
                                         



   

  تحاد الدولي للسكك الحديديةلال عالمياختيار المغرب لتنظيم المؤتمر ال

 السككية  لسرعة الفائقةل
 

  -----  

   

ل يضطلع  لتكريسا  الذي  الريادي  المغرب  دور  واإلبه  العربي  الصعيد  تم    فريقيعلى  الفائقة،  السرعة  مجال  اختيار في 

 للسرعة الفائقة  العالمي  المؤتمرمن    2023نسخة    ن الحتضا ديدية االتحاد الدولي للسكك الح  من طرف  المملكة المغربية

    .السككية

 

من   ة الحادية عشر طبعتههذا المؤتمر العالمي في  االتحاد الدولي للسكك الحديديةبشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية نظم في هذا اإلطار، ي 

 . "ياألرض  نانسب لكوكبالسرعة الفائقة السككية: السرعة األ"شعار   تحت بقصر المؤتمرات بمراكش 2023مارس  10إلى  07

في السرعة    الحديدية الفائقةمساهمة السكك    أهميةمدى  تيح الفرصة إلبراز  ي وسيجمع هذا الحدث الهام جميع الفاعلين للسرعة الفائقة عبر العالم و

   .عداد التراب الوطنيإودورها في   يةالمناخ مواجهة المعضلة

   

المدير العام لالتحاد ،  السيد فرانسوا دافينوالعام للمكتب الوطني للسكك الحديدية،    المدير  ،السيد محمد ربيع الخليعكل من    يوجه،  لمناسبةبهذه او

. حيث  يدمتميز والفرللمشاركة في هذا الحدث ال  ،خمسالقارات الفي  التنقل،   المعنيين بشأن حركيةلفاعلين  جميع االدعوة ل  الدولي للسكك الحديدية،

 هذا  يعد كما بالنسبة للمجتمع،المضافة  تهيمكذا قو السككي لنمطا لعبهي الدور الذي  ثمينلت  أفضل فرصة عتبرهذا الحدث ي  نأ" إلى المسؤوالن ري شي 

الهام  المؤتمر التكنولوجية  تقاسمل  مناسبة،  الدولي  الميدان  أحدث التطورات  الفائقةف  .في هذا  من الحلول والمزايا   لم تستنفذ بعد رصيدها  السرعة 

   الحركية المستدامة على النطاق العالمي". مواكبة نمول المالئمة

يستعملة  ثالث  من  زيدأ  إن المليار مسافر  والفائقة   قطاراتون  تواكبالسرعة كل سنة،  متسارعة  بوتيرة  الهائل  العدد  المتزايد   يرتفع هذا   التوسع 

   الخدمات المرتبطة بها.كذا و عبر العالمالفائقة لسرعة اي تعرفه شبكة  ذوالتطور المستمر ال

  

إذ المقبلة.   ةالثالث عقود الخالل  وسيتضاعف هذا الرقمالعالم، عبر حاليًا  السرعة كلم من الخطوط الفائقة 56000ما يقارب  وللتذكير، يتم استغالل

التي  أن   الفائقة تعمل  البلدان  الحديثة  تغطية ش  على استكمالبجد  اتخذت خيار السرعة  التكنولوجية  تلتحق بهذا دول  ما فتئت  وبكاتها بهذه  أخرى 

ب   الركب، التحديات  نجاعة هذهمقتنعة  المالية    ذات الصبغة   الوسيلة. وال يخلو ذلك من طرح بعض  الفنية أو  التي واالستراتيجية أو الصناعية أو 

 للمؤتمر. ةخالل األيام الثالث  تدارسهاسيتم 

   

الفائقة لسنة  تجمعالمتوقع أن    ومن معنية سلطات  و صناع القرار  مشارك من  1500من    زيدأ  ،بمراكش  2023 هذه النسخة من مؤتمر السرعة 

وشركات  بشؤون   الحديدية  لاالنقل  متعدد  في  أساسيين   فاعلينو الدولية  سكك  النقل  مصنعين والتحتية    ىالبن   دبريوم  الوسائط   مجال 

مختلف األنشطة التي ستغني  حضورن  وسيكون بإمكان كل هؤالء المشاركي .  ..جامعات  البحاث وأللدراسات والومعاهد   ماليةومؤسسات   سككيين

  ...وزيارات تقنية  ةرض مهني امعأوراش وعمل وجلسات  برنامج المؤتمر من

  

التي و  أبحاث ودراساتو  تمقاال  منلباحثين والجامعيين والخبراء المختصين في الميدان السككي  إسهامات اباب المشاركة إليداع  فتحت  هذا وقد  

المؤتمر  يودون خالل  عشر  و  .تقديمها  الحادي  المؤتمر  حول  المعلومات  من  إل  2023الفائقة    للسرعةللمزيد  المرجو ،  المساهمات يداعأو 

  .orgwww.uichighspeed  الموقع اإللكتروني زيارة

 

 لالتصال:

com@uic.org :االتحاد الدولي للسكك الحديدية  

communication@oncf.ma  :المكتب الوطني للسكك الحديدية 

 بالغ صحفي 
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