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  ول ال  العربي-الخليجي الشبابي امللتقى

 (دور الشباب في الحفاظ على املياه)

 2018 ابريل 24-26

 الكويت دولة - للتخطيط العربي املعهد

 

 

 دولة الكويت

  املعهد العربي للتخطيط

املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت مؤسسة عربية إنمائية مستقلة وغير 

، ويهدف املعهد إلى دعم الجهود التنموية في 1972تأسس في العام  هادفة للربح،

الدول العربية من خالل املساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية، وتعزيز الاء 

املؤسس ي وتحسين أداء التخطيط اإلنمائي عن طريق الدعم املؤسس ي 

جموعة من واالستشارات وإعداد البحوث وتنظيم اللقاءات العلمية من خالل م

املستشارين والخبراء املتخصصين العرب في مجاالت التنمية االقتصادية 

 دولة عربية. 19واالجتماعية. ويضم املعهد في عضويته 

 

 شارع الجاحظ – 1قطعة –منطقة الشويخ الصحية 

 24842935فاكس :  – 24843130/  24848754/  24844061هاتف : 

 api@api.org.kwالبريد اإللكتروني: 

 api.org-www.arabاملوقع اإللكتروني: 

         تابعونا  

 

 جمعية املياه الكويتية 

 للقرار ا
ً
الصادر  2012( لسنة 87لوزاري رقم )تأسست جمعية املياه الكويتية وفقا

وتعتبر جمعية نفع عام، ال تهدف إلى الربح،  وزارة الشئون االجتماعية والعمل. عن

مهمتها الرئيسية رفع الوعي في مجال املياه والطاقة من خالل املشاريع واملبادرات 

ة املتعلق والتنموية الخدمية املشروعات ات العلمية، وتنفيذوالتدريب واللقاء

  بكفاءة املياه والطاقة.
 شارع السور  – 13قطعة  –القبلة 

  0096599881724موبايل:  -  0096525756525فاكس:  -  0096525756515هاتـف:  

 

 kwa@kwa.org.kwالبريد االلكتروني: 

  www.kwa.org.kwاملوقع اإللكتروني: 

       تابعونا  
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 :مقدمة

 
ً
 أميـــــــــر حضـــــــــرة وـــــــــاحب الســـــــــمو  لتوجيهـــــــــاتيـــــــــأتي انعقـــــــــاد هـــــــــذا امللتقـــــــــى تنفيـــــــــذا

حــــــــــــــــول أهميــــــــــــــــة الــــــــــــــــبالد املفــــــــــــــــد  حفظــــــــــــــــه   ورعــــــــــــــــاه وحكومتــــــــــــــــه الرشــــــــــــــــيدة 

تلـــــــــــف ااجـــــــــــاالت ال ســـــــــــيما مجـــــــــــال هتمـــــــــــام بالشـــــــــــباب وبنـــــــــــاء قـــــــــــدراتهم فـــــــــــي مخاإل 

 على املياه. الحفاظ

ن جمعيــــــــــــة امليــــــــــــاه الكويتيــــــــــــة  ــــــــــــي جمعيــــــــــــة غيــــــــــــر ربحيــــــــــــة هــــــــــــدفها رفــــــــــــع الــــــــــــوعي إ

لــــــــــــد  ملافــــــــــــة شــــــــــــرائح ااجتمــــــــــــع فــــــــــــي دولــــــــــــة الكويــــــــــــت  بقضــــــــــــايا امليــــــــــــاه ااختلفــــــــــــة

نشــــــــــــــطة وخارجهــــــــــــــا، ولــــــــــــــديها الخبــــــــــــــرة فــــــــــــــي تنظــــــــــــــيم الفعاليــــــــــــــات ملامللتق ــــــــــــــات وال

تعتبــــــر والتــــــي  البحــــــار ويشــــــمل ضلــــــظ ايضــــــا الحفــــــاظ علــــــى ميــــــاه  .امليــــــاهاملتعلقــــــة ب

 عنصـــــــــر 
ً
  ا

ً
  هامـــــــــا

ً
 للغـــــــــذاء وامليـــــــــاه العذبـــــــــه والنقـــــــــل فـــــــــي التـــــــــوازن البي ـــــــــي ومصـــــــــدرا

فإنـــــــــه مســـــــــتدامة،  امليـــــــــاهمصـــــــــادر وحتـــــــــ  تكـــــــــون  املائيـــــــــة والترفيهيـــــــــة. الســـــــــياحةو 

 يتوجـــــــــــــب 
ً
ملانـــــــــــــت ميـــــــــــــاه  الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى مصـــــــــــــادر امليـــــــــــــاه مـــــــــــــن التلـــــــــــــوث ســـــــــــــواءا

 .سطحية أو جوفية أو مياه البحر 

العربــــــــــي الول فــــــــــي جمــــــــــع نخبــــــــــة مــــــــــن -تكمــــــــــن فكــــــــــرة امللتقــــــــــى الشــــــــــبابي الخليجــــــــــي

يتضــــــــمن مجموعــــــــة مــــــــن  حيــــــــ  ،امليــــــــاهاملهتمــــــــين فــــــــي مجــــــــاالت  العربــــــــي الشــــــــباب

 الخبـــــــــــــــــــراتالتجـــــــــــــــــــارب النا حـــــــــــــــــــة و وتبـــــــــــــــــــادل  الهادفـــــــــــــــــــة التفاعليـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــور  

وتـــــــأتي  . الحفـــــــاظ علـــــــى مصــــــادر امليـــــــاهلرفـــــــع الــــــوعي لـــــــد  الشـــــــباب فــــــي والزيــــــارات 

بـــــــين شـــــــباب مـــــــن دول مجلـــــــس الـــــــذي يجمـــــــع أهميـــــــة امللتقـــــــى كونـــــــه امللتقـــــــى الول 

خـــــــر  للتعريـــــــف بالقضـــــــايا ونظـــــــرااهم مـــــــن الـــــــدول العربيـــــــة ال الخليجـــــــي التعـــــــاون 

الـــــــــــدول  املشـــــــــــكالت التـــــــــــي تواجـــــــــــه  ملناقشـــــــــــةو  املتعلقـــــــــــة بالحفـــــــــــاظ علـــــــــــى امليـــــــــــاه

ضـــــــافة الـــــــى ســـــــبل باإل العربيـــــــة لكو هـــــــا تقـــــــع فـــــــي منطقـــــــة  ـــــــحيحة  هـــــــذه املصـــــــادر 

 .تااجاال  هدعم السياحة املائية وتبادل الخبرات في هذ

    

 أهداف امللتقى:

 ا وضرورة استدامتها وحفظه املياهبقضايا  العربي رفع مستو  وعي الشباب

 
ً
 إلى تحقيق روح املسؤولية و املبادرة ااجتمعية في هذا ااجال. وووال

  في الدول املياه صادر مشاملل املرتبطة  هدر واستزااف هم املأتسليط الضوء على

 .العربية

  مدارك الفكر واملعرفة لد  الشباب من خالل الزيارات امليدانيةتوسيع. 

  النا حه في  الشبابيةالتطوعية واملشاريع العملية والبرامج عرض املبادرات

 .مجال ااحافظة على املياه

 وبناء قاعدة بيانات. على املياه ظفي مجال الحفا تبادل الخبرات بين الشباب 

 ااحاور:

  ه من خالل منظمات ااجتمع املدنيااحافظة على مصادر امليادور الشباب في. 

 .التجارب واملبادرات واملشاريع الشبابية النا حة في ترشيد املياه 

  ورفع الوعي. املائية تعزيز العمل التطوعي الشبابي بغرض استدامة املصادر 

 لمياه.دور الشباب في تغيير السلوكيات السلبية تجاه االستهالك غير املستدام ل 

 .البحر واهمية الحفاظ عليه كمصدر للمياه العذبة 

 :مواعيد مهمة

 30/1/2018  لقطات الفيديو وملخصات استمارات التسجيل و تسليم

 .ااحاضرات

 15/2/2018 اعتماد قائمة املواد والعروض املقبولة 

 28/2/2018 والعروض النهائيةاملواد  استالم 

 15/3/2018  للمشاركين وااحاضرينالقبول النهائي إعالن 

 
 الرجاء تعبئة االستمارة املرفقة وارسالها الى: للترشيح:

   info@kwa.org.kwبريد الكتروني:  –جمعية املياه الكويتية 

mailto:info@kwa.org.kw

