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 أوال: المقدمة:
ت الملوثا كاحد ان من اهم مبررات عقد هذا البرنامج التدريبي هو القاء الضوء على زيوت الطعام المستهلكة

لطهي المحتملة لمصادر المياه ومياه البحر ومياه الصرف الصحي ايضا. فيمكن للتر واحد من زيت ا
د تنتقل بالمياه مواد مسرطنة قكما يحتوي الزيت المستهلك على  .اللترات من المياه االفالمستهلك أن يلوث 

ية لنباتاومياه البحر وتدخل السلسلة الغذائية وتؤثر على صحة االنسان. لذا يجب عدم تصريف الزيوت 
ف الصحي الصر والدهون الحيوانية المستهلكة في شبكة المجاري النها تعمل  على انسداد االنابيب في نظام

لزيوت التي يتم اكما يمكن أن تتسرب نفايات  .ن الروائح الكريهةوبالتالي تزيد من تكاليف الصيانة ويزيد م
 .إلقاؤها في إلى التربة وتتسرب الى المياه الجوفية

 
لحلول لى احد اعاللقاء الضوء  الول مرة في دولة الكويت المتخصص التدريبيياتي انعقاد هذا البرنامج لذا 

ية المستقبلحالية والعالمية الالمحلية ومع التوجهات انسجاما المتعلقة باعادة تدوير زيوت الطعام المستهلكة 
جاد اقة وايتعديل منظومة الط تعمل علىوالدوافع االقتصادية والبيئية بضرورة اتخاذ اجراءات تدريجية 

 نظيف حيويفي انتاج وقود  من خالل اعادة تدوير هذه الزيوت مصادر متنوعة وبديلة في دولة الكويت
 .2035يجابية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا تحقيقا لرؤية الكويت نظرا الثاره اال

 
ع مر النفط اسعا كما يعزز انتاج الوقود الحيوي تأمين مصدر متجدد للطاقة في مواجهة التقلبات المستمرة في

ناخية يرات المالتغ الترتيب لمرحلة ما بعد النفط، باالضافة الى تلبية المتطلبات الدولية المتعلقة بالحد من
 مل جديدةعفرص  خلق سوق استثماري جديد وتوفيربالتزاماتها الدولية بهذا الشأن و العالمية وايفاء الكويت

ع مثل ن قطاللكويتيين في القطاع الخاص، باالضافه الى ربطه للعديد من االنشطة التي تجمع بين أكثر م
  .المياه والزراعة والصناعة والطاقة والبيئة

 

 البرنامج:ثانيا: أهداف 

 رف مصفففففادر الميفففففاه وميفففففاه الصففففف المسفففففتهلكة علفففففى النباتيفففففة التعريفففففف باالثفففففار المحتملفففففة للزيفففففوت

 والبيئة. الصحي

 ائية.االثار الصحية والبيئية اللقاء الزيوت المستهلكة في مياه البحر على السلسلة الغذ 

 التعريف بالمصادر المستخدمة في انتاج الوقود الحيوي وانواعه. 

  حيويالجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية المصاحبة لعملية انتاج الوقود التحديد. 

  تبادل التجارب العربية والعالمية في هذا المجال. 

 .االطالع على التقنيات الحديثة المستخدمة في انتاج الوقود الحيوي 

  ق تنميفففة لتحقيفففوالتربفففة ولمنفففع تلفففوث الميفففاه تشفففجيع اقامفففة مشفففاريع ففففي مجفففال انتفففاج الوقفففود الحيفففوي

 محلية وتوفير فرص الشغل.

 انتاج الديزل الحيوي من زيت الطعام المستعمل.من الكويت تقديم حالة دراسية : 
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 محاور البرنامـــجثالثا: 

 .االضرار البيئية والصحية لتلوث مصادر المياه بالزيوت 

 المصادر المستخدمة في انتاج الوقود الحيوي المتاحة. 

  االقتصادية واالجتماعية والبيئية المصاحبة النتاج الوقود الحيويالجوانب. 

 يويالتجارب العالمية في انتاج الوقود الحو التقنيات الحديثة في انتاج الوقود الحيوي. 

  ت ورؤيفففففة الكويفففففواسفففففتدامة الميفففففاه دور الوقفففففود الحيفففففوي ففففففي تحقيفففففق اهفففففداف التنميفففففة المسفففففتدامة

2035. 

 في الكويت. عالقة بانتاج الوقود الحيويذات شبابية   انشاء مشاريع 

 

 الجهات المشاركة في البرنامجرابعا: 

 .الجهات المعنية بحماية البيئة ومصادر المياه والبيئة البحرية 

 المؤسسات المعنية بقطاع الطاقات المتجددةولوزارات ا. 

 والبترول. الوزارات المعنية بقطاع الصناعة والزراعة والبيئة 

  والمعاهد ومراكز البحث ذات العالقةالجامعات. 

 .شركات القطاع الخاص المهتمة باالستثمار في مجال الدورة 

 المؤسسات المعنية بتمويل المشاريع التنموية. 

 خبراء عرب واجانب ذوي االختصاص في مجال الوقود الحيوي. 

 جهات اخرى ذات العالقةافراد و. 
 

 مكان انعقاد البرنامجمدة و: مساخا
 الشويخ -في مقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ساعة تدريبية.  25ايام بواقع  4
 

 : الشهادةسادسا
اه وجمعية المي للتخطيط العربي المعهديحصل المشارك الذي يحضر البرنامج كامال على شهادة من 

 الكويتية.
 

  :سابعا: المشاركة في الدورة
 .مقعد 25 عدد المقاعد .1
 كما يلي: رسوم الدورة .2

 200  شاملة المادة التدريبية، كويتي للمشاركدينار 

 150 .دينار كويتي لكل مشارك إضافي 
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 تسليم الطلبات: ثامنا
 

 ية المياهجمعإلى  (المرفق)التسجيل  استمارةباستعمال معبأة طلبات االشتراك الرسوم و ترسل
 :التالي، وذلك على العنوان 31/1/2020في موعد أقصاه  الكويتية

 
 جمعية المياه الكويتية

 18مكتب  ،3شارع السور، عمارة المرزوق الدور  –مدينة الكويت 
 +(965) 22450903فاكس: 
 +(965) 22450902تلفون: 

 +(965) 99881724  )واتس اب( محمول

events@kwa.org.kw  
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