العقد اوىل اخلطوات خماطبة البلدية لتحديد
حرم الطريق ثم بعد ذلك نبد�أ التن�سيق مع 19
جهة حكومية خمتلفة للخدمات التي يت�ضمنها
هذا امل�شروع ثم نن�سق مع وزارة الداخلية ممثلة
يف هند�سة املرور الخذ املوافقات على الت�صاريح
فعندما تاتي هذه االخت�صا�صات حتت مظلة
واحدة �سوف تختلف االمور وت�صبح اكرث �سهولة
وي�سر فعلي �سبيل املثال ووفقا للقانون اخلا�ص
بالهيئة �سي�صبح حرم اي طريق ملك للهيئة بعد
ما كان امللكية لبلدية الكويت ومعنى ذلك اننا
لن نخاطب البلدية واجلهات الذي نذهب للن�سق
معها �ستكون حتت مظلة الهيئة مثل املوافقة
على الت�شوينات من البلدية والرتاخي�ص من
الداخلية والطرق البديلة والتحويالت فهذه
االمور �ستكون �ضمن اخت�صا�صات ادارة داخل
الهيئة .فكما نعلم ان اجلهة املنفذة للطرق
هي وزارة اال�شغال واجلهة املنظمة للمرور هي
الداخلية واجلهة التي متلك االر�ض هي البلدية
فلو ان الثالث جهات حتت مظلة واحدة �سيتم
التناغم والتن�سيق بينهم على ا�سا�س اقامة
�شبكة طرق �سليمة وحل م�شاكل املرور فالبد ان
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كذلك بع�ض اجلهات التي لي�س لها عالقة
بامل�شاريع مت توزيعها ح�سب وجهة نظر االدارات
التي �ستنقل منها االخت�صا�صات .
هل هناك الية معينة للتعامل مع قانون
الهيئة وحتويله من جمرد قانون على
ورق اىل خطوات ي�سهل تنفيذها على
االر�ض؟
نحن االن يف مرحلة انتقالية ومن يقر�أ قانونالهيئة يرى اعمال ومهام ج�سام ونحن كمجل�س
ادارة والعاملني يف الهيئة والوزرات املنقول
اداراتها واخت�صا�صاتها مل يكن لدينا اليه
لتطبيق القانون لذا كانت خطوة اوىل منذ توقيع
اتفاقية مع احد املكاتب اال�ست�شارية العاملية
متخ�ص�صة يف و�ضع �سيا�سة الهيئة والر�ؤية
واالهداف وكيفية حتويل القانون من على الورق
اىل ار�ض الواقع باال�ضافة اىل اجلهاز الذي
نحتاجه فعليا للقيام باملهام اىل ان يتم االنتهاء
من هذه االتفاقية التي �ستكون جاهزة خالل
من  6ا�شهر اىل �سنة ف�سوف نعمل من خالل
االلية االنتقالية ونقول ان نقل االدارات من
الوزرات اىل هئية الطرق �سيكون اداري فقط

مبعنى ان قطاع هند�سة الطرق مثال يف وزارة
اال�شغال العامة �سوف ينقل بوكيله امل�ساعد
وم�شاريعه ومديريه ور�ؤ�ساء اق�سامه فبدال من
ان هذا الهيكل الوظيفي �سيكون حتت م�سئولية
الوكيل امل�ساعد �سيكون حتت م�سئولية مدير
عام للقطاع بهيئة العامة للطرق والنقل الربي .
ماهو الدور الذي ميكن ان تلعبه الهيئة
يف تطوير وحتديث القطاعات التي
�ستن�ضم اليها؟
 اذا ركزنا يف م�شاريع الطرق مثال �ستجد اناغلب ا�سباب تاخر امل�شاريع يرتكز يف �سببني
رئي�سني االول الدورة امل�ستندية والثاين التن�سيق
مع اجلهات احلكومية االخرى ويف جميع دول
العامل جتد ان �صناعة الطرق واملوا�صالت
وغريها من االمور املتعلقة حتت مظلة واحدة
واذا راينا قانون ان�شاء الهيئة فقد �شمل كافة
هذه االمور املتناثرة يف عدة جهات يف الدولة
حتت مظلة واحدة فهذا �سيكون له دور ايجابي
يف �سرعة اتخاذ القرار واخت�صار الدورة
امل�ستندية فعندما كنا يف وزارة اال�شغال وعندما
نريد مبا�شرة العمل يف اي م�شروع بعد توقيع

حـــــــوار

القانون يخت�صر الدورة
امل�ستندية وي�سهم يف تنفيذ
امل�شاريع بعيدا عن الروتني

لدينا خطط وبرامج لتنظيم
عمل النقل اجلماعي مبا ي�سهم
يف احلد من االزمة املرورية

قرار نقل االخت�صا�صات
مت مب�شاركة كافة اجلهات
احلكومية املعنية

