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مدينة الداخلة - المملكة المغربية

• 31 يناير 2022 : غلق باب الرتشيحات. 

• 21 مارس 2022 : حفل توزيع الجوائز خالل املنتدى العاملي 

التاسع لل�ء وإعالن الفائز.

تواريخ هامة

املغربية  اململكة  ب�  تعاون  �رة  تعد  التي  الجائزة،  وتحتفي 

جاللة  له  املغفور  بذلها  التي  بالجهود  لل�ء،  العاملي  واملجلس 

للبالد يف  التي وضعها  الثا� وبرؤيته االسرتاتيجية  امللك الحسن 

ألمن  ض�نا  املائية  للموارد  واملستدام  املندمج  التدب§  مجال 

املغرب املا¨. 

وُ°نح الجائزة كل ثالث سنوات خالل الحفل االفتتاحي للمنتدى 

مصحوبا  تذكار  تسليم  املناسبة  بهذه  يتم  حيث  لل�ء،  العاملي 

بشهادة للفائز الذي يحظى باعرتاف وحضور دولي�.

الجائزة من 100.000 إىل 500.000 دوالر  وقد تقرر رفع قيمة 

محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  لإلرادة  تجسيدا   Àأمري

السادس.

املحيل من  املا�  «األمن  الحالية موضوع:  للنسخة  واخت§  هذا 

أجل تحقيق التنمية املستدامة واألمن الغذا�.»

ويتعلق األمر بض�ن األمن املا¨ املحيل يف كل بقاع العاÇ بغرض 

تحقيق تنمية مستدامة وعادلة للسكان دون املساس بالطبيعة 

وح�ية صحتهم ودعم سياسات زراعية تت�ىش واألمن الغذا¨.

العاملي  املنتدى  خالل  السابعة  للمرة  الكربى  الجائزة  وستُسلَّم 

التاسع لل�ء الذي سيعقد يف الحادي والعرشين من مارس سنة 

2022 بدكار يف السنغال، وذلك بعد منتديات كيوتو سنة 2003 

سنة  ومارسيليا   2009 سنة  وإسطنبول   2006 سنة  واملكسيك 

2012 ودايكو كيونكبوك سنة 2015 وبرازيليا سنة 2018 .

تهدف جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، 
بها  والمعترف  المرموقة  الجوائز  إحدى  باعتبارها 
شمولي  وعي  بلورة  في  المساهمة  إلى  دولًيا، 
وتشجيع القيام بمبادرات ملموسة خدمة لقضايا 

الماء.

مخصصة للماء
جائزة كبرى



مدينة دكار – السنغال

الفائزون بالنسخ
السابقة للجائزة

2018 : منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، في شخص أمينها العام 

السيد أنخيل كوريا

2015 : مامان أبدو، مقاول اجتماعي تيك 
إنوف Tech Innov (النيجر)

2012 : مرصد الصحراء والساحل منظمة 
دولية مستقلة (تونس)

2009 : عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس 
مدير عام الصندوق العربي للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية (الكويت)

2006 : توركيل يونغ كلوزن، مدير التنمية 
ورئيس مدير عام شركة DHI للماء والبيئة 

(الدنمارك)

2003 : محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية 
والري (مصر) وجرسون كلمان، رئيس مدير 

الوكالة الوطنية للماء (البرازيل)

  •

  •

  •

  •

  •

  •

www.hassan2gwwp.org

يجب إقرتاح املرشح� من طرف شخصيتان و/ أو منظمتان تنشطان يف مجال 

املاء.

يتع� إرفاق است�رة الرتشيح بالوثائق التالية:

• رسالتا تزكية وترشيح تعده� وتوقعه� الشخصيتان املؤازرتان للمرشح.

• الس§ة الذاتية للمرشح من خمس صفحات كحد أقىص.

عىل  املتاحة  االست�رة  ملء  عرب  الكربى  الجائزة  لنيل  الرتشيح  طلبات  تودع 

املوقع االلكرتو� التايل:

Ûكن إرفاق ملف الرتشيح بكافة الوثائق اإلضافية املعززة للطلب ذات الصلة 

التنمية  تحقيق  أجل  من  املحيل  املا¨  (األمن  الحالية  النسخة  Üوضوع 

لجنة  لدن  االعتبار من  بع�  إنها ستؤخذ  الغذا¨)، حيث  املستدامة واألمن 

التحكيم خالل املرحلة النهائية الختيار الفائز.

الكربى لل�ء  العاملية  الثا�  الحسن  لنيل جائزة  الرتشيح  إيداع طلبات  Ûكن 

لسنة 2022 حتى 31 يناير 2022 .

°ُنح الجائزة لشخص أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة أو منظمة ترى لجنة 

التحكيم عىل أنها أسهمت بشكل كب§ من خالل مرشوع أو مبادرة أو تجربة 

مبتكرة أو بحث أو خطة لتطوير مناهج أو تقنيات جديدة يف ض�ن األمن 

أو  علمية  طبيعة  ذات  املساهمة  هذه  تكون  وقد  املناخية.  والعدالة  املا¨ 

اقتصادية أو تقنية أو بيئية أو اجت�عية أو مؤسسية أو ثقافية أو سياسية.

ويتم تقييم الرتشيحات بحسب معاي§ االنتقاء التالية:

• تُكاِفئ جائزة الحسن الثا� العاملية الكربى لل�ء °يز عمل املرشح وطابعه 

الفريد يف املجال املرتبط Üوضوع الجائزة.

• Ûكن التميز أن يأخد شكل إسهام مستدام أو إنجاز دقيق واستثنا¨.

لن �نح أية أفضلية عى أساس جنسية املرشح أو جنسه أو لغته أو مهنته أو 

دينه.

شروط الترشيح لنيل الجائزة

الوثائق الداعمة

من يمكنه الترشيح لنيل
الجائزة؟



رئيس اللجنة الدائمة

وزير التجهيز والماء
السيـد نزار بركـة

السيـد  لويك فوشون
رئيس المجلس العالمي للماء

السيـد ادريس الضحاك

ســابق وســفير  ســابقا  للحكومــة  العــام 

السيدة نزهة الشقروني
أستاذة جامعية، وزيرة سابقة وسفيرة سابقة

السيـد أحمد رضى  شامي

رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
(المغرب)، وزير سابق وسفير سابق

السيد روي كودينيو

الميــاه  لخدمــات  البرتغاليــة  الجمعيــة  رئيــس 
الصحــي  والصــرف 

 
السيد كي فردان

المستشار الخاص لرئيس المجلس 
العالمي للماء

للحصول على المعلومات، يمكنكم االتصال بأمانة جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء
المجلس العالمي للماء
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المعلومات والترشيحات

أعضاء اللجنة الدائمة


