الرباط فً21/02/2018,

بٌان صحفً
 :CIFACتكوٌن لجنة العمل إلنشاء اتحاد للتكٌٌف والتبرٌد
تحت رعاٌة وزارة الطاقة والمعادن والتنمٌة المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطنً والتعمٌر
واإلسكان وسٌاسة المدٌنة ،عقدت النسخة األولى للمؤتمر الدولً للتبرٌد وتكٌٌف الهواء والتدفئة حٌت
أكدت وضعها كمعرض فرٌد لقطاعات للتكٌٌف والتبرٌد فً المغرب .فً إطار طموحه لتحفٌز القوى
الحٌوٌة لهذا القطاع ،كان دائما سٌفاك ومنذ فترة طوٌلة حرٌص على جمع كل هؤالء المهنٌٌن معا فً
هٌكل موحد ،وعالوة على ذلك ،كان هذا هو الموضوع الرئٌسً الذي عقد هذا اللقاء لقطاع التكٌٌف
والتبرٌد عالً األداء وكما كان متوقعا من مجلة  ،cfc magمنظمً المؤتمر ،أسفر االجتماع عن
إنشاء لجنة العمل ،المسؤولة عن إنشاء االتحاد المغربً لتكٌٌف الهواء والتبرٌد والتدفئة ،والتهوٌة .
كما أعلن لعدة أشهر ،كان  CIFACهدفا رائدا للمشاركة فً والدة حقبة جدٌدة :لوحدة وتمثٌل منهًٌ
التبرٌد والتسخٌن .كان ال ٌزال من الضروري تعبئة سلسلة التكٌٌف والتبرٌد الوطنٌة بأكملها ومن ثم
دمجها فً التفكٌر وجعلها تلتزم بطموح إدارة مجلة  .CFC MAGوالٌوم ،فإن هذا الطموح تتقاسمه
المهنة بأكملها.
األولى فً المغرب :والدة لجنة العمل إلنشاء اتحاد قطاعات التكٌٌف والتبرٌد.
استغرق األمر خمس طبعات من المعرض  CIFACإلعادة النظر فً أولوٌاته وأهدافه .ومن هنا جاء
التحول الذي بلغ  063درجة خالل هذا المؤتمر الذي شهد مشاركة  633من المهنٌٌن فً القطاع المباشر
وغٌر المباشر ،وذلك بفضل برنامج علمً ٌركز على التحدٌات التً ٌوجهها المهنٌٌن فً القطاع.
فً الواقع ،كان من الضروري إعادة تركٌز النقاش حول طموح قطاعات التكٌٌف والتبرٌد المغربً على
المدى القصٌر والمتوسط وما بعده :وضع خرٌطة طرٌق واضحة بهدف رفع القطاع نحو اإلشعاع لٌس
وطنٌا ،ولكن إقلٌمٌا وقارٌا .التغٌٌر فً الوقت المناسب وفقا لوزٌر الطاقة والمعادن والتنمٌة المستدامة
السٌد عزٌز رباح الذي أصر فً كلمته فً افتتاح المؤتمر رسمٌا على المسار الذي اتخذته المملكة فً
رؤٌتها للتنمٌة المستدامة .ومن المؤكد أن القطاع الموحد سٌكون قوٌا بما فٌه الكفاٌة لمعالجة جمٌع
التحدٌات التكنولوجٌة والطاقٌة فً المغرب ،وسوف ٌرافقه الجهاز الحكومً الذي وضع إطارا مواتً
لتعزٌز الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص.

ونتٌجة لذلك ،واحدة من النتائج المباشرة ل  CIFACهو إنشاء لجنة العمل المسؤولة عن التفكٌر وإنشاء
االتحاد الوطنً لقطاعات التكٌٌف والتبرٌد .وستجتمع هذه اللجنة ،المؤلفة من  91شركة مغربٌة
(المصنعٌن ،والموزعٌن ،ومكاتب الدراسات ،والصحافة المتخصصة) فً أقرب وقت ممكن فً CGEM
من أجل عقد اجتماع عمل بشأن هذا المشروع .وبعبارة أخرى ،كان  CIFACلحظة تارٌخٌة ألنه شهد
والدة هذه اللجنة التً تسمى "مجتمع  :"91الطرٌق إلى اتحاد قطاعات التكٌٌف والتبرٌد si cher à la
.revue CFC Mag est dès lors balisé
 CIFACباألرقام
هذه النسخة تجمع  033مشارك مع  03متحدثا وطنً ودولً الذٌن سهروا على تنشٌط 4منصات للنقاش.
حافظ المؤتمر على جمٌع وعوده .لٌوم واحد ،اجتمع النظام البٌئً بأكمله من قطاعات التبرٌد والتسخٌن
ولكن أٌضا البناء والطاقة فً سوفٌتل الدار البٌضاء .وإجماال ،قام نحو  633من المهنٌٌن من القطاعات
المذكورة أعاله بالحضور من أجل  96شركة راعٌة لهذا الحدث .وسوف تنبثق عدة توصٌات من
االجتماع الذي ستحتفظ به هذه التوصٌات األربع:
.9
.0
.0
.4

العمل ٌدا بٌد مع إٌمانور (دمج لجان التقٌٌس) للمشاركة فً وضع المعاٌٌر.
تطوٌر عالقة القرب بٌن المهنة والجامعة الستكمال التدرٌب وتسهٌل االندماج المهنً للشباب.
االستثمار فً البحث والتطوٌر لتكٌٌف التقنٌات المختلفة للسٌاق المغربً من خالل االبتكار مع
احترام البٌئة.
االجتماع فً لجنة إلنشاء اتحاد مخصص لقطاعات التكٌٌف والتبرٌد المغربً.

وسجل اللقاء أٌضا مشاركة العدٌد من الهٌاكل الصحفٌة ،تم حضور حوالً  00صحفٌا وطنٌا ودولٌا
خالل هذا الحدث ،مما ٌكفل الرؤٌة لٌس فقط على الصعٌد الوطنً ولكن على الصعٌدٌن األفرٌقً
والدولً.
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