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الطرقي واالبتكار التقني" المؤتمر اإلفريقي األول حول "الصيانة والحفاظ على الرصيد  

2016 مراكش  

 نقلوال التجهيز وزارةتنظم  نصره هللا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس،

 يةالدول الجمعية ومع( AMPCR) الطرق لمؤتمرات الدائمة المغربية الجمعية مع بشراكة واللوجستيك

 واالبتكار الطرقي الرصيد على والحفاظ الصيانة" حول األول اإلفريقي المؤتمر ،(AIPCR) للطرق

 بقصر المؤتمرات بمراكش. 2016ماي  6إلى  4، من "التقني

حضور كبار ممثلي الحكومة المغربية إلى جانب شخصيات وازنة من الحكومات و سيعرف هذا الحدث 

ب العربي وافريقيا جنودول المغرب من األجنبية، كما سيكون ضمن الحضور خبراء وطنيون ودوليون 

 دعوة الجهات المانحة ذات الصلة بقطاع الطرق.  ، فضال عنالصحراء

، ةوسيشكل هذا المؤتمر فرصة لكل المتدخلين للمشاركة في نقاشات مثمرة تتمحور حول محاور متعدد

؛ ير الطرقيبالجوانب التقنية والتنظيمية لصيانة البنيات التحتية الطرقية؛ أنظمة التدويتعلق األمر ب: 

 .االبتكار التقني؛ الحكامة؛ أساليب التمويل

صيانة وولتقنيات معالجة أرضيات الطرق  الهيدروكربونيةوسيتم إيالء أهمية كبيرة للتقنيات الطرقية 

إلى  طرق إضافةالطرق الغير المعبدة وكذا صيانة الطرق الغير المعبدة وكذا صيانة المنشآت الفنية وبيئة ال

والحاجة  لتقليدية،اجة وإعادة التدوير، وذلك بالنظر إلى السياق الحالي الذي يتسم بندرة الموارد إعادة المعال

م . كما سيتإلى إعادة استخدام المواد الموجودة بالطرق والحد من انبعاث الكربون الناتج عن بناء الطرق

باقي  ذ هذه التقنيات فياستعراض أحدث التطورات التكنلوجية، عالوة على الدروس المستخلصة من تنفي

 الدول.   

" تحديات صيانة الطرق في الجهة" :تتمحوران حول محاضرتين عامتين  إقامة سيشهد هذا المؤتمرو

سيديرها  أوراش 6 إضافة إلى تنظيم ."ظم تدبير واستغالل البنيات التحتية الطرقية والمنشآت الفنيةو"ن

ين بدائرة مستديرة لتدارس الجوانب المالية والشراكة ص يخصيتم تسكما  متدخلون وطنيون ودوليون.

 القطاعين العمومي والخاص.

 .من مختلف الجنسيات عارضا حوالي 40سيقام على هامش هذا المؤتمر معرض سيعرف مشاركة كما 

 .(AMPCR) قجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرلل االلكترونيالموقع  يمكنكم زيارة لمزيد من المعلومات،ل

http://www.equipementransport.gov.ma/

