المعهد العربي للتخطيط ) :ملتقى ميزانية األسرة) يهدف
لالرتقاء بقدرات األسر الكويتية
الكويت ( 11 - 12 -كونا)  --قال المعهد العربي للتخطيط إن الملتقى األول لميزانية األسرة الذي
ينظمه بالتعاون مع  3جهات متخصصة في  21نوفمبر الجاري يهدف لرفع مستوى الوعي
والمعرفة لدى األسر لكويتية واإلرتقاء بقدراتها ومهاراتها في بناء ميزانيتها.
وأضاف المعهد في بيان صحفي مشترك مع الجهات المنظمة للملتقى اليوم األحد أن الملتقى
يعقد في ظل الكثير من تحديات واألزمات مالية التي تواجه الكثير من األسر الكويتية رغم ارتفاع
دخل الفرد والفجوة بين الدخل واالنفاق إضافة إلى غياب الثقافة التخطيطية لدى الكثير من
األسر.
وأوضح أن ا لحديث عن ميزانية األسرة لم يكن خيارا أو ترفا تنظيريا بل هو واجب وطني إذ ال
تستقيم أركان المجتمع وتنميته إال "بإزاحة كل القيم والسلوكيات الدخيلة على الكثير من األسر
الكويتية من مبالغة في النمط االستهالكي واالسراف الذي يجر وراءه تحديات ال تستطيع األسرة
التخلص منها".
وذكر أن خالل السنوات األخيرة ونتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية والتطورات التكنولوجية
بدأت تبرز الكثير من المتغيرات التي ألقت بظاللها على بناء واستقرار األسرة فضال عن ظهور
عوامل وتحديات كثيرة استهدفت القيم األسرية وبعض العادات والتقاليد ومنها سوء التخطيط
لميزانية األسرة.
وقال إنه "ال يمكن الحديث عن أي تنمية وطنية شاملة ومستدامة ما لم ندرك أن األسرة تمثل
ركيزتها األساسية" مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للبرامج والمشاريع التنموية
الهادفة لدعم األسرة الكويتية للقيام بدورها النبيل في خلق جيل جديد واع بمتطلبات المرحلة
الراهنة.
وأوضح ان الملتقى الذي يستمر يومين يناقش عدة مواضيع متعلقة بواقع األسرة الكويتية
والتحديات التي تواجهها واستعراض أفضل السبل والممارسات الدولية للتعامل مع ميزانية
األسرة بغية معالجة هذه المشكلة وتعزيز االستخدام األمثل للموارد الخاصة المتاحة عالوة على
زيادة فرص االستثمار.
وأفاد بأن الملتقى يمثل جهد فكري وثقافي متميز ال يكتفي باستقصاء االشكاليات المطروحة
حول ميزانية األسرة بل يقترح المعالجات الكفيلة بتجاوز تلك االشكاليات ودعمها إلستدامة التنمية
في بعديها االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
وأشار إلى دعم الجهات المنظمة ل(ملتقى ميزانية األسرة) لمثل هذه الفعاليات الداعمة لجهود
التنمية في دولة الكويت مؤكدا أهمية وجود منبر ثقافي لألسرة يحتضنه كل شركاء التنمية يهدف
إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة االعتدال في المشرب والملبس والمسكن.
وينظم ملتق ى األسرة الذي يستمر يومين كال من المعهد العربي للتخطيط وملتقى ميزانية االسرة
ومركز المؤتمرات الدولية وشركة (دلتا لإلستشارات) ويعد بمثابة خريطة طريق سليمة للشمول
المالي والمعرفة المالية لألسرة للحفاظ على استقرار األسرة واالحتفاظ بالتقاليد النبيلة لألسرة
الكويتية عبر التاريخ.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت هو مؤسسة عربية انمائية مستقلة غير ربحية
تأسست عام  1972وتهدف إلى دعم جهود التنموية في الدول العربية من خالل المساهمة في
بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز األداء المؤسسي( .النهاية) خ م  /ه ث  /خ ع ح

كونا -ينظم المعهد العربي للتخطيط الملتقى األول لميزانية األسرة ،بالتعاون مع  3جهات متخصصة في 21
نوفمبر الجاري ،بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى األسر الكويتية ،واالرتقاء بقدراتها ومهاراتها في بناء
.ميزانيتها
وقال المعهد ،في بيان صحافي مشترك مع الجهات المنظمة للملتقى ،إن الملتقى يعقد في ظل الكثير من التحديات
واألزمات المالية التي تواجه الكثير من األسر الكويتية ،رغم ارتفاع دخل الفرد والفجوة بين الدخل واالنفاق إضافة
إلى غياب الثقافة التخطيطية لدى الكثير من األسر .وأوضح أن الحديث عن ميزانية األسرة لم يكن خيارا أو ترفا
تنظيريا ،بل هو واجب وطني إذ ال تستقيم أركان المجتمع وتنميته إال «بإزاحة كل القيم والسلوكيات الدخيلة على
الكثير من األسر الكويتية من مبالغة في النمط االستهالكي واالسراف الذي يجر وراءه تحديات ال تستطيع األسرة
».التخلص منها
وذكر أن خالل السنوات األخيرة ونتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية والتطورات التكنولوجية بدأت تبرز
الكثير من المتغيرات التي ألقت بظاللها على بناء واستقرار األسرة ،فضال عن ظهور عوامل وتحديات كثيرة
استهدفت القيم األسرية وبعض العادات والتقاليد ومنها سوء التخطيط لميزانية األسرة .وقال «ال يمكن الحديث
عن أي تنمية وطنية شاملة ومستدامة ما لم ندرك أن األسرة تمثل ركيزتها األساسية» مؤكدا على تقديم كل أوجه
الدعم والمساندة للبرامج والمشاريع التنموية الهادفة لدعم األسرة الكويتية ،للقيام بدورها النبيل في خلق جيل
.جديد واع بمتطلبات المرحلة الراهنة
وأوضح ان الملتقى الذي يستمر يومين يناقش عدة مواضيع متعلقة بواقع األسرة الكويتية ،والتحديات التي
تواجهها ،واستعراض أفضل السبل والممارسات الدولية للتعامل مع ميزانية األسرة ،بغية معالجة هذه المشكلة
وتعزيز االستخدام األمثل للموارد الخاصة المتاحة عالوة على زيادة فرص االستثمار .وأفاد بأن الملتقى يمثل جهدا
فكريا وثقافيا متميزا ال يكتفي باستقصاء االشكاليات المطروحة حول ميزانية األسرة بل يقترح المعالجات الكفيلة
بتجاوز تلك االشكاليات ودعمها الستدامة التنمية في بعديها االقتصادي واالجتماعي والبيئي .وأشار إلى دعم
الجهات المنظمة لملتقى ميزانية األسرة لمثل هذه الفعاليات الداعمة لجهود التنمية في دولة الكويت ،مؤكدا أهمية
وجود منبر ثقافي لألسرة يحتضنه كل شركاء التنمية يهدف إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة االعتدال في المشرب
والملبس والمسكن .وينظم الملتقى المعهد العربي للتخطيط وملتقى ميزانية االسرة ومركز المؤتمرات الدولية
.وشركة دلتا لالستشارات

الأولى  -محلياتمحليات

«التخطيط»:ملتقى «ميزانية الأسرة» يرتقي بقدرات الأسر
كونا – قال المعهد العربي للتخطيط إن الملتقى الأول لميزانية الأسرة الذي ينظمه بالتعاون مع 3
جهات متخصصة في  21نوفمبر الجاري يهدف لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الأسر لكويتية
والإرتقاء بقدراتها ومهاراتها في بناء ميزانيتها.
وأضاف المعهد في بيان صحفي مشترك مع الجهات المنظمة للملتقى اليوم الأحد أن الملتقى يعقد
في ظل الكثير من تحديات والأزمات مالية التي تواجه الكثير من الأسر الكويتية رغم ارتفاع دخل الفرد
والفجوة بين الدخل والانفاق إضافة إلى غياب الثقافة التخطيطية لدى الكثير من الأسر.
وأوضح أن الحديث عن ميزانية الأسرة لم يكن خيارا أو ترفا تنظيريا بل هو واجب وطني إذ لا تستقيم
أركان المجتمع وتنميته إلا “بإزاحة كل القيم والسلوكيات الدخيلة على الكثير من الأسر الكويتية من
مبالغة في النمط الاستهلاكي والاسراف الذي يجر وراءه تحديات لا تستطيع الأسرة التخلص منها”.
وذكر أن خلال السنوات الأخيرة ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية بدأت
تبرز الكثير من المتغيرات التي ألقت بظلالها على بناء واستقرار الأسرة فضلا عن ظهور عوامل
وتحديات كثيرة استهدفت القيم الأسرية وبعض العادات والتقاليد ومنها سوء التخطيط لميزانية
الأسرة.
وقال إنه “لا يمكن الحديث عن أي تنمية وطنية شاملة ومستدامة ما لم ندرك أن الأسرة تمثل ركيزتها
الأساسية” مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للبرامج والمشاريع التنموية الهادفة لدعم
الأسرة الكويتية للقيام بدورها النبيل في خلق جيل جديد واع بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح ان الملتقى الذي يستمر يومين يناقش عدة مواضيع متعلقة بواقع الأسرة الكويتية
والتحديات التي تواجهها واستعراض أفضل السبل والممارسات الدولية للتعامل مع ميزانية الأسرة
بغية معالجة هذه المشكلة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الخاصة المتاحة علاوة على زيادة فرص
الاستثمار.
وأفاد بأن الملتقى يمثل جهد فكري وثقافي متميز لا يكتفي باستقصاء الاشكاليات المطروحة حول
ميزانية الأسرة بل يقترح المعالجات الكفيلة بتجاوز تلك الاشكاليات ودعمها لإستدامة التنمية في
بعديها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار إلى دعم الجهات المنظمة ل«ملتقى ميزانية الأسرة» لمثل هذه الفعاليات الداعمة لجهود
التنمية في دولة الكويت مؤكدا أهمية وجود منبر ثقافي للأسرة يحتضنه كل شركاء التنمية يهدف إلى
المساهمة في ترسيخ ثقافة الاعتدال في المشرب والملبس والمسكن.
وينظم ملتقى الأسرة الذي يستمر يومين كلا من المعهد العربي للتخطيط وملتقى ميزانية الاسرة
ومركز المؤتمرات الدولية وشركة «دلتا للإستشارات» ويعد بمثابة خريطة طريق سليمة للشمول
المالي والمعرفة المالية للأسرة للحفاظ على استقرار الأسرة والاحتفاظ بالتقاليد النبيلة للأسرة
الكويتية عبر التاريخ

التخطيط» :ملتقى «ميزانية األسرة» يهدف لالرتقاء بقدرات األسر الكويتية
قال المعهد العربي للتخطيط إن الملتقى األول لميزانية األسرة الذي ينظمه بالتعاون مع  3جهات متخصصة في  21نوفمبر
.الجاري يهدف لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى األسر الكويتية واالرتقاء بقدراتها ومهاراتها في بناء ميزانيتها
وأضاف المعهد في بيان صحافي مشترك مع الجهات المنظمة للملتقى أن الملتقى يعقد في ظل الكثير من تحديات واألزمات
المالية التي تواجه الكثير من األسر الكويتية رغم ارتفاع دخل الفرد والفجوة بين الدخل واإلنفاق ،إضافة إلى غياب الثقافة
.التخطيطية لدى الكثير من األسر
وأوضح أن الحديث عن ميزانية األسرة لم يكن خيارا أو ترفا تنظيريا بل هو واجب وطني إذ ال تستقيم أركان المجتمع
وتنميته إال «بإزاحة كل القيم والسلوكيات الدخيلة على الكثير من األسر الكويتية من مبالغة في النمط االستهالكي واإلسراف
».الذي يجر وراءه تحديات ال تستطيع األسرة التخلص منها
وذكر المعهد أنه خالل السنوات األخيرة ونتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية والتطورات التكنولوجية بدأت تبرز الكثير
من المتغيرات التي ألقت بظاللها على بناء واستقرار األسرة فضال عن ظهور عوامل وتحديات كثيرة استهدفت القيم األسرية
.وبعض العادات والتقاليد ومنها سوء التخطيط لميزانية األسرة
وقال إنه «ال يمكن الحديث عن أي تنمية وطنية شاملة ومستدامة ما لم ندرك أن األسرة تمثل ركيزتها األساسية» ،مؤكدا
على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للبرامج والمشاريع التنموية الهادفة لدعم األسرة الكويتية للقيام بدورها النبيل في خلق
.جيل جديد واع بمتطلبات المرحلة الراهنة
وأوضح المعهد ان الملتقى الذي يستمر يومين يناقش عدة مواضيع متعلقة بواقع األسرة الكويتية والتحديات التي تواجهها
واستعراض أفضل السبل والممارسات الدولية للتعامل مع ميزانية األسرة بغية معالجة هذه المشكلة وتعزيز االستخدام األمثل
.للموارد الخاصة المتاحة عالوة على زيادة فرص االستثمار
وأفاد بأن الملتقى يمثل جهدا فكريا وثقافيا متميزا ال يكتفي باستقصاء اإلشكاليات المطروحة حول ميزانية األسرة بل يقترح
.المعالجات الكفيلة بتجاوز تلك اإلشكاليات ودعمها الستدامة التنمية في بعديها االقتصادي واالجتماعي والبيئي
وأشار إلى دعم الجهات المنظمة لـ «ملتقى ميزانية األسرة» لمثل هذه الفعاليات الداعمة لجهود التنمية في الكويت ،مؤكدا
أهمية وجود منبر ثقافي لألسرة يحتضنه كل شركاء التنمية ويهدف إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة االعتدال في المشرب
.والملبس والمسكن
وينظم ملتقى األسرة الذي يستمر يومين كل من المعهد العربي للتخطيط وملتقى ميزانية األسرة ومركز المؤتمرات الدولية
وشركة «دلتا لالستشارات» ويعد بمنزلة خريطة طريق سليمة للشمول المالي والمعرفة المالية لألسرة للحفاظ على استقرار
األسرة واالحتفاظ بالتقاليد النبيلة لألسرة الكويتية عبر التاريخ

