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تهــدف جائــزة الحســن الثانــي العالميــة الكبــرى 
المرموقــة  الجوائــز  إحــدى  باعتبارهــا  للمــاء، 
فــي  المســاهمة  إلــى  دولًيــا،  بهــا  والمعتــرف 
ــادرات  ــام بمب ــجيع القي ــمولي وتش ــي ش ــورة وع بل

المــاء. لقضايــا  خدمــة  ملموســة 

وتحتفــي الجائــزة، التــي تعــد مثــرة تعــاون بــن اململكــة 

بذلهــا  التــي  بالجهــود  للــاء،  العاملــي  املغربيــة واملجلــس 

املغفــور لــه جاللــة امللــك الحســن الثــاين وبرؤيتــه االســراتيجية 

التــي وضعهــا للبــالد يف مجــال التدبــر املندمــج واملســتدام 

للمــوارد املائيــة ضانــا ألمــن املغــرب املــايئ. 

ــي  ــل االفتتاح ــالل الحف ــنوات خ ــالث س ــزة كل ث ــح الجائ وُتن

ــليم  ــبة تس ــذه املناس ــم به ــث يت ــاء، حي ــي لل ــدى العامل للمنت

باعــراف  يحظــى  الــذي  للفائــز  بشــهادة  تــذكار مصحوبــا 

وحضــور دوليــن. وقــد تقــرر رفــع قيمــة الجائــزة مــن 100.000 

إىل 500.000 دوالر أمريــي تجســيدا لــإرادة الســامية لصاحــب 

ــادس.  ــد الس ــك محم ــة املل الجالل

املــايئ  »األمــن  موضــوع:  الحاليــة  للنســخة  واختــر  هــذا 

املحــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة وضــان األمــن 

ــي يف كل  ــايئ املح ــن امل ــان األم ــر بض ــق األم ــذايئ«. ويتعل الغ

بقــاع العــامل بغــرض تحقيــق تنميــة مســتدامة وعادلــة للســكان 

دون املســاس بالطبيعــة وحايــة صحتهــم ودعــم سياســات 

ــذايئ. ــن الغ ــاىش واألم ــة تت زراعي

وستُســلَّم الجائــزة الكــرى للمــرة الســابعة خــالل املنتــدى 

ــن  ــادي والعرشي ــيعقد يف الح ــذي س ــاء ال ــع لل ــي التاس العامل

بعــد  الســنغال، وذلــك  بــدكار يف  مــارس ســنة 2022  مــن 

منتديــات كيوتــو ســنة 2003 واملكســيك ســنة 2006 وإســطنبول 

ــنة  ــوك س ــو كيونكب ــنة 2012 ودايك ــيليا س ــنة 2009 ومارس س

2015 وبرازيليــا ســنة 2018.

• 31 دجنرب 2021: غلق باب الرشيحات.

ــدى  ــالل املنت ــز خ ــع الجوائ ــل توزي ــارس 2022: حف •  21 م
ــز ــالن الفائ ــاء وإع ــع لل ــي التاس العامل

تواريخ هامة

 مدينة الداخلة - المملكة المغربية

جائزة كبرى
          مخصصة للماء      



www.hassan2gwwp.org 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(

شروط الترشيح لنيل الجائزة

تــودع طلبــات الرشــيح لنيــل الجائــزة الكــرى عــر مــلء االســتارة املتاحــة 

عــى املوقــع االلكــروين التــايل:

ــطان  ــان تنش ــخصيتان و/أو منظمت ــرف  ش ــن ط ــحن م ــراح املرش ــب إق يج

ــاء. يف مجــال امل

يتعن إرفاق استارة الرشيح بالوثائق التالية:

املؤازرتــان  الشــخصيتان  وتوقعهــا  تعدهــا  وترشــيح  تزكيــة  رســالتا   •

للمرشــح.

• السرة الذاتية للمرشح من خمس صفحات كحد أقىص.

الوثائق الداعمة
ميكــن إرفــاق ملــف الرشــيح بكافــة الوثائــق اإلضافيــة املعــززة للطلــب ذات 

الصلــة مبوضــوع النســخة الحاليــة )األمــن املــايئ املحــي مــن أجــل تحقيــق 

ــن  ــتؤخذ بع ــا س ــث إنه ــذايئ(، حي ــن الغ ــان األم ــتدامة وض ــة املس التنمي

االعتبــار مــن لــدن لجنــة التحكيــم خــالل املرحلــة النهائيــة الختيــار الفائــز. 

ميكــن إيــداع طلبــات الرشــيح لنيــل جائــزة الحســن الثــاين العامليــة الكــرى 

للــاء لســنة 2022 حتــى 31 مــن دجنــر 2021.

من يمكنه الترشيح لنيل 
الجائزة؟

ــزة لشــخص أو مجموعــة أشــخاص أو مؤسســة أو منظمــة تــرى  ُتنــح الجائ

ــرشوع أو  ــالل م ــن خ ــر م ــكل كب ــهمت بش ــا أس ــى أنه ــم ع ــة التحكي لجن

ــات  ــر مناهــج أو تقني ــة مبتكــرة أو بحــث أو خطــة لتطوي ــادرة أو تجرب مب

جديــدة يف ضــان األمــن املــايئ والعدالــة املناخيــة. وقــد تكــون هــذه 

املســاهمة ذات طبيعــة علميــة أو اقتصاديــة أو تقنيــة أو بيئيــة أو اجتاعيــة 

ــية. ــة أو سياس ــية أو ثقافي أو مؤسس

ويتم تقييم الرشيحات بحسب معاير االنتقاء التالية:

ــئ جائــزة الحســن الثــاين العامليــة الكــرى للــاء تيــز عمــل املرشــح  •  تُكاِف

ــزة. وطابعــه الفريــد يف املجــال املرتبــط مبوضــوع  الجائ

• ميكن التميز أن يأخد شكل إسهام مستدام أو إنجاز دقيق واستثنايئ.

لــن تنــح أيــة أفضليــة عــى أســاس جنســية املرشــح أو جنســه أو لغتــه أو 

ــه. ــه أو دين مهنت

الفائزون بالنسخ 
       السابقة للجائزة

مدينة دكار – السنغال



رئيس اللجنة الدائمة

السيـد عبـد القـادر اعمـارة
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

أعضاء اللجنة الدائمة

السيـد  لويك فوشون
رئيس المجلس العالمي للماء

السيـد ادريس الضحاك

األميــن  المغربيــة،  المملكــة  بأكاديميــة  عضــو 
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

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

المجلس العالمي للماء
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