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. تركز دور 2:73تعتبر جمعٌة المهندسٌن الكوٌتٌة أول جمعٌة نفع عام فً الكوٌت تأسست سنة 

جمعٌة المهندسٌن على ثالث محاور أساسٌة فً مسٌرتها الحافلة باالنجازات حٌث تركزت أوال 

أعضائها المهندسٌن والمهندسات وتقدٌم لهم الفعالٌات العلمٌة والتدرٌبٌة لرفع مستواهم بحقوق 

رات العلمٌة وورش عمل وغٌرها. المهنً وتوفٌر لهم االعتمادات العالمٌة المعتمدة معززة بالدو

تفٌدوا فً حٌن تركز المحور الثانً بتقدٌم الثقافة العلمٌة والتوعٌة البناءة ألفراد المجتمع حتى ٌس

من الخبرات الهندسٌة فً حٌاتهم سواء كان فً ارشادات األمن والسالمة أو فً ارشادات بناء 

منازلهم وغٌرها من األمور األساسٌة التً تقدمها الجمعٌة لهم من خالل دورات مجانٌة أو 

نشرات علمٌة. فً حٌن ٌتركز المحور الثالث على دور الجمعٌة فً تقدٌم الدراسات العلمٌة 

النتائج واالستشارة للحكومة وألصحاب القرار فً مؤسسات الدولة المختلفة الٌجاد أفضل و

الحلول للقضاٌا الهندسٌة سواء كانت فً المرور أو االنشاءات أو الطاقة وغٌرها من القضاٌا 

 الحساسة.

 وٌعتبر الشأن البٌئً من المواضٌع الهامة على المستوى المحلً والعالمً وٌتعلق بممارسات

االنسان وصحته. ومن ممارسات المجتمع الكوٌتً الشائعة فً فصل الشتاء ٌتمثل فً التخٌٌم فً 

األماكن الصحراوٌة والذي حددته الحكومة بأربع أشهر من بداٌة نوفمبر حتى نهاٌة مارس من 

وحسب احصاءات الهٌئة العامة للبٌئة، فإن ما ٌقارب عشرة آالف مخٌم ربٌعً ٌتم كل عام. 

فً صحراء الكوٌت سنوٌا والذي تنتشر فٌه الكثٌر من الممارسات البٌئٌة السلبٌة منها  اقامته

اقامة الخرسانات العشوائٌة فً التربة باالضافة للتعامل السلبً مع النفاٌات والقاءها فً 

الصحراء واستخدام مولدات الدٌزل والوقود ذات االنبعاثات الكربونٌة والبقع الملوثة باالضافة 

ضاء المزعجة. كما ٌصحاحب هذه المخٌمات بحوادث قاتلة جراء التمدٌدات الكهربائٌة للضو

  الخاطئة التً تسبب بحرائق المخٌمات والحوادث القاتلة.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم بتعزٌز طوٌلة سنوات من الكوٌتٌة المهندسٌن جمعٌة فً الشباب المختصٌن حرص

 فً العلمً والسلوك الكهربائٌة الطاقة فً الوعً مفهوم وتعزٌز والمجتمعٌة البٌئٌة السالمة

انتقل دور  3123ومنذ عام  .علمٌة ومحاضرات توعوٌة نشرات خالل من البٌئة على الحفاظ

باشاء مخٌم ربٌعً آمن  المهندسٌن الكوٌتٌن من االرشادات النظرٌة الى تطبٌق واقع عملً

 خالل مستمر علمً ملتقى ٌكون أن الى المخٌم دور وتعدى بل ،لٌكون نموذج بناء للمجتمع 

 واحدة هً االخضر، المخٌم اقامة إلنجاح الشبابالدولة لشؤون  وزارة مشاركة .الربٌعً موسم

 المهنٌة، العام النفع الجمعٌات مع الوطنٌة المؤسسات دور لتعزٌز المهمة الرسائل أهم من

 .المجتمع فً الراقً المجتمعٌة الخدمة دور وٌعزز

والمجتمع بحٌث  الدولة فً االستدامة بترسٌخ ٌهتم بٌئً ربٌعً مخٌم أولفكرة المخٌم، أن ٌكون 

 األمثل االستخدام النفاٌات، ادارة الكربونٌة، انبعاثات تقلٌلالمتمثلة فً  البٌئٌة لمعاٌٌــرٌطبق ا

 كفاءة اتذ للبٌئة صدٌقة ومصابٌح كهربائٌة أجهزة استخدام الحدٌثة، الزراعة طرق للمٌاه،

 كبٌرة كربونٌة انبعاثات معالجةمثل  مزمنة واقعٌة مشاكل معالجةكما ٌهتم المخٌم فً  .للطاقة

 من والتخلص الوقود من كبٌرة كمٌة واستهالك التربة على ملوثة وبقع الكهربائٌة المولدات من

 كما لألفضل السلوك وتحسٌن الوعً رفع فً تساهمالنفاٌات ل وانتشار واإلزعاج، الضوضاء

 .الناس من كبٌرة شرٌحة تخدم أنها

 تطبٌق من ناحٌة  والتكنولوجٌا الخبرات ونقل توطٌنحرصنا من خالل المخٌم البٌئً على 

 والتمدٌدات للمٌاه األمثل لالستخدام حدٌثة آلٌات وتطبٌق المتجددة الطاقة لمصادر ونظري عملً

 إدارة مفهوم عززٌ المخٌم تنفٌذ حٌث .الزراعة فً الطرق أحدث واستخدام الذكٌة، الكهربائٌة



 فً تساهم وبالتالً النفاٌات وإدارة للمٌاه األمثل استخدام فً واالهتمام الكهربائٌة األحمال وتقدٌر

 .التكالٌف تقلٌل

 

 مختلفة خٌمة عشر تسعة على ٌحتوي م،81*  م81 بمساحة بٌئً ربٌعً مخٌمعبارة عن 

 من وغٌرها شعر وبٌت اجتماعً ومجلس لألطفال علمٌة وقاعة محاضرات قاعة منها األحجام

 السلوك وتحسٌن النفاٌات بإدارة وٌهتم المتجددة الطاقة مصادر من طاقته ٌستمد. الضٌافة خٌام

 .واجتماعٌة وعلمٌة توعوٌة بطرٌقة حٌاتنا فً االستدامة بترسٌخ ٌهتمو المٌاه استهالك فً

 المعايير البيئية التي تم تطبيقها:

 :الكربونٌة انبعاثات تقلٌلأوال: 

 المولدات تنتجها التً الكربونٌة انبعاثات من البٌئة ٌحمً والرٌاح الشمسٌة الطاقة على االعتماد

 وفر المخٌم وبالتالً ،“الكربون من جم 736 ٌنتج الساعة فً كٌلووات كل” التقلٌدٌة الكهربائٌة

 “الكربون اكسٌد ثانً من كٌلوجرام 3.6= 5*736” الساعة فً كٌلووات5

  



 :النفاٌات ادارةثانٌا: 

 ساهم وذلك المختصة، للجهات تسلٌمها ثم ومن وتصنٌفها النفاٌات تجمٌع خالل من وذلك

 .واألوراق والمعادن البالستٌك من كبٌرة كمٌة تدوٌر اعادة بامكانٌة

 :للمٌاه األمثل االستخدامثالثا:  

 لري المفقود الماء استغاللو بوكس الووتر وتقنٌة ووتر الدراي تقنٌات باستخدام وذلك

 .المزروعات

 :للبٌئة صدٌقة ومصابٌح كهربائٌة أجهزة استخدام رابعا:

 .حرارة تنتج وال االنبعاثات وقلٌلة الكهرباء استهالك قلٌل وهً“ LED” مصابٌح استخدام

 .التربة تدمر شأنها من التً والبقٌات االنشائٌة والمواد الخرسانة استخدام تفاديخامسا: 

 تطوير الحياة المعيشية:

 البٌئة على المحافظة قٌم ٌعزز المخٌم فإن وبالتالً الصحة فً مباشرا ارتباطا مرتبطة البٌئة

 وتقنٌات المتجددة الطاقة فً الحدٌثة التقنٌات على التعرفو .وعافٌة بصحة االنسان ٌعٌش حتى

 الطاقة توفٌر مع لإلنسان الرفاهٌة الحٌاة اضافة شأنها من التً الذكٌة الكهربائٌة التمدٌدات

 الشمس ظهور االستشعار او بالحركة االستشعار ذات االضاءة استخدام خالل من المستهلكة،

 على اإلنسان تعّود والرٌاح الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة أنظمة تصمٌم مع التعاملو .وغٌرها

وتقدم دورات علمٌة متنوعة وجعل المخٌم  .بها واالهتمام المحتاجة الكهربائٌة الطاقة تقدٌر

 الربٌعً كأنه ملتقى علمً طوال فترة التخٌٌم والتً تبلغ أربعة شهور.



 

 :المتجددة بالطاقة االهتمام

 بوضع المخٌم ٌتمٌزكما  .الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة نظام على كامل بشكل المخٌم ٌعتمد

 بشكل النظام تصمٌم وكٌفٌة الشمسٌة الطاقة عمل كٌفٌة فً والمحاضرات التوضٌحٌة لوحاتال

  .وسهل سلس

 

 :النفايات إدارة آلية

 :وذلك النفاٌات مع التعامل  أهمٌة على نرسخ أن حرصنا

 .النفاٌات نوع حسب على منفصلة حاوٌات بتوفٌر -2



 .المختصة للجهات وتسلٌمها -3

حرصت جمعٌة المهندسٌن من خالل هذا المخٌم البٌئً األخضر على االستدامة وتعزٌز التوعٌة 

 المجتمعٌة عن طرٌق: 

 

 أهداف المخٌم الربٌعً البٌئً األخضر:

 البٌئة على والحفاظ االستدامة نحو االتجاه بأهمٌة القرار ألصحاب رسالة توصٌل .2

 االعالم ووزٌر الشباب لشؤون دولةال وزٌر منهم الدولة فً كبٌرة شخصٌات بحضور

 .النفطً القطاع فً كبار شخصٌات وحضور الحمود سلمان الشٌخ

 .المتجددة بالطاقة واالهتمام البٌئة على الحفاظ بأهمٌة المجتمع توعٌة .3

 مفهوم نحو رائدة بشرٌة تنمٌة نحو تعلٌمٌة برامج وعمل والطلبة بالناشئة االهتمام .4

 .االستدامة



 الطاقة ومنتجات للبٌئة الصدٌقة بالمنتجات المرتبطة األنشطة نحو المحلً السوق تشجٌع .5

 نحو الشرٌف التنافس نحو لتدفعه الربٌعً المخٌم فً بٌئً معرض بعمل وذلك المتجددة

 .مناسبة تنافسٌة بأسعار الممتاز الخدمة تقدٌم

 اعتبارات منها:وجدنا من خالل اقامة المخٌم البٌئً لمدة ثالث سنوات متتالٌة على عدة 

 .الحدٌثة وتقنٌاتها المتجددة الطاقة عن الكثٌر لمعرفة تطلعهم ومدى المواطنٌن شغف .6

 الطاقة منتجات نحو الحركة لتنشٌط المحلً السوق فً المنخرطٌن من الكثٌر سعادة .7

 .والتكلفة األداء فً التنافس على ٌحفزهم مما المتجددة

 الخدمة هذه بوادر وأحد والخاص، الحكومً القطاع فً المجتمعٌة الخدمة دور تفعٌل .8

 القطاع الشركات أحد مع الخضراء األبنٌة بمواصفات مسجد وتنفٌذ تصمٌم فكرة

 .الخاص

 اغاثة فً المساهمة سبٌل على وغٌرها الشمسٌة الطاقة نظام وتطبٌق تفعٌل فً االتجاه .9

 .المنكوبة والدول المناطق

 التمدٌدات لتفادي الحج منها الحساسة مواسم فً الشمسٌة الطاقة استغالل امكانٌة .:

 .والمكلفة الطوٌلة الكهربائٌة

 

 

 

 

 

 


