
 الجمهورية التونسية      

 وزارة التجهيز والتهيئة الترابية
 
 

 مليون دينار 250خصصت له اعتمادات بــ 

 وزارة التجهيز تعلن عن برنامج متكامل
 ومسترسل لصيانة الطرقات والمسالك 

 
 مكتب االتصال واإلعالم •

 باإلضافةوالجهوية والمحلية  الوطنية أصنافهاصيانة شبكة الطرقات المرقمة بكافة        
فتحه محمد الصالح العرفاوي وزير التجهيز  إلىملف بادر  أولالمسالك الريفية كان  إلى

الوزارة  في مطلع فيفري  رأسوالتهيئة الترابية مباشرة بعد تسلمه مهامه على  واإلسكان
شهد في  ذيالالصيانة و دورها في المحافظة غلى الرصيد الطرقي  ألهميةالجاري نظرا 

 عليه. أثرتتدهورا ملحوظا بفعل عوامل كثيرة وانتهاكات    األخيرةالسنوات 

ومن اجل تعهد وصيانة  شبكة الطرقات المرقمة  ولضمان السالمة  اإلطارا ذوفي ه
 2015المرورية لمستعملي الطريق وحسن توجيههم تم الترفيع في ميزانية  الصيانة لسنة 

تشمل الصيانة العادية للطرقات والصيانة الدورية و تدعيم  نارمليون دي 250لتبلغ حوالي 
 الجسور والمسالك.

برنامج متكامل ومتواصل للصيانة   تنفيذوزير التجهيز عن شروع وزارته في  أعلنوقد 
البشرية  اإلمكانياتفي واليات تونس الكبرى وفي مختلف الجهات باستعمال  أشغالهانطلقت 
بقية التدخالت عن طريق  تنفيذالجهوية  بالنسبة لعدد منها  مع  داراتباإلالمتوفرة   واآلليات

 المقاوالت.

ومسح حوالي  متر مربع من الحفر 356500صالح ا البرنامج بالخصوص إويشمل هذ
وحدة من  956من حواشي الطرقات  وجهر مجاري المياه وصيانة لف كلم أ 60000

األفقي والعمودي التشوير  إلى باإلضافةنقطة بين سوداء وزرقاء  167الجسور ومعالجة 
عالمات  - مانزالقات األ - ممرات المترجلين -األفقية شارات اإل - العالمات العمودية(



يناهز  كلم و وتغليف ما 900من  ألكثرالعالمات الكيلومترية) والتغليف السطحي  -المنعرج
 وشحن  اإلسفلتيةبالخرسانة  كلم  240

 قات.كلم من حواشي الطر 500

 جية موذتجربة ن

لك اعتمادات مالية على محيطها خصصت الوزارة كذضفاء جومن أجل نظافة الطرقات وإ
مليون دينار  للقيام باستشارات لدى المقاوالت تهم بالخصوص الطرقات  46فاصل  1 ـب

 وإزالة اإلسمنتيةوالحواجز  األرصفةالمتراكمة بجوانب  األتربةالمهيكلة للقيام برفع 
 للطرقات وبالمفترقات. المحاذيةالطفيلية  والعناية بالغراسات   اإلعشاب

برنامج خاص بالنسبة للمسار المتكون من الطريق الوطنية  إعدادتم  نموذجيةوكتجربة 
 بطول جملي  أيكلم  14على طول  22كلم والطريق الجهوية رقم 16على طول  8رقم

إدارات تجهيز شرعت فيه  الذيتدخل  جنوب) ويخص ال–كلم (وصلة شمال  30 إلىيصل 
ريانة وبن عروس تحسين السالمة المرورية  والصيانة والنظافة والعناية بمحيط تونس وأ

 الطريق  بصفة مسترسلة.

المركزية المعنية لتكثيف  واإلداراتالجهوية  اإلداراتوبالمناسبة دعا وزير التجهيز كافة 
والوقوف   المذكورةنجاح  سير مختلف البرامج  ل إأجعمل المراقبة  والمتابعة اليومية  من 

. وشدد الوزير اإلبانفي  إلصالحهاعلى النقائص المسجلة على شبكة الطرقات للتدخل 
من لجوء   محذرامن االنتهاكات  على ضرورة حماية الملك العمومي للطرقات أيضا

ص عليها القانون لردع  االجراءات التي ين اتخاذ إلىلط المختصة الوزارة بالتعاون مع السّ 
 المنتهكين لحرمة الطريق.

                     عقوبات مالية                                   

لبعض المشاريع التي تشرف على انجازها مصالح وزارة   األخيرةثر زياراته الميدانية إ  
و أ المرور المركزة  بالحضائر تبقى دون المطلوب إشارات أنالتجهيز  اتضح للوزير 

تحويل حركة  أو حواجز بالحضائر الضوئية ليال عند وجود اإلشاراتمنعدمة تماما وخاصة 
ذكرة عاجلة  وجهها في نهاية المرور وهو ما يمثل خطرا على مستعملي لطريق. وفي م

والجهوي حث وزير  الوزارة على الصعيدين المركزي مسئوليلى األسبوع المنقضي  إ
الواردة بكراسات الشروط للصفقات  اإلجراءاتلى تطبيق لتجهيز المعنيين باألمر إا

  لإلشاراتنقص  أوالعمومية والمتعلقة منها  بتطبيق العقوبات المالية عند مالحظة  غياب 
لخاصة بتامين الحضيرة وتوفير وشدد الوزير على وجوب التثبت من الوثائق ا المرورية.



عنصر السالمة المرورية كنقطة قارة  في كل  وإدراجالمة والوقاية من الحوادث داخلها الس
                   جلسات الحضيرة.

 

  Entretien de réseau routier classé • صيانة شبكة الطرقات المرقمة •

 Entretien courant • الصيانة العادية •

 Entretien périodique • الصيانة الدورية •
 Renforcement des pronts et pistes • الجسور والمسالكتدعيم  •

 Les accotements • حواشي الطرقات •

 Curage des cours d’eau • جهر مجاري المياه •
 Signalisation horizontale et verticale • التشوير األفقي والعمودي •

  Passerelles pour piétons • ممرات المترجلين •
 Glissières de sécurité • زالقات األمان •
 Indications de virage • عالمات المنعرج •
 Bornes kilométriques • العالمات الكيلومترية •
 Revêtement superficiel • التغليف السطحي •
  Enrobé • الخرسانة اإلسفلتية •
 Chargement des accotements • شحن حواشي الطرقات •
 Voies structurantes • الطرقات المهيكلة •
 Séparateurs en béton • اإلسمنتيةالحواجز  •
 Intersections et giratoires • المفترقات •
 Axe routier • المسار المتكون من ... •
 Liaison Nord-Sud • وصلة شمال جنوب •
 Domaine publique routier • الملك العمومي للطرقات •
 Signalisation de chantier • إشارات المرور المركزة بالحضائر •
       


