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االئتالف المغربي للماء يقدم كتابه األزرق حول المخاطر الطبيعية و استدامة 

 تسعة توصيات للعمـــل يتضمنالذي ه الميا
 
 

"الكتاب األزرق" تلقب وثيقة توجيهية مهمة  2020االئتالف المغربي للماء في نهاية عام أنجز 

لالستفادة من تراكم الذاكرة الجماعية و الممارسات الفضلى ألعضائه خالل الوالية الممتدة من  

 .2019إلى  2016
 

يحتوي على خمسين صفحة، يترجم جوهر اإلجراءات الفعلية و الذي ن هذا الكتاب، إحيث 

مع تبادل توصياته إلى الملموسة للقضايا المتعلقة بالمخاطر الطبيعية واستدامة الماء و يهدف 

 أيضا المساهمة في تعزيز الخبرة الوطنيــــة.الفاعلين الوطنيين والدوليين ومختلف 
 

بمبادرة األنشطة المنجزة كذا و اللقاءات مضمون هذا الكتاب من نوعين من الوثائق: تقارير ستنتج ي

 االئتالف: من طرف
 

تقديم تشخيص الرهانات  و  ، قصدو أهداف منهجية بعد االتفاق علىمساهمات األعضاء،  -1

للماء يتميز  م. و في هذا الصدد، فإن االئتالف المغربيمهنتهبخاصة تزامات الاقتراحات و

في  ينممثلي القطاع العام و الخاص و الجامعات والمجتمع المدني الفاعل بين بتركيبة تجمع

على الصعيد الوطني اآلخرين ن صلة وصل بينهم و بين الفاعلين كو  الماء و التطهير وي يميدان

 و الدولــي.
 

 االئتـــالف:االستنتاجات المستخلصة من اللقاءات المنظمة بمبادرة  - 2
 

  اإلعالن الذي قدمه االئتالف بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف للتغيرات

كمحور في ورشة العمل حول موضوع "معًا من أجل الترابط بين الماء و المناخ:  المناخية

 ؛ 2016نوفمبر  8هدف مشترك"، المنعقد بمراكش بتاريخ 

 ين الفاعلين من أجل حكامة فعلية للموارد المائية؟"، ب المؤتمر حول موضوع "أي تعاضد

 بمناسبة اليوم العالمي للماء؛ 2017مارس  31الذي عقد في أكادير في 

 حول  اللقاء المنعقد بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف للتغيرات المناخية

نوفمبر  10لساحلية"، بون في مياه االموضوع "تحسين حكامة دورة المياه: المياه الداخلية و 

 ؛2017

  ،"المؤتمر الدولي "حوار األعمال" حول موضوع "المخاطر الطبيعية والموارد المائية

بمتحف محمد السادس للحضارة المائية  2019أبريل  26و  25المنعقد بمراكش يومي 

 بالمغـــرب.



  التنموي الجديد" المنعقد في المؤتمر الدولي حول موضوع "الماء، تغير المناخ و النموذج

، المنظم بمناسبة الدورة السادسة للمعـرض الدولـي 2019يونيو  11الدار البيضاء في 

 ر.ــالتطهي لتكنولوجيا الماء و

  الندوات و الزيارات الميدانية الستة التي مكنتنا من التشخيص على أرض الواقع و تحفيز

 ة.ـــات عمليالخبرة المغربية ثم تقديم تقارير و اقتراح
 

من خالل تقديم هذا الكتاب يبرز االئتالف المغربي للماء دوره كقوة اقتراحية يعمل لصالح استدامة 

الماء و اللجوء إليه و ترشيد استعماله و تقليص الهشاشة. و يتبني في عمله المفاهيم الثالثة التالية 

واعيا أن كل من هذه المفاهيم يعد في  ،امةبعالقتها مع الماء: تغير المناخ، التنمية المستدامة و الحك

 حد ذاته مصدر تعقيد يلزمنا النظر إلى قضايا التربية و البحث العلمي و االبتكـــار.
 

 االئتالف قدم من خالل هذا الكتاب تسع توصيات للعمـــل:
 

 التراث المائي والمخاطر الطبيعية: ألحدث المعارف -1

 والمؤسساتي للحكامة المسؤولة؟ما هو اإلطار القانوني  -2

 تقييم الموارد المائية غير التقليديـــة -3

 االهتمام بالفالحة: المستهلك األول للمـاء -4

  الشركات المختصة في ماء الشرب -5

 التمويل: التوجه نحو نموذج تمويل التنمية -6

 تقوية القدرات: شرط أساســـي -7

 ضــــرورةدعم تطوير البحث العلمي:  -8

 حسن للماء.األسالمة و نجاعة الماء: مناهج مالئمة بيئيًا لالستخدام  -9

 
 

 حـــــول االئتالف المغربي للماء
 

عشية  2016إن االئتالف جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي، تم إنشاؤها في أكتوبر 

في مراكش، بدعم من االتحاد  المناخيةالدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف للتغيرات تنظيم 

 العام للمقاوالت المغرب.
 

 ةيالجمعيات و المؤسسات األكاديمعضو فاعل من القطاعين العام و الخاص و  36ضم اآلن يو هو 

المشاركة بهدف المساهمة في  الشراكة وو الخبرات تبادل و و يجمع فيما بينها قصد التآزر 

 وتطويرها بشكل مستدام و استخدامها بطريقة مسؤولــــة.استدامة الموارد المائية 
 

أهداف التنمية المستدامة جاه الفاعلين اآلخرين قصد تحقيق كما يهدف إلى أن يكون قوة اقتراح ات

 ومكافحة سلبيات تغير المناخ، و فاعال يعمل على تعزيز الخبرة المغربيـــة.

 
 اتصال وسائل اإلعــالم

 صادق األستاذة حرية التازي

 لمجلس العالمي للماءلعضوة المجلس اإلداري 

h.tazisadeq@coalma.ma / contact@coalma.ma 
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