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وسائل إدارة الطرق والمياه في السودان والتحديات التي تواجهها إستعراض

الهيئة القومية للطرق والجسور –طارق محمد خير عثمتن / م

البرنامج التدريبي للطرق الخضراء في السودان
م2023يناير 20-15ودمدني



ور قطاعات الطرق بالهيئة القومية للطرق والجس
متابعةبوالجسورللطرقالقوميةالهيئةتقوم

طرقلشبكةوالطوارئالصيانةأعمال
ثمانيوأنشأتكلم12,000قاربت

:هيقطاعات

(الخرطوم –الخرطوم ) قطاع •

(بورتسودان –البحر األحمر ) قطاع •

(.عطبرة –نهر النيل ) قطاع •

(.دنقال –الشمالي ) القطاع •

(.خشم القربة –الشرقي ) القطاع •

(.سنار–األوسط ) القطاع •

(.األبيض–كردفان ) قطاع •

(.نياال–دارفور ) قطاع •



المعالجات بالطرق القومية 

:تنقسم إلي قسمين•

.المعالجة الطارئة : أوالا 

عملأوالطريقجسمفيتتموهيسالكالطريقوجعلالحركةلتمريرالعادةفيتتموهذه
هاأغلبمؤقتةمصارفبهخدميطريقبعملالمعالجاتتتماألحيانوأغلبخدميطريق

تكونماعادةطوليمتر2.5(سم120–سم100)متفاوتةبأقطارحديديةمواسير
خاللميتوهذاالحركةوفتحبتركيبهاوتقومالهيئةخطةضمنالخارجيةبالمواقعموجودة

قبلكاتالشرتحديديتموعادةالموقعمنبالقربمتاحةمؤهلةشركةبواسطةالخريففترة
برئاسةارئللطوعليالجنةتكوينبعداستدعائهايتموعامكلمنيونيوشهرفيالخريف

.عاملكمنأكتوبرفيعملهاوينتهيالخارجيةوالقطاعاتوالجسورللطرقالقوميةالهيئة



المعالجات بالطرق القومية 

ا  .( الجذرية ) المعالجة النهائية : ثانيا

الفنيةجاتالمعالووضعالمنطقةلدراسةفنيهلجانبتشكلالقوميةالهيئةتقومأنبعدتتم
فيمنهادةاالستفايمكنواإلحصاءاتوالدراساتالجويةالتنبؤاتأنلهاالمناسبةوالهندسية

.استعدادوالجسورفيللطرقالقوميةللهيئةتكونأنالخطردوائرتحديد

ا الصندوقيةأواألنبوبيةالعباراتمنمزيدبإضافةماتتمعادة الحماياتمعكباريوأحيانا
.غيرهاأواألسمنتيةبالمونةالحجرية



تأثيرات المناخية علي الطرق

معظم تأثرت الطرق القومية بالسيول واألمطار والرمال الزاحفة والحجارة المتساقطة حيث أن•
ور أبو خ–القاش –النيل األزرق –النيل األبيض ) الطرق التي تم تشييدها بمحاذاة األنهار 

ثل ونجد أن أطوال الطرق التي تحاذي األنهر والبحر األحمر تن( ساحل البحر األحمر –حبل 
ا من طول الشبكة القومية التي تقارب %  60نسبة  كلم ومن هنا تنبع الخطورة 12,000تقريبا

البحر ألن كل مياه األمطار والسيول تمر لتصب في هذه المصادر المائية من األنهر والخيران و
األحمر وقبل وصولها تصطدم بهذه الطرق لذا كان البد من االهتمام بهذه الباقة من الطرق

.من  االولوياتوحمايتهاووضعها

وأطوال الطرق التي % 67تبلغ أطوال الطرق التي تتأثر بالظروف المناخية القاسية نسبة •
ا % 60تحاذي األنهار بنسبة  .من أطوال الشبكة القومية تقريبا



على قطاع نهر النيل 2022تأثيرات خريف 
أبوحمد–طريق العبيدية 1.

العبيدية –طريق بربر 2.

.عطبرة-طريق شندي 3.

.مروي–طريق أم الطيور 4.

. هيا–طريق عطبرة 5.



على القطاع األوسط2022تأثيرات خريف 

.طريق مدخل كبري سنجة1.

.الجبلين–طريق ربك 2.

.الدمازين–سنجة –سنار –طريق 3.

.طريق مدني سنار4.



على القطاع األوسط2022تأثيرات خريف 

طريق مدني المناقل. 5



على قطاع دارفور2022تأثيرات خريف 

.أم كدادة-طريق الفاشر 1.



على قطاع كردفان2022تأثيرات خريف 

.روابةأم -طريق األبيض 1.

.الفولة –الدبيباتطريق 2.

.أم درمان–بارا –طريق األبيض 3.



على قطاع البحر 2022تأثيرات خريف 
األحمر

.طوكر–طريق سواكن 1.



على قطاع البحر 2022تأثيرات خريف 
األحمر

.سنكاتطريق سواكن . 2



على القطاع الشرقي 2022تأثيرات خريف 

.دوكة القالبات–طريق القضارف 1.

.درديب–طريق كسال 2.

.طريق مدني القضارف3.



على قطاع الخرطوم2022تأثيرات خريف 

.أم الطيور–طريق المتمة 1.

.الكوداب–الحقنة –طريق المتمة 2.

.مدني شرق–طريق الخرطوم 3.

.شندي–طريق الجيلي 4.



على القطاع الشمالي 2022تأثيرات خريف 

.طريق شريان الشمال1.



المعوقات والمهددات 
(.قروض ومنح)شح التمويل من المورد الذاتي وانعدام •

(.البتومين+االسبيرات+الزيوت+الوقود)تذبذب األسعار •

.الرسوم علي المقالع والمتارب التي تفرض من المحليات •

.  عدم تجاوب مستخدمي الطريق بدفع رسوم العبور•

.التعدي علي حرم الطريق •

.للتعويضات والوضع االقتصادي العاليهالتكلفه•

.  التاهيلتجاوز معظم الطرق والجسور عمرها االفتراضي ولم تنال حظها في •

.لمواطنينواحيانا تقفل بواسطه امتكررهواالشجاربصورهالعشابوقفل المعابر واالطماءالترسيب 

.عدم التنسيق المسبق بين الوحدات

.  والقنوات واستخدام معابر الطرق في الريالترع كسورات



المعوقات والمهددات 

.لتخزين المياهالمحليهمعارضه المجتمعات 

.لحصاد المياه حول الطرق والجسوراستراتجياتعدم وجود 

.وحولهاالماليهالسكن في حرم امجاري 

.تنفيذ العديد من المدن ولمشاريع الكبير حول الطرق بدون تنسيق 

.المناخيهالتغيرات 

بالمعالجات االنيه لحظه الطارئ مع ضعف تنفيذ المعالجاتالحكوميهاالهتمام من الوحدات 
.الجذريه

.المائيهمجاري بدون ضوابط تعمل في التعدين العشوائي ونقل المواد من الالثقيلهاستخدام االليات 



الفرص

(الكوارث و التغييرات المناخية)اهتمام الدولة و المجتمع بالسيول و الفيضانات 

(.مركز التدريب الهيدرولوجي)وجود مراكز تدريب في العديد من المجاالت خاصه 

المياه وحصادها الدولهاهتمام 

(ميتاميتا)وجود شركات، منظمات البحثية 

وجود المعمل القومي للطرق و الجسور 

وجود الجامعات و الكليات ذات الصلة بالبحوث و الدراسات

توقع وجود دعم الفني و المادي من الجهات المانحة 



التمويل

(.السريعالعبورللمروررسوم )القوميهللهيئهتمويل من المورد الذاتي 

.والتاهيلالصيانهقله وشح التمويل من اكبر العقبات امام تنفيذ مشروعات 



التعاون و التنسيق 

.المحليهواالدراتمع المواطنين والحكومات الريفيهالتعاون التنسيق في المناطق 

.في حرم الطريق البئيهالتعاون والتنسيق مع إدارات  

.  المرويهالتعاون والتنسيق مع الري في المناطق 



السياسات و اللوائح و القوانين

قانون حماية الطرق و الجسور

اللوائح المنظمة



الخبرات العملية 

األبيض-تندلتي–كوستي -طريق•

(العريجهسد )124كيلومترالدفينهمنطقه -•

(سد تندلتي)91منطقه تندلتي كيلومتر -•

الدلنج–الدبيبات-طريق•

(سد نبق)78منطقه الحمادي كيلو متر •

مدني المناقل-طريق•

(الجزيرههضبه )47منطقه عبود كيلومتر •



اإلستراتيجية 

.الهشاشهاعداد برنامج لحصاد المياه في اعلي مناطق •

.الهشاشهبمناطق المائيهللمنشاتالتصريفيهزياده السعه •

.يهالمائالمنشاءتتنفيذ اعمال تحويل وتوجيه الخيران بمواقع •

.اشهالهشبمواقع المنطقهحسب المختلفهتنفيذ اعمال الحمايات •

الدولالمياه وتجاربوالجسورحصادبالطرق الكوادرالفنيهتدريب •



Thank you!
شكراً جزيلً 
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