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بنــاء علــى القــرار رقــم ) 238 / 2017 ( الصــادر عــن االجتمــاع اخلامــس واخلمســن للمجلــس 
التنفيــذي للمنظمــة العربيــة ) األرابوســاي (  واخلــاص باعتمــاد تقريــر جلنــة الرقابــة البيئيــة 
يف اجتماعهــا األول خــال اجتمــاع املجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة والــذي عقــد بدولــة 
ــرح  ــذي يقضــي باعتمــاد مقت ــرة مــن                              وال قطــر الشــقيقة خــال الفت

جلنــة الرقابــة البيئيــة للمنظمــة بتنظيــم ورشــة عمــل خــال ســنة 2017 .
يســر ديــوان احملاســبة بدولــة الكويــت اســتضافة ورشــة العمــل حــول موضــوع " تقييــم كفــاءة 
عمليــات التخلــص مــن النفايــات الطبيــة " خــال الفتــرة مــن 11 - 13 ســبتمبر 2017 ، حيــث 
يحــرص ديــوان احملاســبة بدولــة الكويــت علــى تقــدمي كافــة املقومــات التــي تســهم يف إجنــاح 
الورشــة وتنفيذهــا علــى أكمــل وجــه ، ويأمــل الديــوان مــن املشــاركن تقــدمي وبــذل كافــة 
اجلهــود التــي تســهم يف جنــاح الورشــة وحتقيــق أهدافهــا املنشــودة والعمــل علــى نقــل اخلبــرات 

املكتســبة ألجهزتهــم الرقابيــة .
                                                                                         واهلل املوفق،،

مقدمـــة  .

 2017 / 3 / 29 - 28



تهــدف ورشــة العمــل إلــى تعريــف املشــاركن باملعــارف النظريــة والعلميــة ذات العاقــة مبوضــوع 
النفايــات الطبيــة، وبالقوانــن والنظــم يف شــأن التخلــص مــن النفايــات الطبيــة ، وتعريفهــم 
باملعاييــر املهنيــة ذات العاقــة بتخفيــض مخاطــر انتشــار امللوثــات والتخلــص منهــا ، وكذلــك 
بإجــراءات تقييــم كفــاءة وفاعليــة عمليــات التخلــص مــن النفايــات الطبيــة اخلطــرة ، واالطــاع 

علــى بعــض جتــارب أجهــزة الرقابــة العليــا األخــرى .

• معرفة مفهوم النفايات الطبية .
• أنواع النفايات الطبية .

• مدى خطورة النفايات الطبية . 
• القوانــن املنظمــة ومــدى االلتــزام بالقوانــن والنظــم يف شــأن التخلــص مــن النفايــات الطبيــة                 

اخلطرة .
• املعايير الدولية ذات العاقة .

• إجراءات التدقيق املتبعة لتقييم مدى كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية . 
• آلية التخلص من النفايات الطبية ، ومدى كفاءة عمليات التخلص من تلك النفايات .

• جتربة ديوان احملاسبة الكويتي .
• جتارب األجهزة األخرى .

هدف ورشة العمل . 

المحاور  الرئيسية . 

 • املدققون املمارسون للمراجعة البيئية .
 • املدققون املستهدف تأهيلهم يف مجال املراجعة البيئية .

 • أن تتوفــر لــدى املشــارك خبــرة عمليــة يف مجــال ورشــة العمــل ال تقــل عــن ســنتن وال 
تزيــد عــن عشــر ســنوات .

 • أال يتجاوز سن املشارك 45 عاما .

يتعــن علــى كل وفــد مشــارك إعــداد وتقــدمي حالــة عمليــة تتضمــن جتربــة جهــازه يف 
 PowerPoint خــال  مــن  وعرضهــا  الورشــة  مبوضــوع  املتعلقــة  املجــاالت  إحــدى 

. العمــل  ورشــة  أثنــاء   Presentation

الفئات 
المستهدفة .

أوراق العمل . 



ســتعقد الورشــة يف مبنــى ديــوان احملاســبة ، كمــا ســتكون إقامــة املشــاركن يف فنــدق 
راديســون بلــو اســتضافة مــن ديــوان احملاســبة بدولــة الكويــت شــاملة الثــاث وجبــات 

يوميــاً للمشــارك فقــط . 
• علماً بأن االستضافة ال تشمل املكاملات الدولية وامليني بار وخدمة الغسيل والكي .

الهيئة التدريبية .

عادل حسين الكوت   - مدير إدارة الرقابة على األداء بالتكليف .
      

السيد/

تقييـــــم ورشة العمل .

مكــــان االنعقاد .

يخضــع املشــاركون لتقييمــن خــال ورشــة العمــل ) تقييــم قبلــي و تقييــم بعــدي ( يتــم 
تقدميهمــا مــن قبــل الهيئــة التدريبيــة وذلــك بهــدف قيــاس مــدى االســتفادة الشــاملة مــن 

الورشــة .

سلمى العيسـى   - مراقب  المراقبة األولى لضمان الجودة .
      

السيدة /  

 ديوان المحاسبة
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ــار - مارينــا  بــرج احلمــرا – مجمــع األفنيــوز - مجمــع 360 – ذا غيــت مــول – مجمــع الفنـ
مــول – ســوق الســاملية – مجمــع الكــوت – مجمــع الصاحليــة – مجمــع الرايــة – ســوق شــرق 

- ســوق املباركيــه.

املركــز العلمــي - مركــز جابــر الثقــايف – حديقــة الشــهيد - متحــف بيــت العثمــان – مكتبــة 
البابطــن – قريــة يــوم البحــار - بيــت الســدو – حديقــة الشــعب الترفيهيــة – أبــراج الكويــت 

- مجمــع بوليفــارد - حولــي بــارك.

المجمعــات 
واألســواق التجاريــة .

المتاحف واألماكن 
السياحية والثقافية .

فاكس إدارة التدريب والعالقات الدولية .
+965 24957284

للتـــواصل 
99825272واالستفسار . 

البريد اإللكتروني .
training@sabq8.org

السيد/ محمد الجاركي 
99894430

السيد/ أحمد القطان 



مذكرات . مذكرات .



مذكرات .مذكرات .



تصميم : إدارة اإلعالم والعالقات العامة ومركز المعلومات
ديوان المحاسبة . دولة الكويت
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