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هـــــــب  
 واتـــــــر



تعتبــر ا(دارة المســتدامة للمــوارد المائيــة تحديــًا عالميًا كبيــًرا للقــرن ٢١. فالماء ضــروري للصحــة العامة وا�من 
ــات  ــرة وعملي ــدود الكبي ــأن الس ــد بش ــر المتزاي ــح التوت ــة. ويوض ــم البيئي ــات النظ ــة وخدم ــي والطاق الغذائ
ــتوى  ــى المس ــن عل ــدام ا�م ــاه  وانع ــن المي ــط بي ــاه الراب ــول ا�رض والمي ــة ح ــات المختلف ــب والنزاع التنقي

المحلي وا(قليمي والعالمي.

مــن  الممكــن أن تشــكل  الميــاه محــور تعــاون وأداة لتحقيــق الســالم. ولقــد تــم تأســيس جنيفــا واتــر هــب 
ــات  ــاون و جه ــة والتع ــرية للتنمي ــة السويس ــن الوكال ــم م ــك بدع ــة، وذل ــة ا(يجابي ــذه الرؤي ــن ه ــًا م انطالق
ــار  ــواض ا�نه ــة بأح ــات المعني ــة والمنظم ــاط ا�كاديمي ــي وا�وس ــع المدن ــن المجتم ــة م ــة فاعل عالمي
ــوع  ــة دون وق ــة للحيلول ــات المائي ــدة السياس ــر  اجن ــى تطوي ــب إل ــر ه ــا وات ــدف جنيف ــاص. ويه ــاع الخ والقط
نزاعــات حــول الميــاه علــى مســتوى القطاعــات أو الميــاه العابــرة  للحــدود فــي مرحلــة مبكــرة، و إلــى تعزيــز 

دور المياه كأداة لتحقيق السالم والتعاون.
ــتراتيجية  ــات اس ــبعة منص ــم س ــل لدع ــية تتفاع ــام أساس ــالث مه ــق ث ــى تحقي ــب عل ــر ه ــا وات ــل جنيف ويعم

عالمية.

المهمة والرؤية 

البحث والتعليم
من خالل إتباع نهج قائم على العلوم 

يشمل البحوث والعمل السياسي من أجل 
منع و ادارة النزاعات المتعلقة بالمياه  

واجراء تحليل استراتيجي التخاذ القرارات 
القائمة على ا�دلة. وتساهم العلوم في 

فهم تحديات إدارة المياه بشكل  أفضل. 
ويتولى معهد العلوم البيئية (ISE)  هذه 

المهمة بالتعاون مع  مركز اليونسكو 
 ( (ISE, UNESCO  المعني بالسياسات المائية

ومنصة قانون المياه الدولي التابع لكلية 
الحقوق بجامعة جنيف.

   مركز تفكير  
وهي عبارة على حلقة 

كفاءات في مجال السياسات  
المائية  تجمع بين ا�وساط 

ا�كاديمية والقطاعين العام 
والخاص والمجتمع المدني 

ومراكز التفكير العالمية.  
وكجزء من جنيفا الدولية،  

يوجه جنيفا واتر هب عمله نحو 
السياسات و يدعم المنصات 
ا(ستراتيجية العالمية بهدف 

التأثير على الصعيد العالمي.

 التشبيك 
وجمــع  لربــط  يهــدف  وهــو 
ــة  ــات الفاعل ــات والجه المنظم
جنيفــا  مــن  وابعــد  ضمــن 
ــور  ــى المح ــز عل ــة للتركي الدولي
وا�مــن  للميــاه  العالمــي 
تشــكيل  وبالتالــي   ، والســالم 
المائيــة  السياســات  اجنــدة 

العالمية
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منصات إستراتيجية
 عالمية

الشراكة بين 
الجامعات للتعاون 

في مجال المياه 
والدبلوماسية

الفريق العالمي 
الرفيع المستوى 
المعني بالمياه 

والسالم والمتابعة  

التيسير (بين 
القطاعات وعبر 

الحدود) 

منصة  الشباب من 
أجل المياه 

والسالم  

المرفق العالمي 
لدعم القياس 
الهيدرولوجي  

بالشراكة مع 
المنظمة العالمية 

لjرصاد الجوية 

منهجية عمل 
جنيفا واتر هب 

 فريق ا�صدقاء 
المعني بالمياه 

والسالم

الفن من أجل 
المياه والسالم 

البحث والتعليم

   مركز  تفكير  

التشبيك 



تــم تأســيس الفريق العالمي رفيع المســتوى المعني بالمياه والســالم في تشــرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ فــي مدينة جنيف 
مــن ِقبـَـل ١٥  دولــٍة راعيــة. وتنطــوي والية الفريــق على وضــع توصيات تهــدف إلى منع وحــل النزاعــات المتعلقــة  بالمياه 
وجعل المياه  أداة  لتحقيق السالم. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أُطلق الفريق تقريره النهائي في جنيفا ونيويورك تحت عنوان 
ــى  ــاج إل ــاه يحت ــول المي ــي ح ــدي العالم ــى أن التح ــور ، إل ــن ا�م ــة م ــن جمل ــر ، ضم ــص التقري ــاء". ويخلُ ــألة بق "مس
ــم  ــع لjم ــن التاب ــس ا�م ــك مجل ــي ذل ــا ف ــتويات ، بم ــع المس ــى جمي ــاملة عل ــة وش ــة متكامل ــة بطريق ــة عاجل معالج
ــب  ــر ه ــا وات ــع جنيف ــعبية. ويضطل ــات الش ــى المؤسس ــوًال إل ــراف وص ــددة ا�ط ــرى المتع ــات  ا�خ ــدة والمنظم المتح

ــم  ــر ودع ــر التقري ــي نش ــي ف ــدور رئيس ب
تنفيذ التوصيات التي جاءت فيه.

ا�صدقــاء  فريــق  إنشــاء  وتــم  كمــا 
ــل  ــي أوائ ــالم ف ــاه والس ــي بالمي المعن
عــام ٢٠١٦. وهــو يوفر لمجموعــة من الدول 
هــذه  حــول  المنتظــم  للحــوار  منبــًرا 
القضيــة الحاســمة.  جنيفــا واتــر هــب  هــو 
ســكرتارية كل مــن الفريــق العالمــي 

وفريق ا�صدقاء.

سكرتاريا الفريق العالمي رفيع المستوى المعني
 بالمياه والسالم  وفريق ا5صدقاء المعني بالمياه والسالم

ــان  ــلطنة عم ــرب وس ــتان والمغ ــر وا�ردن وكازاخس ــا والمج ــا وغان ــتونيا وفرنس ــتاريكا واس ــا وكوس ــا وكولومبي @ كمبودي

والسنغال وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا.

االجتمــاع الرابــع للفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســالم 
، عمان ، ا�ردن ، أيار / مايو ٢٠١٧.



ــمة  ــة  وحاس ــا ضروري ــؤ به ــة والتنب ــة الهيدرولوجي ــل الجوي ــة للعوام ــة الموثوق ــر المراقب تعتب
لتنفيــذ ممارســات وسياســات أفضــل (دارة المــوارد المائيــة والحــد مــن انعــدام ا�مــن المائــي. 
ــا  ــول إليه ــب الوص ــا يصع ــزأة كم ــادرة ومج ــاه ن ــة بالمي ــات المتعلق ــل البيان ــك تظ ــع ذل وم

وتفسيرها ، ال سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه والنزاعات.
وفــي حزيــران / يونيــه ٢٠١٦، أسســت المنظمة العالميــة لjرصاد الجويــة المرفــق العالمي لدعم 
ــاس  ــتدام للقي ــر ومس ــال ومبتك ــار فع ــع إط ــي وض ــاعدة ف ــي  للمس ــاس الهيدرولوج القي

الهيدرولوجي التشغيلي بغية تعزيز السياسات والقرارات القائمة على ا�دلة.

ــب دورا  ــر ه ــا وات ــد كان  لجنيف ولق
ــق  ــذا المرف ــاء ه ــي إنش ــيًا ف أساس
والمســاهمة فــي تطويــره مــن 
تحســين  علــى  التركيــز  خــالل 
ــؤ وإدارة  ــي للتنب ــاس التحليل ا�س
ــة  ــات المتعلق ــات و النزاع الصراع
البــؤر  فــي  خاصــة   ، بالميــاه 
وأحــواض  الســاخنة  العالميــة 

ا�نهار المعرضة للخطر.

السياســات والقــرارات القائمــة علــى ا5دلــة فــي إدارة 
الموارد المائية



 

بدعم من

للتواصل معنا

World Meteorological Organization (WMO)
7 bis Avenue de la Paix
1211 Geneva, Switzerland
+41 (0) 22 730 86 43
contact.genevawaterhub.org
www.genevawaterhub.org


