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اعداد: بداح العنزي

استقبل وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر سفير استراليا لدى 
الكويت غلني مايلز بحضور مدير عام البلدية 
بالوكالة محمد العتيبي ورئيس قطاع الرقابة 
والتفتيش م.وليد اجلاسم واحمد الشريدة، وقد 
دارت املباحثات الودية بني الطرفني الصديقني 
ومت بحث كل االمور املتعلقة باملجاالت البلدية 

مبا يثري تطويرها على مختلف االصعدة. وتأتي 
زيارة السفير مايلز ملناقشة طلب الكويت بتوقيع 
الرئيسية  وثيقة مش����تركة توضح اخلطوط 
اخلاص����ة بالتحس����ينات املتبعة ف����ي معاملة 

احليوانات والرفق بها في مسالخ الكويت.
من جانبه، أعرب د.صفر عن سعادته بهذا 
اللقاء والذي يجسد العالقة بني الطرفني الصديقني 

نحو متت����ني أواصرها في كل املجاالت ودفعها 
نحو االمام.

من جهته، اكد سفير اس����تراليا على عمق 
العالقات التي تربط البلدين الصديقني، مشيدا 
بدور بلدية الكويت نحو تطويرها خاصة املتعلقة 
باملجال البلدي، معربا عن أمله باستمرار التعاون 

خلدمة مصالح البلدين الصديقني املشتركة.

وزير البلدية والسفير األسترالي بحثا اتفاقية الرفق بالحيوانات في المسالخ

مختبر 
البلدية

انه  د.صف��ر  ذكر 
مت االنتهاء من ترسية 
ان�ش���اء  م�ش��روع 
مختبر الب�ل�دي�ة على 
ال��ش��رك�ات  اح�دى 
وال�ب�ل�دي���ة، وف��ي 
ان�ت�ظ��ار اح��ض�ار 
ال�ك�فال��ة البن�ك�ي��ة 
ل�لش��ركة لت�وق�ي��ع 

العقد.

ردود قياديي البلدية على المالحظات
- مدي����ر عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي أكد 
على معاجلة بعض املالحظ����ات الواردة في التقرير 

وان تتم متابعة التوصيات.
- اك����د رئيس قطاع الرقاب����ة والتفتيش م.وليد 
اجلاسم ان بعض النقاط كانت واضحة ومت تصحيح 
بعض املالحظات الواردة بالتقرير رغم ان ما ورد هي 
عمومي����ات، خاصة ان ذلك يحتاج ملعاجلة القصور، 
مشيرا الى ضرورة ايصال هذه املالحظات للمسؤولني 

لتفاديها.
- نائب املدير العام لشؤون قطاع التطوير م.احمد 
املنفوح����ي ذكر ان البلدية ب����دأت العمل بالتوصيف 

الوظيفي حسب الهيكل التنظيمي.
- نائب املدير العام لشؤون قطاع املساحة م.عبداهلل 

حمادي اشاد بالشفافية املوجودة في البلدية، متسائال 
عن اس����باب ش����مول تقرير ديوان احملاسبة جلميع 

القطاعات.
- نائب املدير العام لشؤون قطاع املالية واالدارية 
عبدالعزيز احلبيب دع����ا الى مواصلة عمل التقارير 
التي تبني املالحظات عل����ى اجلانب املالي حتى يتم 

تالفيها مستقبال.
- نائب املدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.اس����امة الدعيج قال ان التقرير من 

صميم عمل قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية.
-  مديرة ادارة االنشاءات م.عائشة العثمان اكدت 
ان سبب تدني الصرف على املشاريع هو نقل بعض 

املشاريع الى وزارة االشغال.

د.فاضل صفر متحدثا في ورشة العمل

م.عبدالكرمي الزيد

الزيد: نهدف للتحقق من كفاءة أداء النظم الرقابية
� بيئة الرقابة.

� األنشطة الرقابية.
� مخاطر الرقابة.

� املعلومات واالتصاالت.
� املراقبة واملتابعة.

وقال ان مجال الفحص شمل 
تقييم فاعلية تنفيذ املشاريع 
اإلنشائية، حيث اتبع الفريق 
منهجية التدقيق وفق احملاور 

التالية:
� تقييم كفاءة أداء النواحي 

الرقابية والتشغيلية.
� تقيي���م فاعلي���ة تنفي���ذ 

املشاريع اإلنشائية.
ال��ن�ت���ائ�����ج  أه����م   �

والتوصيات.

منهج »كوسو« الذي ينقسم الى 
5 نواح رقابية ميكن عرضها 

على النحو التالي:

انته���ت من إعداد تقريرها في 
شهر فبراير املاضي وكشفت 
من خالله بع���ض ما يتطلبه 
العمل والرقابة  تطور أنظمة 
التشغيلية في البلدية من أجل 
حتس���ن األداء ورفع الكفاءة، 
الفحص كان  ان  الى  مش���يرا 
يهدف ال���ى التحقق من كفاءة 
أداء نظ���م الرقاب���ة الداخلية 
ونظم املعلومات وفاعلية تنفيذ 
املشاريع اإلنشائية مبا ميكن 
من خالله احلكم على كفاءة أداء 
النواحي الرقابية والتشغيلية 

في البلدية.
وأض���اف الزي���د ان مجال 
الفحص ش���مل تقييم كفاءة 
نظم الرقابة الداخلية باستخدام 

أعرب رئيس مكتب املتابعة 
التابع لوزير الدولة لش���ؤون 
البلدية م.عبدالكرمي الزيد عن 
ش���كره وتقديره لفريق عمل 
ديوان احملاسبة )إدارة تقييم 
األداء( على اجلهود الكبيرة التي 
قاموا بها خالل فترة تكليفهم 
مببادرة وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر بشأن عمل تقييم 
البلدية وأعمالها والنظم  أداء 

الرقابية بها.
والتي نتج عنها إجناز تقرير 
تقيي���م أداء النواحي الرقابية 
والتشغيلية في البلدية والذي 
استمر ملدة جتاوزت 11 شهرا.

وق���ال الزي���د ان اللجن���ة 

صفر: ضرورة تشكيل لجنة للقضاء على مشاكل البلدية ومعالجة األخطاء المتكررة
لعملي���ات ت���داول امللفات بني 
املوظفني في األرشيف والعمل 
على سرعة االنتهاء من انشاء 
املختبر املركزي لفحص األغذية 
لتفادي السلبيات املوجودة في 
فحص العين���ات والعمل على 
توفير ك���وادر متخصصة في 
مجال الرقاب���ة والتفتيش مبا 
يتناسب مع طبيعة عمل االدارة 
واالسراع في اعداد خطة مناسبة 
الستخدام نظم أرشفة متقدمة 
على مستوى قطاعات وادارات 
الرقابة  البلدية وقيام قط���اع 
والتفتيش باخطار مكتب الوزير 
بآخر تط���ورات املهمة وأهمية 
االس���راع في تنفيذ املشاريع 
االنشائية وحقوق مشاريع ال� 

.B.O.T
وقال الغباري ان التوصيات 
األقل مخاطرة تندرج في وضع 
معدالت حيادي���ة لقياس اداء 
املوظف والعم���ل على توفير 
كوادر فنية متخصصة مبجال 
الفحص والتفتيش والرقابة، 
وتفعيل ق���رار ديوان اخلدمة 
املدنية بش���أن قواعد وأحكام 
وضوابط العمل الرسمي لضبط 
سير العمل الرسمي في البلدية 
وضرورة تس���كني املسميات 
الوظيفية بالوظائف االشرافية 
والتأكيد على تفعيل نظم الرقابة 
الداخلية داخل القطاعات والعمل 
على تناسب املؤهل مع متطلبات 

الوظيفة.
املزيد  وش���دد على اعطاء 
م���ن الصالحية لقطاع الرقابة 
والتفتيش على ان تشمل تقارير 
البلدي���ة للقيام  جميع فروع 

بواجباته على أكمل وجه.

على صحة املس���تهلك ونقص 
الك���وادر العاملة في التفتيش 

على األغذية.
وأك���د وجود ضع���ف في 
البلدية  ادارات  ب���ني  االتصال 
من خالل ص���رف رواتب دون 
وجه حق وحصول موظفني على 
اموال عامة والهروب بها خارج 
الب���الد وخروج موظف خارج 

البالد دون علم االدارة.
وقال الغباري ان اجلزء املهم 
املراقبة حي���ث تبني عدم  هو 
وجود مراقبة مستمرة من قطاع 
الرقاب���ة والتفتيش على ادارة 
الشؤون االدارية واملالية على 
مدار العام، وعدم قيام القطاع 
بعمل تقارير ربع س���نوية او 
نصف سنوية وحتديد املخاطر 
التي  املترتبة على املالحظات 

وردت بالتقارير.
وتطرق ال���ى نتائج تقييم 
فاعلية تنفيذ املشاريع االنشائية 
حيث يوج���د انخف���اض في 
مستوى الصرف على املشاريع، 
وانخفاض نسبة قيمة األعمال 
املنفذة 19% وهي نسبة متدنية، 
والتأخر في االنشاء في بعض 

.B.O.T �مشروعات ال
وقال ان التوصيات التي مت 
اعدادها مرتبطة مبخاطر مرتفعة 
ومتوسطة، ومنها دراسة األسباب 
التي حتول دون تطبيق الهيكل 
والعمل عل���ى وضع توصيف 
وظيفي واضح ومتكامل وتدعيم 
ادارة نظ���م املعلومات باملوارد 
البشرية املؤهلة واالمكانيات 
املالية الالزمة والعمل على دعم 
النظم الرقابية اخلاصة مبراجعة 
قرارات الترقية ووضع ضوابط 

ف���ي التطوي���ر االداري وعدم 
تناسب االعتمادات املخصصة 
لنظم املعلومات، مش���يرا الى 
ان عدم وجود أرش���يف يؤثر 
على األداء وع���دم وجود عدد 
الكوادر في األنشطة  كاف من 
املالية واإلدارية، وعدم االلتزام 
بالقرارات االدارية اخلاصة بنقل 

املوظفني.
واض���اف ان���ه فيما يخص 
األنش���طة الرقابي���ة فإن عدم 
اج���راء التحالي���ل الكافية في 
مختبر األغذية قد يولد خطورة 

الرقابة.
وأضاف ان الديوان اكتشف 
عدم استقرار الهيكل التنظيمي 
وتعديله ألكثر من مرة وعدم 
وجود توصيف وظيفي واضح 
في االدارات مما ترتب عليه ان 
بع���ض املوظف���ني ال يعرفون 
واجباتهم وعدم مناسبة املؤهل 
العلمي مع بعض املس���ميات 
الوظيفي���ة، نتج عنها مخاطر 

تؤثر على كفاءة سير العمل.
الى عدم  الغباري  وأش���ار 
كفاية عدد املوظفني املتخصصني 

عليه متضمنا تنفيذ التوصيات، 
مش���يرا الى ان الفحص هدف 
ال���ى كفاءة اداء نظ���م الرقابة 

الداخلية.
وقال هناك بعض املعلومات 
لم نس���تطع احلصول عليها 
مثل اجنازات القطاعات ومنها 
االداري���ة واملالية مع محاضر 
الدورية وخطة  االجتماع���ات 
التطوي���ر االداري، حي���ث مت 
العمل عل���ى تقييم كفاءة اداء 
النواحي الرقابية والتشغيلية، 
وكانت النتائج مرتبطة ببيئة 

وقال اننا ننطلق من شعار 
شركاء ورقباء لتشخيص بعض 
التي تواجه أجهزة  املش���اكل 
التعاون  الى  الدولة، مش���يرا 
اجليد بالرغم من نقص بعض 

املعلومات.
من جهته، اوضح مستشار 
وكيل الديوان د.أمين الغباري 
ان محتويات العرض هي نظرة 
ح���ول حيثيات تنفي���ذ املهمة 
التي بدأت مبب���ادرة وطلبات 
من البلدية في 2 مارس 2009 
وبعد انتهاء اجلزء األول ثم الرد 

والتفتيش عليه عبء كبير في 
متابعة االم���ور الواردة ضمن 

التقرير.
وب���ني انه البد م���ن العمل 
بشفافية مع وس���ائل االعالم 
واملجتمع وتركيز الضوء على 
االخطاء حللها والتخلص منها 
ألنها س���بب ف���ي اعاقة تقدمي 
اخلدمات املطلوبة، مشيرا الى 
ضرورة االهتمام باملالحظات 
الواردة بتقرير ديوان احملاسبة 
ومحاول���ة تالفيه���ا ومنه���ا 
املش���اريع الكب���رى بنظام ال� 
»B.O.T« واالهتمام بالتوصيف 

الوظيفي.
واعرب عن شكره للعاملني 
في ديوان احملاسبة واجلهود 
الذي  التقرير  املبذولة الجناز 
كان اعداده بطلب من »البلدي« 
لبيان مواقع اخللل ومحاولة 

حلها.
من جانبه، أكد الوكيل املساعد 
لش���ؤون الرقابة على القطاع 
النفطي في ديوان احملاس���بة 
اسماعيل الغامن ان رقابة األداء 
تختلف عن الرقابة املشروعية 
والنظامية وهي ملعرفة اخللل 
والقصور في النظم وتشخيص 
نق���اط القصور، مؤكدا انه من 
باب احلفاظ على االستقاللية 
فإن الديوان ال يدخل في عمل 

القرار التنفيذي.
وأشاد مببادرة البلدية لعمل 
ه���ذا التقرير الذي اس���تغرق 
اعداده 11 شهرا لطبيعة رقابة 
األداء وخصوصا ان جزءا منه 
يدخل في التحليل، مشيرا الى 
السعي إلرسال التقرير بالشكل 

املناسب.

دعا وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر ال���ى ضرورة 
تشكيل جلنة للبدء في القضاء 
على املش���اكل التي ذكرت في 
تقرير ديوان احملاس���بة حول 
تقييم اداء البلدية من النواحي 
الرقابية والتش���غيلية وعدم 
وض���ع التقرير ف���ي االدراج، 
مشيرا الى املشاكل التي حتتاج 
للمعاجلة وعدم االستقرار في 
الهيكل التنظيمي رغم املوافقة 

على الوصف الوظيفي.
واضاف د.صفر، خالل ورشة 
العمل التي نظمتها البلدية امس 
لبحث تقرير ديوان احملاسبة 
حول تقييم اداء البلدية بحضور 
الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
على القطاع النفطي في الديوان 
اس���ماعيل الغ���امن ومدير عام 
البلدية بالوكالة محمد العتيبي 
وع���دد من القيادي���ني، ان هذا 
التقرير ممتاز ويعالج االخطاء 
املتكررة سنويا ويتصدى لها.

الواسطات  ان  الى  واش���ار 
والتدخالت اخلارجية كانت احد 
االسباب في فترات ماضية في 
تعي���ني موظفني في وظائف ال 
يستحقونها، مؤكدا على ضرورة 
التصدي لهذه الظاهرة حاليا، 
معتب���را ان ارش���يف البلدية 
مشكلة املش���اكل ولم يتم حل 

جزء بسيط من تلك املشكلة.
ودع���ا الى احال���ة التقرير 
الى اللجن���ة العليا للتخطيط 
ملناقش���ته خ���الل االجتم���اع 
املقبل، خاصة التوصيات التي 
لها االثر االيجابي في معاجلة 
اخللل، مؤكدا ان قطاع الرقابة 

خالل ورشة عمل نظمتها البلدية لبحث تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم أداء البلدية

يس�تحقونها ال  مواق�ع  ف�ي  موظفي�ن  تعيي�ن  ف�ي  س�بباً  كان�ت  والت�ي  س�ابقة  فت�رات  ف�ي  الخارجي�ة  والتدخ�الت  للواس�طة  التص�دي 

لجنة حولي تبحث تطوير دوار البدع
تبحث جلنة حولي خالل اجتماعها 
االحد برئاسة م.محمد الهدية االتفاقية 
اخلاصة بدراس���ة وتصميم وتطوير 
دوار البدع. ويتضمن جدول األعمال: 
طلب ش���ركة متدين ملراكز التس���وق 
اضافة انشطة العيادات الطبية ومعاهد 
ال�ل�ي�اق����ة ال�ب�دني����ة واجليمانيزمي 
ملشروع املجمع الترفيهي الكائن ضمن 
القطعة 7 بضاحية الزهراء، طلب جمعية 
الزه���راء التعاونية املوافقة على ضم 
احملالت امللحقة بالسوق املركزي ضمن 
رخصة السوق املركزي، تنفيذ احلكم 
رق���م )2007/2811( بخصوص صالة 
األف���راح الواقعة مبنطق���ة اجلابرية 

صورة أرشيفية لدوار البدع في احدى مراحل تطويرهم. محمد الهديةقطعة 6.


