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  :حول مصحة الطرق والجسور -

تعتبر الطرق من أهم مكونات البنية األساسية وخصوصاً في الجماهيرية العظمى فهي تمتـد عبـر الـساحل          

والصحراء لتربط جميع المدن والقرى ببعضها ثم بالدول المجاورة لتخدم المواطنين اجتماعياً واقتصادياً، فبواسطتها              

من مكان إلى آخر فيعم الرخاء ، وتسهل تجارة          ضرية وعليها يمكن نقل البضائع      يمكن تبادل المنتجات الريفية والح    

  . العبــور، وعليهــا ينتقــل زوار الجماهيريــة لــدعم القطــاع الــسياحي والتواصــل مــع الــدول المجــاورة 

بلـغ  فأنشأت شبكة عامة كبيرة من الطرق ي        وقد أولت الجماهيرية العظمى اهتماما كبيراً بمشروعات الطرق               

 كم تقريباً ، كما أنشأت مصلحة الطرق والجسور كجهة ذات صفة اعتباريـة وذمـة                34000مجموع أطوالها حوالي  

مسيحي 2005لسنة  ) 143(مالية مستقلة تتبع قطاع المواصالت والنقل وذلك بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم              

يث التخطيط والتنفيذ والصيانة وأوكلت إليها جملة من        لتتولى شئون شبكة الطرق العامة والجسور بالجماهيرية من ح        

 ..االختصاصات لمراقبة شبكة الطرق وتجهيزها وتوفير وسائل األمان لمستخدميها بما يحقق السالمة المرورية عليها

  :هيكلية القطاع-

يمكـن سـرد   مرت مصلحة الطرق والجسور في السابق بعدة تغييرات من حيث التسمية والتبعية اإلدارية ، حيـث                 

المسميات التي أطلقت على جهة اإلدارة المعنية بشئون الطرق في الهيكل اإلداري الخاص بقطـاع المواصـالت و                  

   -:النقل والمدد الزمنية التي استغرقتها حسب التواريخ كما يلي

 . وتتبع وزارة المواصالت  اإلدارة العامة للطرق والجسور      1975 إلى 1969من 

 .مصلحة الطرق والسكك الحديدية وتتبع وزارة المواصالت   1980  إلى1975 من

  البحري  اإلدارة العامة للطرق والجسور وتتبع أمانة المواصالت والنقل  1985 إلى 1980من 

  . مكتب النقل البري والسكك الحديدية ويتبع أمانة المواصالت والنقل البحري   1989 إلى 1985من 

دارة العامة للمشروعات والبحوث وتتبع أمانة المواصالت والنقل حيث ألغيت جهة اإلدارة            اإل 1993 إلى 1989من 

 أمانة المواصالت    المعنية بالطرق وأصبحت مجموعة مشروعات الطرق ضمن مشروعات       

. 

 مصلحة الطرق والجسور وتتبع أمانة المرافق و السياحة والمواصالت    1995 إلى 1993من 

 مصلحة الطرق والجسور وتتبع أمانة المواصالت والنقل    1999 إلى 1995من 

تغيير الهيكل     مكتب الطرق والنقل البري ويتبع الهيئة العامة للمواصالت واالتصاالت مع               2001  إلى1999 من

 ) .شئون الخدمات و شئون اإلنتاج باللجنة الشعبية العامة ( اإلداري العام ليتكون من 

 بشئون الخدمات مكتب الطرق والنقل البري ويتبع اإلدارة العامة للمواصالت واالتصاالت      2002 إلى 2001من 

 .قسم الطرق والجسور ويتبع إدارة المواصالت واالتصاالت بشئون الخدمات  2003  إلى2002من 

 إدارة الطرق والجسور وتتبع الهيئة العامة للمواصالت والنقل     2005 إلى 2003من 

 مصلحة الطرق والجسور وتتبع الهيئة العامة للبنية األساسية والتنمية العمرانية      2006إلى  2005من 
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 الوقت الحالي مصلحة الطرق والجسور وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصالت والنقل     2010 إلى 2006من 

  ).ق والجسور والعمر الزمني لها يبين التغير في مسميات جهة اإلدارة المعنية بالطر التاليوالشكل ( 

  

 :اإلنجازات و اإلعتمادات المالية -

من خالل استراتيجية التحول للبنية األساسية لقطاع المواصالت والنقل سواًء على المدى القريب أو البعيد تـم                  

 م  1980 -76و    م   1975-73  خالل الخطتين الثالثية والخمسية     كم من الطرق المعبدة      8,213 تنفيذ حوالي 

 1976  م أما الباقي تم رصفه في الفترة من          1975 م إلى    1970 كم أنجزت في الفترة من       2,960منها حوالي    

  .م1980إلى  م

 كم منها حـوالي     7,937 بطول حوالي    م تم تنفيذ واستكمال تنفيذ طرق     1985-81خالل الخطة الخمسية الثانية     

  . كم طرق فرعية وزراعية 3,000

 يالحظ عدم وجود تعاقدات جديدة عدا بعض مشاريع الطرق الزراعيـة وذلـك              2003-1986خالل الفترة من    

 مسيحي ، حيث تـم اإلكتفـاء بإسـتكمال تنفيـذ     2002 والذي أستمر إلى سنة 1992ناتج إلى الحصار بتاريخ  

 2003المتعاقد عليها خالل الخطط السابقة ، حيث بلغ مجموع أطوال الطرق المنفذة لغايـة               مشروعات الطرق   

  . كيلو متر24,000مسيحي حوالي 
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 إلـى   2003وما تم إنجازه من مشاريع طرق خالل تلك الخطط والفترة من            ، وباستعراض ودراسة الخطط السابقة      

  -:ن الطرق المعبدة مقسمة كما يليم  كم 34,000 مسيحي ، يتضح أنه تم إنجاز حوالي 2009

  طرق رئيسيـــــة )  كم 15,000(

   طرق فرعية وزراعية  ) كم18,000(

 2009و م  1970الشكل التالي يوضح تطور أطوال الطرق الرئيسية والفرعية والزراعية واإلجمالي ما بين سـنة               (

  ).م

!

  

  أن اإلنفاق على الطرق بلغ معـدل عـالي لـه فـي أواسـط الثمانينـات حـوالي                   ) 3( ويتضح من الشكل رقم   

يرمى إلى إنشاء شبكة طرق قادرة على ربـط مختلـف منـاطق              حيث كان االتجاه العام      ،  )ل. د 253,056,362(

كما يتضح أن أعلى معدل إنفاق قد تم خـالل           ية ،   بعضها ببعض وتوصيل الخدمات إلى المناطق النائ       الجماهيرية  

م 1994، وتدنى حجم اإلنفاق إلى الصفر خـالل سـنتي           ) دينار ليبي  662,589,006(حيث بلغ   مسيحي   2007سنة  

   .م 1998وسنة 

 م نالحظ تحول في منحنى مخصصات قطاع الطرق والجسور حيث عــاد لالرتفــاع ثانيــة                2004وفي سنة   

ففي هذه السنة تم إعداد ما يعرف بالبرنامج الوطني للطرق والجسور ، انبثقـت              ،  م 1983نذ سنة   بمعدل لم يشهده م   
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 منها مشروع إعداد الدراسات الالزمة لـصيانة         ميزانيات تشتمل على عدة مشاريع هامة وتم توقيع عدة عقود          عنه  

د دراسـات الجـدوى االقتـصادية       مشروع إعدا ، )نظام إدارة الرصف  ( شبكة الطرق الرئيسية بالجماهيرية العظمى    

وتوقيع مالحق عقـود مـشروع      ) من راس أجدير إلى إمساعد    (للطريق االستثماري السريع البديل للطريق الساحلي       

  .صيانة الطريق الساحلـــي

يالحظ أن منحنى مخصصات مشروعات الطرق والجـسور بلـغ          ) 2009-2005(وخالل الثالث سنوات األخيرة     

برم العديد من العقود لصيانة معظم شبكة الطرق العامة بمختلف تصنيفاتها وكـذلك تطـوير               معدل عالي جداً حيث ا    

الشبكة من خالل تنفيذ بعض اإلزدواجات والوصالت باإلضافة إلى صيانة الجسور الواقعة على الـشبكة وتحـسين                 

عمال التكميلية من طـالء     مداخل المدن ، ورفع مستوى سالمة مستخدمي الطرق بتنفيذ التجهيزات الالزمة وتنفيذ األ            

  .واسوار مرنة وعواكس و موازين لمراقبة األحمال المارة على الشبكة بما يحقق السالمة المرورية والمحافظة عليها

  ). م2009م إلى 2000على الطرق والجسور منذ عام يوضح مخصصات التنمية واإلنفاق ) 1(والجدول رقم ( 

  :2008-2000مخصصات التنمية واإلنفاق على الطرق والجسور  -

 مالحظات %ل .نسبة األنفاق د ل.األنفاق د ل.المخصصات د السنة

 مركزي 0 0 0 00/01

 مركزي / / 16,118,309 01/02
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 مركزي / / 9,500,000 02/03
 مركزي 50.2 68,088,869 134,543,500 2004
حتــــى  مركــــزي 85.37 75,097,834 130,000,000 2005

30/9/2005 
 مركزي  60 453,103,562 750,000,000 2006
 مركزي  94 662,589,006 704,769,824 2007
 مركزي 82 465,825,604 568,797,267 2008
ى 81.5 529,982,027 650,000,000 2009     31/12/2009حت

ذه   مخصصات المصلح ( ة له
ة  املة قيم سنة ش ال

ل . د                  100,000,000
لمشروع طريق القذافي عبر    

 ).الصحراء

   )1(  جدول رقم                                                   

  :الوضع الحالي -

 مسيحي بشأن إنشاء مصلحة الطرق والجسور ، فقد         2005لسنة  ) 143(بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        

  :أوكل إلى المصلحة اإلختصاصات التالية

 .يانة الطرق والجسور والتقاطعاتوضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط المتعلقة بتصميم وتنفيذ وص -1

 باإلمكانيـات الذاتيـة      وضع وتنفيذ وإدارة برامج الصيانة الدورية والطارئة للطرق والجسور والتقاطعات          -2

الشركات المتخصصة إذا كانت األعمال المراد تنفيذها تحتاج إلى للمصلحة او عن طريق مراكز الصيانة او 

 .كفاءة أو تقنية غير متوفرة لدى المصلحة ومتابعة تنفيذ تلك البرامج

إعداد الدراسات والبحوث الفنية المتعلقة بشبكات الطرق والجسور والتقاطعات وتشغيلها وإدارتها وإعـادة              -3

 .م الفنية التي تحكم التصميم والتنفيذ والصيانة بغرض توحيدهاتصنيفها وترقيمها ووضع المعايير والنظ

إعداد التصميمات الهندسية والمواصفات الفنية لمشروعات الطرق والجـسور والتقاطعـات والمـستندات              -4

 .الخاصة بالتعاقد على تنفيذها مباشرة أو باإلستعانة بالهيئات والمكاتب اإلستشارية المتخصصة

زمة لوضع الخطوط واإلشارات واللوحات والعالمات واإلرشادية والتقاطعات علـى          القيام باإلجراءات الال   -5

الطرق والجسور والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن بما يكفل سهولة استخدامها وتوفر عنـصر                

مليـة  السالمة واألمن بها ووضع البرامج الكفيلة بالمحافظة على نظافة وإزالة المخلفات وإزاحة الكثبان الر             

 .والعوائق عن الطرق الرئيسية خارج مخططات المدن والقرى

التعاقد على األعمال التي من شأنها تحقيق األغراض التي أنشئت المصلحة من أجلها وذلـك فـي نطـاق                    -6

 .إختصاصاتها وفقا للتشريعات النافذة
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مصلحة وبـرامج هندسـة     اإلستفادة من األساليب والتقنيات والبرامج العلمية الدولية في مجال إختصاص ال           -7

 .النقل والمرور 

 .العمل على إدخال التقنية الحديثة والحاسب اآللي في كافة أعمال المصلحة -8

 .متابعة تنفيذ اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بمجال عملها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة -9

 . النافذة وتقديم تقارير دورية عنهامتابعة نشاط الشركات العاملة في مجال الطرق وفقا للتشريعات -10

  .اقتراح ميزانية التحول لمشروعات الطرق والجسور ومتابعة تنفيذها -11

  :وبذلك أعد الهيكل اإلداري للمصلحة لممارسة تلك االختصاصات من خالل اإلدارات والمكاتب والفـروع التاليـة               

  :الية وتمارس أعمالها من خالل األقسام الت-:إدارة التخطيط والمتابعة

 .قسم المتابعة -

 .قسم التخطيط -

   .قسم التعاون الفني -

  : وتمارس أعمالها من خالل األقسام التالية-:إدارة الشئون الفنية 

  .قسم تنفيذ الطرق والجسور -

 .قسم الصيانة -

  .قسم تجهيزات الطرق والسالمة المرورية -

  :ام التالية وتمارس أعمالها من خالل األقس-:إدارة الدراسات والبحوث والمختبرات 

 .قسم البحوث -

 .قسم الدراسات -

  .قسم المختبرات ومنظومات الرصف -

  : وتمارس أعمالها من خالل األقسام التالية-:إدارة الشئون اإلدارية والمالية والتدريب  

  .قسم التدريب -

 .قسم الشئون اإلدارية -

 .قسم الشئون المالية -

  .قسم الحسابات واإلعتمادات -

  : ويمــارس أعمالــه مــن خــالل الفــروع التاليــة     -:فــروع المــدير التنفيــذي لــشئون ال  

  . فرع المنطقة الغربية - 
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  .فرع المنطقة الشرقية -

 .فرع المنطقة الوسطى  -

 .فرع المنطقة الجنوبية -

  .مكتب شئون اللجنة 

  .مكتب مراقبة وحماية الطرق

  .مكتب تقنية المعلومات

  .مكتب الشئون القانونية

   .مكتب المراجعة الداخلية

  :بعد ذلك استحدتث هيكلية جديدة للمصلحة لتـسهيل وسـرعة إتمـام المهـام المناطـة بهـا حيـث تـم اآلتـي                       

امة وتفعيـل تطبيـق      إنشاء أقسام لمراقبة وحماية الطرق بكل فروع المصلحة بهدف منع التعدي على الطرق الع              - 

  .القوانين الخاصة بالطرق
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 استحداث قسم تجهيزات الطرق والسالمة المرورية بالمصلحة والفروع ليتولى الكشف الدائم على الطرق وتقييم               - 

  .مستوى السالمة عليها واتخاذ اإلجـراءات الالزمـة للمحافظـة علـى مـستوى الـسالمة بالكيفيـة المطلوبـة                   

فرعية للصيانة إلجراء الصيانات الدورية والطارئة والوقائية وتتبع هذه المراكـز فـروع       إنشاء مراكز رئيسية و    - 

  .المصلحة

  :شبكة الطرق -

  :بعد ذلك استحدتث هيكلية جديدة للمصلحة لتسهيل وسرعة إتمـام المهـام المناطـة بهـا حيـث تـم اآلتـي                     

دي على الطرق العامة وتفعيل تطبيق  إنشاء أقسام لمراقبة وحماية الطرق بكل فروع المصلحة بهدف منع التع- 

  .القوانين الخاصة بالطرق

 استحداث قسم تجهيزات الطرق والسالمة المرورية بالمصلحة والفروع ليتولى الكشف الدائم علـى الطـرق           - 

  .وتقييم مستوى السالمة عليها واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مستوى الـسالمة بالكيفيـة المطلوبـة               

ء مراكز رئيسية وفرعية للصيانة إلجراء الصيانات الدورية والطارئة والوقائية وتتبع هذه المراكز فروع  إنشا- 

  .المصلحة

  :الصيانة -

يتم تنفيذ الطرق كما هو معروف من طبقات مختلفة من الرصف لنقل األحمال عليها بحيث يتم مـن خاللهـا                     

  :رض الطبيعية، وتصمم تلك الطبقات طبقا للمعايير التالية       توزيع وانتقال هذه األحمال إلى طبقة التأسيس من األ        

  )حجــم حركــة المــرور واألحمــال المتوقعــة خــالل عمــر الطريــق التــصميمي( طاقــة الطريــق- 

  .دراســـــة وتـــــصنيف التربـــــة علـــــى طـــــول مـــــسار الطريـــــق  - 

  .دراسة التأثير البيئي من حيث درجات الحرارة ومعدل سقوط األمطار - 

ما هو معروف من طبقات مختلفة من الرصف لنقل األحمال عليها بحيث يتم من خاللها توزيـع                 يتم تنفيذ الطرق ك    

  :وانتقال هذه األحمال إلى طبقة التأسيس من األرض الطبيعية، وتـصمم تلـك الطبقـات طبقـا للمعـايير التاليـة                    

ــق-  ــة الطري ــصميمي  ( طاق ــق الت ــر الطري ــالل عم ــة خ ــال المتوقع ــرور واألحم ــة الم ــم حرك   )حج

ــق    -  ــسار الطريـــ ــول مـــ ــى طـــ ــة علـــ ــصنيف التربـــ ــة وتـــ   .دراســـ

  .دراسة التأثير البيئي من حيث درجات الحرارة ومعدل سقوط األمطار - 

معايير الرابطة األمريكية لمسؤلى (وتصمم الطرق اإلسفلتية عادة في الجماهيرية حسب المواصفات القياسية العالمية  

 فإذا كانت الفروض التصميمية للطريق صحيحة ، وتم مراعاة  ة سن20بعمر تصميمي يساوى ))آشتو(الطرق والنقل 

سنة بشرط أن تجرى له أعمال الصيانة الدوريـة         ) 20(األحمال وحجم حركة المرور عليه فإنه سيبقى صالحاً لمدة          

يـف  والعادية في حينها إذ أنه بدون الصيانة يصل أي طريق قبل نهاية عمره التصميمي إلى االنهيار ، ووفقا للتعر                  
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  .يكون من الضروري إعـادة تأهيـل الطريـق ،أو معالجتـة بطـرق باهظـة التكـاليف                ) انهيار  (المحدد لكلمة   

تطيل من عمره التصميمي وتجنب المركبات والركاب تأثير   وبذلك يتضح أن الصيانة الوقائية المدروسة ألي طريق         

ــق ذا      ــى أداء الطريـ ــابي علـ ــأثير االيجـ ــى التـ ــا يعنـ ــيهم ، ممـ ــرار علـ ــهاألضـ   .تـ

غير أن الطابع المتميز للتحول االقتصادي واالجتماعي الذي تـشهده الجماهيريـة وإنـشاء المـصانع والمـواني                  

والمطارات وكذلك مواقع مواد البناء وعدم التقيد بتحميل المركبات حسب توصيات المصانع ، كل هذه األسباب أدت                 

بقات الرصـف   التصميم والتي حسبت على أساسها ط     في معظم األحيان إلى زيادة األحمال عن تلك المفترضة وقت           

  .،مما ترتب عليه احتياج بعض الطرق إلى زيادة طبقات لتقويتها حتى تتمكن من مواجهة حركة المرور المتزايـدة                   

 من تاريخ وضع الطريق بالخدمة يترتب عليه الزيـادة فـي تكـاليف               وإن عدم القيام بالصيانة في أوقاتها المحددة      

نفذت في حينها، وتكون غير ذات جدوى باعتبار أن العيوب قـد            الصيانة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الصيانة لو         

تجاوزت الطبقات السطحية من الطريق وتحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل باإلضافة إلى ما قد يترتب على ذلك مـن                   

  ......).بيئية، إقتصادية ،( أضرار غير منظورة 

  :نشاط المصلحة الحالي -

الطرق العامة والجـسور      االختصاصات المكلفة بها مهمة مراقبة شبكة         تتولى مصلحة الطرق والجسور بموجب      

 كم وصيانتها ومعالجة مشاكلها ودراستها وإجراء التصميمات الالزمة لهـا وإعـداد البـرامج               34,000البالغ طولها 

  .التنفيذية والتقديرات المالية والصرف عليها من خالل ما يخصص لها من مبالغ في الميزانية العامة 

  :مستهدفات مشروعات الطرق والجسور -

  . تطوير وتحديث وصيانة شبكات الطرق العامة بمختلف تصنيفاتها السريعة والرئيسية والفرعية والزراعيـة                  .1

  . تحسين وتطوير ربط المدن والقـرى والتجمعـات الـسكنية والمواقـع والمراكـز الخدميـة واإلنتاجيـة                    . 2

  .دول الجوار الشقيقة والصديقة ربط الجماهيرية العظمى ب  . 3

 تطوير مستوى السالمة المرورية بزيادة معدالت و ضوابط األمان على الطرق و الجسور للحد من الحوادث                   . 4

  .حفاظاً على حياة و ممتلكات مستخدمي الطرق

نفيـذ والـصيانة     تدريب و تأهيل العاملين في مجال الطرق لمواكبة التقنيات الحديثة في مجال التخطـيط والت                 .5

  .لمشاريع الطرق و الجسور

  .تفعيل القوانين النافذة بخصوص الحماية والمحافظة على الطرق   .6
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  :أألولويات المستهدفة. أ 

  .تــصفية االلتزامــات القائمــة علــى مــشروعات مــشاريع الطــرق والجــسور المنفــذة          . 1

ر أهمية واألشد تـضررا إنـشائيا ووظيفيـا وتزويـدها           الصيانة الدورية والطارئة للطرق القائمة والبدء باألكث       . 2

  .بالتجهيزات الالزمة للسالمة ومراقبة األحمال المارة عليها

تنفيذ بعض االزدواجات والوصالت الالزمة لتحسين مستوى األداء على الطرق العامة لتقليل معدل الحوادث و                . 3

  .زيادة عمر الطريق الخدمي ومعالجة االختناقات المرورية

  .إعداد الدراسات والتصاميم الالزمة لتنفيذ البرنامج . 4

تنفيذ طرق فرعية و زراعية لربط التجمعات السكنية والمواقع الخدمية واإلنتاجية القائمة والجديدة بشبكة الطرق                . 5

  .الحالية

  :تعديل قانون الطرق- 

يثه بما يتمشى مع التطـورات التـي         مسيحي األمر الذي تطلب ضرورة تحد      1970صدر قانون الطرق الحالي سنة      

شهدتها التشريعات الوطنية والدولية من ناحية وتطورات تقنيات ومواصفات النقل والمواصالت بشكل عام من ناحية               

  .أخري ، ومن أهم التعديالت التي اقترح إدخالها علي القانون

  : األحكام العامة

االستثماري وحرم الطريق وشـريط الحمايـة واألعمـال         تعديل تعريفات الطريق العام والطريق الخاص والطريق        

  .الصناعية وتوضيح نطاق القانون 

  :تصنيفات الطرق

  .تعديل خصائص كل نوع من الطرق علي أساس السرعة المسموح بها علي الطريق ، واتساع حرم الطريق 

  :إنشاء الطرق

 في تنفيذ أي طريق وضـرورة الحـصول         إضافة وجوب نزع ملكية األرض والعقارات للمنفعة العامة قبل الشروع         

علي موافقة الجهات السياحية واالثريه في حالة مرور الطريق بجانب األماكن السياحية واالثريـه وإنـشاء طـرق                  

  .استثماريه تعمل بمقابل 
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  :استعمال الطرق

عامه والخاصة  أضاف القانون لمصلحة الطرق والجسور الحق في إنشاء محطات وزن وإلزام الجهات أالقتصاديه أل             

بتركيب موازين وإصدار شهائد بوزن الشاحنة والحمولة وحدد عدم تجاوز حمولة الشاحنة الحد المسموح بـه فـي                  

قانون المرور علي الطرقات العامة ، ومنع تثبيت أو إقامة الفتات إعالنية دعائية علي الطرق العامة بدون ترخيص                  

ض الطرق الرئيسية والسريعة التي لها بدائل واشترط قيد تلك          مسبق من المصلحة وأجاز فرض رسوم الستعمال بع       

  .الرسوم لصالح صيانة وتحسين الطرق العامة 

   :قيود حماية الطرق

أضاف القانون قيدا لحماية الطرق العامة تم توضيحها في تحديد عرض شريط الحماية لكل نـوع مـن األراضـي                    

ص بأي من الطرق العامة بدون اذن ومنع رعي الحيوانـات           الواقعة علي شريط الحماية ومنع توصيل أي طريق خا        

  .داخل حرم الطريق 

  :العقوبات

يقترح التعديل إضافة عقوبة بشأن من يقود شاحنة علي الطرقات العامة تزيد حمولتها عن الحد المسموح به بالحبس                  

فـي حالـة قطـع    ) ل . د5000( لكل طن زائد ، وبالحبس وبغرامة ال تقل عن      ) ل  . د 200( وبغرامة ال تقل عن     

  .الطريق اوالحفر بجانبها او إقامة أعمال داخل حرمها بدون ترخيص مسبق من المصلحة 

  :األحكام االنتقالية

أضاف القانون توكيل اللجنة الشعبية العامة للمواصالت بإصدار قرار يحدد تصنيفات الطرق العامة وقت صدور هذا          

  .يط الحماية لكل منها القانون وسرعة السير فيه وعرض حرم وشر

( وأوكل للجنة الشعبية العامة تشكيل لجان تتولي حصر وإزالة أعمال المباني وغيرها المقامة بالمخالفة للقانون رقم                 

 مسيحي واقترح سبل معالجة األعمال التي وضعت بالمخالفة للترخيص الممنوح وقـت سـريان               1997لسنة   ) 46

  .القانون المذكور

  ):العادية والدورية(وقائية مراكز الصيانة ال

  :وتقوم مراكز الصيانة باألعمال التالية

 .أتربة الجسور والميول الجانبية المحافظة على جسم الطريق ويشمل ترميم  .1

إزالة الرمال التي تتجمع على الطريق والناجمة عن تحرك الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية               .2

  .الموجود بها رمال كثيرة 
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بارات والمصارف الطولية حتى ال تتجمع المياه وتسبب هبوط في الطريـق فـي تلـك                تطهير الع  .3

 .المناطق وبجوار العبارات ويتم ذلك بتطهير العبارات وتدبيش الميول الجانبية 

سنوات وذلك للطرق السليمة أما   ) 6(تجديد سطح الطريق برشه باإلسفلت الصلب بصفة دورية كل           .4

ستدعى األمر ترميمها بالطرق المالئمة والمنصوص عليها فنياً قبل         الطريق التي يحدث بها عيوب ي     

 .رش السطح باإلسفلت 

عالج الشروخ الطولية أو العرضية وذلك بعد تنظيفها بحيث يتم ملئها باإلسفلت أما بالنسبة للشروخ        .5

لطبقـات  الشبكية يلزم إزالة المنطقة التي يحدث بها هذا النوع من الشروخ بالكامل وإعادة اإلنشاء               

 .الرصف وفق ما نص عليه سابقاً 

  السطحية المفردة أو المزدوجة  بالمعالجة ترميم وإعادة رصف األكتاف وذلك بإنشاء طبقة إسفلتية  .6

 .استبدال حواجز األمان المرنة التالفة بأخرى جديدة  .7

 .تثبيت عواكس مثلثه باألسوار المرنة واستبدال التالف منها  .8

 .باري التالفة بفعل الحوادث وطالئها استبدال درابزينات الك .9

إعادة تركيب عالمات اإلرشاد التالفة واستبدال ووضع عالمات جديدة في األماكن التي تحتاج إلى               .10

 .عالمات 

تجديد الطالء العاكس في الطرق بإعادة دهان الخطوط البيضاء والصفراء دورياً حسب المواصفات     .11

 .الحاجة  للطالء المستعمل أو 

 .مصارف وتبطيين بعضها بالخرسانة وإنشاء مصارف جديدة إذا لزم األمر تطهير ال .12

 .تركيب مواسير لتصريف المياه تحت الطريق حسب الحاجة  .13

 سنوات بإضافة طبقة إضـافية      6تقوية بعض الطرق الفرعية التي مضى على انشائها ما يزيد عن             .14

 . سم ، من الخرسانة االسفلتية4بسمك 

ة الميول في المناطق الصخرية ضعيفة التماسك لمنع تساقط الـصخور           تركيب شباك معدنى لحماي    .15

.     

  : البرنامج التنموي-

 مـن القـرن      حيث أن معظم الطرق في شبكة الطرق العامة والجسور بالجماهيرية قد تم تنفيذها في الـسبعينيات                

عمال دون إجراء أي صـيانة      الماضي وقد تجاوزت عمرها االفتراضي وأصيبت بأضرار بالغة بفعل التقادم واالست          

تذكر مما تطلب وضع برنامج تنموي لمشروعات الطرق خالل السنوات الخمس القادمة يتم اإلنفاق عليها بموجـب                 

  . مسيحي والذي يعتبر امتدادا للخطط التنموية السابقة) 2012 – 2008( من خالل ميزانية للفترة  هذا البرنامج

  :أهداف البرنامج -

  :نموي للطرق و الجسور إلى ما يلييهدف البرنامج الت
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تيسير وصول جماهير المؤتمرات الشعبية بالجماهيرية العظمى وضيوفها الكرام إلى المراكـز الخدميـة و                -

 والسياحية ونقل البضائع من مـصادرها إلـى          الصحية و التعليمة و االقتصادية و الزراعية و االجتماعية        

  . مراكز تسويقها ثم إلى المستهلك

 . جماهيرية العظمى بدول الجوار الشقيقة والصديقةربط ال -

ضمان السالمة المرورية لزيادة معدالت و ضوابط األمان على الطرق و الجسور للحد من الحوادث حفاظاً                 -

 .على حياة و ممتلكات مستخدمي الطرق

نفيـذ والـصيانة    تدريب و تأهيل العاملين فى مجال الطرق لمواكبة التقنيات الحديثة في مجال التخطيط والت              -

 .لمشاريع الطرق و الجسور

  . تفعيل القوانين الصادرة بخصوص الحماية والمحافظة على الطرق -

 

  :استراتيجيات العمل -

أعد البرنامج التنموي للطرق والجسور شامالً المشروعات الجارية والمستقبلية إلعمال          : األسس و األولويات  )  أ

ـ            -:راف والتجهيـزات حـسب األسـس واألولويـات اآلتيـة          تنفيذ الطـرق و الـصيانة والدراسـات واإلش

ــة      -  ــات ماليـ ــا التزامـ ــذة وعليهـ ــسور المنفـ ــرق والجـ ــشاريع الطـ ــصفية مـ   . تـ

والبدء باألكثر أهمية واألشد تضررا إنشائيا ووظيفيـا وتزويـدها          )  طارئة -دورية  (صيانة الطرق القائمة       -

ــارة عل     ــال المــ ــة األحمــ ــسالمة ومراقبــ ــة للــ ــالتجهيزات الالزمــ ــابــ   . يهــ

تنفيذ بعض االزدواجات والوصالت الالزمة لتحسين مستوى األداء على الطـرق العامـة لتقليـل معـدل                   - 

ــة     ــات المروريـ ــة االختناقـ ــدمي و معالجـ ــق الخـ ــر الطريـ ــادة عمـ ــوادث و زيـ   .الحـ

ــامج      -  ــذ البرنـــ ــة لتنفيـــ ــصاميم الالزمـــ ــات والتـــ ــداد الدراســـ   . إعـــ

  .ات السكنية الجديدة بشبكة الطرق الحاليةتنفيذ طرق فرعية و زراعية لربط التجمع  - 

ل ثمانية مليـار ومائتـان      .د) 8,245,850,224(وقد حددت التكلفة اإلجمالية التقديرية لتنفيذ البرنامج التنموي بـ           

كما هو مرفـق بهـذا التقريـر        . ألفاً و مائتان وأربعة وعشرون دينار      وخمسة وأربعون مليون و ثمانون وخمسون       

 في االعتبار األسعار النمطية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة            العقود القائمة وأسعار السوق و أخذين      استناداً على 

  . مسيحي مع احتساب معدل االرتفاع السنوي في األسعار2008لسنة 

وطنيـة  تتولى المصلحة التعاقد على المشاريع المتعلقة بتنفيذ و صيانة الطرق مـع الـشركات ال              :  آلية التنفيذ   .ب 

واألجنبية ويتم توزيع األعمال عليها وفق قدراتها، مع مراعاة العامل الزمني والتوزيع الجغرافي لمواقع العمل، كما                

ــة       ــرق العامـ ــشبكة الطـ ــة لـ ــصيانة الدوريـ ــز للـ ــشاء مراكـ ــصلحة إنـ ــى المـ   .تتبنـ

  -:مـا يلـي    يتضمن البرنامج التنموي تنفيـذ و صـيانة مـشاريع الطـرق والجـسور ك               :فى جانب تنفيذ الطرق   

  . شـــــــــــق الطـــــــــــرق الجديـــــــــــدة و الحديثـــــــــــة- 
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  . صـــــــــــــــيانة الطـــــــــــــــرق القائمـــــــــــــــة  - 

ــات    -  ــعية و االزدواجــ ــال التوســ ــإجراء أعمــ ــة بــ ــرق القائمــ ــوير الطــ   . تطــ

ــة   -  ــة و الزراعيــــــــ ــرق الفرعيــــــــ ــذ الطــــــــ   . تنفيــــــــ

  . تنفيـــــــــــذ الطـــــــــــرق الترابيـــــــــــة و المـــــــــــسالك- 

  . استخدام التقنيات الحديثة فى مجال تنفيذ و صيانة الطرق- 

 مـشاريع الطـرق و        وتنفيـذ    تضمن البرنامج التنموي إعداد الدراسات و التصاميم لصيانة        :ب الدراسات في جان 

ــي  ــا اآلتــــــــــ ــن بينهــــــــــ ــسور ومــــــــــ   :الجــــــــــ

  . إعــــــــداد الدراســــــــات الالزمــــــــة إلعمــــــــال الــــــــصيانة- 

ــدة     -  ــسور الجديــ ــرق والجــ ــصاميم الطــ ــات وتــ ــديث دراســ ــداد وتحــ   . إعــ

ــوير   -  ــل تطـ ــن أجـ ــرور مـ ــة المـ ــات لحركـ ــداد الدراسـ ــرق إعـ ــسين أداء الطـ   .و تحـ

  .الخ... إعداد الدراسات لمعالجة مشاكل زحف الرمال و تساقط الحجارة و المؤثرات البيئية على مواد الرصف- 

 يتم التوريد المباشر و التعاقد على تركيب مختلف المواد التجهيزات مثل اإلشارات المروريـة   :فى جانب التجهيزات  

او عن طريق التعاقد على توريد و تركيـب تلـك           . الخ...السياج المعدني المرن  و العالمات اإلرشادية و الطالء و       

  .المواد مع التركيز على مستلزمات األمن و السالمة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

  . يتم عن طريق توريد و تركيب و تشغيل الموازين في نقاط مختارة على شبكة الطرق:في جانب مراقبة األحمال

 يتم عن طريق المشاركة في الدورات التخصصية والندوات و الملتقيـات المحليـة و               :تأهيل و التدريب  في جانب ال  

  . الخارجية بما فيها المتعلقة باالمن و السالمة المرورية

 من المكاتب االستشارية الوطنية المتخصصة لتقوم باإلشراف علـى أعمـال         تستخدم مجموعة  :في جانب اإلشراف  

 بمتابعة من المصلحة ، و ذلك لمحدودية العناصر الفنية بها و كثرة عدد المشاريع                طرق و الجسور   وتنفيذ ال   صيانة

  .التي هي تحت التنفيذ و الصيانة و ذلك إلقحام العناصر الوطنية في تنفيذ البرنامج التنموي

  

  :الطريق البديل للطريق الساحلي

تونسية غربا والحدود الليبية المصرية شرقا ويمثل جزء من هو طريق مزدوج حر مغلق يربط مابين الحدود الليبية ال        

الطريق المغاربي السيار الذي يربط نواكشوط غربا حتي امساعد شرقا وقد اعتمد مسار هذا الطريق كمحـور مـن                   

، وقد شـرعت     ) 5 + 5( المحاور الرئيسية للنقل في اجتماعات وزراء النقل لدول غرب البحر األبيض المتوسط             

لمار بها مسار الطريق بالبدء فعليا بانجاز بعض أجزاءه وقد قطعت شوطا كبير في انجاز ذلك ودخلت مرحلة الدول ا

ــه  ــن خدمات ــتفادة م ــويره لالس ــة   ، تط ــار بالجماهيري ــق الم ــاع الطري ــن قط ــذة ع ــي نب ــا يل   :فيم
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  . كيلـــــــومتر تقريبـــــــا  1700 يبلـــــــغ طـــــــول الطريـــــــق   - 

 متر قابلة   15اإلضافة إلي حارة طواري وجزيرة وسطي بعرض         يتكون الطريق من ثالث حارات في كل اتجاه ب         - 

ــة     ــارة رابعــــــ ــذ حــــــ ــستقبلي بتنفيــــــ ــوير المــــــ   .للتطــــــ

ــة        ــية دولي ــركات هندس ــشارية وش ــب است ــل مكات ــن قب ــصاميم م ــات والت ــداد الدراس ــم إع   .ت

 محطات بنـزين ،   (  كم في االتجاهين شاملة      50دراسة الطريق شمل إجراء التصميمات لمحطات خدمات عند كل          

وقد قامت المصلحة بالتعاقـد مـع       ) الخ  ....... استراحات ، ورش ، اسعاف ، وحدات صيانة ، مساجد ، خدمات             

 ملخص   وفيما يلي . مكاتب استشارية عالمية إلعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لهذا الطريق تمهيدا للبدء بتنفيذه             

ــت أجما    ــث كان ــسور حي ــرق والج ــوي للط ــامج التنم ــيم البرن ــن ق ــالي ع ــو الت ــى النح ــه عل   :ليات

  ل . د3,409,981 إجمــــالي قيمــــة التزامــــات المــــشاريع المنتهيــــة مبلــــغ وقــــدره - 

دراسة ، تنفيذ ، صيانة ، إشراف ، مخصصات تعويـضات ، فـرق اسـعار                (  إجمالي قيمة المشاريع الجارية      - 

ل منها  . د 4,780,017,764لغ وقدره   المتعاقد عليها عند اعداد البرنامج مب     ) بتيومين ، طوارىء، مستلزمات الطرق      

ــدره   ــزام قــ ــة التــ ــاريخ . د3,802,211,878قيمــ ــى تــ ــسيحي 15/9/2008ل حتــ   . مــ

دراسة ، تنفيذ ، صيانة ، إشراف ، مخصصات تعويضات ، فـرق اسـعار               (  أجمالي قيمة المشاريع المستهدفة      - 

  .ل . د3,440,620,539 مبلــــغ قــــدره  بتيــــومين ، طــــوارىء ، مــــستلزمات الطــــرق

ل . د 7,242,832,417  من خالل اإلجماليات المذكورة يتضح أن حجم المبالغ المستهدفة لتنفيذ هذا البرنامج بلغ               - 

ــس    ــامج الخمــــــ ــنوات البرنــــــ ــالل ســــــ ــه خــــــ   . لتحقيقــــــ

  

  ). مسيحي2012-2008والشكل التالي يوضح المخصصات المقترحة بالبرنامج التنموي للطرق والجسور (

 

  

 


