธารณะ และการดําเนินการตาม
หลัก การของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน (ด
( า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ง แวดลอม) โดยมีก ารคํ า นึ ง ถึ ง มุ ม มองที่มี ค วาม
เกี่ยวของกับหลายๆ เรื่อง การมีสวนรวมในการบวนการอื่นๆ ทั้งหมด
5. Citizens’ Forum ซึ่งจะกระตุนนให
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาสังคมในการอภิปรายตางๆ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณและกิจกรรมตางๆ ของการประชุมวิชาการ

สถานที่จัดประชุม
1. ศูนยการประชุม Ulysses Guimarães สําหรับการจัดเวทีประชุม อภิปราย รวมทั้งการจัด sessions ตางๆ

2. National Mané Garrincha Stadium
สถานที่สําหรับการจัดงานแสดง Expo and Fair events สําหรับงาน Expo มีประเทศตางๆ เขารวมจัดแสดง
๕๓ บูธ (Country Pavillions) ไดแก โปรตุเกส สเปน โมร็อกโก เม็กซิโก จีน อังกฤษ อิสราเอล ปาเลสไตน
สวิสเซอรแลนด เซเนกัล เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ตุรกี เกาหลี และญี่ปุน
สําหรับงาน Fair เปนการจัดแสดงเรื่องแนวทางดําเนินการ การนําเสนอทางออกตางๆ เพื่อที่จะดูแลรักษาคุณภาพน้ํา
และการใชน้ําอยางยั่งยืนจากประเทศตางๆ ประกอบดวย ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนา เอกชน มหาวิทยาลัย
ภาครัฐ และสภาตางๆ ดานน้ํา

การจัดประชุมน้ําโลกที่ผานมา

The 1st World Water Forum ที่เมือง Marrakesh, Morocco ป ค.ศ. 1997 (2540)
The 2nd World Water Forum ที่กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ป ค.ศ. 2000 (2543)
The 3rd World Water Forum ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน ป ค.ศ. 2003 (2546)
The 4th World Water Forum ที่เมืองเม็กซิโก ป ค.ศ. 2006 (2549)
The 5th World Water Forum ที่กรุงอิสตันบูล ตุรกี ป ค.ศ. 2009 (2552)
The 6th World Water Forum ที่เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส ป ค.ศ. 2012 (2555)
The 7th World Water Forum ที่เมือง Daegu และ Gyeongbuk สาธารณรัฐเกาหลี ป ค.ศ. 2015 (2558)
รวบรวมโดย สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ กรมทรัพยากรน้ํา
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