BASIN AÇIKLAMAS

Bir Sonraki UIC Dünya Yüksek Hızlı Tren
Kongresinin Düzenlenmesi için Fas Seçildi

Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Fas’ın Afrika ve Orta Doğu’da yüksek hızlı tren alanında
sahip olduğu konumdan aldığı güvenle, 2023 UIC Dünya Yüksek Hızlı Tren Kongresine ev sahipliği
yapması için Fas Krallığını seçti.
Bu amaçla, 7-10 Mart 2023 tarihleri arasında Fas’ta, Marakeş Kongre Sarayında UIC ve ONCF
himayesinde gerçekleştirilecek olan Kongre’nin 11.si, dünyadaki tüm yüksek hız oyuncularını bir
araya getirecek.
Kongre « Yüksek Hızlı Tren: gezegenimiz için doğru hız » sloganını benimseyerek demiryolunun
iklim sorunlarının çözümüne katkısını ve arazi kullanım planlamasındaki rolünü vurguluyor.
ONCF Genel Başkanı Mohamed Rabie KHLIE ve UIC Genel Başkanı François DAVENNE, beş
kıtadaki hareketlilik zincirinin önemli oyuncularını bu eşsiz etkinliğe katılmaya içtenlikle davet
ediyorlar. « Bu kongre, toplum için demiryollarının katma değerini en üst düzeye çıkarmak ve en son
teknolojik gelişmeleri paylaşmak için en iyi çerçeve. Yüksek Hızlı Tren, gezegen ölçeğinde
sürdürülebilir hareketliliğin büyümesine uyarlanmış çözümlerin potansiyelini kullanmaktan henüz çok
uzak. » diye beyan verdiler.
Her yıl üç milyar yolcu yüksek hızlı tren kullanıyor ve bu büyüme, yüksek hızlı demiryolu ağının ve
ilgili hizmetlerin sürekli genişlemesiyle destekleniyor.
Nitekim şu anda dünya çapında yaklaşık 56.000 km yüksek hızlı hat hizmet verirken, bu rakam
önümüzdeki 30 yılda ikiye katlanacak. Daha önce bu yola girmiş olan ülkeler kendi ağlarını
tamamlarken, bu ulaşım biçimine inanan yeni ülkeler ve devletler de onlara katılıyor. Bu da Kongre’de
üç gün boyunca, Kongre tarafından ele alınacak olan bir takım stratejik, endüstriyel, teknik veya finansal
zorluklar ortaya koymuyor değil.

Marakeş’teki 2023 UIC Dünya Yüksek Hızlı Tren Kongresi için 1.500’den fazla katılımcı bekleniyor:
siyasi karar vericiler, ulaşımdan sorumlu yetkililer, demiryolu şirketleri ve intermodal ulaşımın kilit
oyuncuları, altyapı yöneticileri, sanayiciler, finans kurumları, müşteriler, çalışma ve araştırma
enstitüleri, üniversiteler vb. Bu kitlelerin hepsi, bu vesileyle düzenlenen çalışma oturumlarına, ticaret
fuarına ve teknik gezilere davetlidir.
Kongrede sunulacak makale(ler) için araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve demiryolu
uzmanlarına davetiyeler gönderildi. 11. UIC Dünya Yüksek Hızlı Tren Kongresi ile ilgili daha fazla
bilgiye ve katkı çağrısına www.uichighspeed.org internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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