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ديوان احملاسبة يشارك في أعمال مؤمتر اإلنكوساي احلادي والعشرين في الصني
الفصل اخلامس نتائج املؤمتر، 
وخلص إلى أن املبدأ الرئيسي 
في فلســفة اإلنتوســاي يكمن 
في التحلي برؤيــة ترتكز إلى 
املستقبل ومنفتحة على اخلارج، 
ومتتلك املنظمة فرصة املساهمة 
في جدول األعمال الدولي استنادا 
إلى خبرتها في احلوكمة اجليدة 

ومراجعة القطاع العام.

على املدى البعيد« جاء الفصل 
الثالث من اإلعالن الذي أوضح أن 
استدامة السياسات املالية العامة 
تنطوي على الوفاء بااللتزامات 
احلالية واملستقبلية دون تكبيد 
األجيــال الالحقــة وزر ديــن 
متضخم. وتطرق الفصل الرابع 
إلى حتقيــق احلوكمة اجليدة 
على الصعيد العاملي، وأوضح 

األعضاء على النهوض بأدائها 
على نحو مستمر. وتناول إعالن 
بكني في فصله األول إجنازات 
وخبرات اإلنتوساي، أما الفصل 
الثاني من اإلعالن فقد ركز على 
تعزيز احلوكمة الوطنية اجليدة 
من قبل أجهــزة الرقابة املالية 
العليــا وحتت عنــوان »صون 
املاليــة  اســتدامة السياســات 

الدولية، خاصــة وهي حتتفل 
بالذكرى الســتني لتأسيســها. 
وقد وفرت »اإلنتوساي« الدعم 
املتبــادل لتعزيز تبادل األفكار 
واملعارف واخلبــرات، وكانت 
مبنزلة صوت أجهــزة الرقابة 
املالية العامة العليا املعترف به 
داخل املجتمع الدولي، وحفزت 
أجهــزة الرقابة املاليــة العليا 

اإلعالن أن منظمة »اإلنتوساي« 
ومنذ إنشــائها عام 1953 تعمل 
متاشــيا  وإبــداع  بحيويــة 
مــع شــعار املنظمــة »اخلبرة 
املتبادلة تفيد اجلميع« لنشــر 
أفكار ومعاييــر الرقابة املالية 
الوطنيــة بشــكل مكثــف مــن 
خالل تبــادل األفكار والتعاون 
داخــل مجتمع الرقابــة املالية 

وكبير مدققني باملراقبة األولى 
إلدارة الرقابــة علــى اجلهــات 
امللحقة للخدمــات االجتماعية 
ذعــار العتيبي. وقــد أصدرت 
أجهــزة الرقابة املاليــة العليا 
املشاركة في مؤمتر اإلنكوساي 
احلادي والعشــرين في ختام 
اجتماعاتها »إعالن بكني« حول 
تعزيز احلوكمة اجليدة وجاء في 

اختتمــت املنظمــة الدولية 
العليــا  الرقابــة  لهيئــات 
)اإلنتوســاي( أعمــال مؤمتــر 
»اإلنكوساي« احلادي والعشرين 
الذي استضافه املكتب الوطني 
للرقابة املالية في الصني خالل 
الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر 2013 
بإصدار إعالن بكني حول تعزيز 
احلوكمة اجليدة واخلروج بعدة 

توصيات تدعم مسيرة منظمة 
»اإلنتوســاي«. وشارك ديوان 
احملاسبة في املؤمتر بوفد رفيع 
املستوى برئاسة وكيل الديوان 
إســماعيل الغامن وعضوية كل 
من مدير إدارة املنظمات الدولية 
فيصل األنصاري ومدير إدارة 
الرقابــة على اجلهــات امللحقة 
للخدمات العامة عصام املطيري 

بشرى شعبان ٭
كشــف مصــدر مطلع في 
وزارة الشــؤون أن اللجنــة 
اخلاصة بالردود على تقارير 
ديوان احملاســبة أعدت الرد 
اخلاص علــى كل ما ورد في 
تقرير الديوان للعام احلالي، 
السيما فيما يتعلق بقيام قطاع 
العمــل بــدوره الرقابي على 
مؤسسات وشــركات القطاع 
اخلاص لناحيــة االلتزام في 
توفير العمل للعمالة املسجلة 
على امللف وضبط وجود عمالة 
دون عمــل فعلــي أو لناحية 
املهنيــة للعمالــة  الســالمة 
باإلضافة إلى دور الوزارة في 
ضبط سوق العمل وإيضاح 
كيفية التعامل مع الشــركات 
التي لم تقم بتحديث بياناتها 

عبر برنامج امليكنة.
وأضــاف املصــدر: كما مت 
إيضاح آلية صــرف العمالة 
للمشــاريع احلكومية والتي 
تقوم جلنة املناقصات بتحديد 
حجــة كل مشــروع للعمالة 
وتقوم اإلدارة املختصة بإصدار 

أذونات العمل فقط.
كما أوضحت الردود اآلليات 
املعتمدة فــي الوزارة لتنفيذ 
املشاريع الواردة في احلكومة 
وطرق صرف األموال املرصودة 
لهــذه املشــاريع وأرفقت في 
التقارير احملاسبية املعتمدة.

»الشؤون«: جلنة الرد 
على تقرير »احملاسبة« 

تنهي أعمالها

بشرى شعبان ٭

أصدر وكيل وزارة الشؤون 
عبداحملسن املطيري تعميما 
اداريا بشأن إصدار تصاريح 
اذونات العمل ملكاتب احملاماة 
ان قانــون احملامــاة  يظهــر 
يشترط تسجيل اسم احملامي 
في جــدول احملامني ان يكون 
كويتــي اجلنســية وحاصال 
على اجازة حقوق من جامعة 
الكويــت او احدى اجلامعات 
املعتــرف بها وبناء على ذلك 
علــى جميــع إدارات العمــل 
املختصة عند استقبال طلبات 
تصاريح العمل واذونات العمل 
اخلاصة فــي مكاتب احملاماة 
عــدم ادراج مهنــة محــام او 
مستشار قانوني واالقتصار 
علــى مهنــة باحــث قانوني 
او اختصاصــي قانوني الي 

املطيري: عدم إدراج 
مهنة محامٍ ألي وافد

محمد راتب ٭
تلقي م.جاسم البدر رئيس 
املديــر   - االدارة  مجلــس 
العام للهيئة العامة لشــؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
رسالة من د.صالح املضحي 
رئيس مجلــس االدارة املدير 
العام للهيئــة العامة للبيئة 
أعرب فيها عن خالص شكره 
وتقديــره للجهود املتواصلة 
التــي تبذلها هيئــة الزراعة 
فــي حمايــة وصــون البيئة 
الساحلية ومساهمتها الفعالة 
إلجناح مبــادرة إعادة تأهيل 
»جزيــرة كبــر« التــي بدأت 
فعاليتها في شــهر ســبتمبر 
املاضي. ويأتي تعاون الهيئة 
مــع البيئــة تأتــي فــي إطار 
اخلطط والبرامج التي تهدف 
إلى إعادة تأهيل وزراعة اجلزر 
الكويتية بشــكل عام، حيث 
انه قد مت مباشــرة العمل في 
جزيرة »كبر« كمرحلة أولى، 
حيث قام املختصون بالهيئة 
بزيارة اجلزيرة إلجراء احلصر 
امليداني للنباتات املوجودة بها 
وتصنيفها مع سحب عينات 
من التربة في املناطق التي ال 
يتوافر بها غطاء نباتي، وذلك 
لتحديد نســبة امللوحة بها، 
ومن ثم وضع مخطط لتوزيع 
النباتات الفطرية املراد تنميتها 
وزراعتها وفــق قدرتها على 

»البيئة« تشكر »الزراعة« 
جلهودها في حماية 

البيئة الساحلية


