
  

 

 
 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

 

 جــامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
 عصرية، مبدعة ومقاولة

مواكبة لمجهودات المممبمفي امم المممجمئي المبم م مم 

ضمن منظور شئمل للتنم ة المستداممة اات المبم مد 

الب  م، واهتممئممب لمئلمتمدلم مف وااألمتمبم ي ا مم مل 

للموارد وتطويف الطئقئت النظ فة والمتجددة، وهمم 

مجهودات تم تف  لهئ ل د مصمئدقمة المممبمفي  ملم  

اتفئق ة اإلطئر لألمم المتحدة لشأن تب  ف المنئخ امم 

، مفورا لسن قئنون خئص لئلطئقمئت 5991دجنبف 

المتجددة لبفض تطويف الطئقئت النمظم مفمة، و خمف 

خئص لئلنجئ ة الطئق ة لمهمدت تمصملم مي وتمفشم مد 

األته ك الطئقة لئلمبمفي، تتم  تمنمظم مم المممبمفي 

للمؤتمف ال ئنم وال شفين لألطفات امم ااتمفمئقم مة 

اإلطئر لألمم المتحدة حموي المتمبم مفات المممنمئخم مة 

نمونمبمف  51و 70لممفاكم   ممئ لم من   ( 22كوي) 

لمصموة امم ، وهو مئ يؤكد انخفاط المممبمفي 2752

ال مل المنئخم ويظهف إرادتب لم  ة كمئامة المبملمدان 

وإلمفا  تهممم مة ممواجمهمة ام راع التحدي المبم م مم 

 .المنئخ ةالتب فات 

 

9:عدد رقم  

 تقديـــــــم. 1

وا تبئرا للدور المنوط لئلجئم ئت، توا امم الشم  

المت ل  لئلبحث ال لمم، والك من خ ي  دراألمئت 

ومشئريع لحث موجهة للحد من التب فات المنئخ مة 

وانب ئث البئ ات المسببة ل حتبئس الحمفاري، ممم 

مئن ئ، ام الش  التحس سم من خ ي قواال وندوات 

اإن جئم ة ألم مدي  ، ... ومؤتمفات وورشئت  مل 

دمحم لممن  ممبممد إ تلممت إا تن تشممئرك اممم هممئتممب 

التمظمئهمفة المهمئممة وهمو ممئ تمفجمممتمب ممن خم ي 

مبئدراتهئ اإلحدى  شفة التم تطلصتهئ لئلتزامن ممع 

المجمئمم مة امم خمدممة ” تحت ش ئر   قمة ا طفات

، تلتهئ مشئركتهئ الف ئلة والوا نة لممفاكم  “ المنئخ

لتظئهفاتهمئ الم ملممم مة الممم متمممدة، لمئإلضمئامة إلم  

من المحمئضمفات وحملمصم مئت لملمنمصمئشمئت  مجمو ة

البح  ة و فوض مفتوحة  ام مجئي المنئخ ضمممن 

لفنئمج غنم ومتكئمل ألهفت  ل  تمنمظم مممب نمدوة 

رؤألئء الجئم ئت المبفل ة لهدت تمصمفيمل المبمحمث 

 . ال لمم واالتكئر من ال موم والمتتب  ن

 تقديـــــــــــــم
1 
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Liste des Evénements labellisés COP22 
Onze événements à caractères scientifique, culturel, et écologique 

conçus par l’USMBA sous le signe "Université engagée pour le 

climat" ont été officiellement labellisés COP22 . 

3. Colloque international « Eau, Recyclage et Valorisation 

des Déchets », 4ème édition. Organisé par l'Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah;  

26-27 octobre 2016. Lieu : -Faculté des Sciences Dhar El 

4. 5éme colloque International sur « l’Eau et Climat au Mag-

hreb ». Organisé par la Faculté des Sciences Dhar El Me-

hraz. 

12-13 octobre 2016. Lieu : Faculté des Sciences et 

2. Ecoles d’excellence euro-méditerranéennes sur « l’eau 

douce et les changements climatiques », organisées par l'Eco-

le Supérieure de Technologie -Fès. 

7-11 novembre 2016. Lieu : Marrakech 

5. Conférence internationale sur « le changement climatique en Médi-

terranée : Stratégie d’adaptation et enjeux de développement ». Organi-

sée par l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès et l'Université 

Ibn Tofail - Kenitra. 

26– 27 mai 2016. Lieu : Université Ibn Tofail– Kenitra. 

1. Colloque national « Changement climatique et développe-

ment durable en milieu oasien ». Organisé par la Faculté des 

Lettres et sciences humaines DharLmehraz,  

28-29 octobre 2016. Lieu : Ville d’Arfoud. 

6. Congrès sur « La Valorisation des Déchets pour un Développement 

Durable : V3D ».Organisé par la Faculté des Sciences DM.  

5 novembre  2016. Lieu : Faculté des Sciences Dhar El Mahraz– Fès. 
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9. Projet : « Green Nephrology ». Porté 

par la Faculté de Médecine et de Phar-

macie-Fès.  

07-11 novembre 2016. Marrakech. 

11. Congrès « Pré-COP22 : Innovation technologique au service de l'environnement». Orga-

nisé par l'Ecole Supérieure de Technologie de Fès 

19-20 octobre 2016. Lieu :- Ecole Supérieure de Technologie- Fès. 

8. Ateliers et formation au profit des étu-

diants de 3ème cycle sur le 

« Réchauffement Atmosphérique et Ci-

mat ». Organisé par la Faculté Polydscipli-

naire de Taza. 

01-02 novembre 2016. Lieu : Faculté 

Polydsciplinaire de Taza 

10. Conférence internationale «  Wireless Networks and mo-

bile communications, 4éme édition »  

26-29 Octobre 2016, Lieu: Faculté des Sciences Dhar El 

Mahraz - Fès.  

7. Forum régional d’agriculture durable : 

« Agriculture Biologique, Agroécologie, 

Permaculture ». Organisé par la Faculté 

des Sciences Dhar El Mahraz – Fès. 

17 septembre 2016. Lieu : Faculté des 

Sciences Dhar El Mahraz - Fès. 
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تنشطة مخمتملمفمة نظمت جئم ة أل دي دمحم لن  بد إ  دة تظئهفات و

، 22لهئ   قة لئلمنئخ والتب فات المنئخ مة ممئ قمبمل ممؤتمممف كموي 

  .تفكز ام قسمهئ ا كبف  ل  إلفا  تهم ة مواجهة التب فات المنئخ ة

وهم تنشطة تنخفط ام إطئر نهج الجئمم مة لصمئلما حمممئيمة المبم م مة 

والمنئخ، والك لئتخئا مجمو ة من التدال ف واإلجفاءات ممن تهمممهمئ 

تشج ع البحث والتنم ة ونشف نتئئجب من تجل المحمث  ملم  االمتمكمئر 

ال لمم وتشج ع التكنولوج ئت الم ئمة للمحئاظة  ل  الب  ة، و كماا 

المممئء، )  التكوين ام مجئي التمدلم مف وااألمتمبم ي ا مم مل لملممموارد 

لهدت تف م مل وتسمهم مل اانمتمصمئي ممن مصمئدر ..(  الطئقة، الكهفلئء،

الطئقة الملومة م ل النفط و الفحم إلـ  مـوارد الطئقـة النظ مفمة مم مـمل 

   .الشمس ة وطئقة الفيئحالطئقة 

وقد كئنت التظئهفات ال لم ة وال صئا ة والتحسم مسم مة المتمم نمظمممتمهمئ 

الجئم ة وكل مكونئتهئ تصل ام مجملهئ ام هاا التوجب الاي يس م  

كمممئ شمكملمت .  إل  تطويف مصئرلة مندمجة ومستدامة ومسؤولة لم م م مئ

منئألبة للتداوي والتحسم مب لمأهممم مة “ مبئدرة ال لم ام خدمة المنئخ”

وت ب ة المفمئ ملم من لم نمخمفاط ام مب، وتي مئ   22تنظ م مؤتمف كوي 

تسل ط ال وء  ل  رهئنئت التب فات المنئخ مة واألمتم مفاض نمتمئئمج 

البحث ال لمم ام جم ع الص ئيئ اات الب د الب  م وت م ن المممبمئدرات 

والجهود المحل ة للمحئاظة  ل  الب  ة، وهم تي ئ منئألمبمة اقمتمفاح 

تاكئر وللورة لفامج يمكن من خ لهئ المسئهممة امم إغمنمئء ممؤتمممف 

 .لمفاك   22كوي 
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ل ض التظئهفات التم نظمممتمهمئ المجمئمم مة 

، امم 22ومؤألسئتهئ  مئ قبل مؤتمف كوي 

 .إطئر مبئدرة ال لم ام خدمة المنئخ
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دمحم لمن  مبمد إ ألم مدي شئركمت جمئمم مة 

نممدوة رؤألممئء الممجممئممم ممئت ضمممممن روا  

لمممفاكم  ممئ لئلمنطصة الخ مفاء  المبفل ة

لمتمظمئهمفاتمهمئ  2752نونمبمف  51و 70ل ن 

مممن  المم مملممممم ممة الممممم ممتمممممدة، ولمممممجمممممو ممة

المحئضفات وحملمصم مئت المنمصمئا ولمصمئءات 

همممممت مممخممتمملمما المممممواضمم ممع اات الصمملممة 

لئلمنئخ وك ف ة التدل ف وااألتمبم ي ا مم مل 

وقد كئن نمدوة رؤألمئء المجمئمم مئت . للموارد

المبفل ة  افصة لمتمبمئدي المخمبمفات ولمصمئء 

الخبفاء والمهتممم من والم مئمملم من لمئلمممجمئي 

الب  م من مؤألسئت وجمئمم مئت وممجمتمممع 

 . مدنم وشفكئت وغ فهئ

ولدوره ألئهم الح ور  الموا ن لمجمئمم مة 

أل دي دمحم لن  بد إ ام إغنمئء الم مفوض 

من خ ي محئور وموضو ئت متنو ـمـمـمة 

 ضمن البفنــئمج الموضو ــئتم البنم

لندوة رؤألئء الجئم ئت الممبمفلم مة، حم مت  

 فات ندوات ولمصمئءات السم مدات والسمئدة 

تألممئتمماة جممئممم ممة ألمم ممدي دمحم لممن  ممبممد إ 

ح ورا متألصئ ونصئشئت مستف  ة وهمئدامة 

تمتممممئشم  والممتموجمهممئت المكممبمفى اتممفمئقم ممة 

ا طفات حوي المنئخ وتمتمبم مئ يمومم مئ ممن 

طفت البئح  ن  والمممهمتممم من ممن تألمئتماة 

 .وطلبة ومواطن ن متئل  ن للشأن الب  م

وتجلّت هاه المسئهمة التم تنخفط ام نهج 

الجئم ة لصئلا الب  ة والمنمئخ، امم إلمفا  

تهم ة المتمكمويمن والمبمحمث واالمتمكمئر امم 

المجئي الب  م وتفش مد الم مفوات المطمئقم مة  

ام ألبل و ل ئت الحد من انب ئممئت  والبحث 

مئنم تكس د الكفلون، وت ب ة الفئ لم من امم 

المجئي واإلألهئم لشكل ام مئي امم تم ممم من 

المبئدرات والمشئريع والجهود للممحمئامظمة 

 .   ل  الب  ة

 

 فضاء م توح إللقاء المحاضرات والنقاشات
 

 رواق جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بالمنطقة ال ضراء
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قئم الدكتور  مف الصبحم رئ ب الجئم ة لزيئرة للمنطصة الخ مفاء 

، حم مث اطملمع  ملم  ممخمتملما ا روقمة المممؤمم مة 22لف ئء كوي 

للمؤتمف، كمئ قئم لزيئرة خمئصمة لمفوا  نمدوة رؤألمئء المجمئمم مئت 

، واطملمع  ملم  ممخمتملما ا نشمطمة واإلنمجمئ ات (   CPU) المبفل ة 

 .للجئم ئت المبفل ة  ئمة وجئم ة أل دي دمحم لن  بد إ خئصة
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شملت ال فوض منئقشة لمجمو ة من المواض ع اات الصلة لئلتب فات  المنئخ ة،  وا مئ يلم  جفد لمختلا 

 لمفاك   22المواض ع التم شكلت محطة لفتا النصئا وحص  لتبئدي التجئري ام رحئي قفية كوي

Jeunesse/Renforcements des capacités      

Les clubs des étudiants une force éco-responsable: l’effet 

papillon 

Former pour s’adapter aux changements climatiques 

Sport, Art et Caravanes : rôle dans la sensibilisation du 

grand public  

Forêts et dégradation des terres/ Eau               

Méthodes de recherche en climatologie 

Changement Globaux et Ressources en eau : Etats des lieux 

adaptation et perspectives 

Les eaux usées traitées : une opportunité d’irrigation en pé-

riode de pénurie 

Valorisation des boues des stations d’épuration des eaux 

usées dans la filière de compostage à l’échelle industrielle 

Rôle épurateur des sédiments en milieux aquatiques 

Traitement des eaux usées par photocatalyse 

Les fuites dans les réseaux d’eau 

Résilience 

Green Nephrology Project 

Eau, Recyclage et Valorisation des déchets 

Dragage des sédiments et la pollution de l’eau potable 

Energie 

Energie solaire en Afrique : initiative régionale et coopéra-

tion internationale 

Océans/Transport/ Energie   

Coastal waters floading and water quality 

Dessalement des eaux de mer et pollution 

Villes et Territoires 

Changement climatique et développement durable en milieu 

oasien 

" "التصور اإلسالمي للبيئة والمحافظة عليها وسبل عالجها  

Valorisation et amélioration des pratiques ancestrales in-

conditionnelles de la femme rurale marocaine pour la lutte 

contre le réchauffement climatique 

Agriculture  

Agriculture biologique, agroécologie, permaculture 

La gestion durable de l’eau dans le contexte du changement 

climatique 
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لمئلمنمسمبمة لمألمألمئتماة   22يشكل الح ور ام ا ئل ئت مؤتمف ا طفات كوي

الجئم   ن والخبفاء والطلبة الجئم   ن، إطئراً للتفك ف وتصديم حلموي  ملممم مة 

. وإجئلئت مصن ة للص ئيئ التم لهئ   قة لئإلنسئن والتب فات المنئخ ة والب م مة

ائلو م كب ف لدى الجئم م والبئحث والطئلل لأهم ة حمئية والب  ة والحمفمئ  

 ل هئ والتنب ب لمختلا الظواهف الطب   ة المفتبطة لئلتب فات المنئخ ة  ملم  

ا تبئر تن ااهتمئم لئلب  ة تمف تألئألم األتمممفاريمة المبمشمفيمة والم م م  امم 

 .  فوت ت من كفامة المواطن

وام هاا الصدد، انخفطت جئم ة أل دي دمحم لن  مبمد إ لشمكمل ام ملمم امم  

من خ ي تصديم  فوض وندوات وورشئت ممتمنمو مة ممن    22ا ئل ئت كوي

 .قبل  مجمو ة من ا ألئتاة الجئم  ن البئح  ن لئلجئم ة

مشئركة مجمو ة من ا ألئتاة البئحم م من امم ام مئلم مئت ممؤتمممف 

لإلصئء مجمو ة ممن الم مفوض المممفمتموحمة،  22ا طفات كوي 

والتم شكلت موضو ئ للنصئا وتجئاي لمرراء وا امكمئر قصمد 

 .حوي المجئي الب  م للزوار تصديم تكبف قدر من الم لومئت



 

تواجد وح ور قوي  

لمفاك   22لكوي 

للس دات والسئدة رؤألئء 

المؤألسئت الجئم  ة 

وكاا  الس دات والسئدة 

 ا ألئتاة البئح  ن  
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  22 فوض ولصئءات مبئشفة، ونصئشئت قوية وهئداة طب ت محئضفات كوي  
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ح م روا  جئم ة أل دي دمحم لن  بد إ لزيئرة 

مجمو ة من الشخص ئت والمهتمم من، وكمئن ممن 

ل نهئ  يئرة واد من المنتخب ن لمدينة امئس، وهمم 

لئدرة هئمة ولهئ دالة خئصة لئلنسبة لمدينة امئس  

من خ ي تم مبم مة جممم مع اإلممكمئنم مئت المممتموامفة 

واله ئكل وكاا وضع الفهئنئت والتحديئت الب  م مة 

والتب فات المنئخ ة ضممن تولمويمئت المجمممئ مئت 

المحل ة ام إطئر الجهوية الموأل ة  نمد صم مئغمة 

البفامج التنموية وإنجئ  المشئريمع ممع المحمفص 

 ل  تجنل جم ع تشكئي التلوث واإلخ ي لئلب م مة 

وكماا تمصمديمم حملموي ألم مئألم مة  . والتوا ن الطب  م

وتصن ة ومئل ة موجهة لتنف ا المممشمئريمع الممم ئمممة 

 .للمنئخ  ل  المستوى الجهوي

 22طلبة جئم ة أل دي دمحم لن  بد إ لئلمنطصة الخ فاء كوي 

 22شكل ح ور ومشئركة  طلبة الجئم ة  امم كموي  

افصة لهم لح ور  الندوات المفتوحة وحلصئت المنمصمئا 

كمممئ كمئنمت ممنمئألمبمة تي مئ .  حوي اإلشكئلم مئت المبم م م مة

لمم طمم    ممن كمم ممل  مملمم  مممئ تمم ممفضممب الممجممئممم ممئت 

والشفكئت وال ئرض ن، من حلوي ومنتوجمئت ممبمتمكمفة 

ام مجئي المنئخ لمئلمجمنمئح المممخمصمي لمنمدوة رؤألمئء 

الجئم ئت المبفل ة، وكالك التكنولوجم مئت والمممبمئدرات 

المبتكفة الفام ة إل  ممكمئامحمة  ممئر  مئهمفة ااحمتمبمئس 

وتجدر اإلشئرة إل  تن جئم ة أل مدي دمحم لمن .  الحفاري

 بد إ ت تبف مجئات الب  ة والتب فات المنئخ ة من ل من 

ا نشطة الفئ س ة التم تندرج ضممن اهمتمممئممئتمهمئ، ممن 

 .خ ي إدراجهئ ام التكوينئت وا لحئث الجئم  ة



 رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا  

 المغرب -فاس( 03333) – 6262ب .ص –طريق إيموزار 

(00212) 0 535 60 96 60/61:  الهاتف  

 (33606) 3 000 23 62 03/06: الفاكس 

 president@usmba.ac.ma:البريد اإللكتروني

cellule.communication@usmba.ac.ma   

 https://www.usmba.ac.ma: الموقع اإللكتروني 

https://www.facebook.com/usmba.ac.ma 

https://mobile.twitter.com/UsmbaCom 

https://www.linkedin.com/in/usmba-université-de-fès 

https://www.researchgate.net/institution/

https://www.youtube.com/user/usmba1/videos 

 خلية اإلعداد

 مممممممف الصمممبمممحمممم، رئممم مممب .  د 

 الجئم ة

 إلفاه م تقديم، نئئل الفئ ب .د 

 ملهم البصئلم، نئئل الفئ ب . د 

 بد اإللب أل ئر . د  

 حسنئء ال  سئوي 

 إيمئن ال سفي 

 خديجة ت فالت 

 مئد اإلدريسم  

 تم ن ال لوي الشفيفم 
 

Contact: 

cellule.communication@usmba.ac.ma 
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Ce présent ouvrage, édité par Messieurs  Tarikl KOUSKSOU, Amine ALLOUHI, Tarik 

BOUHAL, Abdelmajid JAMIL, Tarik El Rhafiki, et que l’USMBA a publié lors de la 

COP22 à Marrakech ne constitue pas  simplement une brève histoire de la COP mais aus-

si une contribution au débat engagé sur le changement climatique et des mesures néces-

saires pour y remédier en termes d’atténuation et d’innovation en matière d’adaptation 

avec un focus sur la position et le portrait du Maroc et ses engagements  pour l’environ-

nement et la lutte contre le réchauffement climatiques.  


