جائزة الحـسـن الثـانـــي
العالمية الكبرى للماء
نسخة 2018

جائزة كبرى مخصصة للماء
تهدف جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء باعتبارها آلية سياسية رفيعة المستوى
وذات صيت عالمي إلى بث وبلورة وعي عالمي والقيام بمبادرات ملموسة خدمة لقضايا الماء.

وتحتفي الجائزة التي تعد ثمرة تعاون بين المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء بالجهود التي بذلها المغفور
له جاللة الملك الحسن الثاني ورؤيته االستراتيجية التي وضعها للبالد في مجال التدبير المتكامل والمستدام للموارد
المائية لضمان أمن المغرب المائي.
وتسلم الجائزة كل ثالث سنوات خالل الحفل االفتتاحي للمنتدى
العالمي للماء .ويتم بهذه المناسبة تسليم تذكار مصحوبا بشهادة
للفائز الذي يحظى باعتراف وحضور دوليين مشفوعا بشيك مصرفي
بقيمة  100,000دوالر أمريكي.
تحتفي الجائزة الكبرى في نسختها السادسة لهذه السنة والتي اختير
لها كموضوع عام "التعاون والتضامن في مجاالت تدبير الموارد المائية
وتطويرها" بالمرشحين الذين يعملون في المبحث الخاص "العمل من
أجل مزيد من التضامن الشامل لضمان األمن المائي والعدالة المناخية”.
وستمنح الجائزة الكبرى للمرة السادسة خالل المنتدى العالمي الثامن
للماء الذي سيعقد ببرازيليا في البرازيل في  18من شهر مارس من عام
 2018بعد منتدى كيوتو عام  2003والمكسيك عام  2006وإستنبول
عام  2009ومارسيليا عام  2012ودايكو كيونكبوك عام .2015

سد بين الويدان (المغرب)

بعض التواريخ الهامة
 30 نوفمبر  : 2017آخر أجل للتقدم بالترشيحات
 18 مارس  : 2018حفل تسليم الجائزة خالل المنتدى العالمي الثامن

برونو بينيرو ،كتابة الرياضة والسياحة
والترفيه لبرازيليا

الفائزون بالنسخ السابقة للجائزة
 : 2015مامان أبدو ،مقاول اجتماعي – تيك إنوف (Tech
 )Innovمن النيجر
 : 2012مرصد الساحل والصحراء – منظمة دولية مستقلة
(تونس)
 : 2009عبد اللطيف يوسف الحمد ،رئيس مدير عام
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية
(الكويت)
 : 2006توركيل يونغ كلوزن ،مدير التنمية ورئيس مدير عام
شركة  DHIللماء والبيئة (الدنمارك)
 : 2003محمود أبو زيد ،وزير الموارد المائية والري (مصر)
وجرسون كلمان ،رئيس مدير الوكالة الوطنية للماء
(البرازيل)

شروط الترشح لنيل الجائزة
يتعين إيداع طلبات الترشح لنيل الجائزة الكبرى عبر ملء
استمارة يتم تحميلها من الشبكة العنكبوتية من العنوان
التالي.) www.hassan2gwwp.org ( :
يتعين تقديم المرشحين من طرف شخصيتين و/أو
منظمتين تعمالن في مجال الموارد المائية.
يتعين إرفاق طلب الترشيح بالوثائق التالية:
•رسالتي تزكية وترشيح تعدهما وتوقعهما الشخصيتين
المؤازرتين للمرشح.
•سيرة ذاتية للمرشح من خمس صفحات كحد أقصى.
ويمكن تعزيز طلبات الترشح بأية وثيقة إضافية حيث إنها
ستؤخذ باالعتبار من لدن هيئة التحكيم خالل المرحلة
النهائية الختيار الفائز.
يجب أال يكون المتباري قد شارك حديثا في منافسات
مماثلة كما يجب عليه أال يقدم نفس العمل المقدم
للمشاركة في مسابقة جائزة الحسن الثاني العالمية
الكبرى للتنافس على جائزة أخرى.

قنطرة محمد السادس (المغرب)

من يمكنه الترشح لنيل الجائزة؟
تسلم الجائزة لشخصية واحدة أو مجموعة أشخاص
أو مؤسسة أو منظمة ترى هيئة تحكيم الجائزة أنها
تشتغل بشكل أساسي في مجال التضامن الشامل من
أجل تحقيق األمن المائي والعدالة المناخية .ويمكن لهذا
العمل أن يكون ذا طبيعة علمية أو اقتصادية أو تقنية أو
بيئية أو اجتماعية أو مؤسساتية أو ثقافية أو سياسية.
ويتم تقييم ملفات الترشيح بحسب معايير االنتقاء التالية:
•تكافئ جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء تميز
عمل المرشح وطابعه الفريد والسيما في التخصص
الذي رصدت الجائزة له.
•ويمكن للتميز أن يأخذ شكل عمل علمي مستدام أو
طابع إنجاز ظرفي فريد من نوعه.
لن يكون ثمة أية أفضلية تمنح على أساس جنسية المرشح
أو جنسه أو لغته أو مهنته أو دينه.

بعض التواريخ الهامة:
•  30نوفمبر  : 2017آخر أجل للتقدم بالترشيحات

يمكن إيداع طلبات الترشيح لنيل جائزة الحسن الثاني
العالمية الكبرى للماء لسنة  2018حتى تاريخ  30من نوفمبر
.2017
يمكن ملء وثائق الترشح المتوفرة على الشبكة
العنكبوتية وتقديم الوثائق الضرورية باللغتين اإلنجليزية
أو الفرنسية.

•  18مارس  : 2018حفل تسليم الجائزة خالل المنتدى
العالمي الثامن للماء وتاريخ اإلعالن عن الفائز.

أعضاء هيئة تحكيم الجائزة
رئيس الهيئة
شرفات اليدري أفيالل ،كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء

أعضاء الهيئة من المغرب

أعضاء الهيئة من باقي بلدان العالم

السيدة آسية بنصالح علوي

السيد أبدوالي سيني

السفيرة المتجولة لصاحب الجاللة
الملك محمد السادس ،ورئيسة مشتركة
لمكتب التعــاون االقتصـــادي لمنطقة
البحر األبيض المتوسط والشرق.

رئيس اللجنة التحضيرية لتنظيم المنتدى
العالمي التاسع للمياه " دكار "2021

السيد محمد آيت قاضي

السيد فادي كومار

رئيس المجلس العام للتنمية الفالحية.

الرئيس الشرفي للشبكة المتوسطية
لهيئات األحواض – عضو لجنة الماء
والمؤسسات اإلنسانية للبرنامج
الهيدرولوجي الدولي لليونيسكو.

السيد حسن العمراني

السيدة ديان داراس

خبير دولــي فــي مجـــال المــاء
والصرف الصحي و الري.

رئيسة الجمعية الدولية للماء ()IWA

السيد عبد السالم زياد

السيدة أكيسا بحري

مدير البحث و التخطيط المائي
كتابة الدولة المكلفة بالماء.

أستاذة بالمعهد الوطني للزراعة بتونس

معلومات لالتصال بالمشرفين
يمكن طلب جميع المعلومات من أمانة جائزة الحسن
الثاني الكبرى للماء
المجلس العالمي للماء
أمانة جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء
Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux
13002 Marseille, France
Tèl : +33 4 91 99 41 00
Fax : +33 4 91 99 41 01
Email : hassan2@worldwatercouncil.org
www.worldwatercouncil.org

