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 أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج

 الجديد للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب؟

الداخلة - من 10 إلى 12 نونبر 2022

DA
KH

LA
 -

Ï
÷|

\Å
’\

دورية رقم 1

دعوة للمداخالت

�����  �������  �����
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵏ  ⵓⵎⴰⵡⴰ  ⴷ  ⵡⴰⵎⴰⵏ

Le Ministère de l’Equipement et de l’Eau

الجمعية المغربية الدائمة
 لمؤتمرات الطرق
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الديباجة:
 قام املغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة
�وذج بإعداد  الله،  حفظه  السادس  محمد   امللك 
يروم واالجت�عية،  االقتصادية  للتنمية   جديد 
 ترسيع انتقال بلدنا نحو توازن جديد منتج للمزيد
االقتصادي املستوى  عىل  املضافة  القيمة   من 

واالجت�عي واملؤسسا�.

الضوء الجديد،  التنموي  النموذج  هذا  سلط   وقد 
عىل أهمية البنية التحتية كرشط للتنمية.

 وتعد البنية التحتية الطرقية قاطرة لتنمية اقتصاد
 وطني متنوع ومنتج يتوفر عىل إمكانيات جذابة

تشجع تنافسية جهوية متكاملة.

أساسا الوطنية  الطرقية  الشبكة  تطوير  يعترب   � ك
الطرقية الشبكة  هذه  الرتابي¶.  والتكامل   للتنمية 
 التي حظيت، منذ فجر االستقالل، باهت�م خاص
إطار يف  املختصة  العمومية  السلطات  لدن   من 

تطويرها واملحافظة عليها وتحديثها.

مصنفة طرقية  شبكة  عىل  حاليًا  املغرب   يتوفر 
التجهيز لوزارة  واستغاللها  بتدبÀها  يعهد   مهمة، 
 واملاء. يبلغ طول هذه الشبكة ما يناهز 57.300
هذه وتتوفر  معبدة.  كلم   45.350 منها   كلم، 
 الشبكة عىل حظÀة للمنشآت الفنية يبلغ تعدادها
 حوايل 15.700 وحدة. ك� تضم الشبكة الطرقية
 أكÆ من 1.340 كلم من الطرق الرسيعة و1.800
حركة وجه  يف  املفتوحة  السيارة  الطرق  من   كلم 

.Àالس

الخام الداخيل  الناتج  من   6٪ النقل  قطاع    Éثل 
السكان من   10٪ يقارب  ما  ويشغل   الوطني 
 النشط¶ باملدار الحرضي. ك� يعترب النمط األسايس
نقل و   (90٪ إىل  تصل  (بنسبة  األشخاص   لتنقل 

البضائع (بنسبة تصل إىل 75٪).

خربة عىل  الطرقية  الشبكة  هذه  تطوير   يعتمد 
نتاج تعترب  عالية،  وطنية  ومهارات   معتمدة 
التكوين Ïجاالت  املختصة  الوطنية   السياسات 

وتثم¶ الرتاث البرشي الوطني.

الذي للطرق  عرش  الحادي  الوطني  املؤÑر   إن 
 سينظم برشاكة ب¶ وزارة التجهيز واملاء والجمعية
 الوطنية الداÓة ملؤÑرات الطرق، يعد فرصة سانحة
 ملناقشة األدوار املختلفة التي Éكن أن تلعبها البنية
النموذج أهداف  تحقيق  يف  الطرقية   التحتية 

التنموي االقتصادي واالجت�عي الجديد باملغرب. ى

رفع مناسبة لتبادل اآلراء حول سبل   ك� سيكون 
جهات تعرتض  التي  واملالية  التقنية   التحديات 
الطرقية مشاريعها  تحقيق  أجل  من   اململكة 
البيئية للمتطلبات  تام  احرتام  يف   املستقبلية 

والتنمية املستدامة.



المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق : 

 تعلن الجمعية املغربية الداÓة ملؤÑرات الطرق إىل جميع

 املتدخل¶ يف قطاع الطرق عن عقد املؤÑر الوطني الحادي

الداخلة نونرب Ï 2022دينة  للطرق من 10 إىل 12   عرش 

 تحت شعار: "أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية يف

االقتصادية واالجت�عية للتنمية  الجديد  النموذج   تنزيل 

باملغرب؟ ".ى

محاور المؤتمر:
الجلسة العامة: "النموذج الجديد للتنمية االقتصادية واالجت�عية باملغرب: انتظارات وتحديات".

الورشة األوىل: تخطيط وتصميم وÑويل الطرق؛

الورشة الثانية: الخربة الجيوتقنية الوطنية، الدروس املكتسبة ومتطلبات التطوير؛

الورشة الثالثة: تطوير حظÀة املنشآت الفنية والتكيف التكنولوجي؛

الورشة الرابعة: االستغالل واملحافظة وتطوير الرصيد الطرقي الوطني.

الموائد المستديرة:
 البنية التحتية الطرقية، رافعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد باملغرب: الطريق الرسيع للجنوب كأداة

.Üلالندماج الرتا

الرشاكة ب¶ الدولة والجهات يف خدمة ترسيع التنمية الوطنية: البنية التحتية الطرقية كنموذج.

الحضوري ب¶  Ñزج  بصيغة  املؤÑر  هذا   وسينظم 

 واملشاركة عن بعد عرب منصة إلكرتونية خاصة، أخذا بع¶

االعتبار للظرفية الراهنة املرتبطة بجائحة كورونا.ى

ستنظم جلسة عامة بشأن الجمعية الوطنية الدا�ة ملؤ�رات الطرق عىل هامش أشغال هذا املؤ�ر.ى

الورشة األوىل: تخطيط وتصميم و�ويل الطرق

ى- حكامة املشاريع الطرقية.ى

ى- مواكبة التنمية االقتصادية واالجت�عية املندمجة من خالل تخطيط طرقي محكم.ىى

ى- تطوير املهارات واألدوات بغية تخطيط طرقي جيد.ى

ى- التصميم الطرقي يف مواجهة متطلبات التنمية املستدامة.ى

ى- تكيف تصميم الطرق والتمويل املحدود.ى

ى- املعايرة كرافعة لنجاعة تصميم املشاريع الطرقية.ى

ى- تصميم طرق مواكبة للتغÀات املناخية الهيكلية.ى

ى- البحث التطبيقي يف خدمة تطوير البنية التحتية الطرقية.ى

الورشة الثانية: الخربة الجيوتقنية الوطنية، الدروس املكتسبة ومتطلبات التطوير

ى- الخربة املكتسبة خالل إنجاز املشاريع الوطنية الكربى.ى

ى- تقنيات الخربة الجيوتقنية والتطورات املسجلة.ى

ى- تنمية املهارات ذات الصلة بالجيوتقنية الطرقية.ى

ى- تتبع الظواهر الجيوتقنية املتعلقة بالبنية التحتية الطرقية باالعت�د عىل التقنيات الجديدة.ى

ى- استقرار املنحدرات والترتيبات الطرقية.ى

ى- تقنيات مراقبة جودة األشغال الطرقية، أي مستقبل؟ى



المداخالت:
 عىل كل من يود املساهمة يف هذا املؤÑر أن يتفضل بإرسال امللخصات الخاصة به إىل كتابة الجمعية الوطنية الداÓة

ملؤÑرات الطرق حسب املحاور املشار إليها آنفا وذلك قبل 15 أبريل 2022.

 ستقوم اللجنة العلمية بإبالغ املتدخل¶ بقبول اقرتاحات تدخالتهم ودعوتهم إلرسال النصوص كاملة إىل كتابة الجمعية
وذلك قبل 30 يونيو 2022.

الدعم المادي وفضاءات العرض:
الفاعل¶ يف قطاع الطرق وبالتايل فهو يستهدف جمهورا واسعا من مهندس¶،  يهدف هذا املؤÑر إىل جمع مختلف 

مقاول¶، أكادÉي¶، خرباء، موردين...

 ولكون املؤÑر يعترب فضاء للتواصل وتبادل الخربات واملهارات املكتسبة يف قطاع الطرق، فإن الجمعية املغربية الدا�ة
âملؤ�رات الطرق تناشد كافة الفاعل© دعمه واملساهمة يف رعايته. وسيتم نرش كيفية وطرق الرعاية عىل املوقع االلكرتو 

للجمعية.ى

العرض فضاء  تصميم  عىل  االطالع  Éكن  الطرق.  قطاع  يف  للفاعل¶  معرض  املؤÑر،  هذا  هامش  عىل  أيضا   وسينظم 
والتدابÀ الالزمة لحجز أمكنة العرض باملوقع االلكرتوâ للجمعية.

جوائز تحفيزية:
 بهدف الرفع من املستوى العلمي للمؤÑر، تعلن الجمعية أنها ستخصص جوائز ملكافأة أفضل املواضيع املقرتحة وذلك

بواسطة التكفل بتغطية مشاركة أصحابها يف التظاهرات الوطنية أو الدولية املستقبلة.

كتابة الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق
المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

الرباط المعاهد ص.ب 6219
الهاتف :                                  الفاكس :                       

البريد اإللكتروني :                             
الموقع اإللكتروني :                    

الورشة الثالثة: تطوير حظ°ة املنشآت الفنية والتكيف التكنولوجي

ى- تدبÀ رصيد املنشآت الفنية الوطنية، واقعها وتطويرها.ى

ى- التقنيات املبتكرة يف البناء وتتبع حالة املنشآت الفنية.ى

ى- تصميم املنشآت الفنية، االندماج يف البيئة والرهانات التقنية االسرتاتيجية.ى

ى- الجسور، األثر املع�ري واالندماج البيئي.ى

الورشة الرابعة: االستغالل واملحافظة وتطوير الرصيد الطرقي الوطني

ى- تحديث تقنيات االستغالل الطرقي يف خدمة تحس¶ انسيابية حركة السÀ والسالمة الطرقية.ى

ى- االستغالل الطرقي، الوسائل واملعيقات.ى

ى- بناء الطرق ب¶ تطور التكنولوجيا والتحديات الطبيعية.ى

ى- املحافظة عىل الرصيد الطرقي، االبتكار والتنمية املستدامة.ى

ى- الطرق الذكية ومساهمة التكنولوجيات الحديثة.ى

ى- مواد البناء البديلة واالبتكار.ى

ى- أنظمة التدبÀ الطرقي يف خدمة تطوير البنية التحتية الطرقية واملحافظة عليها.ى

+212 5 37 71 44 48 +212 6 56 69 95 15/16 
ampcr2022@gmail.com

www.ampcr.ma


