في النسخة الثانية لملتقى الهندسة المستدامة

األخ مرون يؤكد على الدور األساسي للمهندسني في التنمية املستدامة

األخ خليفي :توليفة التقدم العلمي والتكنولوجي في امليدان الرقمي ستؤدي إلى حتوالت معقدة
األخ حصاد يؤكد على أهمية دور التكوين في مجاالت التكنولوجيات احلديثة ملواكبة كل التغيرات و التحوالت التي يشهدها املغرب

األخ أوحلي  :التنمية لن تتحقق بدون فعل املوارد البشرية

األخت الكحيل  :الهندسة لن تكون لها أهمية إال إذا كانت مستدامة ولن تطبعها اإلستدامة إال إذا كانت تواكب التطورات العلمية و الثقافية والبيئية
تكرمي األخ أحمد سيبة مدير مقر األمانة العامة للحركة الشعبية من طرف حركة املهندسني عرفانا و امتنانا له ملا قدمه من خدمات جليلة منذ تأسيس املنظمة

الرباط /صليحة بجراف
اعتبر املتدخلون في افتتاح أشغال النسخة الثانية
مللتقى الهندسة املستدامة ،بالرباط  ،الرأسمال البشري
«العنصر األكثر أهمية» في استمرار النمو اإلقتصادي
والتنمية املستدامة».
وأك��د املتدخلون في امللتقى املنظم حتت شعار
«املهندس رائد التنمية والتحوالت الرقمية بأفريقيا»،
على أهمية العنصر البشري والسيما املهندسني الذين
يساهمون بشكل الفت في التنمية املستدامة من خالل
إقامة مدن ذكية واقتصاد عن بعد وتواصل سريع ،مشيرين
إلى أنه بتنمية العنصر البشري ميكن حتقيق القيمة
املضافة لالقتصاد عبر مساهمته الفعالة في التنمية
املستدامة .
من جهته ،حتدث األخ إدريس مرون الرئيس الشرفي
حلركة املهندسني عن الدور األساسي للمهندسني في
التنمية املستدامة ،مسجال أن مفهوم اإلستدامة ينبغي
اعتماده في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التعمير
واإلعالميات.
وأضاف األخ مرون «أن الوقت قد حان ألفريقيا لتكون
في مصاف الدول املتقدمة» ،مبرزا أن التطور ال ميكن أن
يتحقق إال بتضافر جهود جميع الدول اإلفريقية وتثمني
إمكانياتها.
من جانبه ،قال األخ حميد خليفي رئيس حركة
املهندسني إن مفهوم الهندسة يرتكز ـ حسب حركة
املهندسني ـ على مقاربة شمولية تأخذ بعني االعتبار،
فضال عن اجلانب االقتصادي ،املظاهر البيئية واالجتماعية
املتعلقة بالرهانات البعيدة املدى.
وأوضح األخ خليفي أن التسريع و توليفة التقدم العلمي
والتكنولوجي في امليدان الرقمي سيؤدي إلى حتوالت معقدة
والتي ستؤثر ليس فقط على طرق العيش ولكن أيضا على
مستقبل القارة برمتها.
وأضاف املتحدث «بصفتنا هيئة للمهندسني ،فرؤيتنا
ألفريقيا تتجه نحو التنويع االقتصادي
والتحول البنيوي بخلق مناصب شغل
وضمان تكوين اجليل القادم للمقاولني
واملبتكرين  ،واملساهمة في بناء البنيات
التحتية األساسية في القارة» ،قائال إن
التحول الرقمي هو استعمال االبتكارات
التكنولوجية من أجل رفع أداء الهيئات
لالستجابة لالستعماالت اجلديدة وتطويرها،
وعند استعمالها ستؤدي هذه االبتكارات
إلى خلق معطيات داخلية وخارجية والتي

سيتعني استغاللها وحتليلها من أجل حتسني معارف
الزبناء واألشياء والصيرورات وأيضا معارف املستخدمني ،
ولن تستطيع ـ يستطرد األخ خليفي ـ املقاولة احلفاظ
على موقعها في السوق وقطاع نشاطها  ،إال عبر توفرها
على حلول ناجعة من أجل حتليل وحتويل املعطيات.
من جهته ،أشاد األخ محمد حصاد (عضو املكتب
السياسي للحركة الشعبية) ،بجهود كافة القائمني على
هذا امللتقى الذي وصفه باحلدث املتميز و ذي اجلودة العالية،
مؤكدا على أهمية مثل هذه املبادرات وامللتقيات العلمية
التي من شأنها أن تساعد على بروز مقاوالت شابة وتعزيز
سبل االنفتاح والتعاون والبحث وتبادل األفكار واخلبرات بني
املشاركني .
وق��ال األخ حصاد إن املشاركة الوازنة للمقاوالت
واملؤسسات احلكومية و غير احلكومية ،و اجلمعيات املدنية،
فضال عن املشاركة املكثفة للمهندسني و األطر العليا
التي عرفها هذا امللتقى ستساهم بفعالية و جناعة في
مسار و مستقبل التنمية املستدامة ،مؤكدا على أهمية
دور التكوين في مجاالت التكنولوجيات احلديثة ملواكبة
كل التغيرات و التحوالت التي يشهدها العالم و املغرب
خاصة.
و في كلمته ،نوه األخ حمو أوحلي ( عضو املكتب
السياسي ) ،بحسن اختيار شعار امللتقى الذي يتالءم مع
مضامني التزام وانفتاح املغرب املتواصل لفائدة التنمية
بإفريقيا و فتح آفاق جديدة وواعدة في مختلف دول املنطقة،
مؤكدا على أهمية املساهمة في تدعيم العالقات املغربية
اإلفريقية وتعزيز دور املغرب في القارة السمراء الذي يندرج
في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وقال املتحدث إن مفهوم االستدامة الذي يربط كل
أنواع االستهالك مببدأ مراعاة حاجيات األجيال املقبلة هو
مفهوم نسبي يتغير من بلد آلخر ويجب علينا تكييفه
مع الواقع املغربي ،مذكرا بأن التنمية بصفة عامة كانت
مستدامة من عدمها لن تتحقق بدون فعل املوارد البشرية
من مهندسني وأطر باعتبارهم في صلب االبتكار و يتوفرون
من الكفاءات ما يلزم ويضمن مساهمة ناجعة و مفيدة

من أجل تنمية القارة اإلفريقية.
من جهتها ،األخت فاطنة لكحيل ( عضو املكتب
السياسي) توقفت عند الدور الفاعل واحملوري الذي يضطلع
به املهندس في نشر مبادئ التنمية املستدامة باعتبار
املهندسني بشتى تخصصاتهم الركيزة األس��اس في
مواكبة التطور بإفريقيا خصوصا في ظل عودة املغرب إلى
بيته اإلفريقي ،مضيفة أن الهندسة لن تكون لها أهمية
إال إذا كانت مستدامة ولن تطبعها اإلستدامة إال إذا كانت
تواكب التطورات العلمية و الثقافية والبيئية ،عالوة على
تنوعها و تشبعها بصفة شمولية و بطريقة متكاملة.
وأضافت األخت الكحيل أن املغرب رائد في مجاالت
مختلفة ،مشيرة إلى أن ملهندسيه املؤهالت الكافية
ليلعبوا األدوار املنوطة بهم ،بل وقادرون على أن يضعوا
خبراتهم الهندسية في إطار الدبلوماسية املوازية و في
تبادل اخلبرات و الطاقات العلمية.
جتدر اإلشارة إلى أنه خالل اجللسة االفتتاحية للملتقى،
مت تكرمي األخ أحمد سيبة مدير مقر األمانة العامة للحركة
الشعبية من طرف حركة املهندسني عرفانا و امتنانا له
ملا قدمه من خدمات جليلة منذ تأسيس املنظمة ،عالوة
على تكرمي مدير شركة «إيكسالبيزا» على ثقته املستمرة
كشريك رسمي لهذا امللتقى.
ويروم هذا امللتقى املنظم مببادرة من حركة املهندسني،
وهي هيئة قطاعية تابعة حلزب احلركة الشعبية ،جعل
الرباط عاصمة افريقية في التحول الرقمي بغية أن تتمكن
دول القارة من رفع حتديني اثنني هما التكنولوجيا وتعزيز
التعاون بينها.
والتحول الرقمي هو استعمال االبتكارات التكنولوجية
من أجل رفع أداء الهيئات لالستجابة لالستعماالت اجلديدة
وتطويرها  .وعند استعمالها ستؤدي هذه االبتكارات الى
خلق معطيات داخلية وخارجية والتي سيتعني استغاللها
وحتليلها من أجل حتسني معارف الزبناء واألشياء والصيرورات
وأيضا معارف املستخدمني .
وانكب امللتقى ،الذي نظم حتت إشراف وزارتي الثقافة
واالتصال والصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي و كتابة
الدولة املكلفة باالسكان ،وامتد على مدى
يومني ،على مناقشة مفهوم التحول الرقمي
وارتباطه باالقتصاديات االفريقية.
وتضمن امللتقى أيضا أروقة لنحو عشرين
مؤسسة شريكة ومداخالت حول مواضيع
«التحول الرقمي في افريقيا رهانات وآفاق»،
و«االستثمار في املغرب وافريقيا مفتاح
التنمية االفريقية» و«مرجع املقاوالت الصغيرة
واملتوسطة واألعمال الشخصية املؤطرة»
و«مباراة في االبتكار».

