جتربة األمانة العامة لؤلوقاف
يف دولة الكويت
يف عـ ـبلج مشكلة الفقـ ـر
المستشار /نوري داود الدواد
الكويت
اظتق ـدمة
يعــد ن ــام الوق ـ يف اإلس ــبلم عبــادة مالت ــة يوعتــة يق ــوم اــا الف ــرد مر ــاة
غايتــان األمــر م ـ ا وســد امــة غتتيع ــو ال ـ
نيو مليوس.

يع ــت

حتق ــه ل ــو

تــو ،وىــو ة ــت ة ـرعتة ذات أث ــر

و تحدد ال ايـة الريتيـتة مـ الوقـ يف إجيـاد مـوارد مالتـة ثابتـة وداييـة لتلبتـة امـات
اجملتي ـ ــي الدينت ـ ــة والذبوي ـ ــة وال ايت ـ ــة واالقتة ـ ــادية والة ـ ــحتة واألمنت ـ ــة والعليت ـ ــة ،وغريى ـ ــا م ـ ـ
اضتامـات الـت فر ـاا التايعـات البشـرية ،ولتقويــة ـبكة العبلقـات االمتياعتـة بـ األ ـراد،
و رستخ قتم التضام والتكا ل بتنام.
وا يـ ــاقا مـ ــي ى ـ ـ ا اظتفاـ ــوم يةـ ــبهل للوق ـ ـ ىـ ــد ان أساسـ ــتان أوعتيـ ــا أن للوق ـ ـ و تفـ ــة
امتياعتــة قــد بــدو ــرورية يف بعــض اجملتيعــات ويف بعــض األ ـوال وال ــروف الــت دت ــر ا ــا
األم ــم .تك ــون للوقـ ـ ال ــدور الكب ــري يف نيت ــة اجملتي ــي بش ــر أ رع ــو ا ــو ي يـ ـ ا تتام ــات
ريي ــة
الفئــات الفق ــرية ودور العبــادة  ،ويتع ــدل ذل ــه إف أىــداف امتياعت ــة واســعة وأغ ـرا
املة مثل دور العلم واظتةحات اليبتة وأةحاب اضتامات اطتاةة .
وثانتايــا مــا يتعلــه باصتوانــة اطتاةــة باليبتعــة البش ـرية ،اإلنيــان يد عــو إف عــل اطتــري
دوا ــي عديــدة ال نفــه يف غتيلاــا عـ مقاةــد الشـريعة اإلســبلمتة وغايا ــا ،مناــا دوا ــي دينتــة
وامتياعتة وعايلتة وواقعتة وأ رل غريزية.

وو ه ى ا اظتفاوم يةبهل الوق اطتـري اةـة مـ أىـم الوسـايل الفاعلـة يف عـبلج الفقـر
وقا ــره وى ــو ة ــت ة هوعت ــة ــرعاا اإلس ــبلم لي ــد ام ــات اجملتي ــي ذا ت ــا و نيتت ــو ع ـ هري ــه
ماوده اليوعتة .
ويف ىـ ـ ه الدراس ــة سـ ـنتناول جترب ــة األمان ــة العام ــة لؤلوق ــاف يف دول ــة الكوي ــت يف ع ــبلج
مشكلة الفقر م بلل اظتبا ث التالتة:
المبحث األول  :قراءة في مفهوم الفقر.
المبحث الثاني  :مراجعة تاريخية لدور الوقف في عالج مشكلة الفقر.
المبحث الثالث  :تجربة األمانة العامة لألوقاف في عالج مشكلة الفقر.
المبحث الرابع  :التوصيات.
المبحث األول  :قراءة في مفهوم الفقر:
بلل العقود األ رية م القرن اظتا

ـ مفاـوم الفقـر بامتاـادات واسـعة وميـاع

كثـرية حاولـة عريفـو ،ناولـت ىـ ه االمتاـادات مفاـوم الفقـر مـ أومـو ؼتتلفـة ومتعـددة ،ــر
بات ى ا اظتفاوم م أكثر اظتفاىتم الت هر ت عتا عريفات.
تعرف الفقر بأنو اضتالة االقتةـادية الـت يفتقـد تاـا الفـرد إف الـد ل الكـايف للحةـول
عل ــمل اظتي ــتويات ال ــدنتا مـ ـ الرعاي ــة الة ــحتة وال ـ ـ ا واظتل ــب والتعل ــتم وك ــل م ــا يُع ــد مـ ـ

اال تتامات الضرورية لتأم ميتول اليه يف اضتتاة".

يعرف أيضا بأنو عدم القدرة علمل اضتفـا علـمل اظتيـتول األدن مـ اظتعتشـة ،أو ب تـاب
اضت ــد األدن مـ ـ ال ــد ل أو اظتـ ـوارد لتلبت ــة اضتام ــات األساس ــتة  ،ويع ــرف الفق ــر أيض ــا بأن ــو
ميــتول غــري مقبـول مـ األو ــاع اظتعتشــتة تيــم باضترمــان مـ مـوارد أو قــدرات عتــو ــرورية
ضتتاة بشرية كردية .وو ه ى ا اظتفاوم يةبهل الفقرا ىم األ خاص غري القـادري علـمل حتقتـه
اضتد األدن م ميتول اظتعتشة.

ويتةـ الفقــر مايوعــة مـ اليــيات واطتةــايا الــت دتتــز الفقـرا عـ غــريىم ،اصتاــل
وســو الت يــة ب ـ األهفــال ،والو ــاة اظتبكــرة ،و ـع الرعايــة الةــحتة ،وعــدم ةــول الفــرد
علمل اظتتاه الةاضتة شكل غتيوعة الييات األساستة لتعري الفقر.
وينشـأ الفقــر يف اجملتيعــات نتتاـة لضــع و رامــي ميــرية التنيتـة تتفشــمل البيالــة و ـذدل
األو ــاع اإلســكانتة و ر فــي نيــة ســو الت يــة ب ـ النــاس و اةــة الفئــات الــت لــت لــدياا
د ل يياىم يف لبتة ا تتاما ا األساستة.
و ناولت العديد مـ األدبتـات مفاـوم يـر بل بـالفقر ييـيمل ـل الفقـر أو ـد الفقـر
وىــو اضتــد األدن مـ االســتابلك والــد ل يقــاس علتــو ميــتول معتشــة الفــرد ،وىــو خيتلـ مـ
غتتيي آل ر ،كيا خيتل م ئة إف أ رل دا ل اجملتيي الوا د.
ويع ـرف ــد الفقــر بأنــو اضتــد األدن م ـ الــد ل الــبلزم لتلبتــة النفقــات الضــرورية لل ـ ا
والبنود غري ال ايتة أل ـراد األسـرة ،ثتـث يعتـو ىـ ا اظتيـتول مـ الـد ل أو اإلنفـاق ىـو اضتـد
الفاةل ب الفقرا وغري الفقرا .
ويعتــو كــبل مـ د ــل األســرة ومتوســل نفقــات الفــرد مقتاسـ كــا ت ظتيــتول اظتعتشــة،
وىنــا يكيـ الفــرق بـ الفقــر وعــدم اظتيــاواة ،كيــا ذكــر البنــه الــدو يف قريــر التنيتــة يف
العــا(  )0991أن الفقــر يعــو عـ اظتيــتول اظتيلــه ظتعتشــة مــز مـ اليــكان وىــم الفق ـرا ،
بتنيا يعو عدم اظتياواة ع اظتيتول النييب لليعتشة يف اجملتيي ككل .
واظتبل ـ يف أغلــة األدبتــات الــت ناولــت عري ـ ــد الفق ــر أنــو مفا ــوم نيــيب ي ــر بل
معدل وزيي الد ل ب اليـكان ،ثتـث يةـبهل غتتيـي الفقـرا يف بلـد مـا ىـم األ ـراد الـ ي ال
يلــيب ميــتول الــد ل لــديام كا ــة ا تتامــا م األساســتة  ،ويعتــو الفقــري و ــه ى ـ ا ىــو ال ـ
يابل د لو أو ميتول إنفاقو ع اضتد األدن البلزم لتلبتة اما و .
المبحث الثاني  :الدور التاريخي للوقف في رعاية الفقراء :

منوا و ّنوعا ملحو ـا ،و ـاركت بنةـتة
ادت األوقاف عو ؼتتل العةور اإلسبلمتةّ ،
وا ـ ــر يف بنـ ــا اضـ ــة األمـ ــة اإلسـ ــبلمتة يف ؼتتل ـ ـ اجملـ ــاالت ،و( قتةـ ــر رعايـ ــة الوق ـ ـ علـ ــمل
األغـرا

التقلتديــة كرعايــة دور العبــادة مـ ميــامد وزوايــا و يــبتل اظتتــاه ،بــل لــت األوقــاف

أيضا أغرا ا نيوية ميتحدثة اقتضتاا رورات االىتيام بأ وال األ راد و لبتة ا تتاما م .
فـ ـ غت ــال التعل ــتم ،أنش ــأت األوق ــاف اظت ــدارس وأقام ــت مامع ــات معرو ــة عريق ــة منا ــا
مامعـة القـروي يف ــاس ومامعـة األزىـر يف القــاىرة  .ضـبل عـ العديــد مـ اظتكتبـات العليتــة
العامة الت كان حيو البعض مناا مئات اآلالف م اجمللدات العليتة .0
ويف غتـ ــال الرعايـ ــة الةـ ــحتة :قـ ــدمت األوقـ ــاف مبـ ــا اظتيتشـ ــفتات وجتاتزا ـ ــا،وؼتتوات
العقــاقري ،و كفلــت بــد ي روا ــة األهبــا  ،وأنشــأت كلتــات اليــة ورعــت دراســات الةــتدلة
والكتيتا .
 .1دور الوقف في حماية المجتمع ورعاية الفقراء:

يف ؼتتل عةور الدولة اإلسبلمتة مت إنشـا الكثـري مـ األوقـاف الـت ختةةـت يف غتـال

زتايــة األ ـراد واجملتيعــات ،ورعايــة الفئــات الضــعتفة يف اجملتيــي ،ــر أن رعايــة الفق ـرا كــاد
كــون القاســم اظتشــذك يف أغلــة ا ـ األوقــاف ،و نوعــت اظتيــاعدات مــا ب ـ ميــاعدات
نقدية وعتنتة .
وم وموه الو الـت اىـتم الواقفـون بالةـرف علتاـا مـ ريـي أوقـا ام كيـوة العرايـا واظتقلـ
وســذ عــورات الضــعفا  ،والعــامزي وإر ــاع األهفــال عنــد قــد أماــا م وو ــا دي ـ اظتــدين ،
و كــاك اظتي ــاون اظتعي ـري و ــه أســرل اظتي ــلي العــامزي وجتات ــز م ـ ( ي ـ د اضت ـ م ـ
الفق ـرا لقض ــا ر ــو ،وم ــداواة اظتر ــمل غ ــري اظتقت ــدري  .2و ةة ــت أوق ــاف أ ــرل لت ــزوي
الفتتات الفقـريات ،اللـوا ال قـدرة ألىلـتا علـمل جتاتـزى  .كيـا لـت األوقـاف أيضـا رعايـة
 1منذر قحف ،الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر ،دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت2001 ،م .
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من ر قح  ،مةدر سابه .

النيــا الــبل هلق ـ أو ىاــرى أزواما ـ

ــر يتــزوم أو يــرمع إف أزواماـ  ،ةــتانة عت ـ

وللياتيي ،وأوقفا أ رل لرعاية ال ربا وأبنا اليبتل.
 .2دور الوقف في رعاية األيتام :
كثــرت يف التــاريخ اإلســبلم األوقــاف اظتخةةــة لرعايــة األيت ـام  .مناــا مكتــة اليــبتل
الـ

أنشــأه اليــليان ال ــاىر بتــوس دـوار مدرســتو وقــرر ظتـ تــو مـ أيتــام اظتيــلي اطتبــز يف

كل يوم ،باإل ا ة إف الكيوة يف الشتا والةت .
كـ له أنشــأ اليــليان قــبلوون مكتبــا لتعلــتم األيتــام ور ــة لكــل هفــل كيــوة ،ولعــل مــا
حتي اإل ارة إلتو أن دار األيتام القايية التا يف اظتدينة اظتنورة عـد مـ األوقـاف الـت أنشـأىا
ااج القارة اعتندية قبل قرابة سبع عاما أليتام اظتدينة اظتنورة .3.
وم أ ـار األوقـاف لرعايـة األيتـام مـا نقـل يف مـرثر ةـبلح الـدي األيـوأ أنـو أمـر بعيـارة
مكا ــة ألزما ــا معلي ـ لكت ــاب ا ع ــز وم ــل يعلي ــون أبن ــا الفق ـرا واأليت ــام اة ــة وجي ــر
علــتام اصترايــة الكا تــة عت ــم ،ويقةــد باصترايــة الكامل ــة مــأكلام وكي ــو م وأدوات دراس ــتام .
وكانت ىناك أوقاف أ رل ةةت طتتان األهفال التتاممل.
 .3دور الوقف في الرعاية الصحية :
وأنشــأت ك ـ له العديــد م ـ األوقــاف ب ــر

قــدا الرعايــة الةــحتة لؤل ـراد ،و يــابه

اظتتيــوري م ـ اظتيــلي بإنشــا اظتيتشــفتات الــت كان ـت يــيمل بالبتيارســتانات ،كيــا أوقف ـوا
الوقوف الواسعة علمل يوير اظتا اليبتة والتيريض والةتدلة والعلوم وةناعات الدوا .
والوثتقــة التارخيتــة الــت رمــي إف عاــد اظتيالتــه مةــر ب ـ دــبل لــه النيــاذج اظتشــر ة
ألوقــاف اظتيــلي

تقــول ىـ ه الوثتقــة وىـ ثاــة ميتشــفمل قــبلوون :أنشـ ىـ ا البتيارســتان

 3عبد ا ب ناةر اليد ان ،أثر الوق يف التنيتة ،اظتيلكة العربتة اليعودية.

ظت ــداواة مر ــمل اظتي ــلي الرم ــال والني ــا م ـ ـ األغنت ــا والفق ـ ـرا احت ــام بدمش ــه وب ــداد
والقاىرة وقرهبة علمل ا تبلف أمناسام و باي أمرا ام.
و لــت األوقــاف ك ـ له أغرا ــا اةــة بتيويــل أثــاث إد ــال اليــكر يف الــدوا  ،قــد
مولـت األوقـاف اإلسـبلمتة أثـاث كــل مـ ابـ را ـد وابـ اليـرا تة اطتاةـة بإد ـال اليــكر يف
األدوي ــة ــر ييتي ــت اا اظتر ــمل  .4واصت ــدير بالـ ـ كر أن األوق ــاف مول ــت أيض ــا العدي ــد مـ ـ
اظت لفات اليبتة ككتاب الكلتات يف الية الب ر د وال

رمم وأةـبهل تيـا بعـد الكتـاب

األساسـ لتــدري اليــة يف أوروبــا وكـ له كتــاب اضتــاو يف اليــة للـراز  ،وكتــاب القــانون
البـ ســتنا ،وكتــاب ـ كرة الكيــالت لعلـ بـ عتيــمل هبتــة العتــون الـ
مر ا م أمرا

وةـ

تــو 031

العتون .

وم روايي األوقاف يف غتال الرعاية الةحتة ذله الوق الـ
يايي ــون يف ذان اظتر ـ ــمل بقـ ــرب الشـ ــفا بكليـ ــات ــو
عبلمو .تث يتم و ت

ةـا لـد ي أمـور ظتـ

إلـ ــتام ببيـ ــاهة اظتـ ــر وسـ ــاولة

خة ديران كل يوم علمل اظتر ـمل يف اظتيتشـفتات ويعيـدان إف

اضتديث بةوت ا ت تيا بتنايـا عـ حتيـ ةـحة اظتـريض ظتيـاعد و علـمل الشـفا إن كـان
مثل ى ا اضتديث مفتدا ضتالتو 5.
 .4دور الوقف في الرعاية التعليمية :
مارســت األوقــاف دورا كبـريا يف الناــو

بــالتعلتم ،وإنشــا و يــوير مرا قــو ،ورعايــة هلبتــو

و و ري كا ة اظتقومات الـت كفـل عتـم اضتتـاة الكرديـة هـوال ـذات لقـتام العلـوم ،و ـ ر كتـة
التاريخ بالكثري م الشواىد الت كش ع الدور الكبري ال

مارستو م سيـات الوقـ يف

ى ـ ا اجملــال .و( قتةــر رعايــة الوق ـ علــمل علــتم النــاس العلــوم الدينتــة  ،بــل امتــدت لتشــيل

 4دور الوق يف النيو االقتةاد  ،الشتخ ةاحل كامل  ،ندوة حنو دور نيو للوق  ،وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمتة
 ،دولة الكويت 0993 ،م
5ػتيد سراج  :أ كام الوق يف الفقو والقانون  ،نقبل ع كتاب م روايي ضار نا ظتةيفمل اليباع .

علتم الية والةـتدلة واإلدارة وختـري اظتـ ىل للعيـل بـدواوي اضتكـم ،و( قتةـر علـمل هبقـة
معتنة بل لت الرعاية التعلتيتة كا ة ئات اجملتيي و رايحو ر العبتد واصتوار .
وكان ؽتا ي كر يف غتال رعاية الوق للعلم الكثري م األوقاف الت كانت ؼتةةـة لشـرا
أل ـواح لليلبــة ،وجتاتــزىم بــاألقبلم واظتــداد ومــا ــابو م ـ ورق وػت ــابر .ويمكنني ايجنناز بعن ن
مظاهر عالج نظام الوقف لمشكلة الفقر في النقاط التالية:
المظه ننر األول :ت ننوفير الرعاي ننة ايجتماعي ننة للفق ننراء والمس ننا يي وذل ــه بت ــو ري اضتام ــات
األساستة م ميعم وملب وميك :
 وق إقامة األ ران لتخبز تاا الفقرا .
 إقامة األسبلة الت ير و مناا اظتارة و بلب اظتتاه.
 جتاتز مو مل الفقرا .






تئة موايد اإل يار واليحور للفقرا يف رمضان .
وق إلعانة العيتان واظتقعدي وذول العاىات واألمرا اظتزمنة
وق علمل أدا ريضة اضت لل ي ال ييتيتعون إلتو سبتبل .
وق جتاتز اضتل ال ىبتة وأدوات الزينة للعروس الفقرية الت ال يتيتي را ىا.
وق زوي احتام واحتامات .

المظهر الثاني :توفير الرعاية الصحية للفقراء والمسا يي
وذلــه مـ ــبلل إنشــا البتيارســتانات اليبتــة والــت كفــل كــل أومــو الرعايــة للفقـرا
واظتيــاك  ،قــد أعــان الوقـ علــمل إنشــا اظتراكــز اليبتــة واإلنفــاق علــمل يــوير علــوم اليــة
واىد ذله :

والةتدلة  ،وقد لت اضتتوانات إ ا ة إف اإلنيان  .وم
أ) وق البتيارستان اظتنةور 682ىـ .
ب) وق ميتشفمل قبلوون .
6
د) وق والدة اليليان مراد الثالث علمل ميتشفمل لعبلج اظتر مل .

المظهر الثالث :توفير الرعاية التعليمية والثقافية للفقراء
* المكاتب  :لة ارىم لتحفت ام القر ن وػتو أمتتام وذله يف اظتدن والقرل.
* المنندارس :لتعلــتيام و ــأىتلام ظتيارســة أدوارىــم العليتــة يف اجملتيــي ول ـ له قــد ــرج م ـ
بتوت الفقرا عليا يف كل الفنون وأةبحوا م قادة ورواد الفكر اإلسبلم .

* المكتب ننات والكت ننب :وذل ــه طتدم ــة م ـ ( يي ــتيي م ــنام ـرا الكت ــة أو ني ــخاا ق ــد
و رت لو اظتكتبة اظتيالعة غتانا بأن أوقفت الكتة عت ا ال ر .
المحور الثالث  :تجربة األمانة العامة لألوقاف في عالج مشكلة الفقر.
أ -لمحة موجزة عي األمانة العامة لألوقاف :
أنشـ ــئت األمانـ ــة العامـ ــة لؤلوقـ ــاف دولـ ــة الكويـ ــت مومـ ــة اظترسـ ــوم األمـ ــري رقـ ــم 257
والةادر يف  29رتاد األول  0404ىـ اظتوا ه  03نو يو 0993م.
ختــتا األمانــة بالــدعوة للوق ـ والقتــام بكــل مــا يتعلــه بش ـ ونو مــا يف ذلــه إدارة أموالــو
واستثيارىا وةرف ريعاا يف دود ـرو الواقـ ومـا حيقـه اظتقاةـد الشـرعتة للوقـ و نيتـة
اجملتيي ضاريا وامتياعتا لتخفت العة ع احتام يف اجملتيي.
ضــم األمانــة يف ىتكلاــا التن تيـ ثــبلث قياعــات عيــل ريتيــتة وى ـ  :قيــاع اظتةــارف
الوقفتــة ال ـ خيــتا بإنفــاق الريــي الــوقف و ــه األغ ـرا واظتقاةــد احــددة للوق ـ ومــا يتفــه
والض ـوابل الشــرعتة لــو ،وقيــاع نيتــة اظت ـوارد واالســتثيار وخيــتا ىـ ا القيــاع بتثيــري ؽتتلكــات
الوق  ،و نيتة أموالو وحتقته أعلمل عايد استثيار ؽتك يف دود الضوابل والقواعد اظتن يـة
ل ـ ـ له ،وخيـ ــتا القيـ ــاع األ ـ ــري وىـ ــو قيـ ــاع اإلدارة واطتـ ــدمات اظتيـ ــاندة بتـ ــو ري الـ ــدعم
واإلسناد اظتا واإلدار والفـ لكا ـة القياعـات والو ـدات التابعـة لؤلمانـة العامـة لؤلوقـاف .
ولؤلمانـة العامـة لؤلوقـاف إسـاامات كبـرية ـ ال يتيـي اجملـال لـ كرىا ـ يف عزيـز ميـرية التنيتـة
يف دولة الكويت ،ودعم ماود اظت سيات اضتكومتة والتيوعتة اظتب ولة يف ى ا الةدد .
ب -الوحدات العاملة في األمانة العامة لألوقاف في مجال معالجة مشكالت الفقر:

دتــارس األمانــة العامــة لؤلوقــاف دورىــا يف معاصتــة مشــكبلت الفقــر عــو ثــبلث و ــدات
عيل أساستة وى :
 .0ادارة ذري ننة وأق نناري ال ننواقفيي :وخت ــتا بتق ــدا اظتي ــاعدات اظتالت ــة لليحت ــام مـ ـ
أقــارب وذو ال ـواقف وميــاعد م يف لبتــة ا تتامــا م اظتعتشــتة ،و عيــل علــمل نفت ـ
العدي ــد مـ ـ اظتة ــارف الوقفت ــة التقلتدي ــة كية ــرف اإلهع ــام ،والعش ــتات واأل ــا ،
و يــبتل اظتتــاه ،وإ يــار الةــايم ،ومةــرف الكيــوة ،وغريىــا ،ورتتعاــا مةــارف رييــة
ةة يف غتال زتاية الفئات الضعتفة يف اجملتيي ،و يتفتد مناا الكثري مـ األسـر مـ
الكويتت وغريىم دا ل و ارج الكويت.

 .2ادارة الصناديق الوقفية :وختتا بيرح مشروعات نيوية يف ةتغ إسـبلمتة يـام يف
نيتــة اجملتيــي والناــو

بالفئــات الضــعتفة تــو ،كيشــروع " منني سننب ينندي ال ـ

ييتادف ئات اظتيلقات واألرامل وأسر اظتياون ب تة إكياام ما يدويـة نيـ
اعتيادى علمل أنفيا .
 .3ادارة المشاريع الوقفية :وختتا بإقامـة ودتويـل مشـروعات قـوم علـمل نفتـ ىا األمانـة
كيشروع رعاية طالب العلم" ال

خيتا بيداد الرسـوم الدراسـتة لليحتـام غـري

القــادري علــمل س ــدادىا ،ودعــم اظتشــروعات ال ــت ق ــوم عل ــمل نفت ـ ىا بعــض اصتا ــات
الرشتت ــة واألىلت ــة ك ــدعم مش ــروعات وب ـ ـرام ة ــندوق إعان ــة اظتر ــمل ،ودع ــم ماـ ــود
ةـ ــندوق التكا ـ ــل لرعايـ ــة اليـ ــانا وغريىـ ــا ،ويـ ــتم ك ـ ـ له قـ ــدا الـ ــدعم لقياعـ ــات
التعل ــتم ،والة ــحة ،ولقي ــاع العي ــل ال ــدي  ،وللكث ــري مـ ـ اظت سي ــات الرشتت ــة واطتريي ــة
العاملة يف غتال نيتة اجملتيي.
كي ــا قام ــت األمان ــة العام ــة لؤلوق ــاف بتش ــكتل صتن ــة دايي ــة لتني ــتة اظتة ــارف الوقفت ــة،
ختــتا ى ـ ه اللانــة بتحديــد وو ــي النيــبة اظتئويــة لكــل مةــرف م ـ اظتةــارف الــت تضــيناا
اضتا ـ الوقفتــة ،وذلــه اــدف ميــاعدة الو ــدات اإلداريــة الــت قــوم بةــرف ريــي األوقــاف،
وذله لتومتـو الريـي اظتخةـا لكـل مةـرف للفئـات اظتيـتفتدة منـو علـمل حنـو دقتـه يتوا ـه مـي
مقاةد و رو الواقف الت بتنوىا باضتا الوقفتة ومي اظتقاةد الشرعتة للوق .
ج -آليات األمانة في مجال معالجة مشكالت الفقر :

قــوم اآللتــة الــت تبعاــا األمانــة العامــة لؤلوقــاف يف معاصتــة مشــكبلت الفق ـر عــو ػتــوري

ريتيــت خيــتا احــور األول بتنفت ـ اظتةــارف الوقفتــة اظتوماــة لفئــات الفق ـرا  ،والــت تضــيناا
اضتاـ الوقفتــة ،ويتعلــه احــور الثــا بإقامــة غتيوعــة مـ اظتشــاريي النوعتــة الــت ختــتا أنشــيتاا
برعاية الفئات الفقرية يف اجملتيي .ونقدم تيا يل عر ا مومزا لآللتات اظتشار إلتاا:

أويً  :المصارف الخيرية الموجهة لفئات الفقراء:
بعــد قـرا ة متأنتــة للحاـ الوقفتــة الــت ىـ يف ــوزة األمانــة العامــة لؤلوقــاف ومــا ضــينتو مـ
رو للواقف  ،قد مت قيتم الريي اظتا اظتتحةـل لـدل األمانـة إف مةـارف وقفتـة معلومـة
بنا علمل له القرا ة  ،وقد ما ت له اظتةارف معوة ع امات اجملتيي علـمل حنـو دقتـه
 ،يناا ما خيتا برعايـة اظتيـامد ومناـا مـا خيـتا برعايـة كتـاب ا و ف ـو ومناـا مـا خيـتا
بالرعايــة الةــحتة ومناــا مــا خيــتا بــالعلم والتعلــتم ومناــا مــا خي ـتا برعايــة الفق ـرا واحتــام
وغري ذله م اظتةارف الوقفتة األ رل.
ويف ى ـ ه الورقــة سنشــري إف بعــض مــا ق ــوم بــو األمانــة العامــة لؤلوق ــاف ــي اجملا ــود العــام
للدولة يف مواماة مشكلة الفقر ،يف إهار ا تةاةا ا كي سية وقفتة.
المساعدات النقدية لذرية وأقاري الواقفيي ( لجنة الوفاء ):
ب ـرا وو ــا لآلبــا واألمــداد ال ـ ي أنشــئوا األوقــاف ليــد امــات اجملتيــي اظتختلفــة س ـوا
كان ذله لبنا اظتيامد وةتانتاا أو ظتياعدة الفقرا م هلبة العلـم وغـريىم ،لـه األوقـاف
الت أ حت التوم اظتر كز األول لعيل األمانة ،وعلتو قد ـكلت األمانـة العامـة لؤلوقـاف مـا
ع ــرف ب ـ ـ صتن ــة الو ــا ) لتق ــدا اظتي ــاعدات النقدي ــة والعتنت ــة لليحت ــام مـ ـ ذري ــة وأق ــارب
ال ـواقف  ،ب ــض الن ــر ع ـ عــدم ا ـذا الواق ـ بالةــرف واإلنفــاق علــمل ذريتــو  ،وذلــه يف
األوق ــاف اطتريي ــة ال ــت ال يش ــذ تا ــا الواقـ ـ الة ــرف عل ــمل غ ــر ػت ــدد  ،تاع ــل حتدي ــد
اظتةروف علتو للنا ر ،وىو األمانة العامة لؤلوقاف.
و بلل الينوات الثيانتة األ رية م سنة  0999و ـر سـنة 2116م بلـغ إرتـا اظتبـالغ
الت ةر ت كيياعدات ل رية وأقارب الواقف

 )2.185.455د.ك .

ويبـ ـ اصت ــدول الت ــا وزي ــي اظتب ــالغ ال ــت ة ــر ت ل ري ــة وأق ــارب الـ ـواقف وع ــدد األ ـ ـراد
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 .1مصرف اإلطعام:
ويتوف ى ا اظتةرف قدا اظتواد ال ايتة لؤلسر اظتتعففة واحتامة واأل راد احتام سـوا كـانوا
م ذرية وأقارب الواقف  ،أو مـ ؼتتلـ الفئـات الفقـرية يف اجملتيـي  .و قـدم اظتـواد هـوال العـام
دا ــل دولــة الكويــت و ارماــا بالتنيــته مــي اصتاــات اطترييــة وعلــمل رأس لــه اصتاــات بتــت
الزكــاة ،وذلــه مـ

ــبلل ن ــام البياقــات التيوينتــة ،الـ

مـ

بللــو يــتيتي األســر احتامــة

التزود باظتواد ال ايتة الت حتتاماا.
البطاقات التموينية:
يف سيبتل يوير إمرا ات ةرف الريي اظتا اطتـاص مةـرف اإلهعـام  ،قـد مت اعتيـاد ن ـام
إدار ،عر ــت باســم البياقــة التيوينتــة)  ،يــتم مومــة ى ـ ا الن ــام دراســة اضتالــة االمتياعتــة
لؤلسـ ــرة احتامـ ــة وعلـ ــمل إثـ ــر ذلـ ــه خيةـ ــا عتـ ــا قتيـ ــة مالت ـ ــة علـ ــمل بياقـ ــة مت إع ـ ــدادىا عت ـ ـ ا
ال ر  ،تيك األسرة بلعتـا مـ

ـرا اظتـواد ال ايتـة الـت حتتاماـا مـ أ ـد األسـواق اظتركزيـة

اح ــددة مي ــبقا بن ــا عل ــمل ا فاق ــات ثنايت ــة بـ ـ األمان ــة و ل ــه األسـ ـواق ،وق ــد مت يبت ــه ىـ ـ ا
األسلوب بتعاون مشذك ب بتت الزكاة كااة ؼتتةة يف دراسة اضتاالت واألسواق اظتركزيـة
اصتيعتات التعاونتة ) كااات موردة لليواد ال ايتة .
ويب اصتدول التا وزيي مةرف اإلهعام ثية الينوات بالدينار الكويت:
المصرف

2222

2221

2222

2223

2224

2225

2226

الجملة

مصرف اإلطعام

95111

73991

0,625,839

0.421.590

895.211

911.111

939.391

5.199.028

ويب الشكل التا وزيي مةرف اإلهعام ثية الينوات :
2000000
1500000
1000000
500000

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

 .2مصرف األضاحي والنوافل والعشيات وويئم اإلفطار :
ويقةد باأل ا ذبهل اة أو أكثر يف وقت األ حتة و وزيعاـا علـمل الفقـرا  ،اسـتاابة
لشــرو ومقاةــد الــواقف الــت ــددوىا يف اااــم الوقفتــة ،والنوا ــل مــا عــارف علتــو أىــل
الكويت م قدا اليعام إف الفقرا واصتريان يف أ ار ػتددة مـ كـل سـنة ،كلتلـة العا ـر مـ
ػتــرم يــوم عا ــورا ) ،ولتلــة الثــا عشــرة م ـ ربتــي األول اظتولــد النبــو الش ـري )  ،ولتلــة

اليــابي والعشـري مـ رمــة اإلســرا واظتعـراج ) ،ولتلــة النةـ مـ ــعبان ،وكــل لتلــة رتعــة
م لتا ار رمضان  .أما العشتات الومبات ال ايتة اللتلتة) تيك إقامتاا هوال العام.
ويب ـ اصتــدول التــا وزيــي مةــرف األ ــا
الكويت:
المصرف

األ ا

والنوا ل والعشتات

النوا ــل والعشــتات ثيــة اليــنوات بالــدينار

2222

2221

2222

2223

2224

2225

2226

88988

020045

095775

031481

645591

65511

82511

ويب الشكل التا وزيي مةرف األ ا

النوا ل والعشتات ثية الينوات:
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

2006

 .3مصرف الصدقات:

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

يقةــد ا ـ ا اظتةــرف اظتبــالغ اظتالتــة الــت ةــرف لليحتــام والفق ـرا م ـ ريــي األوقــاف
اظتخةةة عت ا ال ر .
ويب اصتدول التا وزيي مةرف الةدقات وذله ثية الينوات بالدينار الكويت:
المصرف

2222م

2223م

2224م

2225م

2226م

الجملة

الصدقات

011.111

051.111

75.111

96.906

53.641

475.556

ويب الشكل التا وزيي مةرف الةدقات ثية الينوات:
150000

100000
50000

2006

2005

2004

2003

2002

0

 .4مصرف تسبيل المياه:
وخي ــتا ى ـ ا اظتةــرف بت ــو ري اظتتــاه الةــاضتة لبلس ــتخدام اآلدم ـ

غتانــا للفق ـرا

واحتــام وؼتتل ـ الفئــات الضــعتفة يف اجملتيــي ،وقــد بــدأت األمانــة العامــة لؤلوقــاف يف
نفت ـ ى ـ ا اظتةــرف بالتعــاون مــي بتــت الزكــاة بدولــة الكويــت من ـ العــام 2114م ،وبلــغ
إرتــا اظتنةــرف علــمل يــبتل اظتتــاه ــبلل الفــذة م ـ عــام 2114م و ــر عــام 2116م
مبلــغ وقــدره (123.823د.ك ) مايــة وثبلثــة الف وذتامنايــة وثبلثــة ألـ دينــار كــويت،
ت ــث يق ــوم بت ــت الزك ــاة بي ــق اظت ــا مـ ـ ــبلل بـ ـرادات م ــا ي ــتم وزيعا ــا يف اظتن ــاهه
اظتختلفة ،وباأل ا يف اظتناهه الت يزد م تاا العيال.

ويب اصتدول التا وزيي مةرف يبتل اظتتاه ثية الينوات بالدينار الكويت:
المصرف
يسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبيل
المياه

2224م

2225م

2226م

الجملة

45.511

37.483

21.771

013.813

ويب الشكل التا وزيي مةرف يبتل اظتتاه ثية الينوات:
50000
40000
30000
20000
10000
2006

2004

2005

0

 .5مصرف الكسوة:

يتـوف ىـ ا اظتةــرف ــو ري اظتبلبـ اظتناســبة لليحتــام والفقـرا عتنــا أو نقــدا ،ويــتم
نفت ه بالتعاون مي اصتاات اظتختةة كبتت الزكاة واعتبلل األزتر الكـويت ورتعتـات النفـي

العام ذات القدرة علمل دراسة اضتاالت و قدير ا تتاج كل الة ما يلزماا م مبلب .
ويب اصتدول التا وزيي مةرف الكيوة ثية الينوات بالدينار الكويت:
المصرف
الكسوة

2222م
44971

2223م

2224م

2225

2226

الجملة

74911

29811

6.819

3.771

061.249

ويب الشكل التا وزيي مةرف الكيوة ثية الينوات:

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
2006

2005

2004

2003

2002

0

ثانياً :المشاريع النوعية الموجهة لفئات الفقراء:
باإل ــا ة إف اظتةــارف اطترييــة ســابقة ال ـ كر ،قــد أقامــت األمانــة العامــة لؤلوقــاف
عــددا مـ اظتشــاريي اطترييــة الــت يــتادف الفئــات الفقــرية يف اجملتيــي وذلــه اــدف نويــي
قنوات الةـرف للوةـول إف أكـو عـدد مـ أ ـراد الشـرحية اظتيـتاد ة ،وىـ ه اظتشـاريي ىـ
:
 .1مشروع (مي سب يدي) :
ى ــو مش ــروع أس ــر مش ــذك أسـ ـ بالتع ــاون م ــي وزارة الش ــئون االمتياعت ــة والعي ــل
ياــدف إف إكيــاب ئــات األرامــل واظتيلقــات وأســر اظتيــاون وغــري اظتتزومــات ؽت ـ ال
ديلك ـ د ــبل مالتــا ،اظتاــارات اضتر تــة واظتانت ـة البلزمــة للعيــل يف اظتتــادي اظتختلفــة مث ــل:
اطتتاه ــة واليا ـ ـ والي ــكر ارية والتة ــوير الفو ــوغرايف والة ــحا ة ،وبع ــض اظتا ـ ـ اضتر ت ــة
األ ــرل كالرســم والتشــكتل وغــري ذلــه ؽتــا حتتامــو لــه الفئــات عونــا عتــا علــمل متيلبــات
اضتتاة مي اليع لفتهل أسواق م قتة لبتي ما ديك إنتامو م مواد عتنتة وغ ايتة.
اعتــدف األساس ـ لليشــروع ىــو نقــل الشــرحية اظتيــتاد ة م ـ الــة األ ـ إف الــة
العيــا مـ ــبلل التــدرية علــمل ؼتتلـ األعيــال ســالفة الـ كر لتةــبهل عناةــر اعلــة يف
اجملتيي.

 .2مشروع رعاية طالب العلم :
وخيتا بتقدا الرعاية اظتالتة لليلبة احتـام مـ غـري الكـويتت العـامزي عـ سـداد
الرسوم الدراستة ،ويياىم يف ى ا اظتشروع عدد م رتعتـات النفـي العـام يف إدارة مشـذكة
ــدف إف إعيــا الفرةــة لليلبــة م ـ ذو الــد ول اظتتدنتــة يف متابعــة حتةــتلام العلي ـ
أسوة بأقراام اظتقتدري .
اآللية المستحدثة لتكويي أوقاف على المشروع :
دتكنــت األمانــة العامــة لؤلوقــاف مـ كــوي وقفتــة ظتشــروع رعايــة هالــة العلــم بإ بــاع
لت ــة مبتك ــرة صتل ــة األوق ــاف عل ــمل أغرا ــو مـ ـ ــبلل ــث اصتا ــات اطتريي ــة اظتش ــاركة
باظتشــروع علــمل د ــي مبــالغ نقديــة ســنوية عــادل  01.111الف دينــار كــويت ــأكثر يــتم
ا تيااا كوقفتـة لةـاحل اظتشـروع ويـتم اسـتثيارىا وةـرف ريعاـا علـمل اليلبـة احتـام يف
مقابل أن قوم األمانة العامة لؤلوقاف بالتوع اظتـا مقـداره ـع اظتشـاركة اظتالتـة للااـة
بوقفتة اظتشروع وذله لةر اا علمل اليلبة احتام ك له.
وقد ققت ى ه التاربة عدد م ال ايات أمهاا:
 -0إ ت ــا س ــنة الوقـ ـ وذل ــه بتش ــاتي قي ــاع النف ــي الع ــام عل ــمل ك ــوي أوق ــاف ذات
أغرا نيوية.
 -2كوي أوقاف ذات ريي ما ميتير ودايم لشرايهل ػتددة ،ويف مثالنا سـال الـ كر،
كون الشرحية اظتيتاد ة ىم هلبة العلم غري القادري علمل حتيل اظتةاري الدراستة.
 -3عي ــتم الفاي ــدة ألك ــو ع ــدد م ـ الش ــرحية اظتي ــتاد ة بع ــد زي ــادة ا ــم اظتخةة ــات
اظتالتـة عتــا مـ ــبلل التــوع الـ قدمــو األمانــة العامـة لؤلوقــاف ،مضــا ا إلتـو الريــي اظتــا
الينو لؤلوقاف الت مت ختةتةاا لرعاية هلبة العلم احتام .
و بلل الفذة اظتيتدة مـ سـنة 0997م إف سـنة 2116م أنفـه اظتشـروع مبلـغ وقـدره
 0.903.911د.ك ميـ ــاعدات لليـ ــبلب غـ ــري الكـ ــويتت باعتبـ ــار أن التعلـ ــتم يف دولـ ــة
الكويت غتا للكويتت .

ويب ـ اصتــدول التــا إرتــا اظتبــالغ اظتالتــة الــت ة ــر ت عل ــمل أنشــية مش ــروع رعايــة
هالة العلم بلل الفذة م سنة 0997م إف سنة 2116م :
الينة

إرتا اظتبالغ

1997

92.829

1998

125.722

1999

251.336

2222

432.927

2221

323.565

2222

623.676

2225

54.341

2226

51.524

اإلجمالي

1.913.922

 .3رعاية المسجونيي وأسرهم :
قــدم األمانــة العامــة لؤلوقــاف بالتعــاون مــي ةــندوق التكا ــل لرعايــة اليــانا الكثــري
م ـ ةــور الرعايــة للييــاون وأســرىم  ،تــث يعــد ةــندوق التكا ــل لرعايــة اليــانا
التــابي صتيعتــة اإلةــبلح االمتيــاع أ ــد الــوكبل األساســت الـ ي يــتع اــم األمانــة
العام ــة لؤلوق ــاف للة ــرف مـ ـ ري ــي األوق ــاف عل ــمل الي ــانا وأس ــرىم ،يف س ــبتل عزي ــز
دتاسه اجملتيي و و ري اضتياية أل راده .

وقــدمت األمان ــة العامــة لؤلوق ــاف ــبلل الفــذة اظتيت ــدة م ـ س ــنة  2113إف س ــنة 2115م
قرابـ ــة مـ ــايت وستيـ ــون أل ـ ـ دينـ ــار كـ ــويت ةةـ ــت لليي ـ ـاعدة يف اإل ـ ـراج ع ـ ـ اليـ ــانا
ال ــارم  ،ويف عـ ــبلج التـ ــايب م ــنام م ـ ـ اظتخـ ــدرات ،ويف إ ي ــار الةـ ــايم م ـ ـ اظتيـ ــاون ،
ومشروع ر ـة رمضـان لئل ـراج عـ اليـانا وغريىـا مـ ةـور الرعايـة لتلـه الفئـة الـت قـدت
ريتاا وألسرىم ال ي قدوا العايل
 .4رعاية المرضى مي الفقراء :
قــدم األمانــة العامــة لؤلوقــاف رعايــة ةــحتة للير ــمل وأســرىم مـ الفقـرا وػتــدود
الــد ل مـ ــبلل لتــة التعــاون القاييــة مــي ةــندوق إعانــة اظتر ــمل التــابي صتيعتــة الناــاة
اطتريي ــة الـ ـ يق ــوم ب ــدور ى ــام يف لبت ــة ام ــات ىـ ـ ه الفئ ــة مـ ـ ؼتتلـ ـ ة ــور الرعاي ــة
الةــحتة ،قــد رعــت األمانــة العديــد م ـ ب ـرام عيــل ةــندوق إعانــة اظتر ــمل كيشــروع
رعاي ــة اظتة ــاب بالتا ــاب األعة ــاب ،كي ــا ق ــدمت ال ــدعم اظت ــا لل ــدورات واحا ـ ـرات
والندوات التوعوية الت ن ياا ،وك له دعم مشروع قتبة اظتريض ،ودعم مشـروع أنـت
اصتلــت الـ ياــدف إف ختفتـ اآلثــار النفيــتة علــمل مر ــمل اظتيتشــفتات  ،ضــبل عـ
الدعم اظتا اظتيتير عت ا الةندوق اضتتو .
اصتوانة البليحتة اظتن ية لدور األمانة يف معاصتة الفقر:
يف ســبتل يــوير الــدور الــوقف ظتعاصتــة مشــكبلت الفقــر ،وب تــة أســت ىـ ا العيــل علــمل
أساس اليح شريع يراعمل تو األ كام والقواعد الشرعتة اظتن ية للةرف مـ ريـي الفقـرا ،
أةدرت األمانة العامة لؤلوقاف يف ى ا الةدد غتيوعة م الن م واللوايهل مناا:
 .1يئحننة المسنناعدات النقديننة لذريننة وأقنناري الننواقفيي الصنندارة بننالقرار اإلداري رقننم (
 ) 162لسنة 2222م بتاريخ 2222/6/1م:
ــن م البليحــة عيلتــة ةــرف اظتيــاعدات النقديــة والعتنتــة لليحتــام م ـ ذريــة وأقــارب
الواقف  ،و تضي أبرز اليتاسات العامة الوامة مراعا ا يف الةـرف مثـل:أن يكـون الةـرف
يف دود الريي،و ومتو هلبات اظتياعدة ألغرا مواماة النفقات ،وميـاعدة الـداين كليـا

أمك ذله ليـداد الـديون ـريية أن كـون ىـ ه الـديون ميـتحقة صتاـات تيتـي بالشخةـتة
االعتباريــة وثابتــة مومـة ميــتندات أو ةــادر بشــأاا أ كــام قضــايتة ،مــي مراعــاة عــدم ســداد
وايــد الــديون وأ عــاب احامــاة وديــون ال رامــات النا ــئة ع ـ ؼتالفــة الق ـوان والل ـوايهل اليــارية
بالدول ــة .كي ــا تض ــي البليح ــة بت ــان بش ــرو وأ ـ ـوال وأس ــباب ة ــرف اظتي ــاعدات ،ون ــام
ومقدار اظتياعدة ،وكا ة األمور البليحتة اظتتعلقة بتن تم ةرف اظتياعدات.
 .2قواعد تنفيذ المصارف الوقفية:
ــددت األما ــزة اظتختة ــة باألمان ــة العام ــة لؤلوق ــاف القواع ــد اطتاة ــة بتنفتـ ـ اظتة ــارف
الوقفتــة ،حــددت لكــل مةــرف قواعــد نفت ـ ه ،م ـ تــث التوقتــت احــدد لتنفت ـ اظتةــرف،
ومكــان التنفتـ إن كــان دا ــل الكويــت أو ارماــا ،وغــري ذلــه مـ القواعــد .ومـ األمثلــة
علــمل ذلــه  ،القواعــد اطتاةــة مةــرف األ ــا والــت ــددت وقــت ذبــهل األ ــحتة ،وســعر
األ ــحتة ،وأولويــة ال ـ بهل إن كــان دا ــل الكويــت ،وأن كــون األ ــحتة م ـ أ ضــل أنواعاــا،
وااللتـزام بعــدد األ ــا اظتنةــوص علتــو يف اضتاــة الوقفتــة) ،وم ـ األمثلــة ك ـ له بــأن يكــون
الةرف و قـا ال ـذاهات الواقـ  ،وأن يراعـمل تـو مانـة األولويـة يف الةـرف ومـدل اضتامـة
 ،وغري ذله م القواعد الت ياعد علمل ومتو الةرف و ر تده.
 .3ايتفاقيات المبرمة بيي األمانة والجهات المتعاونة:

أقامــت األمانــة العامــة لؤلوقــاف غتيوعــة م ـ التحالفــات االس ـذا تاتة مــي العديــد م ـ

اظت سيـ ــات اضتكومتـ ــة والتيوعتـ ــة واطترييـ ــة اـ ــدف ميـ ــاعدة األمانـ ــة يف إنفـ ــاق الريـ ــي الـ ــوقف
و ومتاــو حنــو الفئــات اظتيــتفتدة ،ودتتلــه اصتاــات الــت عاون ــت مــي األمانــة قــدرات متدانتــة
ومكتبتـ ــة دتكناـ ــا م ـ ـ دراسـ ــة اضتـ ــاالت اظتتقدمـ ــة للحةـ ــول علـ ــمل اظتيـ ــاعدة ،و تضـ ــي ى ـ ـ ه
اال فاقتات قواعد الةرف م وماة ن ـر األمانـة ورتتـي اال ـذاهات الـت فر ـاا علـمل اصتاـة
اظتشاركة ،ضبل ع حتديـد التزامـات كا ـة األهـراف اظتتفقـة وحتديـد نـوع اظتةـرف واظتبـالغ اظتالتـة
الت ستقدماا األمانة للااة اظتنف ة مي حتديد ااية العيل باال فاقتة.
وم ـ اصتاــات الــت أبرمــت األمانــة العامــة لؤلوقــاف ا فاقتــات معاــا لةــرف ريــي األوقــاف
علمل رايهل ػتددة:
 -0وزارة الشئون االمتياعتة والعيل.

 -2وزارة العدل.
 -3وزارة الذبتة.
 -4رتعتة اعتبلل األزتر الكويت.
 -5عدد م رتعتات النفي العام.
و ــدف ى ـ ه اال فاقتــات إف حتقتــه التكامــل ب ـ اظت سيــات الرشتتــة واألىلتــة العاملــة يف
اظتتدان اطتري  ،وك له للوةول إف أكو عـدد مـ اظتيـتحق  ،ضـبل عيـا ديكـ حتقتقـو
م بادل للخوات يف اجملاالت اطتريية واإلنيانتة اظتختلفة.

التوصيات:

لق ـ ــد مث ـ ــل الوق ـ ـ اإلس ـ ــبلم ع ـ ــو ؼتتل ـ ـ عة ـ ــوره الة ـ ــت ة اظت سي ـ ــتة اظتثل ـ ــمل لتلبت ـ ــة

ا تتامــات ؼتتل ـ ئــات اجملتيــي و اةــة الفئــات الفقــرية وذات الــد ل احــدود ،وعلتــو قــد
با ـت اصتاــود اظتب ولــة إل تــا ســنة الوقـ  ،وجتديــد الــدور التنيــو لــو يف إهــار ن تيـ ميلبــا
أساســتا وغايــة يــعمل إف حتقتقاــا كا ــة اظت سيــات اظتعنتــة الرشتتــة واألىلتــة والتيوعتــة يف إهــار
م التكامل والتنيته .
ويف ىـ ا الةــدد وســعتا إف إ تــا ســنة الوقـ اضتيتــدة و فعتــل دوره يف رعايــة الفئــات
الضعتفة يف اجملتيي نوة بالتا :
 .0مراعــاة التني ــته والتكام ــل تي ــا ب ـ اصتاــات الرشتت ــة واطتريي ــة وبتنا ــا وب ـ م سي ــات
األوقاف ب تة و تد اصتاود وحتقته ال ايات واألىداف اظتشذكة.
 .2رورة فعتل دور القياع اطتاص حنو اظتشاركة بإجيابتة يف اصتاود اظتب ولة لرعايـة الفقـرا
واالســتفادة مـ مبــادرات ىـ ا القيــاع و ومتااــا حنــو بـرام وأنشــية عــود بــالنفي علــمل
الشرحية الكول م الفقرا وػتدود الد ل .
 .3ن ــتم اصتاــود اإلعبلمتــة لــدعوة اطت ـريي م ـ أبنــا األمــة لرعايــة الفق ـرا و قــدا الــدعم
اظتا والعت للشباب الفقرا م بلل ش تلام و و ري رص العيل اظتناسبة عتم .
 .4شــاتي اصتاــود البحثتــة واإلســاامات العليتــة حنــو دراســة قضــايا الفقــر وهــرح اضتلــول
والرؤل الت ياىم يف اضتد م مشكبل و ووقاية اجملتيي مناا.
 .5دراســة واقــي اصتاــات اظتشــاركة يف ةــرف الريــي والعيــل عل ـمل يــوير أداياــا  ،ســعتا ورا
ر تد اإلنفاق و ومتاو حنو ال ايات األساستة.
 .6ومتــو ريــي األوقــاف للااــات اظتختةــة لةــر و بــدال عـ قتــام اظت سيــات الوقفتــة اـ ا
الدور لتانة ضختم اصتااز اإلدار وما ييتتبعو م يتات مالتة ومتبعـات إداريـة،
مي اليع لتفعتل الدور الرقاأ للي سيات الوقفتة علمل اصتاات اظتنف ة .

قائمة المراجع والمصادر :
 .0من ـ ر قح ـ  ،الوق ـ يف اجملتي ــي اإلس ــبلم اظتعاة ــر ،دراس ــة منش ــورة عل ــمل ــبكة
اإلنذنت2110 ،م .
 .2عب ـ ــد ا ب ـ ـ ناة ـ ــر الي ـ ــد ان ،أث ـ ــر الوق ـ ـ يف التنيت ـ ــة ،اظتيلك ـ ــة العربت ـ ــة الي ـ ــعودية
2113م.
 .3الشـتخ ةـاحل كامــل ،دور الوقـ يف النيــو االقتةـاد  ،نـدوة حنــو دور نيـو للوقـ ،
وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمتة ،دولة الكويت 0993 ،م
 .4ػتي ــد سـ ـراج ،أ ك ــام الوقـ ـ يف الفق ــو والق ــانون ،وى ــو نقلا ــا عـ ـ كت ــاب مـ ـ رواي ــي
ضار نا ظتةيفمل اليباع .
 .5علمل رتعة ،م أثاث ندوة دور الوق التنيو  ،الكويت ص  007وما بعدىا.
 .6األمانة العامة لؤلوقاف يف عشر سنوات ،وثتقة غري منشورة ،الكويت2112 ،م.
 .7التقرير الينو لؤلمانة العامة لؤلوقاف ،للينوات 2114 ،2113 ،2112م.
 .8قرير التنيتة اإلنيانتة العربتة 0989م.
 .9قارير الو دات اإلدارية التابعة لؤلمانة العامة لؤلوقاف.

