
 SQ  ٣مجلد    هـ١٤٢٣ شوال – الظهران – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن –الهندسي السعودي السادس  المؤتمر

 صناعة الطرق الخليجية جمعية هندسة الطرق الخليجية ودورها في مجال

 
 ١صالح السويلمي

 
 رئيس جمعية هندسة الطرق الخليجية   : ١

   ٢٤٨٩٩٩٦ فاكس٢٤٨٩٩٦٢ تلفون ١١٤١٧ الرياض ٢٧١٠٨ ص ب :عنوان المراسلة
 Email: swailmi @ zajil.net 

 

 ملخص ال

بناء وتشييد الطرق تطور المقاول والمهندس الوطني الخليجي حيث أصبح لـدول            خالل العقود الثالثة الماضية صاحب      

وبعد  أن  أصبح هناك عناصر وطنية متخصصة ومؤهلة ألداء           . الخليج قاعدة وطنية من مقاولين وإستشاريين خليجيين        

بين دول مجلس التعاون    دور بارز في مجال التطوير النوعي أصبح هناك حاجة لبرنامج ُيعنى بتكامل الجهود والخبرات               

في مجال هندسة الطرق من حيث توظيف التطور التقني والتقدم العلمي خصوصاً وأن دول المجلس التعاون تعتمد على                  

ضمن هذا اإلطار وماتشكله صناعة الطرق في دول الخليج من دور بارز للمهندس الخليجي في               . الطرق بشكل رئيسي    

 السمو والمعالي وزراء النقل والمواصالت بدول المجلس بإنشاء جمعية هندسـة            برامج التنمية فقد صدر قرار  أصحاب      

الطرق الخليجية ، إن جمعية هندسة الطرق تعتبر األرضية الخليجية التي تلتقي فيها جهود وبرامج القطاع العام والقطاع                  

وتسعى جمعية  .  مجال هندسة الطرق     الخاص والمهندسين الخليجين لتمثل منظومة متكاملة لنقل التقنية وتبادل الخبرة في          

هندسة الطرق لتطوير مهندسي الطرق مهنياً وفنياً من خالل عقد الندوات والبرامج التدريبيـة ، كمـا تسـعى لتـوفير                     

هذه . التسهيالت الفنية والدراسات المتخصصة للمقاول واإلستشاري الخليجي في مجال الطرق وتسهيل ممارسة المهنة              

ن عرض لخطط وبدايات جمعية هندسة الطرق الخليجية في محال تطوير ممارسة العمل الهندسـي               الورقة هي عبارة ع   

لقطاع الطرق من حيث نقل التقنية وتبادل الخبرة بين دول الخليج وكذلك تنفيذ برامج التدريب لرفـع كفـاءة المهنـدس                

 .الخليجي 
 

 رق ، جمعيةطرق ، تدريب ، تأهيل ، مجلس التعاون ، مهندسي ط  :كلمات دالة 

 
 

ABSTRACT 

During the last three decades, Gulf countries have experienced extensive development including road 
industry. Road networks play a significant role to the Gulf Cooperation Council (GCC) countries 
in-terms of economically and strategically. Road transportation is the main transportation mode for 
all the GCC countries. Lately, the GCC countries have build up a strong national road industry.  Such 
industry includes experienced and trained engineers, qualified engineering firms, and capable road 
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contractors.  This lead to the need of having a professional platform to integrate and exchange plans 
and to develop road engineering profession.  Based on that, the GCC transportation ministers council 
has established Gulf Road Engineering Society (GRES).  This paper discusses the objectives and the 
role of GRES on training and road technology transfer.  Also, it discusses the professional 
qualification programs for GCC road engineers.  Such programs include training and professional 
certification. 

 مقدمة. ١

ومن الدور المهني لجمعية هندسة الطرق إيجاد أرضية للتكامل الخليجي في مجال الدراسات والبحوث العلميـة وهـذا                  

الجانب يعتبر ذو أهمية كبيرة حيث أن هناك حاجة شديدة لتنظيم وتخطيط البحث العلمي الخليجي ، كما ان التكامل الفني                    

البحث العلمي في دول مجلس التعاون سواء كانت من حيـث التمويـل أو   في هذا الجانب سوف يعالج كثيرا من عوائق         

التخطيط أو التنسيق ، إن دواعي التكامل الخليجي العلمي له مسببات متعدده أهمها نقص الكفاءات الفنية القـادرة علـى                    

وجه في الغالـب    تنفيذ الدراسات المتخصصة ، وضعف الثقة لدى قطاع الصناعة بمؤسسات البحث العلمي الخليجي والت             

لمؤسسات خارجية ، وعلى هذا األساس فإن لجمعية هندسة الطرق دوراً في تكامل الدراسات والبحوث في مجال الطرق               

وهذا الدور يعتبر دوراً رئيسياً خصوصاً وأن هناك ضعف وتقصير في هذا المجال رغم توفر الدراسات العلمية . والنقل 

أن البحوث العلمية التي تـم تنفيـذها   )  ١٤٢١ ، العبدالقادر هـ١٤٢١بوحجي ( لدى كل دولة ، بينت إحدى الدراسات      

 دراسة في مجاالت العلوم المختلفـة       ٤,٥٠٠في دول مجلس التعاون بلغت      هـ   ١٤٢٠حتى  هـ  ١٤١٠خالل الفترة من    

ون لدول الخليج    التوزيع النسبي لتلك الدراسات في دول مجلس التعا        ١ ويوضح الشكل ،  في المجال الهندسي    % ٣٩منها  

 إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات دول مجلـس  ) هـ١٤٢١ الرشيد والسليمان ، (كما أشارت بعض الدراسات  . العربية  

التعاون في المجال الفني نظرا لطبيعة العولمة وبرنامج تحرير اإلقتصاد العالمي وفتح المنافسة ووجود تكتالت إقتصادية                

أشـارت اإلتفاقيـة    حيـث   سي وبرامج التطوير والدراسات الفنية في موقع منـافس ،           دولية مما يجعل اإلحتراف الهند    

فـي اسـتنباط مجـاالت      " ........ إلى التعاون   هـ   ١٤٠٢اإلقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام         

وم التطبيقية والتكنولوجيا   التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعل             

 ....... "وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتالءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في  التوزيع النسبي لمشاريع البحث العلمي ١شكل 
 

 %٢١الكويت 

 %٢االمارات 
 %٨البحرين 

 %٦١السعودية 

 %٤مان ع

 %٤قطر  
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 نجد أن تفاوت المستوى المهني للمؤسسات الهندسية المهنية في دول مجلس التعاون يؤكد أهميـة                هذا ومن ناحية أخرى   

التفاوت فـي   ) هـ١٤٢١شبالق ،   (    التكامل لنقل الخبرة وتفعيل وتقوية برامج التدريب ، وقد بينت بعض الدراسات             

 :جدول التالي  الالجانب المؤسسي للجمعيات والهيئات المهنية الخليجية وذلك كما يتضح من
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ضرورة دعم وتفعيل التعاون الخليجي المهني ودعم الهيئات المهنية لتؤدي دورها المطلوب في             يتبين من الجدول السابق     

يكون له دعـم مباشـر فـي         دريب ونقل التقنية مما   المجال الهندسي من حيث تطوير الممارسة ورفع مستوى برامج الت         

 .برامج التنمية لدول المجلس 

 

 ومن زاوية أخرى يمكن تحليل وضع العمل الهندسي المهني الخليجي بأنه يحتاج إلى سياسة عامة أو إستراتيجية  شاملة       

ه على التغيير والتطور ، وقـد       تحدد األهداف وتضع األطر آلليات التكامل والتعاون وترفع من قدرات مؤسساته وهيئات           

ـ ١٤٢١ بوحجي ،    (أشارت بعض الدراسات     إلى تصور عن مستويات التغيير الممكنة والتي تشمل التغيير الهندسي          )  ه

اإلستراتيجي على مستويات المواقع القيادية الهندسية لتكون أكثر قدرة على التكامل الخليجي واألقليمي ، وكذلك التغيير                

وذلك لرفع األداء الهندسي ، كمـا يشـمل      ،   من تكامل الخطط والبرامج الهندسية مع مثيالتها اإلدارية          الهندسي اإلداري 

ذلك التصور التغيير الهندسي التشغيلي من خالل وضع آليات التكامل والتعاون بين المستويات التنفيذيـة فـي العمـل                   

 .)  هـ١٤٢١، العبيداني ( ة  التصور العام لمستويات التغيير الثالث٢شكل يوضح الالهندسي ، 

 
 

  تغيير هندسي إستراتيجي

 
 

 

  تغيير هندسي إداري

 
 

 

  ير هندسي تشغيلييتغ

 

  درجات التغيير اإلستراتيجي في العمل الهندسي الخليجي٢شكل 
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 الرشـيد   ( هذا وتعتبر الجمعيات والهيئات المهنية آليات للتكامل الهندسي والفني ، حيث أشـارت إحـدى الدراسـات                  

ـ ١٤٢١والسليمان ،    ل تكامل مراكز البحوث والجامعات الخليجية لتعمل       أن توفر تلك الهيئات المهنية سوف يفعّ      إلى   ) ه

والتي بدأ دورها في مجال التكامل والتعاون الهندسـي ،  ، ضمن إطار تكاملي يخدم برامج التنمية لدول مجلس التعاون       

ء نقابة أو هيئة للمهندسين الخليجيين يمكن أن يكون لها دور في تحقيق عدد مـن                نشاإأن  إلى  حيث أشارت تلك الدراسة     

 :األهداف أهمها 

 . تنظيم القيام بالمهنة وتطويرها واإلستفادة من التقدم العلمي -١

 . المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنفيذ مؤتمرات محلية -٢

 . تسجيل وتصنيف المهن الهندسسية على مستوى خليجي -٣

 .  االتصال بين الجامعات الخليجية نحو تنفيذ مشاريع وبرامج علمية وبحثية مشتركة -٤

 .تصال بين الجهات الحكومية ذات العالقة بالعمل الهندسي وإيجاد اطار للتكامل الخليجي  اال-٥

 

) .  هـ١٤٢١ هـ، ١٤١٩السويلمي ، ( خالل العقد الماضي تطورا ونضوجا كبيرين الخليجي وقد شهد العمل الهندسي 

حيث يعتبر قطاع هندسة الطرق أحد تلك القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً ، بل أن صناعة الطرق أصـبحت كبيـرة        

خـالل العقـدين    و. وإعتمدت على العنصر الوطني مما ساعد المهندس الخليجي على تنمية قدراتـه ودوره المهنـي                

بدأ يبرز وبشكل واضح معدل التسابق في مجال تطبيق العلـم الحـديث             الماضيين إزداد حجم إنفتاح العالم على بعضه و       

 .والتقدم التقني في جميع مجاالته وفي المجال الهندسي بشكل كبير 

 األهداف . ٢

ضمن إطار الجهود القائمة لتطوير وتفعيل العمل الهندسي المهني الخليجي فإن هذه الورقة عبارة عن تعريف بجمعيـة                  

ية وتعريف بجوانبها المؤسسية والتنظيمية ، وكذلك تشتمل الورقة على برنامج التـدريب وتبـادل               هندسة الطرق الخليج  

الخبرة ونقل التقنية في مجال تطوير ممارسة العمل الهندسي لقطاع الطرق ضمن دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج                    

 .العربية 

 الوضع القائم وفرص النجاح . ٣

هندسية بما فيها قطاع هندسة الطرق  نقصاً في العنصر الهندسي الوطني إن لم يكـن  قبل ثالثة عقود شهدت القطاعات ال    

غيابه في المواقع التخصصية ، وبسبب ذلك الواقع كان أغلب المهندسين الوطنيين  يتولون مهام غير هندسـية ويغلـب                    

بدأ بعد ذلك يتزايد عدد المهندسـين       ثم  . عليها الطابع اإلداري والقيادي وذلك لحاجة أجهزة هذه الدول للعناصر المؤهلة            

بل كان للمهندس الخليجي فرصة كبيرة إلكتساب الخبرة        . الخليجيين وبدأ يتزايد معدل ممارستهم للعمل الهندسي المباشر         

من خالل المشاريع المتعددة لخطط التنمية ، وإلعطاء تصور عن حجم مشاريع تلك الفترة فقد أنفقت دول الخليج أكثـر                    

ـ ١٤٢١السويلمي ،   ( ار دورالر في مشاريع البنية التحتية        ملي ٢٥من   إال أن مفهوم الممارسة المهنية وأهميتها لم       ) .  ه

تتبلور كعامل رئيسي للعمل الهندسي إال في بداية الثمانينات الميالدية حيث بدأ إنشاء الجمعيـات والملتقيـات واللجـان                   

 . تطور العمل الهندسي من منظور مهني وتخصصي وخالل هذه الفترة بدأ . الهندسية في دول الخليج 

 

وبشكل عام تشكل شرائح ممارسة العمل الهندسي في دول الخليج ثالث شرائح وهي القطاعات الهندسية الحكومية وشبة                 

وت تتفا. الحكومية ، و القطاع الخاص المتمثل بالمكاتب الهندسية اإلستشارية ، والشريحة الثالثة هي المهندسين األفراد                
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القطاعات الهندسية سواء كانت حكومية أو شبة حكومية مثل شركات البترول الخليجية من حيث عدد المهندسين وحجـم    

ـ  ١٤٢١ السويلمي ،    (األنشطة الهندسية    ، ولكن وبشكل عام فإن القطاعات الهندسية الصغيرة لدى بعض األجهزة           )   ه

ندسي مع نقص في برامج التدريب واإلهتمام بممارسة المهندس للعمل          الحكومية يغلب عليها الممارسة التقليدية للعمل اله      

أما من حيث هندسة الطرق فهناك ممارسة فاعلة من قبل مهندسـي            . الهندسي على أساس التخصص واإلنتماء المهني       

ـ                      م تلك القطاعات المرتبطة بإنشاء وصيانة الطرق ، بل إن تلك اإلدارات الهندسية تتميز عن غيرهـا مـن حيـث حج

أما على مستوى المكاتب الهندسية اإلستشارية ، فخالل العشر سنوات الماضـية زاد             . الممارسة المهنية لهندسة الطرق     

وتحت . عدد المنهدسين الوطنيين في بعض دول الخليج عن حاجة القطاع العام وبدأ المهندسون التوجه للقطاع الخاص                 

وقطاع إستشاريي هندسة الطرق مـن القطاعـات   . هندسية واإلستشارية هذا التأثير حدث تزايد كبير في عدد المكاتب ال    

التي تكونت فيها قاعدة وطنية من المكاتب اإلستشارية المتخصصة في مجال هندسة الطرق ولعبت دوراً كبيراً في نقـل                   

ومـن  . لبحث عن التميز    التقنية ، وهذا التزايد كان عامالً رئيسياً لتحقيق الممارسة المهنية وذلك تحت دافع المنافسة وا              

ناحية أخرى فإن األمان الوظيفي والنجاح اليتحقق في القطاع الهندسي الخاص إلى بالتميز في الممارسة المهنية وهـذا                  

أما .  بخالف الوظائف الهندسية بالقطاع العام والتي تتميز إلى حد ما باألمان الوظيفي بخالف مستوى الممارسة المهنية                 

. لممثلة لقطاع ممارسة العمل الهندسي فهي المهندس الفرد وهو وحدة القطاع الهندسي في جميع أشكاله                الشريحة الثالثة ا  

وعلى هذا األساس فقد إستهدفت الجمعيات المهنية تطوير األداء المهني للمهندس كأساس لتطوير أداء ممارسـة العمـل                  

ـ ١٤١٦قصير ،   ال( وقد أشارت بعض الدراسات     . الهندسي لدى المهندس بعد تخرجه       أنه فـي الـدول المتقدمـة       )  ه

 سنة ، وفي دول الخليج تقوم النقابات والجمعيـات واللجـان            ١٥٠تأسست الجمعيات والهيئات لتعنى بتطوير المهنة منذ        

الهندسية بدور تطوير المهنة الهندسية ، ولكن وبشكل عام ال يمكن قياس فاعلية البرامج الوطنية مع تلك التي في الدول                    

تقدمة ، وقد يكون ذلك بسبب قصور في فاعلية برامج تطوير المهنية من حيث الخبرة والمستوى الفني ، وقد يكـون                     الم

بسبب عدم تكامل القطاعات الهندسية في القطاعين العام والخاص مع جهود بـرامج الجمعيـات المهنيـة الخليجيـة ،                    

 المهنة لوحدها ، وإنما هي أرضية تلتقي فيها جهـود جميـع             فالجمعية أو أي هيئة مهنية اليمكن لها القيام بمهمة تطوير         

القطاعات ذات العالقة بالمهنة وتتكامل لتطوير العمل المهني ، وبشكل عام يمكن اإلستخالص بأن تطور المهندس الفرد                 

ذلك المهندس  في القطاعات الهندسية بدول الخليج يعتمد بشكل رئيسي على مقر عمله ، فإذا كانت الجهة التي يعمل فيها                   

تنتهج برامج التدريب وتحفز وتقّيم التأهيل المهني فإنه يغلب على منسوبيها اإلرتقاء المهني ويوجد مـنهم مـن يحمـل                    

أمـا اذا كانـت الجهـة التضـع     . درجات مهنية ومنهم منه يحمل عضوية لهيئات مهنية معروفة في مجال التخصص            

يغلب على منسوبي تلك الجهة من مهندسين القصور في المفهوم والدور           التطوير والتأهيل ضمن برامجها الرئيسية فإنه       

 .المهني 

 أهداف الجمعية . ٤

تم إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية بقرار مجلس وزراء النقل والمواصالت لدول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج                   

تتم إدارة الجمعية من خـالل مجلـس         هـ ، و   ١٤١٨/ ٢٤/١١العربية وذلك خالل إجتماعهم الوزاري السادس بتاريخ        

إدارة من تسعة أعضاء من دول المجلس ممن لهم إهتمام وتخصص في مجال هندسة الطرق ، ومدينة دبي هي المقـر                     

 بدولـة اإلمـارات العربيـة       الرئيسي للجمعية حيث تم إنهاء إجراءات التسجيل لدى وزارة العمل والشئون اإلجتماعية           

لى المشاركة في رفع كفاءة ممارسة العمل المهني في مجـال صـناعة الطـرق ، ويمكـن                  ، والجمعية تهدف إ    المتحدة

النظـام االساسـي    ،   هــ    ١٤١٨محضر إجتماع وزراء النقل والمواصالت ،       (إختصار أهداف الجمعية بالنقاط التالية      

يـة المتحـدة ،     إشهار جمعية هندسة الطرق حسب قانون دولـة اإلمـارات العرب           هـ،   ١٤١٨لجمعية هندسة الطرق ،     

 ) :هـ١٤٢٠
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 السعي إلى توحيد المواصفات والمصطلحات واألنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بتصـميم الطـرق وتسـيير                -١

 .المركبات بدول المجلس 

 . تشجيع البحث العلمي وإعداد الدراسات لتطوير شبكات الطرق وتحسين أدائها -٢

لتعاون مع الجمعيات والهيئات الخليجية والعربية والعالمية واالشتراك في          إقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة با     -٣

 .المؤتمرات ذات العالقة 

 . إنشاء مراكز للمعلومات تعني بجمع كافة المعلومات الخاصة بعلوم وهندسة الطرق ونشرها -٤

 . لتدريب المستمر  االرتقاء بالمستوى الفني والمهني لمهندسي الطرق وذلك من خالل برامج التطوير وا-٥

 تشجيع الدور الذي تقوم به المكاتب الهندسية الخليجية العاملة في مجال هندسة الطرق مع اقتراحات اآلليات المناسبة                  -٦

 .لتطوير أدائها

 . إعطاء االعتبارات البيئية أهمية كبرى في أعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل للطرق -٧

 . رفع مستوى السالمة المرورية على الطرق وإيجاد األسلوب األمثل الستخدامها  العمل على-٨

 . العمل على وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق -٩

 . تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاص الجمعية -١٠

 . إصدار النشرات والمجالت التي تخدم المهنة وترتقي بها -١١

 وير هندسة الطرق برنامج الجمعية لتط. ٥

يعتبر تطوير ممارسة العمل الهندسي والتنظيم المهني اإلطار الرئيسي لنشاط الهيئات المهنية ، وبشكل عام فإن تطـوير                  

ممارسة العمل الهندسي يرتكز على محورين أساسيين وهما أوالً الجمعيات والهيئات المهنية بما تقوم بـه مـن تنظـيم                    

ن خالل اللقاءات والندوات المهنية أو من خالل الدوريات التي تُعنى بكل تخصـص أو               وتوجيه وتطوير للمهنة سواء م    

مجال عمل هندسي ، كما تقوم تلك الجمعيات والهيئات باإلتصال والتواصل مع القطاعات الهندسية لتنفيذ بعض البرامج                 

سية وهذا الجانب مؤثر رئيسي في تفعيل       المهنية ، أما المحور  الثاني فهو الوعي واإلهتمام المهني لدى القطاعات الهند            

برامج التأهيل المهني ، حيث تقر تلك القطاعات الهندسية ما يتم من إجراءات وتنظيمات للمهنة وتجعلـه جـزءاً مـن                     

برامجها الهندسية ، فعلى سبيل المثال إذا أقّرت الهيئات المهنية درجات تأهيل مهني للمهندسين فإن تلك القطاعات تقـّرة        

وبشكل عام فإن ممارسة العمل الهندسي في       . ده في إجراءات التعيين وترقي المهندسين وإعتماد األعمال الهندسية          وتعتم

دول الخليج يمر بمرحلة تختلف عن المراحل السابقة من حيث أهمية دوره الحيوي في التنمية ومواصلة التقدم خصوصاً                  

كما أن تزايد أهمية تطـوير  . ك لتوفر المهندس المؤهل علميا      وأن خطط التنمية أصبحت تعتمد على القطاع الخاص وذل        

مستوى التنمية الوطنية وهذا يحتّم توفر مستوى عال للمارسـة الهندسـية ، هـذا               ممارسة العمل الهندسي تأتي إرتفاع      

ن السابق سواء من    باإلضافة إلى أن إنفتاح العالم وظهور نظام التجارة العالمية يجعل تحديات هذه المرحلة أكثر تعقيداً م               

تزايد دور التقدم العلمي والتطور التقني في مجال      حيث إنفتاح المناسفة أو تطور اإلتصال الدولي، ومن ناحية أخرى فإن            

ضمن هذا اإلطار فقد وضعت جمعية هندسـة        و. العمل الهندسي يجعل التطوير والتأهيل المهني النوعي ضرورة للبقاء          

طوير الدور المهني في مجال هندسة طرق بدول مجلس التعاون ، وتلك الخطة تشـتمل               الطرق الخليجية خطة شاملة لت    

 ) : هـ١٤٢١الكتاب التعريفي للجمعية ، ( على خمسة برامج وهي 
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  برنامج التدريب-١

  برنامج التعاون الخليجي-٢

  برنامج التعاون الدولي-٣

  برنامج تأهيل مهندسي الطرق-٤

 مهني برنامج الوعي والتثقيق ال-٥

 التدريب: أوال

تشمل برامج التدريب على برنامج للندوات وآخر للدورات التدريبية ، أما برنامج الندوات فهو سلسلسة من النـدوات ،                    

وهي عبارة عن لقاء ليوم واحد وتشمل عدد من المحاضرات يلقيها محاضر أو أكثر ، والمحاضر يكون متخصـص أو                    

لندوات إلى تعريف مهندسي الطرق ومسئولي إدارات الطرق بإسـلوب علمـي            خبير في موضوع الندوة ، تهدف تلك ا       

حديث أو تطور تقني جديد مرتبط بهندسة الطرق ، يتم توزيع أماكن تنفيذ تلك الندوات جغرافيا علىمدن دول المجلـس                    

زيـع تنفيـذ تلـك      لنشر فعاليات الجمعية على مستوى الخليج وتوزيع جهود إعداد وتنظيم تلك الندوات ، كما يراعى تو               

أما برنامج التدريب فهو عبارة عن سلسلسة من الدورات التدريبية ، مـدة الـدورة   . الندوات بالتساوي على مدار السنة   

خمسة أيام ويحاضر فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال هندسة الطرق وتطبيقاتها ، وبرنامج التدريب يهـدف                  

النواحي الفنية والتطبيقية ، يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على أسـاس توزيـع             لرفع مستوى مهندس الطرق الخليجي من       

أماكن تنفيذ الدورات في دول المجلس لتحقيق إنتشار نشاط الجمعية ، كما أنه يتم إختيار مقر تنفيذ الدورة على أسـاس                     

توزيع الندوات على دول الخليج     الحاجة وإمكانية حضور وإستفادة أكبر عدد من المهندسين ، هذا ومن ناحية أخرى فإن               

 .يعمل على توزيع الجهود إلعداد وتنظيم الدورات 

 برنامج التعاون الخليجي: ثانياً 

تم إنشاء جمعية هندسة الطرق ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومن هذا الجانب فإن التعاون الهندسي                   

، ويهدف برنامج التعاون الخليجي في مجال هندسة الطرق إلى تبـادل            يعتير جانب رئيسي لبرامج التدريب في الجمعية        

الخبرة وتنظيم أساليب العمل بين القطاعات ذات العالقة في دول المجلس ، وذلك من خالل توظيف الجمعية كأرضـية                   

ـ                   رق وتحـدد   تلتقي عليها تلك الجهود وتتكامل ، حيث يتم تحديد عدد من المسئولين أو المختصين في قطاع هندسة الط

مواضيع البحث وتعد الجمعية تقريراً فنياً عن الموضوع من تعريف المشكلة والواقع والمطلوب تحقيقـة وسـبل ذلـك                   

وآليات وصور طرحه ودراسته وعندما تكتمل أعمال التقرير الفني والتنسيق يتم اإلجتماع برعايـة وتنظـيم الجمعيـة                  

ويتم برنامج التعاون الخليجي في ثالثة أشكال وهي تعاون فنـي           وحضور عضو على األقل من مجلس إدارة الجمعية ،          

 :وتعاون تنظيمي وتشريعي وتعاون عام وذلك حسب التوضيح أدناه 

 

 يهدف هذا البرنامج إلى تبادل الخبرة في المجال الفني وذلك مثل نقل خبـرة نجـاح أحـد                   : برنامج التعاون الفني     -١

 في أحد دول المجلس الى الجهات المعنية في الدول األخرى ، ويتم هـذا مـن         إدارات الطرق أو القطاعات ذات العالقة     

خالل تحديد المجاالت المناسبة لبرنامج التعاون الخليجي من حيث تحقيق نجاح كبير وإلمام علمي بموضوع معين لـدى                

الطـرق ويقـع ضـمن      كما أن هذا الموضوع يكون ذا أهمية وأولية في مجال تطبيقات هندسة             . أحد الجهات الخليجية    

اإلطار العام ألهداف عمل الجمعية ، وبعد ذلك يتم التنسيق بين الجمعية وتلك الجهة إلستقبال عدد خمس مهندسين بحـد                    

وذلك للعمل والتدرب في تلك الجهة لمدة شهر في المجال المحدد ضمن برنامج             ) يمثلون دول المجلس األخرى     ( أعلى  

 .نقل التقنية 
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 يهدف هذا البرنامج إلى تبادل الخبرة في مجال اإلدارة واألنظمة واإلطـالع             : التنظيمي والتشريعي     برنامج التعاون  -٢

على مجاالت النجاح في هذا الشأن لدى الجهات المعنية بدول المجلس ، ويتم تنفيذ البرنامج بصورة مشـابهة لبرنـامج                    

إال أنه بسـبب طبيعـة الموضـوع        . كل دولة   التعاون الفني من حيث تحديد الموضوع ومشاركة دول المجلس بعضو ل          

بخـالف برنـامج التعـاون الفنـي     (اإلدراية والتنظيمية وإلحتمالية مشاركة مدراء مسئولين في مجال هندسة الطـرق        

فتكون مدة البرنامج التزيد عن خمسة أيام ، وتتولى الجمعية التنسيق وإعداد التقرير الفني ، ) المحصور على المهندسين    

لجهة المستضيفة تجهيز مكان عقد اإلجتماعات وتهيئة ما يلزم من إطالع الفريق على تقارير فنية واإلسـتماع                 وتتولى ا 

 .على شرح المسئولين عن موضوع البرنامج 

 

 يهدف هذا البرنامج إلى تبادل الخبرة في المجاالت غير الفنية وغير اإلدارية أو التنظيميـة                : برنامج التعاون العام       -٣

رتبطة بقطاع هندسة الطرق ، وذلك على سبيل المثال ان تقوم الجمعية بترتيب لقاء بين أساتذة مـادة هندسـة                    وتكون م 

الطرق في جامعات دول المجلس لبحث سبل رفع كفاءة المهندس الخليجي من خالل التعليم الجامعي ، وتقوم الجمعيـة                   

تفوق تلك الجهة في ذلك المجال لتكون مقـر اللقـاء           بتحديد الموضوع والجهة المعنية في أحد دول المجلس على أساس           

 .وإدارته ، وتتولى الجمعية التنسيق وإعداد التقرير الفني وال يزيد اللقاء عن يومين 

 برنامج التعاون الدولي: ثالثاً 

ـ                  ور فـإن   يعتبر التواصل واإلتصال الدول في مجال ممارسة العمل الهندسي آلية فاعلة لنقل التقنية ، وضمن هذا المنظ

الجمعية تهدف من برنامج التعاون الدولي هو توظيف إمكانيات وقدرات المهندس الخليجـي وإدارات الطـرق لتنفيـذ                  

والبرنامج في  . برنامج علمي ومنهجي لنقل التقنية في مجال هندسة الطرق من الدول المتقدمة والتي لها تجارب ناجحة                 

دريب تنفذ في إدارات الطرق البارزة في الواليات المتحدة األمريكية من           بداية تطبيقه سوف يتم من خالل تنظيم برامج ت        

، كمـا   ) FHWA(حيث التطبيقات العلمية لهندسة الطرق ، وفي هذا الشأن سوف يتم التنسيق مع إدارة الطرق اإلتحادية                 

 .ة الطرق تشارك الجمعية في تنفيذ البرنامج مكاتب إستشارية أو جامعات أمريكية متخصصة في مجال هندس

 برناج تأهيل مهندسي الطرق : رابعاً 

يهدف برنامج تأهيل مهندسي الطرق إلى إحداث تغيير نوعي في مجال التطوير المهني ، وعلى هذا األساس فإن برامج                   

الجمعية تشمل تنفيذ برنامج إلصدار رخص تأهيل مهني في مجال هندسة الطرق وذلك إلبراز المهندسين المهنيين فـي                  

مجال ، وسوف يعتمد برنامج التأهيل بشكل رئيسي على ثالث جوانب وهي حصول المهندس على برامج تدريب                 ذلك ال 

في مجال هندسة الطرق ، وكذلك تقييم خبرة المهندس في مجال هندسة الطرق ، وأخيراً يجب أن يجتاز المهندس المتقدم   

جال المهني ، والتصور العام القائم وهو محل الدراسـة          لدرجة التأهيل لتقييم مهنجي لتحديد قدرات ذلك المهندس في الم         

 :لمستويات التأهيل هو على النحو التالي 

  مهندس زميل-١

  مهندس عامل-٢

  مهندس خريج-٣

  عضو منتسب -٤
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 برنامج الوعي والتثقيف المهني: خامساً 
 

 وعلى هذا األساس فقد شملت برامج       إهتمت جمعية هندسة الطرق بالدور التوعوي والتثقيفي في مجال ممارسة المهنة ،           

الجمعية إصدار مجلة هندسة الطرق وسوف تعنى بقطاع صناعة الطرق من حيث تقديم ما يستجد في هذا المجال مـن                    

مواضيع علمية وتقنية ، وتكون تلك المجلة رافد معلوماتي للمهتمين في مجال هندسة الطرق سواء في مجال المـواد أو                    

كما أن جهود الجمعية في مجال نشر الوعي والثقافة المهنية          . يين ، أو المشاريع القائمة وتغطيتها       المقاولين أو اإلستشار  

في مجال هندسة الطرق تشمل إعداد موقع بشبكة اإلنترنت ليكون مكمالً لدور ومهام المجلة ، وكذلك محور تواصل بين                   

 .الجمعية وأعضائها والمهتمين بنشاطها 

 الخالصة . ٦

المؤسسية  مشاركة من جمعية هندسة الطرق الخليجية للمؤتمر الهندسي السعودي السادس للتعريف بالجوانب              هذه الورقة 

وشملت الورقة على عرض    . والتنظيمية إلنشاء وعمل الجمعية كأول جمعية هندسية مهنية خليجية تهتم بصناعة الطرق             

ارسة العمل الهندسي لقطاع الطرق ضمن دول مجلـس         لبرامج التدريب وتبادل الخبرة ونقل التقنية في مجال تطوير مم         

التعاون لدول الخليج العربية وكتجربة ناجحة من المنظور المؤسسي والتنظيمي لجمعية هندسة الطرق الخليجية تعتبـر                

هذه الورقة أحد آليات وطرح المؤتمر الهندسي السادس في مجال تطوير ممارسة العمل الهندسي المهني وتطوير أسس                 

  :ويمكن إيجاز الخالصة في النقاط التالية . ط اإلحتراف الهندسي وضواب

 . جمعية هندسة الطرق جمعية تمثل قطاع هندسة الطرق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -١

 .تطور المهندس الخليجي في الممارسة المهنية في مجال هندسة الطرق  تهتم الجمعية ب-٢

تبر مؤشراً ألحد نجاحات التكامل والتعاون بين قطاعات دول مجلس التعاون لدول الخلـيج               جمعية هندسة الطرق تع    -٣

 .العربية ، وهي بذلك إستمرار لدور مجلس التعاون الخليجي في تفعيل الدور اإلقتصادي والفني

 الجديدة من حيث إستشعار للتحديات المستقبلية في ممارسة العمل الهندسي ضمن التحوالت إنشاء الجمعية عبارة عن -٤

 .العولمة وتوجه دول مجلس التعاون لتخصيص اإلقتصاد 

 مراجع

 ٨٦٨بالقرار الوزاري رقم    ) الواليات العربية المتحدة    ( إشهار جمعية هندسة الطرق حسب قانون دولة المقر          .١

 . م الصادر من وزارة العمل والشئون اإلجتماعية بدولة اإلمارات٢٠٠٠لسنة 

، الملتقى الهندسي الخليجـي     " خطوات نحو استراتيجية هندسية خليجية موحدة       " هـ   ١٤٢١بوحجي ، محمد ،      .٢

 .  سلطنة عمان – مسقط –الخامس 

 – نشأته ومجاالته ومعوقاته وتحدياتـه       –البحث والتطوير   "  هـ   ١٤٢١الرشيد ،  أحمد ، السليمان ، أحمد ،           .٣

، ندوة البحث العلمي في دول مجلس " لعربية السعودية تجربة إعداد الخطة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة ا     

 –مدينة الملـك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة          "  الواقع والمعوقات والتطلعات     –التعاون لدول الخليج العربية     

 .الرياض 



 صالح السويلمي TP  ٣مجلد 

لقـاء الممارسـة    ،    " النضوج المهني في ممارسة العمل الهندسي بالمملكة        "  هـ   ١٤١٩السويلمي ، صالح ،      .٤

 .نية في المجال الهندسي بالمملكة العربية السعودية ، اللجنة الهندسية ، الرياض المه

 – مسـقط    –، الملتقى الهندسي الخليجـي الخـامس        " جميعة هندسة الطرق    "  هـ   ١٤٢١ صالح ،  السويلمي ،  .٥

 .سلطنة عمان 

لملتقـى الهندسـي    ، ا " هيئة هندسية خليجية موحدة أم جمعيات هندسية مسـتقلة        " هـ   ١٤٢١شبالق ، عماد ،      .٦

 . سلطنة عمان – مسقط –الخليجي الخامس 

أولويات البحث العلمي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج          "  هـ   ١٤٢١العبد القادر ، أحمد وغيره       .٧

"  الواقع والمعوقات والتطلعـات  –، ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية          " العربية  

 . الرياض –الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مدينة 

، الملتقى  " اعداد وتطوير برامج البحوث المشتركة بين دول الخليج العربي        "  هـ   ١٤٢١العبيداني ، سليمان ،      .٨

 .  سلطنة عمان – مسقط –الهندسي الخليجي الخامس 

أساسـي لترسـيخ القاعـدة    تأهيل وتدريب المهندس السعودي عنصر "  هـ ١٤١٦القصير ، ابراهيم محمد ،   .٩

 .المؤتمر الهندسي السعودي الرابع ، جدة " المهنية والصناعية 

 . دبي – جمعية هندسة الطرق الخليجية – هـ ١٤٢١،  بجمعية هندسة الطرق يالكتاب التعريف .١٠

محضر اإلجتماع السادس ألصحاب السمو والمعالي وزراء النقل والموصالت بدول مجلـس التعـاون لـدول             .١١

  الرياض– األمانة العامة للمجلس – هـ ١٤١٨ ذو القعدة ٢٤ – العربية الخليج

 هـ  ١٤١٨ –النظام األساسي لجمعية هندسة الطرق الخليجية الصادر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية               .١٢

 . الرياض – األمانة العامة للمجلس –
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