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صورة جماعية لرؤساء األجهزة الرقابية العربية

م.عادل اخلرافي

م.عيسى حجب

رئيس الهيئة م. جاسم البدر يستقبل وفد مجلس إدارة جمعية مشرف
سليمان البصيريعبدالعزيز العدساني

العدساني نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس التنفيذي لـ » األرابوساي«

وافق اعضاء اجلمعية العامة 
العربي����ة لالجه����زة  للمنظم����ة 
املالية واحملاسبة  العليا للرقابة 
»األرابوس����اي« على قيام ديوان 
احملاسبة باس����تضافة اجتماعهم 
احلادي عشر في الكويت عام 2013، 
وذلك تأكيدا على الثقة التي يحظى 
بها ديوان احملاسبة وتقديرا لدوره 
على صعيد اجهزة الرقابة العليا 
العربية، وبناء على الطلب الذي 

تقدم به الديوان.
كم����ا وافق اعض����اء اجلمعية 
العمومية عل����ى ان يكون رئيس 
دي����وان احملاس����بة عبدالعزي����ز 
العدس����اني نائب����ا ثانيا لرئيس 
التنفي����ذي ملنظم����ة  املجل����س 
»األرابوس����اي«، جاء ذلك خالل 
مشاركة الديوان في أعمال الدورة 
العاشرة للجمعية العامة للمنظمة 
العربي����ة لالجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة »األرابوساي«، 
واجتماع املجلس التنفيذي الثالث 
واالربع����ني والراب����ع واالربعني 
للمنظمة العربية واجتماع جلنة 
تنمية القدرات املؤسس����ية التي 
عقدت في مدينة الرياض باململكة 
العربية السعودية خالل الفترة من 

24 الى28 اكتوبر املاضي.
وخالل اجتماع الدورة العاشرة 
للجمعية العامة للمنظمة العربية 
»األرابوس����اي«، مت بح����ث عدة 
موضوعات مهمة منها: التصديق 
على مش����روع ج����دول االعمال، 
ومناقش����ة تقرير رئيس املجلس 
التنفي����ذي عن متابعة نش����اط 
املجموعة واالجراءات التي اتخذها 
العمل  لضم����ان تنفيذ برنام����ج 
الذي أقرت����ه اجلمعية العامة في 
الدورة الس����ابقة، وتقرير رئيس 
املجل����س التنفي����ذي عن الوضع 
املالي للمنظمة، اضافة الى تكرمي 
الفائزين في مسابقة براك املرزوق 

للبحث العلمي.
كما نظر املجتمعون في دراسة 
نتائج م����ا مت تنفيذه من املخطط 
االس����تراتيجي للمنظمة، وإقرار 
برنامج عمل املجموعة والبرنامج 
املالي لها، ومناقشة املوضوعات 
الفني����ة املعروضة على اجلمعية 

العامة.
كذل����ك متت مناقش����ة بعض 
املواضي����ع الفني����ة، حيث ترأس 
ديوان احملاسبة مناقشات املوضوع 
الثاني وه����و دور االجهزة العليا 
للرقابة في مكافحة الفساد، وقدم 
ديوان احملاسبة باململكة االردنية 
الهاشمية مقرر املوضوع التقرير 
املختصر، واشترك جهاز ديوان 
املراقب����ة العامة باململكة العربية 
السعودية كمنس����ق للموضوع، 
الى  التوصل  املناقشات مت  وبعد 

التوصيات التالية:
1 - توفير الكوادر والكفاءات من 
اخلبراء في مختلف االختصاصات 
التي حتتاج اليها االجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاسبة ودعمها 

باالمكانيات املادية الالزمة.
2 - ضرورة حتديث وتفعيل 
التش����ريعات الرقابية، ومعاجلة 
القصور مبا يحقق حسن استخدام 

املال العام واحملافظة عليه.
3 - على االجهزة العليا للرقابة 
العمل ع ل����ى تطوير آليات العمل 
وأدلة املراجعة مب����ا يتواكب مع 
االنتشار الواسع لتقنية املعلومات 
حتى تتمكن من التحقق من وجود 
الرقابية التي حتد من  الضوابط 

الفساد في النظم اآللية.
4 - تبني الشفافية في تقارير 

االجهزة الرقابية.
5 - تطوير منهجية املراجعة 
الشاملة وحتديث اجراءاتها لوضع 

أدلة مراجعة متخصصة.
6 - إبراز جوانب الفساد املالي 

واالداري وأسبابه واملسؤولني عن 
حدوثه واالثر امل����ادي واملعنوي 
الناجت ع����ن حدوث الفس����اد في 
العليا للرقابة  تقارير االجه����زة 

املالية واحملاسبة.
7 - تطوير العالقة والتنسيق 
الرقابي  والتكام����ل بني اجله����از 
واجلهات املعنية مبكافحة الفساد 
وحماية املال العام وربطها بنظام 
آلي يوفر تكامل املعلومات وتدفقها 
في الوقت املناس����ب مبا ال يؤثر 
ع ى اس����تقاللية االجه����زة العليا 

للرقابة.
8 - ايج����اد منظومة قانونية 
فاعلة حملاربة الفساد وحماية املال 
العام ومبا يتالءم ومتطلبات اتفاقية 

االمم املتحدة ملكافحة الفساد.
9 - ايجاد آلية لتشجيع التعاون 
بني مدققي االجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة  العليا للرقابة 
واملراجعني الداخليني في اجلهات 

املشمولة بالرقابة.
10 - إيج����اد آليات ملس����اءلة 
املتسببني ومحاسبتهم عن الفساد 
مهما كان����ت مواقعهم ليكون ذلك 
رادعا مل����ن يفكر في التعدي على 

املال العام.
11 - س����عي االجه����زة العليا 
العمل بأس����لوب  للرقابة عل����ى 

املراجعة املبنية على تقييم املخاطر 
لتحديد أولويات اعمال املراجعة 

فيما يتعلق مبكافحة الفساد.
12 - تعزي����ز وتطوي����ر نظم 
الرقاب����ة الداخلية ل����دى اجلهات 
املش����مولة برقابة االجهزة العليا 

للرقابة.
كم����ا ناق����ش االجتم����اع عدة 
موضوعات متصلة بالعمل الرقابي 
املش����ترك بني االجهزة االعضاء 
العربي����ة وخرج بعدة  باملنظمة 
توصي����ات تعمل على دفع العمل 
الرقاب����ي العربي، حي����ث تناول 
املجلس التنفيذي عدة تقارير منها 
تقرير عن أنشطة املجلس خالل 
الفترة الس����ابقة، وتقرير االمانة 
العامة عن نشاطها منذ آخر اجتماع 
ومنها االنشطة املتعلقة بالتدريب 
والبحث العلمي وإصدار العدد االول 
من مجلة الرقابة املالية ومشاركة 
املجموعة في االنش����طة املتعلقة 

باملنظمات الدولية واالقليمية.
وتن����اول كذل����ك تقرير جلنة 
املعايير املهنية والرقابية للمنظمة 
العربي����ة، وتقري����ر جلنة تنمية 
القدرات املؤسسية، باالضافة الى 
دراسة اقتراح مش����روع برنامج 
الثالث  عمل املجموعة للسنوات 
املقبلة واملوضوعات الفنية التي 

ستناقش في الدورة احلادية عشرة 
للجمعية العامة، والتي ستعقد في 
الكويت حيث مت اختيار موضوعات 
تتحدث عن ادوار االجهزة العليا 
للرقابة واحملاس����بة ف����ي مراقبة 
احلسابات اخلتامية للدولة وفي 
تطبيق التعامالت االلكترونية وفي 
تطوير النظ����ام املالي احلكومي، 
حيث ستترأس الكويت مناقشات 
الثالث وستكون مقرر  املوضوع 

املوضوع الثاني.
كما مت خالل االجتماع عرض 
تقاري����ر االجه����زة االعضاء عن 
مش����اركتها ف����ي أعم����ال اللجان 
ومجموعات العم����ل املنبثقة عن 
منظمة »األنتوساي«، مثل تقرير 
املالية  الش����ؤون  رئيس جلن����ة 
واالدارية وتقري����ر رئيس جلنة 
القدرات املؤسسية ورئيس  بناء 
مجموع����ة عمل »األنتوس����اي«، 

ملكافحة الفساد وغسل االموال.
وخالل اجتماع اجلمعية العامة 
مت انتخاب أربعة اعضاء جدد خلفا 
لالجهزة التي انتهت مدة عضويتها 
وتشكل املجلس التنفيذي اجلديد 
من )السعودية رئيسا � اليمن نائبا 
أول � الكويت نائبا ثانيا � االمانة 
العامة تونس( أما العضوية فكانت 
ألجهزة كل من )املغرب � البحرين � 
لبنان � العراق � االمارات � فلسطني 

� سورية � موريتانيا(.
اجلدي����ر بالذك����ر ان رئي����س 
دي����وان احملاس����بة عبدالعزي����ز 
يوس����ف العدس����اني ترأس وفدا 
رفيع املس����توى باملش����اركة في 
الوفد  أعمال االجتماع����ات وضم 
الوكيل  في عضويت����ه كال م����ن 
املس����اعد للرقابة على االستثمار 
ادارة  البصيري، ومدير  سليمان 
املنظمات الدولية فيصل االنصاري، 
ومدير االدارة الثانية للرقابة على 

الشركات فهد املباركي.

ديوان المحاسبة يستضيف اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة عام 2013

عادل الخرافي: الكويت لديها كفاءات وطنية 
قادرة على المنافسة في المنظمات الدولية

ورشة عمل عن دور النقل الجماعي
في حل المشكلة المرورية بـ »المهندسين« غدًا

السريع: االرتقاء بمستوى الخدمات 
لمنطقة مشرف بالتعاون مع »الزراعة«

لجنة مصائد األسماك تبحث سبل المحافظة 
على مخزون الثروة السمكية في الخليج

بحث املشاركون في اجتماع 
جلنة مصائد األسماك في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية بالتعاون مع منظمة 
األغذية والزراعة الدولية أهمية 
احملافظ���ة على مخزون الثروة 
السمكية في مياه اخلليج العربي. 

وأكد نائب املدير العام للثروة 
السمكية في الهيئة د.حيدر مراد 
ف���ي تصريح للصحافيني عقب 
االجتماع أهمي���ة تطوير ادارة 
تلك املنطقة البحرية التي تضم 
مصائد األسماك من خالل عمل 
مشترك، مشيرا الى اهمية تبادل 

املعلوم���ات بني الدول األعضاء 
في اللجنة.

وقال د.مراد ان االجتماع مع 
اعضاء اللجنة ناقش سبل احلد 
من استنزاف الثروة السمكية في 
تلك املصائد وحماية املخزون 

السمكي.

جتسيدا لرؤية مجلس اإلدارة نحو التميز في تقدمي 
اخلدمات ملنطقة مشرف وغربها واالرتقاء مبستوى 
خدم����ات اجلمعية قام وفد من مجلس إدارة جمعية 
مش����رف التعاونية برئاسة املهندس مؤيد السريع 
بزيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر في مكتبه، 
حيث مت التباحث في أمور وقضايا عدة ذات الصلة 
مبنطقتي مشرف وضاحية مبارك العبدهلل )غرب 
مشرف( لالرتقاء مبستوى خدماتها. وصرح رئيس 
مجلس إدارة جمعي����ة مشرف م.مؤيد السريع بان 
اللقاء مع رئيس الهيئة كان مثمرا وتناول عدة قضايا 
ومنها ممش������ى قطعة 5 واالهتمام بصيانة أعمدة 
اإلنارة وقص األش����جار واستبدال الكراسي التالفة 

ونظافة املمش����ى وكذلك إزالة األش����جار حول فرع 
الغ���از وتنظيم الساح����ة املزروعة وفقا لشروط 
األمن والسالمة لإلدارة العامة لإلطفاء وأيضا إزالة 
األشجار باملوقع املخصص لبناء صالة األفراح ليتسنى 
للشركة البدء في أعمال البناء واالعتناء بحديقة مشرف 
والس����ماح جلمعية مشرف باالشراف على نظافتها 
وتنظيم احلديقة مع توفير املس����تلزمات اخلاصة 
كألعاب األطفال ودورات املياه وغيرها وأشاد السريع 
بدور وجهود الهيئة وما تبذله في تنمي����ة وتطوير 
ودعم قطاع التعاون وباللقاء املثمر مع رئيس الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكي����ة الذي قام 
مشكورا بتقدمي كل الدعم والتنسي����ق حل�ل كل ما 

يتعلق باحتياجات منطقة مشرف وغربها.

هذه املناصب يواجه منافسة 
عاملية ويجب على احلكومة ان 
تؤهل الكوادر الكويتية وتقدم 
لها جميع أشكال الدعم لتمكينها 
ف����ي املنظمات  املنافس����ة  من 

الدولية.
واعرب م.اخلرافي عن أسفه 
لعدم قيام احلكوم����ة بالدور 
املطلوب بهذا املجال، مشيرا الى 
ان الع����دد القليل من الكفاءات 
الكويتي����ة وال����ذي يعمل في 
املنظم����ات الدولية واإلقليمية 
حاليا حصل على هذه املناصب 
مبجهوده الشخصي دون دعم 
يذكر م����ن احلكوم����ة إال فيما 

ندر.
وأكد في ختام تصريحه ان 
الكويت لديها كفاءات بشرية 
وطني����ة مميزة وق����ادرة على 
املنافسة والقيام بدور فعال مبا 
يعزز احلضور الكويتي الدولي 
ويخدم مصاحلنا الوطنية وهذا 
ما يجب ان تلتفت إليه احلكومة 
وتأخذه عل����ى محمل اجلد فال 
يكفي ان تلقي اللوم على األمم 

املتحدة.

أهم القضايا التي تؤثر بشكل 
مباش���ر على مش���اريع النقل 
والبني���ة التحتي���ة وتعتب���ر 
عصبا أساسيا للتنمية بجميع 

أشكالها.
وأشار م.حجب الى ان هذه 
الورشة هي الثانية التي تقام 
بجمعية املهندسني خالل املوسم 
احلالي حيث أقيمت الورش���ة 
األولى بعنوان »األحمال املرورية 
وتأثيرها على منشآت الرصف« 
الى  والتي قدم���ت توصياتها 
اجلهات املعنية ولقيت اهتماما 
وإشادة من هذه اجلهات كونها 
مقدمة بجه���ود تطوعية ومن 
العام، مؤكدا  النفع  مؤسسات 
ان املهندسني ماضون في نهجهم 
لتقدمي حلول علمية وعملية من 
التي يقومون  الدراسات  خالل 
بها حول موضوع النقل واملرور 

في الكويت.

النامي����ة وتقوم بدور  للدول 
فعال في دعم التنمية في العالم 
وهي شريك إيجابي في االقتصاد 
العامل����ي، مضيفا ان احلصول 
على املناصب القيادية الدولية 
ليس هبة من ه����ذه املنظمات 
وعلى احلكومة ان تبادر بدعم 
الكويتية وتوفر لها  الكفاءات 
القن����وات والوس����ائل الالزمة 
لتتقلد مناص����ب قيادية على 
الدولي، موضحا ان  املستوى 
حص����ول الكويتيني على مثل 

في وزارتي املواصالت والبلدية 
واألشغال العامة، وغيرهما من 
اجلهات للمشاركة واحلضور 
وإثراء احلوار لوضع مجموعة 
من التوصيات وتقدميها للجهات 
ذات العالقة لالستفادة منها في 
تعاملها اليومي مع واحدة من 

عبر الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندس����ية 
م.ع����ادل اخلرافي عن أس����فه 
الشديد لعدم اهتمام األمم املتحدة 
ومنظماتها املتخصصة بتعيني 
الكويتيني في املناصب القيادية 
في إداراتها وأجهزتها، وقال ان 
النقد ال����ذي وجهته احلكومة 
الكويتية لهذا التوجه وفق ما 
أوردته »كونا« هو نقد في محله 
ويعكس رغبة الكويت احلقيقية 
الكويتية  الكف����اءات  في تقلد 
مناص����ب قيادية في املنظمات 
واألجهزة الدولية التابعة لألمم 
املتح����دة، كما يعبر في الوقت 
ذاته عن حرص الكويت الدائم 
على ان تشارك جميع الدول في 
ادارة املنظمات الدولية التي لم 
تشارك فيها حتى اآلن 12 دولة 

من بينها الكويت.
وق����ال م.اخلرافي: الكويت 
ل����م تتخلف يوما ع����ن الوفاء 
بالتزاماته����ا املالي����ة واألدبية 
جتاه األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية، كما ان الكويت دولة 
مانحة رئيس����ية للمساعدات 

تقيم جلن���ة النقل واملرور 
بجمعية املهندس���ني الكويتية 
في الساعة السابعة مساء غد 
)األربعاء( ورشة عمل بعنوان 
»النقل اجلماعي ودوره في حل 
األزم���ة املرورية«، وذلك مبقر 

اجلمعية ببنيد القار.
وأكد رئيس اللجنة م.عيسى 
حج���ب ان هذه الورش���ة هي 
اللجنة  اس���تمرار ملا بدأت به 
منذ فت���رة ف���ي التواصل مع 
أصحاب القرار وعرض بعض 
احللول العلمية عليهم، مضيفا 
الباحث وعضو  املهن���دس  ان 
اللجنة وليد احليدر سيقدم في 
ورشة الغد ورقة عمل عن أهمية 
وجدوى النقل اجلماعي في حل 
املشاكل واحلد من االزدحامات 

املرورية.
انه  اللجنة  وأضاف رئيس 
قد مت توجيه الدعوة الى الزمالء 

انتقد عدم تعيين كويتيين في مناصب باألمم المتحدة
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فهد الرجعان

الرجعان: بحث نظام موحد للتقاعد المدني 
والتأمينات االجتماعية بدول التعاون

تبدأ اليوم أنشطة االجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد املدني 
والتأمينات االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي تنظمه املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع 
األمانة العامة لدول مجلس التعاون حتت رعاية وزير املالية رئيس 

مجلس إدارة املؤسسات العامة للتأمينات االجتماعية.
ويش����ارك في االجتماع السنوي 9 رؤس����اء لهيئات التأمينات 
االجتماعي����ة والتقاعد املدني ف����ي دول مجلس التعاون اخلليجي 
ويبل����غ العدد االجمالي للوفود اكث����ر من 60 عضوا باالضافة الى 

األمانة العامة ملجلس التعاون.
ويستعرض االجتماع التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة، 
الذي يعرض تطورات نظام م����د احلماية التأمينية ملواطني دول 

مجلس التعاون العاملني في غير دولهم.

وبهذه املناسبة أكد مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
فهد الرجعان ان هذا االجتماع السنوي لرؤساء هيئات التأمينات 
االجتماعية والتقاعد املدني بدول اخلليج على ارض الكويت ميثل 
فرصة لألش����قاء للتعرف عن كثب على جتربة الكويت في مجال 
التأمين����ات االجتماعية وما حققته من تط����ور في مجال احلماية 

التأمينية ملواطنيها.
وأضاف الرجعان ان الرؤساء سيبحثون باالضافة الى التقرير 
السنوي للجنة الفنية عدة موضوعات أهمها التقرير املتعلق بإعداد 
تصور كامل من النواحي االدارية واملالية والقانونية حول النظام 
املوحد املقترح للتقاعد املدني والتأمينات االجتماعية، وكذلك تقرير 
فريق العمل املكلف بوضع آليات وضوابط الترشيح لتكرمي هيئات 

التأمينات والتقاعد او الشخصيات العاملة في هذا املجال.

االجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية لدول التعاون اليوم

سعد الناهض ورئيس الصليب األحمر البلغاري يتبادالن الهدايا التذكارية

رئيس الصليب األحمر البلغاري أشاد بدور الهالل األحمر اإلنساني
أش����اد رئي����س الصليب األحم����ر البلغاري 
خريس����توف جرجوروف بالرسالة اإلنسانية 
النبيلة جلمعية الهالل األحمر مشيرا الى دور 
اجلمعية على املس����توى الدولي وما قدمته من 
مساعدات إنسانية لكثير من الدول التي تعرضت 

للكوارث وآخرها هاييتي وباكستان.
ف����ي تصريح صحافي  ونوه جورجوروف 
عق����ب لقائه أمني الصن����دوق الفخري جلمعية 
الهالل األحمر سعد الناهض باالستجابة السريعة 
جلمعية الهالل األحمر ملساعدة الدول التي تتعرض 
للكوارث الطبيعية مؤكدا ان الكويت سباقة الى 

مساعدة احملتاجني في كل بقاع العالم.
وقال انه مت بحث سبل التعاون بني اجلمعيتني 
خلدمة قضايا العمل اإلنساني في العالم اضافة 

الى سبل االستفادة من خبرات الطرفني.
وأشار جورجوروف الى ان الكوارث الطبيعية 

التي تعصف ببقاع كثيرة من العالم تدعو منظمات 
العمل اإلنساني الى ان تضاعف جهودها حملاولة 
احلد من وقوع الكوارث والعمل على التخفيف 

من آثار ما يقع منها.
من جانبه اس����تعرض الناهض دور جمعية 
الهالل األحم����ر في عمليات اإلغاث����ة الداخلية 
واخلارجي����ة والتعاون مع جمعيات ومنظمات 

الهالل والصليب األحمر العربية والدولية.
وأكد ان الك����وارث الطبيعية وهي تعصف 
ببقاع كثيرة م����ن العالم تدعو منظمات العمل 
اإلنساني الى ان تضاعف جهودها حملاولة احلد 
من آث����ار الكوارث والعمل عل����ى التخفيف من 

نتائجها املدمرة.
هذا وأشار الناهض الى أن تلك الزيارة تأتي في 
إطار تبادل اآلراء واألفكار مع رؤساء اجلمعيات 

الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.


