
اختتمت املنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة أعمال دورتها الثالثة 
عشرة للجمعية العامة والتي 
ع��ق��دت خ��ال ال��ف��ت��رة م��ن 10-
14 نوفمبر 2019 في الدوحة 
ب���إص���دار ع���دة ت��وص��ي��ات من 
شأنها االرتقاء بالعمل الرقابي 

واحملاسبي.
وأعلن رئيس قسم العاقات 
العامة بإدارة اإلعام والعاقات 
العامة ومركز املعلومات عبد 
الله السجاري عن ف��وز دي��وان 
احملاسبة برئاسة جلنة الرقابة 
على أه��داف التنمية املستدامة 
لثاث سنوات قادمة وذلك خال 
انعقاد املجلس التنفيذي التاسع 
واخلمسني للمنظمة استمراراً 
لرئاستها للجنة منذ عام 2016.

وأضاف السجاري أن املنظمة 
العربية أقرت برنامج عملها في 
مجال التدريب والبحث العلمي 
للسنوات الثاث القادمة 2020 
- 2022 حيث مت اعتماد 15 
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي تعقد خال 
السنوات الثاث، كما اعتمدت 
اجلمعية البرنامج املالي والذي 
أع����ده امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في 

اجتماعه الثامن واخلمسني.
وب���ني أن اجلمعية العامة 
انتخبت ديوان احملاسبة بدولة 
ال��ك��وي��ت ل��ع��ض��وي��ة املجلس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمنظمة أض��اف��ة 
إل��ى ثاثة أجهزة أعضاء وهي 
امل��ج��ل��س األع��ل��ى للحسابات 
ب��امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ودي����وان 
احملاسبة باجلمهورية اللبنانية 
أض��اف��ة إل��ى مجلس احملاسبة 
ب��اجل��م��ه��وري��ة اجل���زائ���ري���ة 
الدميوقراطية الشعبية خلفا 
لألجهزة التي انتهت مدتها في 

املجلس.
كما اعتمدت اجلمعية العامة 
التعديات املدخلة على النظام 
األساسي للمنظمة، إضافة إلى 
اعتماد التقرير حول تقدم تنفيذ 
املخطط االستراتيجي 2018-
2020، وتعيني جلنة الرقابة 

املالية ملراجعة حسابات املنظمة 
عن السنوات 2020-2019-

.2021
وفي ختام الدورة صدر إعان 
ال��دوح��ة بشأن ال��ن��دوة الفنية 
التي عقدت خ��ال فترة انعقاد 
اجلمعية ال��ع��ام��ة ف��ي دورت��ه��ا 
الثالثة ع��ش��رة حيث أص��درت 
ال��ن��دوة توصياتها بتشجيع 
األجهزة العليا للرقابة بالدول 
العربية على اعتماد مشاريع 
وم���ب���ادرات التطوير الهادفة 
إل��ى ارس��اء اإلص��اح املؤسسي 
والتنظيمي واملهني الشامل وفًقا 
ملتطلبات املعايير املهنية الدولية 
وامل��م��ارس��ات اجل��ي��دة السائدة 

مبجتمع اإلنتوساي.
كما أوصت الندوة بضرورة 
اعتبار املجاالت املتصلة بتعزيز 
استقالية اجلهاز األعلى للرقابة 
السيما فيما يتعلق بتوسيع 
نطاق الصاحيات والوصول 
إل��ى امل��ع��ل��وم��ات والتحكم في 
امل��وارد املتاحة ونشر التقارير 
م���ن امل���ج���االت ذات األه��م��ي��ة 
اخلاصة ضمن مشاريع اإلصاح 

املؤسسي.
كما عقد االج��ت��م��اع التاسع 
واخلمسني للمجلس التنفيذي 
للمنظمة ال��ع��رب��ي��ة لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
وال��ذي مت خاله حتديد موعد 

ومكان االجتماع ال�60 للمجلس 
التنفيذي وال���ذي سيعقد في 
دولة قطر في موعد اقصاه شهر 

مارس ٢٠٢٠.
وترأس وفد الديوان املشارك 
في االجتماع نائب رئيس ديوان 
احمل��اس��ب��ة ع���ادل ال��ص��رع��اوي 
وعضوية كل من الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية وتقنية 
املعلومات عصام املطيري ومدير 
إدارة ال��رق��اب��ة على التسويق 
واالستثمار للجهات النفطية 
محمد ال��دوس��ري، ومدير إدارة 
التدريب والعاقات الدولية د. 
سعود الزمانان، ومدير إدارة 
الرقابة على األداء عادل الكوت، 
اضافة الى رئيس قسم العاقات 
العامة بإدارة اإلعام والعاقات 
العامة ومركز املعلومات عبد 

الله السجاري.
كما شارك كل من كبير مدققني 
ب����إدارة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��دف��اع 
واألمن والشؤون العامة عبدالله 
الشيتان وكبير مدققني ب��إدارة 
ال��رق��اب��ة على اجل��ه��ات امللحقة 
للشؤون االجتماعية والعامة 
محمد الغنام في الندوة الفنية 
التي اقيمت على هامش الدورة 
الثالثة عشرة للجمعية العامة 
للمنظمة ال��ع��رب��ي��ة لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

)األرابوساي(.

نفت وزارة الصحة أول أمس ما يتم تداوله 
م��ن أخ��ب��ار ح��ول تفشي وب��ائ��ي لفيروس 

االنفلونزا في مستشفى العدان احلكومي.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان صحفي ان 
احلاالت املسجلة بفيروس االنفلونزا تدخل 
ضمن املعدالت املتوقعة خال فترة تقلبات 
اجلو والتغيير بني الفصول علما ان األدوية 
متوفرة في الصيدليات واملستودعات على 

شكل أقراص وكذلك شراب لألطفال.
وبينت ان التطعيم الواقي من االنفلونزا 

املوسمية متوفر في مراكز الصحة الوقائية 
ومراكز التطعيم في جميع محافظات الباد.

ودع�����ت )ال���ص���ح���ة( امل���واط���ن���ني الخ��ذ 
التطعيمات الواقية ضد االنفلونزا املوسمية 
الكتساب املناعة م��ؤك��دة أنها تتابع على 
مدار الساعة من خال نظام الرصد الوبائي 
األع����داد وامل��ع��دالت املسجلة لانفلونزا 
املوسمية وغيرها من األم���راض السارية 
ضمن برامج الترصد والوقاية من األمراض 

بقطاع الصحة العامة.

أعلنت الكويت مساهمتها الطوعية 
لعام 2020 لعدد من وك��االت وبرامج 
وصناديق األمم املتحدة بقيمة 4ر6 
مليون دوالر أمريكي مجددة التزامها 
مبواصلة دعمها لألنشطة اإلنسانية 

واإلمنائية لألمم املتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها 
امللحق الدبلوماسي ضاري الفارس في 
مؤمتر األمم املتحدة إلع��ان التبرعات 

لانشطة اإلمنائية مساء األربعاء.
وق���ال ال��ف��ارس: “بعد م���رور أرب��ع 
س��ن��وات على اعتمادنا ج��دول أعمال 
التنمية املستدامة أصبحنا على يقني بأن 
الطريق اليزال طويا نتيجة بطء التقدم 
احملرز خال تلك السنوات حيث أن هناك 
العديد من الدروس املستفادة التي ميكن 
االسترشاد بها مع األخذ بعني االعتبار 
الفرص اجل��دي��دة املستمدة من التقدم 

العلمي والتكنولوجيا واالبتكار”.
وأض����اف أن “ذلك س��ي��س��اه��م في 
م��ع��اجل��ة أوج���ه ال��ق��ص��ور وال��ت��ص��دي 
ملعوقات التنفيذ التي تواجهها الدول 
النامية وتهيئة االرض��ي��ة االمنائية 
املناسبة لها تنفيذا لاعان السياسي 
الصادر عن قمة التنمية املستدامة لعام 
2019 ال��ذي جددنا به العزم لبذل كل 
ما بوسعنا من جهود لتعزيز مسيرة 
ال��ت��ع��اون ال��دول��ي لتحقيق التنمية 
املستدامة مبختلف ابعادها بحلول عام 

.”2030
وأشار الفارس إلى أن حرص الكويت 
على دع��م وم��س��اع��دة ال���دول النامية 
وفقا الحتياجاتها بالتعاون مع كافة 
الشركاء االمنائيني يأتي إميانا منها 
بأهمية الشراكة لتعزيز اجلهود الدولية 
للتصدي للتحديات االمنائية القائمة 
والناشئة وخ��اص��ة تلك ذات الصلة 

بتغير املناخ.
وأض���اف “يأتي ذل��ك باعتبار اننا 
نشترك جميعا في مسؤولية دعم عملية 
التنمية الشاملة فضا عن إيجاد حلول 
لتلك التحديات والعقبات مع األخذ بعني 
االعتبار تباين األعباء وتفاوت القدرات 

بني الدول النامية”.

وأك��د ال��ف��ارس أن نسبة املساعدات 
االمن��ائ��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي تقدمها 
الكويت ومساهماتها ف��ي املؤسسات 
واملنظمات الدولية دليل على نهجها 
اإلن��س��ان��ي واإلمن���ائ���ي امل��ع��ه��ود على 
املستويني الرسمي والشعبي وذل��ك 
على الرغم من أن الكويت مصنفة وتعد 
من ال��دول النامية إال أنها عكفت على 
حتمل مسؤولياتها اإلقليمية والدولية 
املجسدة لقناعتها بأهمية مد جسور 

التعاون بني الدول النامية.
وأوض��ح أن الكويت قامت منذ عام 
2008 بتوجيه ما نسبته 10 في املئة 
من اجمالي مساعداتها للدول املنكوبة 
عبر الوكاالت واملنظمات التابعة لألمم 
املتحدة وخصصت مبلغ 15 مليار دوالر 
أمريكي لألعوام 2015 - 2030 لتمويل 
املشاريع االمنائية في ال��دول النامية 

عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية.

وبني الفارس أن املساهمات ستشمل 
وك���ال���ة غ����وث وت��ش��غ��ي��ل ال��اج��ئ��ني 
الفلسطينيني )أون��روا( بواقع مليوني 
دوالر إض��اف��ة ال��ى املساهمة مبليون 
دوالر لكل من املفوضية العليا لشؤون 
ال��اج��ئ��ني وص���ن���دوق األمم امل��ت��ح��دة 

لاستجابة الطارئة.
وأضاف أن املساهمات ستشمل أيضا 
برنامج األمم املتحدة االمنائي بواقع 
570 أل��ف دوالر إضافة إل��ى مساهمة 
مببلغ 500 ألف دوالر لكل من الصندوق 
العاملي ملكافحة اإليدز واملاريا والسل 
ومكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة 

حلقوق اإلنسان.
ولفت الفارس إلى أن “منظومة األمم 
املتحدة اإلمنائية متر بعملية إصاح 

ت��ه��دف إل���ى حت��س��ني وت��ط��وي��ر أدائ��ه��ا 
املؤسسي حيث تدعم الكويت ال��دور 
الريادي الذي تقوم به أجهزة وبرامج 
األمم املتحدة املختلفة في دعم األنشطة 
اإلمن��ائ��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ح��ول العالم 
استجابة مل��ا حتتاجه ال���دول النامية 
لتحقيق االه��داف املتفق عليها لضمان 
تناغم واتساق جهودها مع اوضاعهم 

اخلاصة وأولوياتهم الوطنية”.
وأع��ل��ن ع��ن منحة ط��وع��ي��ة مببلغ 
500 ال��ف دوالر أمريكي للصندوق 
االستنمائي لنظام املنسق املقيم املعاد 
تنشيطه لكفالة االنتقال الناجح على 
أن يتم االستقطاع من مساهمة الكويت 
الطوعية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ومقسم للعامني 2020-2021 وسيتم 
تخصيصه ألنشطة املنسق املقيم لدى 

الكويت.

أش��اد مجلس وزراء النقل 
ال��ع��رب أول أم���س األرب��ع��اء 
بالدراسة الشاملة التي قدمتها 
ال��ك��وي��ت ح���ول آل��ي��ة تفعيل 
االتفاقيات التي دخلت حيز 
التنفيذ ول���م تفعل أو حتى 
القرارات التي لم يتم التصديق 

عليها.
جاء ذلك في تصريح أدلت به 
رئيسة وفد الكويت في الدورة 
العادية )32( الجتماع مجلس 
وزراء النقل ال��ع��رب وكيلة 
وزارة امل��واص��ات املهندسة 
خلود الشهاب ل��� )ك��ون��ا( في 

ختام االجتماع.
وقالت الشهاب إن املجلس 
ال����وزاري ال��ع��رب��ي أع���رب عن 
ش���ك���ره ل��ل��ك��وي��ت ع��ل��ى ه��ذه 
ال��دراس��ة الشاملة املختصة 
مضيفة أن ال��دراس��ة “جاهزة 
وس���ي���ت���م وض�����ع ال���رت���وش 
األخ��ي��رة عليها وستسلم الى 
االمانة العامة جلامعة الدول 
العربية التخاذ ق��رار بشأنها 
على ان تعمم على كافة الدول 

األعضاء”.
واش����ارت إل���ى أن املجلس 

ش��ك��ل جل��ن��ة فنية “مفتوحة 
العضوية” برئاسة الكويت 
مل��ن��اق��ش��ة ك��اف��ة ال��ت��ص��ورات 
التي قدمتها ال��دراس��ة معربة 
ع��ن االرت��ي��اح ألن ت��ك��ون هذه 
الدراسة أهم البنود املطروحة 
على مجلس وزراء النقل العرب 
فضا عن تقدمي الشكر للكويت 

بهذا اخلصوص.
وعن اجتماع ال��دورة )24( 

للجمعية العامة لألكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري على املستوى 
ال�������وزاري ن��وه��ت ال��ش��ه��اب 
باعتماد امليزانية واحلساب 

اخلتامي لألكادميية.
وأش��ارت كذلك إلى متابعة 
التوصيات التي ص��درت عن 
اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل��اك��ادمي��ي��ة )ع��ل��ى مستوى 
اخل���ب���راء( ف��ض��ا ع��ن ع��رض 
اجن�����ازات االك��ادمي��ي��ة لعام 

.2019
وأوض���ح���ت أن االج��ت��م��اع 
بحث الشروط الواجب توافرها 
ف��ي��م��ن س��ي��ت��ول��ى مستقبا 
منصب رئيس االكادميية ومت 
االتفاق على رفعها الى املجلس 
االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي 
للنظر فيها واعتمادها ومن ثم 
تطبيقها على املرشحني لهذا 

املنصب.
وض����م ال���وف���د ال��ك��وي��ت��ي 
إل���ى االج��ت��م��اع وك��ي��ل وزارة 
املواصات املساعد لقطاع النقل 
عادل الدشتي ومراقب التلوث 

بالوزارة جراح العلي.
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لتبادل اخلبرات وتطوير مشاريع املخترعات وتسويقها عامليًا 

»مبرة السعد« توقع مذكرة تفاهم 
مع الشبكة العاملية للمخترعات

الشيخة فادية سعد العبدالله و جنان الشهاب توقعان االتفاقية

اجلمعية العامة للمنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  

تختتم دورتها الثالثة عشرة

عبد الله السجاري

»الصحة« تنفي تفشي 
»اإلنفلونزا« في مستشفى العدان

في إطار تنفيذ خطته التدريبية
2020/2019  لسنة 

»ديوان احملاسبة« يختتم 
ثالث برامج تدريبية 

اختتم ديوان احملاسبة ثاث برامج تدريبية األول بعنوان )معايير 
احملاسبة الدولية احلكوميةIPSASs( والثاني بعنوان )قانون 
حماية البيئة املعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015( 
والثالث بعنوان )دليل قواعد السلوك األخ��اق��ي ملوظفي دي��وان 

احملاسبة( في إطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 2019/2020.
واستهدف البرنامج األول )معايير احملاسبة الدولية احلكومية 
IPSASs( املوجهة ال��ى كافة فئات املدققني في قطاع ال��وزارات 
اإلدارات احلكومية وقطاع اجلهات امللحقة وإدارتي الرقابة املسبقة 
وموظفي إدارة الشؤون املالية، تنمية مهارات املشاركني على تطبيق 
معايير احملاسبة الدولية احلكومية، وتناول البرنامج تعريف 
معايير احملاسبة الدولية احلكومية واجلهة املعنية بإصدارها، 
ومعايير احملاسبة الدولية احلكومية باإلضافة الى هيكل وفرضيات 

واألسس املتبعة في معايير احملاسبة الدولية احلكومية.
أم��ا البرنامج الثاني ال��ذي ج��اء بعنوان )قانون حماية البيئة 
املعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015( املوجهة الى 
كافة مدققني الديوان فاستهدف تعريف املشاركني بأحكام قانون 
حماية البيئة اجلديد رقم )42( لسنة 2014 واملعدل بعض أحكامه 
بالقانون رقم )99( لسنة 2015، ونطاق تطبيقه وأهدافه، وتناول 
البرنامج أهم التعاريف في قانون حماية البيئة رقم )42( لسنة 
2014 ونطاق تطبيق القانون وأهدافه واختصاصات املجلس األعلى 
للبيئة والهيئة العامة للبيئة باإلضافة الى البيئة األرضية وحمايتها 

من التلوث ونطاق احلماية للبيئة البحرية.
والبرنامج الثالث الذي جاء بعنوان )دليل قواعد السلوك األخاقي 
ملوظفي ديوان احملاسبة( واملوجهة الى كافة القانونيني في جميع 
قطاعات الديوان فاستهدف إكساب املشاركني املهارات الازمة للكتابة 
القانونية املتميزة وإمدادهم باملعلومات الازمة لإليضاح القانوني، 
وتناول البرنامج مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية، 
والشروط املوضوعية لكتابة املذكرات القانونية والشروط الشكلية 
لكتابة املذكرات القانونية، باإلضافة الى أصول وقواعد إعداد املذكرة 

القانونية واملذكرات املرافقة للتحقيقات اإلدارية.

الفارس: نحرص على دعم ومساعدة الدول النامية 

الكويت تقدم مساهمات طوعية
6.4 مليون دوالر لوكاالت األمم املتحدة بـ 

ضاري الفارس يلقي كلمة الكويت

الشهاب: تشكيل جلنة فنية »مفتوحة العضوية« برئاسة الكويت ملناقشتها

»النقل العربي« يشيد بدراسة 
الكويت عن آلية تفعيل االتفاقيات
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  وق��ع��ت م��ب��رة السعد للمعرفة 
والبحث العلمي الكويتية مذكرة 
تفاهم مع الشبكة العاملية للمخترعات 
واملبتكرات لتبادل اخلبرات وإيجاد 
ال���ف���رص ل��ل��م��خ��ت��رع��ات ل��ت��ط��وي��ر 

مشاريعهن وتسويقها عامليا. 
 وقالت املبرة في بيان لها أمس 
اخلميس أن املذكرة تنص على انطاق 
شبكة ال��ش��رق االوس���ط لاختراع 
برئاسة املهندسة جنان الشهاب من 
الكويت ف��ي 8 م��ارس 2020 حتت 
مظلة املبرة وبالتعاون مع االحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية لدعم 

مختلف املشاريع في الشرق األوسط. 
  وأشارت إلى أن املذكرة تهدف إلى 
تبادل اخلبرات والثقافات مبا يصب 
في مصلحة املخترعات واملبتكرات 
في الشرق األوس��ط وإي��ج��اد فرص 
متبادلة لهن لتطوير مشاريعهن 
واستثمارها في األس��واق العاملية.   
وأوضحت أن شبكة الشرق األوسط 
ستضم ج��ائ��زة )اب��ت��ك��ار( السنوية 
ل��دع��م االخ��ت��راع��ات واالب��ت��ك��ارات 
وتأهيلها للمشاركة ف��ي ج��ائ��زة 

الشبكة العاملية لاختراع في لندن.
   وأف��ادت أنه قام بتوقيع املذكرة 

رئيسة املبرة الشيخة فادية سعد 
العبدالله وسفيرة الشبكة جنان 
الشهاب بحضور رئيسة الشبكة 
الدكتورة ب��وال أوالبيسي ورئيسة 
م��ب��ادرة )اب��ت��ك��ار( الشيخة نبيلة 

سلمان احلمود. 
  ي��ذك��ر أن )ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��امل��ي��ة 
للمخترعات وامل��ب��ت��ك��رات( منظمة 
مستقلة غ��ي��ر رب��ح��ي��ة ت��ه��دف إل��ى 
م��س��اع��دة ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي لديهن 
اخ���ت���راع���ات واب���ت���ك���ارات مشرقة 
وال��ن��ه��وض ب��ه��ن ح��ت��ى يتمكن من 

حتقيق النجاح في األسواق العاملية.


