
 

تقييم كفاءة عملياث " حول موضوع بدولة الكويت ةالمنعقد ورشة العمل *

 "من النفاياث الطبيت  التخلص
 

فً إطار تنفٌذ قرار المجلس التنفٌذي للمنظمة فً اجتماعه الخامس والخمسٌن المنعقد بدولة 
ة بتنظٌم والمتعلق باالستجابة لمقترح لجنة الرقابة البٌئٌة للمنظم 29/3/2017و 28قطر ٌومً 

تقٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات " حول موضوع  2017ورشة عمل خالل سنة 
وكذلك ترحٌب المجلس برغبة دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت باستضافة هذه الورشة، " الطبٌة

ورشة العمل  13/9/2017الى  11استضاف دٌان المحاسبة بدولة الكوٌت خالل الفترة من 
 " . ٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة تق" حول موضوع  

 
 العالقةإلـى تعرٌـف المشـاركٌن بالمعـارف النظرٌـة والعلمٌـة ذات هذه الورشة تهـدف و

وتعرٌفهــم  هاشــأن التخلــص مــنفً ـن والنظــم يبموضـوع النفاٌــات الطبٌــة، وبالقوانـ

فضال عن والتخلـص منهـا ، لملوثات مخاطـر انتشـار ابتخفٌـض  العالقةذات  بالمعاٌٌر المهنٌة

االطالع ، و الخطرةإجـراءات تقٌٌـم كفـاءة وفاعلٌـة عملٌـات التخلـص مـن النفاٌـات الطبٌـة 

. األخرىأجهـزة الرقابـة العلٌـا  تجاربعلـى بعـض 

 
سعودٌة وال ٌمثلون أجهزة الرقابة فً كل من األردن  متدربا( 26)  الورشةشارك فً و

والمغرب  ومصروالسودان  والعراق  ولبنان  وفلسطٌن    عمانسلطنة و والبحرٌن  والجزائر
من دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت من  خبٌرانعلمٌا وتدرٌبٌا  هاشـارك فً تنفٌذكما . والكوٌت 

 . من مبادرة تنمٌة االنتوساي المتخرجٌن
 

عادل الصرعاوي، /  األستاذمعالً  اوافتتحه أٌام ثالثةعلى مدى الورشة تنفٌذ  وجرى      
لرئٌس المجلس التنفٌذي للمنظمة  األولوالنائب  باإلنابةرئٌس دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت 

. خمٌس الحسنً، المدٌر العام/ العامة، السٌد  األمانةبحضور ممثل 
 

: المحاور التالٌة الورشة تقد تناولو
 

 ماهٌة المراجعة البٌئٌة . 

  تقرٌر تقٌٌم كفاءة التخلص من النفاٌات الطبٌة وخطة المعل ومجال الفحص  أهدافاستعراض
 .وقٌود الفحص وبعض اجزاء التقرٌر

  اإلداراتاستعراض الهٌكل التنظٌمً وبعض 

  النفاٌات الطبٌة الخطرة بإدارةاللجان والفرق ذات العالقة 

 ة الصحٌةاشتراطات الجمع والنقل والتخزٌن المؤقت داخل المنشأ. 

 النتائج والتوصٌات لتقرٌر تقٌٌم كفاءة التخلص من النفاٌات الطبٌة. 
 

 للكلى والمسالك األحمدمركز صباح  إلىتنظٌم نظم زٌارة مٌدانٌة وخالل الٌوم الثانً، تم 
القلب، حٌث قدم المشرفون على هذٌن المستشفٌٌن بٌانات حول هذٌن  إمراضومستشفى 

  .تخلص من النفاٌات الطبٌة المختلفةالمستشفٌٌن وعلى كٌفٌة ال
وقدمت لهم بٌانات ومعلومات حول  وحدة معالجة النفاٌات الطبٌة الشعبٌةكما زار المشاركون  

 .هذا الموضوع
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وزارة الصحة على شرف الوفود  أقامتهامأدبة غداء  إلىوقد توجت هذه الزٌارة بدعوة 

. المشاركة فً ورشة العمل

لتقدٌم مداخلة من ممثل عن الهٌئة الٌوم األخٌر من اللقاء  من ولىاألت الجلسة كما  خصص
كل منهما دور كل مؤسسة فً مجال التخلص من تناولت وممثل عن وزارة الصحة العامة للبٌئة 

النفاٌات الطبٌة 
المشاركة التً  األجهزةجمٌع عمل وفود  أوراقتقدٌم ن الثانٌة والثالثة لاخصصت الجلستو 

.  فً مجال تقٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة هزتهمأجتضمنت تجارب 
 

بهدف تقدٌمها إلى لجنة تنمٌة القدرات  التوصٌاتوقد توجت أعمال اللقاء بإعداد مجموعة من 
 . للنظر فٌها ورفعها إلى المجلس التنفٌذي فً اجتماعه القادمالمؤسسٌة للمنظمة 

 

بحضور ممثل األمانة ، عٌل الغانم، وكٌل دٌوان المحاسبةإسما/  األستاذ سعادةواختتم اللقاء 
.  على المشاركٌن" اتمام دورة " كلمات االفتتاح وتم توزٌع شهادات  ألقٌتالعامة، حٌث 

 
 
 
 


