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تقديم
بفضل التجربة اليت رامكها عل مدى ثالثة وعرشين س نة ،أصبح منتدى أفاق املغرب املعروف ب اف
اش ام موعدا ال حميد عنه عند املهنيني من مجيع القطاعات الراغبني يف اغتنام الفرص اليت تتيحها
اململكة الرشيفة ان عل صعيد العمل أو عل صعيد الاستامثر.
فبحضور أكرث من مخسني مقاوةل وما يقارب اللفي زائر لك س نة ،يطمح امللتقى أن يكون بوابة
انفتاح عل القارة االفريقية.
بفضل البعد ادلول اذلي اختذه ،يوجه امللتقى ادلعوة اىل خشصيات من خمتلف اجلنس يات للقدوم
ملالقاة مقاوالت مغربية وأجنبية من أجل اكتشاف الغىن اذلي يكتزنه املغرب كرض اس تقبال واستامثر.
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بيان حصفي
تنظم مجعية الطالب املغاربة للمدارس العليا
واجلامعات بفرنسا  AMGE-Caravaneالنسخة
الرابعة والعرشين من منتدى أفاق املغرب حتت شعار
"وسعوا أفاقمك واجتهوا صوب افريقيا".

ولن تكون نسخة هذه الس نة جمرد ملتقى بس يط
هدفه الانتداب ،حيث ستشهد ندوات س متكن من
فهم الس بل الاقتصادية واجليوس ياس ية اليت سلكها
املغرب.

خالل هذه النسخة يسلط منتدى أفاق املغرب
الضوء عل القارة االفريقية من خالل دعوة العديد
من املقاوالت والرشاكت الناش ئة املتواجدة هناك
لجل تقريب الصورة للطلبة والطر واملستمثرين
املهمتني ابلفرص اليت تزخر هبا القارة االفريقية.

عالوة عل ذكل ،س يكون امللتقى مناس بة الكتشاف
فضاء املقاوالت الناش ئة يف نسخته الرابعة اذلي
يس تضيف أفضل املقاوالت يف املغرب ويف افريقيا
واليت س تتنافس عل جائزة الابداع.

اس تطاع ملتقى أفاق املغرب أن يفرض نفسه مع
توال الس نوات مكوعد س نوي ال حميد عنه خيص
الشغل ابملغرب.
وهيدف امللتقى اذلي ينظمه أعضاء امجلعية املغربية
للمدارس العليا واجلامعات بفرنسا (هيدف) اىل
مواكبة اندماج اخلرجيني اجلدد والطر يف فرنسا يف
سوق الشغل.

وجيمتع أكرث من مخسني مقاوةل ومئات مسؤول
املوارد البرشية س نواي يف فضاء تصل مساحته ملا
يزيد عن أربعة أالف مرت مربع حيج اليه ما ال يقل عن
ألفني ومخسامئة زائر.
وس تدور أشغال ملتقى أفاق املغرب يف نسخته
الرابعة والعرشين يف قلب أكرث الحياء التجارية
رواجا يف أورواب يوم الحد الثاين من فرباير ش باط
من التاسعة صباحا اىل السابعة مساءا يف فضاء
الكروند أرش دو ال ديفونص.
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املساندين
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لكمة املنظمني
مروان بوخة وبدر لشكر

يطمح ملتقاان اذلي يعد اليوم أكرب ملتقى مغريب لالنتداب والتوظيف يف اخلارج اىل أن يصبح فاعال أساس يا يف االنتداب ورايدة
العامل عل الصعيد االفريقي.
ولتفعيل هذه الرؤية ،ينتظر من هذه النسخة أن تأيت مبس تجدات تدور حول حمورين أساس يني:
 .1تدويل امللتقى :مفن هجة س تقرتح املقاوالت املدعوة لعرض أنشطهتا فرص معل يف ماكتهبا يف املغرب ويف فروعها يف
افريقيا .ومن هجة اثنية ،من املنتظر أن نس تقبل حضورا دوليا همامت ابفريقيا بشلك عام.
 .2تشجيع الش باب :س تكون ثةل من املقاولني اذلاتيني الفارقة الش باب مدعوة للحضور يف قرية املقاوالت الناش ئة لعرض
اجنازات املقاوالت الافريقية ،كام نزمع تنظمي ورشة حاةل أعامل "بزينز كزي" برشاكة مع مكتب دول كبري يوجد يف
افريقيا وخيتص يف الاستشارة الاسرتاتيجية .س يتس ىن لعرشات طلبة أرىق مدارس التجارة والهندسة يف ابريس العمل
خالل يوم اكمل عل اشاكالت اسرتاتيجية يف افريقيا (الس ياسات الفالحية ،الاستامثر يف البىن التحتية ،اخل. . .
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لكمة الرئيس
محزة دحامين

" قواي بعمقه االفريقي ،ال شك أن املغرب بوابة قارة املس تقبل الواعد بال منازع.
يعترب ملتقى أفاق املغرب اذلي تنظمه امجلعية املغربية للمدارس العليا واجلامعات بفرنسا أول ملتقى مغريب لالنتداب يف اخلارج
وسيمتزي هذه الس نة برؤية افريقية .مكغاربة ،نعتقد أنه علينا أن نواكب التطور اذلي تشهده قارتنا وأن نكون فاعلني يف التغيري.
لقد س بق لنا تنظمي فضاء املقاوالت الناش ئة ،وها حنن ذا قد بلغنا النسخة الرابعة ،ولن افريقيا يف حاجة اىل اسرتاتيجيني ملواكبة
رواهجا ،ارتأينا أن ننظم حاةل أعامل "بزينز كزي" مبعية مكتب متخصص يف االرشاد الاسرتاتيجي.
أنتظر النسخة الرابعة والعرشين بتفاؤل وحامس تغذهيام احلصيةل االجيابية لنسخة الس نة املاضية.
ابمس فريق قافةل امجلعية املغربية للمدارس العليا واجلامعات ،أود شكر لك العارضني اذلين وضعوا ثقهتم فينا وسيشاركون يف هذه
ادلورة اليت س تكون اترخيية .عل أمل لقيامك يف ملتقى أفاق املغرب.
وسعوا أفاقمك واقصدوا افريقيا".
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