حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس
منتدى الفنون واملهن واملقاوالت يبدأ دورته الثامنة عشرة
يوم األربعاء  14مارس
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بـرحـاب املدرسة الوطنية العليـا للفنـون واملهـن -مكنـاس
بالغ صحفي

تفضل صاحب الجاللة الملك محمد السادس بإضفاء رعايته السامية على النسخة  18لمنتدى
الفنون والمهن والمقاوالت المقرر تنظيمه يوم األربعاء  14مارس القادم .ويعتبر هذا الحدث السنوي أهم
محطة في برنامج األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية التي تنظمها المدرسة الوطنية العليا للفنون
والمهن-مكناس لهذه السنة .و إدراكا لرمزية هذه الثقة المولوية السامية ،ووعيا بغاية االهتمام الملكي
الشريف ،يؤكد مدير المدرسة الوطنية العليـا للفنـون والمهـن بمكنـاس على مواصلة الجهود والتفاني في
تطوير هذه التظاهرة وتوفير أسباب استمرارها وإشعاعها.
خالل السنوات األخيرة ،عرف المغرب نجاحا مهما في تطوير قطاعه الصناعي و إرساء مجموعة
من اإلصالحات االقتصادية .لقد وصل نموذج التنمية في المغرب إلى مستوى النضج الذي يمكنه من القيام
بدخول محدد وجدي في عداد البلدان النامية.كما أصبح لزاما على المغرب رفع سقف التحديات من أجل
االنخراط في عملية إعادة الهيكلة من أجل صناعة الغد وتامين التأقلم السلس للمقاوالت مع متطلبات اإلنتاج
والمنافسة العالمية.
في هذا السياق،تنظم المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن-مكناس ،يومي  41و  41مارس
 ،8142النسخة الثامنة عشر لمنتدى الفنون والمهن للمقاوالت حول موضوع :
" الصناعة  :0.4مشروع واعد ،عامل محوري في أداء و تنافسية المغرب "
يشكل منتدى الفنون و المهن للمقاوالت فرصة للفاعلين في المجال الصناعي و الرقمي والباحثين
واألكاديميين لتبادل الخبرات و االطالع على المستجدات في القطاع .وستتمحور المناظرات حول أهمية
االنطالق نحو كل ما هو رقمي والتحول إلى عالم الروبوت و ذلك من اجل التحفيز على إعادة النظر في
طرق و آليات اإلنتاج للرفع من التنافسية .في نفس الصدد ،تم إعداد برنامج المنتدى بعناية الستيعاب جميع
المحاور المتعلقة بمستجدات األسواق االقتصادية  :التحوالت الصناعية ،صناعات الغد و التشغيل،
والتكوين ،و االبتكار ،وتبادل الكفاءات.
وستعنى المحاضرة االفتتاحية باستراتيجيات تنمية االستثمار وتسريع التحول الصناعي ،و
االزدهار المدهش للمجاالت الرقمية واألوتوماتيكية ولتكنولوجيات االتصال والطاقة المتجددة التي دفعت
المقاوالت إلعادة النظر في التكامل التنظيمي والخدمات اللوجستية ألدوات اإلنتاج .كما ستخصص الحلقة
الدراسية للتفكير حول إدماج مفهوم  1.1في تكوين المهندسين بالمغرب .وستنصب المناقشات حول منصة
التبادل الجديدة بين الجامعات والمقاوالت بشأن نقل التكنولوجيا ،وتحسين مهارات الموارد البشرية وهندسة
التكوين؛ فضال عن الدور الجديد الذي سيعطى للمؤسسات الصناعية لتحديد المناهج والمسالك ،وتصميم
التكوينات الجديدة حول الصناعة .1.1
كما سيقام ،بدعوة من رئيس جامعة موالي إسماعيل ومدير المدرسة الوطنية العليـا للفنـون
والمهن ،معـرض للعديد من المقـاوالت والمؤسسـات الصنـاعية الوطنية والمتعددة الجنسيـات  -الرائدة في
مجال السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات ،يتوخى عرض فرص التدريبات المهنية وإمكانيات
التوظيف والتعاقد مع مهندسي و مهندسات الغد.

