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 ورقة تقديمية

 .كيوشيرو ماستسورا ، المدير العام  لليونيسكو" إن ندرة المياه العذبة تشكل أكبر خطر على كوكب األرض" 

مادة أساسية للتنمية  ، إنهالهامة لتحقيق التنمية المستدامةأحد العناصر يعتبر الماء 

كما . والغذاء، ولسالمة النظام البيئي ولحياة البشريةاقتصادية، وإلنتاج الطاقة  -وسيوالس

، ولذلك يعد رابطا أساسيا بين المناخيةالماء دورا أساسيا في التحكم في التغيرات  يكتسي

 . المجتمع والبيئة

على عدة اهم في تنمية األنشطة البشرية، وتتوفر من بين الموارد التي تسوتعد المياه 

يحتوي جسم اإلنسان )للحياة ؛ وتوجد في كل مكان ،  إنها ضرورية: خصائص مميزة لها 

بشكل محدد  وتستعمل ؛ )األرضيةمن  مساحة الكرة  % 07من الماء، ويغطي  %56على 

 .قوانين حمائية ضوابط و ، بمقتضىودقيق

 ،الستمرار الحياه فوق الكرة األرضية اوبما أن الماء يعتبر مادة ال يمكن االستغناء عنه

تها في ؤدي إلى إقحام شعوب برمإن ندرته ت:  على الدوام موضوعا لعدة إكراهاتفقد كان 

 .1التوترات السياسية التي قد تتطور إلى حروب مسلحةشعل فتيل دوامة الفقر، وت

وفضال عن ذلك، يرتبط الماء بمسألة الحقوق، ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان 

الشعوب من الكميات الكافية من الماء  كل العالم، يكون من الضروري تحقيق توازن لتمكين

 .الستيفاء حاجياتها من هذه المادة الحيوية

 تطهيراليمكن اعتبارها بمعزل عن مسألة  توى اإلنساني، إن مسألة الماء الوعلى المس

للقضاء على معضلة األمراض الناتجة عن ندرة المياه  نأساسياعنصران ، إنهما السائل

 . تحسين الظروف الصحية والتربوية واإلنتاجية االقتصادية للشعوبوالعذبة، 

وهكذا تبنت الجمعية العامة  ثيق الدولية ؛الحق في الماء هو حق أساسي تكفله المواإن 

حق اإلنسان في " قرارا أمميا تحت عنوان  8707يوليوز  82لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ 

أكدت من خالله على أهمية الحصول على الماء الصالح والذي " السائل تطهيرالو المياه

أن ذلك يشكل  اعادل، معتبر، بشكل متكافئ والسائلتطهير الللشرب، واالستفادة من عمليات 

 .  جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان

االتجاه  جليوفي المغرب، توضح اإلحصائيات المنجزة في السنوات األخيرة بشكل 

 الكميات المائية التي يحتاجها كل مواطن ، فإذا كانت  الكميات المائية وتقليص  حول انخفاض

                                                             
1
-Laurent BAECHLER, « La bonne gestion de l’eau : un enjeu majeur du développement durable » in Revue l'Europe 

en Formation, Géopolitique et gestion de l’eau, n°365 Mars 2012, édition du Centre international de formation 
européenne, page 3. 

https://www.cairn.info/publications-de-Baechler-Laurent--74811.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Baechler-Laurent--74811.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=CIFE
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=CIFE
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متر مكعب  0077في  حددت من القرن الماضي السبعينياتمتوفرة في سنوات كانت التي 

 .2متر مكعب 077تراجعت إلى ، فإن هذه الكمية لكل مواطن 

الد خالل العقود الثالثة التي عرفتها الب المتعاقبةفباإلضافة إلى سنوات الجفاف 

لى ما أدى إاالقتصادي، مء بسبب زيادة عدد السكان والتطور الطلب على الما تزايد، الماضية

 .  ندرة المياه ظاهرة بروز

عرف وضعا مقلقا بسبب ندرة الموارد المائية، عشرين بلدا يضمن  المغرب مرتبإن 

وهذا الوضع يعتبر أخطر من انعدام األمن الغذائي المتعلق بالفالحة، والتي ترتبط هي 

بدورها بكميات التساقطات المطرية وبالموارد المائية، حيث تشكل األراضي الفالحية 

من مجموع األراضي الفالحية الصالحة  % 26حوالي  على التساقطات المطريةمدة المعت

تضييع كميات هائلة عقلنة تدبير هذه المادة ما يؤدي إلى  ذلك عدمويضاف إلى . للزراعة

 .هامن

، ومن أجل مواكبة المغرب للتطور الذي ر هذا الوضع المتسم بندرة المياهوفي إطا

رقم  الجديد،ال سيما القانون  ومؤسساتي،تم وضع إطار قانوني  يعرفه في هذا الميدان، فقد

المتعلق بالماء وذلك لوضع سياسات ومخططات وطنية تتالءم مع مختلف السياقات  06-65

الجهوية التي تؤسس على مبادئ الديموقراطية التشاركية واالندماجية لمختلف الفاعلين ، في 

 .ه المادة الحيويةمجال اتخاذ القرار وتحديد طرق تدبير هذ

من نجاعة المقتضيات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالحكامة في تدبير وعلى الرغم 

أبان عن  الواقع وعة من الفاعلين والمؤسسات ، فإنالموارد المائية ، كما يؤكد ذلك مجم

 .قصور، بل فشل تطبيق مقتضيات مختلف النصوص القانونية المتعلقة بتدبير الماء

، العمومية قانون البيئة، والسياسات"  :بحث حولإطار هذا السياق ، ينظم فريق الوفي 

، بكلية "والتنمية المستدامة وقانون األعمال المؤسساتتدبير  " :ومختبر" والتنمية المستدامة

: " تحت عنوان  االسويسي  بالرباط ، ملتقى علمي –العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

، والهدف من ذلك هو تقريب قانون الماء " والتنمية المستدامة السائلتطهير الالماء وقانون 

توصيات من شأنها  تقديملتفكير وطرح سبل لجل طار منظور التنمية المستدامة من أفي إ

 .بلورة سياسة عمومية مرتبطة بهذا الميدان

 

 

 

 

 

                                                             
2
-Ministère Délégué de l’Énergie, des Mines de l’Eau et de l ‘Environnement Chargé de l’Environnement, la Banque 

Mondiale, «Le coût de la dégradation de l’environnement» , Janvier 2017 p 13. 
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   للندوة؛ ةالمحاور األساسي

 ؛السائلتطهير الالقانوني للماء و النظام: األولالمحور 

 المشاركة البديلة في مجال تدبير الماء؛: المحور الثاني

 ؛هايوتدبير الم العقود: المحور الثالث

 والتغيرات المناخية؛ الطاقة، الفالحة،الماء، : المحور الرابع

 الحكامة الجيدة في مجال تدبير الماء؛ :الخامسالمحور 

 .منظومات المعلوميات والتواصل المستعملة في قطاع الماء: المحور السادس       

 دهدا  األ

 :تنعقد هذه الندوة لتحقيق األهداف التالية

تحديات تدبير الماء على المستوى القانوني واالقتصادي وفتح نقاش حول الرهانات *

 والسياسي؛

من االطالع على  الفاعلين،مختلف المعنيين والمهتمين وشريحة واسعة من  تمكين*

 بالمغرب؛ مجال الماءالمبادرات والمشاريع المنجزة في 

والمجتمع  العموميةبين الباحثين والخبراء ومتخذي القرارات التواصل فيما فتح قنوات * 

 المدني المهتمين بهذا الموضوع؛

قد  عرض مقترحات عملية تتعلق بمسألة تدبير الماء والتطهير وبالتنمية المستدامة والتي*

 .العموميةيتم اعتمادها على مستوى اتخاذ القرارات 

 تاريخ ومكان انعقاد الندوة

بالمدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية  8702نونبر  78و  70يومي ستنعقد الندوة 

زنقة محمد بن عبد هللا الركراكي ، مدينة  الرباط، - واالجتماعية، السويسيواالقتصادية 

 .مغربالعرفان ، الرباط ال
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   المواعد الخاصة بالندوة

 8302يوليوز  03 مختصرة ذاتية  ملخصات المداخالت مرفقة بسيرتسلم 

 8302غشت  30 يتم قبولهاسالتي  ملخصات المواضيعاإلجابة على 

 8302اكتوبر 03 تلقي المداخالت

8302نونبر  38و  30 انعقاد الندوة  

 

   الملخصات والمداخالت النهائية يجب أن ترسل على شكل بطاقة  إن

(nompremierauteur.docx) Word إلى العنوان االلكتروني التالي: 

 

Colloque.eauERDEPOD@gmail.com 

   المداخالتوشكليات  معايير

العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية، على أن تتطرق يمكن تقديم المداخالت باللغات 

منهجية العمل إلشكالية المطروحة، وللفرضيات، و، ولللموضوع والخاصالعام  ينلإلطار

 .وللنتائج المستخلصة وآفاق البحث

مع اعتماد  (format A4)أما من حيث الشكل، يتعين أن يكون نص المداخلة على شكل 

المعتمدة في لمراجع وأن يتضمن ا. سنتمتر 8,6حسب حيز الهوامش العليا والسفلى والجانبية 

صفحة ،  06المراجع ، وأال يتجاوز عدد الصفحات  مفصلة بهذه ، والئحةأسفل الصفحات

 .Time New Romain (12)مكتوبة على شكل 

 :تتضمن فقط التي يتعين أن  الصفحة األولى  عدم ترقيم

 ؛(Times new roman 18 gras)عنوان المقال بخط واضح وكبير *
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 ؛ (Times new roman 14 gras)ات أو اإلدارات التابعين لها أسماء المتدخلين والمؤسس*

 Times new)العنوان االلكتروني للمتدخل الخاص بالتوصل بالمراسالت المتعلقة بالندوة*

roman 12)؛ 

 07ما بين ) كلمة  677حوالي  تتضمنبسيطة ( بين سطرين) شية احتلخيص للمداخلة ب* 

 ،والعناصر الضرورية إلطاره النظري ،دوافع البحث يشار فيها إلى، ( سطر 06و

 ؛ (Times 12, justifié)و أهم النتائج المتوصل إليها  ،والمنهجي

 ؛(Times new roman 12)كلمات  ربعال تتجاوز أ الرئيسية الكلمات* 

 هذه المراجع،والئحة كاملة من  المعتمدة،أن تتضمن المداخلة هوامش المراجع  ويتعين

 670777عدد الحروف حوالي ) صفحة  06ت ، على أال يتجاوز عدد الصفحات والملحقا

بحاشية بسيطة ، وأن تكون ( Times New Roman (12 points)) محررة على شكل ( حرف

 .الصفحات مرقمة 

 Timesنوع وحجم الكتابة )تأتي في المستوى األول بحروق بارزة  العناوين التيتكون 

new roman 14 gras)الكتابة نوع وحجم )ستوى الثاني بحروف بارزة أيضا ، والم(Times new 

roman 12 gras).) 

وسنة  المؤلف اسماإلشارة إلى  المعتمدة معالمراجع  الصفحات،يجب أن تتضمن كل 

الطبع والصفحة؛ على أال تتضمن الالئحة المفصلة للمراجع ، إال تلك المشار إليها في متن 

، وكل إشارة يجب أن تكون  APAالنص ، وأن تكون مرتبة ترتيبا أبجديا حسب المعايير 

 .تامة ودقيقة

والحرف األول من االسم الشخصي، وتاريخ  ،االسم العائلي للكاتب :المؤلفات*

 ومكان الطباعة ، ودار النشر؛ ،عنوان المؤلف ، واسم المطبعةو ،الطباعة

والحرف األول من اسمه الشخصي ، وتاريخ  ،االسم العائلي للكاتب:  المقاالت* 

وكذلك عنوان المجلة أو الدورية المنشور فيها وكل البيانات  ،الطباعة ،وعنوان المقال

 ....المتعلقة بهذه األخيرة كالعدد ورقم الصفحة

ومرتبة في كل ، وتكون مرقمة والتفسير، وبالنسبة للهوامش ستخصص فقط للتوضيح 

 Arial)07ة شكل وحجم الكتاب)ة صفحة على حد

مع بيان العنوان في أألعلى والمصادر  مرتب؛ترقيم الجداول والرسوم البيانية بشكل 

 ؛األسفلفي 

وفي . ، فيجب أن تتضمن فقط اسم الكاتب  متبوع بعنوان المداخلة  ئقأما تسمية البطا

 .البطاقةفيتعين بيان االسم الذي سيضمن بداية في  ،حالة وجود أكثر من متدخل واحد
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سيتم إعادتها  ،التي ال تحترم المعايير والشكليات  المشار إليها أعاله( المداخالت) إن األوراق 
المطابقة  تلكأما . إلى أصحابها من طرف لجنة التنظيم من أجل مالئمتها مع الشروط المتطلبة 

 .للضوابط والشروط المسطرة فسيخضع مضمونها لتقييم اللجنة العلمية

   لمنظمةاللجنة ا

 :السادة الدكاترة 

السويسي ، جامعة محمد بشرى ندير ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -

 الخامس بالرباط؛

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة  عبد الكريم غالي، -

 محمد الخامس بالرباط؛

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  وفاء فياللي، -

 الخامس بالرباط؛

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة ي ،كلية عبد العزيز قراق -

 محمد الخامس بالرباط؛

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  مينة الكرايني، -

 الخامس بالرباط؛

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  محمد أحبشان، -

 الخامس بالرباط؛

م ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد ميلودة ش -

 الخامس بالرباط؛

مريم بربور ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  -

 الخامس بالرباط؛

االجتماعية السويسي ، جامعة محمد كلية العلوم القانونية واالقتصادية و خلدون، بهية بن -

 الخامس بالرباط؛

 هند مجدوبي، جامعة بن طفيل القنيطرة؛ -

 سعيد لعريبية ، جامعة بن زهر بأكادير؛ -

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة  نفيسة الموجديدي، -

 محمد الخامس بالرباط؛

 باط؛ري، جامعة محمد الخامس بالراأمينة عم -

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة  عبد اللطيف شكور، -

 محمد الخامس بالرباط؛

 ؛الثاني بالدار البيضاءالحسن ، جامعة نبيل مدني -
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 في سلك الدكتوراه؛ الباحثونالطلبة 

 

 جامعة محمد الخامس بالرباط؛ حفيظة الحيمر، -

 الخامس بالرباط؛جامعة محمد  ياسين لشعل، -

 جامعة محمد الخامس بالرباط؛ عائشة أجرار، -

 جامعة محمد الخامس بالرباط؛ محمد بوزيت، -

 جامعة محمد الخامس بالرباط؛ نسيمة عائشة جدي، -

 جامعة محمد الخامس بالرباط؛  توتوهن،ت هناء أي -

 .جامعة محمد الخامس بالرباط عبد الرحيم ازغودي، -

 

   اللجنة العلمية

 :الدكاترةالسادة 

 بحقوق اإلنسان؛ المكلفبة، المندوب الوزاري يمحجوب اله -

بشرى ندير؛ ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  -

 الخامس بالرباط؛

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة  عبد الكريم غالي، -

 محمد الخامس بالرباط؛

ي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة عبد العزيز قراق -

 محمد الخامس بالرباط؛

 نائب رئيس جامعة كاستاموني بتركيا؛(Sezgin AYAN)شوكا أيان  -

م ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد ميلودة ش -

 الخامس بالرباط؛

 ، جامعة ليل بفرنسا؛(Philippe VAESKEN)فيليب فاسكن  -

 ، جامعة أورليو بفرنسا ؛(Nicolas HAUPAIS)نيكوال هوبايس -

 وي ، المعهد العلمي بالرباط؛امحمد فخ -

مريم بربور ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  -

 الخامس بالرباط؛

 تيارت بالجزائر؛ –بن خلدون  حة الشيخ؛ جامعةابوسم -

 هند مجدوبي، جامعة بن طفيل القنيطرة؛ -

 محمد أزواغ ، جامعة سافوا بفرنسا؛ -

 سعيد لعريبية ، جامعة بن زهر بأكادير؛ -
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كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، جامعة محمد  وفاء فياللي، -

 الخامس بالرباط؛

جامعة  السويسي،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  خلدون، بهية بن -

 محمد الخامس بالرباط؛

،اإلمارات العربية دبي –ة البيئة والتغير المناخيرعلي، وزا لناصر محمد سلطان آ -

 المتحدة؛

، اإلمارات العربية  راس الخيمة -البيئة والتنميةهيئة حماية ، صسيف محمد الغي-

 ؛المتحدة

 .النيجر –كياري نودجيا ، وزارة المياه والتطهير  كيكاما -

 

 نشر أشغال الندوة

 .المختصة نشر المداخالت في مؤلف جماعي بعد موافقة اللجنة العلميةسيتم 

 ملحوظة

 كما أنال ترتب أي حق في التعويض، ال تؤدى أية رسوم عن المشاركة في الندوة و

 .والتنقلالمشاركين هم من يتحملون مصاريف اإليواء 

 

 

 


