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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشان ،آقایان علیرضا رحیمی و
یوسف پناهی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اس ــامی منتخب قطر است .ارتباط گســـترده سیاسی و فرهنگی
جمه ــوری اس ــامی ایران و قطر ،اهمیـــت قطر در منطقه و قرابت دینـــی و مذهبی بین آن
کش ــور با کشور ما ،از جمله دالئل انتخاب قطر بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه
میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کشور قطر میباشد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
کش ــور قطر ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش وقف و امور
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خیریه ،نگاش ــت نهادی بخ ــش وقف و امور خیریه و برنامههای توســـعهای این بخش در
کشور قطر طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
ب ــرای انج ــام تحقی ــق حاض ــر در ابتـــدا بهمنظور بـــه دســـت آوردن اطالعـــات کلی در
زمینههای مختلف کشور قطر ،اعم از اطالعات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پرداخته
شد .این اطالعات بهراحتی و با یک جستجوی ابتدایی از سایتهایی نظیر ویکیپدیا و
سایتهای مشابه آن به دست آمدند .برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریهای
و ش ــاخصهای بخشندگی کشور قطر مقاالت و گزارشـــاتی بررسی شدند .این گزارشات
شامل  2گزارش خارجی مربوط به سالهای  2014تا  2016بودند و اطالعات بسیار جالبی
را در ارتباط با کش ــور قطر در اختیار قرار دادند .در این  2گزارش رتبه بندی کشـــور قطر در
میان دیگر کش ــورهای جهان و شاخصهای بخشـــندگی آن مور بررسی قرارگرفته بودند و
توانس ــتند اطالعات مفی ــدی در خصوص وضعیت بخشـــندگی و امور خیریـــه در قطر را
نشان دهند.

س ــپس برای بررس ــی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز
یک این پروژه مراجعه شد اما مطالعاتی در این خصوص برای کشور قطر یافت نشد .پس
از این مرحله برای یافتن مقاالت ،گزارشـــات و یا دیگر فایلهای مرتبط فارســـی موجود در
س ــایتهای ایرانی و کتابخانههای اینترنتی جستجویی به عمل آمد که نتیجهای در پی
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نداشت .در زمینه وقف و امور خیریه کشور قطر هیچگونه مطالعات پیشین انجامشده به
زبان فارسی یافت نگردید.
در فص ــول  1و  2و  3ب ــه بررس ــی س ــازمانها ،برنامههـــا و وضعیت موجـــود وقف و امور
خیریه در کش ــور قطر پرداخته شد .اطالعات این فصول از سایتها و مقاالت و مجالت
ً
مختلفی که عمدتا به زبان عربی بودند ،به دست آمدند.
برای مطالعه در خصوص نگاش ــت نهادی کشـــور قطر در ابتدا نهاد اصلی این کشور،
یعنی وزارت اوقاف و امور اس ــامی قطر مورد بررســـی قرار گرفت .ســـایت وزارت اوقاف و
امور اسالمی اطالعات کافی و مناسبی را در ارتباط با فعالیتهای بخشهای مختلف
خ ــود در اختی ــار ق ــرار داد .در این س ــایت بخشهای مختلـــف وزارت خانـــه و اهداف و
وظایف آنها مشخص شده بودند و با مطالعه هر یک از این بخشها ،وضعیت حاکمیتی
کلی وقف در کشور قطر به دست آمد.

با مطالعاتی که در تاریخچهها و روند توسعه کشور قطر در زمینه وقف مطالعه گردید،
وجود س ــازمان دیگری به نام س ــازمان اوقاف قطر مشـــخص گردید .با جســـتجویی که در
زمینۀ این سازمان انجام گرفت ،اطالعاتی در خصوص آن به دست آمد .خر چند که این
س ــازمان سایت مشخصی برای خود ایجاد نکرده بود و در سالهای اخیر فعالیت خود را
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کمتر و بخشی از وظایف خود را به وزارت اوقاف منتقل کرده بود ،اما با جستجو در قوانین
کشور قطر اطالعاتی در زمینه این سازمان به دست آمد.
پسازآن با توجه به اخبار و قوانین دیگر صادر شـــده در قطر ،به ســـازمانی که به کنترل
ام ــور خیریه و مؤسس ــات مربوط به آن میپرداخت ،برخورد شـــد .این ســـازمان ،ســـازمان
نظ ــارت ب ــر فعالیتهای خیریهای بود .با ورود به ســـایت آن اطالعاتی در خصوص آن به
دست آمد و در گزارش قرار داده شد.

همچنی ــن س ــایت وزارت توس ــعه اداری ،کار و امـــور اجتماعی قطر نیز کـــه نظارت بر
مؤسسات خیریه و صدور مجوز بر آنها را به عهده دارد نیز بررسی شد و اطالعات جامعی
از آن به دست آمد.
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س ــپس مؤسس ــات خیریۀ اصلی و رسمی ثبتشـــده در قطر موردمطالعه قرار گرفتند.
تهـــای خود را در قطر و خارج از کشـــور قطر بهصورت
ای ــن مؤسس ــات اطالعات و فعالی 
ً
کاملی در سایتهای خود در معرض مطالعه قرار داده بودند .این اطالعات تقریبا بهطور
کام ــل و با جزئی ــات موردمطالعه قرار گرفت و برنامهها و فعالیتهای آنان در گزارش بیان
گردید.
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درنهای ــت به بررس ــی نحوۀ فعالیتهـــا و برنامههای این مؤسســـات و منابع درآمدی و
هزینهه ــا و مخ ــارج آنه ــا و همچنین حوزههای فعالیـــت و میزان بودجههـــای پروژهها و
اطالعات کلی پرداخته شد.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دقت باالی ــی برخوردار گردد .انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور قطر

1-1اطالعات کلی کشور قطر
1-111مقدمه
یک ــی از گامه ــای در مطالع ــات تطبیقی ،آشـــنایی مختصر با موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور قطر پرداخته میشود که
در پن ــج بخ ــش اطالع ــات جغرافیای ــی ،اطالعـــات اقتصـــادی ،اطالعـــات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالعات فرهنگی -مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی

َ
ق َطر کش ــوری عربی در جنوب غربی قاره آســـیا و در شـــرق شـــبهجزیره عربســـتان ،در
َ
منطقه خاورمیانه و بخش جنوبی خلیج فارس واقع شدهاســـت .ق َطر خود شـــبهجزیرهای
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کوچکتر واقع در ش ــبهجزیره عربس ــتان اســـت که خلیـــج فارس آن را از غرب و شـــمال و
ش ــرق در بر گرفتهاس ــت .پایتخت آن ،دوحه اســـت .قطر مرز مشـــترک زمینی با عربستان
سعودی ،و مرز دریایی با کشورهای بحرین و امارات متحده عربی دارد(.)2-1
این کش ــور ت ــا س ــال  ۱۹۷۱تحتالحمایه انگلســـتان بود .پس از اســـتقالل به ســـبب
درآمده ــای سرش ــار نفتی و گازی ،این کشـــور تبدیل بـــه یکی از ثروتمندترین کشـــورهای
منطقه گردید .تمام موقعیتهای حساس حکومتی در قطر توسط خاندان آل ثانی یا افراد

شکل :1-1نقشه جغرافیایی کشور قطر در جهان
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نزدی ــک آنان اداره میگردد .این کشـــور از ســـال  ۱۹۹۲روابط نظامی گســـترده با ایاالت
متحده دارد(.)2-1

شکل :2-1پرچم کشور قطر

قطر بهصورت امارتی مطلقه و ارثی از اواســـط قرن  ۱۹میالدی توســـط خاندان آل ثانی
ً
فرمانروای ــی میش ــود .قبل از کش ــف نفت ،قطر عمدتـــا به خاطر شـــکار مروارید و تجارت
دریایی شناخته میشد.
قطر دارای ذخایر گسترده نفتی و گازی است .مجله فوربس قطر را ثروتمندترین کشور
جهان معرفی کرده اس ــت .قطر باالترین شـــاخص توســـعه انسانی بین کشـــورهای جهان
عرب را داراست.

شکل :3-1شهر دوحه پایتخت قطر
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ش ــبهجزیره قطر از شمال ش ــرق عربســـتان به داخل خلیج فارس گسترده شدهاست.
خاک این کش ــور ،مس ــطح بوده ،و از یک صحرای خشـــک تشـــکیل شدهاســـت(.)2-1
کشور قطر دارای  10استان و  28شهر میباشد .استانهای قطر شامل وکره ،شمال ،ریان،
جمیلیه ،قواریه ،دوحه ،خور ،ام س ــعید ،ام صالل ،جریان البطنه( .)57پایتخت کشور
قطر اس ــتان س ــاحلی دوحه میباش ــد .دوحه در دهه اخیر شاهد ســـرمایهگذاری فراوان در
زیرس ــاختهای شهری بوده است .بهطور یکه از یک دهکده ساحلی به یک شهر مدرن
تبدیل گردیده اس ــت .طرحهای مدرن ســـازی شهر عبارتاند از ساختمانهای تجاری و
مسکونی فراوان ،شهر آموزشی که قرار است دانشگاههای معتبر در آن به فعالیت بپردازند.
طرح س ــاخت ورزش ــگاههای جام جهانی فوتبال ،مراکز خرید و پروژه دوحه لند که شـــهر
ب ــازی بزرگ قطر میباش ــد .این ش ــهر دارای فـــرودگاه بینالمللی و همچنین مرکز شـــرکت
هواپیمایی قطریه میباش ــد .ش ــبکه خبری الجزیره انگلیســـی و عربی در شهر دوحه واقع
گش ــته است .ش ــهر دوحه میزبان باز یهای آسیایی  ۲۰۰۶بوده اســـت و همچنین میزبان
باز یهای جام جهانی سال  2022میباشد(.)62

شکل :4-1شهر ساحلی دوحه
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در شکل  5-1تقسیمات کشوری قطر نشان داده شده است.

شکل :5-1استان های کشور قطر
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1-111اطالعات اقتصادی
منبع درآمد ارزی کش ــور ،صادرات نفت و گاز میباشـــد .قطر ســـومین کشـــور دارنده
ً
ذخایر گاز پس از روس ــیه و ایران اس ــت .اقتصـــاد قطر یک اقتصاد کامال وابســـته به نفت
یش ــود اگرچه این کش ــور درآمدهـــای دیگر نظیـــر گردشـــگری دارد؛ و ذخیره
محس ــوب م 
گاز یاش ،برای  ۲۰۰سال آینده کافی تخمین زده شدهاست .قطر به علت پیشدستی در
بهرهبرداری از منطقه گازی پارس جنوبی ،توانستهاست بیش از ایران از این میدان گازی
مشترک ،گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادی دست یابد .درحالیکه این
کش ــور رشد نزدیک به  ٪۲۰را تجربه میکند .همچنین برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲فرصتی
طالی ــی برای اقتصاد این کش ــور خواهد بود .قطر عضو ســـازمان کشـــورهای صادرکننده
نفت ،اوپک است(.)2-1
درآمد ناخالص ملی سرانه قطر در سال  85430 ،2015دالر بوده است که این رقم برای
ایران  6550دالر بوده اس ــت و نس ــبت  13برابری بین آنها وجود دارد .همچنین رشـــد این
شاخص در کشور قطر بسیار چشمگیر میباشد(.)4

شکل :6-1درآمد ناخالص ملی سرانه کشور قطر ومقایسه با ایران
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شکل :7-1تولید ناخالص داخلی قطر و مقایسه آن با ایران

شکل :8-1رشد تولید ناخالص داخلی قطر و جهان
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تولی ــد ناخال ــص داخلی قطر  167میلیارد دالر در ســـال  2015بود که نســـبت به ســـال
گذش ــتهی خ ــود با تولی ــد ناخالص داخلـــی  210میلیـــارد دالر با کاهش روبرو بوده اســـت.
همچنین تولید ناخالص داخلی ایران در سال  425 ،2015میلیارد دالر بوده است(.)4

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
در کش ــور قط ــر امیر رئیس حکومت اســـت .امیر قطـــر در حال حاضر شـــیخ حمد بن
خلیفه آل ثانی اس ــت که در س ــال  ۱۹۹۵جانشـــین پدر شـــد .رئیس دولت نخســـتوزیر
است که امیر او را تعیین میکند .مجلس شورای این کشور  4۵کرسی دارد که نمایندگان
آن را امیر تعیین میکند(.)2-1
ً
نظام حکومتی قطر امیرنشین بوده و خاندان آل ثانی که اصالتا از قبیله بنی تمیم نجد
عربس ــتان هس ــتند از قرن نوزدهم در این ســـرزمین حاکمیـــت دارند .از ســـال  2007بنا به
دستور امیر کنونی قطر  18دسامبر  1878روز به حکومت رسیدن شیخ جاسم بن محمد
ب ــن ثانی مؤس ــس دولت قط ــر جدی ــد بهعنـــوان «روز ملی قطر» تعیین شـــد .قطر ســـالها
تحتالحمایه انگلیس بود و ش ــیخ احمد بن علی آل ثانی بر آن حکومت میکرد تا اینکه
در  3س ــپتامبر  1971اس ــتقالل یاف ــت .در تاریخ  22فوریه 1972م ( )1350/12/3شـــیخ
احمد توسط پسرعمویش شیخ خلیفه بن حمد از قدرت برکنار شد و حکومت وی نیز تا
 27ژوئن  1995ادامه داش ــت ،تا اینکه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی ( امیر فعلی قطر) به
قدرت رس ــید .یک سال بعد فرزندش شیخ جاســـم و بعد از استعفای وی برادرش شیخ
تی ــم در تار ی ــخ  14م ــرداد  1382از س ــوی امیر بهعنـــوان ولیعهـــد انتخاب گردیـــد(.)2-1
حاکمیت در این کش ــور در آل ثانى خالصهشده و موروثى است ،اما وراثت از پدر به پسر
نب ــوده و امیر ب ــا تصمیم و اجماع بزرگان فامیل تعیین میشـــود .بااینحـــال امیر قبلى قطر
یعنی « شیخ خلفیه آل ثانی» خود فرزندش شیخ « حمد بن خلیفه» را به سمت ولی عهد
انتخاب کرد(.)3
ش ــیخ « حمد بن خلیفه» بعد از کس ــب قدرت طى فرمانی نظام حکومتى قطر را موروثی
و منحصر به آل ثانى شمرد که از پدر به یکى از فرزندان ذکور انتقال مییابد و در صورت عدم
داشتن پسر ،امیر فردى را از خاندان آل ثانى به سمت ولی عهدی انتخاب میکند(.)3
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امی ــر قطر عالیترین فرد تصمیمگیرنده در کشـــور اســـت ،عالوه بر اینکـــه طبق قانون،
اختیارات وسیعى دارد .و ى در ارتباط با سایر نهادهایى نیز که تحت حاکمیت مستقیم
او نیست ،قدرت برتر به شمار میآید.
م ــاده  ۱۷متمم قانون اساس ــى قط ــر به امیر این کشـــور اختیار صدور فرامین براســـاس
توصیه شوراى وزراء و رایزنى با شوراى مشورتى را میدهد(.)3
ماده  ۱۸اختیارات اجرایى را با کمک شوراى وزرا به امیر میدهد .بنابراین امیر ،قواى
مقننه و مجریه را به کمک شوراى وزرا و شوراى مشورتى در اختیار خود دارد.
قان ــون اساس ــى قطر در ب ــاره حکومت میگوید ،قطر کشـــورى عربی ،مســـتقل و داراى
حاکمیت قانونی اس ــت و دین آن اسالم و شریعت اســـامى منبع اصلى قانونگذاری در
این کشور میباشد.
دول ــت اق ــدام به اعمال نظ ــارت و حاکمیت خود بـــر کلیه اراضـــى و آبهاى اقلیمى
داخل مرزهاى قطر نموده و از آن حفاظت میکند .مالکیت فردى و ســـرمایهگذاری و کار
ب ــه عنوان حق ــوق فردى در این کش ــور وجود داشـــته و طبق قانون شـــکل میگیرد .دولت
آزادى فعالیت اقتصادى را که با منافع عمومى تعارضى نداشته باشد مجاز میشمارد(.)3
ماده  ۲۳قانون اساسی مسئولیتهای امیر قطر را به شرح زیر بیان میکند:
 .۱نمایندگى در داخل و خارج و روابط بینالملل
 .۲صدور و تصویب کلیه قوانین و احکام
 .۳ریاست شوراى وزرا
 .۴فرماندهى عالى نیروهاى ارتش
 .۵عزل و نصب پرسنل نظامی
 .۶پذیرش استوارنامه رؤساى هیئتهاى دیپلماتیک و کنسول خارجی
 .۷اعطاى نشان افتخار مطابق قانون
 .۸عفو یا کاهش مجازات از طریق قانون
 .۹امضاء پیمانها و ابالغ معاهدات به شوراى مشورتی
 .۱۰اعالم جنگ دفاعى از طریق صدور فرمان  -جنگ تجاوزکارانه ممنوع است.

 / 34آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور قطر

 .۱۱نصب و عزل وزراء
 .۱۲انتصاب اعضاى شوراى مشورتى طى فرمان امیری(.)3
اولین تش ــکیالت جدید حکومتی در قطـــر در دهه  50میالدی با نقش عمده انگلیس
در ای ــن شیخنش ــین ایج ــاد ش ــد و بهمرورزمـــان تبدیل بـــه نهادهـــای امروزی گردیـــد .این
ً
تش ــکیالت تا س ــال  1970تحت عن ــوان اداره عمل میکرد و مســـتقیما به امیر این کشـــور
گزارش میدادند.
این کشور از سال  1972میالدی دارای قانون اساسی موقــــت بوده است که بـر اساس
آن امیر دارای صالحیت و اختیارات وسیعی است و فرامین حکومتــــی را صادر میکند.
در ژوئن سال  1999میالدی امیر قطر با تشکیل یک کمیته  32نفره و تعیین ضرب االجل
س ــه ساله کمیته مذکور را مأمور تدوین قانون اساسی دائم این کشور کرد تا زمینه برگزاری
اولین انتخابات مجلس شورای (ملی) قطر را فراهم آورند که تاکنون برگزار نشده است.
بر اس ــاس قانون اساس ــی قطر این کشـــور یک حکومت و کشور مســـتقل عربی است و
اس ــام مذهب رس ــمی و ش ــریعت (قوانیـــن اســـامی) منبع اصلـــی قانونگـــذاری در آن
میباش ــد .تش ــکیالت حکومتی در قطر شـــامل ســـه قوه مجریـــه ،قضائیه و مقننه اســـت
(.)2 -1
ّ
تصـــرف ترکهای عثمانی بـــود .پیش از آن به نوشـــته
از س ــال  ۱۸۷۱ت ــا  ۱۹۱۳قط ــر در
دانشنامه بریتانیکا «قطر برای سالهای طوالنی تحت حاکمیت حکومت ایران بوده و هر
سال سه هزار روپیه برای حق ماهیگیری و صید مروارید ،مالیات پرداخت میکردهاست».
در  ۲۹ژوئی ــه  ۱۹۱۳ق ــراردادی بین دولت بریتانیـــا و دولت عثمانی به امضاء رســـید که به
موج ــب یکی از بنده ــای آن دولت عثمانی از حاکمیت بر قطر صـــرف نظر کرد .با خروج
نیروه ــای عثمان ــی دول ــت بریتانی ــا حکومت «شـــیخ عبداهلل بـــن جامع» حاکم قطـــر را به
رس ــمیت ش ــناخت و در س ــال  ۱۹۱۶قراردادی همچون دیگـــر قراردادهای خود با شـــیوخ
امارات خلیج فارس با این ش ــیخ به امضاء رســـاند .از این تاریخ ،قطر تا زمان استقالل در
سال  ،۱۹۷۱تحتالحمایه انگلستان گردید .در  ۱۹۳۵طایفهای از اعراب بنی یاس مقیم
ابوظبی به علت نارضایتی از «شیخ خلیفه شخبوط» حاکم ابوظبی به جنوب کوچیده و
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در منتهیالیه کرانه باختری ابوظبی یعنی خورالعدید اقامت گزیدند .این مســـئله سرآغاز
اختالف جدی میان ابوظبی و قطر شد(.)2-1
قطر یکی از چندین امیرنش ــین نوبنیاد واقع در شبهجزیره عربستان است .منطقه قطر
از دیرباز بخش ــی از منطقه تحت فرمان ساســـانیان بودهاســـت .در بســـیاری از دورههای
باس ــتانی هم ــه کران ــه جنو ب ــی خلیج فـــارس بخشـــی از دولـــت ساســـانی بوده و توســـط
یش ــد .در تاریـــخ معاصـــر قطـــر توســـط تـــرکان عثمانـــی،
س ــاتراپهای ساس ــانی اداره م 
انگلیسـ ـیها و بحرین اداره ش ــده و در  ۳ســـپتامبر  ۱۹۷۱به اســـتقالل رســـید .در آن دوره
بسیاری از امیرنشینهای منطقه جذب عربستان سعودی یا امارات متحده عربی شدند
ولی قطر از این روند جدا ماند(.)2-1
پیش ــینه اختالفهای مرزی و سرزمینی عربستان ســـعودی با قطر به میانههای سده
نوزدهم باز میگردد .اختالفات مرزی و سرزمینی عربستان سعودی و قطر شامل باریکهای
از زمینهای جنوبی قطر میشود .عربستان سعودی مدعی مالکیت  ۲۳مایل از سواحل
جنوب شرقی قطر است و دو کشور در مورد مرزهای جنوب غربی نیز با یکدیگر اختالفات
ارضی دارند؛ بنابراین ،اختالفات مرزی و ســـرزمینی میان دو کشـــور از خلیج «سلوا» واقع
در جنوب باختری قطر آغاز و تا «خورالعدید» واقع در جنوب خاوری قطر امتداد مییابد.
نسبت به اراضی جنوب شرقی قطر ،ابوظبی نیز ادعاهایی دارد.
در سپتامبر  ۱۹۹۲نیروهای نظامی عربستان سعودی به قطر تجاوز کردند و بخشهایی
از خاک این کش ــور را به تصرف درآوردند .به دنبـــال آن ،قطر اجرای قرارداد مرزی  ۱۹۶۵با
عربس ــتان سعودی را به حال تعلیق درآورد و به عنوان اعتراض از شرکت در نشستهای
ش ــورای هم ــکاری خلی ــج فارس خ ــودداری کرد .پـــس از  ۳ماه کشـــمکش ،ســـرانجام با
میانجیگ ــری مص ــر ،دو کش ــور موافقتنامـــهای بـــرای حلوفصل اختالفات مرز یشـــان
منعقد کردند(.)2-1
قطر  13وزارت خانه دارد که عبارتند از:
وزارت توس ــعه اداری ،کار و امور اجتماعی _ وزارت فرهنگ و ورزش _ وزارت توســـعه
برنامهر ی ــزی و آمار _ وزارت اقتص ــاد و تجارت _ وزارت آموزشوپـــرورش و آموزش عالی _
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وزارت اوقاف و امور اسالمی _ وزارت انرژی و صنعت _ وزارت مالیه _ وزارت امور داخلی
_ وزارت دادگس ــتری _ وزارت شهری و محیطزیست _ وزارت بهداشت عمومی _ وزارت
انتقال و ارتباطات()8

شکل :9-1ساختار سیاسی کشور قطر

1-11111قوه مجریه
قوه مجریه یا هیئت وزراء که ریاس ــت آن بر عهده امیر میباشـــد و توسط نخستوزیر
اداره میش ــود و عالیتر ی ــن رکن اجرایی کشـــور اســـت و نظارت و هماهنگـــی میان وزرا و
نه ــای دولت ــی را ب ــر عه ــده دارد .امیر قطـــر دســـتورالعملهای دولت را صـــادر کرده و
ارگا 
مصوبات هیئتوزیران را امضاء میکند(.)2،1
1-11111قوه مقننه
بر اساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی مجلس شورا عهدهدار قوه
مقننه است.
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مجلس مش ــورتی قطر بودجه عمومی دولـــت را تصویب میکند و بر قوه مجریه نظارت
میکند .مجلس ش ــورا متش ــکل از  45عضو میباشـــد که آنها را امیر از میان وزرا و سایر
افراد منصوب میکند .سی و هفتمین دوره مجلس شورا در سال  2008آغاز بکار کرد.
ق ــوه مقننه درواقع ش ــورایی مش ــورتی اســـت کـــه تعیین خطمشـــی عمومی کشـــور در
زمینههای گوناگون ،بررس ــی لوایح پیشنهادی از ســـوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و
بررسی لوایح بودجه از مهمترین وظایف آن است .شورای مشورتی دارای کمیتههای امور
حقوق ــی و قانونگذاری ،مالی و اقتصادی ،خدمات عمومی و برق و تلفن ،امور داخلی و
خارجی و امور فرهنگی و اطالعاتی است و نقش اطالعرسانی به امیر به شیوهای نظاممند
از دیدگاههای ش ــیوخ برجس ــته و خاندانهای مهم را دارد .این شـــورا به همراه شـــوراهای
شهرداری برحسب ظاهر در نهاد دموکراتیک جهت عدم تمرکز قدرت هستند ،اما با توجه
به اختیارات وسیع امیر ،درعمل قدرت قانونگذاری ندارند(.)2،1
1-11111قوه قضائیه
ب ــر اس ــاس بندهای یکص ــد و بیســـت و نهم تا یکصـــد و چهلـــم قانون اساســـی قطر،
حاکمیت قانون ،اساس حکومت در دولت قطر میباشد .شرافت قضات و عدالت آنان
ضمانتی برای حقوق و آزادیها اس ــت .قوه قضائیه مستقل میباشد و دادگاهها با انواع و
درج ــات مختلف ،عهدهدار مس ــئولیت آن میباشـــند .قوه قضائیه احـــکام خود را طبق
قانون صادر میکند و قضات مس ــتقل میباشند و هیچ قدرت دیگری بهجز قانون بر آنان
حاکم نیس ــت و هی ــچ ارگانی نمیتواند در مســـائل و یـــا روند دادرســـی و عدالت مداخله
نماید(.)2،1
قان ــون ،دادگاهها را با توجه به تنوع و درجات و نیز صالحیت و اختیارات آنها تنظیم
میکند .دادگاههای نظامی بهجز موارد برقراری حکومتنظامی ،تنها به آن دسته از جرائم
نظامی که افراد نیروهای مس ــلح و انتظامی مرتکب میشـــوند ،در حـــدود و چارچوبی که
قانون آن را تعیین مینماید ،منحصر میگردد(.)2،1
جلس ــات دادگاهها علنی میباشد  ,مگر اینکه دادگاه به خاطر مراعات نظم عمومی و
ی ــا عفت عموم ــی جامعه تصمی ــم بگیرد جلســـات را بهصـــورت غیرعلنی برگـــزار نماید.
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درهرصورت قرائت حکم در جلسه علنی خواهد بود .قضات را نمیتوان از کار خود عزل
نمود  ,مگر در حالتهایی که قانون مشخص خواهد کرد .قانون همچنین احکام مربوط
به قضات و تأدیب آنان را تنظیم مینماید.عفو و بخشش حق مسلم و تضمینشده همه
مردم است .قانون اقدامات و چگونگی استفاده از این حق را تعیین میکند(.)2،1
دادس ــتان عمومی دعواهای عمومی را به نیابت از جامعـــه بر عهده دارد و ناظر بر امور
ضابطین قضائی اس ــت و در اج ــرای قوانین جنائی کوتاهی نخواهد کرد  .قانون ســـازمان
مزبور و ش ــرح وظایف آن را تنظیم میکند و شـــرایط و ضمانتهای مربوط به کســـانی که
عهدهدار وظایف آن میباشند ،مشخص مینماید(.)2،1
قضات دارای یک شورای عالی میباشند که عهدهدار حسن جریان اعمال دادگاهها
و نهادهای تابعه و همکار آن میباشد  .قانون چگونگی تشکیل شورای عالی،اختیارات
و صالحیتهای آن را مش ــخص میکنـــد .قانون ارگان ذیربـــط در حلوفصل منازعات
اداری را تعیی ــن و اساس ــنامه و چگونگـــی اعمـــال آن را مشـــخص مینمایـــد .چگونگـــی
رس ــیدگی به اختالفات ناش ــی از اختصـــاص دادگاهها در منازعاتی کـــه از صدور احکام
نش ــأت میگی ــرد ،قانون تعیی ــن مینمایـــد و قانـــون ارگان قضائی ذیربـــط در حلوفصل
اختالف ــات ناش ــی از مطابق ــت قوانی ــن و لوایح بـــا قانون اساســـی و نیز اختیـــارات آنها و
چگونگ ــی رفع تظلم ــات و اقدامات متعاقـــب آن را تعیین میکند  .قانـــون همچنین آثار
حکم ناشی از عدم مطابقت با قانون اساسی را مشخص مینماید.
ق ــوه قضائیه نیز زیر نظر وزیر دادگس ــتری که ناظر بر اجرای قانون مدنی اســـت ،فعالیت
میکند و وزارت دادگس ــتری عملکرد دادگاهها و قضات را ســـازماندهی و نظارت میکند.
ً
قوانین قضایی این کشور کامال بر اساس اصول و مبانی اسالمی تعیین شده است(.)2،1
بر اس ــاس قان ــون مصوب س ــال  2003در مورد قضـــات ،چند دســـته دادگاه یا محاکم
شامل دادگاه تشخیص ،دادگاه استیناف ،دادگاه بدوی و دادگاه شرعی میباشند(.)2،1
1-11111شورای عالی برنامهریزی
در سال  ۱۹۸۹شوراى عالى برنامهریزی به عنوان یک ارگان قانونى مستقل با بودجهای
خاص تش ــکیل ش ــد .این ش ــورا تحت ریاســـت ولی عهد و وزیر دفاع بوده و داراى یک

طق روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 39 /

نائ ــب رئی ــس ،دبی ــرکل و چن ــد عض ــو مرکـــب از وزراء و مشـــاوران باتجربـــه میباشـــد.
مس ــؤولیتهاى این شورا تعیین سیاستهاى اجتماعى و اقتصادى دولت و طرحهاى
توسعه ،تحت پوشش قرار دادن مطالعات ویژه براى حمایت از طرحها ،تهیه گزارشهاى
عملک ــرد س ــازمان ادارى دول ــت و ارائه پیشـــنهادهایى جهت ســـازماندهى بهتر ادارى و
بررس ــىهاى مر ب ــوط ب ــه هم ــکارى اجتماعـــى و اقتصـــادى با کشـــورهاى عرب شـــوراى
همکارى میباشد(.)3
1-11111سیستم انتخاباتى
در قطر سیس ــتم انتخابات عمومى و آزاد وجود ندارد و نمایندگان مجلس نیز از ســـوى
یش ــوند .اواسط ژانویه  ۱۹۹۲میالدی  ۵۰روشنفکر قطری با ارسال نامهای به
امیر تعیین م 
امی ــر این کش ــور از و ى خواس ــتند ک ــه در قطـــر انتخابـــات آزاد برگزار شـــود ،امـــا بعدازاین
درخواست هیچگونه تحولى در این رابطه صورت نگرفت(.)3
1-11111احزاب
ً
تش ــکیل احزاب سیاس ــى و اتحادیههاى کارگرى در قطر ممنوع است و صرفا در طول
ده ــه  ۷۰دو گ ــروه به نام « جبهه آزادیبخش ملى قطر» و ســـازمانهای « جهاد ملى» و نیز
برخى گروههاى سیاسى معتقد به پانعربیسم ،سوسیالیسم ،ناسیونالیسم و بعث در این
کشور فعالیت داشتهاند.
در این کش ــور همچنین برگزارى هرگونه راهپیمایى حتى مســـالمتآمیز ،آزاد نیست.
همانطور گفته شد ،اواسط ژانویه  ۱۹۹۲تعداد  ۵۰روشنفکر برجسته قطرى طى نامهای به
امیر این کش ــور خواستار تش ــکیل یک شوراى مشـــورتى با اختیارات قانونگذاری شدند.
آنها همچنین نس ــبت به س ــو اس ــتفاده از قدرت در این شیخنشـــین ابراز نگرانى کرده و
انجام اصالحاتى را در خصوص سیستم آموزشى و اقتصادى پیشنهاد کردند(.)3
در ح ــال حاضر گروه سیاس ــى خاصـــى در قطر وجود نـــدارد ،اما گروههـــاى ذینفوذی
ً
ً
حض ــور دارن ــد ک ــه عمدت ــا از ش ــیوخ ثروتمنـــد و تجار بزرگ بـــوده ،اگرچـــه اخیرا قشـــرى از
روش ــنفکران و روزنامهنگاران قطرى تشکیلشـــدهاند و حکومت نیز به شـــدت آنها را زیر
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نظر دارد(.)3
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
کس ــوم جمعیت قطر را قطریهای اصیل تشکیل میدهند .به دلیل حضور
کمتر از ی 
ز ی ــاد کارگ ــران مهاجر م ــرد ،تنها ح ــدود یکچهـــارم جمعیت این کشـــور را زنان تشـــکیل
میدهند.
امید به زندگی در قطر در س ــال  79 ،2014ســـال بوده اســـت که این معیار با یک روند
صعودی را در س ــالهای گذش ــته داشته است و همچنین وضعیت قطر در این شاخص
از ایران بهتر بوده است(.)4

شکل :10-1امید به زندگی در کشور قطر و مقایسه آن با ایران

جمعیت قطر در س ــال  2/235/000 ،2015نفر بوده است .با توجه به درآمدهای بسیار
باالی کشور و جمعیت کم در قطر ،مردم در این کشور از رفاه باالیی برخوردارند(.)4
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شکل :11-1رشد جمعیت کشور قطر

1-111اطالعات فرهنگی  -مذهبی
ً
بیش ــتر قطریها س ــنی مذهب هســـتند .حدودا  ۵تا  ۱۵از شـــهروندان این کشور را نیز
ً
شیعیان تشکیل میدهند 95 .درصد جمعیت قطر را مسلمانان تشکیل میدهند .اخیرا
ای ــراد خطب هه ــای نم ــاز جمعه به زبان انگلیســـی در برخی از مســـاجد شـــهر دوحـــه برگزار
ً
یش ــود .نخس ــتین کلیس ــای کاتولی ــک اخیـــرا در شـــهر دوحه بـــرای پیروان مســـیحیان
م 
کاتولیک که اغلب از اتباع هند و فیلیپین و کشورهای غربی هستند ،افتتاح شد و طرح
س ــاخت هفت کلیس ــای دیگر نیز در دست بررسی اســـت .بر طبق اطالعاتنامه جهان
 ٪۴۰م ــردم قط ــر ع ــرب ٪۱۸ ،هن ــدی ٪۱۸ ،پاکســـتانی ٪۱۰ ،ایرانـــی و  ٪۱۴ســـایر اقـــوام
هستند(.)2-1
قطر به علت مهاجرپذیری دارای فرهنگ واحدی نیست .حضور شمار بسیاری از اتباع
کشورهای مختلف ،این کشور را بهصورت ترکیبی از فرهنگهای مختلف درآورده است.
بااینحال به دلیل اکثریت مس ــلمان جمعیت این کشـــور ،آدابورســـوم جامعه با مقداری
تفاوت ،ش ــبیه یکدیگر بوده و ازاینجهت جامعه مذهبی و ســـنتی قطر بر بقیه آدابورسوم
موجود در این کش ــور غلبه دارد .فرهنگ بومی قطر طی دهههای اخیر متأثر از فرهنگهای
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ایران ــی ،فرهن ــگ هن ــدی ،پاکس ــتانی ،فیلیپینـــی و فرهنـــگ غربی بوده اســـت .بـــه دلیل
همسایگی قطر با ایران طبیعت انسانی و اجتماعی قطر تا حدودی شبیه فرهنگ اجتماعی
م ــردم جن ــوب ایران اس ــت .قطر دارای یـــک جامعه آرام بـــا روابط عاطفی خوب و مناســـب
ً
میباشد .مهمترین معضل فرهنگی و اجتماعی که تقریبا در مهرومومهای اخیر در قطر پیدا
ش ــده اس ــت مربوط به اس ــتخدام خدمه خارجی و ســـپردن فرزندان خردســـال به دایههای
فیلیپین ــی ،هن ــدی و بنگالدش ــی ،و نیز پیدایـــش پدیدهای به نـــام ماهواره اســـت .وزارت
آموزشوپرورش قطر یکی از اولین وزارتخانههایی است که در سال  1959قبل از استقالل،
بانام وزارت المعارف تش ــکیل ش ــد .مدت آموزش در قطر  16سال ،شامل  6سال ابتدایی،
 3س ــال راهنمایی 3 ،سال د و  4سال مرحله دانشـــگاهی در دانشگاه قطر است .دانشگاه
قطر تنها دانش ــگاه این کش ــور بوده و مرکب از تعدادی دانشـــکده میباشـــد .اداره فرهنگ و
هنرها مسئولیت حرکت فکری و ادبی ،نمایشنامه ،موسیقی ،برپایی نمایشگاههای عربی
و بینالملل ــی در زمینههای فرهنگی و هنری و نظارت بر مراکز فرهنگی تابع وزارت فرهنگ
و ارشاد را بر عهده دارد .قطریها بهمنظور بیان هویت قطری و نشان دادن تمدن منطقهای
و عر ب ــی اس ــامی خود اق ــدام به تش ــکیل اداره موزههـــا و آثـــار تاریخی نمودهانـــد .خدمات
بهداش ــتی یکی از مهمترین نقشها را در برنامه توســـعه قطر و پیشبرد رفاه اجتماعی در آن بر
عهده دارد .مراقبتهای بهداش ــتی ش ــامل کل کشور بوده و اســـاس آن ارائه خدمات کامل
درمان رایگان به همه شهروندان قطری و اتباع خارجی است.
بهکارگیری خدمهی فیلیپینی ،هندی ،بنگالدشی و پاکستانی در امور منزل و تربیت
فرزن ــدان ،حضور دیرینـ ـهی ایرانیان ،اعزام جوانـــان قطری برای تحصیل بـــه غرب ،وجود
ش ــمار قابلتوجهی از اس ــتادان آمریکایی و انگلیســـی در دانشـــگاههای آن کشـــور ،روابط
عمی ــق فرهنگی و مذهبی با س ــعودیهای وهابی ،جامعهی قطر را از انســـجام و وحدت
فرهنگی بیبهره س ــاخته و به پیدایش نوعی رقابت بیـــن فرهنگهای مختلف دامن زده
است .بااینحال ،به دلیل پیروی مردم آن کشور از اسالم ،یک آرامش اجتماعی نسبی در
قطر به چشم میخورد.
در س ــالیان اخی ــر توج ــه روزافزونی بـــه تحصیل زنان قطـــری صورت نگرفته اســـت ،به
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شکلی که در سال تحصیلی  1992تعداد دانشجویان پسر و دختر به ترتیب  1965و 5008
نفر ،و در سال تحصیلی 1991تعداد فارغالتحصیالن پسر و دختر دبیرستانها و دانشگاهها
به ترتیب  902و  1537نفر بودهاند .باوجوداین پیشرفتها ،زنان قطری از دستیابی کامل
به حقوق سیاس ــی خویش بازماندهاند .اکثر اســـاتید دانشـــگاههای قطـــر ،مصریاند .این
س ــخن ب ــا ن ــگاه به آم ــار  1990که از بی ــن  521اســـتاد 231 ،مصری 195 ،قطـــری و  23تن
انگلیسی بودهاند ،قابلتأیید است .در قطر عالوه بر مراکز آموزشی ،برخی از مراکز فرهنگی
خارجی نیز فعالاند .یکی از مؤسسـ ـههای فرهنگی خارجی قطر ،از آن انگلیسیهاست.
آمریکاییها هم دفاتر نمایندگی س ــه دانشـــگاه آمریکایی را در قطر تأسیس کردهاند .با این
وصف ،فعالترین مرکز فرهنگی قطر به فرانسویها تعلق دارد.
بر پایهی قانون مطبوعات ،رس ــالت رســـانههای گروهی و تبلیغی قطر ،دفاع از مســـائل
منطقهای ،عربی و اسالمی ،تحکیم ارزشها و ترویج روشهای پسندیده و ارتقای سطح
آ گاهی مردم است .در همین راستا ،وزارت فرهنگ و ارشاد ،مسئولیت طرح سیاستهای
تبلیغی ،اج ــرای برنامههای ارتقای فرهنگی ،نظارت بر رســـانههای گروهی و ...را بر عهده
دارد .قطر از معدود کش ــورهای منطقه اســـت که سانسور شـــدیدی را بر مطبوعات و رادیو و
تلویزیون حاکم کرده اس ــت .در این کشـــور ،نشـــریاتی چـــون قوس قزح (ورزشـــی) ،العرب
(سیاس ــی) ،الجواهر (زنان) ،اس ــواق الخلیج (اقتصادی) ،مشاغل (کودکان) و ...چاپ
میشود .سازمان خبرگزاری قطر در 1975تأسیس شد .این سازمان اولین خبرگزاری جهان
ع ــرب بود که اخبار خ ــود را از طریق ماهـــواره مخابره میکرد .این خبرگـــزاری به چهار زبان
عر ب ــی ،انگلیس ــی ،اس ــپانیولی و پرتغالـــی خبر مخابره میکنـــد .رادیوی قطر بـــه زبانهای
عربی ،انگلیسی و فرانسه برنامه پخش میکند و برنامهی رادیو قرآن نیز در آن تولید میشود.

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور قطر

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور قطر
2-222مقدمه
در فصل گذش ــته ،اطالعاتی کلی درباره کشـــور قطر بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وقف و امور خیریه در قطر ،الزم است مفاهیم اولیه در این حوزه مشخص گردد.
مفاهیمی که در این فصل بیان ش ــده است شامل توضیحاتی در خصوص تعاریف مهم
در حوزه وقف و قوانین و شرایط مرتبط با وقف میشود .همچنین برخی از قوانین و احکام
مرتبط با سرمایهگذاری وقف و اجاره و استفاده از موقوفات بیان شده است.

2-222تعریف وقف
وقف در لغت به معنی نگهداری ،خودداری و جلوگیری میباشد و بر اساس فتواهای
علما منظور از وقف در اسالم نگهداری اصل و استفاده از ثمرهی آن است .بهعنوانمثال
نگهداری و حبس مال و صرف کردن منافع آن در راه خدا(.)51
وق ــف س ــنتی از س ــنتهای گفت ــاری و کـــرداری اســـت از پیامبـــر (ص) کـــه همواره
اصحابش را به وقف اموالش ــان تشویق میکرد و کســـی از اصحاب پیامبر نبود مگر اینکه
مقداری از داراییاش را وقف کرده بود(.)47
همچنی ــن پیامبر هم ــواره این حدیـــث را بیان مینمـــود که پس از مرگ انســـان تمام
اعم ــال او منقط ــع میگردد جز  3چیز :صدقه جاریه ،علم و دانش مفید قابلاســـتفاده و
فرزند صالح(.)47
مس ــلمانان در تم ــام زمانها با اس ــتفاده از پدیـــده وقف به همبســـتگی اجتماعی بین
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خودش ــان بس ــیار کم ــک کردهان ــد و از ایـــن طریـــق بـــه توســـعه و ارتقـــاء جایـــگاه جامعه
دستیافتهاند.
ش ــاید مهمترین امتیازی که در یک وقف وجود داشـــته باشـــد اختصاص دادن آن به
اموری اس ــت که به آن کمتر پرداختهشـــده اســـت و نیازهای جامعه در آن بخش اســـت.
بنابراین بهتر اس ــت شروط واقفان بهگونهای باشـــد که نیازهایی از جامعه را برطرف نماید
که در این صورت پاداش و ثواب باالتری نیز در نزد پروردگار برای آنها ثبت خواهد شـــد.
ب ــه همی ــن دلی ــل وزارت اوقاف و ام ــور خیریه  6حـــوزه را برای مصـــارف وقفی بـــه واقفان
پیش ــنهاد میکند که ش ــامل :آموزش ،بهداشـــت ،خانواده ،کودکان ،حوزههای اسالمی
مانند مساجد و قرآن و درنهایت خدمات خیریه و بشردوستانه میباشد(.)47
•تقسیمبندی اموال وقف

اموال وقفی به دودسته تقسیم میشوند:
1.1منقول
2.2غیرمنقول
•شروط موقوفات منقول

شروط موقوفات منقول عبارتاند از:
1.1مال منقولی باشد که مجوز معامله شرعی و قانونی داشته باشد
2.2متعلق به واقف باشد
3.3معین و شناختهشده باشد()48
•شروط موقوفات غیرمنقول

شروط موقوفات غیرمنقول عبارتاند از:
1.1ملکی باشد که سند ملکیاش به نام واقف باشد
ً
2.2طرح و موقعیت ملک کامال مشخص باشد
•شروط واقف

شروط واقف عبارتاند از:
1.1بالغ ،عاقل و منطقی باشد
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2.2خودش حاضر باش ــد و یا وکیل قانونیاش با وکالتنامه قانونی و تأییدشـــده دادستانی
امور وقف را انجام دهد
3.3وقف را برای امور شرعی و قانونی بخواهد()48
•ثبت وقف

پسازاینک ــه ش ــخص واقف و یا وکیـــل قانونی آن تأییدات صحت و ســـامت مدارک
وقفی را دریافت نمود ،میتواند گواهی وقف خود را دریافت نماید.
فش ــده بدون گواهی و خـــارج از محـــدوده برنامهریزی بعد از
امالک و مس ــتغالت وق 
بررسیها ،شناسایی و با آن ها برخورد میگردد(.)48
•اقدامات الزم جهت ثبت موقوفات منقول

اقدامات الزم جهت ثبت موقوفات منقول در قطر عبارتاند از:
1.1ش ــروط الزم برای اموال منقول از جمله بالغ بـــودن ،عاقل بودن و منطقی بودن واقف در
آن رعایت شود
2.2ثبت وقف بهگونهای باشد که موقوفه منقول در آن توصیف شود و تعداد و مقدار آن اگر
بهصورت سهام یا سند باشد ،مشخص شود
3.3ثبت نیت و اهداف وقفی و شروط واقف و ناظران بر آن
4.4تأیید وقف توسط واقف ،شاهدان و متخصص شرعی تأییدشده
5.5تهیه س ــه نسخه از مس ــتندات وقفی برای موقوفه (یک نســـخه برای واقف ،یکی برای
اداره اوقاف و دیگری برای متخصص شرعی)()48
•فضایل وقف

فضایل وقف عبارتاند از:
1.1ثواب مستمر حتی پس از مرگ
2.2خوبیای که انسان با آن اعمال خود را باال میبرد
3.3راهی برای شفای بیماران
4.4خیر و رحمت برای مردگان
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5.5سایه روز قیامت
6.6پوششی برای آتش روز قیامت()49
•اهمیت وقف

اهمیت وقف و ابعاد آن عبارتاند از:
1.1احیای سنت پیامبر (ص) در تمام زمانها
2.2چشمهای روان برای عطش روح مؤمنان و حفاظت آنان از بخل و وسوسههای شیطان
3.3گشایش درهای اعمال نیک و توسعه گرایانه برای بندگان و سرزمینها
4.4هدایت ثروتمندان به راهی برای سعادت دنیا و آخرت
5.5درک حقیقت زندگی و فانی بودن تجمالت زندگی
6.6رستگاری عظیم بندگان در این دنیا و توشهای برای قبر و قیامت
7.7مش ــارکت افراد جامعه و مؤسسات و نهادها در پشتیبانی پروژههای توسعهبخشی که
جامعه به آنها نیاز دارد(.)50
•شکلهای وقف در قطر

در قطر افرادی که متمایل به انجام وقف باشـــند میتوانند به شـــکلهای زیر به این امر
خداپسندانه بپردازند:
1.1وقف اموال غیرمنقول (خانه ،ویال ،زمین ،مغازه یا مرکز تجاری)
2.2وصیت و یا هر مالی که مسلمانی وصیت به استفاده از آن در امور نیک و خداپسندانه
باشد
3.3وقف اموال منقول (جواهرات ،سهام ،وسایل و تجهیزات ،وسایل نقلیه و )...
4.4پرداخت نقدی ماهانه ،دائم یا موقت
5.5نامنویسی در سهام وقفی()53

2-222قوانین وقف قطر
قانون شماره  8سال  1996در ارتباط با وقف شامل  30بند میباشد که توسط امیر قطر
صادر گردیده اس ــت .بر این قانون در ســـالهای  2004و  2006اصالحاتی وارد شـــد و قوانین
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جدید به دستور امیر قطر صادر گردید .چندین بند مهم از این قانون بهصورت زیر میباشد:
_وقف حبس مال معینی اس ــت که عین آن ثابت بماند و از آن برای امور مباح و قانونی
استفاده شود(.)54
•انواع وقف

1.1وقف خیری :وقفی که منافعش برای امور خیرخواهانه عمومی باشد
2.2وقف خانوادگی :وقفی که برای خود شـــخص یا فرزندانش و یا هر دو یا هر شـــخص و یا
اشخاص دیگر و یا همهی آنها با هم باشد.
3.3وقف مشترک :وقفی که منافعش برای هر دو دسته خیریه و خانوادگی باشد.
4.4وصیت به وقف خیری یا خانوادگی و یا مشترک
5.5وصیت به اعمال نیک و خیریه()54
•برخی قوانین وقفی

1.1وقف هر مال منقول و یا غیرمنقول صحیح است .سند ،سهام ،اوراق قرضه و پول نیز
صحیح میباشد.
2.2وقف مالی که در رهن کسی باشد غیرمجاز است.
3.3باید در صیغه وقفی دائمی بودن آن ذکر شود.
4.4واقف مجاز اس ــت نظ ــارت بر موقوفات را خودش بر عهده بگیرد و یا آن را به شـــخص
دیگری بگذارد .اگر این نظارت را بر عهده شـــخص دیگر بگذارد و شـــخص دیگر فوت
کند و یا بر اشخاصی بگذارد و آنها باهم به اختالف بخورند و یا تحت هر شرایطی که
نظارت بر موقوفه بهدرس ــتی انجام نشـــود ،وظیفه نظارت بر موقوفه به اداره اوقاف کشـــور
قطر واگذار میگردد.
5.5ناظر حق تعمیر موقوفه را مگر پس از کسب اجازه از محاکم مربوطه را ندارد.
6.6وقف مس ــجد وقف برای خداس ــت و تمامی افراد حق گذاردن نماز در آن را دارند و در
حکم آن اختصاص داده شده به خدمات وارد میشود.
7.7حق انتقال مس ــجد و یا تبدیل آن به غیر و یا فروش آن وجود ندارد ،مگر برای اســـتفاده
از آن عذری وجود داشته باشد(.)54
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8.8کس ــی که مس ــجدی را میس ــازد و آن را برای نماز و عبادت مردم در اختیارشـــان قرار
یش ــود و آن مســـجد وقـــف برای خدا میشـــود و دیگر اجازه
میده ــد از ملکش خارج م 
فروختن آن را ندارد(.)52

2-222قوانین مرتبط با وقف و امور خیریه
کشور قطر با توجه به روند پیشرفتهای خود در  60سال گذشته و با توجه به نیازهایی
ک ــه برای پیش ــرفت بیش ــتر در کش ــور خود احســـاس میکند ،در ســـالهای اخیـــر قوانین
بس ــیاری را تبیین نم ــوده و این قوانین هرچند ســـال دچار بازبینی و تغییـــرات میگردند.
برای مثال قوانینی که در دهههای اخیر در قطر در خصوص وقف و امور خیریه توسط امیر
این کشور صادر شده است به شرح زیر میباشد.
•قانون شماره  8سال  1996در خصوص وقف

شکل :1-2قانون شماره  8سال  1996در خصوص وقف
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•قانون شماره  41امیر قطر در خصوص ایجاد سازمان اوقاف

شکل :2-2قانون شماره  41امیر قطر در خصوص ایجاد سازمان اوقاف

•قانون شماره  9سال  1993برای ایجاد وزارت اوقاف و تخصیص وظایف آن

شکل :3-2قانون شماره  9سال  1993برای ایجاد وزارت اوقاف و تخصیص وظایف آن
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•قانون شماره  38سال  2004برای اصالح قانون وقف

شکل :4-2قانون شماره  38سال  2004برای اصالح قانون وقف

•قانون شماره  34سال  2009برای ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی

شکل :5-2قانون شماره  34سال  2009برای ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی
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•قانون شماره  35سال  2006در خصوص بازبینی قانون وقف سال 1996

شکل :6-2قانون شماره  35سال  2006در خصوص بازبینی قانون وقف سال 1996

2-222قوانین امیر در خصوص نظارت بر امور خیریه
این قانون در س ــال  2014و با توجه به فشـــارهایی که دولتهای جهانی برای مقابله با
تروریس ــم بر دولت قطر گذاش ــتند صادر شد و در آن بر نظارت و کنترل بیشتر بر مؤسسات
خیریه اشاره شده است .همچنین ایجاد یک نهاد با عنوان سازمان نظارت بر فعالیتهای
خیریهای در آن اشاره شده است .بر اساس قانون جدید هیچ مؤسسه خیریهای حق ورود
و هم ــکاری ب ــا دیگر مؤسس ــات خیریه در خارج از کشـــور را مگر با اجازه و تأیید ســـازمان
نظ ــارت ب ــر فعالیته ــای خیریهای ن ــدارد .همچنین بـــدون أخذ مجوز از ســـازمان اجازه
دریافت و یا انتقال کمک به دیگر کشورها نیز وجود ندارد(.)46
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شکل :7-2قوانین امیر در خصوص نظارت بر امور خیریه

بر اس ــاس قانون صادر ش ــده در س ــال  2014هر مؤسســـه یا ســـازمانی که فعالیتهای
سیاسی انجام دهد و یا پولی را بدون اجازه و تصویب قانونی به خارج بفرستد یا از خارج
دریافت کند ،شامل مجازات تا  3سال زندان و یا  100هزار ریال قطری میشود.
این قانون که در خصوص فعالیتهای خیریه در کشـــور صادر شده است شامل 54
بند میباش ــد و تمامی مؤسس ــات خیریه که فعال هســـتند و یا به دنبال اخذ مجوز برای
شروع فعالیت میباشند باید از آن تبعیت نمایند(.)41
ب ــر اس ــاس قان ــون جدی ــد س ــازمان نظارت بـــر فعالیتهـــای خیریـــهای مســـئول ثبت
مؤسس ــات خیریه در قطر اس ــت ،بر فعالیتهای آنها نظـــارت میکند ،آمار و اطالعات
آنها را ثبت و نگهداری میکند و تمام گردشهای مالی مؤسســـات را بررســـی مینماید.
سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای حق انحالل مؤسسات خیریهای متخلف را نیز
دارند .تمامی مؤسس ــات و نهادهای خیریه میبایســـت نهایت شفافیت و پاسخگویی را
در ارتباط با این سازمان داشته باشند .همچنین ملزومات بسیاری برای افراد و یا نهادها
برای تأسیس یک مؤسسه خیریه تعیین و مورد اجرا قرار گرفته است(.)46

| فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت موجود وقف
و امور خیریه در کشور قطر

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور قطر
3-333مقدمه
پس از بررس ــی وضعیت عمومی کشور قطر و آشـــکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در ای ــن فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامـــل وقف و امور خیریه در کشـــور قطر
پرداخت ــه میش ــود و پـ ـسازآن به بررس ــی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و
درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در بخش روند تاریخی توسعه ،مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور
اوق ــاف ،قانون هاو دس ــتورالعملهای تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور
مربوط به مساجد بیان شده است.

3-333روند توسعه اداره اوقاف در قطر
3-33333دوره محاکم شرعی
دوره تاریخی اوقاف بعد از کش ــف نفت ،دوران محاکم شـــرعی نامیده میشود و این
دوره به سالهای بین  1939و  1958مربوط میشود .در سال  1958قوانین شرعی مربوط
ب ــه وقف ایجاد ش ــدند .دوران قبل از محاکم شـــرعی به زمانهـــای ماقبلتر از آن که وقف
نامهها را به روشهای قدیمی مینوشتند برمیگردد .در ارتباط با قضاوت بر وقف و قوانین
ش ــرعی آن برای اولین بار ش ــیخ محمد بن حمدان در سال  1867به این عمل پرداخت و
پسازآن شیخ عبداهلل بن احمد در خانهی خود و یا مسجد و یا بازار به این امور رسیدگی
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میکرد .در س ــال  1913شیخ عبداهلل بن قاسم و ســـپس شیخ محمد بن عبدالعزیز که از
فقهای بس ــیار سرشناس بحرین بود به سمت قاضی در قطر شناخته شد و در شهر دوحه
ب ــه س ــاخت یکخانه به نام مدرس ــه اقدام نمـــود و در آنجـــا به تدریس علـــوم و همچنین
قض ــاوت پرداخ ــت؛ ام ــا در س ــال  1939از کار خـــود اســـتعفا داد .در آن زمـــان احـــکام و
ته ــای قاضیان و حکام بهصورت شـــفاهی بـــود و برای آنها هیچگونه نوشـــتهای
قضاو 
یش ــد ،مگر با درخواس ــت خود اشخاص و به همین دلیل برای احکام و قضایا،
صادر نم 
کتاب و یا نوشتهای رسمی وجود نداشت .این وضع در خصوص وقفیات نیز صادق بود
و ب ــه همین دلیل واقفان برای وقف خود به استشـــهاد و نوشـــتهای جزئـــی از طرف یکی از
علما و یا شیخهای شهر کفایت میکردند.
در س ــال  1941ش ــیخ عب ــداهلل بن یزیـــد آل محمـــود به ایجاد یـــک مرکـــز قضایی برای
رسیدگی به امور وقفی و نگهداری از آنها پرداخت تا کمکی برای اثبات گفتهها و صدور
وقف نامهها وجود داشته باشد .این اولین دورهای بود که به امور شرعی و قانونی وقف در
قطر رسیدگی میشد(.)11
3-33333دوره وزارت اوقاف و امور اسالمی
با توجه به قانون ش ــماره  1س ــال  1992که مربوط به تشـــکیل شـــورایی برای رســـیدگی
قانونی به وضع اوقاف بود ،وزارت اوقاف و امور اســـامی تشـــکیل گردید .پس از تشـــکیل
وزارت اوق ــاف و ام ــور اس ــامی جهت نظارت بر اوقـــاف قطری ،قانون دیگـــری نیز جهت
تش ــکیل بخشهای ــی در این وزارت خانه برای رســـیدگی بهتر و مؤثرتر بـــر امور وقف صادر
شد(.)11
_بارزترین گامهایی که اداره اوقاف در بهبود عملکرد خود برداشـــته اســـت عبارت است
از:
1.1شرکت در آمادهسازی قانون وقف که در سال  1996به فرمان امیر صادر شد ،که در آن
ب ــه تعر ی ــف وقف ،انواع وق ــف و احکام ضـــروری آن از جمله :محدود کـــردن اموالی که
وقف آن جایز اس ــت ،ش ــروط انعقاد و صحیح بودن وقف ،شـــروط باطـــل بودن وقف و
همچنین دیگر قوانین پرداختهشده است.
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2.2شرکت در آمادهسازی الیحههای مالی وقف که طبق بند  20فرمان امیر در سال 1996
در خصوص اوقاف صادر ش ــد .این فرمان در خصوص احیای فرهنگ وقف در کشـــور
میباش ــد .در ای ــن فرم ــان همچنی ــن نظارت بـــر وقف ،اداره امـــوال و تصـــرف در آنها و
همچنین سرمایهگذاری در اموال بیانشده است.
3.3همکاری با مرکز تخصصی برای سیستم حسابداری و نظارت .هدف از این کار بهبود
بهرهبرداری از اموال وقفی و بررسی دقیق این اموال است.
4.4ایجاد یک سیس ــتم اداری و س ــاختار سازمانی مناســـب برای تمامی بخشهای اداره
عموم ــی اوقاف بهمنظور به دس ــت آوردن انعطافپذیری بیشـــتر در کارها ،همگامی با
نظ ــام اداری معاصر و همچنین ارزیابی مســـتمر از برنامههای کاربردی و امور خیریه در
اداره است.
5.5ایج ــاد کمیته انحصار امالک وقفی جایی که به حصر اموال وقفی پرداخته میشـــود و
همچنین به کنترل و بررس ــی برخی اوقاف قدیمی که هیچ گواهی و وقف نامهای برای
آن وجود ندارد ،میپردازند و برای آنها گواهی صادر میکنند.
6.6ایجاد یک سیس ــتم کامپیوتری قدرتمند برای تمامی بخشهای اداره اوقاف در جهت
بهبود سطوح کاری و بهرهبرداری بهینه از وقت و تالش واحدها همچنین ایجاد شبکه
انفورماتیکی برای تمامی بخشهای اداره اوقاف برای ایجاد ارتباط مؤثر بین آنها
7.7ج ــذب نیروی انس ــانی ملی و همچنیـــن متخصصان جهانی از کشـــورهای مختلف
بهویژه در حوزههای اقتصادی ،مالی ،قانونی ،حسابداری و مهندسی برای فعالیتهای
وقفی در کشور
8.8تش ــکیل کمیته حصر اوقاف متروکه که به بررســـی اینگونه اوقاف در مناطق مختلف
کشور میپردازد .وظیفهی آن کشف موقوفههای متروکهای مه بهصورت مسکن ،مغازه،
زمین و یا دیگر اشکال وقفی است که دور از دسترساند و نظارتی بر آنها وجود ندارد.
9.9تش ــکیل کمیته ارزیابی امالک وقفی سرمایهگذاری شده که وظیفهی ارزیابی اصول و
مق ــررات س ــرمایهگذاری ام ــوال وقفی برای دســـتیابی به اهداف اقتصادی و مهندســـی
موقوفات و همچنین کسب باالترین بهرهوری از آنها را دارد.
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1010ایجاد کمیته س ــرمایهگذاری اموال وقفی برای سرمایهگذاری صحیح و مناسب اموال
وقفی .این کمیته میبایست به بررسی و مطالعه بر روی تمامی راههای ممکن و قانونی
برای سرمایهگذاری اموال بهصورت مفید و توسعه بخش بپردازد.
1111تحر ی ــک ام ــوال و داراییه ــای وقف ــی در ســـرمایه گذار یهـــای کالن اقتصـــادی برای
رس ــیدن به حداکثر س ــود و توس ــعه این اموال و همکاری با بانکهای اســـامی و مراکز
تخصصی مالی برای رسیدن به این اهداف.
1212ایجاد مصارف وقفی مناس ــب و تشویق انســـانهای عالقهمند به وقف برای وقف در
این امور .در این راس ــتا ب ــا توجه با نیازهای زمان مصارف مشـــخصی برای وقف تعیین
میشود که با توجه به نیازهای اجتماعی میتواند بهصورت تعلیم و فرهنگ و بهداشت
تا حفاظت و نگهداری از مساجد و قرآن و سنت نبوی و همچنین اعمال خیر باشد.
1313ایج ــاد سیس ــتم اداری پیش ــرفته در زمینـــه سادهســـازی مراحل کار ،بهویـــژه در اینکه
مراحل وقف بهدوراز پیچیدگی و بوروکراسی باشد و بهراحتی انجام پذیرد(.)11

3-333روند توسعه حاکمیت وقف در قطر در دو دهه اخیر
با توجه به قانون ش ــماره  1س ــال  1992که مربوط به تشـــکیل شـــورایی برای رســـیدگی
قانون ــی به وضع اوقاف بود ،وزارت اوقاف و امور اســـامی تشـــکیل گردیـــد .این وزارت به
فعالیتهای مرتبط با امور اس ــامی و از جملـــه حاکمیت اوقاف در قطر میپرداخت .در
این وزارت ادارهای تحت عنوان اداره اوقاف تشکیل گردید که وظیفهی سیاستگذاری،
نظارت و فعالیت در امور وقف را عهدهدار بود(.)11
در س ــال  2006میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح
سازمانهای دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر کرد .این سازمان زیر نظر
مستقیم امیر فعالیت میکند و در دوحه ،پایتخت قطر قرار دارد(.)55
هدف از ایجاد این نهاد اداره اموال اوقاف و ســـرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با
اص ــول اقتصادی و بر اس ــاس قانون و شـــرع ،توســـعه و نگهـــداری اموال وقفـــی ،نظارت بر
اجرای شروط واقفین و احکام و قوانین صادرشده توسط محاکم بود(.)55
در سال  2006با توجه به فرمان صادرشده توسط امیر ،اداره اوقاف وزارت اوقاف و امور
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اسالمی ملغی شد و تمامی مسئولیتهای این اداره به سازمان اوقاف قطر منتقل شد .از
سال  2006تا  2009سازمان اوقاف قطر تمامی فعالیتهای مرتبط با اوقاف را در کشور قطر
انجام میداد(.)55
بر اساس قانون شماره  34امیر قطر سال  2009ساختار سازمانی جدید وزارت اوقاف و
امور اس ــامی تعیین گردید .در این س ــاختار جدید ،ادارهای با عنوان اداره عمومی اوقاف
در نظر گرفته ش ــد .این اداره به عنوان نهاد حاکمیت وقف شـــناخته شـــد .بدینصورت
وزارت اوقاف کنترل فعالیتهای مرتبط با اوقاف قطر را دوباره به دســـت آورد و ســـازمان
اوقاف قطر نیز وظیفه نظارت بر این اداره را بر عهده گرفت(.)56

3-333وضعیت موجود اوقاف قطر
فعالی ــت خیر یـ ـهای ،مجموعه تالشهایی اســـت که دولـــت قطر برای رفـــع نیازهای
تمامی شهروندان انجام میدهد .دولت قطر تالشهای بسیاری را در جهت فعالیتهای
خیریه انجام داده است.
مؤسس ــات خیریه قطری بیش از  %90درآمدهای ساالنه خود را صرف سرمایهگذاری و
پروژ هه ــای خیریهای خارجی میکنند .میزان کمکهای خیریهای خارج شـــده از قطر در
س ــال  2012نزدیک  1.5میلیارد دالر ( 5200میلیارد تومان) بوده اســـت که این کمکها به
 108کشور جهان از جمله کشورهای یمن ،سوریه ،لیبی ،مالی تقدیم شدهاند(.)37
پ ــس از تحقیقاتی در س ــالهای اخیر بر روی کمکهای مؤسســـات خیریهای در قطر
انجام ش ــد ،مش ــخص گردید که بس ــیاری از این کمکها به گروههای تروریســـتی مانند
القاعده انجام ش ــده است .به همین دلیل با فشـــارهایی که دولتهای جهانی بر دولت
قطر گذاردند ،به فرمان امیر قطر در س ــال  2014ســـازمانی برای نظارت دقیق فعالیتهای
مؤسسات خیریه ایجاد گردید(.)37
سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای در سال  2014با فرمان امیر قطر ایجاد گردید.
این سازمان مسئول توسعه ،حمایت ،تشویق ،تنظیم و نظارت بر فعالیتهای خیریهای
نهادهای خیریه در قطر میباش ــد .با توجه به کنترل شـــدید جذب سرمایه در دولت قطر،
این نهاد همچنین فعالیتهای بشردوستانه و خیریهای را نظارت میکند و به حمایت و
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توس ــعه آنها میپردازد .با توجه به قانون جدید تمامی مؤسسات خیریهای تحت نظارت
و کنت ــرل هس ــتند و بای ــد پاس ــخگوی تمامی ســـؤاالت ســـازمان نظارت بـــر فعالیتهای
خیریهای باشند(.)46
یک ــی از اولین اوقاف قابلتوجهی که در قرن اخیر در کشـــور قطر وجود داشـــته اســـت،
اوق ــاف ش ــیخ علی ابن عبداهلل آل ثانی میباشـــد کـــه  80خانه را وقـــف خانوادههای فقیر
قط ــری نم ــود .تاریخ این وقف به س ــال  1958میالدی برمیگـــردد .او همچنین کتابخانه
بزرگ خود را پس از مرگش وقف کرد که در آن کتابهای خطی و دستنوشتههای بسیار
1
گران بهایی وجود داشت(.)11

3-333پروژههای وقفی و خیریهای در قطر
اداره مرک ــزی اوق ــاف قطر در س ــال  2015اقـــدام به اجرای پروژههایی در راســـتای نشـــر
فرهنگ قرآنی در کشور خود پرداخته است .این پروژه  1/5میلیون ریال قطر هزینه داشته
اس ــت ک ــه اداره عمومی اوق ــاف بودجهی آن را تهیه نموده اســـت .در این پـــروژه به تهیه و
انتشار فایلهای قرآنی و همچنین ایجاد مراکز مختلفی برای ارائه خدمات قرآنی پرداخته
شده است .در سال  2015تعداد مراکز قرآنی در کشور قطر که زیر نظر اداره دعوت و ارشاد
دین ــی وزارت اوقاف و امور اس ــامی فعالیت میکنند 87 ،مرکز بـــرای مردان با بیش از 10
هزار دانشجو و  22مرکز برای زنان با بیش از  7هزار دانشجو میباشد(.)13
•پروژه خدمات قرآنی

این پروژه در ارتباط با وقف امالک و مستغالت برای پروژه خدمات قرآنی به ارزش 70
میلیون ریال قطری در کشور قطر میباشد .مردم مسلمان قطر توجه ویژهای به دین اسالم
و ام ــور مذهبی مرتبط با آن دارند .این توجه بهخصوص در بخش قرآن بســـیار قابلتوجه و
مش ــهود اس ــت .به همین دلیل ش ــهروندان قطری زیادی در جهت وقف برای امور قرآنی
مش ــارکت میکنند .وزارت اوقاف و امور اســـامی در جهت ایجـــاد مراکز حفظ و آموزش
 .1در زمینـ ـهی وضعی ــت موجود اوقاف کش ــور قط ــر ،علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صورت پذیرفـــت ،به دلیـــل محدودیت های
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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قرآن و دارالقرآنهای مختلف تالشهای بســـیاری کرده اســـت .وزارت برای رســـیدن به
ایده آلهایی در این زمینه به دنبال ایجاد مراکز بیشتری در کشور است تا به استانداردهای
مطلوب برس ــد .برای این پ ــروژه هزینهی  70میلیون ریالی (ریال قطر) در نظر گرفتهشـــده
اس ــت .وقفیاتی که در این زمینه تا سال  2015ثبت شدهاند 112 ،آپارتمان مسکونی است
که از اجاره آنها برای این پروژه اس ــتفاده میشـــود و در ســـال  8میلیون ریال قطری درآمد
دارد .پیشبینیشده است که این پروژه تا سال  2018به اتمام برسد(.)14
•پروژه حمایت از بیماران کلیوی

وزارت اوقاف و امور اس ــامی در ســـال  2016به پروژهی حمایـــت از بیماران کلیوی با
ارزش  1/5میلیون ریال قطری ( 1/5میلیارد تومان) پرداخته است .این پروژه در راستای
حمایته ــای درمانی از افرادی اس ــت که دچار بیمار یهای خاص هســـتند و در درمان
خود دچار مش ــکالت زیادی میش ــوند و حامی و یا پشـــتیبانی نیز برای آنها وجود ندارد.
اداره مص ــارف وقف ــی مطالع ــات الزم را در ارتباط بـــا نیازهای جامعـــه و پروژههای خیریه
موردنیاز برای اداره اوقاف انجام میدهد و اداره اوقاف تالش خود را مینماید تا با بازاریابی
صحی ــح و اطالعرس ــانی دقیق برای واقفین ،آنهـــا را برای وقفشـــان راهنمایی کند تا هم
ش ــروط واقفین اجرا ش ــود و هم نیازهای جامعه مرتفع گردد .اداره عمومی اوقاف از ســـال
 2002تاکنون باهدف کمک به بیماران کلیوی به سرمایهگذاری بر روی موقوفات پرداخته
است و در حال حاضر اجاره  12ویال با مساحت کلی  5300مترمربع برای بیماران کلیوی
هزینه میشود(.)15
•قوانین جدید در خصوص مؤسسات خیریه

در س ــال  1974به فرمان امیر قطر قانون مربوط به مؤسســـات خیریه صادر گردید(.)42
قان ــون س ــال  1974در خص ــوص تأس ــیس انجمنها اولین قانـــون مرتبط بـــا فعالیتهای
خیر یـ ـهای در کش ــور قطر بود .ای ــن قانون در ســـال  2014با فرمان امیر قطر اصالح شـــد .این
قان ــون جدی ــد ب ــرای نظاممندت ــر ش ــدن فعالیتهای مرتبـــط با امـــور خیریه در قطـــر صادر
شد(.)46
بر اس ــاس قانون جدید هیچ مؤسسه خیریهای حق ورود و همکاری با دیگر مؤسسات
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خیریه در خارج از کش ــور را مگر با اجازه و تأیید سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای
ن ــدارد .همچنی ــن بدون أخذ مجوز از ســـازمان اجـــازه دریافت و یا انتقـــال کمک به دیگر
کشورها نیز وجود ندارد(.)46
بر اس ــاس قانون صادر ش ــده در س ــال  2014هر مؤسســـه یا ســـازمانی که فعالیتهای
سیاسی انجام دهد و یا پولی را بدون اجازه و تصویب قانونی به خارج بفرستد یا از خارج
دریافت کند ،شامل مجازات تا  3سال زندان و یا  100هزار ریال قطری میشود.
این قانون که در خصوص فعالیتهای خیریه در کشـــور صادر شده است شامل 54
بند میباش ــد و تمامی مؤسس ــات خیریه که فعال هســـتند و یا به دنبال اخذ مجوز برای
شروع فعالیت میباشند باید از آن تبعیت نمایند(.)41
ب ــر اس ــاس قان ــون جدی ــد س ــازمان نظارت بـــر فعالیتهـــای خیریـــهای مســـئول ثبت
مؤسس ــات خیریه در قطر اس ــت ،بر فعالیتهای آنها نظـــارت میکند ،آمار و اطالعات
آنها را ثبت و نگهداری میکند و تمام گردشهای مالی مؤسســـات را بررســـی مینماید.
سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای حق انحالل مؤسسات خیریهای متخلف را نیز
دارند .تمامی مؤسس ــات و نهادهای خیریه میبایســـت نهایت شفافیت و پاسخگویی را
در ارتباط با این سازمان داشته باشند .همچنین ملزومات بسیاری برای افراد و یا نهادها
برای تأسیس یک مؤسسه خیریه تعیین و مورد اجرا قرار گرفته است(.)46

3-333مقایسه وضعیت کشور قطر در امور خیریه با دیگر کشورها
اگر میزان کمکهای بشردوستانه قطر را با توجه به درصدی از تولید ناخالص ملی این
کش ــور مورد بررس ــی قرار دهی ــم ،رتبهی قطر در جایگاه  17جهان میباشـــد .قطر در ســـال
 % 0/04 ،2015از تولید ناخالص ملی خود را صرف امور بشردوستانه کرده است(.)5
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شکل :1-3میزان بخشندگی کشورها با توجه به تولید ناخالص ملی

ب ــا توج ــه ب ــه گزارش ــات  ،CAFکشـــور قطـــر در شـــاخصهای مختلـــف بخشـــندگی
موردبررسی قرارگرفته است .این کشور در میان  145کشور موردمطالعه ،در کمک به افراد
ناشناس رتبهی  ،71در کمک به خیریهها رتبه  55و در کار داوطلبانه رتبهی  16را کسب
نموده است .همچنین قطر در شاخص بخشندگی  5ساله بین سالهای  2010تا  2014در
رتبه دهم جهان قرار دارد(.)6
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شکل :2-3رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس میزان بخشندگی

3-333مساجد شاخص کشور قطر
در قط ــر  1227مس ــجد وجود دارن ــد .از این تعداد  68مســـجد تاریخی هســـتند که در
قرنه ــای  3تا  14هج ــری ایجاد گردیدهاند( .)58از این  1227مســـجد ،تعدادی از آنها
توس ــط دولت و تعدادی توسط خیرین ساختهشده است .در کمتر از نصف این مساجد
( 536مس ــجد) نم ــاز جمعه برگ ــزار میشـــود و در بقیه آنها فقـــط برای نمازهـــای یومیه
1
میباشند(.)59

 .1در زمینـ ـهی وضعی ــت موجود مس ــاجد و اماکن مذهب ــی کشـــور قطر،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنـــت صورت پذیرفـــت ،به دلیل
محدودیت های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و
تکمیل اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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3-33333مساجد مهم کشور قطر
•مسجد جامع قطر

این مس ــجد یکی از بزرگترین مس ــاجد قطر میباشـــد .از ویژگیهای بارز این مســـجد
تع ــداد زیادی از گنبدهایی اس ــت که با ترکیبی از معماری مدرن و ســـنتی ساختهشـــده
اس ــت که در نیمههای ماه بسیار درخشان و زیبا به نظر میرسند .این مسجد در دوحه،
پایتخت قطر ساختهشده است(.)60

شکل  :3-3مسجد جامع قطر

•مسجد فرودگاه بینالمللی حمد

ش ــکل ای ــن مس ــجد به ش ــکل ی ــک قطـــره آب اســـت و از معمـــاری بینظیـــری در آن
استفاد هش ــده است .این مسجد در مســـاحتی به ابعاد  2000مترمربع ساختهشده و دارای
منارهای به ارتفاع  36متر است که با صدها هزار المپ  LEDپوشش داده شده است(.)61
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شکل :4-3مسجد فرودگاه بین المللی حمد

•مسجد دانشگاه مطالعات اسالمی قطر

سه سال پس از تأس ــیس دانشگاه مطالعات اسالمی قطر ،اولین مسجد این مجموعه
با س ــاختار ویژه و منحصربهفرد افتتاح شـــد .منارههای متفاوت این مســـجد به شـــکل 90
درج ــه تاخ ــورده و رو به س ــوی مکه ق ــرار گرفتهانـــد .خطاطیهایی با مضمون آیـــات قرآنی
هرگوش ــه از این مس ــجد را آراس ــتهاند ،از بام تا ســـتونهای زیرین؛ کاشـــیها و پنجرههای
شیشهای.
این س ــازه بزرگ غار مانند دارای نشانههای مذهبی و اسالمی فراوانی است .از جمله
حکا ک ــی آی هه ــای ق ــرآن در ابعاد ب ــزرگ که روی ســـقف این ســـازه خودنمایـــی میکنند.
همچنین این س ــقف مرتفع ،دارای صدها نقطه کوچک و درخشان است که ستارههای
چش ــمکزن آسمان شب را تداعی میکنند .این ســـازه با احتساب بخشهای داخلی و
حیاط بیرونی ،در کل توانایی میزبانی  1.800نمازگزار را داراست(.)61
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شکل :5-3نمای مسجد دانشگاه مطالعات اسالمی قطر از پشت

شکل :6-3نمای مسجد دانشگاه مطالعات اسالمی قطر از روبرو

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور قطر

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور قطر
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،
مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه ،قرآن و فعالیتهـــای مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختلف با توجه به نقشی که در وقف و امور خیریه کشور قطر ایفا میکنند ،پرداخته شده
ن ترسیمشده
اس ــت .سپس نگاشت نهادی تمامی این بازیگران به همراه نوع ارتباطات آ 
اس ــت و پـ ـسازآن ،هر یک از ای ــن بازیگران و مجموعـــه فعالیتها ،اهـــداف ،مأموریت،
چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
•وزارت اوقاف و امور اسالمی

وزارت اوق ــاف و ام ــور اس ــامی از وزارت خانههـــای مهـــم کشـــور قطـــر میباشـــد کـــه به
رویکردهای فکری و عملی اسالمی میپردازد و همچنین این وزارت خانه به امور مسلمانان
نیز رسیدگی میکند .نگهداری و حفظ مساجد به عنوان مراکز دعوت افراد به سوی خداوند
و محل امنیت و آرامش مسلمانان بر عهدهی وزارت اوقاف و امور اسالمی میباشد .در این
وزارت به گسترش فرهنگ اسالمی و نشان دادن اهمیت دین در جامعه پرداخته میشود.
•اداره عمومی اوقاف

اداره عمومی اوقاف ادارهای اس ــت که مسئول نظارت و کنترل بر اوقاف در کشور قطر
میباشد .اهم مسئولیتهای این اداره بهصورت زیر میباشد:
1.1اداره اموال اوقاف و س ــرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با توجه به اصول اقتصادی
و ب ــا ضواب ــط ش ــرعی و قانونی ،به منظور توســـعه آنها و محافظـــت از آنها و همچنین
استفاده از آنها در محلهای مورد نیاز بر اساس شروط واقفین
2.2اجرای احکام و مقررات صادر شده از کمیتهها و یا محاکم قضایی
انجام تمام فعالیتهای الزم برای رسیدن به اهداف
•اداره صندوق زکات

صندوق زکات ادارهای زیر نظر وزارت اوقاف و امور اســـامی در قطر اســـت که با توجه
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با قانون ش ــماره  8س ــال  1992ایجاد گردید و فعالیت خود را از ســـال  1995آغاز کرد .این
اداره وظیف ــه جمـ ـعآوری زکات و صدقات از اغنیاء و ثروتمندان و اســـتفاده از آنها برای
فق ــرا و نیازمن ــدان و دیگر مصارف مش ــخص را دارد .ایـــن اداره فعالیت خـــود را در داخل
کش ــور قطر متمرکز کرده اس ــت و به دنبال تشـــویق جامعه به بذل و بخشش میباشد .این
اداره همچنین به انتشار مجالت و اعالمیههایی با موضوع زکات و قوانین و شرعیات آن
و همچنی ــن برگ ــزاری دور هه ــای علم ــی و تخصصـــی فقهـــی و همچنیـــن ســـمینارها و
کنفرانسهایی در جهت آ گاهسازی مردم درباره فرهنگ زکات میپردازد.
•اداره دعوت و ارشاد دینی

اداره دع ــوت و ارش ــاد اس ــامی ش ــامل بخشهای مختلفی اســـت که ایـــن بخشها
هرکدام به ش ــکلی وظیفه دعوت به خدا را انجام میدهند .برای مثال مرکز حفظ قرآن که
ب ــه ارائه خدمات به زنان و مردان در سراســـر کشـــور میپردازد .برای مثـــال در این زمینه به
تش ــویق و تحر ی ــک جوان ــان ب ــرای حفظ قرآن بـــا ارائـــه جوایز ارزنـــده و همچنیـــن برگزاری
مس ــابقات میپردازد .همچنین کاروانهای حمایتی مختلفـــی را برای اجرای برنامههای
مختلف در شهرس ــتانها و روس ــتاها ارســـال مینماید و برنامههای فرهنگی و اجتماعی
مختلفی را در این راس ــتا برگزار مینماید .همچنین در مدارس ،مراکز و مؤسسات جامعه
به ارائه خدمات مختلفی برای دعوت به اسالم پرداخته میشود .مراکز آموزشی مختلفی
نیز برای خدمترس ــانی به زنان از جمله مراکز فرهنگی ،فکری ،ورزشی ،بر اساس قوانین
و شرع اسالم توسط این اداره ایجاد گردیده است.
•وزارت توسعه اداری ،کار و امور اجتماعی

با توجه به چشـ ـماندازی که کشور قطر تا سال  2030برای خود تعیین نموده است و در
جهت رس ــیدن دولت قطر به کشورهای پیشـــتاز در زمینه توسعه انسانی و توسعه رهبری
قطر ب ــرای ایجاد جامعهای س ــعادتمند ازنظر عدالـــت اقتصادی و اجتماعـــی برنامههای
بس ــیاری در کش ــور ایجاد گردید .یکی از این برنامهها فرمان امیر قطر مبنی بر ایجاد وزارت
توس ــعه اداری در کن ــار وزارت کار و امـــور اجتماعـــی بود .این فرمان در ســـال  2013صادر
گردید و در س ــال  ،2014وظایف و اهداف این وزارت تعیین شـــد .با توجه به این تغییر در
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وزارت ،وظای ــف جدید تعیینش ــده ب ــرای وزارت بهصـــورت زیر بودند :نظـــارت بر اجرای
قوانین مربوط به توسعه منابع انسانی دولتی ،وضع سیاستهای کلی برای منابع انسانی
و تعیی ــن وظای ــف آنه ــا ،پیگیری اجرای سیاســـتهای وضعشـــده در خصـــوص منابع
انس ــانی ،انج ــام مطالعات در خصوص توســـعه منابع انســـانی ،پیشـــنهاد ســـاختارهای
س ــازمانی مناسب متش ــکل از بخشهای دولتی و کســـب رأی اعتماد برای آنها ،ایجاد
سیس ــتم کاری منظ ــم ب ــرای نها ده ــای دولتـــی و بررســـی کارمنـــدان قطـــری در خصوص
استعدادهای کاری و ارائه کارهای مناسب برای آنها.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف
توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیمی :ای ــن رویکرد میتوانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
تش ــکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
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خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانیکه با اهـــداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالق ههـــای بیرونی کســـانیکه فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یک سو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشونده فعالیتهای غیر مطلوب خود
را از طر ی ــق تحمیل /وض ــع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریمهها میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات میباشد .بهعالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیستم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل
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میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآین ــد تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ش ــرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان
یک ــی از معای ــب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنیت اقتصادی اس ــت که لزوم ــا در همه موارد یافت نمیشـــود .همچنین ،گاهی
اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال ،رفتار "بد" ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
•اداره مساجد

ای ــن اداره یک ــی از ادارات زیر نظ ــر وزارت اوقاف و امور اســـامی می باشـــد که به امور
مر ب ــوط به مس ــاجد در کش ــور قطر میپـــردازد .از جمله وظایـــف و فعالیتهـــای این اداره
یت ــوان به صدور مجوز برای س ــاخت مســـاجد و نظـــارت بر آنها ،شناســـایی نیازهای
م 
مس ــاجد از طریق کارکنان واجد ش ــرایط و کنترل آنها ،تشـــویق کارکنان قطری برای کار
بهعنوان امام و واعظ ،پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای امامان ،مؤذنان و واعظان،
پیشنهاد خطبه برای نماز جمعه و نمازهای اعیاد با هماهنگی ادارات مربوطه ،مدیریت
برنامههای س ــخنرانی در مساجد با هماهنگی ادارات مربوطه ،تهیه قراردادهای مرتبط با
مساجد و خانههای امامان و مؤذنان ،بررسی بینظمیهای صورت گرفته توسط کارکنان
مس ــاجد و پی گیری آنها ،تعیین نیاز مناطق مختلف کشـــور به مسجد و مصال ،تأمین
مساجد موقت در مناطق مختلف و نظارت بر آنها ،تهیه طرحهای ساالنه برای نگهداری
از مس ــاجد و خانهه ــای امام ــان با هماهنگـــی ادارات مربوطـــه ،نظارت بر تهیـــه و اجرای
فعالیتهای س ــاخت و نگهداری مساجد ،نظارت بر پروژههای الزماالجرا برای مساجد و
مس ــاکن امامان ازنظر فنی ،مهندس ــی و اجرایی و در نهایت آمادهســـازی پایگاه داده برای
مساجد ،مصالها و کارکنان اشاره کرد.
•سازمان اوقاف قطر

در س ــال  2006میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح
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سازمانهای دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر کرد .این سازمان زیر نظر
مستقیم امیر فعالیت میکند و در دوحه ،پایتخت قطر قرار دارد .هدف از ایجاد این نهاد
اداره اموال اوقاف و س ــرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با اصول اقتصادی و بر اساس
قانون و ش ــرع ،توس ــعه و نگهداری اموال وقفی ،نظارت بر اجرای شروط واقفین و احکام و
قوانین صادرش ــده توس ــط محاکم بود .در ســـال  2006با توجه به فرمان صادرشـــده توسط
امیر ،اداره اوقاف وزارت اوقاف و امور اســـامی ملغی شـــد و تمامی مســـئولیتهای این
اداره به س ــازمان اوقاف قطر منتقل ش ــد .از سال  2006تا  2009ســـازمان اوقاف قطر تمامی
فعالیتهای مرتبط با اوقاف را در کشور قطر انجام میداد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلگران در نظر گرفت.
•اداره امور اسالمی

در زمینـ ـهی ام ــور اس ــامی ادارهای در وزارت اوقاف و امور اســـامی اختصاص داده
شده است که به دنبال احیای میراث اسالمی است .این اداره در این زمینه به جمعآوری
و احیای آثار علمای گذشته و همچنین دستنوشتههای خطی که به آ گاهی مسلمین
یپ ــردازد .همچنین تهیـــه و توزیع کتب اســـامی در زمینههای فقه،
منجر میش ــود نیز م 
عقی ــده ،فرهن ــگ و هنر بهصورت رای ــگان در داخل و خارج کشـــور نیـــز از فعالیتهایی
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اس ــت ک ــه ای ــن اداره در جهت نی ــل به اهداف خـــود انجام میدهـــد .اداره امور اســـامی
مه ــا و فایلهای صوتی و تصویری تبلیغی و ترویجی را در غالب
همچنی ــن مجالت ،فیل 
پروژ هه ــای مختل ــف در خ ــارج از کش ــور و در مراکز آموزشـــی ،فرهنگـــی و ترویجی مانند
مساجد توزیع میکند.
•اداره امور حج و عمره

این اداره به فعالیت و نظارت بر امور مربوط به حج و عمره در کشور قطر میپردازد .در
این خصوص اداره حج و زیارت به ایجاد ارتباطات و مراودات با مقامات کشور عربستان
و وزارت حج این کش ــور میپردازد تا با همکاری آنها امور مربوط به حج و عمره را تا حد
امکان تس ــهیل نمای ــد .همچنین این اداره بـــه پی گیری تعهداتی که دولت عربســـتان در
زمینه امنیت ،سالمت ،تغذیه و مسکن حجاج دارد میپردازد.
•اداره تحقیقات و مطالعات اسالمی

ای ــن اداره یکی از بخشهای وزارت اوقاف و امور اســـامی اســـت کـــه به تحقیقات و
مطالع ــات اس ــامی اختصاصیافت ــه اســـت و با کمک علمـــای جهان اســـام که نقش
مهمی را در عرصه دین و مذهب بازی میکنند به دنبال نشان دادن ماهیت اصلی اسالم
در جه ــان میباش ــد .در ای ــن اداره به مطالعات مفید و ارزشـــمندی پرداخته میشـــود که
روشهای صحیح عبادت و زندگی سالم و جاویدان را برای مسلمانان گمراه و سرگردان
به وضوح مش ــخص میکند و همچنین جامعه اســـامی را به ســـمت ســـعادت هدایت
مینماید .در این اداره تاکنون  135کتاب مرتبط با اســـام منتشرشـــده اســـت .این اداره
شامل یک کتابخانه است که در آن به همت دانشمندان اسالمی شامل منابع بسیار نادر
و ارزشمندی در خصوص فقه ،ادب ،فرهنگ و هنر میباشد.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
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با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرحشده است ،بازیگران فعال در کشور قطر
در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مساجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی
ایفای نقش مینمایند که در ادامه ،توضیح مختصری درباره هرکدام از این نهادها و نقش
آنها در این سه حوزه داده شده است.
•مؤسسات خیریه
در قطر مؤسسات خیریه بسیاری در زمینههای مختلف فعالیت میکنند .بیشتر این
مؤسسات فعالیتهای خیریهی بینالمللی نیز دارند و در سطح جهانی و برای کشورهای
محروم نیز کمکهایی ارس ــال میکنند .مهمترین و بزرگترین مؤسســـه خیریه این کشور،
مؤسس ــه خیریه قطر( )Qatar Charityمیباشـــد .مؤسسه خیریه قطر یک نهاد غیرانتفاعی
در قطر اس ــت که در س ــال  1992برای توسعه و پیشـــرفت جامعه قطر و افراد نیازمند در آن
ایجاد گردید .پروژه هایی که این مؤسســـه در طول حیات خود انجام داده اســـت شـــامل
م ــوارد بس ــیاری از جمله تس ــکین فجایـــع ،تولید درآمد بـــرای افراد ،آموزش و بهداشـــت و
سالمت میشوند .این مؤسسه به صورت منطقهای در فروشگاههای بزرگ و عمومی قطر
فعالی ــت میکند .این مؤسس ــه بزرگترین نهاد غیردولتی در قطر می باشـــد .این مؤسســـه
یک ــی از نهاده ــای خیر یـ ـهای اصل ــی فعـــال در شـــورای همـــکاری خلیج فارس (شـــامل
کش ــورهای عربس ــتان ،کو ی ــت ،امارات ،قطـــر ،بحرین و عمان) می باشـــد که در ســـطح
جهان ــی فعالی ــت میکند .این مؤسس ــه در بیـــش از  25کشـــور جهان فعالیـــت میکند و
همچنین دفاتری در کشورهای انگلیس ،پاکستان و اندونزی دارد.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه ،مساجد و فعالیتهای قرآنی
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای مذهبی در
کشور قطر فعالیت مینمایند؛ در این بخش ،ابتدا نگاشت نهادی مربوط به این کنشگران
در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده ش ــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاســـتگذار ،تنظیمگر،
تسهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در سه بخش وقف وامور خیریه،
مساجد و اماکن متبرکه ،قرآن و فعالیتهای مذهبی مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
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شکل :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه ،مساجد و فعالیتهای قرآنی در کشور قطر

4-44444وزارت اوقاف و امور اسالمی
وزارت اوق ــاف و ام ــور اس ــامی از وزارت خانههـــای مهـــم کشـــور قطـــر میباشـــد که به
رویکرده ــای فک ــری و عمل ــی اس ــامی میپـــردازد و همچنیـــن ایـــن وزارت خانه بـــه امور
مس ــلمانان نیز رس ــیدگی میکند .نگهداری و حفظ مساجد به عنوان مراکز دعوت افراد به
س ــوی خداوند و محل امنیت و آرامش مسلمانان بر عهدهی وزارت اوقاف و امور اسالمی
میباشد .در این وزارت به گسترش فرهنگ اسالمی و نشان دادن اهمیت دین در جامعه
پرداخته میش ــود .همچنین اداراتی جهت ایجاد همبستگی اجتماعی تحت بخشهای
مرتب ــط ب ــا وقف و همچنی ــن صندوقهای زکات برای کمک به جامعه و توســـعه انســـانی
وجود دارد(.)9
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شکل :2-4سایت وزارت اوقاف و امور اسالمی قطر

•چشمانداز

تبدیلش ــدن به یک جامعه اس ــامی متمدن ،متعامل با نگرانیهـــای مردم ،برگرفته از
شریعت و میراث فرهنگی و دارای یک سبک زندگی در حد اعتدال(.)10
•مأموریت

وزارت اوقاف و امور اسالمی به دولت قطر تضمین داده است که به مراقبت و توسعه
ته ــای دین ــی در کش ــور بپ ــردازد و ارزشها و مبانـــی این دین الهـــی را در جامعه به
فعالی 
نمایش بگذارد و این عمل را با اهتمام به قرآن کریم و علوم قرآنی ،امور زکات ،امور حج و
عمره ،احیای مطالعات و تحقیقات اسالمی و همچنین با ایجاد یک فعالیت سازمانی
قوی انجام دهد(.)10
•ارزشها

برتری ،اعتدال ،اعتماد ،همراهی ،شفافیت ،کیفیت و نیکوکاری()10
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•ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی

شکل :3-4ساختار سازمانی وزارت اوقاف و امور اسالمی قطر

4-4444444اداره عمومی اوقاف
اداره عمومی اوقاف ادارهای اس ــت که مسئول نظارت و کنترل بر اوقاف در کشور قطر
میباشد .اهم مسئولیتهای این اداره بهصورت زیر میباشد:
1.1اداره اموال اوقاف و س ــرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با توجه به اصول اقتصادی
و ب ــا ضواب ــط ش ــرعی و قانونی ،به منظور توســـعه آنها و محافظـــت از آنها و همچنین
استفاده از آنها در محلهای مورد نیاز بر اساس شروط واقفین
2.2اجرای احکام و مقررات صادر شده از کمیتهها و یا محاکم قضایی
3.3انجام تمام فعالیتهای الزم برای رسیدن به اهداف (.)11
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شکل :4-4سایت اداره عمومی اوقاف قطر

•ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف

شکل :5-4ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف قطر
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•نماد اداره عمومی اوقاف

اداره عمومی اوقاف ،نماد خود را به شـــکل یک برگ ساده تعریف نموده است که این
برگ در ابتدا کوچک است و سپس رشد میکند و تکامل مییابد(.)11

شکل :6-4نماد اداره عمومی اوقاف قطر

•مفاهیم و معانی

برگ به این دلیل انتخاب ش ــد که ســـمبلی از طبیعت ،توســـعه ،نیکوکاری ،تحول و
چرخه زندگی اس ــت .همانطور که برگ کامل میشـــود و رنگ آن از سبز روشن به سبز تیر
یش ــود ،دوره رش ــد کامل میشود و این تفکر ،اساس و بنیان شعار اوقاف است.
تبدیل م 
اث ــر وقفی ــات برای ذینفعان نی ــز بدینصورت میباشـــد .همچنین هـــدف اداره عمومی
اوقاف از توسعه خود ،توسعه و پیشرفت جامعه در تمامی جوانب آن میباشد(.)11
بارزترین گامهایی که اداره اوقاف در بهبود عملکرد خود برداشته است عبارت است از:
1.1شرکت در آمادهسازی قانون وقف که در سال  1996به فرمان امیر صادر شد ،که در آن
ب ــه تعر ی ــف وقف ،انواع وق ــف و احکام ضـــروری آن از جمله :محدود کـــردن اموالی که
وقف آن جایز اس ــت ،ش ــروط انعقاد و صحیح بودن وقف ،شـــروط باطـــل بودن وقف و
همچنین دیگر قوانین پرداخته شده است.
2.2شرکت در آمادهسازی الیحههای مالی وقف که طبق بند  20فرمان امیر در سال 1996
در خصوص اوقاف صادر ش ــد .این فرمان در خصوص احیای فرهنگ وقف در کشـــور
میباش ــد .در ای ــن فرم ــان همچنی ــن نظارت بـــر وقف ،اداره امـــوال و تصـــرف در آنها و
همچنین سرمایهگذاری در اموال بیانشده است.
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3.3هم ــکاری ب ــا مراکز تخصصی برای سیســـتم حســـابداری و نظارت .هـــدف از این کار
بهبود بهرهبرداری از اموال وقفی و بررسی دقیق این اموال است.
4.4ایجاد یک سیس ــتم اداری و س ــاختار سازمانی مناســـب برای تمامی بخشهای اداره
عموم ــی اوقاف بهمنظور به دس ــت آوردن انعطافپذیری بیشـــتر در کارها ،همگامی با
نظ ــام اداری معاصر و همچنین ارزیابی مســـتمر از برنامههای کاربردی و امور خیریه در
اداره است.
5.5ایج ــاد کمیته انحصار امالک وقفی جایی که به حصر اموال وقفی پرداخته میشـــود و
همچنین به کنترل و بررس ــی برخی اوقاف قدیمی که هیچ گواهی و وقف نامهای برای
آن وجود ندارد ،میپردازند و برای آنها گواهی صادر میکنند.
6.6ایجاد یک سیس ــتم کامپیوتری قدرتمند برای تمامی بخشهای اداره اوقاف در جهت
بهبود سطوح کاری و بهرهبرداری بهینه از وقت و تالش واحدها همچنین ایجاد شبکه
انفورماتیکی برای تمامی بخشهای اداره اوقاف برای ایجاد ارتباط مؤثر بین آنها
7.7ج ــذب نیروی انس ــانی ملی و همچنیـــن متخصصان جهانی از کشـــورهای مختلف
بهویژه در حوزههای اقتصادی ،مالی ،قانونی ،حسابداری و مهندسی برای فعالیتهای
وقفی در کشور
8.8تش ــکیل کمیت ــه حصر اوقاف متروکه که به بررســـی اینگونه اوقـــاف در مناطق مختلف
کشور میپردازد .وظیفهی آن کشف موقوفههای متروکهای که بهصورت مسکن ،مغازه،
زمین و یا دیگر اشکال وقفی است که دور از دسترساند و نظارتی بر آنها وجود ندارد.
9.9تش ــکیل کمیته ارزیابی امالک وقفی سرمایهگذاری شده که وظیفهی ارزیابی اصول و
مق ــررات س ــرمایهگذاری ام ــوال وقفی برای دســـتیابی به اهداف اقتصادی و مهندســـی
موقوفات و همچنین کسب باالترین بهرهوری از آنها را دارد.
1010ایجاد کمیته س ــرمایهگذاری اموال وقفی برای سرمایهگذاری صحیح و مناسب اموال
وقفی .این کمیته میبایست به بررسی و مطالعه بر روی تمامی راههای ممکن و قانونی
برای سرمایهگذاری اموال بهصورت مفید و توسعه بخش بپردازد.
1111تحر ی ــک ام ــوال و داراییه ــای وقف ــی در ســـرمایه گدار یهـــای کالن اقتصـــادی برای
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رس ــیدن به حداکثر س ــود و توس ــعه این اموال و همکاری با بانکهای اســـامی و مراکز
تخصصی مالی برای رسیدن به این اهداف.
1212ایجاد مصارف وقفی مناس ــب و تشویق انســـانهای عالقهمند به وقف برای وقف در
این امور .در این راس ــتا ب ــا توجه با نیازهای زمان مصارف مشـــخصی برای وقف تعیین
میشود که با توجه به نیازهای اجتماعی میتواند بهصورت تعلیم و فرهنگ و بهداشت
تا حفاظت و نگهداری از مساجد و قرآن و سنت نبوی و همچنین اعمال خیر باشد.
1313ایجاد سیس ــتم کسبوکار پیشرفته در زمینه سادهسازی مراحل کار ،بهویژه در اینکه
مراحل وقف بهدوراز پیچیدگی و بوروکراسی باشد و بهراحتی انجام پذیرد(.)11
• وظایف اداره عمومی اوقاف عبارتاند از:
1.1پیش ــنهاد سیاسـ ـتهای عموم ــی بـــرای اداره و ســـرمایهگذاری امـــوال وقفی و توســـعه
اقتصادی آنها
2.2اداره امور اوقاف و نظارت بر این امور برای رسیدن به اهداف
3.3پیشنهاد یک سیستم کارآمد برای مصرف درآمدهای وقفی برای توسعه موقوفات و یا
امور خیریه
4.4ایجاد پروژههای وقفی مختلف با همکاری بخشهای مختلف
5.5تخصیص اموال الزم برای اجرای پروژههای وقفی
6.6ثبت اوقاف و صدور گواهیهای وقفی برای آنها
7.7اداره اوق ــاف و وصیتنام هه ــا در حالتـــی که ناظر ،وصی یا شـــخصی بـــر آنها نظارت
ندارد و یا درگیری بر سر آن وجود دارد
8.8سازماندهی امور اوقافی که برای امور خاصی وقفشدهاند
9.9ارائه پیشنهادات در خصوص مصالحه ،داور یها و احکام مربوط به اموال وقفی
1010نظارت بر اموال وصیت شده یا اهدایی برای امور خیریه
1111کنترل اجرای قوانین ،مقررات و سیستمهای مالی مرتبط با اموال وقفی(.)26
• وظایف دفتر سرمایهگذاری اداره عمومی اوقاف عبارتاند از:
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1.1پیشنهاد سیستم اداره سرمایهگذاری اموال وقفی
2.2ارائه طرحهای س ــرمایهگذاری متناســـب با اهداف وزارت و پی گیـــری اجرای طرحها
پس از تأیید وزیر
3.3مطالعه و بررس ــی عملیات سرمایهگذاری برنامهریزیشده و انتخاب مناسبترین راه
برای تحقق بخشیدن به اهداف
4.4مطالعه و بررسی درآمدهای حاصل از پروژههای مشابه در بازار
5.5پیگیری سرمایهگذاری امالک و مستغالت زیر نظر اداره اوقاف
6.6حسابرسی دقیق سرمایهگذار یهای اموال وقف
7.7تهی ــه گزارش ــات دورهای بهصورت هر  3ماه یکبار از وضع ســـرمایهگذار یهای اموال
اداره(.)26
• وظایف دفتر امور اموال وقفی عبارتاند از:
1.1تطبیق قوانین و مقررات مالی مربوط به اموال وقفی
2.2دریافت مبالغ دریافتی و توزیع آنها
3.3مصرف مبالغ متناسب با ضوابط و مقررات مالی و اداری
4.4حسابرسی اموال وقفی
5.5تنظیم ،پی گیری و نگهداری از اسناد نقدی و حسابهای مالی و اعتباری
6.6پیشنهاد پیشنویس بودجه ساالنه و حسابهای نهایی با هماهنگی ادارات مختلف
7.7نظ ــارت بر فعالیتهای خر ی ــد و مزایدهای اموال وقفی و فعالیتهای انجام شـــده در
داراییهای وقفی
8.8تهیه مستندات مربوط به مناقصات و مزایدهها و قراردادهای مربوط به وقف(.)27
• وظایف اداره مصارف وقفی عبارتاند از:
1.1انجام مطالعات الزم برای پروژههای خیریه با توجه به نیازهای جامعه و محقق شـــدن
شروط واقفین و با توجه به قوانین شرعی
2.2انج ــام مطالع ــات مقدماتی دیگر ب ــر روی پروژهها بـــرای ایجاد هماهنگی بین شـــروط
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واقفین و مصارف وقفی
3.3بازاریاب ــی وقفی و نمای ــش پروژههای وقفی برای خیرین و واقفیـــن برای گرفتن تصمیم
مناسب در ارتباط با وقفها یا کمکهای مالی خود
4.4اس ــتفاده از تجهیزات مناس ــب برای معرفـــی وقف و باال بردن جایـــگاه آن در جامعه و
مؤسسات با هماهنگی دیگر بخشهای اداره
5.5اجرا و پی گیری پروژههای وقفی خیریه و تالش برای توسعه آنها
6.6تقویت ارتباطات با مؤسسات خارجی و با هماهنگی بخشهای مرتبط(.)28
•دستاوردهای اداره اوقاف

دستاوردهای اداره اوقاف در سال  2012بهصورت زیر میباشند(:)12
جدول :1-4دستاوردهای اداره عمومی اوقاف قطر

نام پروژه

هزینه پروژه(ریال قطر)

هزینه پروژه(تومان)

حمایت از بدهکاران با همکاری صندوق
زکات

1000000

 1000میلیون تومان

حمایت از مسابقات قرآنی در کرواسی

164000

 164میلیون تومان

بورسهای تحصیلی در کرواسی

144000

 144میلیون تومان

کمکهزینه درمان

10000

 10میلیون تومان

حمایت از مردم سومالی

500000

 500میلیون تومان

حمایت از کودکان

50000

 50میلیون تومان

حمایت از درمان بیماران کلیوی

50000

 50میلیون تومان

حمایت از شبکه الجزیره برای کودکان

5000000

 5میلیارد تومان

کاروانهای پزشکی و درمانی

500000

 500میلیون تومان

تهیه تجهیزات پزشکی برای بیماران خاص

100000

 100میلیون تومان
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•پروژههای اداره مرکزی اوقاف

اداره مرک ــزی اوق ــاف قطر در س ــال  2015اقـــدام به اجرای پروژههایی در راســـتای نشـــر
فرهنگ قرآنی در کشور خود پرداخته است .این پروژه  1/5میلیون ریال قطر هزینه داشته
اس ــت ک ــه اداره عمومی اوق ــاف بودجهی آن را تهیه نموده اســـت .در این پـــروژه به تهیه و
انتشار فایلهای قرآنی و همچنین ایجاد مراکز مختلفی برای ارائه خدمات قرآنی پرداخته
شده است .در سال  2015تعداد مراکز قرآنی در کشور قطر که زیر نظر اداره دعوت و ارشاد
دین ــی وزارت اوقاف و امور اس ــامی فعالیت میکنند 87 ،مرکز بـــرای مردان با بیش از 10
هزار دانشجو و  22مرکز برای زنان با بیش از  7هزار دانشجو میباشد(.)13
•پروژه خدمات قرآنی

این پروژه در ارتباط با وقف امالک و مستغالت برای پروژه خدمات قرآنی به ارزش 70
میلیون ریال قطری در کشور قطر میباشد .مردم مسلمان قطر توجه ویژهای به دین اسالم
و امور مذهبی مرتبط با آن دارند .این توجه به خصوص در بخش قرآن بســـیار قابلتوجه و
مش ــهود اس ــت .به همین دلیل ش ــهروندان قطری زیادی در جهت وقف برای امور قرآنی
مش ــارکت میکنند .وزارت اوقاف و امور اســـامی در جهت ایجـــاد مراکز حفظ و آموزش
قرآن و دارالقرآنهای مختلف تالشهای بســـیاری کرده اســـت .وزارت برای رســـیدن به
ایده آلهایی در این زمینه به دنبال ایجاد مراکز بیشتری در کشور است تا به استانداردهای
مطلوب برس ــد .برای این پروژه هزینهی  70میلیون ریالی (ریال قطر) در نظر گرفته شـــده
اس ــت .وقفیاتی که در این زمینه تا سال  2015ثبتشدهاند 112 ،آپارتمان مسکونی است
که از اجاره آنها برای این پروژه اس ــتفاده میشـــود و در ســـال  8میلیون ریال قطری درآمد
دارد .پیشبینیشده است که این پروژه تا سال  2018به اتمام برسد(.)14
•پروژه حمایت از بیماران کلیوی

وزارت اوقاف و امور اس ــامی در ســـال  2016به پروژهی حمایـــت از بیماران کلیوی با
ارزش  1/5میلیون ریال قطری ( 150میلیون تومان) پرداخته اســـت .این پروژه در راستای
حمایته ــای درمانی از افرادی اس ــت که دچار بیمار یهای خاص هســـتند و در درمان
خود دچار مش ــکالت زیادی میش ــوند و حامی و یا پشـــتیبانی نیز برای آنها وجود ندارد.
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اداره مص ــارف وقف ــی مطالع ــات الزم را در ارتباط بـــا نیازهای جامعـــه و پروژههای خیریه
موردنیاز برای اداره اوقاف انجام میدهد و اداره اوقاف تالش خود را مینماید تا با بازاریابی
صحی ــح و اطالعرس ــانی دقیق برای واقفین ،آنهـــا را برای وقفشـــان راهنمایی کند تا هم
ش ــروط واقفین اجرا ش ــود و هم نیازهای جامعه مرتفع گردد .اداره عمومی اوقاف از ســـال
 2002تاکنون باهدف کمک به بیماران کلیوی به سرمایهگذاری بر روی موقوفات پرداخته
است و در حال حاضر اجاره  12ویال با مساحت کلی  5300مترمربع برای بیماران کلیوی
هزینه میشود(.)15
4-4444444صندوق زکات
صندوق زکات ادارهای زیر نظر وزارت اوقاف و امور اســـامی در قطر اســـت که با توجه
با قانون ش ــماره  8س ــال  1992ایجاد گردید و فعالیت خود را از ســـال  1995آغاز کرد .این
اداره وظیف ــه جمـ ـعآوری زکات و صدقات از اغنیاء و ثروتمندان و اســـتفاده از آنها برای
فق ــرا و نیازمن ــدان و دیگر مصارف مش ــخص را دارد .ایـــن اداره فعالیت خـــود را در داخل
کش ــور قطر متمرکز کرده اس ــت و به دنبال تشـــویق جامعه به بذل و بخشش میباشد .این
اداره همچنین به انتشار مجالت و اعالمیههایی با موضوع زکات و قوانین و شرعیات آن
و همچنی ــن برگ ــزاری دور هه ــای علمـــی و تخصصـــی فقهـــی و همچنیـــن ســـمینارها و
کنفرانسهایی در جهت آ گاهسازی مردم درباره فرهنگ زکات میپردازد(.)16
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شکل :7-4سایت اداره صندوق زکات

•ساختار سازمانی

شکل :8-4ساختار سازمانی اداره صندوق زکات

•چشمانداز

فعالیت در راستای اجرای صحیح فریضه زکات و رسیدن به همبستگی اجتماعی
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•مأموریت

ایج ــاد آ گاه ــی در جامع ــه در زمین ــه زکات و دریافـــت زکات و صدقات نیکـــوکاران و
هزینهی آنها در مصارف قانونی
•پروژههای صندوق زکات

1.1حمایت از دانش آموزان نیازمند
2.2افطار روزهداران
3.3لباسهای عیدی
4.4توزیع گوشت قربانی
5.5توزیع کوپنهای خیریه
6.6توزیع زکات فطره
7.7لباسهای زمستانه و تابستانه()16
•پروژه حمایت از دانش آموزان نیازمند

در این پروژه ،صندوق زکات به ارائه خدمات به دانش آموزان خانوادههایی که توانایی
مال ــی کافی جهت تحصیل فرزندانش ــان ندارنـــد ،میپردازد .در ســـال  1996تعداد دانش
آموزان تحت پوشش صندوق زکات  125نفر بود که با هزینهی  50هزار ریال قطری پوشش
داده شده بودند.
از سال  2002صندوق به ایجاد مدارسی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان و همچنین
مرا ک ــز حمایت ــی از ای ــن دانش آم ــوزان پرداخت .در ســـال  2010تعداد دانـــش آموزان تحت
پوشش این صندوق به  3261نفر و هزینههای حمایتی آنها به  14/5میلیون ریال قطری
رسید .این رقم در سال  2012به  23میلیون ریال قطری رسید(.)16
•طرح افطار روزهداران

در ای ــن طرح صن ــدوق زکات در طول ماه مبارک رمضان بـــرای افطار روزهداران قطری
فعالی ــت میکند .این طرح در تمامی اســـتانهای کشـــور انجام میشـــود .در این طرح در
س ــال  2010روزانه بهطور متوسط به  6300روزهدار خدمت اراده شد که در طول ماه مبارک

رطق روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 97 /

رمضان تعداد کل افراد قریب به  200هزار نفر رسید(.)16

شکل :9-4پروژه افطار روزهداران در صندوق زکات

__ وظایف اداره صندوق زکات عبارت است از:
1.1تهیه طرحهای ساالنه برای درآمدها و هزینههای حاصله از اموال زکات
2.2جمعآوری زکات و مصرف آن در امور الزم
3.3بررسی درخواست نیازمندان برای دریافت زکات و تصمیمگیری در این موضوع
4.4جمعآوری و بررس ــی درخواسـ ـتهای مقدماتی در ارتباط با صنـــدوق و تصمیمگیری
مناسب در این موضوع
5.5بهکارگی ــری وس ــایل مطمئن ب ــرای جمـــعآوری زکات و هماهنگـــی بـــا اداره ارتباطات
عمومی در این زمینه
6.6پاسخ به سؤاالت مرتبط با زکات
7.7تهیه پایگاه اطالعاتی برای نیازمندان به کمکهای زکات(.)24
4-4444444اداره دعوت و ارشاد دینی
اداره دع ــوت و ارش ــاد اس ــامی ش ــامل بخشهای مختلفی اســـت که ایـــن بخشها
هرکدام به ش ــکلی وظیفه دعوت به خدا را انجام میدهند .برای مثال مرکز حفظ قرآن که
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ب ــه ارائه خدمات به زنان و مردان در سراســـر کشـــور میپردازد .برای مثـــال در این زمینه به
تش ــویق و تحر ی ــک جوان ــان ب ــرای حفظ قرآن بـــا ارائـــه جوایز ارزنـــده و همچنیـــن برگزاری
مس ــابقات میپردازد .همچنین کاروانهای حمایتی مختلفـــی را برای اجرای برنامههای
مختلف در شهرس ــتانها و روس ــتاها ارســـال مینماید و برنامههای فرهنگی و اجتماعی
مختلفی را در این راس ــتا برگزار مینماید .همچنین در مدارس ،مراکز و مؤسسات جامعه
به ارائه خدمات مختلفی برای دعوت به اسالم پرداخته میشود .مراکز آموزشی مختلفی
نیز برای خدمترس ــانی به زنان از جمله مراکز فرهنگی ،فکری ،ورزشی ،بر اساس قوانین
و شرع اسالم توسط این اداره ایجاد گردیده است(.)17

شکل :10-4سایت اداره دعوت و ارشاد اسالمی
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•ساختار سازمانی اداره دعوت و ارشاد اسالمی

شکل :11-4ساختار سازمانی اداره دعوت و ارشاد اسالمی

•چشمانداز و مأموریت

اداره دع ــوت و ارش ــاد اس ــامی تالشهای خـــود را در جهـــت انجـــام فعالیتهای
مختلفی در زمینه دعوت و انتشار فرهنگ اسالمی و منعکس کردن اهمیت دین اسالم
در می ــان دیگر ادیان و همچنین نمایش فضیلتهای آن متمرکز کرده اســـت .مأموریت
ای ــن اداره اج ــرای سیاسـ ـتها و برنامههـــای وزارت اوقـــاف و امـــور اســـامی و اجـــرای
ته ــای خود در جهت گس ــترش اســـام و ارائهی ارزشهای اســـامی در توســـعه
فعالی 
انسانیت برای جامعه است.
اداره دعوت و ارش ــاد دینی تمامی تالش خود را برای انتشار فرهنگ اسالمی و توسعه
آ گاه ــی دینی با اس ــتفاده از تمامی امکانات جامعه میکند و همچنین ســـعی دارد که با
تمامی کش ــورهای عربی و اس ــامی در امور دینی و مذهبی همکاری و مشـــارکت داشته
باشد و همچنین از این کشو رها در امور مختلف الگوبرداری نماید(.)18
•وظایف اداره دعوت و ارشاد اسالمی

1.1فعالیت در جهت دعوت به اس ــام و نشـــان دادن چهره حقیقی اســـام و مبانی آن در
سراسر جامعه
2.2تالش برای تبلیغ اسالم برای غیرمسلمانان
3.3صدور مجوز و نظارت بر سایتهای اسالمی کشور
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4.4تشویق به حفظ قرآن و آموزش آن با وسایل مناسب
5.5ایجاد مراکز حفظ قرآن در کشور و نظارت بر آنها
6.6تهیه برنامههای حفظ قرآن و گماشتن معلمین و مدرسین برای مراکز حفظ قرآن
7.7برگزاری مسابقات محلی و کشوری حفظ قرآن و همچنین آمادهسازی برای مسابقات
بینالمللی
8.8همکاری و هماهنگی با مؤسسات عمومی در زمینه دعوت برای تبادل اطالعات
9.9ایجاد دروس علمی همراستا با علوم دینی
1010تهیه منابع صوتی و تصویری مناسب و انتشار آنها در جامعه
1111انتشار فرهنگ اسالمی و ارزشها و مبانی آن بین غیرمسلمانان
1212ترجمه کتب و منابع تبلیغی
1313نظارت بر اداره شبکه اسالمی
1414آمادهسازی و آموزش واعظان برای انجام وظایف خود
1515ایجاد مراکز تبلیغی اسالم و علوم اسالمی و نظارت بر آنها(.)19
4-4444444بخش حسابرسی داخلی
وظایف بخش حسابرسی داخلی عبارت است از:
1.1وض ــع قوانین حسابرس ــی س ــاالنه برای بخشهای مختلـــف وزارت خانـــه و ارائه نتایج
گزارشات حسابرسی به وزیر
2.2نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در فعالیتهای وزارت
3.3نظارت بر اسناد مالی و اوراق هزینهها و مخارج وزارت
 4.4بررسی مقررات مالی و پیشنهاد اصالحات الزم بر این قوانین و نظارت بر اجرای آنها
5.5نظارت بر روشهای استخدام کارکنان ،انتصابات و ارتقاء آنها و دیگر امور مربوط به
کارکنان
6.6اطمینان از ایمنی و سالمتی اموال و داراییهای وزارت مانند مبلمان ،ابزار ،ساختمان
و دیگر داراییهای وزارت()20
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4-4444444اداره برنامهریزی و کیفیت
وظایف اداره برنامهریزی و کیفیت عبارتاند از:
1.1تهی ــه برنام ــه اس ــتراتژیک عموم ــی بـــرای وزارت بـــا هماهنگـــی مقامـــات ذیصالح و
واحدهای اداری مربوطه
2.2برنامهریزی پروژههای اجرایی و برنامههای ادارات مختلف وزارت
حه ــای راهب ــردی وزارت ،ارزیابـــی نتایج و ارائـــهی گزارشهای
3.3پی گی ــری اجرای طر 
دورهای برای آنها
4.4بررسی مشکالت و موانع اجرای طرحهای راهبردی وزارت
5.5تحقق بخش ــیدن به هماهنگی و انسجام فعالیتها در راستای اهداف وزارت و ارائه
پیشنهادات الزم در این زمینه
6.6تهیه یک برنامه مناس ــب برای ارزیابی عملکرد وزارت با توجه به خدمات بخشهای
مختلف آن
7.7بررس ــی و ارزیاب ــی عملکرد واحدهای اداری و ارائه طرحهای مناســـب بهمنظور بهبود
بازدهی کلی وزارت
8.8بررس ــی مش ــکالت و موانع فعالیتهای وزارت و تشخیص علل آن و بیان روشهای
حل مشکل
9.9پیش ــنهاد برنامههای توسعهای سیستمها و روشهای کاری و سادهسازی برنامههای
اجرایی با هماهنگی خبرگان و متخصصین و متناسب با برنامه ادارات وزارت(.)21
4-4444444اداره امور قانونی
وظایف اداره امور قانونی عبارتاند از:
1.1تحقی ــق و مطالع ــه و پیگیری مس ــائل حقوقی مربوط به فعالیتهـــای وزارت خانه و با
هماهنگی ادارههای مختلف وزارت
2.2قانونگذاری بر امور خاص وزارت و اظهارنظر در مورد قوانین تهیهشده
3.3اظهارنظر قانونی در مورد موضوعات مختلف مرتبط با وزارت
4.4تهی ــه قراردا ده ــا ،توافقات و تفاهمنامههـــا مربوط بـــه کار وزارت و هماهنگ ادارههای
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مختلف وزارت
 5.5بررسی حقایق و تناقضات مرتبط با کارکنان وزارت و تهیه نتایج تحقیقات با توجه به
قوانین مرتبط و پیگیری تصمیمات گرفتهشده در این امور
6.6پی گیری درگیریها و شکایاتی که یک طرف آن وزارت میباشد(.)22
4-4444444اداره ارتباطات عمومی
وظایف اداره ارتباطات عمومی عبارتاند از:
1.1ص ــدور مجالت و برنام هه ــای اطالعاتی که نقش وزارت و اهـــداف و فعالیتها آن را
نشان دهد
2.2بررس ــی و پی گیری انتش ــارات مختلف در خصوص موضوعات منتشرشده مرتبط با
وزارت و تهیه پاسخ برای آنها
3.3دریافت درخواستها و شکایاتی که در خصوص وزارت انجام میشود و پاسخ به آنها
4.4آماد هس ــازی مقدم ــات س ــفر ،مح ــل اقامـــت و مهماننـــوازی از مهمانـــان وزارت و
هیئتهای همراه
5.5سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی برای کارکنان وزارت و نظارت
بر جشنهای برگزارشده توسط وزارت و یا جشنهایی که وزارت در آنها شرکت دارد
6.6س ــازماندهی کنفرانسه ــا ،س ــمینارها و نمایشـــگاههای برگزارشـــده توســـط وزارت،
آمادهسازی بودجه الزم و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مرتبط در وزارت
7.7آمادهس ــازی مق ــاالت مربوط به کنفرانسها ،ســـمینارها و نمایشـــگاههای برگزارشـــده
توسط وزارت
8.8تهی ــه گ ــزارش و پاسـ ـخهای موردنیاز ســـازمانها ،انجمنهـــا و نهادهـــای منطقهای و
بینالمللی در ارتباط با فعالیتهای وزارت و با هماهنگی واحدهای اداری مربوطه
9.9ایجاد آمادگیهای الزم جهت افزایش بهرهوری و اثربخشی در همکار یهای بینالمللی
با سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی با توجه به فعالیتهای وزارت(.)23
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4-4444444اداره فرهنگی اسالمی شیخ عبداهلل بن یزید آل محمود
وظایف اداره فرهنگی اسالمی شیخ عبداهلل بن یزید آل محمود عبارتاند از:
1.1رساندن رسالت اسالم به غیرمسلمانان با تمام وسایل در دسترس
2.2نشر و ترویج مبانی اسالم و فرهنگ اسالمی برای مسلمانان غیر عرب
3.3اجرای فعالیتهای الزم برای تبلیغ اسالم برای غیرمسلمانان
4.4تهیه و اجرای برنامههای آموزشی زبان عربی برای غیر عربزبانان
5.5برگزاری نمایشگاهها و برنامههای مختلف برای نشر و ترویج اسالم
6.6ترجمه کتب و منابع تبلیغی به زبانهای دیگر و با هماهنگی ادارات مرتبط(.)25
4-4444444اداره مساجد
وظایف اداره مساجد عبارتاند از:
1.1صدور مجوز برای ساخت مساجد و نظارت بر آنها
2.2شناسایی نیازهای مساجد از طریق کارکنان واجد شرایط و کنترل آنها
3.3تشویق کارکنان قطری برای کار بهعنوان امام و واعظ
4.4پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای امامان ،مؤذنان و واعظان
5.5پیشنهاد خطبه برای نماز جمعه و نمازهای اعیاد با هماهنگی ادارات مربوطه
6.6مدیریت برنامههای سخنرانی در مساجد با هماهنگی ادارات مربوطه
7.7تهیه قراردادهای مرتبط با مساجد و خانههای امامان و مؤذنان
8.8بررسی بینظمیهای صورت گرفته توسط کارکنان مساجد و پی گیری آنها
9.9تعیین نیاز مناطق مختلف کشور به مسجد و مصال
1010تأمین مساجد موقت در مناطق مختلف و نظارت بر آنها
1111تهی ــه طرحهای س ــاالنه برای نگه ــداری از مســـاجد و خانههای امامان بـــا هماهنگی
ادارات مربوطه
1212نظارت بر تهیه و اجرای فعالیتهای ساخت و نگهداری مساجد
1313نظارت بر پروژههای الزماالجرا برای مســـاجد و مســـاکن امامان ازنظر فنی ،مهندســـی
و اجرایی
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1414آمادهسازی پایگاه داده برای مساجد ،مصالها و کارکنان(.)29
4-4-444444اداره امور اسالمی
در زمینـ ـهی ام ــور اس ــامی ادارهای در وزارت اوقاف و امور اســـامی اختصاص داده
شده است که به دنبال احیای میراث اسالمی است .این اداره در این زمینه به جمعآوری
و احیای آثار علمای گذشته و همچنین دستنوشتههای خطی که به آ گاهی مسلمین
یپ ــردازد .همچنین تهیـــه و توزیع کتب اســـامی در زمینههای فقه،
منجر میش ــود نیز م 
عقی ــده ،فرهن ــگ و هنر بهصورت رای ــگان در داخل و خارج کشـــور نیـــز از فعالیتهایی
اس ــت ک ــه ای ــن اداره در جهت نی ــل به اهداف خـــود انجام میدهـــد .اداره امور اســـامی
مه ــا و فایلهای صوتی و تصویری تبلیغی و ترویجی را در غالب
همچنی ــن مجالت ،فیل 
پروژ هه ــای مختل ــف در خ ــارج از کش ــور و در مراکز آموزشـــی ،فرهنگـــی و ترویجی مانند
مساجد توزیع میکند(.)35
وظایف اداره امور اسالمی عبارتاند از:
1.1تقو ی ــت روابط ب ــا وزارت خانهها و ســـازمانهای عربی و اقلیمـــی و بینالمللی در امور
اسالمی
2.2نظارت بر چاپ قرآن کریم و حسابرسی آن و اتخاذ تصمیمات مرتبط با آن
3.3انتشار میراث اسالمی از کتب ،دستنوشتهها و منابع موجود و بررسی آنها
4.4نشر و توزیع کتب اسالمی
5.5جمعآوری ،نگهداری و ترمیم کتب خطی ارزشـــمند و پیشـــنهاد تحقیق و پژوهش بر
روی آنها
6.6ایجاد روحیه گفتگو و ش ــکیبایی مذهبی و ارائهی دیدگاههای شرعی برای مشکالت
معاصر
7.7شناس ــایی فعالیتهای اجتماعی مخالف با اســـام و پیشـــنهاد طرحهـــای اجرایی
متناسب با آنها
8.8شناس ــایی وسایل و منابع نشر و تبلیغ موضوعات دینی و اتخاذ تصمیماتی متناسب
با آنها
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9.9پیشنهاد مشارکت در همایشهای اسالمی داخلی و خارجی با هماهنگی بخشهای
مربوطه
1010پی گیری نتایج حاصل از همایشها و کنفرانسهای اسالمی و استفاده از آنها
1111اظهارنظ ــر در برنام هه ــای خاص و مرتبط با امور اســـامی رادیو و تلویزیون و پیشـــنهاد
اقدامات مناسب با آنها(.)30
4-4-444444اداره تحقیقات و مطالعات اسالمی
ای ــن اداره یکی از بخشهای وزارت اوقاف و امور اســـامی اســـت کـــه به تحقیقات و
مطالع ــات اس ــامی اختصاصیافت ــه اســـت و با کمک علمـــای جهان اســـام که نقش
مهمی را در عرصه دین و مذهب بازی میکنند به دنبال نشان دادن ماهیت اصلی اسالم
در جه ــان میباش ــد .در ای ــن اداره به مطالعات مفید و ارزشـــمندی پرداخته میشـــود که
روشهای صحیح عبادت و زندگی سالم و جاویدان را برای مسلمانان گمراه و سرگردان
به وضوح مش ــخص میکند و همچنین جامعه اســـامی را به ســـمت ســـعادت هدایت
مینماید .در این اداره تاکنون  135کتاب مرتبط با اســـام منتشرشـــده اســـت .این اداره
شامل یک کتابخانه است که در آن به همت دانشمندان اسالمی شامل منابع بسیار نادر
و ارزشمندی در خصوص فقه ،ادب ،فرهنگ و هنر میباشد(.)35
وظایف اداره تحقیقات و مطالعات اسالمی عبارتاند از:
1.1تهی ــه مطالع ــات و تحقیقات مرتبط با امور شـــرعی و فکری قرن معاصر که در توســـعه
فرهنگ تأثیرگذار اس ــت و نش ــر و ترویج آنها با وسایل و تجهیزات مناسب و همچنین
ترجمهی آنها
2.2احیای مطالعات علمی در زمینههای شرعی و فکری و فعالیت در راستای نشر آن
3.3شناس ــایی و پی گیری فعالیتهای تحقیقی و فکری مرتبط با احکام شـــرع و تعیین
روشهای استفاده از آنها
4.4سازماندهی سمینارها و جلسات علمی شرعی و تالش برای استفاده از نتایج آنها
5.5ارائه دیدگاههای شرعی برای مشکالت معاصر
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6.6تالش برای تشویق به تحقیقات علمی در زمینههای اسالمی
7.7ایجاد یک آرشیو مخصوص مطالعات با اهداف اسالمی
8.8نشر و توزیع تقویم قطری و همچنین مجالت دورهای
9.9تصویربرداری از اسناد اداری و نگهداری از آنها در وسایل مدرن امروزی
1010ایجاد یک پایگاه از تحقیقات شرعی صادرشده از مجامع فقهی اسالمی و استفاده از
آنها
1111نظارت بر جوایز اسالمی
1212نظارت بر کتابخانههای اسالمی وقفی(.)31
4-4-444444اداره منابع انسانی
وظایف اداره منابع انسانی عبارتاند از:
1.1اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور کارکنان
2.2تعیین نیازهای وزارت به شغلها و کارکنان با هماهنگی بخشهای مختلف
3.3آمادهسازی شرح پروژه و ترتیب اجرای وظایف و پی گیری اجرایی آنها
4.4تهیه پیشنویس تفصیلی پروژه با هماهنگی بخشهای مختلف
5.5ارزیابی عملکرد کارکنان
6.6تعیین نقل و انتقاالت در نمایندگیها و سازمانها
7.7بررسی توانمندیهای کارکنان بر اساس قوانین
8.8تحقیق و مطالعه بر روی س ــاختار ســـازمانی وزارت و ارائه پیشـــنهادات الزم در جهت
توسعه آن
9.9تعیی ــن برنامهه ــای آموزش ــی موردنیاز برای کارکنـــان وزارت بـــا هماهنگی بخشهای
مختلف و پی گیری آنها
1010ایجاد یک پایگاه اطالعاتی مرتبط با امور کارکنان وزارت(.)32
4-4-444444دایره امور مالی و اداری
وظایف دایره امور مالی و اداری عبارتاند از:

رطق روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 107 /

1.1اجرای قوانین و مقررات مالی و اداری مرتبط با وزارت
2.2تهیه برنامه بودجه ساالنه برای پروژهها و حسابرسی نهایی آنها
3.3تهیه نیازهای وزارت و بخشهای مختلف آن شامل وسایل و تجهیزات
4.4انجام مناقصهها و مزایدهها متناسب با قوانین و مقررات دولتی
5.5نظارت بر اجرای اعتبارسنجیها ،بررسی حساب درآمدها ،هزینهها و مخارج
6.6دریافت ،طبقهبندی و بررسی نامههای ورودی و خروجی
7.7ایجاد یک آرشیو برای وزارت برای نگهداری اسناد
8.8مستندسازی مخارج و دیگر معامالت وزارت
9.9اتخاذ تصمیمهای الزم برای مسکنهای دولتی کارکنان و پرداخت کمکهزینه خرید
وسایل به این کارکنان
1010جمعآوری هزینههای خدماتی که وزارت آنها را انجام میدهد
1111انجام تمامی خدمات اداری
1212نظارت بر منابع درآمدی وزارت(.)33
4-4-444444اداره سیستمهای اطالعات
وظایف اداره سیستمهای اطالعات عبارتاند از:
1.1تهی ــه برنامهه ــای الزم جهت اس ــتفاده از کامپیوتر در فعالیتهـــای وزارت و پی گیری
اجرای آنها
2.2برنامهنویسی ،نگهداری ،بازیابی و توسعه اطالعات الزم در فعالیتهای وزارت
3.3حفاظت و نگهداری از وس ــایل و برنامهها و شـــبکههای الکترونیکی الزم برای کارکرد
سیستماتیک وزارت
4.4طراحی ،بهرهبرداری و مدیریت انواع مختلف دادهها و اطالعات
5.5پش ــتیبانی فنی الزم برای ش ــبکههای الکترونیکی وزارت و آموزش نحوهی استفاده از
این شبکهها برای استفاده از برنامهها و دستگاههای کامپیوتری
6.6ایجاد ،پی گیری و بهروزرسانی سایت وزارت بر روی شبکههای اطالعاتی دولتی(.)34
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4-4-444444اداره حج و عمره
این اداره به فعالیت و نظارت بر امور مربوط به حج و عمره در کشور قطر میپردازد .در
این خصوص اداره حج و زیارت به ایجاد ارتباطات و مراودات با مقامات کشور عربستان
و وزارت حج این کش ــور میپردازد تا با همکاری آنها امور مربوط به حج و عمره را تا حد
امکان تس ــهیل نمای ــد .همچنین این اداره بـــه پی گیری تعهداتی که دولت عربســـتان در
زمینه امنیت ،سالمت ،تغذیه و مسکن حجاج دارد میپردازد(.)36

شکل :12-4سایت اداره امور حج و عمره

4-44444سازمان اوقاف قطر
در س ــال  2006میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح
سازمانهای دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر کرد .این سازمان زیر نظر
مستقیم امیر فعالیت میکند و در دوحه ،پایتخت قطر قرار دارد(.)55
هدف از ایجاد این نهاد اداره اموال اوقاف و ســـرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با
اص ــول اقتصادی و بر اس ــاس قانون و شـــرع ،توســـعه و نگهـــداری اموال وقفـــی ،نظارت بر
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اجرای شروط واقفین و احکام و قوانین صادرشده توسط محاکم بود(.)55
در سال  2006با توجه به فرمان صادرشده توسط امیر ،اداره اوقاف وزارت اوقاف و امور
اسالمی ملغی شد و تمامی مسئولیتهای این اداره به سازمان اوقاف قطر منتقل شد .از
سال  2006تا  2009سازمان اوقاف قطر تمامی فعالیتهای مرتبط با اوقاف را در کشور قطر
انجام میداد(.)55
•مواردی که سازمان اوقاف قطر بدان اختصاصیافته بود:
1.1سیاستگذاری کلی اداره و سرمایهگذاری اموال وقفی
2.2اداره امور اوقاف و نظارت بر آنها برای رسیدن به اهداف
3.3سرمایهگذاری اموال وقفی و توسعه آنها بر اساس اصول اقتصادی
4.4نظارت بر اموال وصیت شده و اهداشده در خصوص امور خیریه
5.5فعالیت در زمینه ایجاد صلح و تحکیم و رفع درگیریها در خصوص اموال وقفی
6.6پیشنهاد روشهای صحیح مصرف عایدات وقفی در امور ارجح خیریه
7.7ارائه طرحها و پروژههای وقفی و اجرای این پروژهها با هماهنگی بخشهای مرتبط
8.8تخصیص اموال الزم برای پروژههای وقفی
9.9ثبت اوقاف و ارائه گواهی برای آنها
1010بررس ــی ش ــرایط ناظران و وصیت شـــوندگان و عزل آنها در صورت لزوم و رفع درگیری
بین آنها()55
_اداره س ــازمان برعه ــده ی ــک ش ــورا متشـــکل از رییـــس و نایبرییس میباشـــد و تعداد
اعضای این شورا نباید کمتر از  5و بیشتر از  9باشد .این اعضا به پیشنهاد هیئتوزیران
و با تأیید امیر تعیین میشوند.
_مدت فعالیت اعضای شورا  3سال و قابل تمدید میباشد.
رئیس شورای سازمان باید حاکم قضایی باشد.
این س ــازمان زیر نظر امیر قطر بود و شورای سازمان اوقاف موظف بود بهصورت ساالنه
گزارش ــاتی از عملک ــرد ،پروژهه ــا ،فعالیتهـــا و همچنین گزارشـــات مالـــی فعالیتهای
سازمان به امیر ارائه دهد(.)55
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بر اساس قانون شماره  34امیر قطر سال  2009ساختار سازمانی جدید وزارت اوقاف و
امور اس ــامی تعیین گردید .در این س ــاختار جدید ،ادارهای با عنوان اداره عمومی اوقاف
در نظر گرفته ش ــد .این اداره بهعنوان نهاد حاکمیت وقف شـــناخته شـــد .سازمان اوقاف
قطر نیز وظیفه نظارت بر این اداره را بر عهده گرفت(.)56
4-44444وزارت توسعه اداری ،کار و امور اجتماعی
با توجه به چشـ ـماندازی که کشور قطر تا سال  2030برای خود تعیین نموده است و در
جهت رس ــیدن دولت قطر به کشورهای پیشـــتاز در زمینه توسعه انسانی و توسعه رهبری
قطر ب ــرای ایجاد جامعهای س ــعادتمند ازنظر عدالـــت اقتصادی و اجتماعـــی برنامههای
بس ــیاری در کش ــور ایجاد گردید .یکی از این برنامهها فرمان امیر قطر مبنی بر ایجاد وزارت
توس ــعه اداری در کن ــار وزارت کار و امـــور اجتماعـــی بود .این فرمان در ســـال  2013صادر
گردید و در س ــال  ،2014وظایف و اهداف این وزارت تعیین شـــد .با توجه به این تغییر در
وزارت ،وظایف جدید تعیینشده برای وزارت بهصورت زیر بودند:
نظارت بر اجرای قوانین مربوط به توســـعه منابع انســـانی دولتی ،وضع سیاســـتهای
کلی برای منابع انس ــانی و تعیین وظایف آنها ،پیگیری اجرای سیاستهای وضعشده
در خصوص منابع انس ــانی ،انجام مطالعات در خصوص توسعه منابع انسانی ،پیشنهاد
س ــاختارهای س ــازمانی مناسب متشکل از بخشهای دولتی و کســـب رأی اعتماد برای
آنه ــا ،ایجاد سیس ــتم کاری منظم ب ــرای نهادهای دولتی و بررســـی کارمنـــدان قطری در
خصوص استعدادهای کاری و ارائه کارهای مناسب برای آنها(.)38
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شکل :13-4سایت وزارت توسعه اداری ،کار و امور اجتماعی

4-4444444ساختار سازمانی وزارت توسعه اداری ،کار و امور اجتماعی

شکل :14-4ساختار سازمانی وزارت توسعه اداری ،کار و امور اجتماعی
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4-4444444اداره جمعیتها و مؤسسات خاص
تمامی مؤسسات حرفهای ،انجمنها ،جمعیتها و مؤسسات مجوز فعالیت خود را
میبایست از وزارت توسعه اداری ،کار و امور اجتماعی قطر دریافت نمایند .جمعیتها
و مؤسس ــات خیر ی ــه نیز برای ش ــروع فعالیت خود باید مجوز خـــود را از اداره جمعیتها و
مؤسس ــات خاص در ای ــن وزارت نمایند و به تأییـــد آن برســـند( .)39اداره جمعیتها و
مؤسسات خاص وزارت توسعه اداری کار و امور اجتماعی وظیفهی نظارت بر جمعیتها
و مؤسسات خیریهای را نیز در قطر بر عهده دارد(.)40
4-44444سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای
این س ــازمان یک نهاد دولتی مستقل است که به موجب قانون سال  2014توسط امیر
قطر و به منظور توسعه ،تشویق و پشتیبانی از فعالیتهای خیریهای و بشردوستانه ایجاد
گردی ــد .همچنی ــن از اهداف ایجاد این ســـازمان میتوان به انجـــام فعالیتهایی به برای
رسیدن به سطوح باالیی از بهرهوری ،شفافیت و کار سازمانی با استانداردهای بینالمللی

شکل :15-4سایت سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای

در ام ــور خیر ی ــه برای نش ــر و ترویج این عمل انســـانی ،ایجـــاد آ گاهی در ارتبـــاط با این
له ــای هم ــکاری بین فعـــاالن در این زمینـــه و ارتقـــاء فعالیتهای
موض ــوع ،ایج ــاد کانا 
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بشردوستانه در قطر اشاره کرد(.)43
ای ــن س ــازمان با ایج ــاد آ گاهی در جامعه به نشـــر فرهنگ بخشـــش و ایجـــاد انگیزه در
خیر ی ــن به انج ــام پروژههای خیر ی ــه و پیگیری آنها میپـــردازد و این فرهنـــگ را در میان
جمعیتها و مؤسسات خیریه نیز ایجاد میکند .این سازمان با ایجاد یک فضای رقابتی
مثبت در بین جمعیتها و مؤسسات به دنبال ارتقاء آنها است و این هدف را از طریق
ایج ــاد ارتباط ــات بین اف ــراد جامعه و آنها برقـــرار میکنـــد( .)43بر اســـاس قانون جدید
سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای مسئول ثبت مؤسسات خیریه در قطر است ،بر
ته ــای آنه ــا نظارت میکند ،آمار و اطالعات آنها را ثبـــت و نگهداری میکند و
فعالی 
تمام گردشهای مالی مؤسس ــات را بررســـی مینماید .ســـازمان نظارت بـــر فعالیتهای
خیر یـ ـهای حق انحالل مؤسس ــات خیریـــهای متخلف را نیـــز دارند .تمامی مؤسســـات و
نهادهای خیریه میبایس ــت نهایت ش ــفافیت و پاســـخگویی را در ارتباط با این ســـازمان
داش ــته باش ــند .همچنی ــن ملزومات بســـیاری بـــرای افراد و یـــا نهادها برای تأســـیس یک
مؤسسه خیریه تعیین و مورد اجرا قرار گرفته است(.)46
س ــازمان ب ــا هم ــکاری با مؤسس ــات و دیگـــر نهادهـــای مرتبط بـــه دنبال ســـازماندهی
فعالیتهای خیریه و بشردوستانه میباشد و این هدف را از طریق زیر دنبال میکند:
1.1صدور قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای خیریه و بشردوستانه
2.2نظارت و هدایت فعالیت انجمنها و مؤسسات خیریه
3.3ثبت ،حسابرسی و نظارت بر عملیات جمعآوری کمک مالی
4.4صدور مجوز برای جمعآوری کمکها برای افراد و نهادهای دیگر
س ــازمان ب هص ــورت دورهای ب ــه حسابرســـی دقیـــق بـــر فعالیتهـــای اداری و مالـــی
جمعیتها و مؤسسات خیریه در کشور قطر میپردازد(.)43
4-4444444اهداف سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای
اهداف سازمان عبارتاند از:
1.1افزایش آ گاهی در ارتباط با امور خیریه در بین افراد جامعه و رشد و توسعه این عمل در
جامعه
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2.2ایجادهماهنگیو اتحادبیننهادهایفعالدر زمینهامور خیریهو فعالیتهایبشردوستانه
3.3صدور دستورالعملهای دقیق و منظم برای کار انجمنها و مؤسسات خیریه
4.4ثبت جمعیات و مؤسسات خیریه و صدور مجوز برای آنها
5.5بررسی ،نظارت و کنترل فعالیتهای خیریهای و بشردوستانه انجمنها ،جمعیتها
و مؤسس ــات خیریه و افراد فعال در آنها در تمامـــی زمینهها مانند :جمعآوری هدایای
مجاز برای امور مجاز و همچنین دریافت و ارسال هدایا از خارج کشور
6.6بازرسی و کنترل گردشهای مالی مربوط به کمکهای خیریهای و بشردوستانه
7.7تعیین حدود مش ــخص و مجازات مربوط به فعالیتها و حفظ و نگهداری ســـوابق و
آمارهای جمعیتها و مؤسسات()44
4-4444444ساختار سازمانی سازمان نظارت بر فعالیتهای خیریهای
سازمان از بخشهای زیر تشکیلشده است:
1.1مجلس اداره
2.2بخش حسابرسی داخلی
3.3دفتر مدیرکل
4.4بخش برنامهریزی
5.5بخش امور قانونی
6.6بخش ارتباطات عمومی
7.7بخش مجو زها
8.8بخش نظارت و کنترل
9.9بخش خدمات مشتریان
اعضای اصلی س ــازمان ش ــامل وزیـــر کار و امور اجتماعی و  4نفـــر دیگر از بخشهای
زیر میباشند:
وزارت داخلی -وزارت خارجی -وزارت کار و امور اجتماعی – بانک مرکزی قطر()45
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4-44444موسسه خیریه قطر
مؤسس ــه خیریه قطر یک نهاد غیرانتفاعی در قطر اســـت که در سال  1992برای توسعه و
پیشرفت جامعه قطر و افراد نیازمند در آن ایجاد گردید .پروژه هایی که این مؤسسه در طول
حیات خود انجام داده اس ــت شامل موارد بســـیاری از جمله تسکین فجایع ،تولید درآمد
برای افراد ،آموزش و بهداش ــت و س ــامت میشوند .این مؤسســـه به صورت منطقهای در
فروش ــگاههای بزرگ و عمومی قطر فعالیت میکند .این مؤسسه بزرگترین نهاد غیردولتی
در قطر می باشد .این مؤسسه یکی از نهادهای خیریهای اصلی فعال در شورای همکاری
خلیج فارس (ش ــامل کش ــورهای عربســـتان ،کویت ،امـــارات ،قطر ،بحریـــن و عمان) می
باش ــد ک ــه در س ــطح جهانی فعالی ــت میکند .ایـــن مؤسســـه در بیش از  25کشـــور جهان
فعالیت میکند و همچنین دفاتری در کشورهای انگلیس ،پاکستان و اندونزی دارد(.)64
مؤسس ــه خیریه قطر نهادی اس ــت که به انجام فعالیتهای بشردوستانه و برنامههای
توس ــعهای ب ــرای مبارزه ب ــا فقر با هم ــکاری با جوامـــع آســـیبپذیر ،بدون توجـــه به دین،
مذهب ،جنس و اعتقادات میپردازد(.)63

شکل :16-4سایت مؤسسه خیریه قطر
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4-4444444چشمانداز
تالش برای رسیدن به جهانی پر از امید و بدون فقر بهگونهای که مردم در آن با خوشی
و سربلندی زندگی کنند(.)63
4-4444444مأموریت
امید دادن به مردم و خدمترسانی به جوامع با روشهای آبرومند برای دستیابی آنها
به نیازهایشان()63
4-4444444ارزشها
•سربلندی

مؤسس ــه به س ــربلندی تمامی افراد جامعـــه اعتقاد دارد و با تمامی افـــراد بدون توجه به
دین ،ایمان ،نژاد و جنس آن همکاری میکند(.)63
•مهربانی

مؤسس ــه با هرگون ــه فقر در جامعه مبارزه میکند و تمام تـــاش خود را برای فعالیت در
این راه مینماید(.)63
•اعتماد

مؤسس ــه تالش میکند تا شفافیت و پاســـخگویی را در خصوص تمامی منابع سپرده
شده به آن را نشان دهد(.)63
•همکاری

مؤسس ــه ی ــک پیوند قابلاعتماد و بســـیار قـــوی بین ســـهامداران ،حامیـــان و جوامع
آس ــیبپذیر برقرار میکند و خدمات و هدایـــای حمایتی را در جهت فعالیتهای خود
به کار میگیرد(.)63
4-4444444شعار
شرکای قابلاعتماد در ارائه امید()63
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شکل :17-4لوگوی مؤسسه خیریه قطر

4-4444444پروژههای اصلی
در میان پروژههای اصلی مؤسسه قطر ،پروژهی «طیف» جزو پروژههای بلندمدت این
مؤسس ــه برای جمعآوری کمکهای خیریه میباشـــد .همچنین پروژهی ساالنه افطار در
ماهه ــای مبارک رمضان برای تهیه غذای هزاران مســـلمان روزهدار درکشـــورهای هدف از
دیگر پروژههای مؤسسه میباشد(.)64
مؤسس ــه قط ــر در ارائ ــه خدم ــات در هنگام رخـــداد بالیـــای طبیعی نیـــز فعالیتهای
بسیاری انجام داده است .برای مثال این مؤسسه در کشور نپال به توزیع  100هزار غذا ،پتو
و دیگر اقالم غیرخوراکی پرداخت .در ســـال  2009-2008کمکهای بسیاری به مردم غزه
به مبلغ  140هزار دالر و کمکهایی به مردم پاکســـتان در سیلهای سال  2010در آن کشور
به مبلغ 2میلیون ریال قطری انجام داد .در نیجر تالشهای برای مقابله با خشکســـالی
و در مال ــی س ــاخت پناهگاههایی برای محافظت از کودکان انجـــام گرفت .همچنین در
س ــال  2014این مؤسس ــه  7میلیون دالر برای پروژههای مختلف در ســـومالی هزینه کرد.
پروژههایی به ارزش  4میلیون ریال قطر در جیبوتی انجام گرفت .ساخت خانههایی برای
خدماتدهی به  7000نفر در روستای الریان قطر و همچنین ارسال  400خانه پیشساخته
برای آوارگان سوری نیز بخشی از کمکهای این مؤسسه میباشد(.)64
4-4444444شرکای مؤسسه
مؤسس ــه خیریه قطر برای خدمترســـانی به مردم جهان با نهادهای خیریهای دیگری
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نیز همکاری نموده است .از آن جمله میتوان به همکاری با یونیسف( ،)Unicefسازمان
حمایت از مهاجران( ،)UNHCRمؤسســـه بیلاند ملینا برای فلج اطفال و مؤسسه ودافن
برای کارهای داوطلبانه اشاره کرد(.)64
4-4444444برنامهها و طرحهای مؤسسه
مؤسسه خیریه قطر  12طرح برای همکاری خیریهای با دیگر نهادها دارد:
•طرح خرید و کمک

ای ــن ط ــرح برنامهای اس ــت که طی آن به افـــراد این فرصت داده میشـــود تا با خرید
بعضی از محصوالت از طریق اینترنتی سود آن محصوالت برای امور خیریه به مؤسسه
انتقال یابد(.)64
•طرح مسافرت و کمک

در این طرح کس ــانی که برای مس ــافرت خود به رزرو بلیت هواپیما و هتل نیاز دارند با
خر ی ــد از ای ــن س ــایت میتوانند درص ــدی از هزینه خـــود را به کمکهای خیریـــهای اهدا
نمایند(.)64
•طرح طیف

این طرح برای ایجاد ارتباط بین خیرین و نیازمندان میباشـــد .در این طرح مؤسسه به
جمعآوری هدایای خیرین از انواع مختلف (البســـه ،کفش ،اسباببازی کودکان ،لوازم
منزل ،جواهرات و  ) ...میپردازند و آنها را به نیازمندان میرسانند(.)64
4-4444444برخی آمارهای مربوط به مؤسسه
1.1مؤسسه تاکنون به  8000یتیم در کشور بوسنی خدمترسانی کرده است .هماکنون نیز
 2500نفر در بوس ــنی تحت پوشش مؤسســـه میباشند که از این تعداد  2150نفر کودکان
یتیم و باقی افراد خانوادههای نیازمند و دانش آموزان فقیر میباشند.
2.2مؤسس ــه در  10س ــال گذش ــته بیش از  178میلیون ریال قطری ( 180میلیارد تومان) و
همچنین در س ــال  5 ،2015میلیون ریال قطری ( 5000میلیون تومان) در بوســـنی هزینه
کرده است.
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3.3مؤسس ــه برای پ ــروژهی فصلی ماه مبارک رمضان در ســـال  2016در داخل و خارج قطر
هزینـ ـهای بالغبر  32/2میلیون ریال قطری پرداختنموده اســـت و در طی این پروژه به
بیش از  2/131/000نفر خدمترسانی شده است .از این مقدار  14میلیون آن در خارج
قطر و  18میلیون آن در داخل قطر هزینه گشته است.
4.4خیریه قطر از س ــال  2011به  7/8میلیون ســـوری کمک کرده اســـت که این خدمات
شامل کمکهای خوراکی و غیرخوراکی مانند چادر ،بهداشت و آموزش گشته است.
 %68این کمکها در داخل خود س ــوریه و باقی این کمکها برای مهاجران ســـوری در
کش ــورهای اطراف هزینه ش ــده اس ــت .میـــزان این کمکهـــا از ســـال  2011تاکنون 120
میلیون دالر بوده است.
5.5اداره کمکهای خیریه قطر در یمن از ســـال  2012شـــروع به فعالیت نموده اســـت و در
طی این مدت به بیش از  4میلیون نفر در یمن کمک شـــده اســـت .ارزش این کمکها
در  3س ــال گذشته  180میلیون ریال قطر ( 180میلیارد تومان) میباشد .در مرکز خیریه
قطر در یمن فعالیتهای بشردوس ــتانه بســـیاری ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی،
س ــاخت م ــدارس ابتدای ــی و تانکرهای آب در مناطـــق محروم و دیگر نیازهـــا برای افراد
نیازمند ارائهشده است.
6.6مؤسس ــه خیریه قط ــر با کمک ش ــورای همکاری خلیـــج در پروژهای بهعنـــوان احیای
اقتصاد غزه به دنبال نوسازی و بازسازی تجهیزات و ایجاد کار برای مردم غزه هستند.
در این پروژه که هزینه آن  25/5میلیون ریال قطر ( 25میلیارد تومان) اســـت برای 1200
نفر فرصت شغلی ایجاد گردید.
7.7و هزاران پروژهی بزرگ و کوچک دیگر نیز توسط این مؤسسه انجامشده و انجام خواهد
شد.)64(...
4-44444مؤسسه خیریه مراقبت از ایتام دریمه
این مؤسس ــه در س ــال  2003برای مراقبت از ایتام ایجاد گردید .این مؤسســـه در شـــهر
دوحه واقعشده است(.)65
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4-4444444اهداف مؤسسه
1.1توجه به گروه ایتام در داخل کشور قطر و ارائه خدمات به آنها
2.2پی گیری شرایط ایتام در خانوادههای نیازمند و فقیری در سختی زندگی میکنند
3.3کمک به آموزش و آ گاهی جامعه قطر و دستیابی به همبستگی اجتماعی
4.4آموزش و آ گاهی در جامعه در خصوص ایتام و تصحیح برداشتهای غلط اجتماعی
در ارتباط با آنها
5.5انج ــام تحقیق ــات علم ــی میدان ــی در تمامـــی مراکزی کـــه بـــرای ایتـــام کار میکنند و
هم ــکاری یا مؤسس ــات رس ــمی ،اســـامی ،عربـــی و جهانی بـــرای انتقـــال اطالعات و
شناخت بیشتر()66
4-4444444چشمانداز
مؤسسه برتر در نگهداری و مراقبت از ایتام در جهان عرب()66
4-4444444مأموریت
ارائه یک سیستم یکپارچه در حمایت از کودکان در کشور قطر با بهرهگیری از تجربیات
و پژوهشهای اسالمی برای توسعه بنیان خانواده و ایجاد همبستگی اجتماعی(.)67
4-4444444خدمات مؤسسه
مؤسس ــه بهتمام ــی افراد محتاج کمـــک در داخل قطر بدون توجه بـــه جنس ،فرهنگ،
زبان ،دین ،نژاد و رنگ آن کمک میکند(.)68
4-4444444خدمات داخل مؤسسه
مؤسس ــه در بخ ــش مراقبت داخل ــی خود به کـــودکان یتیـــم خدمترســـانی میکند و
نیازهای آنها از قبیل نیازهای مادی ،سالمت ،شخصی ،آموزشی و  ...را تحت پوشش
قرار میدهد .موسس ــه س ــعی نموده اســـت که جو یتیمخانه را بهگونهای ایجـــاد نماید که
خأله ــای عاطفی و احساس ــی ازنظر فقـــدان والدین برای کودکان تا حد ممکن احســـاس
نشود و جو خانوادگی این خانه مانند خانههای خود کودکان باشد(.)68
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4-4444444خدمات خارج از مؤسسه
1.1بازدی ــد و معاینه ک ــودکان خانوادههای نیازمندی که حضانت کودکان بیسرپرســـت و
تک سرپرست را دارند.
2.2پ ــی گیری ش ــرایط کودکان تحت حضانـــت تا حد کفایت ازنظر اجتماعی ،آموزشـــی،
تربیتی ،سالمت و ...
3.3حمایت از گروههای ایتام عادی در زمینههای مختلف
4.4ارائه خدمات و پشتیبانی به خانوادههای درگیر برای یافتن راهحل برای مشکالت خود
5.5ارائه خدمات و پش ــتیبانی اجتماعی ،شـــخصی ،آموزشی ،مادی و درمانی به کسانی
که نیازمند بهبود وضعیتشان در جامعه میباشند و کمک به حل مشکالت آنها(.)68
4-44444مؤسسه خیریه عفیف
این مؤسس ــه در س ــال  2012برای انجام فعالیتهای بشردوستانه و خیریه ایجاد شد.
مؤسسه خیریه عفیف
به دنبال کمکهای بشردوستانه دائمی و پایدار است و برای مثال ازاینگونه کمکها
میتوان به فعال کردن افراد نیازمند با یافتن کار برای آنها اشاره کرد(.)70

شکل :18-4سایت مؤسسه خیریه عفیف

 / 122آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور قطر

4-4444444مأموریت
مؤسس ــه به دنبال توانمندس ــازی زنان و کودکان برای فعالیـــت در بنیادها و نهادهای
محلی است تا بتوانند زندگی بهتری را برای خودشان ایجاد نمایند.
4-44444ارزشها
_بیطرفی
_شفافیت
_پاسخگویی
_اخالص
_عدالت اجتماعی()70
4-4444444چشمانداز
کمک به زنان و کودکان فقیر و نیازمند در جهان()70
4-4444444پروژهها
 .1پروژههای داخلی

پ ــروژه انتقال آب ب ــه مناطق محروم که ارزش آن  50000ریال قطری ( 50میلیون تومان)
میباشد.
 .2پروژههای خارجی

_آزادی بردگان در میانمار به ارزش  30000ریال قطری ( 300میلیون تومان)
_توزیع گوشت قربانی در کشورهای سودان ،سومالی ،سریالنکا ،موریتانی
_ساخت مساجد در کشورهای مختلف
_پروژههای فرهنگی و آموزشی
_حفر چاه در قرقیزستان به ارزش  11000ریال قطری ( 110میلیون تومان) که  2500نفر از آن
استفاده میکنند.
_پروژههای کفالت ایتام در سودان()71

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
در خصوص وقف و امور خیریه در کشور قطر باید به این نکته توجه کرد که این کشور
با توجه به وس ــعت بس ــیار کوچک و جمعیت بســـیار کمی که در  100ســـال گذشته با آن
روبرو بوده تنها بهتازگی و در قرن اخیر توانســـته است پیشرفتهای بسیاری در زمینههای
مختلف از جمله وقف و امور خیریه انجام دهد .جمعیت کشـــور قطر در اواسط قرن ،20
چی ــزی در ح ــدود  200ه ــزار نف ــر میبود و این کشـــور تا ســـالهای  1940و  1950پیشـــرفت
چندان ــی در هی ــچ زمینهای نداش ــت .حتی قوانیـــن و نهادهای فعالی نیـــز در زمینههای
مختلف در این کش ــور دیده نمیشد .اما پس از کشف نفت در  1939در این کشور ،قطر
بهسرعت پیشرفت نمود.
دوره تاریخی اوقاف بعد از کش ــف نفت ،دوران محاکم شـــرعی نامیده میشود و این
دوره به سالهای بین  1939و  1958مربوط میشود .در سال  1958قوانین شرعی مربوط
ب ــه وقف ایجاد ش ــدند .دوران قبل از محاکم شـــرعی به زمانهای ماقبلتـــر از آنکه وقف
نامهها را به روشهای قدیمی مینوشتند برمیگردد .در ارتباط با قضاوت بر وقف و قوانین
ش ــرعی آن برای اولین بار ش ــیخ محمد بن حمدان در سال  1867به این عمل پرداخت و
پسازآن شیخ عبداهلل بن احمد در خانهی خود و یا مسجد و یا بازار به این امور رسیدگی
میکرد .در س ــال  1913شیخ عبداهلل بن قاسم و ســـپس شیخ محمد بن عبدالعزیز که از
فقهای بس ــیار سرشناس بحرین بود به سمت قاضی در قطر شناخته شد و در شهر دوحه
ب ــه س ــاخت یکخانه به نام مدرس ــه اقدام نمـــود و در آنجـــا به تدریس علـــوم و همچنین
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قض ــاوت پرداخ ــت؛ ام ــا در س ــال  1939از کار خـــود اســـتعفا داد .در آن زمـــان احـــکام و
ته ــای قاضیان و حکام بهصورت شـــفاهی بـــود و برای آنها هیچگونه نوشـــتهای
قضاو 
یش ــد ،مگر با درخواس ــت خود اشخاص و به همین دلیل برای احکام و قضایا،
صادر نم 
کتاب و یا نوشتهای رسمی وجود نداشت .این وضع در خصوص وقفیات نیز صادق بود
و ب ــه همین دلیل واقفان برای وقف خود به استشـــهاد و نوشـــتهای جزئـــی از طرف یکی از
علما و یا شیخهای شهر کفایت میکردند.
در س ــال  1941ش ــیخ عب ــداهلل بن یزیـــد آل محمـــود به ایجاد یـــک مرکـــز قضایی برای
رسیدگی به امور وقفی و نگهداری از آنها پرداخت تا کمکی برای اثبات گفتهها و صدور
وقف نامهها وجود داشته باشد .این اولین دورهای بود که به امور شرعی و قانونی وقف در
قطر رسیدگی میشد.
پس از گذر از این دوره به دوره  1990به بعد میرســـیم که وزارت اوقاف به فعالیت در
حوزه وقف در قطر پرداخت .با توجه به قانون شـــماره  1ســـال  1992که مربوط به تشـــکیل
ش ــورایی برای رس ــیدگی قانونی به وضع اوقاف بود ،وزارت اوقاف و امور اسالمی تشکیل
گردید .پس از تشکیل وزارت اوقاف و امور اسالمی جهت نظارت بر اوقاف قطری ،قانون
دیگری نیز جهت تش ــکیل بخشهایی در این وزارت خانه برای رســـیدگی بهتر و مؤثرتر بر
امور وقف صادر شد.

یدنبعمج _مجنپ لصف 127 /

وزارت اوق ــاف و ام ــور اس ــامی از وزارت خانههـــای مهم کشـــور قطر میباشـــد که به
رویکرده ــای فک ــری و عمل ــی اس ــامی میپـــردازد و همچنین ایـــن وزارت خانه بـــه امور
مس ــلمانان نیز رسیدگی میکند .نگهداری و حفظ مساجد به عنوان مراکز دعوت افراد به
سوی خداوند و محل امنیت و آرامش مسلمانان بر عهدهی وزارت اوقاف و امور اسالمی
میباشد .در این وزارت به گسترش فرهنگ اسالمی و نشان دادن اهمیت دین در جامعه
پرداخته میشود.
اداره عمومی اوقاف ادارهای اس ــت که مسئول نظارت و کنترل بر اوقاف در کشور قطر
میباشد .اهم مسئولیتهای این اداره بهصورت زیر میباشد:
 .1اداره اموال اوقاف و س ــرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با توجه به اصول اقتصادی
و ب ــا ضواب ــط ش ــرعی و قانونی ،به منظور توســـعه آنها و محافظـــت از آنها و همچنین
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استفاده از آنها در محلهای مورد نیاز بر اساس شروط واقفین
 .2اجرای احکام و مقررات صادر شده از کمیتهها و یا محاکم قضایی
 .3انجام تمام فعالیتهای الزم برای رسیدن به اهداف
صندوق زکات ادارهای زیر نظر وزارت اوقاف و امور اســـامی در قطر اســـت که با توجه
با قانون ش ــماره  8س ــال  1992ایجاد گردید و فعالیت خود را از ســـال  1995آغاز کرد .این
اداره وظیف ــه جمـ ـعآوری زکات و صدقات از اغنیاء و ثروتمندان و اســـتفاده از آنها برای
فق ــرا و نیازمن ــدان و دیگر مصارف مش ــخص را دارد .ایـــن اداره فعالیت خـــود را در داخل
کش ــور قطر متمرکز کرده اس ــت و به دنبال تشـــویق جامعه به بذل و بخشش میباشد .این
اداره همچنین به انتشار مجالت و اعالمیههایی با موضوع زکات و قوانین و شرعیات آن
و همچنی ــن برگ ــزاری دور هه ــای علم ــی و تخصصـــی فقهـــی و همچنیـــن ســـمینارها و
کنفرانسهایی در جهت آ گاهسازی مردم درباره فرهنگ زکات میپردازد.
اداره دع ــوت و ارش ــاد اس ــامی ش ــامل بخشهای مختلفی اســـت که ایـــن بخشها
هرکدام به ش ــکلی وظیفه دعوت به خدا را انجام میدهند .برای مثال مرکز حفظ قرآن که
ب ــه ارائه خدمات به زنان و مردان در سراســـر کشـــور میپردازد .برای مثـــال در این زمینه به
تش ــویق و تحر ی ــک جوان ــان ب ــرای حفظ قرآن بـــا ارائـــه جوایز ارزنـــده و همچنیـــن برگزاری
مس ــابقات میپردازد .همچنین کاروانهای حمایتی مختلفـــی را برای اجرای برنامههای
مختلف در شهرس ــتانها و روس ــتاها ارســـال مینماید و برنامههای فرهنگی و اجتماعی
مختلفی را در این راس ــتا برگزار مینماید .همچنین در مدارس ،مراکز و مؤسسات جامعه
به ارائه خدمات مختلفی برای دعوت به اسالم پرداخته میشود .مراکز آموزشی مختلفی
نیز برای خدمترس ــانی به زنان از جمله مراکز فرهنگی ،فکری ،ورزشی ،بر اساس قوانین
و شرع اسالم توسط این اداره ایجاد گردیده است.
مس ــاجد یک ــی از ادارات ز ی ــر نظر وزارت اوقاف و امور اســـامی می باشـــد کـــه به امور
مر ب ــوط به مس ــاجد در کش ــور قطر میپـــردازد .از جمله وظایـــف و فعالیتهـــای این اداره
یت ــوان به صدور مجوز برای س ــاخت مســـاجد و نظـــارت بر آنها ،شناســـایی نیازهای
م 
مس ــاجد از طریق کارکنان واجد ش ــرایط و کنترل آنها ،تشـــویق کارکنان قطری برای کار
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بهعنوان امام و واعظ ،پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای امامان ،مؤذنان و واعظان،
پیشنهاد خطبه برای نماز جمعه و نمازهای اعیاد با هماهنگی ادارات مربوطه ،مدیریت
برنامههای س ــخنرانی در مساجد با هماهنگی ادارات مربوطه ،تهیه قراردادهای مرتبط با
مساجد و خانههای امامان و مؤذنان ،بررسی بینظمیهای صورت گرفته توسط کارکنان
مس ــاجد و پی گیری آنها ،تعیین نیاز مناطق مختلف کشـــور به مسجد و مصال ،تأمین
مساجد موقت در مناطق مختلف و نظارت بر آنها ،تهیه طرحهای ساالنه برای نگهداری
از مس ــاجد و خانهه ــای امام ــان با هماهنگـــی ادارات مربوطـــه ،نظارت بر تهیـــه و اجرای
فعالیتهای س ــاخت و نگهداری مساجد ،نظارت بر پروژههای الزماالجرا برای مساجد و
مس ــاکن امامان ازنظر فنی ،مهندس ــی و اجرایی و در نهایت آمادهســـازی پایگاه داده برای
مساجد ،مصالها و کارکنان اشاره کرد.
در زمینـ ـهی ام ــور اس ــامی ادارهای در وزارت اوقاف و امور اســـامی اختصاص داده
شده است که به دنبال احیای میراث اسالمی است .این اداره در این زمینه به جمعآوری
و احیای آثار علمای گذشته و همچنین دستنوشتههای خطی که به آ گاهی مسلمین
منجر میش ــود نیز میپ ــردازد .همچنین تهیـــه و توزیع کتب اســـامی در زمینههای فقه،
عقی ــده ،فرهن ــگ و هنر بهصورت رای ــگان در داخل و خارج کشـــور نیـــز از فعالیتهایی
اس ــت ک ــه ای ــن اداره در جهت نی ــل به اهداف خـــود انجام میدهـــد .اداره امور اســـامی
مه ــا و فایلهای صوتی و تصویری تبلیغی و ترویجی را در غالب
همچنی ــن مجالت ،فیل 
پروژ هه ــای مختل ــف در خ ــارج از کشـــور و در مراکز آموزشـــی ،فرهنگـــی و ترویجی مانند
مساجد توزیع میکند.
اداره امور حج و عمره به فعالیت و نظارت بر امور مربوط به حج و عمره در کشور قطر
یپ ــردازد .در این خصوص اداره حج و زیارت بـــه ایجاد ارتباطات و مراودات با مقامات
م 
کش ــور عربس ــتان و وزارت حج این کشور میپردازد تا با همکاری آنها امور مربوط به حج
و عمره را تا حد امکان تسهیل نماید .همچنین این اداره به پی گیری تعهداتی که دولت
عربستان در زمینه امنیت ،سالمت ،تغذیه و مسکن حجاج دارد میپردازد.
اداره تحقیقـــات و مطالعات اســـامی اداره یکـــی از بخشهای وزارت اوقاف و امور
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اس ــامی است که به تحقیقات و مطالعات اســـامی اختصاصیافته است و با کمک
علم ــای جهان اس ــام که نق ــش مهمـــی را در عرصه دیـــن و مذهب بـــازی میکنند به
دنبال نشـــان دادن ماهیت اصلی اســـام در جهان میباشـــد .در این اداره به مطالعات
مفید و ارزش ــمندی پرداخته میش ــود کـــه روشهای صحیح عبادت و زندگی ســـالم و
جاو ی ــدان را برای مس ــلمانان گمراه و ســـرگردان به وضوح مشـــخص میکند و همچنین
جامعه اسالمی را به سمت سعادت هدایت مینماید .در این اداره تا کنون  135کتاب
مرتبط با اس ــام منتشرش ــده اس ــت .این اداره شـــامل یک کتابخانه اســـت که در آن به
همت دانش ــمندان اس ــامی ش ــامل منابع بســـیار نادر و ارزشـــمندی در خصوص فقه،
ادب ،فرهنگ و هنر میباشد.
در س ــال  2006میالدی امیر قطر دســـتوری در خصوص ایجاد یک ســـازمان در سطح
سازمانهای دولتی برای رسیدگی به امور وقف در کشور را صادر کرد .این سازمان زیر نظر
مستقیم امیر فعالیت میکند و در دوحه ،پایتخت قطر قرار دارد .هدف از ایجاد این نهاد
اداره اموال اوقاف و س ــرمایهگذاری آنها ،تصرف در اوقاف با اصول اقتصادی و بر اساس
قانون و ش ــرع ،توس ــعه و نگهداری اموال وقفی ،نظارت بر اجرای شروط واقفین و احکام و
قوانین صادرش ــده توس ــط محاکم بود .در ســـال  2006با توجه به فرمان صادرشـــده توسط
امیر ،اداره اوقاف وزارت اوقاف و امور اســـامی ملغی شـــد و تمامی مســـئولیتهای این
اداره به س ــازمان اوقاف قطر منتقل ش ــد .از سال  2006تا  2009ســـازمان اوقاف قطر تمامی
فعالیتهای مرتبط با اوقاف را در کشور قطر انجام میداد.
با توجه به چشـ ـماندازی که کشور قطر تا سال  2030برای خود تعیین نموده است و در
جهت رس ــیدن دولت قطر به کشورهای پیشـــتاز در زمینه توسعه انسانی و توسعه رهبری
قطر ب ــرای ایجاد جامعهای س ــعادتمند ازنظر عدالـــت اقتصادی و اجتماعـــی برنامههای
بس ــیاری در کش ــور ایجاد گردید .یکی از این برنامهها فرمان امیر قطر مبنی بر ایجاد وزارت
توس ــعه اداری در کن ــار وزارت کار و امـــور اجتماعـــی بود .این فرمان در ســـال  2013صادر
گردید و در س ــال  ،2014وظایف و اهداف این وزارت تعیین شـــد .با توجه به این تغییر در
وزارت ،وظای ــف جدید تعیینش ــده ب ــرای وزارت بهصـــورت زیر بودند :نظـــارت بر اجرای
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قوانین مربوط به توسعه منابع انسانی دولتی ،وضع سیاستهای کلی برای منابع انسانی
و تعیی ــن وظای ــف آنه ــا ،پیگیری اجرای سیاســـتهای وضعشـــده در خصـــوص منابع
انس ــانی ،انج ــام مطالعات در خصوص توســـعه منابع انســـانی ،پیشـــنهاد ســـاختارهای
س ــازمانی مناسب متش ــکل از بخشهای دولتی و کســـب رأی اعتماد برای آنها ،ایجاد
سیس ــتم کاری منظ ــم ب ــرای نها ده ــای دولتـــی و بررســـی کارمنـــدان قطـــری در خصوص
استعدادهای کاری و ارائه کارهای مناسب برای آنها
در قطر مؤسسات خیریه بسیاری در زمینههای مختلف فعالیت میکنند .بیشتر این
مؤسسات فعالیتهای خیریهی بینالمللی نیز دارند و در سطح جهانی و برای کشورهای
محروم نیز کمکهایی ارس ــال میکنند .مهمترین و بزرگترین مؤسســـه خیریه این کشور،
مؤسس ــه خیریه قطر( )Qatar Charityمیباشـــد .مؤسسه خیریه قطر یک نهاد غیرانتفاعی
در قطر اس ــت که در س ــال  1992برای توسعه و پیشـــرفت جامعه قطر و افراد نیازمند در آن
ایجاد گردید .پروژه هایی که این مؤسســـه در طول حیات خود انجام داده اســـت شـــامل
م ــوارد بس ــیاری از جمله تس ــکین فجایـــع ،تولید درآمد بـــرای افراد ،آموزش و بهداشـــت و
سالمت میشوند .این مؤسسه به صورت منطقهای در فروشگاههای بزرگ و عمومی قطر
فعالی ــت میکند .این مؤسس ــه بزرگترین نهاد غیردولتی در قطر می باشـــد .این مؤسســـه
یک ــی از نهاده ــای خیر یـ ـهای اصل ــی فعـــال در شـــورای همـــکاری خلیج فارس (شـــامل
کش ــورهای عربس ــتان ،کو ی ــت ،امارات ،قطـــر ،بحرین و عمان) می باشـــد که در ســـطح
جهان ــی فعالی ــت میکند .این مؤسس ــه در بیـــش از  25کشـــور جهان فعالیـــت میکند و
همچنین دفاتری در کشورهای انگلیس ،پاکستان و اندونزی دارد.
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الفصل الرابع :حل الجمعية الخيرية
الباب الثالث :المؤسسات الخاصة الخيرية
الباب الرابع :العقوبات واإلجراءات التحفظية
الباب الخامس :أحكام ختامية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،بعد االطالع على الدستور ،وعــلى القانــون
رق ـ ــم 12لســنة 2004بش ـ ــأن الجمعيــات والمؤسســات الخاصـــــة ،والقوانــن المعدلــة لــه،

 / 140آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور قطر

وعـلى قانـون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب الصـادر بالقانـون رقـم 4لسـنة 2010،
وع ـ ــلى القــرار األم ـ ــيري رقــم ( 43لس ـ ــنة 2014بإنشــاء هيئــة تنظيـــــم األعــمال الخيريــة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،قررنا القانون اآلتي:
الباب األول :تعاريف وأحكام عامة المادة  1في تطبيـــــق أحــكام هــذا القانــون ،تكــون
للكل ـ ــمات والعب ـ ــارات التاليــة ،المعـــــاني الموضحــة قريـــــن كل منهــا ،مـــــا لم يقتــض
الســياق
معنــى آخــر:
الوزير :وزير العمل والشؤون االجتماعية.
الهيئـة :هيئـة تنظيـم األعـمال الخيريـة ،المنشـأة بالقـرار األمـيري
رقـم 43لسـنة 2014المشـار إليـه.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس.
ً
الجمعيــة الخير يــة :جماعــة تضــم عــدة أشــخاص طبيعيــن أو معنويـن يشـركون معـا
في القيام بنشـ ــاط خـ ــيري أو إنسـ ــاني ،وال يكون مــــن أغراضهــــا تحقيــــق ربــــح مــــادي أو
االشـتغال باألمـور السياسـية.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الجمعية الخيرية.
المؤسسـ ــة الخاصـ ــة الخير يـ ــة :كل منشــــأة خاصــــة يؤسســــها شــــخص أو أ كــــر مــــن
األشـخاص الطبيعيـن أو المعنو يـن للقيـام بنشـاط خيري أو إنسـاني لمـدة غـير محـدودة،
وال يكـون مـن أغراضهـا تحقيـق ر بـح
مـادي أو االشـتغال باألمـور السياسـية.
التصر ي ـ ــح :الموافق ـ ــة الكتابي ـ ــة الصـــــادرة عـــــن الهيئـــــة ألي مـــــن الجمعيـــــات أو
المؤسســات الخاصــة الخير يــة أو الجهــات األخــرى أو األفــراد ،بجمــع أو تلقــي تبرعــات
ً
أو إرس ـ ــال التبرعــات والتحو ي ـ ــات الماليــة ألغــراض خيريــة أو إنســـــانية ،وفقــا ألحــكام
هــذا القانــون.
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التبرعـ ــات :جميـ ــع األمـ ــوال النقديــــة والعينيـة التـي تمنــــح للجمعيــــة أو المؤسســة
الخاص ـ ــة الخير يــة أو الجهــات األخــرى أو األفـــــراد دون مقابـل ،لإلنفـاق منهـا عـلى أوجـه
الـبر أو النفـع العـام ،أو تقديـم
الخدمـات الخير يـة أو اإلنسـانية بمختلـف صورهـا.
المادة 2
تتـولى الهيئـة تنميـة ودعـم وتشـجيع األعـمال الخيريـة وتنظيمهـا بمـا يحقـق األهـداف
المرجـوة منهـا.
المادة  3تخضــع إلشراف ورقابــة الهيئــة ،بموجــب أحــكام هــذا القانــون،
كل مــن:
الجمعي ـ ــات والمؤسســات الخاصــة الخيريــة القائمــة في تاريــخ ً العمـل بهـذا القانـون
أو التـي يتـم تسـجيلها وشـهرها وفقـا ألحكامــه.
ً
 .2الجه ـ ــات األخ ـ ــرى المــصرح لهــا بمبـــــاشرة األعــمال الخيريـــــة أو اإلنســانية ،وفقــا
ألحــكام هــذا القانــون.
 .3األ ف ـ ــراد الم ـ ــصرح له ـ ــم بجم ـ ــع التبرعـــــات أو القيـــــام بإجــراء تحويـــــات ماليــة
ألغــراض خير يــة أو إنســانية.
المادة 4
ال يجـ ــوز للجمعيـ ــة أو المؤسسـة الخاصــــة الخيريـة ،أو أي جهـات أخــــرى أو األفـراد،
القيـ ــام بجمـع التبرعـ ــات ،إال بتصر يـح مــــن المجلس ،لغـرض محــــدد ولفـرة محـدودة،
ً
وفقـا ألحـكام هـذا القانـون.
المادة 5
تلتـ ــزم الجهـ ــات الخاضعـ ــة لرقابـة الهيئــــة بتقديـم جميــــع مـا يلـزم مــــن معلومـات أو
مسـ ــتندات أو بيانـات لمعاونـ ــة الهيئـة في تحقيــــق أغراضهــا الرقابيـــــة ،ويكــون للهيئــة
ممارســة جميــع الصالحيــات
الالزمـة ألداء عملهـا ،وعـلى األخـص مـا يـي:
 .1التفتيــش عــلى الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة الخيريــة ،والجهــات األخــرى
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واأل فــراد المــصرح لهــم بجمــع التبرعــات ،ولهــا في ســبيل ذلــك دخــول المقــار واالطــالع
عــلى كافــة
المســتندات والســجالت والوثائــق.
الحصول على صور المستندات والتحفظ على الملفات.
طلـب الحصـول عـلى البيانـات والمعلومـات الخاصة بالحسـابات البنكيـة المتعلقـة
بجمـع التبرعات.
الباب الثاني :الجمعيات الخيرية
الفصل األول :إنشاء الجمعية الخيرية
المادة 6
ُ .1يشرط لقيام الجمعية الخيرية ما يي:
ً
أ .أال يقل عدد المؤسسن عن عشرين شخصا.
ب .س ـ ــداد الرس ـ ــم ال ـ ــذي يص ـ ــدر بتحديـــــده قـــــرار مـــــن الوزيـــــر بنــاء عـــــلى اقــراح
المجلــس.
ُ .2يشــرط في العضــو المؤســس أو المنضــم للجمعيــة الخيريــة مــا يـي:
ً
أ .أن يكون قطريا.
ب .أال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميالدية.
جــ .أال يكـ ــون قـد صـدر ضـده حكـم نهـائي في جريمـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة مـا لم
يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره.
ً
د .أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .ويجــــوز لمجلـس الـوزراء عنـد الـرورة ،وفقـا
لمقتضيـات المصلحة
ً العامـ ــة ،وبنـاء عـلى اقـراح الوز يـر ،الموافقـة عــــلى تأسـيس جمعيـات خيريـة ال يتوافـر
فيهـا الشرطـان المنصـوص عليهـما في البنديـن (1/أ)،
(2/أ) مـن هـذه المـادة.
المادة 7
يجتم ـ ــع المؤسس ـ ــون في هيئــة لجنـــــة تأسيســية إلعـــــداد عقــد التأســــيس والنظـام
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األسـاسي للجمعيـة الخير يـة ،ويكونـ ــون مسـؤولن بالتضامــن عــما يســتلزمه إنشــاؤها مــن
نفقــات.
المادة 8
يجـب أن يتضمـن عقـد تأسـيس الجمعيـة الخيريـة بوجـه خـاص
مـا يـي:
 .1تاريخ ومكان تحريره.
 .2أســماء األعضــاء المؤسســن وجنســياتهم ومحــال إقامتهــم وســنهم.
 .3اسم الجمعية الخيرية ومقرها وأغراضها .وال يجـــــوز للجمعيــة الخيريــة اســتخدام
اس ـ ــم الدولــة "قط ـ ــر" في اسـمها أو أنشـطتها ،عـــــلى نحـو يــــؤدي إلى المسـاس بالصالــح
ً
العـ ــام للدولـ ــة ،كـما ال يجـ ــوز لهـا أن تتخـذ اســــما يـؤدي إلى اللبـس بينهــــا وبـن جمعيـة
خير يـة أخـرى.
المادة 9
يكـون لـكل جمعيـة خير يـة نظـام أسـاسي يشـتمل بوجـه خـاص
عـلى مـا يـي:
 .1اسم الجمعية الخيرية ومنطقة عملها ومقرها.
 .2أغراض الجمعية الخيرية وقواعد العمل فيها.
 .3شروط العضو يـ ــة وواجبـات العضــــو وحقوقـه ،وكيفيـة انسـحابه أو فصلـه أو إسـقاط
العضو يـة عنـه.
 .4نظ ـ ــام مجل ـ ــس اإلدارة ومدت ـ ــه واختصاصاتـــــه وعـــــدد أعضائــهوطريقـــــة وتاريـــــخ
انتخابهــم.
 .5اختصاصـ ــات الجمعيـ ــة العموميــــة و إجــــراءات دعوتهــــا ومواعيــــد اجتماعاتهــــا
والنصـاب القانـوني الـالزم لصحـة انعقادهـا وكيفية التصويـت واتخـاذ القـرارات فيهـا.
 .6بداي ـ ــة ونهاي ـ ــة الس ـ ــنة المالي ـ ــة للجمعيـــــة الخيريــة ومواردهـــــا الماليـــــة وكيفيــة
اســتغاللها والتــصرف فيهــا.

 / 144آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور قطر

 .7طرق المراقبة المالية.
 .8القواعـ ــد المتعلقـ ــة بتنظيـ ــم الحســــابات ووضـــع الموازنة والحســــاب الختامــــي
و إقرارهما.
 .9كيفي ـ ــة تعدي ـ ــل النظ ـ ــام األس ـ ــاسي للجمعيـــــة الخيريـــــة أو إنشـــــاء فـــــروع لهــا أو
اتحادهــا ،أو إدماجهــا مــع غيرهــا.
 .10قواعــد حــل الجمعيــة الخير يــة والجهــة التــي تــؤول إليهــا أموالهــا بعــد الحــل.
وال يجـ ــوز أن ينـص في النظـام األسـاسي للجمعيـة الخيريـة عـلى أن تـؤول أموالهـا بعـد
الحـ ــل لغـ ــير الجمعيـ ــات أو المؤسس ـــات الخاصــــة التـي تعمــــل في مجــــال أو أ كـر مـن
مجـاالت الجمعيـة الخير يـة التـي
تـم حلهـا.
المادة 10
ً
يختـ ــار المؤسسـ ــون مـن بينهـم عـ ــددا مـن األعضــــاء ال يقـل عـن ثالثــــة وال يزيـد عـلى
سـ ــبعة ،يشـ ــكلون لجنـ ــة مؤقتـة ،تتـ ــولى اتخـاذ إجــــراءات تأســــيس الجمعيــــة الخيريـة
و إدارتهـ ــا إلى أن يتـ ــم انتخـ ــاب أول مجلــــس إدارة في مــــدة ال تتجــــاوز ســــنة مـن تاريخ
تسـجيل وشـهر الجمعيـة الخير يـة.
المادة 11
ً
يقــدم المؤسس ـ ــون للهيئــة طلــب تســـــجيل الجمعيــة الخيريــة وشـــــهرها ،مرفقــا بــه
المســتندات التاليــة:
 .1ث ـ ــاث نســخ مــن كل مــن عق ـ ــد التأســيس والنظــام األســاسي للجمعيــة الخيريــة
بعــد إقرارهــماوتوقيعهــمامــن المؤسســن.
 .2محــر اجتــماع المؤسســن ،وبيــان أعضــاء اللجنــة المؤقتــة المنصــوص عليهــا في
المــادة الســابقة التــي ســتتولى إدارة الجمعيــة الخيريــة.
 .3سـ ــند ملكيـة مقـر الجمعيـ ــة الخيريـة أو عقـد إيجـاره أو عقــــد االنتفــاع بــه ،أو إقــرار
م ـ ــن المؤسس ـ ــن بتوفــير مق ـ ــر صالــح لنشــاط الجمعيـــــة الخيريــة ،وذلـــــك خــالل ســتة
أشــهر مــن
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تار يــخ تســجيلها ،وللمجلــس أن يوقــف نشــاط الجمعيــة الخيريــة لحــن توفــر المقــر.
المادة 12
ً
ً
للهيئـة خـالل ثال ثـن يومـا مـن تار يـخ تقديـم طلـب التسـجيل والشـهر ،وفقـا لمقتضيـات
المصلحـ ــة العامـة ،أن ترفـ ــض هـذا الطلـب بقــــرار مسـبب ،أو أن تطلـب إدخــــال مـا تـراه
ً
ضرور يـا مـن تعديـالت
ً
ً
ع ـ ــلى النظ ـ ــام األســاسيُ ،ويعت ـ ــبر مــي هــذه المـــــدة دون رد رفضـــــا ضمنيـا للطلـب
المشـار إليـه.
ً
وللمؤسسـ ــن التظلـ ــم إلى المجلـ ــس خـالل ثالثــــن يومـا مــــن تاريـخ إخطارهــــم بقـرار
ً
الرفـض أو التعديـل ،أو مـن تار يـخ الرفـض الضمني .ويعـرض الوزيـر التظلـم مشـفوعا برأيـه،
عـلى مجلـس الـوزراء،
ً
خــالل الثال ثــن يومــا التاليــة ،و يكــون القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بالبــت في
ً
التظلــم نهائيــا.
المادة 13
تك ـ ــون موافقــة الهيئــة عــلى طلــب التســجيل والشـــــهر بقــرار ُيصـدره المجلـس ،بعـد
العـ ــرض عـ ــلى رئيـ ــس مجلس الـ ــوزراءُ ،وتسـجل الجمعيــــة الخيريــــة في سـجل خـاص
بالهيئـة ،يبـن فيـه عـلى األخـص،
اسـ ــمها ومقرهـا وأغراضهـا ومدتهـا وسـنتها الماليـة ،وأســــماء أعضـاءاللجنـة المؤقتـة،
ً
وعـ ــدد أعضـاء مجلـس اإلدارة ،ومـن يمثلهـا قانونـا.وتتـولى الهيئـة شـهر الجمعيـة الخيريـة
التـي يتـم تسـجيلها بنـشر
عقــد تأسيس ـ ــها ونظامهــا األســاسي في الجريــدة الرســـــمية و إصــدارشـهادة تسـجيل
موقعـة مـن الرئيـس.
ً
ويجـ ــب تسـ ــجيل وشـ ــهر أي تعدي ـــل في النظــــام األســــاسي للجمعيـةالخيريــــة وفقـا
ألحـكام هـذا القانـون.
المادة 14
تكتســب الجمعيــة الخير يــة الشــخصية المعنويــة بمجــرد إتمــامعمليتــي التســجيل
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ً
والشــهر وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.
المادة 15
تحتف ـ ــظ الهيئ ـ ــة بملــف ل ـ ــكل جمعيــة خيريـــــة يضــم نســـــخة مــنعقـــــد تأسيســها
ونظامهــا األســاسي وشــهادة تســجيلها والقــراراتالصــادرة في شــأنها.
13
الفصل الثاني :إدارة الجمعية الخيرية
المادة 16
يتـولى إدارة الجمعيـة الخير يـة مجلـس إدارة يشـكل مـن عدد من األعضـاء ال يقـل عـن
خمسـ ــة وال يز يـد عـلى أحـد عـشر ،تنتخبهـم الجمعيــــة العموميـة مـن بـن أعضائهـا لمـدة
ثـ ــاث سـنواتُ .ويش ـ ــرط في عضــو مجلـــــس اإلدارة أال يكــون قــد ســـــبق إنهــاء خدمتـه
ألسـ ــباب مخلـة بالـ ــشرف أو األمانـة ،أو أسـند إليـه أمـر مـن ذلــــك وصـدر قـرار مـن جهـات
التحقيـق المختصـة بـأال وجـه إل قامـ ــة الدعـوى الجنائيـة أو التأديبيـة ضـده لعـدم كفايـة
األدلـ ــة ،أو صـ ــدر حك ـ ــم ببراءتــه ل ـ ــذات الســبب ،وذلـــــك مــا لم تنقـــــض مــدة خمــس
سـنوات عـلى انتهـاء الخدمـة أو صـدور القـرار أو الحكـم.
المادة 17
ً
ً
ينتخــب مجلــس اإلدارة في أول اجتــماع لــه مــن بــن أعضائــه رئيســا ونائبــا للرئيــس،
ً
ً
وس ـ ــكرتيرا وأمين ـ ــا للصن ـ ــدوق .و ُ يمثـل رئيـس مجلــــس اإلدارة الجمعيــــة الخيريـة أمـام
القضـ ــاء ،وفي عالقتهـ ــا مـع الغـير ،ولـه حــــق التوقيـع عنهـا ،ويحـل نائــــب الرئيـس محـل
الرئيـ ــس عنـد غيابـه.و إذا خــال مــكان أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي ســبب ،حــل مـن
ً
كان حائـزا أل كـر األصـوات مـن بـن األعضـاء المرشـحن
في اجتـ ــماع الجمعيـة العموميـة الـذي جـرى فيـه انتخــــاب مجلـس اإلدارة ،ويكمــل
العضــو الجديــد مــدة ســلفه.
المادة 18
تتك ـ ــون الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة مــن جميـــــع األعضـــــاء الذيـــــن أوفــوابالتزاماتهـم تجـاه
الجمعيـ ــة الخير يـةُ ،وتدعـى لالنعقـ ــاد في اجتـماععـادي بدعـوة مــــن مجلـس اإلدارة مـرة
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كل سـنة.ويجــوز للهيئــة في حالــة امتنــاع مجلــس اإلدارة عــن دعــوةالجمعيــة العموميــة
لالنعقــاد ،أن تقــوم بتوجيــه الدعــوة ،وتعقــد
الجمعيـة العموميـة اجتماعاتهـا في مقـر الجمعيـة الخيريـة ،ويجـوزعقدهــا في مــكان
آخــر بعــد موافقــة الهيئــة.
المادة 19
تختــص الجمعيــة العموميــة في اجتماعهــا العــادي بالنظــر فيالمســائل اآلتيــة:
 .1التقرير السنوي لمجلس اإلدارة.
 .2التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
 .3إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 .4تقرير مراقب الحسابات.
 .5اعتماد تعين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
 .6انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 .7إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق.
 .8المسائل األخرى المدرجة في جدول األعمال.
المادة 20
لمجلـس اإلدارة دعـوة الجمعيـة العموميـة إلى اجتـماع غـير عـادي إذا دعـت الحاجـة،
ويجـ ــب عليـه أن يقـ ــوم بدعوتهـ ــا إذا طلـب منـه ذلــــك ثلـث األعضـاء الذيــــن يحـق لهـم
حضـور الجمعيـة العموميـ ــة ،بـشرط أن يبينـوا في الطلـب أغـراض االجتـماع ،فـإذا امتنـع
مجلـ ــس إلدارة في هـ ــذه الحالـ ــة عـ ــن توجيــــه الدعــــوة لالنعقـاد جــــاز للهيئــــة أن تقـوم
بتوجيههـا.
المادة 21
تختـص الجمعيـة العموميـة في اجتماعهـا غـير العـادي بالنظـر في المسـائل اآلتيـة:
 .1المسـائل الهامـة والعاجلـة التـي يـرى مجلـس اإلدارة أو األعضاء عرضها.
 .2البـ ــت في اسـ ــتقالة رئيـس مجلــــس اإلدارة ،أو االسـتقاالت المقدمــــة مــن أعضــاء
مجل ـ ــس اإلدارة بعضه ـ ــم أو كله ـ ــم بســـــبب أمـــــور تمــــس كيــــان الجمعيــــة الخيريــــة أو
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المصلحـة العامـة.
 .3إسـقاط العضو يـة عـن رئيـس أو أعضـاء مجلـس اإلدارة كلهـم أو بعضهـم.
 .4تعديل النظام األساسي للجمعية الخيرية.
 .5حل الجمعية الخيرية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
المادة 22
ال يج ـ ــوز للجمعيــة العموميــة ،في اجتماعهـــــا العــادي أو غــير العــادي ،أن تنظــر في
مس ـ ــائل غ ـ ــير درجــة في جــدول األعــمال .وال يجـوز عقـد اجتــــماع غـير عـادي للجمعيـة
العموميـة للنظـر
في موض ـ ــوع س ـ ــبق أن اتخ ـ ــذ فيــه قــرار ،إال بعـــــد مــي ســنة مــن تاريـــــخ صــدور هــذا
القــرار.
ً
وال يعت ـ ــبر اجتــماع الجمعي ـ ــة العموميــة العــادي أو غــير العـــــادي صحيحـا إال إذا تـم
إخط ـ ــار الهيئــة باالجتــماع قبــل الموعــد المحــدد لــه بســبعة أيــام عــلى األ قــل ،وللهيئــة
إيف ـ ــاد مــن يمثلهــا لحضــور اجتماع ـ ــات الجمعيــة العموميــة.وللهيئـــــة عنــد إخطارهــا
ً
باالجت ـ ــماع العــادي أو غــير العــاديللجمعيـــــة العموميــة أن تحــدد موعــدا آخــر لــه ،عــلى
أن تبلــغالجمعيــة الخير يــة بذلــك خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار.
الفص ــل الثال ــث :مالي ــة الجمعي ــة الخيرية ورقابـــة أعمالها المادة ُ 23تعتـــــبر أمـــــوال
ً
الجمعي ـ ــة الخير يــة ملــكا لهــا ،وليــس ألعضائهـــــا أو العضــو المنســحب أو مــن فصــل أو
أســقطت عضويتــه حــقفيهــا.
المادة  24عـلى الجمعيـة الخير يـة التقيـد بالقواعـد والتعليـمات والنـماذج المحسـابية
التـي تصدرهـا الهيئـة.
المادة 25
ع ـ ــلى الجمعيــة الخير يــة االحتف ـ ــاظ في مقــر إدارتهــا ،بجميـــــع الســجالت والدفاتــر
والمســتندات التــي تنــص عليهــا القواعــد والتعليــمات واألصــول المحاســبية.
المادة 26
عـلى الجمعيـة الخير يـة أن تـودع أموالهـا النقديـة باسـمها لـدى بنـك أو أ كـر مـن البنـوك
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المحليـ ــة يختـ ــاره مجلـس اإلدارة ،وال يجـوز أن يتـم السـحب مــــن هـذه األمـوال إال بتوقيـع
مـن رئيـس مجلـس اإلدارة أو نائبـه وأمـن الصنـدوق.
المادة 27
يجـ ــوز للجمعيـ ــة الخير يـة ،بعـ ــد موافقـة الهيئــــة ،وبمــــا ال يتعـارض مـــــع أغراضهــا،
اســتثمار الفائــض مــن أموالهــا داخــل الدولــة بمــايســاعدها عــلى تمويــل أنشــطتها.
المادة 28
عــلى مجلــس إدارة الجمعيــة الخيريــة ،أن يقــدم إلى الجمعيــة ً العموميــة الحســاب
الختامــي للســنة الماليــة المنتهيــة ،مدققــا واسـطة مراقـب حسـابات مرخـص لـه بالعمـل
في الدولـة ،ومـشروع
الموازن ـ ــة التقدير ي ـ ــة للســنة الماليــة التاليـــــة ،وموافــاة الهيئــة بصـــــورة ـن كل منهـما
قبـل موعـ ــد اجتـماع الجمعيـة العموميــــة بشـهر عـلى األ قــل ،وللهيئـــــة إجــراء المراجعــة
المســتندية لهــما.
المادة ً 9لمجل ـ ــس الــوزراء ،بن ـ ــاء عــلى اقــراح المجلــس ،منـــــح الجمعيــة الخير يـة
ً
إعانـ ــة ماليـة ،أو قرضـا ،كـما يجـوز إعفاؤهـا مـن أي ضرائــــب أو رســوم ،وذلــك لمعاونتهــا
عــلى تحقيــق أغراضهــا.
المادة 30
ال يج ـ ــوز للجمعي ـ ــة الخير ي ـ ــة االنتســـــاب أو االشـــــراك أو االنضـــــمام إلى أي جمعيـة
خير يـ ــة أو هيئـ ــة أو نـاد مقـره خـ ــارج الدولـة ،إال بعـد موافقـة المجلــــس ،كـما ال يجـوز لهـا
تلقـي أو إرسـال أي قـروض أو
هب ـ ــات أو تبرع ـ ــات أو وصايــا أو أوقــاف أو غيرهــا مــن أمــوال ،مــن أو إلى أي شــخص
أو جمعي ـ ــة خير ي ـ ــة أو هيئــة أو نــاد مقــره خــارجالدولـــــة ،إال بعــد الحصــول عــلى موافقــة
الهيئ ـ ــة ،وعــلى الجمعي ـ ــة الخير يــة إرســـــال صــورة مـــــن قســائم اإلرســـــال والتســلم إلى
ً
الهيئــة موضحـا بهـا اسـم وعنـوان الجهـة المرسـلة واسـم وعنـوان المسـتلم.
المادة 31
يجـ ــوز بقـرار مـ ــن المجلـس منـح تصريـح بفتـح حسـاب مــــصرفي ألي جمعيـة خير يـة
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مسـجلة خـارج الدولـة ،إذا كانـت تقـوم عـلى ذات األغـراض التـي تقـوم عليهـا الجمعيـات
ً
المنظمـة وفقـا ألحـكام
هـ ــذا القانـون .ويبــن قــرار المجلــس في هــذا الشـــــأن الض ابــط الخاصــة بفتــح هــذا
ً
الحس ـ ــاب وكيفي ـ ــة اإلشراف والرقاب ـ ــة عليـــــه ،وال يكــون قـــــرار المجلــس نافـــــذا إال بعــد
اعتــماده مــن مجلــس الــوزراء.
المادة 32
يجـوز للهيئـة تكليـف مراقـ ــب حسـابات أو أ كـر لمراقبة حسـابات الجمعيــة الخيريــة
عن ـ ــد ال ـ ــرورة ،ولمراق ـ ــب الحس ـ ــابات ،في كل وقــــت ،الحــــق في االطــــاع عــــلى دفاتـر
الجمعيـة الخير يـة وسـجالتها
ومس ـ ــتنداتها ،وطلــب البيان ـ ــات التــي يراهـــــا ضروريــة ألداء واجبـــــه ،عـ لى أن يرفــع
ً
ً
تقر يــرا بذلــك للهيئــة مشــفوعا بتوصياتــه21.
الفصل الرابع :حل الجمعية الخيرية المادة 33
يجـوز حـل الجمعيـة الخير يـة ،بقـرار مـن الجمعيـة العموميـة في اجتـماع غـير عـادي،
يحـ ــره ثلثـا األعضـاء عـلى األ قـل ،ويصـ ــدر قـرارالحـل بموافقـة أغلبيـة األعضـاء الحاضريـن
المادة 34
للهيئ ــة حل الجمعية الخيرية ف ــي أي من الحاالت اآلتية .1 :نقص عدد أعضائها عن
ً
عشرين عضوا.
 .2مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها األساسي.
 .3االشتغال باألمور السياسية.
ً
ً
ويج ـ ــوز للهيئ ـ ــة ،وفقــا لمقتضي ـ ــات المصلحـــــة العامــة ،بــدال مــن حــــل الجمعيـة
الخير يـ ــة ،إيقـ ــاف مجلـس إدارتهـا عـ ــن العمـل وتعيـن مجلـس إدارة مؤقــــت لهـا ،لمـدة ال
تجـاوز سـنة.
وتـري بالنسـبة لقـرار حـل الجمعيـة الخيريـة ،أو تعيـن مجلـس اإلدارة المؤقـت ،قواعـد
التظلـ ــم المنصـوص عليهـ ــا في المـادة 12مـن هـــــذا القانــونُ ،وينــشر قـــــرار الحــل أو قــرار
تعيــن مجلــس اإلدارة
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ً
المؤقـت بعـد صيرورتـه نهائيـا في الجريـدة الرسـمية.
المادة 35
عنـ ــد حـل الجمعيـة الخيرية يتـم التـصرف في أموالها ومسـتنداتها ،وفقـا ألحـكام هـذا
القانـ ــون والنظام األسـ ــاسي للجمعيـ ــة الخيريـــة .البـــاب الثالث :المؤسســـات الخاصة
الخيرية
المادة 36
فيـما عـدا مـا ورد بشـأنه نـص خـاص في هـذا البـاب ،تـري عـلى المؤسسـات الخاصـة
الخير يـة األحـ ــكام المنظمـة للجمعيـ ــات الخيريـة،مــع مراعــاة أن تقـــــوم وثيقــة تأســيس
المؤسســة الخاصــة الخير يــة
مقـام عقـد تأسـيس الجمعيـة الخيريـة.
المادة 37
ُتنشـ ــأ المؤسسـة الخاصـة الخير يـة بوثيقـة تأسـيس مـن المؤسـس و بعقـد تأسـيس بـن
المؤسسـ ــن ،و يكـ ــون لهـ ــا نظـ ــام أسـ ــاسي ،ويكــــون المؤســــس أو المؤسســــون مســــؤولن
بالتضامـن عـما يسـتلزمه إنشـاؤها
مـن نفقـات ،ويتعـن أال يقـل رأس مـال المؤسسـة الخاصـة الخيريـة عـن 10,000,000عـشرة
ً
ماليـن ر يـال ،وأن يكـون مملـوكا بالكامل
ً
للمؤسـس أو المؤسسـ ــن .ولمجلــس الــوزراء االســتثناء مــن شرط رأس المــال ،تبعــا
لنشــاط المؤسســة.
المادة 38
ُتعـ ــد أمـ ــوال المؤسسـ ــة الخاصـة الخيريــــة التـي تخصــــص ألغراضهـا وريـــــع األعيــان
ً
الموقوفــة عليهــا ،ملــكا لهــا ،وليــس لمؤسســها أو مؤسســيها حــق اســردادها.
المادة 39
تعتمــد المؤسســة الخاصــة الخير يــة في ممارســة نشــاطها عــلى التمويــل الــذاتي ،وال
يجــوز منحهــا إعانــات حكوميــة ،ويجــوز لهــا قبــول الهبــات والوصايــا .المادة 40
يحــدد النظــام األســاسي للمؤسســة الخاصــة الخيريــة أســلوب وكيفيــة إدارتهــا.
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المادة 41
ً
تتـ ــولى الهيئـة اإلشراف عـ ــلى أعـمال المؤسســــات الخاصـة الخيريــــة ورقابتهــا وفقــا
للقواعــد والضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس.
و يكـ ــون لهـ ــا عـزل المدير يـن الذيـن يثبــــت إهمالهـم أو اســــتعمالهم أمــوال المؤسســة
الخاصــة الخير يــة فيــما ال يتفــق مــع أغراضهــا أو قصـد مؤسسـها أو مؤسسـيها وتعيـن مـن
يحـل محلهـم ،واالطـالع
عــلى دفاتــر المؤسس ـ ــة الخاصــة الخيريــة وســجالتها ووثائقهـــــا التــي تتعلـق بعملهـا
وتعديـ ــل نظامهـا األسـاسي .وعــلى المؤسســة الخاصـــــة الخيريــة تقديــم أي معلومــات أو
مســتندات أو بيانــات تطلبهــا الهيئــة.
الباب الرابع :العقوبات واإلجراءات التحفظية
المادة 42
مـ ــع عـدم اإلخـالل بـأي عقو بـة أشـد ينــــص عليهـا قانـون آخـرُ ،يعاقــب بالحبــس مــدة
ال تج ـ ــاوز ثــالث س ـ ــنوات ،وبالغرام ـ ــة التــي ال تزيــد عـــــلى 100,000مائــة ألـــــف ريــال ،أو
بإحــدى هاتــن
العقوبتــن كل مــن:
ً
ً
 .1حــرر أو قــدم محــررا أو ســجال مــما يلزمــه القانــون بتقديمــه يشــتمل عــلى بيانــات
كاذبــة ،مــع علمــه بذلــك.
ً
 .2بــاشر نش ـ ــاطا للجمعيــة أو المؤسســة الخاصــة الخيريــة قبــل تســجيلها وشــهرها،
ً
طبقــا ألحــكام هــذا القانــون.
ً
ً
ً
 .3ب ـ ــاشر نشــاطا محظــورا عــلى الجمعيـــــة أو المؤسســة الخاصــة الخيريـة ،أو نشـاطا
يخالـف الغـرض الـذي أنشـئت مـن أجلـه ،أو أنفــق أموالهــا فيــما ال يحقــق هــذا الغــرض،
أو دخــل بأموالهــا في مضار بــات ماليــة.
 .4واصـ ــل بسـ ــوء نيـ ــة ،نشـاط جمعيــــة أو مؤسسـة خاصــــة خيريـة ،رغـم صــــدور قـرار
بحلهـا مـع علمـه بذلـك.
 .5جمــع تبرعــات لحســاب جمعيــة أو مؤسســة خاصــة خيريــة عـلى خـالف أحـكام
هـذا القانـون ،وفي هـذه الحالـة ُيحكـم بمصــادرة التبرعــات.

