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 الملخص

ي المناطق التو لزراعةويتم على حساب األراضي الصالحة ل ،تشهد مدينة سبها في اآلونة األخيرة نمواً عمرانياً غير مسبوق، يتصف بالعشوائية

ً على كافة الخدمات والمرافق العامة بالمدينة، وساهم بشك .تتوفر بها كثير من الموارد الطبيعية سيج ي تشويه النفل كبير هذا النمو أثر سلبا

أغراض  تنقل ولكافةب على الذا النمو المتسارع ارتفاع معدالت الطلوالقضاء على كثير من المواقع العامة والبنى التحتية. كما نتج عن ه العمراني

 والتي تعاني من كثير من أوجه القصور.الرحالت، وبالتالي الضغط على مرافق النقل المحدودة 

على أهم ء ط الضوتسلي ب القوة والضعف والفرص والتحديات. كما تحاولتحاول الورقة تشخيص حالة النقل والمرور في مدينة سبها وبيان جوان

نهج الوصفي خدام المأجل تحقيق أغراض الدراسة تم است. ومن الجوانب التي يمكن أن يستفاد منها في تحسين أوضاع النقل والمرور في المدينة

اك يها، وأن هنلحاصل فاالنقل والمرور بمدينة سبها وإيقاف التدهور  ات. وقد كانت النتائج تشير إلى ضرورة االهتمام العاجل بمنظومالتحليلي

 تها.وتحقيق استدام اتآفاق مستقبلية واضحة إذا ما تم التنبه إليها وأخذها في الحسبان من أجل تطوير وتحسين هذه المنظوم

 المستدام النقل ،الطرق ةشبك ،ملكية المركبات ،وسائل النقل ،هندسة المرور ،تخطيط النقل :الكلمات المفتاحية

 مقدمة .1

للنقل والمرور دور مهم في تنمية وتطوير المدن وتحقيق 

ل التواصل يسهأنه يعمل على تالنشاط االقتصادي الفاعل، كما 

الوصول إلى كافة الخدمات  فرص بين السكان ويتيح لهم

متطلباتهم اليومية. وكلما حاجاتهم والوفاء ببالتالي و ،واألنشطة

لتغطي كافة أرجاء  مخططة بشكل جيدالنقل  منظومةكانت 

ساعد ذلك في توفير البيئة المريحة لتنقالت السكان المدينة، 

 .[1] بين األحياء السكنية ومراكز الخدمات

ب الحياة االقتصادية عص والمرورن النقل فإمما ال شك فيه و

أو إيجابا في اقتصاد ذلك القطر ؤثر سلبا ي وألي قطر. وه

، سواء ساهم بشكل أساسي في عمليات التنميةيتأثر به، ويو

 . ومع زيادة معدالت النمومنها الشاملة أو المحدودة

تزداد الحاجة إلى التنقل األمر الذي قد يؤدي إلى  االقتصادي

 –تشمل ازدحام المرور اآلثار السلبية، التي  حدوث كثير من

وغيرها، والتي  –الضوضاء  –تلوث الهواء  –حوادث السير 

 بدورها تؤثر بشكل سلبي على االقتصاد، والتنمية بشكل عام

[2]. 

ور لمرتتناول الورقة بالبحث والتحليل الحالة الراهنة للنقل وا

ا فيه جوانب القوة والضعفأهم  إبرازوتحاول في مدينة سبها، 

سعى إلى ت. كما تواجهها قد التيالفرص والتحديات أهم و

التي قد تتحقق في ظل وجود اآلفاق المستقبلية  استشراف

التطرق إليه خطط وسياسات وبرامج مدروسة تستوعب ما تم 

في هذه الورقة وتفي بمتطلبات االستدامة في مجال النقل 

 والمرور.

 البحث مسألة .2

ر في منظومة من كثير من أوجه القصوتعاني مدينة سبها 

داخل أحياء  السكانتنقل انتقال ون النقل والمرور، حيث إ

mailto:ahm.alhodiri@sebhau.edu.ly
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باستخدام وسيلة النقل في الغالب األعم المدينة وفيما بينها يتم 

من تهالك  الطرقذلك ما تعانيه شبكات إضافة إلى  الخاصة.

وانعدام أو تهالك التجهيزات الخاصة بها.  ،ةالحيالصدم وع

على عدد من الطرق  السير حركة اقتصاراألمر الذي أدى إلى 

ما جعلها تكتظ بالمرور  ،وارتفاع الضغط عليها الرئيسية

 ازديادتسبب في وتتكرر فيها مظاهر االختناق المروري، مما 

  أزمنة التأخر في الوصول إلى مقاصد الرحالت.

عالوة على ما سبق فإن حركة نقل الشحن والسلع والبضائع 

 ، وهي الالمواطنينتستخدم ذات الطرق المستخدمة في انتقال 

 بل وتتسم بالعشوائيةبجدول مسير محدد، بضوابط وال تتقيد 

خصوصاً  ،المرور يسهم في إرباك حركةمما وعدم االنتظام، 

 ة أومحالت البيع بالجملسواء في  ،أثناء فترة الشحن والتفريغ

 بالقطاعي أو في مناطق التخزين.

كل بش ،إن مشكلة النقل والمرور بمدينة سبها تستوجب االهتمام

بغية إيجاد والتحليل الدراسة والبحث خاص، عن طريق 

أ الحلول المناسبة لها، وتحسين ظروفها وبالتالي تحقيق مبد

نسبة بال أو المواطنيننقل وانتقال سواء بالنسبة ل ،فيها االستدامة

 لشحن والسلع والبضائع.نقل ال

 منطقة الدراسة .3

، العمرانية لمدينة سبها الحيز حدودتستهدف الدراسة كامل 

 ،حيث تقع المدينة في منطقة فزان الواقعة في الجنوب الليبي

 14 '25شماالً وخط طول  26 '57على خط عرض 

ترتفع عن منسوب سطح هي و، 1شكل كما مبين في  ،شرقا

  .[3] متر 420حوالي بالبحر 

ضمن حدود تبلغ المساحة العمرانية لمدينة سبها الواقعة 

 هكتار 3,400م حوالي 2000المخطط الشامل للمدينة عام 

، أما مساحة المدينة شاملة االمتدادات العمرانية العشوائية [3]

ومن المتوقع  ،هكتار 3,166م فتبلغ حوالي  2009حتى عام 

م إلى ما يزيد عن 2025أن تصل مساحة المدينة عام 

. هذا وقد بلغ عدد [4] 1جدول ر كما مبين في هكتا 6,274

سكان المدينة حسب ما ورد في الكتاب اإلحصائي لسنة 

 .[5]ألف نسمة  132.4م حوالي  2012

 

 الموقع العام لمدينة سبها: 1شكل 

 م* 2025 – 2009: استعماالت األراضي بمدينة سبها 1جدول 

 االستعمال
 2025المخطط لعام  2009عام  القائم

 % ()هكتار  % )هكتار( 

 34.98 2,195 32.4 1392 سكني

 6.02 378 3.24 139.5 تعليمي

 0.73 46 0.79 33.83 صحي

 1.76 111 1.45 62.11 إداريةمباني 

 5.27 331 3.51 151 تجاري

 6.80 427 1.2 51.59 رياضي وترفيهي

 1.64 103 1.44 62.11 ثقافي وديني

 9.21 578 3.94 169.3 صناعي

 5.02 315 2.94 126.4 منافع عامة

 13.51 848 21.93 941.7 ارض فضاء

 14.79 928 0.52 22.41 نقل ومواصالت

 0.22 14 0.32 14 منطقة خاصة

 100 6,274 100 3,166 إجمالي المساحة

 [4]م  2025 – 2000* المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات 

وحسب ما هو مبين بالجدول السابق فإن نصيب النقل 

م  2009والمواصالت من إجمالي األراضي المستعملة عام 

%، وهي نسبة متدنية جداً ال تفي  0.52لم يتحاوز 

بالمتطلبات الحضرية للمدينة، وإذا ما تم تنفيذ المساحة 

المطلوبة حسب تصورات مشروع الجيل الثالث للمخططات 

هكتار  928، البالغة حوالي م 2025 – 2000العمرانية 
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سوف يتحقق النصيب المناسب من المساحة ربما ، ف[4]

 .بالمدينة لنقل والمواصالتمرافق االمطلوبة ل

 واقع النقل والمرور بمدينة سبها .4

 الطرق ةشبك

عام  في تقرير المخطط الشامل لمدينة سبهاجاء حسب ما ب

 1981سنة مدينة البإجمالي أطوال الطرق  فإن، [3] 2000

حين بلغ في ذلك ال االمرصوف منه ،كم 143.7حوالي قد بلغ 

 . كم 56أي حوالي  %39 ما نسبته حوالي

بلغ  [4]حسب دراسات الجيل الثالث للمخططات العمرانية و

 98.7حوالي  2009عام المرصوفة إجمالي أطول الطرق 

، م1981% من إجمالي الطرق سنة 69ز بما ال يتجاو أيكم 

وهذا يبين مدى التراجع في مستوى شبكات الطرق في 

 .ةنالمدي

جل الطرق المرصوفة حالياً، فضال عن كونها ال تغطي كامل 

تأهيل أرجاء المدينة، هي في حالة سيئة وتحتاج إلى إعادة 

ورصف. وهذا أدى إلى محدودية البدائل التي تتيح للسائقين 

اختيار المسار المناسب لتنقالتهم بين مختلف األحياء والمناطق 

سواء ألغراض الرحالت األساسية مثل العمل والتعليم أو ألية 

أغراض أخرى كالزيارات االجتماعية والتسوق والترفيه 

 .وقضاء أوقات الفراغ وغيرها

 

 [4]م  2009: تطور شبكة الطرق بمدينة سبها حتى عام 2ل شك

 خطوط النقل العام

 4عدد  [3]م  2000اقترح المخطط الشامل لمدينة سبها عام 

مختلف األحياء السكنية ربط للنقل العام تهدف إلى  مسارات

التي كانت الرئيسية بمحطة الحافالت والمراكز الخدمية 

نطالق نقطة اباعتبارها ، وسط المدينة موجودة بمنطقة قعيد

مشتركة للرحالت داخل المدينة ومنها إلى باقي المدن في 

نطاق فزان وباقي مناطق ليبيا. بيان هذه المسارات كما مبين 

 :[4] على النحو التالي 3شكل في 

 

  [4]م  2000: مسارات النقل العام المقترحة لمدينة سبها عام 3شكل 
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 ة المسار األول: يربط قعيد والجديد وعبد الكافي والقرض

 بمحطة القطارات )المقترحة( بالناصرية.

 المسار الثاني: يربط قعيد والمهدية وسكرة ثم المنشية 

 بموقع جامعة سبها )المقترح في المخطط الشامل(.

 ة والناصرية والمهدي المسار الثالث: يربط قعيد والقرضة

وسكرة والجديد بمطار سبها الدولي ومحطة القطارات 

 )المقترحة( بالناصرية.

  المسار الرابع: يربط قعيد والقرضة، والقرضة الشرقية

 )حي الثانوية(، بالمنطقة الصناعية بالناصرية.

كما جاء في المقترح، بالمدينة يتم خدمة مسارات النقل العام 

احتياط )واحدة لكل حافالت  4منها حافلة  45باستخدام عدد 

على النحو بين المسارات موزعة باقي الحافالت مسار( و

ً أطوال المسارات 2جدول المبين في  ، الذي يبين أيضا

 .ومتوسط أزمنة الرحالت عليها

 *م 2000: مسارات الحافالت المقترحة لمدينة سبها عام 2جدول 

 عدد الحافالت طول المسار المسار
متوسط زمن 

 )دقيقة(الرحلة 

1 23.5 11 70 

2 12.7 7 40 

3 25.5 12 75 

4 22.3 11 70 

 [3]م  2000* المصدر: المخطط الشامل لمدينة سبها 

ال وجود ألي من خطوط ومسارات النقل العام  الحقيقةفي 

على أرض الواقع، ويعتمد السكان في تنقالتهم بين مختلف 

األنشطة والخدمات داخل مدينة سبها على السيارة الخاصة 

[4]. 

 محطات االنتظار

مقترحاً  م 2000ط الشامل لمدينة سبها عام تضمن المخط

منها  10,000، النتظار السيارات مكان 14,000لعدد 

مكان موزعة  4,000ضمن المناطق السكنية بينما الباقي 

يبين جدول  ضمن المنطقة المركزية ومراكز األحياء السكنية.

 .[3] على مختلف أنحاء المدينةتوزيع أماكن االنتظار 

 م 2000أماكن االنتظار في أحياء مدينة سبها عام : توزيع 3جدول 

 المحلة

 عدد أماكن االنتظار

 محطات خارج الطرق داخل المناطق السكنية

 400 1,800 عبد الكافي
 400 800 الجديد

  1,000 سكرة

 2,400 500 قعيد

 250 900 المهدية

  1,500 المنشية

 150 1,500 القرضة

 400 2,000 الناصرية

 4,000 10,000 اإلجمالي

 [3]م  2000* المصدر: المخطط الشامل لمدينة سبها 

 يد(الجدير بالذكر أن أماكن االنتظار بالمنطقة المركزية )قع

مكان ضمن محطة مغطاة. غير أن هذه  300شملت عدد 

 ظاراالنتالمحطة لم تلقى طريقها للتنفيذ، تماما كأغلب محطات 

 قعيد في بالمدينة. أما بالنسبة لمحطات االنتظار المنفذة فأغلبها

 طريقة وهي تفتقر إلى التخطيط الجيد خصوصاً من حيث

 .المطلوبةكفاءة الالدخول والخروج ما يجعلها غير مستغلة ب

 

 : انتظار المركبات على شارع جمال عبد الناصر 4شكل 

 المشاة والدراجاتممرات  

المبين  [3]م  2000تضمن المخطط الشامل لمدينة سبها عام 

مقترحاً لممرات المشاة موزعة على كامل ، [4] 5شكل في 

المناطق السكنية ومناطق الخدمات بالمدينة، وتتركز خطوط 
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وممرات المشاة بشكل أساسي حول وخالل مراكز الخدمات. 

اعتبارات خاصة بالمشاة في مناطق وقد تضمن المقترح 

التقاطع مع مرور المركبات، وذلك لضمان سالمة المشاة. كما 

ترتبط هذه المسارات بمحطات الحافالت لضمان تحقيق 

 التواصل وسهولة الوصول المطلوبة لكافة الخدمات واألنشطة.

في واقع األمر هناك قصور واضح في تجهيزات مرافق 

مل أرجاء المدينة. كما إن معظم المشاة والدراجات في كا

السكان يعتمدون بشكل أساسي على استخدام السيارة الخاصة 

ك في تنقالتهم داخل المدينة ألغراض الرحالت المتعددة، لذل

 فإن حركة المشاة عادة ما تكون قليلة ولمسافات قصيرة جداً 

)حول المحال التجارية وداخل مراكز الخدمات العامة وعند 

اد تك تعليمية(. أما بالنسبة لحركة الدراجات فهي الالمرافق ال

 تذكر لندرة مستخدمي الدراجات بصفة عامة.

 

 [4]م  2000المقترحة لمدينة سبها عام : ممرات المشاة 5شكل 

 نقل البضائع والسلع

ل لنقيتم نقل البضائع والسلع داخل المدينة باستخدام مركبات ا

الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تقوم بنقلها من مناطق 

مستخدمة التخزين ومحالت الجملة إلى محالت البيع القطاعي 

برنامج زمني لنقل هذه أي شبكة الطرق العامة. وال يوجد 

و أالبيع بالجملة البضائع والسلع سواء إلى المخازن ومحالت 

 ً لى عمنها إلى محالت البيع بالقطاعي، األمر الذي يؤثر سلبا

 تنقالت السكان خصوصاً في ساعات الذروة.

ت التجارية سواء للبيع بالجملة الجدير بالذكر أن كافة المحال

أو بالقطاعي ال تخضع لمعايير تخطيطية واضحة، وهي 

عشوائي منها تتوزع بجميع نواحي المدينة بشكل أشبه بال

ً في  بالمنظم، محدثة بذلك خلالً في انسيابية المرور خصوصا

عشوائية الحركة بمدخل  6شكل ويبين  .فترات الشحن والتفريغ

 .شارع بن الوليد المعروف بسوق الجملة

 

 (Google Earth 15/01/2015) شارع خالد بن الوليد: 6شكل 

 الحضري وسائل النقل

بناًء على بيانات قسم المرور والترخيص ببلدية سبها، فإن عدد 

قد  م 2012المركبات المسجلة حتى نهاية شهر ديسمبر عام 

تحتل  .4جدول في مركبة، كما هو مبين  31,115بلغ حوالي 

السيارات الخاصة مركز الصدارة حيث يبلغ عددها حوالي 

% من إجمالي عدد  73.5سيارة أي ما يعادل  22,855

مركبة  7,459المركبات، يليها عربات النقل التي يبلغ عددها 

المركبات. وباقي % من إجمالي عدد 24.0أي ما يعادل 

تشمل  % أنواع أخرى من المركبات2.5النسبة المعادلة 

 أخرى. اتمركبت وحافالات األجرة والسيار

 *م2012المرور سبها عام  بقسمالمسجلة  المركبات: أعداد 4جدول 

 % العدد نوع المركبة

 73.45 22,855 سيارة خاصة

 23.97 7,459 مركبة نقل

 0.45 140 سيارة أجرة

 0.30 93 حافلة

 1.83 568 أخرى

 100 31,115 اإلجمـــالي
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 سبها بلدية –: قسم المرور والترخيص المصدر*

 المركبات أعداد في مرصود تنام ثمة إنالجدير بالذكر 

 خالل ا خصوص ذلك لوحظ وقد ،بمدينة سبها المسجلة

 التنامي هذا يستمر أن المتوقع ومن الماضية، القليلة السنوات

 وفرة إلى ذلك ويعزى القادمة الفترة خالل مضطرد بشكل

 .[6] عليها الحصول وسهولة المحلي بالسوق المركبات

 حركة المرور .5

في الفترة الصباحية يالحظ أن حركة المرور بمدينة سبها 

 معظمتتجمع تتركز بشكل كبير في منطقة وسط المدينة حيث 

وعند المصارف التجارية األنشطة اإلدارية والخدمية 

شارع امحمد خصوصاً على شارع جمال عبد الناصر و

 ، كما تتركز بالقرب من المؤسسات"الشارع الواسع"المقريف 

 قلةالتعليمية عند بداية ونهاية اليوم الدراسي. وهي تتميز ب

رة االنسيابية خصوصاً في فترات الذروة. بينما في الفت

المسائية تتركز معظم الحركة المرورية على الطرقات في 

أماكن تركز حركة  2المناطق التجارية. ويعرض شكل 

 المرور في مدينة سبها.

فبنظرة عامة لمنظومة النقل والمواصالت بالمدينة يمكن 

 مالحظة العديد من جوانب القصور والتي من بينها ما يلي:

  هي في األساس ال محدودية اإلشارات الضوئية التي

تعمل بشكل جيد، ونقص العالمات المرورية والتخطيط 

األرضي وخطوط المشاة، كل ذلك يساهم بشكل كبير في 

 ضعف تنظيم حركة السير على الطرقات.

 ي عدم توفر أي نوع من أنواع وسائل النقل العام والجماع

 كيةبين مناطق وأحياء المدينة، إضافة إلى ارتفاع نسبة مل

ة ات واالعتماد الكلي على استخدام السيارة الخاصالمركب

 في التنقل يتسبب في ارتفاع كثافة المرور على الطرق.

  تدني سلوكيات السير على الطرق وانتشار ظاهرة عدم

التقيد بقواعد وآداب المرور، إضافة إلى االنتشار 

التجارية والخدمية خصوصاً على  للتجمعاتالعشوائي 

ة، كل ذلك يتسبب في زيادة إرباك جانبي الطرق الرئيسي

 حركة السير على الطرق.

  معظم محطات االنتظار الواقعة خارج الطرق ال تعمل

بشكل جيد بسبب سوء تصميم المداخل والمخارج 

والتخطيط األرضي من جهة وعدم كفايتها من جهة 

أخرى. كما أن الطرق غير مؤهلة الحتواء أماكن 

لى فإن انتظار المركبات عاالنتظار الجانبية بها، ولذلك 

 جانبيها يؤدي بالضرورة إلى إنقاص سعتها العملية بشكل

 ملحوظ.

 التحليل الرباعي .6

 قبيلفترات سابقة و فيمن خالل دراسة ميدانية قام بها الباحث 

مالحظة عدد من نقاط القوة ونقاط  تتمإعداد هذه الورقة، 

تبينت  الضعف في طبيعة النقل والمرور بمدينة سبها وكذلك

تواجه مستقبل النقل قد الفرص والتحديات التي  كثير من

 والمرور في المدينة.

 نقاط القوة .أ

 مخطط شبكات الطرق الرئيسية الواقعة داخل حدود ال

ً لما جاء  1988لسنة عمراني ال م تم تنفيذها وفقا

بالمخطط، وهي رغم اهترائها وقلة صيانتها إال أنها 

حدده المخطط الشامل  الذيالعام  الهيكلتحافظ على 

 .للمدينة

  م ال يزال قابل  2000وجود مخطط عمراني لسنة

للتطبيق فيما يتعلق بشبكات الطرق رغم قدمه وربما 

 انتهاء صالحيته.

  جل المساحات المخصصة لشبكة الطرق في المخطط

 ، وإذا ما تمال تزال واضحة المعالم 2000الشامل لعام 

المطلوب فسوف يكون رصف الطرق وتهيئتها بالشكل 

لها دور إيجابي في توفير التواصل الجيد وإمكانية 

 الوصول للخدمات والمرافق العامة بكل سهولة ويسر.
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 نقاط الضعف .ب

  لنقل والمواصالت خاص باحديث عدم وجود مخطط

 وحركة المرور بالمدينة.

  عدم وجود االعتماد الكلي على وسيلة النقل الخاصة مع

 والنقل الجماعي داخل المدينة.برنامج للنقل العام 

 ين البضائع والسلع وتجارة عدم وجود مراكز خاصة لتخز

الجملة، وما هو موجود منها جاء على حساب استعماالت 

 أخرى بالمخطط الشامل للمدينة.

  شبكة الطرق ال تغطي كافة أنحاء المدينة ومعظم ما هو

تنقصه بعض المرافق المهمة مثل اإلشارات موجود منها 

يحتاج العالمات المرورية والخطوط األرضية، ومنها ما و

 إلى صيانة جذرية.

  حاد في محطات االنتظار، وما هو موجود هناك نقص

، منها ال يخدم المنطقة المحيطة بها بشكل مناسب

ً بالمنطقة المركزية،  في كثير من يجعلها  ماخصوصا

 .األحيان غير ذات جدوى

 الفرص .ج

  دور المحليات وتقليص تدخل توجه الدولة نحو إبراز

ل السلطات المركزية في الشأن الداخلي لهذه المحليات، ب

فة وتعزيز دور المجتمع المحلي بكياناته ومؤسساته المختل

ة نميفي المشاركة الفاعلة في الشأن المحلي بما في ذلك الت

 .المحلية في كافة مجاالتها

 وهوم 2025عام  لمدينة سبها وجود مخطط عمراني ، 

استخدامه االعتماد عليه و يمكن في مراحله النهائية

 .كأساس في تنمية وتطوير النقل والمواصالت بالمدينة

  هناك محاولة جادة لدى إدارة المرور والترخيص لتحسين

ها قاعدة بيانات وإيجاد منظومة فعالة يمكن االستفادة من

 مستقبال في تحسين األداء المروري بالمدينة.

 

 لتحدياتا .د

 و العمراني السريع في كافة أنحاء مدينة سبها، النم

جميع في والعشوائي النمو غير المنظم ظاهرة انتشار و

 .االتجاهات حول المدينة

  ه لكافة أغراض الرحالت، وتناميارتفاع الطلب على النقل

 بشكل يدعو إلى االهتمام.

  وجود تعديات على المواقع المخصصة لألغراض العامة

 العمراني للمدينة.في المخطط 

  السيارات ً النمو السريع في ملكية المركبات خصوصا

الخاصة، ما قد يكون له نتائج سلبية تتمثل في ارتفاع 

  .بالمركبات درجة اكتظاظ شوارع مدينة سبها

 آفاق مستقبلية .7

 حيث أن منظومة النقل والمرور تحتاج في مجملها إلى إعادة

 نظيمالتالتجهيزات أو الوسائل و وأالنظر سواء بالنسبة للبنية 

ة فإن ذلك قد يساعد على إدخال المنظومات الحديث ،اإلدارةو

التي من شأنها تحسين وتيسير حركة النقل والمرور بمدينة 

 ، وإدخالدارةواإلتنظيم سبها، بما في ذلك تطوير أساليب ال

 .الذكيةمرور نظم ال

 إلى تطويرج غير أن إدحال نظم النقل والمرور الحديثة يحتا

 البنى التحتية بما في ذلك منظومة االتصاالت، ويحتاج إلى

إلى وجود الجدية في تطبيق القوانين، وهو بالتالي يحتاج 

و ر وسائل اإلعالم المتنوعة أبسواء عللسكان برامج توعوية 

المؤتمرات والندوات، أو من خالل المناهج عن طريق 

 .عاتفي المدارس والمعاهد والجام الدراسية

والبناء المخالف مظاهر النمو العشوائي بعض رغم وجود و

ً كبيراً، حتى اآل مام أن، بمدينة سبها إال أن ذلك ال يشكل عائقا

حدث أمتكاملة تأخذ في اعتبارها حديثة وتنفيذ بنية نقل ومرور 

 المج أو في جهيزالتقنيات سواء في مجال اإلنشاء والت

  التنظيم واإلدارة.و التشغيل
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ً في سبمن  يل المفيد جداً معرفة أن الجهود التي تبدل حاليا

ميكنة اإلدارة والخدمات، ومحاولة إدخال منظومة الحكومة 

جة اإللكترونية، سوف يكون له األثر اإليجابي في تقليل الحا

ر كثيلإلى التنقل في سبيل توفير المستندات واألوراق المطلوبة 

 من اإلجراءات اإلدارية.

ا تحتاجه سبها في هذا الشأن هو وجود رؤية إن معموماً، 

 على كافة المستويات، متكاملة وإرادة صادقة من المسؤولين

 والمهتمين وكافة المجتمع بمؤسساته المختلفة.

 الخالصة والتوصيات .8

 الخالصة .أ

  يتميز الهيكل الحضري لمدينة سبها بشبكة طرق تغطي

الشامل، من حدود المخطط كافة أرجاء المدينة الواقعة ض

غير أن معظم أجزاء هذه الشبكة إما غير مرصوف بتاتا 

 أو يحتاج إلى صيانة جذرية.

  م على خطوط للنقل  2000احتوى المخطط الشامل لسنة

 يذ،ها نحو التنفلالعام، غير أن هذه الخطوط لم تالقي سبي

وإن ما نفذ منها هو عدد محدود من محطات انتظار 

 الناصر.الحافالت على شارع جمال عبد 

  م على ممرات  2000احتوى المخطط الشامل لسنة

على للمشاة، غير أنه لم يتم تنفيذ سوى بعض األرصفة 

جانبي الطرق المرصوفة، وهي تحتاج إلى صيانة كبيرة 

 وجذرية في بعض المناطق.

  م أيضاً على 2000احتوى المخطط الشامل لسنة 

 منها المحطات انتظار للسيارات، غير أنه ما تم تنفيذه 

يفي بالغرض المطلوب، ويحتاج إلى إعادة النظر من 

حيث التصميم من حيث الدخول والخروج وتحتاج إلى 

 الصيانة. 

  معظم حركة المرور بمدينة سبها تتركز في المنطقة

المركزية وقرب األماكن المهمة كالمؤسسات التعليمية 

والمرافق الخدمية والصحية، ما يؤدي في كثير من 

إلى حدوث االزدحام في تلك المناطق، وبالتالي  األحيان

 إعاقة المرور وتكرار ظاهرة التأخير.

 اإلشارات الضوئية تفتقر الطرق للمرافق الالزمة لها ك

والعالمات المرورية والخطوط األرضية، واإلنارة 

، والعالمات اإلرشادية، واألشجار لتوفير الظالل للمارة

 بهجة واألمان.الطرق العلى وغير ذلك مما يضفي 

  يبدو أن تدني مستوى شبكة الطرق وضعف إدارة المرور

قد أديا باإلضافة إلى عوامل أخرى، إلى تدني سلوكيات 

 المرور وعدم التقيد بقواعد وآداب المرور.

 التوصيات .ب

  على الجهات المعنية ببلدية سبها وضع برنامج ينبغي

 ها،للصيانة الدورية وإلعادة تأهيل شبكة الطرق بمدينة سب

رصف األجزاء الواقعة ضمن حدود ضرورة إضافة إلى 

شبكة الطرق بوجه عام وتزويد  المخطط الشامل للمدينة.

على أداء  التي تساعدهابالتجهيزات والمرافق الالزمة 

 .يجبدورها كما 

  ينبغي ً دراسة  ،على الجهات المعنية ببلدية سبها أيضا

 ،والعشوائي أوضاع االمتداد العمراني غير المنظم

فق والنظر في إمكانية معالجة أوضاعها وتحسينها بما يتوا

 نيةواالتجاهات العمرانية بالجيل الثالث للمخططات العمرا

 التي هي اآلن في طور االعتماد.

  النقل والمرور بمدينة سبها في إطار تحسين منظومات

ينبغي التركيز على إدخال المنظومات الحديثة في مجال 

 إدارة وتنظيم ومراقبة المرور، وهذا سوف يساعد كثيراً 

 في تحسين حركة النقل والمرور بالمدينة.

  ينبغي أيضاً، إضافة إلى ما ذكر في الفقرة السابقة، إدخال

لكترونية، التي اإل ومةكوالحمنظومات الميكنة اإلدارية 
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زز فرص التنقل عبدورها سوف تقلل الحاجة إلى التنقل وت

 واالنتقال الفعال في كافة أرجاء المدينة.

  المروري عبر واإلرشاد االهتمام بالتوعية والتثقيف

س وسائل االعالم ومن خالل البرامج التعليمية في المدار

ر والمعاهد والجامعات، وبما يكفل تحقيق فهم مشترك لدو

 آدابسلوك والمرور في التنمية الشاملة وأهمية التقيد ب

 وقواعد المرور.

  المزيد من الدراسات واألبحاث المتعلقة بحركة المرور

وسلوكيات مستخدمي الطرق، إضافة إلى ضرورة توفير 

ة واألسبوعي قاعدة بيانات متزامنة مع المتغيرات اليومية

في مدينة  نظمة النقل والمروروالشهرية والسنوية أل

 سبها.
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