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وقاف
أ
 تعريف ال

 

س • ساس تنمية راأ نظمة وقوانين تحكمها وفقا لصك الوقفية المثبت لدى القاضي وتقوم على اأ هي مؤسسات وقفية تعمل وفق اأ

 المال والمساهمة في التنمية المجتمعية من خالل صرف الغلة حسب شرط الواقف



 .تعريف ذوي الحتياجات الخاصة

و عقلي ، سواُء كان هذا القصور بسبب "• و جسمي اأ خر نتيجًة لقصوٍر بدني اأ
 
و القيام بعمٍل ا هو َمن فقد قدرته على مزاولة عمل، اأ

و عجٍز ولدي و مرٍض اأ  " إصابته في حادٍث اأ



 .نظرة اإلسالم لذوي الحتياجات الخاصة

 .حفظ الكرامة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات•

هيل والتوظيف•
أ
 .الحق في العمل والتعليم والتا



وقاف للعناية بذوي الجتياحات الخاصة
أ
 نماذج من التاريخ اإلسالمي لتخصيص ا

وقاف في التاريخ السالمي حيث تم تخصيص عدد من الوقاف إليواء المجذومين والمرضى وإمداد العميان •
أ
تعددت صور ال

 .والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم

وقاف اإلسالمية على إيواء اليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين ليعيشوا ويجدوا الّسكن والغذاء •
أ
يصرف من ريع ال

 .واللباس والتعليم والعالج



 .في سد احتياجات المجتمع في مختلف المجالت الصحية والبيئية والتعليمية والجتماعية وغيرهااإلسهام 1.

يتام وسقيا الماء ولكن كان هناك إسهام في التنمية بمختلف جوانبهالم 2.
أ
وقاف على الفقراء وال

أ
 .يقتصر العطاء في ال

وقاف في خدمة المجتمعدور 
أ
 :ال

سهمت 3. وقاف في تطوير الجمعيات الخيرية وتمكينها ودعمها لتحقيق استدامة مالية وبشريةاأ
أ
 .ال



نه ل يوجد سجل وطني مخصص لهذه الفئة حتى يتم 
 
همية وجود إحصائيات دقيقة عن هذه الفئة ل

أ
ا

 .التفاعل معها
 .قيام الدولة بتوفير البيانات والحصائيات بذوي الحتياجات الخاصة من ناحية العدد ونوع العاقة والفئة العمرية•

 .المراكز والهيائت الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها للذوي الحتياجات الخاصةحصر عدد •

 .البدء في حصر الجهات الخيرية والتي تقوم بتوفير هذه الخدمة في المجتمع واعدادها لمعرفة حجمها واحتياجاتها الكاملة•

 .الخاصة الحتياداتترتيب اولويات الدعم لذوي •



وقافها الخاصة والخدمات المميزة التي تقدمها
أ
هيل وتشغيلها ذاتيا من خالل ا

أ
 .اهمية ادارة مراكز التا

 .ضرورة العناية بدراسة الجدوى وكيف تحقق هذه المراكز نقطة التعادل في الواردات والمصروفات بل وتحقيق الربحية•

 التشغيلتغطية مصاريف إيراداتها بنشاء اوقاف لتستطيع تعمل عل زيادة بان  التاهيلمراكز على المسؤولين عن ادارة •



وقاف للعناية بذوي الحتياجات الخاصة
أ
 كيف يمكن نشر ثقافة التبرع با

وقاف توجيه الداعمين والواقفين •
أ
 .لهذه الفئةللتبرع با

 .دعوة رجال العمال الى حضور الملتقيات واللقاءات الخاصة بدعم ذوي الحتياجات الخاصة•

 .ترتيب زيارات لرجال اعمال واصحاب العمال الخيرية لزيارة مؤسسات وجمعيات ومراكز ذوي الحتياجات الخاصة•

 .الطرح العالمي المستمر•

 .تبني دراسات وبحوث لمساعدة صاحب القرار لدعم تلك الفئة•



همية 
أ
هيل غير ربحية مخصصة لهذه الفئةا

أ
 .تشجيع الدولة للمستثمرين إلنشاء مراكز تا

 .سن القوانين والنظمة التي تساعد وتحفز على انشاء مثل هذه المراكز•



 .ما دور وزارة الشؤون الجتماعية لدعم الجهات المانحة والتجار إلنشاء اوقاف في المدن والحافظات

وقاف مخصصة لهذه • و للتجار الراغبين في إنشاء اأ راضي للجهات المانحة اأ مانات المدن لتقديم اأ  الفئةقيام الوزارة بالتنسيق مع اأ

 .قيام الدولة بالتمويل لفترة طويلة لمن يتبنى مثل تلك المشاريع•



ن يقوم التجار بإنشاء هذه المراكز ووقفها وتشغيلها بفكر تجاري لتطور خدماتها ولضمان يمكن 
أ
ا

 .استمراريتها

هيلها فنيا واداريا واعادة تشغيلها على احدث الطرق •
أ
 .الستفادة من المراكز الموجودة الغير مؤهلة بإعادة تا

هيلها لتستقبل ذو الحتياجات الخاصة بشكلها الجديد والحدث•
أ
هيل بعد اعادة تا

أ
 ايقاف مراكز التا



هيل والخدمات التي تقدمها
أ
 .دور العالم في تعريف المجتمع باحتياجات هذه الفئة من مراكز التا

 .والصحف والتواصل الجتماعيعمل برامج توعوية ونشرها في اإلذاعة والتلفزيون •

 .تسليط الضوء اعالميا على اليوم العالمي للمعاقين واحتياجاتهم•



الستفادة من تجارب بعض الجمعيات المتخصصة في هذه الفئة والنجاحات التي حققتها في مجال 
وقاف ك

أ
طفال المعاقين) ال

أ
 (جمعية ال

طفال المعوقين نموذجًا مشرقًا في تحقيق الستدامة المالية في الجمعيات الخيرية إذ •
أ
وقاف الجمعية الخيرية لرعاية ال تعد اأ

وقاف
أ
كـثر من مليار لاير وتحقق نسبة ، حققت الجمعية قفزة كبيرة في مجال ال من مصاريفها % 57إذ تبلغ موجوداتها اأ

وقاف
أ
 .التشغيلية من خالل ال



همية الستفادة من بعض التجارب العالمية في هذا المجال
أ
 .ا

هيل ذوي الحتياجات الخاصة•
أ
 .الستفادة من التجارب العالمية من ناحية طرق التنفيذ والتشغيل لمراكز تا



همية الستفادة من بعض التجارب العالمية في هذا المجال
أ
 .ا

هيل ذوي الحتياجات الخاصة•
أ
 .الستفادة من التجارب العالمية من ناحية طرق التنفيذ والتشغيل لمراكز تا
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أ
 .ا
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