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Beppu Bildirisi 

 

Bizler çeşitli sektör ve ülkelerden gelen, Oita bölgesinin güzel şehri Beppu’da tarihi 

Asya Pasifik Su Zirvesi’nin açılışında buluşan Asya-Pasifik bölgesinin liderleri olarak 

aşağıdakileri gerçekleştirmek konusunda mutabık durumdayız: 

 

• Đnsanların güvenli içme suyu ve temel sanitasyon hakkını temel bir insan hakkı 

ve insan güvenliğinin temel özelliklerinden biri olarak tanımak; 

• Güvenli içme suyuna erişimi olmayan insan sayısını 2015 yılına kadar yarıya 

indirmek, 2025 yılına kadar da sıfıra indirmek; 

• Mevcut yöntemler kadar suya bağımlı olmayan yenilikçi sanitasyon 

sistemleriyle bölgemizde temel sanitasyon hizmetlerine erişimi olmayanların 

sayısını 2015 yılına kadar yarıya indirmek ve 2025 yılına kadar bu oranı sıfıra 

indirmek; 

• Ekonomik ve kalkınma planlarımız ile gündemimizde su ve sanitasyona 

öncelik tanımak ve su ve sanitasyon sektörlerine tahsis ettiğimiz kaynakları 

büyük ölçüde artırmak; 

• Su yönetimi, özellikle de yoksul topluluklar üzerindeki etkileri ile ilgili bütün 

konularda yönetişim, etkinlik, şeffaflık ve eşitlik ortamını geliştirmek. Kadınlar 

bu konularda daha savunmasız durumda olmasına rağmen, çabuk 

toparlanabilen ve daha girişimci bir yapıdadırlar bu nedenle su ile ilgili bütün 

etkinliklerde kendilerine güç verilmelidir; 

• Sel, kuraklık ve su ile ilgili diğer felaketlerin gerçekleşme riskini azaltmak ve bu 

tür felaketleri önlemek ve afetzedelere zamanında yardım ve müdahalede 

bulunmak için gerekli acil ve etkili önlemleri almak; 

• Bölgedeki savunmasız küçük ada devletlerine iklim değişikliğinin etkilerinden 

korunmaları için destek vermek; 

• Bölgedeki bazı ülkeleri şimdiden etkilemeye başlayan Himalayalar’daki 

buzulların erimesi ve yükselen deniz seviyesi gibi su ve iklim değişikliği 

arasındaki ilişkiyi konu alan Bali Konferansı için tavsiyelerde bulunmak; 

• 2008 Toyako G8 Zirvesi için somut hedefler belirlemek: 

o Gelişmekte olan ülkelerin su ve sanitasyonla ilgili BinYıl Kalkınma 

Hedefleri konusunda desteklemek 
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o Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum konusundaki 

çabalarını desteklemek için süratli adımlar atmak 

 

• Kabinelerimizde üst düzey bir koordinasyon mekanizması oluşturmak ve 

imkân elverdiği ölçüde su ve sanitasyonla ilgili bütün meselelerin bütünsel bir 

yaklaşımla ele alınmasını sağlayacak sudan sorumlu bir bakan atamak; 

• Kentlerdeki suyollarının ıslahı ve kırsal su alanlarının çevresel bütünlüğünün 

korunması gibi bölgenin su odaklı toplumsal gelişiminin zengin tarihini 

güçlendirmek ve bu mirasa saygı duymak; 

• Benzer fikirdeki kurum, kuruluş ve kişilerle Asya-Pasifik bölgesinde su 

güvenliği konusunda ortak görüş oluşturma gayretimiz doğrultusunda birlikte 

çalışmak. 

 

Asya Pasifik Su Forumu ailesi tarafından hazırlanan bu prensipler özetini 

destekleyeceğiz.  

 

Bütün hükümetlere buradaki tavsiyeleri uygulama konusunda harekete geçmeye 

davet ediyoruz.  

 

Görüşümüzü gerçekleştirecek istek ve cesarete sahibiz. 


