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2014/ 8/ 17بتاریخ—2014لسنة115رقــمقانون —دولة الكویت 

البّريقانون إنشاء الھیئة العاّمة للطرق والنقل

-1: ا یليتختص الھیئة في سبیل تحقیق أھدافھا جمیع االختصاصات الالزمة لذلك وعلى وجھ الخصوص م:)4(المادة
بكات الطرق التنسیق مع الجھات المعنیة بالدولة في استخدام واستغالل األراضي المملوكة للدولة في سبیل تنفیذ ش

سوم للھیئة تحدید تعریفة النقل بكافة أنواعھا وفرض الر-2(...). والمترو والسكك الحدیدیة ومحطات االستراحة وغیرھا
رسم -4(...) إجراء التفتیش ومراقبة نشاط األشخاص المرخص لھم بموجب ھذا القانون -3(...) وتحصیل الغرامات 

تخطیط وتصمیم -5.ومتابعة سیاسة النقل للدولة وتنفیذ ما یخصھا من مشاریع منظومة النقل البري وإستراتیجیتھا
، ولھا أن وتنفیذ وتطویر وإدارة وتشغیل وصیانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب أحدث المعاییر العالمیة

ع بما یحقق تسند التنفیذ لجھات أخرى بالدولة لدعم خطط التنمیة الوطنیة والزیادة السكانیة ویوفر احتیاجات المجتم
خرى األمن والسالمة والمساھمة في حمایة البیئة وتوعیة مستخدمي شبكات الطرق ولھا أن تسند التنفیذ لجھات أ

وضع -7(...) . تكون الھیئة مسئولة عن اإلشراف والتنسیق لجمیع المشاریع التي تقع ضمن حرم الطرق -6. بالدولة
سیاسات مزاولة أنشطة النقل البري

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1771759
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یذھا ولھ یتولى مجلس اإلدارة رسم السیاسات العامة للھیئة وإصدار القرارات الالزمة لذلك واإلشراف على تنف:)9(المادة
إعداد میزانیة الھیئة والمؤسسات التابعة لھا والحساب الختامي قبل عرضھما على الجھات -1: على األخص ما یلي

ھا واقتراح وقواعد تنفیذ وإدارة منظومة النقل البري واإلشراف علیاقتراح السیاسات العامة للنقل في الدولة -2. المختصة
اعتماد التقریر السنوي العام عن أعمال الھیئة ووضع نظام انعقاد -3. التشریعات المتعلقة بأھداف واختصاصات الھیئة

ووسائلھا وإصدار وضع سیاسات مزاولة أنشطة النقل -4. المجلس وإجراءات العمل بھ واألغلبیة الالزمة لصحة انعقاده
ویر العمل من خالل اللوائح والتعلیمات الالزمة لتنفیذ القانون كما تعمل على القیام بإصدار التوصیات والدراسات الالزمة لتط

تنظیم وإصدار قرارات تراخیص النقل واألنشطة ذات الصلة ومراقبة -5. تطویر القوانین التي تساعد على تحقیق أھدافھا
ة والدولیة وخطط تبني إصالحات تنظیمیة وتشغیلیة متناسقة مع القوانین المحلیة والخلیجیة والعربی-6. نشاطھا وتراخیصھا

ة والتي األمم المتحدة ذات العالقة ومتابعة االتفاقیات المبرمة مع الدول وقرارات المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات العالق
القیام بكافة المھام واالختصاصات -7. صادقت علیھا دولة الكویت والتعاون مع المؤسسات األجنبیة ومنظمات األمم المتحدة

انون والئحتھ الموكلة إلیھ في ھذا القانون وإصدار جمیع القرارات التي تدخل في اختصاصاتھ والالزمة لتنفیذ أحكام ھذا الق
المساھمة في وضع حلول تنفیذیة وسریعة لتفادي االزدحام -8. التنفیذیة ولھ أن یفوض في بعض ھذه االختصاصات

اییر العالمیة في المروري بالتنسیق مع الجھات المعنیة ووضع معاییر السالمة لجمیع انواع المركبات البریة وفقاً ألحدث المع
یحة من ھذا المجال للحد من حوادث الطرق وإصدار التراخیص لتنفیذ أي طریق أو مكوناتھ بعد الحصول على موافقة صر

.الھیئة حسب سیاساتھا واستراتیجیتھا وقطاعاتھا المتعلق بالدولة

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1771759


...تعاریف

Policyالسیاسة
ً إطاراً وتقدمالقرارات،اتخاذتقودالتيالمبادئمنمجموعة اتالمقترحوتقییمالختیارعاما

.والنشاطات

Strategyاالستراتیجیة
أھدافىإلللوصولالرئیسیةواألفعالاالتجاھاتخاللمنالسیاسة،لتحقیقالعامالشكلتوضح

.السیاسة

Actionالعملخطة Plan
تحقیقلالالزمةوالمواردالزمنياإلطارالمحددة،النشاطاتاالستراتیجیةمندقةأكثربشكلتوضح
.النشاطاتوتقییمومراقبةتنفیذكیفیةحولاإلرشاداتوتقدمالسیاسة،أھداف

Institutionالمؤسسة
بینبادلةالمتالعالقاتوتقولبتقودالتيوالقیودالھیكلیاتالقواعد،مناصطالحيأورسمينظام

.البشر



التالسیاسة الوطنیة للنقل والمواص

مكتوبةةوثیقبأنھاوالمواصالتللنقلالوطنیةالسیاسةتعرف
منتركمشبشكلتنفیذھایجبالتياألفعالوأسسمبادئتقدم
النقلعقطالتطویرالحكومیینوغیرالحكومیینالشركاءقبل

.واالقتصادللمجتمعیقدمھاالتيوالخدماتوالمواصالت

...لیست مجرد وثیقة مكتوبة من قبل شخص
الوثیقة بحد ذاتھا نتاج جھود مشتركة ومتعددة المراحل



صالتمكونات وثیقة السیاسة الوطنیة للنقل والموا
Challengesالتحدیات•
)المنبثقة من تحلیل الوضع الراھن(

Objectivesاألھداف•

Axesمحاور العمل الرئیسیة •

Toolsاألدوات•



التمراحل رسم السیاسة الوطنیة للنقل والمواص

اإلقالع-المرحلة األولى

صیاغة السیاسة-المرحلة الثانیة 

دالحصول على الموافقة والتأیی-المرحلة الثالثة 



التمراحل رسم السیاسة الوطنیة للنقل والمواص
Initiating the processاإلقالع -المرحلة األولى.1

Assess situationتقییم الوضع الراھن.1-1

Involveتأمین انخراط الفعالیات المعنیة .1-4 stakeholders

Identify leadershipتحدید الجھة القیادیة .1-3

Raise awarenessرفع مستوى الوعي .1-2



التمراحل رسم السیاسة الوطنیة للنقل والمواص
Formulating the policyصیاغة السیاسة -المرحلة الثانیة .2

Defineتعریف اإلطار العام .2-1 framework

Ensureضمان الفعل .2-4 action

Selectتحدید أشكال التدخل .2-3 interventions

Setوضع األھداف .2-2 objectives



التمراحل رسم السیاسة الوطنیة للنقل والمواص
الحصول على الموافقة والتأیید-المرحلة الثالثة 3.

Seeking approval & endorsement

Stakeholderموافقة الفعالیات المعنیة .3-1 approval

Stateمصادقة الدولة .3-3 endorsement

Governmentalموافقة الحكومة .3-2 approval
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Policy formulation is complex and continuous

1. Initiating the process

2. Formulating the policy

3. Seeking approval & endorsement

1.1 Assess situation 1.2 Raise awareness

1.3 Identify leadership 1.4 Involve stakeholders

2.1 Define framework

2.3 Select interventions

2.2 Set objectives

2.4 Ensure action

3.3 State endorsement

3.2 Governmental approval3.1 Stakeholder approval



مالحظات على عملیة صیاغة السیاسة

.ىال تنتقل العملیة بالضرورة بشكل سلس من خطوة ألخر1.

.وجھدالعملیة تستغرق وقت، وتتطلب استشارات ومفاوضات2.

.تتطلب وجود إرادة سیاسیة واضحة والتزام3.

.تتطلب مشاركة الفعالیات المعنیة4.

.تتأثر بعوامل اجتماعیة، اقتصادیة وسیاسیة5.
1 2 3 4 5



أسس تقییم سیاسة النقل والمواصالت
.في مراحل الصیاغة المختلفةالتشاوریةدرجة •
.مدى مقاربة جوھر مشاكل النقل والمواصالت•
.التماسك الداخلي للسیاسة•
.االنسجام مع السیاسة العامة•
).الواقعیة(الواقع االنسجام مع •
.توفر إطار للتقییم الذاتي لتنفیذ السیاسة•

:یتطلبالتنفیذ 
وجود خطة عمل لتنفیذ السیاسة-
.على المستوى الوطنيمسؤولةقیادیة ) مؤسسة، وكالة(ھیئة وجود -
.على المستوى االقلیمي والمحليمسؤولة) فروع(ھیئات وجود -



دةوالمعتمالمرسومةالسیاسةتحقیقیتم
یقوتطبصیاغةخاللمنوالمواصالتللنقل

....عملوخططاستراتیجیات

:بالنتیجة



Nationalوطني 

Regionalجھوي

Localمحلي  

لیديوالمكانیة للتخطیط التقالزمانیةاألبعاد 

في
غرا

لج
ى ا

تو
مس

ال

البعد الزمني للتخطیط



Strategyاالستراتیجیة

)سنة15-10بحدود ( بعید مدى زمني -
مدةانطالقاً من المبادئ المقرة في السیاسة المعت-
Goalsتحقیق أھداف بعیدة المدى -
تحدید االتجاھات والمحاور الرئیسیة للنشاطات-

Actionالعملخطة Plan

)سنوات5إلى 0من (مدى زمني قصیر ومتوسط -
سیةانطالقاً من اتجاھات والمحاور االستراتیجیة الرئی-
Objectivesالخطة بمجملھا تحقق أغراض واضحة -
Actionsالخطة تنفذ من خالل نشاطات فرعیة محددة -
لة النشاطات الفرعیة للخطة تحقق غایات واضحة قاب-

Targetsللقیاس  



Objective (of a Plan)
)من الخطة(األغراض 

Something that one’s efforts or actions 
are intended to attain or accomplish.

Target ( of an Action)
)المرامي الكمیة القابلة للقیاس(الغایات 

A desired measurable output of a 
particular Action.

Goal (of a Strategy)
)استراتیجیة بعیدة المدى(األھداف 

The purpose toward which an 
endeavor is directed.

التعاریفمنالمزید
)2030المتحدةلألممالمستدامةالتنمیةأجندةوحيمن(



مكونات خطة العمل للنقل والمواصالت
األغراض العامة للخطة1.
اطاتالغایات القابلة للقیاس للنش2.
مؤشرات األداء3.
)األفعال(النشاطات 4.
مھامتوزیع ال/ تحدید المسؤولیات5.
اإلطار الزمني للتنفیذ6.
تقدیر الموارد المطلوبة7.
وضع آلیة لرصد التقدم8.

1. Objectives

2. Targets

3. Performance Indicators

4. Actions/Activities

5. Assignments 6. Time Frame 7. Resources 8. Monitoring



ضمان التشاوریة 
لخططفي صیاغة واعتماد السیاسات واالستراتیجیات وا

)یةثالث ورشات عمل عاّمة بحضور الخبراء وجمیع الفعالیات والجھات المعن(

Inception Workshopورشة عمل استھاللیة  1.
في بدایة الدراسة–
)األھداف، خطة العمل، النتائج المتوقعة(استھاللي تقریر –

Intermediate Workshopورشة عمل مرحلیة 2.
في منتصف عمر المشروع–
النتائج المرحلیة–
التصورات األولیة عن النتائج النھائیة–
...ممكنةتعدیالت –

Final Workshopورشة عمل نھائیة  3.
في نھایة المشروع–
.عرض مسودة التقریر النھائي–
.الحصول على تعلیقات واقتراحات لصیاغة التقریر النھائي–



ستقبل التنبؤ بالم: معضلة التخطیط األساسیّة



قین درجة عدم الی: معضلة التخطیط األساسیّة
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