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سة ل   :ملخ 

ال���صالة وال���سالم عل���ى س���یدنا محم���د، وآل���ھ وص���حبھ     الحم���د هللا رب الع���المین و

  .أجمعین

  : وبعد

    لقد تمیزت الشریعة اإلسالمیة الغراء باھتمامھا باألسرة، وذلك ألن األس�رة ھ�ي     

َلبن��ُة بن��اء المجتم��ع ف��إذا ص��لحت األس��رة ص��لح المجتم��ع وإذا اخت��ل نظامھ��ا ازدادت  

ا في المبرة الكویتیة للتنمیة أوضاع المجتمع تدھورًا وسوءًا، ومن ھنا كان اھتمامن

األس�ریة بتنمی�ة األس�رة، والنھ�وض بھ�ا، ض�رورة ملح�ة ن�سعى للت�صدي لھ�ا وف�ق            

  .إمكاناتنا بالتعاون مع الجھات ذات العالقة 

   وللحقیقة فإن األسرة الكویتیة تعاني الكثیر م�ن التح�دیات الت�ي تع�وق م�شاركتھا             

ولیتھا المناط�ة بھ�ا، وق�د قمن�ا م�ن      اإلیجابیة ف�ي المجتم�ع، وتح�د م�ن قیامھ�ا بم�سؤ            

خالل ھذا البحث بتوضیح أھم التحدیات التي تواج�ھ األس�رة الكویتی�ة، س�واًء كان�ت                  

  . من الناحیة االجتماعیة، أو الثقافیة، أو غیرھا

   كما قمنا أیضًا من خالل التوصیات بتوضیح الدور الذي یمكن أن تقوم بھ المب�رة    

نھ��وض باألس��رة الكویتی���ة، وأوض��حنا ال��دور المن���اط     الكویتی��ة للتنمی��ة األس���ریة لل  

 -  حكومی���ة وأھلی���ة -بالمؤس��سات الخیری���ة المھتم��ة باألس���رة ف��ي دول���ة الكوی��ت     

  .لمساعدة األسرة الكویتیة للقیام بمسؤولیتھا نحو النھضة والتنمیة
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Study Summary:  

   Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers 
and peace be upon our master Muhammad, his family 
and companions. 

 After:     

    The family is the building block of society. If the 
family reconciles with the welfare of society, and if its 
system breaks, the situation of the society deteriorates 
and worsens. Hence, our interest in the Kuwaiti family 
development in developing and promoting the family is 
an urgent necessity. Our capabilities in cooperation 
with the relevant authorities. 

   Indeed, the Kuwaiti family suffers from many 
challenges that hinder its positive participation in 
society, And in this research we clarify the most 
important challenges facing the Kuwaiti family, whether 
social, cultural or otherwise. 

   We also explained the role that the Kuwaiti Family 
Development Center can play in the advancement of the 
Kuwaiti family. We also explained the role of charitable 
organizations concerned with the family in Kuwait - 
governmental and private - to help the Kuwaiti family to 
assume its responsibility for renaissance and 
development. 
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  مقدمة

  األسرة مسؤولية النهضة والتنمية

إن تنمیة مجتمعاتنا وإصالحھا ودعمھا والدفاع عنھا ھو مطلب شرعي أوًال ، 
وھو استثمار طویل األجل ثانیًا حیث یتوفر المناخ اآلمن الصالح للعیش الكریم وتفتح 

  .الشخصیة ونموھا
ِق�دم الب�شریة؛ وذل�ك           كما أن إن دور األسرة ض�روري لنھ�ضة األم�م وھ�و ق�دیم               

لحاج���ة أفرادھ���ا لبع���ضھم ال���بعض، ولحاج���ة المجتم���ع إل���یھم جمیع���ًا، فق���د ارتبط���ت     
الممارس���ات اإلن���سانیة الت���ي تمارس���ھا األس���رة ارتباط���ًا وثیق���ًا بك���ل مع���اني التع���اون   
والتضحیة واإلیثار لدى كافة التجمعات الب�شریة من�ذ الق�دم وحت�ى اآلن، َبْی�د أنَّ األم�م              

ألفراد تفاوتوا في فھم دور األسرة ورعایتھا كما تفاوتوا ف�ي ثقاف�اتھم         والمجتمعات وا 
  .نحو أھمیتھا في تنمیة المجتمع

     والشك أن نھضة األسرة وتنمیتھا مطلٌب ضروريٌّ ومھٌم، وإن اختلفت األولویات 
األس��رة مفت��اح الھ��زائم ومفت��اح االنت��صارات، فبق��در م��ا    والحاجی��ات وال��ضروریات، ف

 من العلم والوعي والفطرة السلیمة فإنھا تكون سعیدًة منتج�ًة، وبق�در م�ا           تكون قریبةً 
د أك�دت الكثی�ر م�ن الم�ؤتمرات والن�دوات أن      ، وقتكون خالف ذلك تكون شقیة متفرقة   

األسرة ال زالت الخلیة الجماعیة الطبیعیة األساسیة للمجتم�ع، وھ�ي العام�ل األساس�ي            
  .للتنمیة في جمیع مجاالتھا

ة ھ��ي المح��ضن التك��ویني األول للف��رد ولبن��اء شخ��صیتھ، فنج��د عملی��ة           واألس��ر 
الزوجین في دور األبوین، واألبن�اء ف�ي   : االكتساب والتلقي العملي  في غالب أحوالھا    

دور اإلخوة واألخوات یكتسبون من بعضھم عاداٍت وسلوكیاٍت تك�ون أعم�ق بع�دًا ف�ي                 
ف��ي الع��ادات والتقالی��د، وأق��وى الغ��رس القیم��ي وال��سلوكي والنف��سي، وأكث��ر ان��ضباطًا 

مجتم�ع فزرن�ا ال�سجون، ودور     س�ائر العوام�ل التربوی�ة، ول�و تأملن�ا أي      إحكام�ًا م�ن  
البغاء ومستشفیات الطب النفسي، ثم دخلنا المدارس، وأحصینا الراسبین من الطالب           

 وال�ذاھبین بھم�ا إل�ى    سیاس�یًا،   دینی�ًا أو ھ�ا والمشاغبین، ثم تأملنا أحوال المتطرفین فی
 أبع��د الح��دود، ث��م جعلن��اھم تح��ت الدراس��ة العلمی��ة المتخص��صة لوج��دنا أن معظمھ��م 

  .حرموا من االستقرار العائلي
     وحتى نكون صادقین مع أنفسنا ومع مجتمعنا ومن خالل ما یملیھ علینا ض�میرنا        

إن مجتمعن��ا الك��ویتي یع��اني م��ن م��شاكل عدی��دة متعلق��ة   : وم��سؤولیتنا، الب��د أن نق��ول
األسرة الكویتیة، ومع اختالف أسباب تلك الم�شاكل والم�ؤثرات إال أن�ھ الب�د               باستقرار  

من وقفة تتكاتف فیھ�ا الجھ�ود لح�ل تل�ك الم�شاكل، أو عل�ى أق�ل تق�دیر محاول�ة  الح�دِّ               
  .منھا قدر المستطاع وفق اإلمكانات المتاحة

ا ف�ي  ومع ما تعانیھ األسرة الكویتیة من ضعف استقرار، ومشاكل متعددة تواجھھ�      
معترك العولمة المؤثرة على سلوكیاتھا التي حادت بھا عن وظیفتھا األساسیة، فك�ان          
لزامًا علینا المساھمة بورقة ھ�ذا البح�ث لرف�ع ال�صیحات نن�ادي بھ�ا أص�حاب الق�رار،            
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والم��صلحین، وأص��حاب األی��ادي البی��ضاء، والغی��ورین، والمفك��رین، وعم��وم اآلب��اء؛     
  .حفاظ على ھویتھا وعروبتھا ودینھاللنھوض  باألسرة الكویتیة وال

  :ھذا وقد جاءت خطة الدراسة كالتالي
 :خطة البحث
 .األسرة مسؤولیة النھضة والتنمیة: المقدمة 

  :ویشتمل على: تمھید
  .    مصطلحات البحث-
 .  أھمیة البحث-

 . مفھوم األسرة مسؤولیة النھضة والتنمیة: المبحث األول
 .  قیام األسرة بالنھضة األسریةالتحدیات أمام: المبحث الثاني
 . دعائم قیام االسرة بمسؤولیتھا للنھضة والتنمیة: المبحث الثالث
نماذج من مشاریع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكویت في : المبحث الرابع

  النھوض بالتنمیة األسریة
 .المبرة الكویتیة نموذجًا للتنمیة األسریة بالكویت: المبحث الخامس

 .وفیھا أھم النتائج والتوصیات: مة الخات
  

  .واهللا من وراء القصد وھو یھدي السبیل
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  متهيد

لبح- لحا    .    مص

  :تعریفھا، مكوناتھا، أھدافھا: األسرة

للغـة     م�ن األس�ر وتعن�ي القی�د أو ال�ربط ب�شدة، وت�أتي بمعن�ى الع�شیرة                     :ألس في 

  ).١( أسرة الفرد أقاربھ من قبل أبیھ :فيقال

الرجل وزوجتھ وأبوی�ھ  : تعرف األسرة شرعًا على أنھا   :  االصطالحي الشرعي  المعنى
  ).٢(وأوالده وھم عشیرة الرجل 

نها  الجتماعي على  ال  ألس باالص جماعة األشخاص الذین یرتبطون  ":تع 

بروابط الزواج أو الدم أو التبني، ویعیشون معیشًة واحدًة، ویتفاعلون ُكًال م�ع اآلخ�ر       
 أدوار ال����زوج والزوج����ة، األم واألب، األخ واألخ����ت، وی����شكلون ثقاف����ة   ف����ي ح����دود

  ).٣" (مشتركة

ناتها   تتك�ون األس�رة م�ن األب واألم واألبن�اء، وإذا كان�ت ممت�دة ت�شمل األحف�اد                       :مك

  .واألجداد

فها تھدف األسرة إلى تنمیة أفرادھا من جمیع النواحي الجسمیة والروحیة  :ه

تھتم باإلنجاب وتنشئة األجیال وحفظ المجتمع، كما تھتم واالجتماعیة والنفسیة، و
  ).٤(بتحدید المكـانة االجتمـاعیـة لكـل فـرٍد في األسـرة إلعطـاء الحیـاة قیمـة ومعنى 

الوظیفة مسؤولیة یرجى من وراءھا أداء الدور المناط بھ والملقى على  :ائفها

ألسرة تمارس وظائف معینة، عاتق المسؤول عنھا، وكل فرٍد من أفراد األسرة، فا
  . ومھام محددة یجب أن تقوم بھا على الوجھ المطلوب تجاه المجتمع

الجتماعية لية  االجتماعیة،   إن اإلسالم بشریعتھ العظیمة دین المسؤولیة:لمس

 في محكم كتابھ في آیات عدة على لسان نبیھ) سبحانھ وتعالى(وقد أمر اهللا 
 :)سبحانھ وتعالى(تَّب علیھا أجزل العطاء، قال بالمسؤولیات االجتماعیة، ور

، "اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن َواْفَعُلوا): "َعّز وجل(وقال  ،"َوالتَّْقَوى َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ"
 حیث َعمَّم ،"رعیتھ كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن): "علیھ الصالة والسالم(وقولھ 

 خیر الناس أنفعھم: "وقولھ علیھ الصالة والسالم .المسؤولیة ألفراد المجتمع
  ". للناس

لتنمية  مفھوم التنمیة في إطار الفكر التنموي الشامل ومن خالل  یشیر:مفه 

العملیة : "م للتنمیة على أنھا١٩٥٦التعریفات التي نشرتھا األمم المتحدة في عام 
ن الظروف االجتماعیة التي بمقتضاھا توجھ الفرد لكل من األھالي والحكومة لتحسی

واالقتصادیة في المجتمعات المحلیة لمساعدتھا على االندماج في حیاة األمم 
   ) .٥" (واإلسھام في تقدمھا بأفضل ما یكون
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  األسرة المكونة من ال�زوجین وأبنائھم�ا ت�ربطھم وش�ائج ال�دم               :خالصة ما سب    

 إص�الح أح�والھم ف�ي       والرحم، من�اط بھ�م م�سؤولیات ش�رعیة وقانونی�ة، الھ�دف منھ�ا              
الحال والمآل ُیق�صد منھ�ا الوص�ول ألف�ضل ط�رق الع�یش الك�ریم م�ن الناحی�ة النف�سیة               

وغیرھ��ا،  بحی�ث توص��لھم إل��ى أق�صى درج��ة م��ن اإلش��باع   ...واالقت�صادیة والتربوی��ة  
قال " بالحیاة الطیبة   " المعنوي والجسدي المشروع، والُمَعبر عنھ في القرآن الكریم         

َحَی�اًة َطیَِّب�ًة َوَلَنْج�ِزَینَُّھْم     َل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُھ�َو ُم�ْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ�ھُ   َمْن َعِم"تعالى
  .) ٩٧سورة النحل " (َیْعَمُلوَن َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا

سة- ل همية   :  

همها سة في ع نقا م  ل همية    :تكم 

 تقوم بھ المؤسسات الرسمیة واألھلیة وأص�حاب         إبراز الدور الذي یمكن أن     -١
األی���ادي البی���ضاء ف���ي مج���ال التنمی���ة األس���ریة، وتوض���یح دورھ���م الخی���رّي  

  . والریادّي في المجتمع الكویتي
 تعمیق مفھوم النھضة والتنمیة األسریة لدى جمیع شرائح المجتم�ع، لتبن�ي      -٢

نوع�ة الت�ي   مشاریع تخدم األسرة وتخفف من وط�أة الظ�روف المختلف�ة والمت     
 .تمر بھا

 تق��دیم م��شاریع تنموی��ة جدی��دة یمك��ن لجمی��ع المؤس��سات الرس��میة واألھلی��ة   -٣
 .والتجاریة والوقفیة تبنیھا، ومن خاللھا یمكن النھوض بالمجتمع واألسرة 

 وض���ع التوجی���ھ األمث���ل م���ن خ���الل رس���م سیاس���ة واض���حة  للمتخص���صین     -٤
تي تؤثر في المجتم�ع     واألكادیمیین المتبنین لوضع حلول جذریة للمشكالت ال      

 .بشكٍل كبیٍر، والتي تعاني منھا األسرة  الكویتیة بشكل أخص
 األس��ري، ل��ضبط میزانیتھ��ا وترتی��ب    - االقت��صاد– تعزی��ز ال��وعي باالدخ��ار    -٥

أولویاتھ��ا، حی��ث تتعث��ر الكثی��ر م��ن األس��ر الكویتی��ة بال��دیون ل��ضعف ترتی��ب     
  .أولویاتھا كما دلت علیھا اإلحصاءات الرسمیة الحدیثة

 نشر مفھوم التخط�یط والتنظ�یم األس�ري وتی�سیر تناول�ھ للجمی�ع، م�ن خ�الل              -٦
الدورات المجانی�ة الت�ي تتبناھ�ا المؤس�سات األھلی�ة والرس�میة، وم�ن أھمھ�ا                 

  .المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة
 ت�دریب األس�ر عل��ى اكت�شاف مھاراتھ��ا، لتمكنھ�ا م�ن االس��تفادة م�ن طاقاتھ��ا        -٧

 واستثمارھا في المشاریع المختلف�ة الت�ي ی�ستفید        المھدرة بأقصى حد ممكن،   
منھا المجتمع وتوسیع مثل تلك التجارب الناجحة على محافظات الكویت مثل 

  .)مشروع من كسب یدي الناجح:  (
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  املبحث األول

  مفهوم األسرة مسؤولية النهضة والتنمية

ألس-١  لية    :  مفه مس

إلى مقالة الدكتور -وم مسؤولیة األسرة  لتوضیح مفھ-   یجدر بالذكر اإلشارة 
إن المجتمعات الغربیة نادت : " یحیى الرخاوي أستاذ الطب النفسي حیث یقول

في أواخر األربعینات من منتصف القرن العشرین إلى ضرورة التخلص من نظام 
األسرة التقلیدي لصالح الحریة المطلقة، ثم تطور الحال إلى محاولة فرنسیة 

ني شبیھ بنظام الزواج بمدة محدودة بشروط تتبع العرف، ترتب لتبني عقد مد
علیھ أن یكون للزوجین أكثر من شریك بسرعة فائقة، فتحیر األبناء إلى أي أب 

  ).٦" (وأم ینتمون 
   وھذا بالطبع ال یتماشى مع عالمنا اإلسالمي وتقالیدنا اإلسالمیة التي تستمد 

ار تربطھ المودة والرحمة، وتحیطھ نظامھا األسري من الشرع والدین، في إط
  .المسئولیة المشتركة على جمیع أفراد األسرة

لتنمية  -٢    لنهضة  لية    .ألس مس

فاألسرة ھي اإلدارة الحقیقیة التي تقوم بإعداد وتنمیة القدرات والمھارات 
  .البشریة، ألنھا النواة التي تقوم على أساسھا ترابط وتماسك المجتمع

ھنا لیس فقط عن أھمیة األسرة ومفھومھا بالنسبة للفرد أو المجتمع والحدیث 
بل القصد ما تقوم بھ األسرة من دوٍر جوھريٍّ تقدمھ من أجل الدفع بأفرادھا 
لتولي المھام الفاعلة والمؤثرة داخل وخارج إطار األسرة، فالدور الذي تقدمھ 

یة والنفسیة فقط بل في األسرة ال ینحصر في توفیر االحتیاجات التعلیمیة والصح
تنمیة وإعداد األفراد صحیًا ونفسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا، لیدفع أفرادھا بعجلة 
التنمیة إلى األمام في مختلف األنشطة والبرامج التنمویة وذلك بغرس مبادئ 

  ).٧(اإلحساس بالمسؤولیة التي ینبغي أن یتحملھا األفراد 
م بھ األسرة لتنظیم سیر مستقبل أفرادھا خاصة ناھیك عن الدور التخطیطي الذي تقو

أنھ لیس من السھل إعداد أفراد یتحملون المسؤولیة ومؤثرین في مجتمعاتھم، وذلك 
التزاید في عدد السكان والوضع االقتصادي الذي ال یمّكن األسرة من النظر في تنمیة 

ت الضروریة أفرادھا وتربیتھم التربیة السلیمة، مما جعلھا تبحث عن االحتیاجا
مقتصرة على توفیر الطعام والمسكن، بعیدًا عن الدور الحقیقي المخطط والمنظم 
لضمان مستقبل مستنیر ومتبصر في اتجاه تطویر أداء المجتمع، وتحقیق األھداف 
األساسیة من خالل تربیٍة وإرشاٍد وتأھیٍل عاٍل، فالبناء السلیم لكیان األسرة سیجعلھا 

تقیم بحسب األسس والمعاییر التي تتناسب مع فكر منتجة وتسیر في خط مس
واحتیاجات سوق العمل، وكذلك مواكبة التطور الذي لن یكون إال وفق مؤشرات 
وآلیات قادرة على إحداث التغییر وبناء قاعدة قویة من أجل الوصول باألھداف إلى 

  .حیز التطبیق واإلنجاز لخدمة المجتمع والفرد معًا
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 األسرة في عالمنا العربّي واإلسالمّي وفي الكویت     وللحقیقة إن وضع
باألخص أكثر استقرارًا مقارنة بتلك الشعوب التي تعاني أضعاف ما نعانیھ، ولكن 
ما یحوي بداخلھ من الجمود وعدم الطمأنینة وتزاید الظواھر السلبیة ما یبعث 

تیة  ، ویحتاج منا تظافر جھود الجمیع، وحتى تقوم األسرة الكویعلى القلق
 وسأقوم في بمسؤولیة النھضة والتنمیة التي كانت علیھا في مطلع الستنینات،

المبحث القادم بتناول التحدیات التي تواجھ األسرة الكویتیة، للوقوف علیھا، 
 .ومحاولة إیجاد حلوٍل جادٍة وسریعٍة لھا
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  املبحث الثاني

  التحديات أمام قيام األسرة بالنهضة األسرية

 الكویتیة خاصًة واألسرة العربیة عامة تعاني العدید من التحدیات    إن األسرة
والصعوبات، وثمة مشكالت وتحدیات مشتركٍة یجب الوقوف عندھا، وسرعة 
الشروع في إیجاد حلوٍل لھا، حتى تعود األسرة إلى سابق عھدھا من االستقرار 

  .والتآلف والمودة والرحمة

ألس جه  لتي ت يا  لتح ب  بية م  لع يتية  لك  :  

في استطالع لواقع األسرة العربیة والمشاكل التي تواجھھا األسرة العربیة تواجھ 
  .تحدیات كثیرة تتمثل في عدم استقرار المجتمع والبطالة وتدني مستوى األجور

فف��ي ال��یمن اعتب��ر مخت��صون ومھتم��ون ع��رب ق��ضایا ال��زواج المبك��ر وع��دم إج��راء       
وغیاب القوانین التشریعیة الخاصة بالقضایا األس�ریة اھ�م      الفحص الطبي قبل الزواج     

المشاكل والمعوقات التي تعاني منھا األسرة العربیة وتعرقل اھدافھا في تنمیة شاملة         
  .وتحسین أوضاعھا وقدراتھا في مواجھة تحدیات المستقبل 

شاكل استطلعت واقع األسرة العربی�ة وم�ا تواجھ�ھ م�ن م�       ) سبأ  (وكالة األنباء الیمنیة    
اجتماعیة واقتصادیة من خالل مجموعة من المختصین والخب�راء الع�رب الم�شاركین             

  .في فعالیات اإلحتفال بالیوم العربي لألسرة الذي عقد مؤخرا في صنعاء 
وفي ھذا الصدد تقول م�دیرة إدارة األس�رة والطفول�ة بجامع�ة ال�دول العربی�ة ال�وزیرة                  

ربیة تواجھ تحدیات كثیرة وبنسب متفاوتة إن األسرة الع« المفوضة منى سمیر كامل 
، مشیرة إل�ى أن ھ�ذه التح�دیات تتمث�ل ف�ي ع�دم اس�تقرار المجتم�ع والبطال�ة وت�دني              »

مستوى األجور ومشاكل اقت�صادیة ت�ؤثرعلى الجان�ب النف�سي ألف�راد المجتم�ع ومنھ�ا                 
  .تتولد مشاكل مثل العنف األسري او المجتمعي

العربی���ة وم���ا تعانی���ھ من���ھ م���ن الم���شاكل   واستعرض���ت من���ى كام���ل أوض���اع األس���رة  
  .االجتماعیة اھمھا قضیة الزواج المبكر وكذا ظھور انواع عدیدة للزواج غیر مقبولة

ودعت كامل لوجوب العمل على استقرار المجتم�ع بدای�ة م�ن حمای�ة األطف�ال وحمای�ة                 
عیة، األسرة والمرأة و تعزیز ودعم الجھود لإلرتقاء بأوضاعھم االقتصادیة و االجتما   

معتبرة ال�زواج مؤس�سة ھام�ة ت�شمل ك�ل اف�راد األس�رة الت�ي تب�دأ بشخ�صین وتنتھ�ي             
  بأس�����������������������������������������������������������������������������������������رة كبی�����������������������������������������������������������������������������������������رة 

كل البلدان العربیة موقعة على اتفاقیة حقوق الطف�ل الت�ي تح�دد إنتھ�اء س�ن         « وقالت  
 سنة وت�م اخ�ذ بن�ود اإلتفاقی�ة م�ن ال�دین اإلس�المي، إال أن�ھ یج�ب أن          ١٨الطفولة عند   

ن زواج ص��غار ال��سن س��بب الكثی��ر م��ن اإلش��كالیات ومنھ��ا ع��دم   یح��دد س��ن ال��زواج أل
الق��درة عل��ى تحم��ل اعب��اء الحی��اة ألن ال��صغار ل��م یمارس��وا طف��ولتھم وال ی��ستطیعون    

  .» انشاء جیل یتحمل مسؤلیة مجتمعات اخرى
 س�نة دولی�ا وعلمی�ا س�نًا مناس�بًا للحم�ل واإلنج�اب ولك�ن ھ�ذا ل�یس                ١٨وأعتبرت سن   

ی�ة ك�ون الجامع�ة العربی�ة الت�ي ھ�ي مظل�ة األجتم�اع العرب�ي ال          ملزما لك�ل ال�دول العرب     
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تستطیع الزام الدول العربیة تحدید سن الزواج وذلك ألن لكل دولة عربیة خصائ�صھا           
  .وظروفھا الخاصة 

ودعت مدیر إدارة األسرة والطفولة بجامع�ة ال�دول العربی�ة وس�ائل اإلع�الم وأص�حاب         
رساء قواعد استقرار المجتمع والنظر بتج�رد م�ن        الفضیلة العلماء للقیام بالتوعیة و ا     

الناحیة العلمیة فیما یخص السن المناسبة لزواج الفتاة والذي م�ن األف�ضل أن ال یق�ل           
  . سنة ١٦عن 

وف��ي ت��ونس اوض��ح نائ��ب رئ��یس منظم��ة األس��رة العالمی��ة رئ��یس الجمعی��ة التون��سیة   
 عبید البح أن مجاالت لألمھات سیدة العقربي ورئیس منظمة األسرة العربیة جمال بن

األح��وال الشخ��صیة والق��وانین الت��ي تحم��ي األس��رة واألطف��ال واألم كك��ل ھ��ي ض��من       
مقوم��ات اھ��داف األلفی��ة للتنمی��ة ف��ي ت��وفیر ال��صحة للجمی��ع و التعل��یم وتقل��یص الفق��ر 

  .ووفیات األمھات و الرضع وتوفیر مناخ سلیم لألطفال
لى فإذا أح�سنت األس�رة تھیئ�ة اطفالھ�ا          ونوه إلى أن األسرة نواة المجتمع وخلیتھ األو       

  .وشبابھا بشكل جید تستطیع ان ترفع قدرتھا على مواجھة تحدیات المستقبل
وبینا ان الزواج المبك�ر ل�ھ انعكاس�ات س�لبیة كثی�رة، فف�ي بع�ض ال�دول العربی�ة تق�وم                    
الكثیر من األسر بتزویج بناتھا وھن صغیرات، دون مراعاة حقوق الفت�اة ف�ي التعل�یم         

  .طلبات مرحلة الطفولة فزواج الصغیرات یحرمھن من ھذه الحقوقومت
وأك��دا ض��رورة واھمی��ة اإلتف��اق فیم��ا ب��ین ال��دول العربی��ة عل��ى تحدی��د س��ن مناس��ب        
لل��زواج، وك��ذا ض��رورة إھتم��ام أف��راد المجتم��ع ب��إجراء الفح��ص الطب��ي الفعل��ي قب��ل       

یة وغیرھا وت�أمین  الزواج وتعمیمھ في كل الدول العربیة للوقایة من األمراض الوراث     
  .أسرة سلیمة و جیل سلیم 

وبالكوی��ت اعتب��رت م��دیر مرك��ز ادارة الم��رأة والطفول��ة ب��وزارة ال��شؤون اإلجتماعی��ة   
والعمل بالكویت جمیلة الخلیوي عدم تحمل المسؤلیة من قبل الشباب المت�زوجین ف�ي           

ر من حاالت الكویت من اھم المشاكل التي تواجھ األسرة الكویتیة ، مدللة بوجود الكثی
الط���الق ب���سبب الالمب���االة م���ن رب األس���رة او الزوج���ة وع���دم ق���درتھما عل���ى تحم���ل 

  .مسؤلیات األسرة 
وأكدت ان موضوع الزواج م�ن اھ�م المواض�یع الت�ي یج�ب التط�رق الیھ�ا الن األس�رة                     

  .نواة المجتمع و الزوج و الزوجة اذا صلحا صلح المجتمع 
ت الط�الق ب�ین األس�رة الكویتی�ة یرج�ع ال�ى             وبینت الخلیوي ان وجود الكثیر م�ن ح�اال        

صغر السن للزوجین كما ان الشباب الكویتي مدلل وینعم بوضع اقت�صادي جی�د األم�ر               
الذي یجعلھ ی�ستھتر بالحی�اة األس�ریة وال یتحم�ل الم�سؤولیة ف�ي تك�وین حی�اة اس�ریة             

  . متماسكة وصحیحة، آملة ان یتم فرض قوانین لتحدید سن الزواج 
مان اإلجتم�اعي بمحای��ل ع�سیر المملك�ة العربی��ة ال�سعودیة عب��دالحكیم     م�دیر ع�ام ال��ض  

الشھراني أعتبر الزواج المبكر وعدم اإلھتمام بالفحص الطب�ي قب�ل ال�زواج والتعام�ل               
مع افراد األسرة األبناء والعنف األسري نقاط ومحوری�ة تع�اني منھ�ا األس�رة العربی�ة                

عربی�ة اجتماعی�ا وأمنی�ا و اقت�صادیا      وأنھ یجب عمل معالجات خاصة لحمایة األس�رة ال        
  .وتربویا وتحقیق مجتمع وأسر آمنة و سلیمة 
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اتحدى أي مجتمع مھما كانت قوت�ھ ان ی�نھض ب�دون األس�رة فھ�ي          « وقال الشھراني   
  . »نواة المجتمع فإذا كانت األسرة سلیمة كان المجتمع سلیمًا 

ول العربی��ة ب��شكل وتمن��ى ان ی��تم تطبی��ق الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج ف��ي جمی��ع ال��د    
الزامي ولیس اختیاری�ا ال�ى جان�ب مواجھ�ة ال�زواج المبك�ر ،أم�ال ف�ي أن تتف�ق ال�دول                  
العربی�ة عل�ى وض�ع خط��ط وق�رارات مناس�بة فیم�ا یخ��ص ق�ضایا األس�رة العربی��ة وأن         

  .یلمس المجتمع نتائجھا و مخرجاتھا 
 ال�زوجین  رئیس مجلس القضاء بالجزائر زبیدة شرف الدین أشارت إلى أن عدم تفھم       

للحی��اة الزوجی��ة م��ن الم��شاكل الكبی��رة الت��ى تواج��ھ األس��رة العربی��ة وع��دم المعرف��ة        
والقصد م�ن العق�د ال�ذي یربطھم�ا خاص�ة وان�ھ ف�ي بع�ض الت�شریعات یختل�ف تعری�ف               

  .الزواج و ما المقصود منھ و الھدف من عقد الزواج 
ح�سان باإلض�افة   ان الشریعة اإلسالمیة جعلت الزواج عق�د رحم�ة وم�ودة و إ        «وقالت  

  .»إلى المحافظة على األنساب 
وأك��دت أن ع��دم التع��رف عل��ى ماھی��ة ال��زواج اح��دى الم��شاكل الت��ي تواجھھ��ا األس��رة   
العربیة الى جانب المشاكل االجتماعیة التي یعیشھا الفرد العربي خاصة عندما یتعل�ق    

ینف�ق  األمر بالسكن المنفرد عن أھل الزوج أو عن�د ع�دم وج�ود عم�ل لل�زوج بحی�ث ال             
على زوجتھ، فالناحیة األقتصادیة تؤثر كثیرا عل�ى تعام�ل ال�زوج م�ع زوجت�ھ فت�صبح                  

  .الع���������������������������������شرة الزوجی���������������������������������ة غی���������������������������������ر من���������������������������������سجمة   
وأعتبرت عدم التحكم الجید في تربیة األطفال من ضمن المشاكل نتیجة آلثار العولمة            

تتب�ع  واإلنفتاح على العالم األمر الذي جعل األسرة العربی�ة الم�سلمة غی�ر ق�ادرة عل�ى           
  .اثر اوالدھا و احیانا یتفلت الولد من قبضة األبوین 

وثمنت دور منظمات المجتمع المدني في التفاع�ل م�ع ق�ضایا األس�رة مؤك�دة ض�رورة               
األھتمام بالعمل المیداني م�ن قب�ل تل�ك المنظم�ات ف�ي رص�د ومعالج�ة اوض�اع األس�رة                   

  . العربیة اكثر من الجانب النظري 
رة األس��رة ب��وزارة الرعای��ة اإلجتماعی��ة وش��ؤون الم��رأة    م��ن جانبھ��ا أك��دت م��دیر إدا  

والطفل بالسودان وعضو مجلس ادارة منظمة األسرة العربیة ال�دكتورة وداد اب�راھیم            
ح��سن خلی��ل ان ال��زواج المبك��ر م��ن اھ��م الم��شاكل اإلجتماعی��ة الت��ي ت��ؤثرعلى األس��رة  

  .العربیة 
یھ���ا الفت���اة ل���یس  وطالب���ت أن یك���ون ھن���اك ص���فات لل���سن الت���ي ممك���ن ان تت���زوج ف   

 عام�ًا ولك�ن حت�ى تبل�غ الفت�اة س�ن الرش�د، ولفت�ت         ٢٠ - ١٩بالضرورة أن تكون بین   
إلى وجود انواع غریبة من الزواج في السودان ینتج عنھا مشاكل اجتماعیة وصحیة    

  . مؤثرة على األسرة السودانیة والعربیة بشكل عام 
لیھ��ا و ب��سن مناس��بة   كم��ا طالب��ت بت��شجیع ال��زواج ال��شرعي ب��شروطھ المتع��ارف ع     

لل��زواج و تبن��ي منظم��ات المجتم��ع الم��دني و تی��سیرھا ل��زواج ال��شباب وك��ذا االتف��اق    
كمجتمعات عربیة إس�المیة عل�ى ال�صفات الت�ي یمك�ن ان تت�زوج فیھ�ا الفت�اة ف�ي س�ن              

  . عاما ١٧الرشد ولتكن 
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 وفي الیمن أوضح علي صالح عبداهللا وكیل وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل لقطاع        
التنمیة بالجمھوریة ان الزواج من اھم الموضوعات التي ت�ؤثر عل�ى األس�رة العربی�ة         

التكاف��ل التع��اون ب��ین اف��راد األس��رة     - اإلنج��اب -إلرتباط��ھ بع��دد م��ن الوظ��ائف مث��ل     
  .وااللتزامات والمسؤولیات

وأعتبر األسرة خلیة المجتمع األول�ى وتماس�ك بنیانھ�ا وتع�زز مكانتھ�ا ی�نعكس ایجاب�ا                  
  .مجتمع بشكل عام على ال

وأشار الى ان الزواج المبكر یحدث اختالالت داخل األسرة ف�ي بع�ض المجتمع�ات م�ن            
حیث تجسید المسؤولیات وااللتزامات خاصة فیما یتعلق بمسؤولیة الرجل ومسؤولیة         

  . الزوجیة من قبل المرأة و الرج�ل المراة وفیما یتعلق بالمساواة وحق االختیار للحیاة 
طاعت الدول العربیة تنفیذ الحد األدن�ى م�ن التوص�یات الت�ي تخ�رج بھ�ا       اذا است«وقال  

موض�حا  .. » اللقاءات والملتقیات المتعلقة بقضایا األسرة العربیة فھي في وضع جید         
ان التوصیات التي تخرج بھا اللقاءات لیست في الغالب ملزمة و تأخذ بھا ال�دول ف�ي                 

  .ح������������������������������������������������������������������������������������دود امكاناتھ������������������������������������������������������������������������������������ا  
عی���ة ال���ى ض���رورة ان تك���ون اإلتفاقی���ات الدولی����ة      وخل���ص وكی���ل ال���شؤون اإلجتما   

واإلتفاقی���ات العربی���ة المتعلق���ة بالق���ضایا اإلجتماعی���ة واألس���ریة الت���ي ی���تم التوقی���ع      
والمصادقة علیھا بین الدول العربی�ة ملزم�ة وت�نعكس ف�ي ق�وانین وطنی�ة تل�زم ال�دول          

اقی�ات ف�ي   والحكومات من خالل لجان التنسیق المسؤولة عن متابعة وتنفی�ذ تل�ك اإلتف            
   )١(.كل دولة بحسب ظروفھا و امكاناتھا 

كم��ا أن المت��ابع للتط��ورات العالمی��ة ف��ي مج��ال األس��رة ف��ي الغ��رب وال��شرق ،  
یمكنھ أن یرص�د مجموع�ة م�ن المتغی�رات ومح�اوالت التجدی�د ، تمث�ل أق�صى درج�ات                     
الخطورة على بناءھا ، وعلى وظائفھ�ا ، وعل�ى دورھ�ا ف�ي المجتم�ع ، س�واء دورھ�ا               

فسي كأساس یحقق المودة والرحمة والسكن ، أو دورھا اإلنجابي بإم�داد المجتم�ع        الن
بأعضاء شرعیین، حتى ال ینقرض النوع اإلنساني ، أو دورھا التربوي والذي یتمث�ل        
في نقل ثقافة وعقائد وقیم األجیال السابقة لألجیال القادمة ، أو دورھ�ا األمن�ي س�واء     

وتحریر اإلن�سان م�ن القل�ق والت�وتر وال�صراعات ،       األمن النفسي والصحة النفسیة ،      
أو دورھا المادي بوجود اإلنسان داخل بناء من الحب والقبول یطمئن فیھ على حیاتھ            
، ویؤمن فیھ مستقبلھ حیث یضمن الرعایة االجتماعی�ة والنف�سیة والمادی�ة ف�ي حال�ة               

الوظ�ائف  ھ�ذا ب�الطبع ف�ضال ع�ن الوظ�ائف األخ�رى لألس�رة ك           . الشیخوخة أو المرض    
  .االقتصادیة والسیاسة 

ون��ستطیع أن ن��ذكر أھ��م ھ��ذه المخ��اطر الت��ي تواج��ھ األس��رة عل��ى الم��ستوى      
العالمي باسم التجدید والتطویر والتحدیث والعصرنة وما شابھا من مصطلحات براقة           
مث�ل إع��ادة ص��یاغة أو إع��ادة ھیكل��ة األس��رة ، وإع��ادة مفھومھ��ا ، وإع��ادة بن��اء الق��یم  

 –نحن نعلم أن كل األدیان السماویة . بادئ المؤسسة لمؤسسة األسرة والمعاییر والم
                                                           

 ، ٢٠٠٩ ینایر ١، ) ١٤٣٣٥: (توضع في ھامش المصدر العدد رقم  ١
com.october١٤.www  
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 تؤسس األسره على أساس دین�ي كرابط�ة أو عق�د ب�ین        –بل وأغلب األدیان الوضعیة     
رج�ل وام�رأة ، یق�وم عل�ى أس�اس المع�اییر واألرك�ان ال�شرعیة ف�ي ك�ل دی�ن ، یترت��ب            

 الرج��ل –لعالق��ة علی��ھ حق��وق وواجب��ات أو التزام��ات عل��ى ك��ل ط��رف م��ن أط��راف ا     
 وھذا العق�د یرك�ز عل�ى القب�ول ال�دیني ، والقب�ول االجتم�اعي م�ن المجتم�ع                     –والمرأة  

وأھل كل من ال�زوج والزوج�ة ، وعل�ى اإلیج�اب والقب�ول واإلش�ھار وش�ھادة ال�شھود              
  .الخ . . . وضرورة وجود ولي للزوجة ، والصداق 

یفات جدی�دة لمؤس�سة األس�رة     لكننا فوجئنا خالل الخمسة عشر سنة األخیرة بتعر            
ت��روج لھ��ا بع��ض المؤس��سات الدولی��ة ، ك��أجھزة األم��م المتح��دة وبع��ض مؤس��سات         
المجتمع المدني العالمي ، حیث تعید تعریف األس�ره بأنھ�ا رابط�ة اختیاری�ة ح�رة ب�ین                

   )١( .أي اثنین یرغبان في االرتباط والمعیشة المشتركة 

يتية  لك الس  جه  يا مباش ت   :تح

في وزارة العدل  وفق مؤشرات موّثقة إلدارة التوثیقات الشرعیة : الطالق-١
الكویتیة، التي أظھرت أن معدالت الطالق كانت متقاربة في معظم السنوات خالل 

وبمتوسط حوالي % ٣٣-% ٣٠حیث تراوحت بین ) ١٩٩٥-١٩٨٢(الفترة 
  ).٨(خالل السنوات األولى % ٣١

وبمعدل عام ) ٢٠٠٧-١٩٩٥(زیادة في السنوات ثم تطورت حاالت الطالق نحو ال
خالل ھذه الفترة ، وتظھر اإلحصائیات أن أرقام العامین األخیرین % ٣٥،٤

على التوالي % ٤٧و%٤١،٦قد سجلت أعلى معدالت للطالق ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(
)٩(.  

ومن خالل تجولنا للموقع الرسمي  إدارةالتوثیقات الشرعیة التابعة لوزارة العدل 
كویت  وجدت ھناك احصائیات الخاصة بمواثیق الزواج والطالق واعدادھم بدولة ال

وتفصیال دقیقا للزواج من عمر االزواج واالجناس والمناطق السكنیة وحصر 
 ولفت ٢٠١٧للالعوام السابقة والمتوقع من حاالت الزواج والطالق حتى عام 

مع نفسي ھل االنفتاح انتباھنا  ان ظاھرة الطالق تتنامى بشكل یھدد المجتمعتساءلت 
فتعدد ت ، على العالم نقل لنا ھكذا ظاھرة علمًا انھا منتشرة بكثرة في الوطن العربي

االسباب بدأ بعدم خبرة المقبلین بضغوط ومسئولیات الزواج  ناھیك عن اسباب ان 
الزوج عاطل عن العمل وعدم التكافؤ وامور كثیرة وھناك العدید من الدراسات التى 

حثت عن االسباب نتسائل این دور رجال الدین والمشایخ وماھو دورھم في تناولت وب
ھذه ، مثل ھكذا قضیة این الجمعیات الخیریة للتصدى للظاھرة المجتمع بدأ ینھار 

وعلمًا ان المتضرر االول واالخیر ھم االطفال ھناك ، الظاھرة خطیرة في مجتمعنا 

                                                           

بحوث المقدمة للمؤتمر الدولي حول أحكام األسرة بین الشریعة اإلسالمیة واالتفاقات راجع ال) (١
 ٩- ٧الذي عقدتھ جامعة األزھر ورابطة الجامعات اإلسالمیة بطنطا من . واإلعالنات الدولیة 

أحمد الداغش ورشا الدسوقي علي وجھ / نھى القاطرجي ، و د/  ، خاصة بحوث د٢٠٠٨أكتوبر  
     .الخصوص 
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جت بكثیر من االسباب واالضرار الكثیر من الدراسات التى تناولت الموضوع وخر
یجب على المجتمعات المدنیة االخذ بنتائج ھذه الدراسات وبالرجوع للمتوقع من 

كل عام  % ٣٠حاالت الزواج والطالق یالحظ ھناك توقع بثبات نسبة الطالق الى حد 
  : المجتمع فبالنظر لألضرار على االبناء نجد التاليھناك اضرار ضخمة على 

سات الطبیة والعلمیة أن أبناء المطلقین والمطلقات یعانون من مشاكل  تؤكد الدرا-
نفسیة وجسمیة أكثر من األبناء الذین یعیشون مع والدیھم في بیت واحد، أي أن 

أبناء المطلقات أكثر عرضة لإلصابة بأمراض نفسیة وجسمیة على صعید األسرة أما 
اج یكون مصدرا للكراھیة على صعید المجتمع فإن انتشار الطالق وانحالل الزو

والخصام والتنافر والبغضاء بین أفراد المجتمع السیما من أقارب طرفي النزاع إذا 
 .تّصعد األمر إلى المحاكم

 كما ان من اآلثار االقتصادیة الواقعة على المرأة المطلقة العوز المالي والفقر الذي -
 إلى الشعور بالخوف قد یصیبھا خاصة إذا لم یكن لھا مورد رزق مستقل إضافة

والقلق على المستقبل وتراكم الھموم واألمراض النفسیة علیھا فضال عن تضاءل 
فرص الزواج مرة ثانیة لالعتبارات االجتماعیة والتقالید المترسخة حول المرأة 

 .المطلقة او القدوم لزواج اخر لتقع في مشاكل اخرى
لعاطفي ونقص الحنان بالنسبة  كما من اآلثار التي تنجم عن الطالق الحرمان ا-

لألوالد مما یؤدي إلى انحرافھم ووقوعھم في فخ المخدرات حیث إن الطالق یحدث 
صدمة وانھیار في الرباط الزوجي یؤدي إلى تشرد األبناء واألحداث ووقوعھم في 
أیدي المجرمین وباالخص المخدرات وفي تشرد األوالد وعدم الرعایة الكاملة من 

كثر الجرائم وانحراف األحداث وبالتالي یھز كیان المجتمع ویضعھ، قبل األبوین ت
عالوة على تمزق الروابط االجتماعیة، وربما یفقد استقراره ھذا فضال عن اتجاه 

بعض المطلقات إلى التسول وقد یقعن في المنزلقات األخالقیة التي ال یعصم منھا إال 
لقة أو المطلق باالكتئاب وأخیرا ولیس آخرًا قد تصاب المط، صاحب دین قوي

واالنعزال والیأس واإلحباط وتسیطر على عقولھم أوھام وأفكار وأشیاء أخرى قد 
 .تقودھم إلى ارتكاب جرائم االنتحار بسبب األمراض النفسیة حمانا اهللا منھا

كما ان ھذه الدراسات وضع تصورات ألدوار للمجتمع واالفراد من خالل التوصیات 
  :ن التوصیات لدراسات سابقةعلى سبیل المثال م

إنشاء مكاتب استشاریة بالمحاكم الشرعیة للحد من الطالق ألھمیتھا  -
القصوى في حیاتنا المعاصرة حیث إن إنشاء مثل ھذه المكاتب الضروریة 

تساعد في ضمان التوافق بین الزوجین بإذن اهللا، وان كان من األفضل إتاحة 
 وھي فكرة بحاجة الى تطبیق

ب االستشاریة للراغبین في الزواج وبشكل إجباري بحیث ال یتم ھذه المكات -
إجراء عقد النكاح قبل التأكد من حسن االختیار الزوجین لضمان التوافق 

 بینھما

 ادراج ادوار االزواج بمناھج التربیة بالمرحلة الثانویة -
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 عمل مقابالت للتأكد من أھلیة المقبل للزواج  للشروط والواجبات  -

ابعة لحدیثى الزواج للتشاور مع المكاتب للمشكالت التى عمل مكاتب مت -
 تواجھھم 

یجب على المساجد عمل ندوات مستمرة للوعظ وتثقیف الشباب بالمبادئ  -
 االسالمیة الحنیفة عن المباح من الطالق 

 مراقبة البرامج والمسلسالت التي تتناول مشكالت الطالق  -
  :تي ومن الصفحات التي كان علینا لزاما عرضھ اال

   )٢٠١٢ – ٢٠٠٨( حاالت الزواج والطالق لألعوام _ ١
  بین الكویتیین : أوال 

  )الزوج والزوجة كویتیین  ) ( ١( جدول 

  النسبة  حاالت طالق  حاالت زواج  االعوام

٢٧٫٥ ٣٤٩٧ ٩٢٣٨ ٢٠٠٨ 
٣٠٫٧ ٣٧٧٢ ٨٥١٦ ٢٠٠٩ 
٣٠٫٨ ٣٧٥٤ ٨٤٢٩ ٢٠١٠ 
٣٠٫١ ٣٨٠٩ ٨٨٣٩ ٢٠١١ 
٣٠٫٢ ٤٠٦٧ ٩٤٠٥ ٢٠١٢ 

 وانخفض العدد بالعام ٢٠١٢ والعام ٢٠٠٨ن اكثر حاالت الزواج كان بالعام ا
 بالنسبة للزواج ولكن من الناحیة االخرى یالحظ ان اعداد الطالق یزید من ٢٠١٠

  عام الى عام مما یعنى تزاید نسب الطالق ثابت بین الكویتیین 
  ٢٠١٢ -٢٠٠٨یة من ألعداد الزواج والطالق بین الكویتي بالكویت ) ١( شكل بیاني 
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 ٢٠١٢ والعام ٢٠٠٨الشكل البیاني السابق یظھر ان اكثر حاالت الزواج كان بالعام 
 بالنسبة للزواج ولكن من الناحیة االخرى یالحظ ان ٢٠١٠وانخفض العدد بالعام 

  اعداد الطالق یزید من عام الى عام مما یعنى تزاید نسب الطالق ثابت بین الكویتیین 
  ت الزواج بین زوج كویتي وزوجة غیر كویتیة حاال: ثانیا 

  )الزوج كویتي والزوجة محددة الجنسیة  ) ( ٢( جدول 

  النسبة  حاالت طالق  حاالت زواج  االعوام

٣٦٫١ ٦٢٨ ١١١٣ ٢٠٠٨ 
٦٧٫٨ ٧٩٩ ٣٧٩ ٢٠٠٩ 
٣٨٫٤ ٧٦٦ ١٢٢٧ ٢٠١٠ 
٣٦٫٠ ٧٣٣ ١٣٠٤ ٢٠١١ 
٣٤٫٧ ٧٩٩ ١٤٤٨ ٢٠١٢ 

 ٢٠٩ وانخفض العدد بالعام ٢٠١١ والعام ٢٠١٢عام ان اكثر حاالت الزواج كان بال
 حاالت الزواج ٢٠١٢ الى العام ٢٠١٠بالنسبة للزواج مع مالحظة ان من عام 

متزایدة  ولكن من الناحیة االخرى یالحظ ان اعداد الطالق جاءت مرتفعة باألعوام 
٢٠١٢ ، ٢٠٠٩.   

 -٢٠٠٨ الكویتیة من ألعداد الزواج والطالق بین الكویتي بغیر ) ٢( شكل بیاني 
٢٠١٢  

 

 ٢٠١٢ والعام ٢٠١١الشكل البیاني السابق یظھر ان اكثر حاالت الزواج كان بالعام 
 ٢٠٠٩ وانخفض العدد بالعام ٢٠١٢ الى ٢٠١٠وانھ یأخذ تزاید تصاعدى منذ 

 .بالنسبة للزواج ولكن من الناحیة االخرى یالحظ ان اعداد الطالق شبھ مستقر 
   )٢٠١٧ – ٢٠١٣( ألدنى للزواج والطالق خالل االعوام المتوقع ا: ثانیا 
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   ) ٣( جدول 

 النسبة ادنى طالق ادنى الزواج السنوات

٣٢٫٠ ٦٣٣٩ ١٣٤٥٨ ٢٠١٣ 
٣٢٫٣ ٦٣٣٦ ١٣٢٦٧ ٢٠١٤ 
٣٢٫٦ ٦٣٨٩ ١٣١٨٧ ٢٠١٥ 
٣٢٫٩ ٦٤٦٩ ١٣١٦٥ ٢٠١٦ 
٣٣٫٣ ٦٥٦٧ ١٣١٧٨ ٢٠١٧ 

 ٣٢٫٦ ٦٤٢٠ ١٣٢٥١ المتوسط

الموقع الرسمي لوزارة العدل  ) ١٤٣ – ٢٠١٢ائي السنوي الكتاب اإلحص(المصدر *
  مكتب التوثیقات الشرعیة -

 ١٣٢٥١( ان المتوقع األدنى  لحاالت الزواج  بلغ متوسطھ  ) ٣( یظھر الجدول 
داخل الكویت اما المتوقع األدنى فقد  . ٢١٠٧ -٢٠١٣خالل الخمس اعوام من ) 

حاالت الطالق ویعتبر ھذا بالنسبة ل % ٣٢٫٦ بنسبة  ٦٤٢٠بلغ متوسطھ
 .المتوسط مرتفع جدا

 

 % ٣٠یالحظ من االعداد والشكل البیاني أن التوقعات األدنى للطالق یشكل ما یقابل 
  من توقعات الزواج وھي نسبة عالیة للغایة 

  : تحلیل االرقام  
ة البیانات الرسمیة لوزارة العدل اثبتت ان حاالت الطالق بین الزوج الكویتي والزوج

كما . بالمقارنةبحاالت الزواج بنفس العام  % ٣٠٫٢ نسبة ٢٠١٢الكویتیة بلغ عام 
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 بلغ نسبة ٢٠١٢أن حاالت الطالق بین الزوج كویتي والزوجة محددة الجنسیة عام 
 ٢٠١٧ – ٢٠١٢( وأن الحد االدني المتوقع لحاالت الزواج من االعوام  % . ٣٤٫٧

لمتوسط المتوقع لحاالت الطالق لنفس  مقابل ا١٣٢٥١بلغ المتوسط المتوقع  ) 
   % . ٣٢٫٦ اى بنسبة  ٦٤٢٠االعوام 

مما یعنى ان المجتمع س�یعاني م�ن اض�رار عل�ى المطلق�ات وابن�اء المطلق�ات الب�الغین                    
ثلث المجتمع ألمھات قد یع�انین م�ن م�شكالت كثی�رة مت�شابكة ومترابط�ة م�ع انف�سھم                

  :ت االجتماعیة على سبیل المثال وابنائھم واسرھم وزمالء العمل ومن اھم المشكال
  :مشكالت اجتماعیة تتعلق بشخصھن مثل  -١

. التعرض للسخریة والتھكم. التطفل علیھن والتدخل فى األمور الشخصیة الستغاللھن
ع�دم الثق�ة   . صعوبة التكیف مع الظروف الحالی�ة . التعرض المستمر للتحرش الجنسى 

. ف��ى عالق��ات عاطفی��ة غی��ر ناض��جةالت��ورط . التع��رض لإلش��اعات. ف��ى نوای��ا اآلخ��رین
ع�دم الق�درة   . التعام�ل بنظ�رة متدنی�ة وغی�ر محترم�ة       . كثرة التعرض ل�صراعات العم�ل     

تقیی�د  .ع�دم االلت�زام بتع�الیم ال�دین    ). النظرة السیئة(الوصمة  . على التفاعل مع الرجال   
المراقب����ة الدقیق����ة . المعامل����ة ال����سیئة م����ن الوال����دین واألخ����وة. الحری����ة الشخ����صیة

رف�ض األس�رة لعالق�اتھن م��ع    . ت�شكك الوال�دین واألخ�وة ف��ى س�لوكیاتھن    . تھنلت�صرفا 
  .عدم تفھم األسرة لظروف الطالق. صدیقاتھن

  :مشكالت اجتماعیة تتعلق باالبناءمثل  -٢
توجیھ اللوم . عدم المذاكرة. غیاب القدوة أو النموذج الحسن. عصیان األبناء لألوامر
ع��دم الق��درة عل��ى تلبی��ة    . م��ن المدرس��ة التغی��ب أو الھ��روب  . والنق��د ب��شكل م��ستمر  

متابع�ة األبن�اء    . كثرة التع�رض لم�شكالت ص�حیة      . تعاطى المخدرات . احتیاجات األبناء 
  .التأخر الدراسى أو الفشل الدراسى. تدخین السجائر. خارج المنزل

  :مشكالت اجتماعیة تتعلق بالمجتمع مثل 
الفشل فى التعبیر ع�ن الم�شاعر       . العصبیة الزائدة . الشعور باإلحباط . الشعور بالوحدة 

الخ�وف  . ال�سرحان وع�دم الق�درة عل�ى التركی�ز         . العزلة الشدیدة واالنطواء  . الشخصیة
. ال�شعور باالكتئ�اب   . ع�دم الق�درة عل�ى ال�رفض       . القلق النفسى والت�وتر   . من المستقبل 

  .الشعور بالنقص. عدم الثقة بالنفس
اآلث��ار النف��سیة (س��بیل المث��ال وھ��ذه الم��شكالت ق��د اثبتتھ��ا كثی��ر م��ن الدراس��ات عل��ى   

ف��ي دراس��ة مقارن��ة ب��ین   ) واالجتماعیةالمرتبط��ة بظ��اھرة الط��الق وُس��بل المواجھ��ة    
) المجتمعین الكویتى والمصرى للدكتور الحسین عبد المنعم والدكتور أسامة الغری�ب          

  :وھي من ابرز الدراسات واھم ما خرجت من التوصیات لدراستھم كانت 
ایة الالحقة للمطلقات بھدف إعادة تأھیلھن نفسیًا واجتماعیًا، وبما االھتمام بالرع) أ  

ویمكن تحقیق ذلك من خالل تدریبھن على . یساعد فى رفع كفاءتھم االجتماعیة
مھارات حل المشكالت واتخاذ القرارات وكذلك التدریب على مھارات التفاعل 

  .االجتماعى الكفء وبصفة خاصة مع األبناء
عایة الالحقة ألبناء المطلقات أیضًا بما یتیح إعادة تأھیلھن االھتمام بالر) ب

  .ومساعدتھن على التوافق النفسي واالجتماعي والتربویاألكادیمي



 - ٣٦٨١ -

التأسیس لبرامج التدخل المبكر، بما یعین على اتخاذ إجراءات وقائیة تحول دون ) ج 
شئة تزاید معدالت الطالق، وھو ما یتحقق من خالل االھتمام ببرامج التن

  .الزواجیة والتى تقوم بھا المؤسسات العلمیة والتدریبیة المختصة
تطعیم المقررات الدراسیة بأسس التربیة الزواجیة السلیمة؛ األمر الذى یؤدى ) د 

  .إلى بناء جسور الحیاة األسریة السلیمة
العمل على إعداد جیل من المرشدین النفسیین واألخصائیین النفسیین للعمل فى ) ھا

ل اإلرشاد الزواجى، لدیھم المقدرة الكافیة لتنفیذ برامج إعادة التأھیل مجا
  .للمطلقین والمكلفات

التأسیس لجھة كفیلة برصد التغیرات التى تطرأ على حجم الظاھرة والعوامل ) و 
النفسیة االجتماعیة المرتبطة بھا، وكذلك اآلثار الناجمة عنھا، على أن تقوم 

كفیلة بتقویض الظاھرة، والحد من آثارھا السلبیة بدراسات جدوى المواجھة ال
  .على األفراد وعلى المجتمع ككل

نلخص أھم أس�باب الط�الق ف�ي المجتم�ع العرب�ي والك�ویتي لتق�ارب الع�ادات والتقالی�د                     
  :والسمات الثقافیة في طابعھا االیدیولوجي من أھمھا 

 .اختالف الطباع بین الزوجین .١
 .عدم تحمل المسئولیة .٢
 .م بالواجبات الزوجیةعدم القیا .٣
 .سوء المعاملة من الطرفین أو من أحدھما .٤
 .تدخل األھل في تفاصیل وأسرار الزوجین .٥
 .الغیرة والشك .٦
 .التقصیر في اإلنفاق .٧
                              .الفتور العاطفي من من الطرفین أو من أحدھما .٨

ال ل تبة  لمت آلثا    :ه 

 .تفكك العالقات األسریة .١
 .دة المشكالت االجتماعیة والسلوكیة في المجتمعزیا .٢
 .وجود قیود اجتماعیة على المطلقة .٣
 .حرمان األبناء من الرعایة النفسیة والصحیة واالجتماعیة .٤
 .التأثیر السلبي على األبناء قد یؤدي إلى انحرافھم وتأخر ھم دراسیًا .٥
 . تحمل الدولة أعباء مادیة كثیرة جراء زیادة حاالت الطالق .٦

الت  ل اه  حا للح م  مقت   :صيا 

 ح���سن االختی���ار الزواج���ي وانتق���اء ال���زوج أو الزوج���ة عل���ى أس���س ومع���اییر         .١
  .موضوعیة

 توعی��ة المقبل��ین عل��ى ال���زواج بم��سئولیات ك��ل م���ن ال��زوجین وك��ذا حق���وقھم           .٢
  .وواجباتھم التي تصون الحیاة الزوجیة
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 للقی��ام ب��دورھا ف��ي ح��ل المنازع��ات     تفعی��ل مكات��ب التوجی��ھ واإلرش��اد األس��ري     .٣
 ال��شئون –وزارة الع��دل (األس��ریة قب��ل وق��وع الط��الق س��واء كان��ت مكات��ب رس��میة      

  ).المبرات والجمعیات والمراكز األسریة(أو مكاتب أھلیة ... ) االجتماعیة والعمل
 توعیة األسر بالمجتمع الكویتي بأسس االختیار الزواجي الموض�وعیة والثابت�ة       .٤

تحف��ظ كی��ان األس��رة واس��تمرار الحی��اة الزوجی��ة مث��ل مراع��اة الق��یم األخالقی��ة        الت��ي 
   .والتمسك باألخالق الحمیدة

 دعم الھیئات والمؤسسات األھلی�ة التطوعی�ة القائم�ة ص�احبة ال�دور الب�ارز ف�ي                     .٥
المجتمع الكویتي، والتي تقوم باإلرشاد الزواجي وتسھم بدور فعال في العون المادي            

  .في الزواج إذا كانوا معسرینللراغبین 
تقدیم اإلرش�اد الزواج�ي حت�ى بع�د وق�وع الط�الق واالنف�صال بھ�دف تحوی�ل خب�رة                     . ٦

الطالق من حالة مؤلمة إل�ى خب�رة مفی�دة لع�دم تك�رار األخط�اء الت�ي أدت إل�ى الط�الق                 
  .واالنصھار في المجتمع وبدء حیاة جدیدة برغبة صادقة في التوافق 

ة للمتزوجین الجدد م�ن قب�ل الحكوم�ة حت�ى ال یك�ون الم�سكن       توفیر مساكن مستقل  . ٧
  .المشترك من دواعي كثرة المنازعات التي تؤدي في النھایة إلى الطالق

 إجراء فحص طبي للمقبلین على ال�زواج للتأك�د م�ن خل�وھم م�ن األم�راض الت�ي                     . ٨
  .تؤثر على اإلنجاب أو العالقات الزوجیة السویة

دث إحصائیات للھیئة العامة للمعلومات المدنیة عن وجود         كشفت أح  : العنوسة -٢    
 ألف فتاة كویتی�ة ل�م یتوق�ف قط�ار ال�زواج عل�ى محط�اتھن مم�ا أدخلھ�ن ف�ي                     ٣٠نحو  

التي تضم طبقا لھذه اإلحصائیة الفتیات ما بین سن    " العنوسة"شریحة ما یعرفون بـ     
 ٢٣جامعی�ة ف�ي س�ن     عامًا فأكثر على اعتبار أن الفت�اة تنھ�ي دراس�تھا ال    ٦٥ إلى   ٢٥

  ). ١٠(تقریبا 
كشف الوكیل المساعد لقطاع التخطیط والتطویر اإلداري في  : العنف األسري-٣

وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل األستاذة عواطف القطَّان عن ارتفاع معدالت 
 في المائة ٣٣العنف األسري في الكویت لدى المواطنین الكویتیین، حیث یعاني 

یتیة من العنف بجمیع أشكالھ، سواء العنف البدني أو المادي، أو من األسر الكو
النفسي، أو الجنسي، مشیرًة إلى أن العنف األسري أصبح قضیة مجتمعیة تقع 
مسؤولیة التصدي لھا والتعامل معھا على عدة جھات حكومیة وجمعیات أھلیة، 

ضة من مركزة على وسائل اإلعالم التي تؤثر على اتجاھات وآراء فئات عری
  ) .١١(الجمھور 

 الصادرة عن اإلدارة ٢٠١٠اإلحصائیة السنویة لعام كشفت :  المخدرات-٤
العامة لألدلة الجنائیة بأن ھناك تزایدًا واضحًا في أعداد ضحایا السموم المخدرة 

 شخصًا لقوا مصرعھم جراء تناولھم المواد ٤١في الكویت، حیث تبین أن 
جھزة األمنیة، وعلى رأسھا اإلدارة العامة المخدرة، وعلى الرغم من أن األ

لمكافحة المخدرات واإلدارة العامة للمباحث الجنائیة تلعب دورًا كبیرًا ومھمًا في 
حربھا الشرسة والمستمرة ضد تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات بكل أنواعھا، 

  ).١٢(فإن أعداد المدمنین وتجار المخدرات في تزاید 
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 الحوادث المروریة تمثل ظاھرة مؤلمة، حیث إن: المشكالت المروریة -٥
تقضي على أرواح الكثیر من األبریاء وینتج عنھا الكثیر من العاھات 
وتتسبب في خسائر ھائلة للممتلكات الخاصة والعامة، واألضرار الصحیة 
والنفسیة واالجتماعیة، وال یعد من المبالغ فیھ القول بأن ضحایا حوادث 

 ) .١٣(ملیات اإلرھابیة معا الطرق تفوق الحروب والع

تعاني األسرة الكویتیة تجاھل عام لدى الكثیر : تجاھل مؤسسات المجتمع -٦
من مؤسسات المجتمع األھلیة أو الرسمیة، وقد یكون ھذا التجاھل غیر 
متعمد، ولكنھ ال ینفي المسؤولیة التي یجب أن تقوم بھا جمیع المؤسسات 

 .للنھوض بدور األسرة

حیث ُتركز وسائل اإلعالم على القضایا : ل اإلعالمقلة اھتمام وسائ -٧
الجماھیریة التي تثیر الرأي العام، ومن أھمھا القضایا السیاسیة، باإلضافة 

وأخبار العبي الكرة والممثلین ونحوھم، إضافة إلى " المنوعات" إلى برامج 
االھتمام باإلعالنات التجاریة التي ال تراعي خصوصیة المجتمع وقیمھ، دون 

 .تسلیط األضواء الكافیة على األسرة ومشاكلھا وتحدیاتھا

یعاني أفراد األسرة الكویتیة من قلة الوعي  :قلة الوعي لدى أفراد األسرة -٨
والتوجیھ، وھم غیر قادرون على القیام بواجبھم داخل وخارج األسرة ،  مما 
ترتب علیھ عدم القیام بمسؤولیاتھم نحو المجتمع، ویظھر ذلك من خالل 

  .لسلوكیات الظاھرة في األماكن العامة التي ال تخفى على أحدا
      نخلص مما ذكرناه إلى أن األسرة الكویتیة في ظل ھذه التحدیات والمشكالت 
التي تواجھھا ُمناطة بمسؤولیة كبیرة ینبغي التنبھ واالستعداد لھا بكلِّ وعيٍَّ 

 المؤسسات الرسمیة وإدراك، وبذل الجھود المتضافرة والتعاون البناء بین
واألھلیة، وذوي الرأي وأصحاب القرار في المجتمع لتحفیز عامة المواطنین 
بشتى طبقاتھم للتراحم والبذل والعطاء حتى یكون الجمیع بمنأى عن الخطر 

  . األكبر الذي قد یھدد كل أسرة، ودفعھا نحو تحمل مسؤولیتھا في المجتمع 
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  املبحث الثالث

  سؤوليتها للنهضة والتنميةدعائم قيام األسرة مب

  یمكن النھضة باألسرة عندما تتضافر الجھود المجتمعیة من مؤسسات رسمیة 
وشعبیة لتدفع بھا نحو التحضر والرقي، والوصول بھا ألفضل مكانة لتصف 
بمصاف الدول المتقدمة، وذلك بتوفیر جمیع اإلمكانات المادیة واستغالل الطاقات 

ھا وتعلیمھا أفضل المھارات في المیادین المختلفة، البشریة المھدرة، وتدریب
فتقام الحمالت العدیدة والمتنوعة، وتشارك فیھا جمیع وسائل اإلعالم المرئیة 
والمسموعة والمقروءة، لتسیر وفق سیاسة واضحة ومدروسة على المدى 
القریب والبعید، ومراجعة كل مرحلة وتقییمھا، ووضع البرامج المتخصصة 

لمناسبة والمیزانیات المتاحة القادرة على تنفیذ أسس النھضة باألسرة واألماكن ا
والمجتمع، فإذا كان لمجتمع ما مع مختلف مؤسساتھ یسعى لتطبیق سیاسة 
واضحة ومدروسة وثابتة لتحقیق أھدافھ غالبًا ما تكون النتائج مثمرة ومؤثرة 

  .على المدى البعید
ألسرة ترسیخ إیمانھا وحبھا بعقیدتھا    فمن تلك الوسائل المستخدمة للنھوض با

وفق فكر مستنیر ووسطیة معتدلة، تؤمن بدورھا الكبیر في الحیاة، متعلمة 
مجتھدة مستغلة طاقتھا للبناء وعمارة األرض، تعزز بناءھا النفسي داخل 
األسرة، وتكمل بناءه المادي خارجھا، تصلح وتسعى لتدارك األخطاء، وتعتقد 

كن لھ الوالء وألسرتھ بالوفاء، لعلمھ بدفء العالقة أنھا ضمن نسیج وطن ی
وتكامل األدوار، وأن أطیافھ وإن تنوعوا فھم نسیج واحد تكاملوا في مسیرة 

  .استقرار مجتمعھم
  ومن سبل نھضتھا الوعي والفھم فكلما كان أفرادھا یقومون بأدوارھم 

ھم ریاح المرسومة لھم بوعي وإدراك كانت مستقرة ومتماسكة مھما عصفت ب
الزمن، وإن إشباع حاجاتھا ال یكون على حساب اآلخرین، وشعارھم األلفة 
واإلیثار والتضحیة، وھذه المعاني رسمھا اإلسالم، فھي تخدم قیمھ وتسعى 

  .      لنشرھا لیعم األمن واألمان في ربوعھا
   ومن خالل ما سبق یرى الباحث أن األسرة وشاج قوي، تداخلت فیھ روابط 

والمشاعر، تقوم بمھام كبیرة ووظائف معینة، وإن تباعدت أجسادھم فقد الدم 
  .تواصلت قلوبھم، تسعى للعیش الكریم والتفاعل اإلیجابّي مع المجتمع

 كما توصل الباحث إلى أن النھضة باألسرة ال تكون إال بالتركیز على المحاور 
  : التالیة

ضاري ال یكون إال بمسایرة إن مواكبة الركب الح:  التعلیم وتطویر قوانینھ-١
أحدث األسالیب العلمیة واكتشافاتھا، وتشریع القوانین الصادرة من المؤسسات 
الرسمیة للدول، وتطویره بما یخدم األسرة الكویتیة، من الجانب االجتماعي 

  . والتربوي
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إن أھم : نشر ثقافة التوعیة األسریة ووسائلھا للوصول إلى االستقرار األسري -٢
االستقرار األسري ھو الوعي واإلدراك للمسؤولیة الملقاة علیھم، وال یتم ذلك جوانب 

إال بتضافر الجھود من المؤسسات الرسمیة واألھلیة معا، فبالتوعیة وتوسیع نطاقھا 
  .قدر اإلمكان ستؤتي ثمارھا

فالجھود األحادیة ال :  أن تساھم جمیع المؤسسات الخیریة في التنمیة األسریة-٣
قیق األھداف المرجوة، فالبد من توحید الجھود وتنظیمھا وبذل جمیع تكفي لتح

اإلمكانات التي تحقق الغایة المرجوة أما إذا كانت الجھود مشتتة فمھما بلغت قوة 
ذلك النشاط فلن یعطي بریقھ واستمراره الممتد على ماُرسم لھ من منھج 

  . .حضاري
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  املبحث الرابع

مة لألوقاف بدولة الكويت يف  مناذج من مشاريع األمانة العا

  النهوض بالتنمية األسرية

   سعت األمانة العامة لألوق�اف لتنوی�ع أن�شطتھا وم�شاریعھا لتخ�دم األس�رة بأس�لوب              
ممیز وفعال، واتسمت الم�شاریع بال�شراكة المجتمعی�ة لتوس�یع دائ�رة خ�دماتھا وفیم�ا                 

اف أو شاركت فیھ�ا ف�ي   یلي عرض ألھم المشاریع التي قامت بھا األمانة العامة لألوق 
  :مجال تنمیة األسرة

 . الصندوق الوقفي لرعایة األسرةمشروع -١
 .مركز تقویم وتعلیم الطفل -٢
 .مركز التوعیة األسریة -٣
 .وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة -٤

   وھذه المشاریع توضح تبني األمانة العامة لألوقاف بدولة الكویت لمفھ�وم التنمی�ة             
خالل مشروعات ممیزة تخدم بھا األسرة وتنمي طاقاتھا وتستثمر األسریة، وذلك من   

جھودھا من خ�الل الم�شاركة المجتمعی�ة م�ع مؤس�سات الدول�ة المختلف�ة س�واًء كان�ت                 
  .حكومیة أو أھلیة في سبیل النھوض بالتنمیة األسریة

إن األمانة العام�ة لألوق�اف ت�رى ف�ي مفھ�وم التنمی�ة األس�ریة مفھوم�ًا جدی�دًا ف�ي              "
مع الكویتي لھ مدلوالت عمیقة ذو آثار طیبة على األسرة الكویتیة، ول�ھ أھ�داف             المجت

ا س��امیة ت��ساعد عل��ى ت��رابط األس��رة وتحق��ق غایتھ��ا وتجعلھ��ا مفی��دة لجمی��ع أفرادھ��      
وم�ن أھ��م أدوار األمان�ة العام��ة لألوق�اف تبن��ى مث�ل تل��ك      وللمجتم�ع ال��ذي تع�یش فی��ھ،  

رة سعیدة ناجحة لمجتمع أف�ضل ف�ي ظ�ل    المفاھیم والمشاریع التي تسعى نحو بناء أس 
تف��اھم وتع��اون أس��ري یق��وم عل��ى أس��س س��لیمة وناجح��ة، وست��سعى األمان��ة العام��ة      
لألوقاف إلى دعم مفھوم التنمیة األس�ریة وتق�دیم الم�شاریع التنموی�ة الت�ي ُتفع�ل دور               
الشباب وتدعم استقرار األسرة وتنمیة المجتمع، فقد حرصت األمانة العام�ة لألوق�اف         

ى التعاون مع المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة لما لھا من الخبرة والكفاءة والثق�ة،      عل
  .)١("مؤكدًا أن المبرة ستساھم في تسویق الوقفیة بفاعلیة

                                                           

األمین العام لألمانة العامة (عبدالمحسن الجار اهللا الخرافي، : مقابلة شخصیة مع الدكتور ) ١(
، الكویت، األمانة العامة "دور األمانة العامة لألوقاف في النھوض بالتنمیة األسریة "، )لألوقاف

  . صباحًا١٠م، الساعة ١١/٧/٢٠١٢لألوقاف، األربعاء 
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هميتها  كل منها يع لبيا  لمشا فيما يلي ع لتل    :  

  .مشروع الصندوق الوقفي لرعایة األسرة: أوًال
 الوقفي لرعایة األسرة، تم استدعاء كل من الھیئة العامة          بمبادرة من الصندوق  

لشؤون الُقّصر، ووزارة التربیة، وذلك لتكوین لجنة مھمتھا مساعدة األسرة التي 
تتع��رض أفرادھ��ا للعدی��د م��ن الم��شكالت االجتماعی��ة والتربوی��ة، نتیج��ة للغی��اب         

 .المفاجئ لرب األسرة بسبب الوفاة، أو اإلیداع في السجن
ى الصندوق ال�وقفي لرعای�ة األس�رة بالتن�سیق م�ع الجھت�ین إل�ى ص�یاغة                     ویسع

ب��رامج تأھیلی��ة متكامل��ة لجمی��ع أف��راد ال��شریحة الم��ستھدفة، وذل��ك باالس��تعانة         
بمؤس����سات الدول����ة المختلف����ة، والمھتم����ین م����ن االخت����صاصیین ف����ي الب����رامج    

 .)١(االجتماعیة
األس�رة ال�سلیمة ال�سویة        وحیث إن األسرة تمث�ل الن�واة األول�ى ف�ي المجتم�ع ، ف              

تنبت النبت الصالح،  وم�ن ھن�ا ك�ان دور األس�رة ف�ي بن�اء الف�رد ال�صالح الن�افع،                      
فإذا أردنا مجتمعًا فاضًال البد من أن نرس�ي القواع�د األص�یلة والمب�ادئ ال�صالحة                  
في النفوس البشریة أوًال وھ�ي ح�ب الخ�الق س�بحانھ وح�ب ال�دین وح�ب الرس�ول                 

ساسیات الفط�رة ال�سلیمة، ف�إذا م�ا تحق�ق ھ�ذا األم�ر ل�م            وحب الخیر وغیرھا من أ    
نح��تج إل��ى أوص��یاء وال إل��ى م��صلحین وعن��دھا س��تكون األس��رة منب��ت ك��ل خی��ر       

  .وفضیلة وعلى أساسھا ینشأ مجتمع صالح وسوي
  وحرصًا من األمانة العامة لألوقاف على تنمیة المجتمع قامت م�شكورة بجھ�ود              

ت االجتماعی�ة قب�ل وقوعھ�ا وح�ین وقوعھ�ا          كبیرة تسعى بھا إلى معالجة الم�شكال      
حتى ال تتفاقم وتكبر ، ونحن بحاجة ماسة على من یرش�دنا ویقومن�ا عل�ى ال�نھج                  
ال��سلیم فمھ��ا زاد عل��م اإلن��سان العمل��ي فھ��و أح��وج م��ا یك��ون إل��ى العل��م ال��دیني         
والنفسي الذي یدخل القلب وال یخرج منھ ھذه ھي التنمیة التي نسعى لھ�ا ونأم�ل             

 ، فتنمی��ة الف��رد الب��شري أم��ر ل��یس بالم��ستحیل ولكن��ھ باإلمك��ان إذا م��ا    أن نج��دھا
تتبعن��ا كاف��ة الط��رق المؤدی��ة إلی��ھ وبع��دھا نك��ون ق��د حققن��ا فع��ًال حلم��ًا ین��شده ك��ل    

  .المسلمین وھي البیئة التنمویة الرشیدة ذات الفعالیة الكبیرة
قفي لرعای�ة     لذلك خصصت األمانة العامة لألوقاف أمواًال موقوفة لل�صندوق ال�و          

األس��رة قیمتھ��ا ملی��وني دین��ار، وعھ��دت إلی��ھ باتخ��اذ ك��ل م��ا یل��زم ل��دعم األس��رة       
ورعای��ة األبن��اء واالھتم��ام بالم��شاكل والظ��واھر االجتماعی��ة والتب��صیر بوس��ائل       

  .)٢(معالجتھا
  : نبذة عن الصندوق الوقفي لرعایة األسرة-

                                                           

  .٥٠٩، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي"، إقبال عبدالعزیز الُمَطوع) ١(
، دولة الكویت، األمانة العامة "الصندوق الوقفي لرعایة األسرة"األمانة العامة لألوقاف، ) ٢(

  ١م، ص١٩٩٧لألوقاف، 
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لت�ي أن�شأتھا األمان�ة        الصندوق الوقفي لرعای�ة األس�رة أح�د ال�صنادیق الوقفی�ة ا            
العامة لألوقاف في دولة الكویت، وقد أنشئ ھذا الصندوق ب�القرار ال�وزاري رق�م       

تحقیق��ًا ألھ��داف س��امیة ف��ي إحی��اء س��نة الوق��ف وتط��ویر مج��االت      ) م٦/١٩٩٥(
 .)١(صرف ریعھ وتفعیل دوره داخل المجتمع الكویتي

 خاص�ًا لرعای�ة األس�رة         ولقد كان إن�شاء األمان�ة العام�ة لألوق�اف ص�ندوقًا وقفی�اً             
خط���وة موفق���ة ف���ي س���بیل رعای���ة األس���رة وتقویتھ���ا ودع���م نجاحھ���ا بالم���ساندة   
االجتماعی��ة الخیری��ة والم��ساعدة عل��ى تخط��ي ال��صعاب والعقب��ات الت��ي تم��ر بھ��ا،   
وھي ب�ذلك تحق�ق ھ�دفًا اس�تراتیجیًا ل�دیھا یتمث�ل ف�ي التنمی�ة االجتماعی�ة والرق�ي                     

  .)٢(بالمجتمع إلى أعلى المستویات
 وك��ذلك ف��إن األمان��ة العام��ة لألوق��اف إذ تخ��صص ص��ندوقًا وقفی��ًا خاص��ًا لرعای��ة    
األسرة فإنما ھي تلبي أمرًا إسالمیًا أساسیًا برعایة األسرة واالھتمام بھا وحفظھا 
م��ن التفك��ك وال��ضیاع، ولق��د ك��ان للوق��ف اإلس��المّي من��ذ وج��وده اھتم��اٌم كبی��ٌر           

عل���ى اس��تقرار المجتم���ع وتزكیت���ھ  ب��النواحي االجتماعی���ة واألس���ریة مم��ا س���اعد   
وإعم��اره بالعالق��ات اإلن��سانیة الراقی��ة، حی��ث وقف��ت أوق��اف كثی��رة عل��ى م��ساعدة  
ال��راغبین ف��ي ال��زواج ب��سخاء ، وتق��دیم ثی��اب الع��رس وحلی��ة إل��ى الع��روس الت��ي   
تفتقدھا لیلة الزفاف، وأخرى إلمداد األمھات بالحلی�ب وال�سكر لتغذی�ة أطف�الھن ،                

تام ، وأوقاف إلیواء النساء اللواتي یتعرضن لنزاعات زوجیة وأوقاف لرعایة األی
  .)٣(عنیفة والعمل على اإلصالح بینھن وبین أزواجھن وغیر ذلك

  وھكذا َقدَّم الوقف اإلسالمي خدماٍت جلیلٍة لألسرة ولألمة اإلسالمیة حیث س�اھم    
  .ةفي رقي المجتمع واستقراره وھذا ما یریده الصندوق الوقفي لرعایة األسر

  :)٤( الھدف من إنشاء الصندوق الوقفي لرعایة األسرة-
   وض��ع ال��صندوق ال��وقفي لرعای��ة األس��رة أھ��داف رئی��سیة لن��شاطاتھ وأعمال��ھ     
تنبثق كلھا من الغایة والھ�دف الرئی�سي لل�صندوق وھ�و رعای�ة األس�رة الكویتی�ة                  

  :بجمیع أفرادھا وھذه األھداف ھي
یھدف الصندوق إلى توفیر كافة أوجھ : توفیر أوجھ الرعایة المناسبة لألسرة     -١

الرعایة الالزمة لألسرة من النواحي الثقافیة والنفسیة والترویحیة وفي مج�ال   
 .االستشارات االجتماعیة

 من المالح�ظ أن األس�رة    :تھیئة المناخ المناسب المساعد على تماسك األسرة       -٢
ة الكویتیة قد تقلصت وتن�اقص حجمھ�ا كم�ا ض�عف دورھ�ا ف�ي المجتم�ع نتیج�          
 .انشغال أفرادھا واالتجاه نحو أنشطة ومجاالت یغلب علیھا المصلحة الفردیة

                                                           

، دولة الكویت، األمانة العامة "أدلة تعریفیة: صندوق رعایة األسرة"األمانة العامة لألوقاف، ) ١(
  .٣م، ص١٩٩٦ ھـ ،١٤١٧لألوقاف، 

  .٥٠٩،  ص "مشروع قانون الوقف الكویتي"إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، ) ٢(
  .٣،  ص"أدلة تعریفیة: صندوق رعایة األسرة"األمانة العامة لألوقاف، ) ٣(
  .٣المرجع السابق ، ص) ٤(
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  ول��ذلك ف��إن ال��صندوق ال��وقفي لرعای��ة األس��رة ی��سعى إل��ى إع��ادة وحف��ظ وتقوی��ة   
  :تالحم األسرة   وتماسكھا من خالل

  . توفیر مواد مخصصة لجمیع أفراد األسرة لممارسة األنشطة المشتركة-أ
شطة اجتماعی�ة لجمی�ع أف�راد األس�رة بھ�دف إیج�اد م�ساحات                إعداد برامج وأن   -ب

 .أطول من الوقت یتعایش فیھا أفراد األسرة جمیعًا
 التوجیھ بشتى صور اإلعالم نحو التواص�ل الم�ستمر ب�ین أف�راد األس�رة وم�ن                 -ج

 .یتصل بھم من القرابة والصالت األسریة كالمصاھرة وذوي األرحام
یح�رص ال�صندوق م�ن أج�ل      : لمشاكل األس�ریة   حمایة األسرة من الوقوع في ا      -٣

  :)١(وقایة األسرة من المشاكل على
 رص��د المتغی��رات ذات الم��ردود ال��سلبي الت��ي تح��یط باألس��رة س��واء أكان��ت تل��ك  -أ

المتغی�رات ثقافی�ة أو اجتماعی�ة أو غی�ر ذل�ك، م�ن خ�الل مجموع�ة م�ن الدراس��ات          
  .واألبحاث

 خ�الل عق�د الم�ؤتمرات والن�دوات        توعیة األسرة بھذه المتغیرات وآثارھ�ا م�ن        -ب
والن���شرات اإلعالمی���ة والب���رامج التلفزیونی���ة واإلذاعی���ة، مم���ا یجن���ب األس���رة        

 .والمجتمع الكثیر من المعاناة في حل المشكالت الناجمة عن تلك المتغیرات
ب�دأت  :  االھتمام بالمشكالت والظواھر االجتماعیة والتبصیر بوسائل معالجتھا   -٤  

على األسرة الكویتیة وتترك بصامتھا على الحیاة االجتماعیة مع ریح التغییر تھب 
بدء االنتعاش االقتصادي واالنفتاح على العالم الخارجي ، وق�د أف�رزت تل�ك الری�اح          
العدید من الم�شكالت والظ�واھر االجتماعی�ة ال�سلبیة كت�أخر س�ن ال�زواج ، وزی�ادة               

الستعانة بالخ�دم، وھ�ذا مم�ا       نسبة العنوسة وارتفاع نسبة الطالق واآلثار السلبیة ل       
جعل ال�صندوق ال�وقفي لرعای�ة األس�رة ی�سعى إل�ى رص�د تل�ك الم�شكالت ، ویعم�ل                      
بالتعاون مع الجھات الرسمیة والشعبیة لوض�ع الحل�ول الت�ي ت�ساعد ف�ي الح�د م�ن               

  .ھذه المشكالت ومحاولة التغلب علیھا
  : أھم انجازات الصندوق الوقفي لرعایة األسرة

في لرعایة األسرة عدة إنجازات نبتت م�ن خ�الل أھداف�ھ وغایت�ھ            للصندوق الوق 
السامیة ودوره في رعایة األسرة الكویتیة بجمیع أفرادھ�ا بت�وفیر أوج�ھ الرعای�ة            
المناسبة لألسرة، وتھیئة المناخ المناسب المساعد على تماسك األسرة وحمایتھا  

اھر االجتماعی��ة م��ن الوق��وع ف��ي الم��شاكل األس��ریة واالھتم��ام بالم��شكالت والظ��و  
  . )٢(والتبصیر بوسائل معالجتھ

ناجحة في            بتكا نافعة  ك على  لم يع  مشا مج  ب ة  نش شتمل  ق 

ك منها ما يلي ألس ن   :مجال تنمية 

                                                           

  .٥١٠، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي"إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، ) ١(
أموال الوقف أسھمت في تحقیق األمن المجتمعي وغطت جمیع جوانب "بي، عبداهللا الُمَحیَل) ٢(

  .٥، ص ١٩/٣/٢٠٠٨، األربعاء ١٩٦، الكویت، جریدة النھار الكویتیة،  العدد "الحیاة في الكویت
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  :المشاریع: أوًال
  : أھم مشاریع الصندوق الوقفي لرعایة األسرة-

 .مشروع بیت السعادة الوقفي  - أ
 .مشروع من كسب یدي  - ب
 .ع مركز االستماعمشرو  - ج
 . مشروع إصالح ذات البین-د

  . المشاریع الفرعیة-
  .مشروع البرامج التأھیلیة ألسر القصر -١
  .مشروع اقترب أكثر من أسرتك -٢
 .مشروع البناء األسري -٣

  :البرامج واألنشطة: ثانیًا
  ).دور المؤسسة الوقفیة في خدمة األسرة الكویتیة(المؤتمر المغلق  -١
 . التوعیة األسریةحمالت إعالمیة في مجال -٢
 .إعالنات الجسور -٣
 .معرض الصور الفوتوغرافیة -٤
 ).تحت العشرین(، ومجلة )منطقة بیان(دعم مالي لمركز تنمیة المجتمع  -٥
 .التنسیق مع المؤسسات االجتماعیة والنفسیة -٦
 .المشاركة في المعارض -٧
 .إصدار كتب في تربیة األبناء -٨

تي قدمھا المشروع الوقفي لرعای�ة  وفیما یلي عرض للمشاریع والبرامج واألنشطة ال     
  : مشروع بیت السعادة الوقفي-أ: األسرة

   ویھ���دف الم���شروع إل���ى وقای���ة المت���زوجین الج���دد م���ن الوق���وع ف���ي الم���شكالت،    
ومتابعتھم وتوعیتھم اجتماعی�ًا وإص�دار منتج�ات تھ�تم ب�المتزوجین، وعم�ل دراس�ات                

  ).١(اجتماعیة عن مشكالتھم لتوقیھا مستقبًال
  : إنشاء مشروع بیت السعادة الوقفي سبب -  

    للط��الق أث��ره ال��سیئ عل��ى المجتم��ع وعل��ى األس��رة ب��شكٍل خ��اٍص، ولم��ا ش��اھدت      
) م٩٣/٩٤ل��سنة % ٢٩،٩( األمان��ة العام��ة لألوق��اف ن��سبة الط��الق ق��د وص��لت إل��ى    

أكتوبر ١قامت بتبني مشروع بیت السعادة الوقفي ، حیث بدأ العمل الفعلي لھ بتاریخ           
، وال�ذي   "الفرح�ة بلجن�ة م�صابیح الھ�دى       " تعاون والتنسیق مع م�شروع      م بال ١٩٩٦

كان لھ السبق في ھذا المیدان عن طریق رعایة األسرة الكویتیة المتزوجة حدیثًا وقد 
إض��افة إل��ى ) م١٩٩٦(ھدی��ة ف��ي س��نة  ) ٥٠٠٠(بل��غ ع��دد الھ��دایا الموزع��ة ح��والي  

دورة تدریبی�ة ف�ي دول�ة    ) ٢٠٠(الدورات التدریبیة للمتزوجین والتي بلغ�ت أكث�ر م�ن     
الكویت، ودول الخلیج العربي حتى وص�لت إل�ى الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة ، والت�ي                  
كان لھا عظیم الفائدة في زیادة التماسك األسري واأللفة والمحبة بین ال�زوجین، وق�د     

                                                           

  .٥١١، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي"إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، ) ١(
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تبین أث�ر ذل�ك م�ن خ�الل التقی�یم ال�ذي ی�وزع عق�ب ك�ل دورة تدریبی�ة لك�ل م�ن ح�ضر                            
 ).١(ذه الدورات ومن خالل ردود األفعال على بعض الدورات والبرامجوشارك في ھ

 :)٢(أھداف المشروع
  . وقایة المتزوجین الجدد من الوقوع في المشكالت العائلیة وتوعیتھم اجتماعیًا:أوًال 
  . متابعة المتزوجین الجدد وتوعیتھم اجتماعیًا:ثانیًا
  .جتماعیًا إصدار منتجات تھتم بالمتزوجین الجدد ا:ثالثًا
  . عمل دراسة اجتماعیة عن مشكالت المتزوجین الجدد:رابعًا

ومن أھم أھداف الم�شروع تحقی�ق ال�سعادة الزوجی�ة، فال�سعادة الزوجی�ة عب�ارة ع�ن                   
شعور الزوجین بتوافقھما وتفاعلھما معًا بالسكن والمودة والمحبة، ومن أھم أس�باب       

  .)٣(في العالقات اإلنسانیةالسعادة الحب والتفاھم والصداقة، وكذلك الجمال 
  :)٤(وسائل المشروع

بی��ت " ی��تم توزی��ع ھدی��ة باس��م  : توزی��ع ھ��دایا للمت��زوجین الج��دد ف��ي ق��صر الع��دل  - أ
على جمیع األزواج الُجدد، بحیث ال ت�ستكمل وثیق�ة عق�د ال�زواج إال           " السعادة الوقفي 

  .ھ الھدیةمن خالل مرور المتزوج حدیثًا على مكتب المشروع في قصر العدل وتسلیم
 ترك��ز ال��دورات التدریبی��ة عل��ى مفھ��وم الحی��اة الزوجی��ة      : إقام��ة دورات تدریبی��ة -ب

وفن��ون التعام��ل م��ع الم��شكالت والخالف��ات الت��ي ق��د تط��رأ ف��ي بدای��ة الحی��اة الزوجی��ة     
  .والطریقة المثلى لعالجھا ، ویتم دعوة المتزوجین الجدد لحضور الدورات

ا مشروع بیت السعادة الوقفي مجموعة دورات    ومن أمثلة تلك الدورات التي نظمھ
، ودورة أخ��رى )س��منة عل��ى ع��سل(تدریبی��ة متخص��صة ف��ي الحی��اة الزوجی��ة بعن��وان 

، كما أقام المشروع مجموع�ة دورات       )مھارات متقدمة في العالقات الزوجیة    (بعنوان  
، )المف���اتیح ال���سریة لفھ���م أس���رار الرج���ل والم���رأة الكویتی���ة   (أخ���رى تح���ت عن���وان  

  .)٥()المقارنات القاتلة( أخرى من الدورات تحت عنوان ومجموعة
 ویھدف إلى تأھی�ل المت�زوجین للمرحل�ة الجدی�دة     : برنامج تأھیل للمتزوجین الجدد -ج

والتع��رف علیھ��ا وعل��ى كیفی��ة التعام��ل ب��ین المت��زوجین الج��دد والطریق��ة المثل��ى لح��ل  
  .المشكالت

اس��لتھ بری��دیًا عل��ى العن��وان     بع��د أخ��ذ عن��وان ال��زوج ی��تم مر    : الحم��الت البریدی��ة -د
الم��سجل، وی��تم تزوی��ده بالمنتج��ات الت��ي ی��صدرھا المكت��ب س��واء أكان��ت مق��روءة أو     

                                                           

  .٥، ص"أدلة تعریفیة: ة األسرةصندوق رعای"األمانة العامة لألوقاف، ) ١(
  .٥١١، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي" إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، )٢(
، السنة ١٠، مجلة وقفي، العدد "مشروع بیت السعادة الوقفي" األمانة العامة لألوقاف، )٣(

  .٦م، ص ١٩٩٧ ھـ ،١٤١٨األولى، الكویت، األمانة العامة لألوقاف، رجب 
 ھـ ١٤١٦، الكویت، وزارة األوقاف، "مشروع بیت السعادة الوقفي"لعامة لألوقاف،  األمانة ا)٤(
  .٥، ١م، ص ١٩٩٥/ 
  .٦، مجلة وقفي،  ص "مشروع بیت السعادة الوقفي" األمانة العامة لألوقاف، )٥(
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م��سموعة ف��ي المج��االت االجتماعی��ة، ویك��ون الھ��دف م��ن ذل��ك ھ��و التواص��ل لتحقی��ق   
  . )١(التوعیة االجتماعیة المنشودة من ھذا المشروع

، وأس��الیب ال��سعادة الزوجی��ة  إقام��ة الن��دوات والمحاض��رات الت��ي توض��ح ط��رق   -ھ��ـ 
  .یلقیھا متخصصون في مجال األسرة والتنمیة االجتماعیة

   إن الظروف العائلیة التي م�رت بھ�ا األس�رة الكویتی�ة خاص�ة بع�د الع�دوان العراق�ي                 
م وم�ا خلف�ھ م�ن آث�ار نف�سیة واجتماعی�ة عل�ى جمی�ع                 ١٩٩٠على دول�ة الكوی�ت ع�ام        

طة والخدمة یأخذ دوره ف�ي االنت�شار كوس�یلٍة      أفراد األسرة، جعل ھذا النوع من األنش      
  . عصریٍة وسھلٍة لحل المشكالت االجتماعیة والنفسیة لألسرة الكویتیة

   : مشروع مركــز االستمـــاع-ب
  :التعریف بالمشروع

  ھ��و أح��د مع��الم التنمی��ة االجتماعی��ة ف��ي دول��ة الكوی��ت، وھ��و النم��وذج الف��ذ لثم��رات   
  . وعي تحت المظلة الحكومیةالمزیج بین العمل الوقفي التط

    ویعد مركز االستماع أحد الم�شاریع الوقفی�ة الت�ي یتبن�اه وی�شرف علیھ�ا ال�صندوق           
ال��وقفي للتنمی��ة العلمی��ة واالجتماعی��ة ف��ي األمان��ة العام��ة لألوق��اف، وذل��ك تماش��یا م��ع    
الرؤی��ة ال��شاملة ألغ��راض الوق��ف التنموی��ة، وھ��و انعك��اس ص��ادق لتطلع��ات التنمی��ة        

  . عیة في دولة الكویتاالجتما
  .)٢(لھذه األسباب

  :نشأة المشروع
   إن مركز االستماع یعد أحد معالم التنمیة األسریة في الكویت، كما أنھ یعد انعكاس�ًا              
ص��ادقًا لتطلع��ات التنمی��ة المجتمعی��ة ف��ي بل��دنا الحبی��ب ، فم��شروع مرك��ز االس��تماع         

مج��ال تنمی��ة     إلنف��اق ف��ي بمثاب��ة ص��یغة تنظیمی��ة اعتم��دتھا األمان��ة ل    م��شروع وقف��ي  
م ، وك�ان الھ�دف من�ھ م�ساعدة     ١٩٩٩ فبرای�ر   ١٤المجتمع، حیث أنھ بدأ نشاطھ ف�ي        

جمیع أفراد األسرة للتغلب على المشكالت النفسیة واالجتماعیة والتربویة بم�ا یحق�ق             
  .)٣(التوافق النفسي والتكیف االجتماعي والنجاح التربوي

ضل المشاریع التي تقدم خدمًة متمیزًة في مجال    ویعد مشروع مركز االستماع من أف
االست��شارة النف��سیة واالجتماعی��ة والتربوی��ة، بھ��دف تحقی��ق التواف��ق والتكی��ف لط��البي 
ھذه الخدمة، إن االستشارة التي یقدمھا أخصائیو مركز االستماع، تتم فقط ع�ن طری�ق     

  .)٤(الھاتف

                                                           

  .٥١٣، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي" إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، )١(
، الكوی���ت، األمان���ة العام���ة لألوق���اف،  "م���شروع مرك���ز االس���تماع"، األمان���ة العام���ة لألوق���اف) ٢(

  .١م، ص٢٠١٠
، "مرك��ز االس��تماع یتماش��ى م��ع الرؤی��ة ال��شاملة ألغ��راض الوق��ف التنموی��ة"إیم��ان الحمی��دان، ) ٣(

  .١٩م، ص ٢٠١٠ أكتوبر ٢٠، ١٢٩٧٦جریدة الوطن الكویتیة، الكویت، العدد 
  .١، ص"ز االستماعمشروع مرك"األمانة العامة لألوقاف، ) ٤(
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وباش�ر عمل��ھ ف��ي  " ال��ساخنالخ�ط االجتم��اعي  "    وك�ان یطل��ق علی��ھ ف�ي بدای��ة األم��ر   
م، وكان�ت تق�دم م�ن خالل�ھ االست�شارات ف�ي المج�االت النف�سیة                 ١٩٩٧بدایة األمر عام    

واالجتماعیة والتربویة عبر الھاتف، وھي تجربة جدیدة ذات ثمار عظیمة على األسرة 
  ).١(والمجتمع

قت    إن كثیرًا من أفراد المجتمع یعجزون عن شق طرق حیاتھم بوسائل ناجحة في و       
ازدادت فی���ھ العالق���ات االجتماعی���ة تعقی���دًا وت���شابكًا، م���ن ھن���ا أت���ت فك���رة الم���شروع     

 للتغل��ب عل��ى – رج��اًال ون��ساًء عل��ى اخ��تالف أعم��ارھم  -لم��ســـاعدة أفــــ��ـراد المجتم��ع
المشكالت النف�سیة واالجتماعی�ة الت�ي یواجھونھ�ا، إن التب�صر بط�رق النج�اح وتج�اوز                  

 ومھ�ارات فائق�ة، كثی�ر م�ن الن�اس یفتق�ر إلیھ�ا لھ�ذه         األزمات یحتاج إلى خبرات طویلة   
 .)٢(األسباب نحن معكم

 ویندرج مشروع مركز االستماع ضمن المشاریع المھمة المنبثقة من مشاریع األمانة        
العام��ة وینف��ق علیھ��ا م��ن ری��ع األوق��اف، ویق��وم م��ع المرك��ز بالتع��اون م��ع نخب��ة م��ن      

ویتیة، وإرشاد تلك األسر نحو حل م�ا        االستشاریین واالختصاصیین لمساعدة األسر الك    
یعترضھا من مشاكل نفسیة أو اجتماعیة أو تربویة وذلك من خ�الل التواص�ل المرك�ز،                 
حی��ث یق��وم المرك��ز بتق��دیم الن��صح والم��شورة للتعام��ل م��ع الم��شكلة بطریق��ة ص��حیحة    

  . )٣(وسلیمة
یة والنف�سیة     إن قیام المشروع بمساعدة األفراد الذین یتعرضون للمشكالت االجتماع   

والتربوی��ة، وال��ذین یعج��زون م��ن ش��ق ط��رق حی��اتھم بوس��ائل ناجح��ة ف��ي الوق��ت ال��ذي 
ازدادت فی��ھ العالق��ات االجتماعی��ة والنف��سیة تعقی��دًا وص��عوبة، م��ن ھن��ا ی��أتي م��شروع    
مركز االستماع استكماًال لجھود الصندوق ال�وقفي للتنمی�ة العلمی�ة واالجتماعی�ة الت�ابع          

ف، م��ن أج��ل بن��اء وتعزی��ز وتقوی��ة دع��ائم منظوم��ة الق��یم لخدم��ة لألمان��ة العام��ة لألوق��ا
  .)٤(المجتمع الكویتي

    ی��ساعد المرك��ز جمی��ع أف��راد األس��رة للتغل��ب عل��ى الم��شكالت النف��سیة واالجتماعی��ة  
والتربویة بما یحقق التوافق النفسّي والتكیف االجتماعّي والنجاح التربوي، وذل�ك ف�ي             

  : )٥(المجاالت التالیة
 یق���وم المرك���ز باإلرش���اد والتوجی���ھ ال���سلیمین ألف���راد األس���رة     :رش���اد النف���سي  اإل-١

لمساعدتھم على مواجھة الضغوط النفسیة وتحقیق التوافق للتغل�ب عل�ى االض�طرابات             
  ).كالخوف، والقلق، واالكتئاب، والوساوس(النفسیة التي تواجھھم 

                                                           

التقریر الع�ام ألعم�ال مجل�س إدارة        : الصندوق الوقفي لرعایة األسرة   "األمانة العامة لألوقاف،    ) ١(
  .٤م، ص١٩٩٧، الكویت، األمانة العامة لألوقاف، "الصندوق

  .٥١٢، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي" إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، )٢(
  .٢، ص"مشروع مركز االستماع"األمانة العامة لألوقاف، ) ٣(
، جری��دة األنبـــــــــ��ـاء الكویتی��ة، "مرك��ز االس��تماع یع��زز الق��یم المجتمعی��ة"من�صور ال��َصْقُعبي،  ) ٤(

  .١٢م، ص ٢٠١٠ أكتوبر ٢٤، ١٣١٧٥الكـــــــویت، العدد 
  .٣، ص"مشروع مركز االستماع"األمانة العامة لألوقاف، ) ٥(
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ن ف��ي تق��دیم ی��ضم المرك��ز مجموع��ة ممی��زة م��ن المتخص��صی  :  اإلرش��اد االجتم��اعي-٢
اإلرشاد والتوجیھ ألفراد األس�رة بھ�دف تحقی�ق التكی�ف االجتم�اعي، وذل�ك ع�ن طری�ق                    

 انحراف��ات –ع��دم التواف��ق الزوج��ي  : (الم��ساھمة ف��ي ح��ل العدی��د م��ن الم��شكالت منھ��ا  
 س�وء   - سوء التكی�ف م�ع األف�راد واألخ�وة           - مشكالت التنشئة االجتماعیة     -المراھقین  

 ).اءالعالقة بین اآلباء واألبن
 یساعد المركز الطالب على مواجھ�ة م�ا یعترض�ھم م�ن م�شكالت            : اإلرشاد التربوي  -٣

 المساعدة - العزوف عن الدراسة -انخفاض مستوى التحصیل الدراسي   : (تربویة مثل 
  ). على التكیف الوظیفي

 :  مشروع من كسب یدي-ج
مان��ة والم��شروع عب��ارة ع��ن تع��اون ب��ین وزارة ال��شئون االجتماعی��ة والعم��ل واأل    

لت��دریب وتأھی��ل  ) ال��صندوق ال��وقفي للتنمی��ة العلمی��ة واالجتماعی��ة   (العام��ة لألوق��اف  
مطلق��ات، (الفئ��ات الت��ي تتقاض��ى الم��ساعدة االجتماعی��ة م��ن وزارة ال��شئون والعم��ل     

وإك�سابھن  ). الخ باإلضافة إلى األسر الكویتیة المتعفف�ة  ...أرامل، بنات غیر متزوجات   
لمی��ادین المختلف��ة وذل��ك م��ن خ��الل انت��سابھن لل��دورات المھ��ارات الالزم��ة للعم��ل ف��ي ا
لتعینھن على سد حاج�اتھن واالكتف�اء       " من كسب یدي  "التدریبیة التي یعدھا مشروع     

  .)١(بذاتھن
وھو عبارة ع�ن م�شروع اقت�صادي م�ن خ�الل الم�ساعدة ف�ي نق�ل الم�ستفیدات م�ن            

 مھن�ة ، أو حرف�ة   دائرة َتلقي الم�ساعدات إل�ى دائ�رة الن�شاط اإلنت�اجي م�ن خ�الل تعل�م              
  .)٢(دورات تدریبیة

 :  فكرة المشروع-
  :)٣(تقوم فكرة مشروع من كسب یدي على ما یلي

 إل����ى م����شروع العم����ل ف����ي المج����االت المختلف����ة  ت����دریب وتأھی����ل المنت����سبات -١
 – اإلكسسوارات المنزلیة – التصویر الفوتوغرافي –السكرتاریة والكمبیوتر (

 ). الخ...  خیاطة –طور  صناعة الع– الطھي –لغة انجلیزیة 
 م�واد  –مالب�س  (تحویل ما توفره م�ن م�واد أولی�ة الزم�ة إل�ى منتج�ات مثم�رة              -٢

بفضل أیادي المتدربات في حضانات المشروع      ) الخ  ...  أعمال فنیة    –غذائیة  
 . أو في أماكن إقامة المنتسبات والمتطوعات للعمل في المشروع

 المحلی��ة والخارجی��ة والمؤقت��ةت��سویق م��ا ی��تم إنتاج��ھ عب��ر المع��ارض الدائم��ة   -٣
 . ومن خالل األسوا ق والوزارات والجمعیات التعاونیة

 . المساعدة والتمھید إلقامة المشاریع الخاصة للمنتسبات -٤

                                                           

  .٥، ص"شروع من كسب یديم"األمانة العامة لألوقاف، ) ١(
، ف������������ي  "م������������شروع م������������ن ك������������سب ی������������دي    " األمان������������ة العام������������ة لألوق������������اف،   )٢(

(http://www.awqaf.org.kw/Arabic/OurServices/Lists/Informativ
eServices/Di).  

  .٥، ص"إصرار ونجاح: مشروع من كسب یدي"األمانة العامة لألوقاف، ) ٣(
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وجمیع ھذه المشاریع یقیمھا قسم التدریب والتوعیة اإلنتاجی�ة الت�ابع لل�شئون             
لحرفی��ة، وب��ذلك االجتماعی�ة، بحی��ث ی�تم اإلع��الن ع��ن إقام�ة ال��دورات الفنی�ة وا    

یفتح المشروع المجال أمام الجمیع لالنضمام ألسرة العمل في المشروع لتنفیذ   
تم��أل ل��ك فراغ��ك  "الب��رامج المختلف��ة، وت��أتي جمی��ع ھ��ذه األفك��ار تح��ت ش��عار    

 ". وتجدد لك حیاتك
   :)١( أھم الدورات التدریبیة التي قدمھا المشروع-
  

  اسم الدورة  م

  دورة دیكوباج   ١

  زیین شوكوالهدورة ت  ٢
  . دورة الرسم على المالبس  ٣
دورة ت����شكیل كری����سال ش����وار ف����سكي عل����ى     ٤

  . المالفع والعبي 
وغیرھ��ا الكثی��ر ، ول��م یقت��صر الم��شروع عل��ى ت��دریب المنتفع��ة حرفی��ًا وفنی��ًا فق��ط           
ب�����ل تع�����دي ذل�����ك إل�����ى احتواءھ�����ا م�����ن كاف�����ة الجوان�����ب االجتماعی�����ة والنف�����سیة      

ن المحاض���رات التوعی���ة وال���دورات التدریبی���ة   والثقافی���ة، ف���اھتم بط���رح سل���سلة م���   
  :)٢(والثقافیة والعلمیة ومن أھمھا

  ".معالجة األمراض بالطب البدیل والتعریف بفروعھ"محاضرة بعنوان  -١
 .دورة عالج المیكروبیوتك -٢
  ".السمنة وسبل الوقایة منھا"محاضرة صحیة حول  -٣
 ".القرارات الوالدیة للذات"محاضرة بعنوان  -٤
 ".التفكیر اإلیجابي والتغلب على القلق"بعنوان دورة تدریبیة  -٥
 . دورة علوم الكمبیوتر الشاملة -٦
 . دورة اللغة اإلنجلیزیة -٧
 ".التوافق األسري"دورة بعنوان  -٨
 ".بدل حیاتك لألفضل"محاضرة بعنوان  -٩

 . دورة السكرتاریة التنفیذیة -١٠
 . دورة اإلسعافات األولیة -١١

   :)٣( الھدف من المشروع
د قوی��ة وروح فتی��ة م��ن خ��الل الم��ساھمة ف��ي تن��شیط عجل��ة         بن��اء مجتم��ع بأی��  -١

 . اقتصاده
                                                           

  .٦، ص "إصرار ونجاح: یديمشروع من كسب "األمانة العامة لألوقاف، )  ١(
)٢  ، ف���������ي"م���������شروع م���������ن ك���������سب ی���������دي"وزارة ال���������شؤون االجتماعی���������ة والعم���������ل،  )
(http://www.tdeonline.org/showthread.php?t=٤٣٩٤).                                    

  .٧، ص"مشروع من كسب یدي"األمانة العامة لألوقاف، ) ٣(
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 االنتقال من حی�اة األخ�ذ إل�ى حی�اة العط�اء، ومعرف�ة أن الی�د العلی�ا خی�ر م�ن الی�د                   -٢
 . السفلى

 .  بناء السیاج األسري المتماسك الذي تسوده أواصر األلفة والمحبة-٣
 . لنفع لھا وألسرتھا ولمجتمعھا المشاركة الفعالة للمرأة الكویتیة بما یعود با-٤
  .  تحقیق الذات وتعزیز السلوك المھني االیجابي-٥

  :   ومن أھم أھداف المشروع أیضًا
    إكساب الفئات التي تتقاضى المساعدات المادیة من الشؤون، المھارات اإلداری�ة           
الالزم��ة للعم��ل ف��ي أعم��ال المن��زل والخیاط��ة والطھ��ي وال��سكرتاریة وف��ن التجمی��ل      

  . )١(الصحافة، وغیر ذلك مما تحتاجھ تلك الفئات من متطلبات الحیاةو
  :البرامج في مجال األسرة

والغای��ة م��ن ھ��ذا البرن��امج بن��اء   :  برن��امج طری��ق الم��رأة لالكتف��اء وتنمی��ة ال��ذات   -١
السیاج المتماسك باستثمار مواھب المرأة من خ�الل الت�دریب المتمی�ز وت�وفیر الم�واد                

  .)٢( دورات مكثفة تجعلھا منتجة وقادرة على تسویق منتجھااألولیة الالزمة عبر
ویرك�ز ھ�ذا البرن�امج عل�ى     :  برنامج عالج اض�طرابات الن�وم وأثرھ�ا عل�ى األس�رة            -٢

األمھات الالتي ی�صبن ب�القلق واالكتئ�اب والت�وتر الع�صبي ب�سبب ع�دم انتظ�امھن ف�ي                  
برن�امج التوجیھ�ات   النوم مما یؤثر س�لبًا عل�ى  تعكی�ر ص�فو ن�وم أطف�الھن، ویط�رح ال             

واألطف�ال ح�دیثي ال�والدة الت�ي       المناس�بة عن�د اض�طرابات الن�وم ل�دى األطف�ال ال�صغار       
عل�ى إثرھ�ا اآلب�اء     أصبحت م�ن األم�ور ال�شائعة والمعت�ادة ل�دى أف�راد األس�رة ویح�رم        

  .)٣(واألمھات من متعة النوم الھادئ
 یع��رف البرن��امج :اء برن��امج ع��الج العن��ف اللفظ��ي ب��ین اآلب��اء وآث��اره عل��ى األبن��   -٣

أولیاء األمور خطورة العنف اللفظي عل�ى نف�سیات أبن�ائھم وت�شكیلھا ال�سلبي وأثرھ�ا                 
على المجتمع المحلي، فیشرح مفھومھ، وأنواعھ، وآثاره، واألسباب التي تؤدي إلیھ، 
وكیفیة تحدید ومنع اإلساءة اللفظیة وممارس�تھا عل�ى األبن�اء، ویط�رح البرن�امج ف�ي                  

  .)٤(جیھات والمقترحات الضروریة لتفادي مثل تلك الظاھرةخاتمتھ  التو
أھ�م م�ا یمی�ز البرن�امج أن�ھ ین�اقش ویط�رح        :  برنامج أسس التعامل مع الم�راھقین      -٤

المشكالت والتغیرات التي تطرأ عل�ى الم�راھقین والت�ي س�بُبھا ال�رئیس ھ�و ع�دم َفھ�م           
ان إھم�ال اآلب�اء ف�ي  تھیئ�ة       طبیعة واحتیاجات المرحلة من ِقَبل اآلباء والم�ربِّین، وبی�         

                                                           

، ف������������ي  "ن ك������������سب ی������������دي  م������������شروع م������������  " األمان������������ة العام������������ة لألوق������������اف،   )١(
(http://www.awqaf.org.kw/Arabic/OurServices/Lists/Informativ

eServices/Di).  
برن��امج طری��ق الم��رأة لالكتف��اء وتنمی��ة   : م��شروع م��ن ك��سب ی��دي "األمان��ة العام��ة لألوق��اف،  ) ٢(

  .٢ت، ص. ، الكویت، األمانة العامة لألوقاف، د"الذات
، الكوی�ت،   "برن�امج ع�الج اض�طرابات الن�وم       :  من كسب یدي   مشروع"األمانة العامة لألوقاف،    ) ٣(

  .٣ت، ص. األمانة العامة لألوقاف، د
، "برن��امج ع��الج الحال��ة النف��سیة للم��سن : م��شروع م��ن ك��سب ی��دي"األمان��ة العام��ة لألوق��اف، ) ٤(

  .٢ت، ص. الكویت، األمانة العامة لألوقاف، د
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أطفالھم لھذه المرحلة قبل وصولھا؛ ویتَّسم البرنامج بورش العمل للتوجیھ واإلرش�اد            
لَفھ��ٍم ووْع��ي ل��سلوكیات الم��راھقین وت��دریب الم��شاركین فی��ھ  كیفی��ة ض��بط العواط��ف   

  . )١(الحسَّاسة، وأمثل الطرق لتعدیل السلوك وتھذیبھ
لبرن��امج إل��ي تغیی��ر ال��ذات، والتغل��ب عل��ي م��شاكل   یق��ود ا:  برن��امج الثق��ة ب��النفس -٥

إل�ي أس�س بن�اء الثق�ة ب�النفس والت�ي تق�ود للنج�اح،          الخجل واإلحباط النف�سي ویرش�د  
الثق�ة ب�النفس كم�ا یرش�د ھ�ذا البرن�امج إل�ي         وتعلم كیفی�ة التغل�ب عل�ي الف�شل وانع�دام     

 بإیجابی�ة  القوی�ة الت�ي ت�ستطیع أن تق�ول ال     تطور الثقة بالنفس في اكتساب الشخصیة
وفعالی�ة دون ال��شعور بال��ذنب، حی�ث تع��د الثق��ة ب��النفس ع�امًال أساس��یًا ف��ي إنج��اح أي    

  .)٢(عمل واستمراره

یع�الج البرن�امج التغی�رات البیولوجی�ة الت�ي          :  برنامج عالج الحالة النف�سیة للم�سن       -٦
 تؤثر على المسن، فقد أثبتت الدراسات الطبیة أن ن�سبة التغی�رات البیولوجی�ة وح�دھا               

ھي التي تؤثر على المسن ، وأن كیفیة رؤیة المسنین للعالم من حولھم وكذلك رؤی�ة     
العالم لھم بمعنى أن العالقة متبادلة بین المسن ومن حول�ھ لھ�ا ت�أثیر مھ�م ف�ي حالت�ھ             

  .  )٣(النفسیة
یع��الج البرن��امج ق��ضیة : ال��ضحیة ال��صامتة:  برن��امج ع��الج العن��ف ض��د الم��سنین-٧

الكثیر م���ن الم���سنین یتعرض���ون للعن���ف وس���وء المعامل���ة العن���ف ض���د الم���سنین، ف���
واإلھمال من قبل بعض أو كل أفراد األس�رة، وی�رى أن ھ�ذه الفئ�ة ھ�ي أكث�ر الفئ�ات                  
سلبیة في التعامل مع ما یتعرضون لھ من عن�ف نتیج�ة لع�دم تح�دثھم م�ع اآلخ�رین،           

  .)٤(وعدم شكواھم مم یتعرضون لھ
مج إلى وضع حلول جذری�ة لظ�اھرة االكتئ�اب          یھدف البرنا  : برنامج عالج االكتئاب   -٨

حیث أنھ یؤثر في الكثیر من األسر والعدید من األفراد، ویت�سبب ف�ي م�شاكل عاطفی�ة        
  .)٥(أو جسدیة

  :)٦(یطمح مشروع من كسب یدي لتحقیق ما یلي
  . أن تأخذ المرأة المنتجة دورھا في المجتمع لتثبت نفسھا وتظھر كفاءتھا العملیة-١ 
  . المنتسبات على تجاوز األزمات المالیة  مساعدة-٢ 

                                                           

، "رن��امج أس��س التعام��ل م��ع الم��راھقین ب: م��شروع م��ن ك��سب ی��دي"األمان��ة العام��ة لألوق��اف، ) ١(
  .٢ت، ص. الكویت، األمانة العامة لألوقاف، د

، الكوی��ت، األمان��ة "برن��امج الثق��ة ب��النفس: م��شروع م��ن ك��سب ی��دي "األمان��ة العام��ة لألوق��اف، ) ٢(
  .٣ت، ص . العامة لألوقاف، د

  .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا) ٣(
ال�ضحیة  : برنامج ع�الج العن�ف ض�د الم�سنین        : من كسب یدي  مشروع  "األمانة العامة لألوقاف،    ) ٤(

  .٢ت، ص. ، الكویت، األمانة العامة لألوقاف، د"الصامتة
، الكوی�ت، األمان�ة   "برن�امج ع�الج االكتئ�اب     : م�شروع م�ن ك�سب ی�دي       "األمانة العام�ة لألوق�اف،      ) ٥(

  ١ت، ص. العامة لألوقاف، د
  .١٧،  ص"إصرار ونجاح: يمشروع من كسب ید"األمانة العامة لألوقاف، ) ٦(
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 إزال��ة الت��وتر النف��سي وع��دم ان��شغال الفك��ر باألم��اني ب��ل بالعم��ل عل��ى اقتن��اص       -٣
  .األوقات

  . تقدیم طرقًا علمیة ناجحة تفتح أمام المنتسبات األمل من جدید بحیاة أكثر رخاًء-٤
  . مشروع إصالح ذات البین-د

یھ مكتب االست�شارات األس�ریة ف�ي وزارة     ھو مشروٌع حضارٌي یقوم باإلشراف عل     
  .العدل بدعم واسٍع من الصندوق الوقفّي لرعایة األسرة

 ویھدف المشروع إلى الحدِّ م�ن ن�سب الط�الق ف�ي المجتم�ع، حی�ث یق�وم ع�دد م�ن              
االست�شاریین بتق�دیم التوجی��ھ والن�صح للمقبل��ین عل�ى الط�الق، وذل��ك حمای�ة لل��روابط       

الخالف���ات الت���ي غالب���ًا م���ا یك���ون األبن���اء فیھ���ا ھ���م   األس���ریة م���ن أن تنالھ���ا أض���رار  
 .)١(الضحیة

  :أھم انجازات مشروع إصالح ذات البین
 :)٢(مكتب االستشارات األسریة -١

  ُیع��دُّ مكت��ب االست��شارات األس��ریة واح��دًا م��ن أح��دث وأب��رز المع��الم الدال��ة عل��ى ھ��ذا   
كاف�ة ال�سبل   الجھد وعلى م�دى ح�رص الدول�ة عل�ى رعای�ة األس�رة الكویتی�ة، وت�وفیر          

  .النتعاشھا، والحفاظ على استقرارھا
  من ھذا المنطلق تم إنشاء مكتب االستشارات األسریة بموجب قرار وزیر العدل رقم 

 كجھاٍز مستقٍل یتبع وكیل وزارة العدل المساعد ل�شؤون الت�سجیل العق�اري              ١٠٧/٩٨
یة ، الذي تم إن�شاؤه  والتوثیق مباشرة بعد أن كان قسمًا تابعًا إلدارة التوثیقات الشرع  

 لتكون الكویت ب�ذلك م�ن أوائ�ل ال�دول العربی�ة      ١٤٧/٩٦بموجب القرار الوزاري رقم    
  .)٣(المؤسسة لھذا الجھاز والدولة الخلیجیة الرائدة في ھذا المجال

  وقد ھیأت لھ وزارة العدل مكتب�ًا م�ستقًال ی�ستقبل طلب�ات الط�الق، ث�م یق�وم بع�د ذل�ك            
ط��الق، وإذا كان��ت كویتی�ة ی��تم إرس��ال التبلی�غ إلیھ��ا بواس��طة   ب�إبالغ الزوج��ة بموع�د ال  

من��دوب اإلع��الن قب��ل أن یق��ع الط��الق، أو بمراجع��ة الزوج��ة ف��ي حال��ة المراجع��ة، ث��م    
  .)٤(إحضار الزوجین ومحاولة اإلصالح بینھما مستعینین باهللا على ھذا العمل الخّیر

 الخالف�ات الزوجی��ة،    وق�د أن�یط بالمكت�ب االخت�صاص بمھم��ة دراس�ة ومتابع�ة ح�االت       
وتق��دیم الن��صح واإلرش��اد ل��ألزواج؛ بھ��دف الح��د م��ن ح��االت الط��الق ف��ي المجتم��ع          

  .)٥(الكویتي

                                                           

التقریر الع�ام ألعم�ال مجل�س إدارة        : الصندوق الوقفي لرعایة األسرة   "األمانة العامة لألوقاف،    ) ١(
  .٥، ص"الصندوق

، الكوی���ت، وزارة الع���دل، مكت���ب االست���شارات  "مكت���ب االست���شارات األس���ریة "وزارة الع���دل، ) ٢(
  .٢ ، ١م، ص١٩٩٩األسریة، مشروع إصالح ذات البین، 

  .٣، مشروع إصالح ذات البین، ص"مكتب االستشارات األسریة"وزارة العدل، )٣(
  .٥١٤، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي" إقبال عبدالعزیز الُمَطوع، )٤(
  .٥١٤ المرجع السابق،  ص )٥(
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 :أھم أھداف مكتب االستشارات األسریة -
  :)١(تتلخص أھداف المكتب باآلتي

    تقدیم الخدمات اإلرشادیة في المجاالت الشرعیة والنفسیة واالجتماعیة والقانونیة 
فظ��ة عل��ى كی��ان األس��رة واس��تقرارھا وتقلی��ل ح��االت الط��الق وذل��ك ع��ن بھ��دف المحا

  :طریق تقدیم المساعدات التالیة
  . فیما یعرض من منازعات أسریةإبداء المشورة للزوجین -١
بمعرفة أس�باب الخ�الف وتب�صیرھا    تخفیض حدة التوتر والقلق عند الطرفین      -٢

بھا وتوعیتھا بما یترتب علیھ االستمرار في الخالفات م�ن آث�ار س�لبیة عل�ى                 
 .األسرة واألبناء

 ف�ي الرغب�ة باس�تمرار الحی�اة الزوجی�ة ومحاول�ة        تنمیة ال�دافع ل�دى الط�رفین       -٣
 . التوصل لحلول مناسبة لتسویة الخالفات

 الت�ي لھ�ا عالق�ة بالخالف�ات       یةمساعدة الطرفین على تحسین ظ�روفھم األس�ر        -٤
 . من خالل التعاون بین المكتب والجھات األخرى المعنیة

وقد تم فعًال اإلصالح بین الكثیر من الحاالت، سواًء كانت مستعصیة أو غیر ذلك، 
وھ��ذا م��ا یجع��ل األمان��ة العام��ة لألوق��اف تواص��ل ن��شاطھا ف��ي مث��ل ھ��ذه األعم��ال     

  .)٢( تنمیة المجتمعالطیبة، والتي لھا دورھا العظیم في
   ومنذ إنشاء المكت�ب ظھ�ر بج�الء م�دى أھمی�ة ھ�ذا الجھ�از الولی�د ــــ�ـ إن ج�از ھ�ذا                      

م ١٩٩٦التعبیر ــــــ ؛ إذ أنھ من خالل متابعة عمل المكتب منذ بدایة إنشائھ في ع�ام          
م تب�ین اإلح�صائیات م�دى النج�اح ال�ذي أح�رزه            ١٩٩٩وحتى نھای�ة ش�ھر أبری�ل ع�ام          

ھ��ذه الفت��رة الق��صیرة وم��دى اآلم��ال المعق��ودة علی��ھ والطموح��ات الت��ي   المكت��ب خ��الل 
یسعى إلیھا، وكما تبین سرعة تقبل الجمھور للفكرة وتفاعلھ معھا، وفیما یلي عرض 

  : )٣(لألعمال التي تم إنجازھا خالل ھذه الفترة وھي
توفیر الكوادر المتخصصة من الب�احثین واالس�تعانة بع�دد م�ن االست�شاریین ف�ي            -١

الت االجتماع والقانون وعلم النفس والعل�وم ال�شرعیة م�ن أس�اتذة الجامع�ة               مجا
 . والمتخصصین

الم��شاركة ف��ي الن��دوات والمحاض��رات التوعوی��ة للجھ��ات المھتم��ة بموض��وعات   -٢
 . العالقات األسریة والمساھمة وبالرأي في ھذه الندوات

 بھ��دف ن��شر ال��وعي  ) بروش��ورات(إع��داد وطباع��ة ن��شرات للتوعی��ة األس��ریة      -٣
 . األسري ووقایة المجتمع وتوعیتھ من الطالق وآثاره السلبیة

 . إعداد صفحة خاصة عن المكتب عبر شبكة اإلنترنت -٤

                                                           

  .٣،  ص"مكتب االستشارات األسریة"وزارة العدل، ) ١(
، السنة ١٧، مجلة الوقفي، العدد "ر من أسرتكمشروع اقترب أكث" األمانة العامة لألوقاف، )٢(

  .١٣ ، ١٢م، ص ١٩٩٨ھـ ، یولیو ١٤١٩األولى، الكویت، األمانة العامة لألوقاف، ربیع األول 
  .٤، ص"مكتب االستشارات األسریة"وزارة العدل، ) ٣(
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إلعدادھم للعمل المیداني ف�ي  ) الخدمة االجتماعیة ( تدریب طلبة جامعة الكویت      -٥
 .ھذا المجال

راس�ات   إدخال نظام كمبیوتر جدید لتقنین البیان�ات للرج�وع إلیھ�ا عن�د إع�داد الد              -٦
  . والمتابعة

وفیما یلي إحصائیة سنویة لبیان حاالت الصلح التي تمت عن طریق المكتب حتى  -
  : م١٩٩٩

 
عدد حاالت  السنة

 الصلح
٩٥ ١٩٩٦ 
١٩١ ١٩٩٧ 
٢٧٧ ١٩٩٨ 

 ٤٧٣ ١٩٩٩منتصف 
  : والمستفاد من ھذه اإلحصائیة 

تضاعف جھود مكت�ب االست�شارات األس�ریة ك�ل ع�ام ف�ي ح�االت ال�صلح ب�ین                     -١
  .الزوجین بشكٍل خاص داخل نطاق األسرة 

ازدیاد ھذه الحاالت بشكٍل ملحوٍظ مما یب�ین أث�ر الحی�اة المعاص�رة وم�ا تجلب�ھ                -٢
من مشاكل عصریة، إن بساطة الحی�اة ق�دیمًا ك�ان لھ�ا أكب�ر األث�ر ف�ي تماس�ك           

 . األسرة وقوة ارتباط أفرادھا ببعضھم البعض 
 ١٢٢ص�فحة   ) ٤(بالج�دول رق�م     وفي حال ربطنا ما ورد في ھ�ذه اإلح�صائیة            -٣

من ھذه الدراسة نالحظ أن المیزانیة التي اعتم�دت لمرك�ز إص�الح ذات الب�ین               
 : مما یبین ) م٢٠٠٩(عام ) تسعمئة ألف دینار) (ك.د٩٠٠٠٠٠(قاربت 

  . أـ كثیرة المشاكل األسریة 
  . ب ـ الدور الفعَّال للمؤسسات في اإلصالح 

   :)١( اآلمال والطموحات المستقبلیة
 العم��ل عل��ى توس��یع مج��ال عم��ل المكت��ب بمتابع��ة ح��االت ال��صلح وبالرعای��ة       -١

 . والدعم لضمان استمراریة الوفاق األسري 
 توفیر المبنى المناسب لعمل المكتب وتزویده باإلمكانیات الالزمة ألداء مھمتھ -٢

 . على الوجھ المطلوب باعتبار أن الكویت ھي الدولة الرائدة في ھذا المجال
 وباإلضافة إلى مشروع إصالح ذات البین تقوم األمانة العامة لألوقاف بالعدید من               

ال�ذي یعم�ل عل�ى      " مرك�ز الرؤی�ة   "المشاریع الرائع�ة والعظیم�ة، وم�ن تل�ك الم�شاریع            
توفیر البیئة اآلمن�ة وال�صالحة لتمك�ین األس�ر الت�ي انف�صلت ج�راء الط�الق م�ن رؤی�ة            

" دورة" وتوجی��ھ اجتم��اعي، وم��شروع   أبنائھ��ا ف��ي أج��واء مناس��بة وتح��ت إش��راف     

                                                           

  .٥، ص"مكتب االستشارات األسریة"وزارة العدل، )١(
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ف��ي مج��ال   وی��سعى الم��شروع إل��ى معالج��ة العن��ف األس��ري، وت��دریب أولی��اء األم��ور    
  .)١(التربیة الصحیحة ومحاربة التطرف االجتماعي

  .)٢("المشاكل الزوجیة من أین تأتي ؟ وكیف نعالجھا؟" برنامج -٢
لى حلول ترضي الطرفین،    یھدف البرنامج إلى إكساب مھارات االحتواء والتوصل إ   

فم�ن المع�روف أن�ھ ال یوج�د زواج ب�ال م�شاكل وخالف�ات ب�ین ال�زوجین مھم�ا تقارب��ت           
الطباع والشخصیات ، ومن ھنا یأتي دور البرنامج في تعلیم الزوجین كیفیة مواجھ�ة           
المشاكل الزوجیة بالصبر وتلمس العذر وتوافر الثقة وح�سن الظ�ن بال�شریك، فأغل�ب               

  .  حلھا بقلیل من التریث وعدم االنفعال لیتم التواؤم بین الزوجینالخالفات نستطیع
  . )٣("الطالق مرحلة صعبة جدًا على جمیع أفراد األسرة" برنامج -٣

    یمر الطالق بعدة مراحل قبل أن یصل إلى االنفصال الحقیقي، وھذه المراحل تكون 
ع�اني م�ن آالم نف�سیة    صعبة على جمیع األطراف، ال�زوج والزوج�ة واألبن�اء الجمی�ع ی         

  .واجتماعیة جراء ھذا االنفصال
  :  ویھدف البرنامج إلى التعرف على جمیع مراحل الطالق وھي 

  : مرحلة الصراع وكثرة المشاكل: أوًال
   ھذه المرحلة تعبر عن عدم االنسجام وعدم التفاھم، وقد تستمر لفترات قصیرة في          

ویلة، فكرة االنفصال والط�الق تخط�ر   بعض األسر والبعض اآلخر قد تستمر لفترات ط    
  . على بال الزوجین ولكن قد تكون مجرد ، ولیس المراد منھا التنفیذ الفعلي

  : مرحلة بدایات اتخاذ القرار: ثانیًا
  في ھذه المرحلة یفكر جدیًا أحد ال�زوجین ف�ي اتخ�اذ ق�رار الط�الق وق�د یت�رجم فعلی�ًا            

ل�ى المن�زل م�رة أخ�رى ، وق�د تتك�رر ھ�ذه        إلى الخروج من المنزل، وقد تكون العودة إ  
العملیة عدة مرات ولكن في النھایة یكون القرار موجود ویترجم عملیًا وی�تم اإلع�الن    

  . عنھ بصورة علنیة ویتم مناقشتھ خارج نطاق الزوج كاألھل أو األصدقاء
  : مرحلة الطالق الفعلي أو الرسمي: ثالثًا

إج�راء المع�امالت المتعلق�ة ب�الطالق ف�ي             وھنا یك�ون ب�صورتھ الرس�میة بحی�ث ت�تم            
المحكمة، وردود األفعال تختلف ھنا من فرد آلخر ویتراوح بین النشاط الزائد للبعض  
حیث یشعر بالراحة بعد عذاب طویل ونشاط زائد قد یعتبره ال�بعض ف�رح ولكن�ھ ل�یس           
فرح، ولكن سرعان ما تختفي ھذه الفرحة ویذھب الن�شاط ویتح�ول إل�ى خم�ول ش�دید         

ھي بدایة مرحلة الح�زن الفعل�ي للط�الق وھ�و ف�ي الواق�ع الم�وت، م�وت ال�زواج ب�ال             و
  . نھایة

                                                           

،  "ن العام لألمانة العامة لألوقاف د عبدالمحسن الخرافيحوار خاص مع األمی"أنس الخلیفة، ) ١(
  .٢٣ص

، الكوی��ت، وزارة الع��دل، "م��ن أی��ن ت��أتي؟ وكی��ف نعالجھ��ا؟ : الم��شاكل الزوجی��ة"وزارة الع��دل، ) ٢(
  .٦ ، ٣م، ص١٩٩٩مكتب االستشارات األسریة، مشروع إصالح ذات البین، 

، الكوی�ت، وزارة الع�دل،   "ع أف�راد األس�رة  الطالق مرحلة ص�عبة ج�دًا عل�ى جمی�    " وزارة العدل،   ) ٣(
  .٤ ، ٢م، ص١٩٩٩مكتب االستشارات األسریة، مشروع إصالح ذات البین، 
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  : مرحلة التعامل مع اآلالم والمشاعر: رابعًا
  في ھ�ذه المرحل�ة یب�دأ التعام�ل م�ع الح�زن وتظھ�ر أع�راض نف�سیة وم�شاعر كثی�رة                      

و على الط�رف  فمنھا الحزن الشدید واأللم الكثیر والغضب الشدید ویكون على الذات أ          
اآلخر، والبعض یحول ھذا الغضب إلى األھل سواًء أھلھ أو أھل الطرف الث�اني، وف�ي       
ھذه المرحلة ی�أتي ال�شعور ال�شدید بال�ذنب وی�ستمر ، وق�د یل�وم ال�شخص نف�سھ بأن�ھ                

  . قصر في عمل معین أو یلوم نفسھ لماذا قدم وضحى في سبیل ھذا الزواج
  : تقرارمرحلة التقبل ومرحلة االس: خامسًا

  في ھذه المرحلة وھي غالبًا بعد الط�الق ب�سنة أو س�نتین أو أكث�ر أو عن�دما یتعام�ل                     
الشخص مع المشاعر المتبقیة من الطالق فیتعامل مع آالم الطالق فإنھ یتقب�ل وض�عھ           
ویخط��ط للم��ستقبل، ف��البعض یف��ضل ال��زواج م��رة أخ��رى وال��بعض غالب��ًا م��ن الن��ساء    

ھتمون بھم وھم في غایة الرض�ا وال یری�دون خ�وض            یفضلن أن یبقین مع أبنائھن وی     
تجربة الزواج مرة أخرى، لیس بسبب خ�وف ولك�ن ب�سبب قناع�ة، وھ�ذا ھ�و الجان�ب               
ال���صحي وق���د تھ���تم الم���رأة بعملھ���ا وأوالدھ���ا فت���ستمد قوتھ���ا وإش���باعاتھا م���ن تل���ك   
الن��شاطات ولك��ن إذا اس��تمرت اآلالم ومنع��ت ال��شخص م��ن اتخ��اذ الق��رار ال��صائب أو      

الشخص إلى إعادة الكرة في زیجات فاشلة فیعني أن الشخص لم یتوص�ل إل�ى               دفعت ب 
  . مرحلة االستقرار والتقبل 

ویأتي دور البرنامج في توضیح تلك المراحل الخمس للطالق وتوجیھ أفراد األس�رة             
إل��ى كیفی��ة التعام��ل م���ع ك��ل مرحل��ة منھ��ا، وذل���ك للخ��روج بأق��ل الخ��سائر النف���سیة          

لزوجین واألبناء مما یساھم ف�ي احت�واء األبن�اء وتن�شئتھم            واالجتماعیة على نفوس ا   
  .تنشئة سلیمة بعیدًا عن الضغوط النفسیة واالجتماعیة التي تكونت نتیجة الطالق

  :)١( وثیقة معالجة العنف األسري-٤
الوثیقة الوطنیة إلن�شاء مرك�ز لمعالج�ة        دعت األمانة العامة لألوقاف لمناقشة بنود

واألساس��یات واإلج��راءات الت��ي یج��ب إتباعھ��ا للوقای��ة م��ن     ي،ق��ضایا العن��ف األس��ر 
  .التي تساھم في العالج الشامل لضحایا العنف العنف، واالقتراحات والحلول

األمانة العامة لألوقاف زمام المب�ادرة بإن�شاء ھ�ذه اللجن�ة الت�ي ت�ضم ف�ي                 فقد تولت   
زارة الداخلی��ة، وزارة ال��شؤون االجتماعی��ة والعم��ل، ووزارة الع��دل، وو   ع��ضویتھا

، وجمعیة معًا للتنمیة األسریة، باإلضافة إلى األمانة العامة لألوقاف،  ووزارة التربیة
البحث في أسباب تزاید مشكلة العنف األسري ف�ي المجتم�ع الك�ویتي ف�ي      وذلك بھدف

وتحلیل نتائجھ�ا والوق�وف عل�ى م�سبباتھا للح�د منھ�ا وم�ن آثارھ�ا          السنوات األخیرة،
  . بظاللھا على أفراده  ألقتالسلبیة التي

                                                           

 ،"أمانة األوقاف تعد وثیق�ة لمعالج�ة العن�ف األس�ري بالكوی�ت            "،  عبدالمحسن الجاراهللا الخرافي  ) ١(
 .١٢ ص م،٢٠١٢ مارس٢٨، األربعاء ١٢٩٥٠الكویت، جریدة األنباء الكویتیة، العدد
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 وتقوم اللجنة أیضًا برصد حاالت العنف ووضع إجراءات معالج�ة ض�حایاه م�ن خ�الل        
واقت�راح ال�سبل الكفیل�ة     استراتیجیة شاملة للتعامل مع قضایا معالجة العنف األسري،

  .لمكافحتھ
ت المجتم�ع    وفي الختام دعا األمین العام لألمانة العامة لألوقاف إلى مساھمة كل فئا  
  .الكویتي إلى التعاون إلنجاح وثیقة معالجة العنف األسري في دولة الكویت

  .المشاریع الفرعیة 
  .مشروع البرامج التأھیلیة ألسر القصر -١
  .مشروع اقترب أكثر من أسرتك -٢
  .مشروع البناء األسري -٣

يع بإيجا لمشا ي به  لتع   :فيما يلي 

 :مشروع البرامج التأھیلیة ألسر القصر -١
   بمبادرة من الصندوق الوقفي لرعایة األسرة، تم استدعاء ك�ل م�ن الھیئ�ة العام�ة              
لشئون القصر، ووزارة التربیة، وذلك لت�شكیل لجن�ة تك�ون مھمتھ�ا م�ساعدة األس�ر                 
الت��ي یتع��رض أفرادھ��ا للعدی��د م��ن الم��شكالت االجتماعی��ة والتربوی��ة، نتیج��ة للغی��اب  

اإلی���داع ف���ي ال���سجن، أو غی���ر ذل���ك م���ن المف���اجئ ل���رب األس���رة ب���سبب الوف���اة، أو 
  .)١(األسباب

   ویسعى الصندوق الوقفي لرعایة األسرة بالتنسیق م�ع الجھت�ین الم�ذكورتین إل�ى              
صیاغة برامج تأھیلیة متكاملة لجمیع أفراد ال�شریحة الم�ستھدفة، وذل�ك باالس�تعانة         

جتماعی�ة،  بمؤسسات الدولة المختلفة، والمھتمین من االختصاصیین في الب�رامج اال         
كم��ا قام��ت اللجن��ة الم��شرفة بتنظ��یم حلق��ة نقاش��یة دع��ت إلیھ��ا ع��ددًا م��ن المخت��صین  

  .والمعنیین بالشئون األسریة واالجتماعیة والنفسیة
  . مشروع اقترب أكثر من أسرتك-٢

   یرعى الصندوق الوقفي لرعایة األسرة حملة توعیة أس�ریة لمكافح�ة المخ�درات،         
  .)٢( الرقابي الفاعل للوالدین على أبنائھمویھدف منھا إلى رفع المستوى

  وھذه الحملة مشتركة مع اللجنة الوطنی�ة لمكافح�ة المخ�درات الت�ي یرأس�ھا وزی�ر               
الداخلیة، كما ت�شارك فیھ�ا لجن�ة ب�شائر الخی�ر التابع�ة لجمعی�ة اإلص�الح االجتم�اعي                
 بھ��دف توعی��ة الوال��دین م��ن خط��ر إھم��ال الم��سؤولیات تج��اه األبن��اء مم��ا یعرض��ھم    

  .ألخطار المخدرات
   وتت��ضمن الحمل��ة إع��داد وس��ائل تلیفزیونی��ة، تب��ث عل��ى جمی��ع قن��وات تلفیزی��ون     
الكویت، وفي المطار والطائرة، وتوزع شعار الحملة على الموزعین ل�دفع الوال�دین             

                                                           

  .٥١٣، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي" إقبال عبدالعزیز المطوع، )١(
  .٥١٥ ، ٥١٤، ص "مشروع قانون الوقف الكویتي"إقبال عبدالعزیز المطوع، )٢(
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للقیام بوجباتھم األسریة أثناء السفر إلى الدول األخرى، إضافة إلى ن�شر اإلعالن�ات              
  .)١(في الصحف والمجالت

  . مشروع البناء األسري-٣
   وھو م�شروع ت�ضمن العدی�د م�ن ب�رامج التوعی�ة األس�ریة، إم�ا عل�ي ھیئ�ة دوراٍت             
تدریبیٍة أو إصداراٍت توعیٍة تناقش قضایا األموم�ة والطفول�ة والعالق�ات األس�ریة، أو           

  .)٢(على ھیئة حمالٍت إعالمیٍة تتناول القضایا األسریة المختلفة

مج : ثانيا ةلب   :ألنش

  ).دور المؤسسة الوقفیة في خدمة األسرة الكویتیة(المؤتمر المغلق  -

 ).عودة النوخذة(مسرحیة  -

 .حمالت إعالمیة في مجال التوعیة األسریة -

 .إعالنات الجسور -

 .معرض الصور الفوتوغرافیة -

 ).تحت العشرین(، ومجلة )منطقة بیان(دعم مالي لمركز تنمیة المجتمع  -

 .ات االجتماعیة والنفسیةالتنسیق مع المؤسس -

 .المشاركة في المعارض -

 .إصدار كتب في تربیة األبناء -

 .من أین تأتي ؟ وكیفیة معاجلتھا؟: المشكالت الزوجیة -
  :   ومن أمثلة ھذه األنشطة ما یلي

وھ��ي تتمح��ور ح��ول اإلع��الن   : الحم��الت اإلعالمی��ة ف��ي مج��ال التوعی��ة األس��ریة    -١
المی����ة األخ����رى كال����صحافة واإلذاع����ة   التلیفزی����وني دون إغف����ال الوس����ائل اإلع 

والمطبوعات، ولنجاح ھذه المساعي فقد تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة            
في ھذا المج�ال عل�ى أن ت�سعى ھ�ذه ال�شركة ف�ي ت�وفیر الم�وارد المالی�ة الالزم�ة                       
لتنفیذ الحملة ع�ن طری�ق الجمعی�ات التعاونی�ة وال�شركات الخاص�ة وغیرھم�ا م�ن               

 .ألخرىالمصادر المالیة ا
 م��ن أب��رز الكت��ب الت��ي أص��درھا ال��صندوق كت��اب  :إص��دار كت��ب ف��ي تربی��ة األبن��اء  -٢

مھ��ارات أساس��یة ف��ي تربی��ة األبن��اء، ت��م إص��دار كت��اب خ��اص ح��ول المھ��ارات          
األساس��یة الت��ي یج��ب أن یكت��سبھا أولی��اء األم��ور ف��ي التعام��ل م��ع األبن��اء وذل��ك     

                                                           

، السنة ١٧، مجلة الوقفي، العدد "مشروع اقترب أكثر من أسرتك" األمانة العامة لألوقاف، )١(
  .٨األولى،  ص 

  .١، ص"التقریر العام : الصندوق الوقفي لرعایة األسرة"امة لألوقاف، األمانة الع) ٢(
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بات���ھ نح���و أس���رتھ  لم���ساعدتھم ف���ي بن���اء شخ���صیة االب���ن تمھی���دًا لقیام���ھ بواج    
 .)١(ووطنھ

 بادر الصندوق الوقفي لرعایة األسرة في تقدیم فكرة تنفیذ : البرامج التلیفزیونیة -٣
برنامج تلفزی�وني ذي ط�ابع جم�اھیري، وذل�ك للوق�وف عن�د العدی�د م�ن الم�شاكل                   
األسریة الت�ي یتع�رض لھ�ا المجتم�ع، وق�د دع�ا ال�صندوق ك�ل م�ن وزارة التربی�ة                    

لة واألمومة ، وك�ذلك وزارة ال�شئون االجتماعی�ة والعم�ل،            ممثلة في مركز الطفو   
 .)٢(بھدف التنسیق مع ھذه الجھات فیما یخدم قضیة األسرة

 شارك الصندوق الوقفي لرعای�ة األس�رة ف�ي معرض�ین،            :المشاركة في المعارض   -٤
مع�رض  (تم من خاللھما ع�رض ع�دد م�ن أن�شطة ال�صندوق والتعری�ف بأھداف�ھ،                  

 ).ض الملتقى السنوي الثالث لألمانة العامة لألوقاف معر-یوم الطفل العربي 
 تحقیقًا لالنتشار اإلعالمي لل�صندوق فق�د ت�م التعاق�د م�ع إح�دى          :إعالنات الجسور  -٥

 .الشركات المختصة على كتابة اسم الصندوق على عدد من الجسور
 تمشیًا مع أھداف الصندوق الوقفي لرعایة األسرة في تبني ق�ضایا            :الدعم المالي  -٦

رة، فق��د س��اھم دع��م ك��ل م��ا م��ن ش��أنھ تحقی��ق االس��تقرار األس��ري والتوعی��ة  األس��
بمقتضیات الحیاة اآلمنة والھادئة، فقد تم دعم عدد من الجھات العاملة في میدان 

 :)٣(األسرة وذلك على النحو التالي

لل��سادة أع��ضاء المجل��س، وذل��ك بھ��دف  " تح��ت الع��شرین"االش��تراك ف��ي مجل��ة  -
  .صب في خدمة أفراد األسرةتشجیع كل الجھود التي تن

الموافقة على تجھیز قسم االستشارات األسریة التابع لقصر العدل وذل�ك بھ�دف            -
تھیئ�ة المك�ان المناس�ب لقی�ام الب�احثین االجتم�اعین ف�ي تق�دیم الن�صح واإلرش��اد          

 .لألزواج القادمین على الطالق

  ن��سخة ش��ھریًا عل��ى م��دى س��نة واح��دة م��ن مجل��ة الفرح��ة، ٢٠٠االش��تراك ف��ي  -
وذلك لتقدیمھا لألسر التي تتعرض للعدید من المشكالت االجتماعی�ة واألس�ریة،             
وذلك بھدف المساھمة في تحقیق الوعي الالزم لتلك األس�ر ف�ي مج�ال العالق�ات                

 .بین أفرادھا

تكفل مبالغ اشتراكات دورات تدریبیة في مجال األسر المنتجة لعدد من العامالت  -
 . الشئون االجتماعیة والعملفي إدارة تنمیة المجتمع بوزارة

تبني طباعة عدد من اإلصدارات التوعویة واإلرشادیة في مجال األسرة ل�صالح             -
  .مركز بیان للتنمیة االجتماعیة التابع لوزارة الشئون

                                                           

، الكویت، األمانة العامة "التقریر المالي واإلداري: الصنادیق الوقفیة"األمانة العامة لألوقاف، ) ١(
  .٦٢م، ص ١٩٩٦لألوقاف، 

  .٤،  ص"التقریر العام : الصندوق الوقفي لرعایة األسرة"األمانة العامة لألوقاف، ) ٢(
  .٦ ، ٥، ص"التقریر العام : الصندوق الوقفي لرعایة األسرة"األمانة العامة لألوقاف، )٣(
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فل: ثانيا ل تعلي  ي  ك تق  .م

  ب��دأ مرك��ز تق��ویم وتعل��یم الطف��ل مزاول��ة أعمال��ھ وأن��شطتھ كجمعی��ة نف��ع ع��ام س��نة      
 عام�ًا تقریب�ًا إل�ى أن انتق�ل المرك�ز إل�ى مبن�اه              ٢٣م في منطقة الشویخ ولم�دة       ١٩٨٤

  .م٢٠٠٧/ م ٢٠٠٦الجدید في قلب منطقة السرة من بدایة العام الدراسي 
  :  خدمات المركز-

   یقدم المركز الخدمات الشخصیة والعالجیة لألف�راد ذوي ص�عوبات ال�تعلم باإلض�افة              
ی�ادة ال�وعي ب�صعوبات ال�تعلم ف�ي الوس�ط المحل�ي        إلى ت�وفیر الت�دریب المتخ�صص وز     

  .واإلقلیمي
  قط���ع المرك���ز درب���ا ط���ویًال ف���ي ھ���ذه الم���سیرة، إذ ك���ان ی���وفر ف���ي البدای���ة خ���دمات 
التشخیص النفسي والتربوي على أیدي اخت�صاصیین نف�سیین وترب�ویین، یبن�ي عل�ى               

رك��ز ك��ان یق��دم  أثرھ��ا برنامج��ًا عالجی��ًا فردی��ًا للت��دخل یطب��ق ف��ي المدرس��ة، إال أن الم   
خدمات التدریس الخاصة لتنمیة المھارات الضعیفة ل�دى ھ�ؤالء األطف�ال عل�ى أس�اس            
ف��ردي ف��ي الفت��رة الم��سائیة، وس��رعان م��ا أص��بح واض��حًا أن ھن��اك حاج��ة كبی��رة إل��ى  

  .)١(برنامج صباحي لتقدیم الخدمات العالجیة
والتدریبی�ة لألف�راد    واآلن یقدم المركز باإلضافة إلى الخدمات التشخی�صیة والعالجی�ة    

ذوي صعوبات التعلم، خ�دمات التوعی�ة المجتمعی�ة بھ�ذه الظ�اھرة لمواجھ�ة التح�دیات                
الت��ي تواج��ھ ذوي ص��عوبات ال��تعلم وأولی��اء أم��ورھم س��واًء ف��ي الكوی��ت أو ف��ي الع��الم  

  .العربي

ك - لم مج  ه ب  :م 

  : البرنامج التربوي الصباحي -١
ي ف�ي مرك�ز تق�ویم وتعل�یم الطف�ل من�اھج           یدرس طالب البرنامج الترب�وي ال�صباح      

وزارة التربیة في دولة الكویت على ی�د متخص�صین ف�ي مختل�ف جوان�ب ص�عوبات                   
التعلم تدریسًا فردیًا وف�ي مجموع�ات ص�فیة ص�غیرة الع�دد تق�یم حال�ة ك�ل طف�ل قب�ل                   
التسجیل في البرنامج وإذا تبین مالءمة ھذه البیئ�ة التعلیمی�ة للطف�ل، یج�ري للطف�ل          

  .)٢( آخر لضمان إعداد خطة تعلیمیة فردیة تناسب احتیاجاتھ وإمكاناتھاختبارًا
 :البرنامج التربوي المسائي -٢

   ُیعدُّ البرنامج الترب�وي الم�سائي ج�زًء ال یتج�زأ م�ن المرك�ز یتبن�ى أھداف�ھ ویعم�ل                     
عل��ى تحقیقھ��ا، فھ��و ی��ؤّمن بیئ��ة تربوی��ة متكامل��ة، تمك��ن التالمی��ذ م��ن الوص��ول إل��ى  

ویخ��دم البرن��امج الترب��وي الم��سائي طلب��ة م��دارس التعل��یم الع��ام       أق��صى طاق��اتھم،  
، وم��ن )ابت��دائي، متوس��ط، ث��انوي(والتعل��یم الخ��اص، بم��راحلھم الدراس��یة المختلف��ة 

الجنسیات جمیعھا، ویتیح للطالب الذي یع�اني ص�عوبات ف�ي ال�تعلم فرص�ة للح�صول             

                                                           

، الكوی�ت،   "٢٠١١التقری�ر ال�سنوي   : مرك�ز تق�ویم وتعل�یم الطف�ل     "مركز تقویم وتعلیم الطف�ل،      ) ١(
  .٧م، ص٢٠١١مركز تقویم وتعلیم الطفل، 

  .١٠المرجع السابق، ص) ٢(
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حیات��ھ عل��ى ت��دریس متخ��صص لمعالج��ة ن��واحي ال��ضعف المح��ددة لدی��ھ م��ن بدای��ة     
  .)١(الدراسیة من الصف األول حتى نھایة المرحل الثانویة

  :مشروع مدارس الدمج -٣
  تمشیًا مع األھداف االس�تراتیجیة لمرك�ز تق�ویم وتعل�یم الطف�ل الخاص�ة بت�وفیر              
الدعم والمساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم الخاصة في الكویت، یقوم المشروع     

تغل��ب عل��ى الم��شكالت الت��ي تق��ابلھم ف��ي    بت��وفیر الخ��دمات الت��ي ت��ساعدھم عل��ى ال  
  .حیاتھم المدرسیة

 :أھم إصدارات وأنشطة المركز -
  قام مركز تقویم وتعل�یم الطف�ل بإص�دار ع�دة إص�دارات ون�شرات ف�ي مج�ال تعل�یم             
الطالب ذوي صعوبات التعلم لمساعدة أولیاء األمور والطالب في التغلب على ھذه            

 وتعثره دراسیًا أو معاناتھ نفسیا من ھ�ذه   المشكلة، فوجود طفل من ھؤالء األطفال     
المشكلة سیكون لھ تأثیر مباشر على جمیع أفراد األس�رة، م�ن ھن�ا ی�أتي دور ھ�ذه        
النشرات واإلصدارات ف�ي م�ساعدة جمی�ع أف�راد األس�رة عل�ى م�ساعدة ذویھ�م م�ن                  
األطفال لتنمیتھم ومساعدتھم على االنخراط الطبیعي مع جمیع أفراد األسرة، ومن           

  :)٢( تلك اإلصداراتأھم

  .ساعد طفلك على النجاح -

 .تسع طرائق تجعل دورك فعاًال كولي أمر -

 .كیف أختار المدرسة المناسبة لطفلي -

 .كیف تتعرف على االختصاصي المناسب لتشخیص طفلك -

 .صعوبات التعلم -

 .اضطرابات نقص االنتباه ، ونقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط -

 .عسر الكتابة -

 .عسر الحساب -

  .صعوبة التآزر الحركي -

ية: ثالثا ألس عية  لت ك    :م

   یھ��دف الم��شروع إل��ى توعی��ة ال��شباب المقبل��ین عل��ى ال��زواج بأص��ول الحی��اة       
الزوجیة وتحمل تبعاتھا ، ومساعدتھم في حل ما قد یطرأ علیھم م�ن م�شكالت أو       

  :)٣(اضطرابات زوجیة وأسریة ، وعالجھا یكون باألسالیب اآلتیة
                                                           

  .١٦، ص "٢٠١١التقریر السنوي : مركز تقویم وتعلیم الطفل"م الطفل، مركز تقویم وتعلی)١(
، الكوی�ت، مرك�ز تق�ویم وتعل�یم الطف�ل،      "س�اعد طفل�ك عل�ى النج�اح       "مركز تقویم وتعلیم الطفل،     ) ٢(

  .١م، ص٢٠١٢
، الكوی�ت، المب�رة الكویتی�ة للتنمی�ة       "مركز التوعی�ة األس�ریة    "المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة،     ) ٣(

  .١م، ص ٢٠١١سریة، األ
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  . ب بأھمیة الزواج وغایتھ من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةتعریف الشبا -

العم��ل عل��ى إك��ساب الط��رفین المعلوم��ات الكافی��ة ح��ول أھمی��ة اختی��ار ش��ریك     -
 .الحیاة وما ھي الشروط التي ینبغي أن تتوافر في كل طرف

تعری��ف الط��رفین بخط��وات ال��زواج ابت��داء م��ن الخطب��ة وحت��ى إتم��ام ال��زواج      -
 .وأھداف وشروط كل خطوة

 . تعریف كل طرف بما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات -

 .العمل على مساعدة الطرفین الكتساب مھارات التفاعل الزواجي -

تنبیھ الطرفین على أھم المشاكل التي قد تعترضھم وكیفیة تجنبھا أو عالجھا             -
 .إن وقعت

 .نشر المعلومات لمواجھة المشكالت األسریة والزوجیة -

 .حقوقھم القانونیة والشرعیةتوعیة أفراد األسرة ب -
 :)١(أنشطة المشروع

اإلرشــــ����ـاد االجتمـ����ـاعي والنف����سي والق����انوني للمقبل����ین عل����ى ال����زواج أو  -
 ).أو خالل أول ثالث سنوات(المتزوجین حدیثًا 

ذات العالق�ة باإلرش�اد الزواج�ي للمقبل�ین عل�ى ال�زواج           (تنظیم دورات توعی�ة      -
 ).والمتزوجین حدیثًا

 :مشروعآلیات تنفیذ ال

 . إعداد خطة للمركز -

 .اإلعداد الالزم لإلرشاد األسري) الباحثین(إعداد موظفي المركز  -
ت��وفیر المك��ان المناس��ب للمرك��ز بالمواص��فات الالزم��ة لتتناس��ب م��ع نف��سیة        -

المقبل�ین عل�ى ال�زواج أو ح�دیثي ال��زواج إض�افة إل�ى وج�ود قاع�ات لل��دورات         
 .التدریبیة

ق��سم (لمرك��ز وإدارة التوثیق��ات ال��شرعیة  وض��ع آلی��ة لتحوی��ل الح��االت ب��ین ا   -
 ).الزواج، المأذونین، بنك التسلیف، الھیئة العامة لإلسكان

 .المدة الزمنیة للتنفیذ سنة واحدة -
 :)٢(الفئة األسریة المستھدفة

 .الشباب المقبل على الزواج ، وحدیثي الزواج -

 .الشباب الذین ھم في سن الزواج -
 :الجھات التي من الممكن أن تشارك

                                                           

  .٣المرجع السابق ، ص) ١(
  .٥، ص"مركز التوعیة األسریة"المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، )٢(
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 .وزارة العدل إدارة التوثیقات الشرعیة -

 .بیت الزكاة الكویتي -

 .وزارة التربیة والتعلیم العالي -

 .بنك التسلیف واالدخار -

 .الھیئة العامة للرعایة السكنیة -

 .وزارة الصحة -

 .وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل -
  وھن��اك مجموع��ة م��ن الب��رامج والمحاض��رات الت��ي ق��دمھا مرك��ز التوعی��ة األس��ریة     
والتي تنصب جمیعًا في مج�ال االھتم�ام باألس�رة وتنمیتھ�ا والنھ�وض بھ�ا، م�ن أمثل�ة                   

  : تلك البرامج ما یلي
  : )١( برامج األسرة-١

  : التعریف بالبرامج
  تقوم المبرة بتقدیم سلسلة من الب�رامج واللق�اءات لألس�رة بھ�دف التنمی�ة األس�ریة،                

أس�رار ض�بط المیزانی�ة ال�شھریة      ( : لمناقشة أھم الموضوعات التي تھم األسرة منھ�ا       
 مھارات استخدام ال�صفحات االجتماعی�ة       - بروتوكول التعامل األسري     -للفرد واألسرة 
  ).ألولیاء األمور

  : الھــدف
  یھدف البرامج إلى  تعری�ف أولی�اء األم�ور ب�بعض المواض�یع الت�ي ت�ساھم ف�ي رف�ع               

یج��اب عل��ى رف��ع م��ستوى م��ستوى أداء األس��رة والعالق��ة فیم��ا بی��نھم مم��ا ی��نعكس باإل 
  . االستقرار األسري

  : الفئة المستھدفة
  . أولیاء األمور وكل مھتم في مجال العالقات األسریة 

  :)٢( أسرار ضبط المیزانیة الشھریة للفرد واألسرة-أ 
  . تعریف المشاركین بأھمیة المیزانیة وآلیة تنفیذھا: الھدف

  . ثالث ساعات: مدة البرنامج
  : محاور البرنامج

  ما ھي المیزانیة؟  -

 ھل نحتاج إلى میزانیة؟ لماذا؟  -

 . كیفیة إعداد المیزانیة -

                                                           

، الكوی��ت، المب��رة الكویتی��ة للتنمی��ة األس��ریة،   "أس��رة ن��ت"المب��رة الكویتی��ة للتنمی��ة األس��ریة،  ) ١(
  .١م، ص ٢٠١١

  .٢، ص"أسرة نت"المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، )٢(
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 . متابعة وتطبیقات -
  :)١( بروتوكول التعامل األسري-ب

یھ��دف البرن��امج إل��ى تق��دیم الن��صح واإلرش��اد إل��ى األس��رة، األبن��اء واآلب��اء،   : الھ��دف
اجح��ة ل��ضمان  وك��ذلك المت��زوجین ح��دیثًا م��ن خ��الل تع��ریفھم بمھ��ارات العالق��ات الن       

  . االستقرار األسري
  .ثالث ساعات: المدة الزمنیة

نامج  لب   : محا 

  . مھارات الفھم والتواصل مع أفراد األسرة -

 . طرق اإلقناع والتفاوض -

 . أسالیب التربیة بالحب -

 . كیف نكون البیت المثالي -
  :  مھارات استخدام الصفحات االجتماعیة ألولیاء األمور-ج 

رنامج إلى توعیة أولیاء األمور ومعرفة مھارات استخدام الصفحات یھدف الب: الھدف
  . ، وغیرھا من صفحات التواصل االجتماعي)الفیسبوك ، تویتر(االجتماعیة مثل 

  .ثالث ساعات: المدة الزمنیة

نامج لب   : محا 

  ما ھي الصفحات االجتماعیة؟  -

 لماذا نحتاج إلى الصفحات االجتماعیة؟  -

دخول والتواص���ل م���ن خ���الل ھ���ذه ال���صفحات اإلیجابی���ات    طریق���ة الت���سجیل وال���  -
 . والسلبیات

  :  المحاضرات والندوات-٢
  ھناك مجموعة من المحاضرات والندوات التي قدمھا مركز التوعیة األسریة والت�ي            
تن��صب جمیع��ًا ف��ي مج��ال االھتم��ام باألس��رة وتنمیتھ��ا والنھ��وض بھ��ا، م��ن أمثل��ة تل��ك   

  :المحاضرات ما یلي
  ):٢(ى أسرار األیفون تعرف عل-أ 

تعری��ف الم��شاركین بمھ��ارات اس��تخدام األیف��ون والتع��رف عل��ى أس��راره ،        : الھ��دف
  . باإلضافة إلى التنبیھ بمضار استخدامھ بطریقة سلبیة وعشوائیة

  .ساعتین: المدة الزمنیة

                                                           

  .٣المرجع السابق، ص) ١(
، الكوی��ت، المب��رة الكویتی��ة للتنمی���ة    "أس���ـرار األیف��ـون "المب��ـرة الكویتی��ـة للتنمی��ة األس��ریة،     ) ٢(

  .١م، ص٢٠١١األسریة، 
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نامج لب   : محا 

  ما ھو األیفون؟  -

 . أھم البرامج والجدید في مجالھ -

 .  لألیفوناإلیجابیات والسلبیات -

 . روابط ومواقع مھمة -

 . مساوئ استخدام األیفون -
  : )١( ملتقى حل المنازعات األسریة-ب

لملتقى   : ه 

   تعلم مھارات التوفیق ب�ین طرف�ي العالق�ة الزوجی�ة وكیفی�ة الوص�ول إل�ى ح�ل ودي               
  . للمشاكل بینھما

لملتقى ة    : نش

إل�ى اإلرش�اد االجتم�اعي والنف�سي        تعلم كیفیة بح�ث م�شكالت ال�زوجین للتوص�ل           : أوًال
  .مناسب

  . تعلم كیفیة إعداد تقریر خاص لكل حالة تم بحثھا لالستفادة منھا في المستقبل: ثانیًا
  : خطوات تنفیذ الملتقى

  . التواصل مع خبراء المنازعات األسریة من حیث الكفاءة واألعداد المناسبة -

 .ت البرنامجتوفیر المكان المناسب للمركز للتدریب على مكونا -

 .التدریب على كیفیة حل المشاكل والنزاعات األسریة -

 . تحدید معوقات العمل ووضع المقترحات لعالجھا -

 .التدریب على كیفیة كتابة التقریر بعد كل حالة -
  . م٢٠٠٧سنة میالدیة اعتبارًا من : المدة الزمنیة للتنفیذ

  : الفئة األسریة المستھدفة
  . ن یعانون اضطرابات وخالفات في الحیاة الزوجیةأطراف العالقة الزوجیة الذی

  :النتائج المتوقعة
  . المساھمة في إنھاء الخالفات الزوجیة قبل الوصول إلى مرحلة الطالق-
 .  مساعدة األسرة على إعادة بناء العالقة األسریة على أسس سلیمة-
ي نق��اط  ح��ل النزاع��ات األس��ریة ب��دون ت��وتر العالق��ة وم��ساعدة ال��زوجین عل��ى تخط��  -

 . الخالف
  :)١( سلسلة محاضرة التوعیة األسریة–ج 

                                                           

، الكوی���ت، وزارة الع���دل، مكت���ب االست���شارات  "مكت���ب االست���شارات األس���ریة "وزارة الع���دل، ) ١(
  .٤ ، ٣م، ص١٩٩٩األسریة، مشروع إصالح ذات البین، 
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لمحاض   : ه 

   تھ��دف مجموع��ة المحاض��رات إل��ى توعی��ة األس��رة وتوعی��ة ال��شباب المقبل��ین عل��ى  
الزواج بأصول الحیاة الزوجیة وتحمل تبعاتھا ومساعدتھم في حل ما قد یطرأ عل�یھم              

  : ا ویكون ذلك عن طریق اآلتيمن مشكالت أو اضطرابات زوجیة وأسریة وعالجھ
  .  تعریف الشباب بأھمیة الزواج وغایتھ من الناحیة الشرعیة االجتماعیة-
 العمل على إكساب الطرفین المعلومات الكافیة حول أھمیة اختیار شریك حیات�ھ وم�ا    -

 . ھي الشروط التي ینبغي أن تتوافر في كل طرف
لخطب�ة وحت�ى إتم�ام ال�زواج وأھ�داف           تعریف الطرفین بخطوات الزواج ابت�داء م�ن ا         -

 . وشروط كل خطوة
 .  تعریف كل طرف بما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات-
 .  العمل على مساعدة الطرفین على اكتساب مھارات التفاعل الزوجي-
 تنبیھ الط�رفین إل�ى أھ�م الم�شاكل الت�ي ق�د تعترض�ھم وكیفی�ة تجنبھ�ا أو عالجھ�ا إن                    -

 . وقعت
 . ت لمواجھة المشكالت األسریة والزوجیة نشر المعلوما-
 .  توعیة أفراد األسرة بحقوقھم القانونیة والشرعیة-

  : آلیات تنفیذ المحاضرات
  .  إعداد خطة عمل تشتمل على جمیع المحاضرات والمحاضرین والجدول الزمني-
 .  التواصل مع المحاضرین والمختصین في مجال التوعیة األسریة-
 . لمناسب إللقاء المحاضرات، یستوعب جمیع األعداد المشاركة توفیر المكان ا-

منية للتنفي ل   : لم 

  . سنة واحدة من بدایة إعداد الخطة
  : الفئة األسریة المستھدفة

  .  الشباب المقبل على الزواج، وحدیثي الزواج-
 .  الشباب الذین ھم في سن الزواج -

  : الجھات التي من الممكن أن تشارك
  ). إدارة التوثیقات الشرعیة(ة العدل  وزار-
 ). حملة إعالمیة( بیت الزكاة الكویتي -
 .  وزارة التربیة والتعلیم العالي-
 ). قرض الزواج( بنك التسلیف واالدخار -
 .  الھیئة العامة للرعایة السكنیة-
 ). الفحص الطبي قبل الزواج( وزارة الصحة -
 .  وزارة الشئون االجتماعیة والعمل-
 .  الھیئة العامة للرعایة السكنیة-

                                                                                                                                                      

  .٣، ص"مركز التوعیة األسریة"المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، ) ١(
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قعة لمت   : لنتائج 

  . نشر التوعیة الزوجیة بین الشباب
 . التعریف باإلدارة والدور الذي تقوم بھ في حال الحاجة الستشارة زواجیة أو أسریة

 . المساعدة في إكساب الشباب المھارات الزوجیة الالزمة
 :)١( المؤتمرات-٣

دور األسرة "یة المؤتمر الثالث للتنمیة األسریة تحت شعار  نظم مركز التوعیة األسر
  ".تجاه الطفل

  :ومن أھم أھداف المؤتمر

 .الشراكة مع مختلف فئات المجتمع لتنمیة األسرة -

 .التوصل إلى رؤیة تساعد األسرة على تعلیم أطفالھا القیم التربویة األصیلة -

 .حب الوطنالتوعیة بأھمیة دور األسرة في بناء المجتمع وتعزیز  -
  :وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة: رابعًا

   م���شروع وقفی���ة المب���رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة، ھ���و عب���ارة ع���ن م���شروع           
خی����ري تنم����وي یھ����دف إن����شاء وقفی����ة بالتع����اون ب����ین األمان����ة العام����ة لألوق����اف          

  . )٢("یةوقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسر"والمبرة الكویتیة للتنمیة األسریة 
  ت������سعى األمان������ة العام������ة لألوق������اف إل������ى اس������تثمار وتنمی������ة وإدارة األوق������اف       
اإلس����المیة، وص����رف ریعھ����ا وف����ق ش����روط ال����واقفین وال����ضوابط ال����شرعیة وبم����ا      
یخ���دم أھ���داف تأسی���سھا ف���ي تنمی���ة المجتم���ع الك���ویتي ف���ي ش���تى المج���االت الدینی���ة     

تی���ة للتنمی���ة األس���ریة والعلمی���ة وال���صحیة، ویع���د إن���شاء وقفی���ة جدی���دة للمب���رة الكوی 
وغیرھ���ا م���ن الوقفی���ات للمؤس���سات والجمعی���ات والھیئ���ات األخ���رى ھ���ي م���ن أھ���م        
أھ��داف األمان���ة، وذل���ك حرص���ًا منھ���ا عل���ى تنمی���ة وتفعی���ل دور الوق���ف ف���ي المجتم���ع  
اإلس���المي عموم����ًا والوق����ف ف����ي تنمی����ة األس���رة خ����صوصًا، وعل����ى ال����رغم م����ن أن   

 والمتمث����ل ف����ي الم����ساجد   ذل����ك یخ����رج الوق����ف م����ن مفھوم����ھ التقلی����دي لل����صرف      
واإلطع����ام وت����سبیل المی����اه والم����صاحف وغیرھ����ا م����ن األنم����اط القدیم����ة والتقلیدی����ة   

  لكنھ��ا ت��شبعت بم��ا فی��ھ   - رغ��م أھمیتھ��ا ووجاھتھ��ا وعظ��م أجرھ��ا   -ف��ي عم��ل الخی��ر   
الكفای�����ة بالمقارن�����ة م�����ع المج�����االت الحدیث�����ة للوق�����ف وم�����ستجدات الع�����صر وعل�����ى 

ل���ق رأت األمان���ة رعای���ة م���شاریع التنمی���ة     رأس���ھا تنمی���ة األس���رة، فم���ن ھ���ذا المنط    
األس���ریة، وإن���شاء وقفی���ة المب���رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة بالتع���اون م���ع المب���رة       

  . )٣("الكویتیة للتنمیة األسریة

                                                           

  .٥، ص"مركز التوعیة األسریة"المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، )١(
  .٢٢٣،٢٢٢وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، المالحق ص: انظر) ٢(
األمین العام لألمانة العامة (رافي، عبدالمحسن الجاراهللا الخ: مقابلة شخصیة مع الدكتور ) ٣(

، "دور األمانة العامة لألوقاف في النھوض بالتنمیة األسریة بــــدولة الكــــویت"، )لألوقاف
  . صباحًا١٠م،الساعة ٦/٨/٢٠١٢الكویت، األمـــــــانة العــامة لألوقاف، االثنین 
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  ):١(ومن أھم بنود وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة
ی���ة الت���ي تن���شأ    أن تق���وم األمان���ة العام���ة لألوق���اف ب���إدارة واس���تثمار أم���وال الوقف    -١

االس����تثمار األف����ضل واألمث����ل وف����ق الخط����ط االس����تثماریة المتبع����ة باألمان����ة وف����ي        
  .حدود اإلمكانات المتاحة

بتحوی����ل ص����افي الری����ع ال����ذي   ) األمان����ة العام����ة لألوق����اف  ( یق����وم الط����رف األول  -٢
ك���ل ع���ام كم���ا  ) المب���رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة  (تحقق���ھ الوقفی���ة للط���رف الث���اني   

ألول االمتن���اع ع��ن تق���دیم أي مبل��غ م���ن ص��افي ری���ع الوق��ف إذا ثب���ت     یح��ق للط��رف ا  
إخ��الل الط���رف الث���اني ب���أي م���ن التزامات��ھ المن���صوص علیھ���ا ف���ي االتفاقی���ة وح���سب   

  .اإلجراءات المالیة المتبعة باألمانة العامة لألوقاف
 تتعھ���د األمان���ة العام���ة لألوق���اف ب���صفة ش���ھریة أو ف���ي الرب���ع األول م���ن الع���ام        -٣

ال الوقفی�����ة المتف�����ق علیھ�����ا لح�����ساب المب�����رة الكویتی�����ة للتنمی�����ة    بتحوی�����ل أم�����و
األس����ریة لتنفی����ذ أن����شطتھا ف����ي ذات المج����ال، ف����إذا خرج����ت تل����ك األن����شطة ع����ن    
األھ���داف الت���ي رس���مت للوقفی���ة، فیح���ق لألمان���ة أن تتخ���ذ إج���راءات معین���ة بحی���ث  
ال تخ����رج أم����وال الوقفی����ة ع����ن الھ����دف المطل����وب إم����ا باإلن����ذار أو الت����أخیر ف����ي   

الری����ع حت����ى یعت����دل م����سار ال����صرف ال����صحیح لألن����شطة وف����ق أھ����داف    تحوی����ل 
  .المبرة العامة

بال����سعي الحثی����ث ) المب����رة الكویتی����ة للتنمی����ة األس����ریة ( یلت����زم الط����رف الث����اني  -٤
وب���ذل ك���ل م���ا ف���ي وس���عھا لل���دعوة بك���ل الوس���ائل لتك���وین ھ���ذا الوق���ف وت���سویقھ    

ن وح���ثھم عل���ى بفعالی���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك إج���راء االت���صاالت المباش���رة م���ع المح���سنی
  .المشاركة في الوقفیة لجمع المبلغ المحدد لتأسیس الوقفیة

 تلت���زم المب���رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة كط���رف ث���اني بتزوی���د األمان���ة العام���ة       -٥
لألوق����اف الط����رف األول ب����األوراق الثبوتی����ة المتعلق����ة  بتأس����یس الوقفی����ة أثن����اء    

  .السعي لتجمیع رأس المال لھا وقبلھ
رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة بإع���داد تقری���ر س���نوي نھای���ة ك���ل س���نة   تلت���زم المب���-٦

مالی���ة ح���سب ال���نظم المعم���ول بھ���ا ل���دى الط���رف األول ب���شأن المیزانی���ة الوقفی���ة      
وذل���ك ع���ن أوج���ھ ص���رف ری���ع الوقفی���ة ع���ن ال���سنة المالی���ة المنتھی���ة وت���سلیمھ       

  ).األمانة العامة لألوقاف(للطرف األول
ی���تم جمعھ���ا ت���دریجیًا ) ملی���ون دین���ار ك���ویتي( أن ی���ستھدف الطرف���ان جم���ع مبل���غ  -٧

خ���الل ثالث���ة أع���وام میالدی���ة م���ن ت���اریخ توقی���ع االتفاقی���ة، وذل���ك ل���شراء عق���ار         
م���در عل���ى الوقفی���ة، أو تح���صیل عق���ار أو عق���ارات بتل���ك القیم���ة والط���رف األول      

  .غیر ملزم بالمساھمة بأي مبلغ في الوقفیة
 میالدی����ة، تب���دأ م���ن ت����اریخ    اتف���ق الطرف���ان عل���ى أن م����دة ھ���ذه االتفاقی���ة س���نة      -٨

التوقی��ع علیھ��ا وتج��دد تلقائی��ًا لم��دة واح��دة ، أو م��دد أخ��رى مماثل��ة م��ا ل��م یخط��ر          

                                                           

  .٢٢٣،٢٢٢ صوقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، المالحق: انظر) ١(
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أح���د الط���رفین الط���رف اآلخ���ر كتاب���ة بع���دم رغبت���ھ ف���ي التجدی���د قب���ل انتھ���اء الم���دة 
  .)١(األصلیة أو المجددة بشھر على األقل

  :مشاریع التالیةومن أھم ثمار وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة ال
  ".مفاد لألسر المنتجة" مشروع -١
  ".نادي الزھور لتنمیة قدرات األطفال" مشروع -٢
  ".خیر أمة" مشروع -٣
  ".مركز التنمیة األسریة" مشروع -٤

   وھ���ذه الم���شاریع تعتب���ر م���ن أھ���م ثم���ار التع���اون ب���ین األمان���ة العام���ة لألوق���اف       
 للتنمی���ة األس���ریة كمؤس���سة   كمؤس���سة رس���میة راعی���ة للوق���ف والمب���رة الكویتی���ة    

  .أھلیة متخصصة في مجال التنمیة األسریة
   وتع����د وقفی����ة المب����رة الكویتی����ة التنمی����ة األس����ریة أھ����م إس����ھامات األمان����ة ف����ي    
مج���ال التنمی���ة األس���ریة نظ���رًا لم���ا ن���تج عنھ���ا م���ن ب���اكورة لم���شروعات ممی����زة           

  .ھاومھمة في مجال التنمیة األسریة خاصة وأنھا مازالت في بدایة عھد
  : وفیما یلي عرض للمشاریع السابقة بشيء من التفصیل-

  ".مفاد لألسر المنتجة"مشروع : أوًال

ي بالمش   : لتع

   ھ���و م���شروع وطن���ي تنم���وي أس���س م���ن أج���ل ت���دریب األس���ر المنتج���ة والراغب���ة  
ف����ي تعزی����ز مواردھ����ا المالی����ة، واكت����ساب مھ����ارات فنی����ة وعملی����ة تعینھ����ا عل����ى      

  .)٢(االكتفاء الذاتي

لمش   :ه 
  

تحوی���ل األف���راد واألس���ر الم���ستفیدة م���ن الم���ساعدات والتبرع���ات م���ن أس���ر     -١
معول���ھ م���ستھلكة إل���ى أس���ر منتج���ھ ق���ادرة عل���ى العم���ل واإلنت���اج بم���ا ف���ي      

 .ذلك العاطلین عن العمل وحتى ذوي الدخل المحدود
تحقی���ق االس���تقرار لألس���ر م���ن خ���الل إیج���اد م���صادر لل���دخل ت���ضمن لھ���ا           -٢

  .ون الحاجة للتبرعات والمساعدات االكتفاء الذاتي د
م����ن خ����الل الم����شاریع وخط����وط ) التوظی����ف ال����ذاتي(ت����وفیر ف����رص العم����ل  -٣

  .اإلنتاج والتوزیع
 .توفیر مشاریع سھلة التنفیذ من خالل العمل المنزلي -٤
إیج����اد مجتم����ع إنت����اجي فع����ال ی����ساھم م����ستقبال ف����ي دف����ع التنمی����ة عل����ى       -٥

 .الصعید االجتماعي واالقتصادي

                                                           

  .٢٢٣،٢٢٢وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، المالحق ص: انظر) ١(
المب���رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة أطلق���ت م���شروعھا مف���اد للتنمی���ة "رھ���ام س���عود الحمی���ان، ) ٢(

 .٦م، ص ٢٠١٢ نوفمبر ٢، ١٣٢٤٥، جریدة الوطن الكویتیة، الكویت، العدد "األسریة
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 .)١(خل من أجل الوفاء بمتطلبات الحیاة ومتغیراتھاتنویع مصادر الد -٦

لمنتجة ألس  عا  لبا تنفي مش   :)٢(مت

  :   إن تنفیذ مشروعات األسر المنتجة یتطلب من أصحاب األعمال ما یلي
  .توافر الخبرة والمھارات لألعمال التي یستثمرن بھا -١
الخب������رة ب������سوق الب������ضاعة والخام������ات والمع������دات المطلوب������ة لن������شاط        -٢

  .لمشروعا
 .القدرة على إدارة المشروع بناًء على الخطة التي یتم إعدادھا -٣
  .متابعة التطورات في مختلف أوجھ النشاط -٤
  .الكفاءة واللباقة في التعامل مع العمالء -٥
 .القدرة على تنظیم الوقت بین العمل وااللتزامات العائلیة -٦

لمش ها في  ف لال ت لفنية    :)٣(لش 

 . المشاریع التي یمولھا مشروع مفادأن یكون ضمن  -١
  .أن یكون ذا فائدة اقتصادیة مثمرة -٢
 .أن یكون ذا قیمة مضافة لالقتصاد الوطني -٣
  .أن یخدم األسرة الكویتیة ویساعد على نھضتھا -٤
 .أال یتعارض مع متطلبات البیئة والصحة والسالمة المھنیة -٥
 .أال یتطلب المشروع موقعًا ذا واجھة تجاریة فخمة ومكلفة -٦
 ١٠،٠٠٠أال تتج�اوز تكلفت�ھ الكلی�ة فیم��ا ی�شمل م�صاریف اإلع�داد والت��شغیل        -٧

 . دینار كویتي
  :)٤(االلتزامات على المبادر تجاه المشروع

   تل������زم إدارة م������شروع مف������اد المب������ادرین ب������ضرورة االلت������زام بال������ضوابط     
وال��شروط الت���ي ح��ددتھا اإلدارة،  وف���ي حال��ة اإلخ���الل ب��أي م���ن ال��شروط یح���ق      

شروع إلغ���اء الطل���ب ف���ي أي مرحل���ة وص���ل إلیھ���ا الطل���ب والحج���ز        إلدارة الم���
  .علیھ

  :االلتزامات على المبادر
 .التعھد بصحة المعلومات والمستندات المقدمة ومطابقة الصور لألصول

 . التعھد بمتابعة المشروع وااللتزام بتنفیذ كل خطواتھ -١

                                                           

المب���رة الكویتی���ة للتنمی���ة األس���ریة أطلق���ت م���شروعھا مف���اد للتنمی���ة   "، رھ���ام س���عود الحمی���ان)١(
  .٦، ص "األسریة

  .٦المرجع السابق ،  ص ) ٢(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسھا) ٣(
، ورق��ة عم��ل مقدم��ة لن��دوة م��شروع مف��اد     "م��شروع مف��اد التنم��وي  "رھ��ام س��عود الحمی��ان،   ) ٤(

 حت�ى  ١/١١ الكویتیة للتنمی�ة األس�ریة بالكوی�ت، م�ن      التنموي بین الواقع والطموح المنعقدة بالمبرة     
  .٢م، ص٢٠١٢ عام ٢/١١
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 . اإلقرار باالطالع على الشروط والضوابط والتوقیع علیھا -٢
 . كفالة بحضور أحد األقارب للتوقیع على التعھدتوفیر -٣
التعھ����د بت����وفیر كاف����ة المعلوم����ات قب����ل وأثن����اء وبع����د ت����شغیل الم����شروع       -٤

 . شھر وھو عمر احتضان المشروع١٢ولمدة 
 .مراجعة إدارة المشروع بعد االنتھاء من كل فترة من فترات التنفیذ -٥
 . تم إنجازهبما ) كل ثالثة أشھر(تقدیم تقریر دوري إلدارة المشروع  -٦

  :)١(وفیما یلي عرض لمخططات توضح خطوات سیر المشروع
  :یوضح خطوات التسجیل واالختیار) ١(   مخطط رقم 

  
  . أسابیع٥ – ٤ مع مراعاة أن فترة التسجیل واالختیار من -

یوضح خطوات البدء والتنفیذ للمبادرین الحاصلین على دعم ) ٢(مخطط رقم 
  . مشروع مفاد

                                                           

  .٣، ص"مشروع مفاد التنموي"رھام سعود الحمیان، ) ١(
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  . أسابیع٩ – ٦ أن فترة البدء والتنفیذ من  مع مراعاة-

یوضح خطوات سیر المشروع من بدء التسجیل وحتى نھایة العام ) ٣(مخطط رقم 
  : )١(األول من تنفیذ المشروع

 
  :مرحلة التنفیذ ھي المرحلة الرئیسیة من عمر المشروع ویتم فیھا

 

  .مراجعة دراسة الجدوى المقدمة للمشروع -١

                                                           

  .٥ ، ٤ص" مشروع مفاد التنموي"رھام سعود الحمیان، )١(
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  .مادیة والبشریة لبدء تنفیذ المشروعتوفیر اإلمكانیات ال -٢
  .افتتاح تجریبي للمشروع -٣
  .المتابعة والتوجیھ من جانب إدارة المشروع -٤
  .تقییم المشروع عند البدء والعمل الفعلي -٥
  .التسویق والترویج اإلعالمي المتنوع والمكثف للمشروع -٦
  .تقدیم التوجیھ واالستشارات في كل خطوة من خطوات المشروع -٧
 .الیة لخطوات المشروعالمتابعة الم -٨
  .تقییم النتائج النھائیة للمشروع -٩

م�ن أھ�م الم�شاریع النوعی�ة الجدی�دة عل�ى المجتم�ع الك�ویتي            " مف�اد "  ویعد م�شروع    
والتي لم تنفذھا من قبل المؤسسات الرسمیة واألھلیة في مجال التنمیة األسریة، م�ن   

  .تنمیتھ وتطویرهحیث رؤیتھ العصریة الجدیدة، ونتائجھ المتوقعة، وإمكانیة 
  ".نادي الزھور لتنمیة قدرات ومھارات األطفال" مشروع : ثانیًا

     ھو مشروع نصف سنوي یج�دد ب�شكل من�تظم م�رتین ك�ل ع�ام، ویھ�تم الم�شروع             
 سنوات، حیث أن ھذه المرحلة  بحاجة لتنمیة ١٠ – ٤باألطفال في المرحلة العمریة     

لشخ���صیة وتوظی���ف طاق���اتھم ومعرف���ة ق���دراتھم الذاتی���ة وتقی���یم وقی���اس مھ���اراتھم ا 
  .تطلعاتھا المستقبلیة ومساعدتھم على تحقیق طموحاتھم 

 من ھذا المنطلق نشأ نادي الزھور لتنمیة قدرات ومھارات األطفال، وأعدت برامج�ھ             
التي التي تسعى إلى تحقی�ق نت�ائج ملموس�ة ف�ي حی�اة األطف�ال خاص�ة ف�ي ھ�ذه ال�سن                     

  . )١(المبكرة
 : ستھدفین من البرنامج التدریبي للنادي األطفال الم:أوال

  .سنوات) ٧ – ٤( األطفال بالمرحلة العمریة األولى من -١
  .سنوات) ١٠ – ٧( األطفال بالمرحلة العمریة المتوسطة من -٢

  

  :  األنشطة والبرامج:ثانیا 
ب��رامج تخ��دم رس��الة المب��رة وتھ��دف ن��شر المف��اھیم التربوی��ة ال��سلیمة عن��د    -١

 .األطفال
امج تنمی��ة المھ��ارات ل��دى األطف��ال ع��ن طری��ق متخص��صین ف��ي       تق��دیم ب��ر  -٢

 . المجال
 . إعداد أنشطة لتنمیة قدرات األطفال وتوظیفھا من الناحیة النفسیة -٣
 .تنظیم رحالت علمیة تزید من ثقافة األطفال وقدراتھم المعرفیة -٤
 ".اقرأ وتعلم"إعداد األطفال من الناحیة الفكریة اللغویة عن طریق برنامج  -٥
 الم����سابقات الدینی����ة والثقافی����ة لألطف����ال وتوزی����ع الج����وائز عل����ى     تنظ����یم -٦

  . الموھوبین
  :)١( مراحل تنفیذ المشروع:ثالثًا

                                                           

، "م�شروع ن�ادي الزھ�ور لتنمی�ة ق�درات ومھ�ارات األطف�ال             "المبرة الكویتیة للتنمی�ة األس�ریة،       ) ١(
  .١م، ص٢٠١٢كویت، المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، ال
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 .بدء اإلعداد والتجھیز للمشروع -١
 .توفیر اإلمكانیات المادیة والبشریة والتجھیزات الالزمة للمشروع -٢
  .اإلعالن عن المشروع في وسائل اإلعالم -٣
 .متقدمینتسجیل الطلبات وحصر أعداد ال -٤
 .تقسیم المتقدمین إلى فئات عمریة -٥
عمل جدول زمني محدد للمشروع بحیث ال تتجاوز فترة التنفیذ ستة شھور     -٦

 .بواقع شھر لكل نشاط أو برنامج
إع��داد خط��ة مكتوب��ة ب��البرامج واألن��شطة مح��ددة الفت��رة الزمنی��ة وب��رامج       -٧

 .التقییم والتواصل بعد البرنامج مع أولیاء األمور
فی��ذ وفیھ��ا ی��تم اتخ��اذ اإلج��راءات العملی��ة للب��رامج عل��ى الترتی��ب مرحل��ة التن -٨

 .حسب الخطة
مرحلة التقییم وفیھا یتم تقییم لكل نشاط أو برن�امج ف�ي بدای�ة التنفی�ذ وف�ق                   -٩

 . نماذج معدة مسبقًا لمعرفة مدى موافقة التنفیذ للخطة الموضوعة
إل�ى ذل�ك   مرحلة إع�ادة التوجی�ھ وتع�دیل الخط�ة ف�ي حال�ة احت�اج البرن�امج                   -١٠

 .حسب نتائج التقییم المبدئیة
 مرحلة التقییم النھائیة للبرنامج بعد االنتھاء منھا لقیاس مدى اإلفادة من            -١١

 .البرنامج
 مرحلة التواصل مع األطفال وأولیاء األم�ور بع�د االنتھ�اء م�ن الم�شروع،                -١٢

للوقوف على مدى التغیر على األطفال من خالل س�لوكھم بع�د االنتھ�اء م�ن                
 .المشروع

مرحل���ة تقی���یم النت���ائج ووض���ع أھ���م النت���ائج والتوص���یات الم���ستفادة م���ن    -١٣
 .المشروع
 :)٢(الھدف من البرنامج

  تنمیة األطفال نفسیًا واجتماعیًا وثقافیًا، لیصل إلى مرحلة ال�شباب بشخ�صیة متزن�ة             
واعیة طموحة قادرة على اإلبداع ونافعًا لنفسھ ولوطنھ، وذلك من خالل االھتمام بم�ا          

 : یلي
 .تشجیع الطفل على الرسم والتعبیر -
 .تشجیع الطفل على اإلیجابیة والتفاؤل -
 .تنمیة قدرة االنتباه والتركیز والتذكر والتخیل -
 .تطویر القدرة على التفكیر اإلبداعي واالبتكار -
 .تنمیة مھارة المالحظة المباشرة ومھارات التركیز -
 .تطویر مھارات القیادة وتنمیة روح البطوالت -

                                                                                                                                                      

  .٣المرجع السابق، ص) ١(
، "م��شروع ن��ادي الزھ��ور لتنمی��ة ق��درات ومھ��ارات األطف��ال"المب��رة الكویتی��ة للتنمی��ة األس��ریة، )٢(

  .٥ص
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 ). الحدیقة– المدرسة –المنزل (محافظة على البیئة تنمیة ال -
 .تشجیع روح المنافسة -
 .االنتماء للوطن عن طریق رسم ألوان علم الكویت -
 .توضیح أھمیة الغذاء المفید وتجنب ما یضر ویضعف قوة األبناء -
 .معرفة كیفیة الحفاظ على البیئة والسلوك النموذجي للتعامل معھا -

 ".خیر أمة" مشروع :ثالثًا
  انطالقًا من قواعد الشریعة اإلسالمیة التي جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا 
وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، ونظرًا لوجود بعض الظواھر السلبیة الخطیرة في 

، وإدراكًا من ) غیاب الھویة– عقوق الوالدین –ظاھرة المخدرات (المجتمع 
مھتمة باألسرة، قامت األمانة المسئولیة الملقاة على عاتق المؤسسات الخیریة ال

بإعداد ) المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة ( العامة لألوقاف بالتعاون مع 
  . )١("مشروع خیر أمة"

  :فكرة المشروع
   ھو عمل تطوعي خیري غیر ربحي یھدف إلى المحافظة على األخالق العامة 

للتجمعات الشبابیة والتقالید األصیلة للبلد وذلك من خالل الزیارات المیدانیة 
والتي من المتوقع وجود أكبر عدد من المراھقین والشباب فیھا، ومن أمثلة تلك 

 النوادي – المجمعات التجاریة – األسواق – الجامعات –المدارس (التجمعات 
، ومن خالل تلك الزیارات یتم إلقاء خواطر إیمانیة مختصرة ال )والمنتزھات

، وتوزیع المطویات والكتیبات الدعویة تتجاوز عشر دقائق في كل خاطرة
البسیطة، والتي توضح ثمار االلتزام باألخالق والقیم الحمیدة، ومحاربة الظواھر 
السلبیة الطارئة على المجتمع من خالل بیان أضرارھا وآثارھا السلبیة على 

 .الفرد والمجتمع

لمش   :ه 

فئة الشباب والحث على في نشر القیم األخالقیة السامیة خاصة  المساھمة -
المشاركة في طرح المشاریع التنمویة البسیطة والتي یمكن تنفیذھا من 

  .خالل الدعم المقدم لمشروع خیر أمة
 : الرؤیة

إیجاد مجتمع تقل فیھ الظواھر السلبیة، والوصول إلى تنمیة شباب واعي  -
ئدة یسعى إلى الحفاظ على القیم األصیلة للمجتمع، من خالل مشاریعھ الرا

 .في مجال األسرة

لمش سائل بي   :ت

 . المطویات والكتیبات التي تشرح عمل المشروع-

                                                           

، الكوی��ت، المب��رة الكویتی��ة للتنمی��ة    "م��شروع خی��ر أم��ة  "المب��رة الكویتی��ة للتنمی��ة األس��ریة،    ) ١(
  .٣م، ص٢٠١٢، األسریة
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فریق من المدربین األكفاء في التنمیة األسریة یجیدون التعامل مع فئة  -
 .الشباب

  .اإلعالنات المنتشرة في األماكن العامة -
 .البرامج واللقاءات التلفزیونیة التي توضح طبیعة عمل المشروع -
 .المقاالت الصحفیة الھادفة والتي تبین أھداف المشروع وثمار تنفیذه -
 إنشاء موقع إلكتروني للمشروع لتعریف الشباب والمھتمین بفكرة المشروع -

  .وأھدافھ وثماره
 التنسیق مع جمعیات النفع العام والمبرات الخیریة والمھتمین بقضایا األسرة -

  .روعوخطباء المساجد لنشر أھداف وفكر المش
 التواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة والتنسیق مع معدي البرامج التلفزیونیة -

  .لتعزیز األخالق العامة والعادات األصیلة للبلد
 إرسال الرسائل القصیرة عبر المحمول لتوعیة المواطنین والمقیمین حول -

  .الظواھر السلبیة الدخیلة على المجتمع وطرق عالجھا والوقایة منھا
 .الموجزة في أماكن التجمعات الشبابیةندوات والمحاضرات ال -

  وھى تعتبر من أقوى وسائل التغییر أحیانا، ویتم تكوین ھذا الفریق من 
الشخصیات المعروفة العامة حتى تكون النصیحة أقوى في التأثیر على الطرف 

  .اآلخر وذلك لمكانة وقدر الناصحین ومكانتھم في المجتمع

لتنفي   :لية 

كلیف أحد المراكز البحثیة المتخصصة في العمل األسري واالجتماعي بعمل ت -
  .دراسة مسحیة لرصد جمیع الظواھر السلبیة الطارئة على المجتمع الكویتي

 .الوقوف على األسباب الحقیقیة النتشار تلك الظواھر في المجتمع -
 . تحدید فئات المجتمع المتأثرة بتلك الظواھر وأماكن انتشارھا -
  .د آلیات مناسبة لمواجھة تلك الظواھر للقضاء علیھا أو الحد منھاتحدی -

لمش   :ثما 

) المدارس الحكومیة(  وبعد تطبیق المشروع في العدید من التجمعات الشبابیة 
أظھرت تلك التجمعات تفاعًال إیجابیًا مع فكرة المشروع وأھدافھ، وذلك من خالل 

رات استطالع الرأي الموزعة على الشباب المناقشات مع المحاضرین، وكذلك استما
  .بعد كل لقاء

 وساھم المشروع في معالجة بعض ظواھر عقوق الوالدین المنتشرة لدى بعض 
طلبة المدارس التي تم إلقاء المحاضرات بھا، وتم التعرف على النتائج من خالل 

 .نائھمالتواصل مع إدارات المدارس وبعض اآلباء الذین كانوا یعانون من عقوق أب
  .)١ (مشروع مركز التنمیة األسریة: رابعًا

                                                           

، الكویت، المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، "مركز التنمیة األسریة"مركز البحوث والدراسات، ) ١(
  .٦م، ص٢٠١٢
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ية- ألس لتنمية  ك  ي بم لتع  :  

   ھو مركز تابع للمبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، وھو أحد ثمار وقفیة المبرة 
الكویتیة للتنمیة األسریة، وعلى ذلك فاألمانة العامة لألوقاف ھي أبرز داعمي 

  .المشروع

ل- ج  همية  ك    .م

   جاءت أھمیة إنشاء مركز التنمیة األسریة من أھمیة دور األسرة في المجتمع، 
فاألسرة ھي الخلیة األولى التي ینبثق منھا المجتمع، كما أن التماسك األسري ھو 
أساس التماسك االجتماعي ونعني باإلرشاد األسري ھو التوجیھ األسري الخاص 

ألسرة، وتأتي أھمیة العملیة اإلرشادیة للعمل بالزوجین واألبناء الذین ھم أساس ا
على زیادة تبصیر وتنویر الفرد ومحاولة تعدیل مشاعره وأفكاره نحو ذاتھ 
واآلخرین، وبالتالي قدرتھ على السلوك اإلیجابي وذلك للحد من انتشار المشكالت 

 التفكك األسري، الخالفات الزوجیة، عقوق الوالدین،(والظواھر االجتماعیة مثل 
، ومحاولة تذلیل كافة السبل وتھیئة الظروف المناسبة لتحقیق )إلخ...قطیعة األرحام

  . )١(التوافق األسري

ك - لم نشا    :له م 

 یسعى مركز التنمیة األسریة إلى تقدیم مشاریع تخصصیة واالھتمام بنشر مفاھیم 
 وتدعم استقرار التنمیة البشریة، وتقدیم المشاریع التنمویة التي تفعل دور الشباب

  .)٢(األسرة وتنمي المجتمع
   كما یسعي المركز من خالل التدریب إلى اكتساب جمیع أفراد األسرة خبرة 
عملیة بجانب الخبرة النظریة، كما یھتم المركز بجذب داعم دائم ومستمر عبر وقفیة 

تي، المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة لضمان االستقرار األسري في المجتمع الكوی
كما یطمح ألن یكون مانحًا للرخص والشھادات التي تقّیم الفرد وقدراتھ في شتى 

  .مجاالت الحیاة االجتماعیة والنفسیة والتربویة
  :تركزت األھداف األساسیة للمركز على عدة محاور رئیسیة ھي

  . تنمیة قدرات ومواھب األطفال لتخریج أجیال واعیة علمیًا ومجتمعیًا -١
 .أسرھم ما قبل الزواج لالرتقاء بمستوى األسرة الواعدةإعداد الشباب و -٢
برامج تدریبیة ومحاضرات لحدیثي الزواج لمساعدتھم على تقبل الحیاة  -٣

 .الجدیدة
 .إعداد الشباب القیادیین في عملھم ومجتمعھم لیكونوا رواد المستقبل -٤
 .تدریب األمھات على فن التعامل مع األبناء في جمیع المراحل العمریة -٥
 .ات ومحاضرات للتدریب على بر الوالدین واالھتمام بھمدور -٦

                                                           

  .٨، ص "مركز التنمیة األسریة"مركز البحوث والدراسات، )١(
  .٢٢٨ – ٢٢٧وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة، المالحق ص: انظر) ٢(
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 .النھوض بأولیاء األمور في النواحي االجتماعیة والنفسیة والتربویة -٧
دورات تنویریة للنساء تعرض قصص واقعیة یستفاد منھا في التعامل مع  -٨

 .زوجات األبناء وزوجات اإلخوة
ھا إعالمیًا من خالل تقدیم وتلك المحاور ھي التي یرتكز علیھا المركز إلبراز   

المواد اإلعالنیة اإلبداعیة التي تمس وجدان جمیع أفراد األسرة الكویتیة وتحثھم 
 .)١(على المشاركة الفاعلة لالشتراك في برامج وأنشطة المركز

  :)٢( أھم برامج وأنشطة المركز-
  :  سأكون عبقریًا-١

 لتنمیة قدراتھم ومواھبھم،      ھي عبارة عن مجموعة من البرامج موجھة لألطفال
والھدف منھا رعایة المواھب وتنمیة قدرات األطفال لیكونوا أجیاًال واعدة علمیًا 

  .ومجتمعیًا 
  :سأكّون أسرة -٢

عبارة عن مجموعة من الدورات والمحاضرات الموجھة للشباب وأسرھم 
ًا إلعدادھم في مرحلة ما قبل الزواج، وتھدف ھذه المحاضرات إلى إعدادھم علمی

 .واجتماعیًا الختیار شریك حیاتھم بالطرق الصحیحة
  : سأكون قیادیًا -٣

   عبارة عن مجموعة برامج موجھة للشباب لیكونوا رواد المستقبل في عملھم 
ومجتمعھم، وتھدف البرامج إلى إعداد مجموعة من الشباب لیكونوا رواد 

  .المستقبل وقیادیین في عملھم ومجتمعھم
 :  تشوق تفوق-٤

و عبارة عن مشروع وطني تنموي تعلیمي یھدف لتوعیة طلبة مراحل الثانویة     ھ
والدبلوم والجامعات بكیفیة فنون ومھارات المذاكرة الفعالة، وتعزیز اتجاھاتھم نحو 
التفوق الدراسي، وتدریبھم على برامج تقویة الذاكرة، والمھارات الدراسیة 

ع المعلومات التي تساعدھم على باستخدام الخرائط الذھنیة لسرعة حفظ واسترجا
  . تنمیة الثقة بالنفس واالستعداد الجید ولتجاوز االختبارات بنجاح

 :  كفاءات-٥
   عبارة عن مجموعة دورات تدریبیة وورش عمل جماعیة لتدریب الشباب على 
التخطیط  والتطبیق العملي لحیاتھم ومساعدتھم على صناعة النجاح وتطویر 

  . األوقات بما ھو مفیدالمھارات واستثمار 
 :  )٣( ملتقى أذھان-٦

                                                           

  .١١، ص"مركز التنمیة األسریة"والدراسات، مركز البحوث ) ١(
  .١٦ - ١٣المرجع السابق، ص) ٢(
، الكوی�ت، المب�رة الكویتی�ة للتنمی�ة األس�ریة،         "ملتق�ى أذھ�ان   "المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة،     ) ٣(

  .٢م، ص٢٠١٢
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    ملتقى ثقافي لرعایة نادي القراءة والفكر، وھو نادي لتشجیع الشباب من 
الجنسین على القراءة النافعة، واستثمار المعلومات في تنمیة ثقافتھم وفكرھم في 

ثل جو من متعة التعلم وتبادل الخبرات والمعلومات، وھناك عدة نوادي قائمة م
  .ویؤمھا شباب من الجنسین" نادي الجلیس"و" ملتقي أذھان"
 : إعداد مدرب-٧

    وھو برنامج تدریبي متكامل لتأھیل جیل جدید من المدربین المحترفین الذین 
سیتم االستعانة بھم في تنفیذ خطة خاصة بالتنمیة األسریة والبشریة وضمان تقدیم 

  . دورات ومحاضرات للمجتمع
 : مل عزف األنا-٨

   وھو عبارة عن مجموعة ورش عمل دائمة لتنمیة اتجاھات الشباب نحو تعلم 
األنشطة والمھارات التي تنمي الجوانب اإلبداعیة والحرفیة وتطویر مھاراتھم، 
واستثمار أوقاتھم بما یعود علیھم بالنفع والمصلحة ، وبما یحقق لھم إیراد مادي 

 . مجزي
 : السعادة الزوجیة -٩

ة عن مجموعة من األنشطة والبرامج التدریبیة وورش العمل الجماعیة     عبار
واالختبارات العلمیة لتشجیع الشباب على الزواج، وتأھیلھم إلدارة حیاة زوجیة 
ناجحة وتزویدھم بالمعارف المتعلقة بكیفیة تحقیق التوافق والتفاعل الزواجي 

زھا، ومساعدتھم على فھم الناجح، وتطویر قدراتھم على كیفیة حل المشكالت وتجاو
  . أنماط شخصیاتھم واألسالیب األفضل للتعامل مع كل نمط

 :   خطط لمستقبلك- ١٠
   ھي عبارة عن دورات منظمة لتقدیم اختبارات عالمیة لمعرفة اتجاھات ورغبات 
خریجي الثانویة العامة الختیار التخصص الذي ینسجم مع رغباتھم وتوجھاتھم 

  . وإرشادھم إلیھا
  :  المعیة-١١

   عبارة عن مشروع تكوین فریق عمل من االخصائیین في علم النفس والخدمة 
االجتماعیة والتربیة وإدارة المیزانیة، لعمل زیارات دوریة لألرامل أثناء قضائھا 
فترة العدة لتقدیم الدعم والمساندة لھا، لتجاوز أزمة الفقدان نفسیًا وتقدیم المعلومات 

على كیفیة إدارة میزانیة األسرة بعد أن تغیر اإلیراد، وكیفیة الخاصة لمساعدتھا 
 . التعامل مع األبناء في غیاب األب

 : )١( فن االدخار وإدارة میزانیة األسرة-١٢
   عبارة عن برامج لتعریف وتدریب أرباب األسر من الرجال والنساء والموظفین 

 میزانیتھم الشخصیة واألسریة الجدد الراغبین في تعلم كیفیة فنون االدخار، وإدارة
  . لضمان عدم تعرضھم للدیون والضغوط المالیة

  :  إدارة العائلة-١٣
                                                           

  .١٨، ص"مركز التنمیة األسریة"مركز البحوث والدراسات، ) ١(
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    عبارة عن برنامج تدریبي یدرب المستھدفین والمھتمین على كیفیة وضع األھداف 
والخطط واألنشطة والبرامج التي تحقق تماسك أفراد العائلة وتقویة صلة الرحم 

  .اصل االجتماعي بینھموأواصر األخوة والتو
  :)١(خدمات المركز -

یسعى مركز التنمیة األسریة ومن خالل دعم وقفیة المبرة الكویتیة للتنمیة 
  :األسریة إلى تقدیم الخدمات التالیة

 برامج إرشادیة وتنویریة وأنشطة ودورات مختلفة لألسرة للحفاظ على كیانھا -
  .وتماسكھا

  .والنفسیة لجمیع أفراد األسرة االستشارات النفسیة واالجتماعیة -
  . طب األسرة من خالل الكشف على األطفال ورعایتھم وتقدیم النصائح الطبیة لھم-
 التعاون مع االستشاریین المختصین في شئون األسرة والمجتمع من الداخل -

  .والخارج
 مسابقات ومھرجانات ومكتبة متنوعة المصادر تناسب اھتمامات جمیع أفراد -

  .األسرة
 نادي اجتماعّي أسرّي لممارسة الھوایات وقضاء أوقات الفراغ بین الریاضة -

  .والسمر
  . قاعات أفراح بأسعار رمزیة للمعسرین من الشباب حدیثي الزواج-
 مجمع تجارّي خیرّي یضم بعض المحالت ألسر األرامل والمطلقات؛ لمساعدتھم -

  . على تحمل أعباء الحیاة
 

                                                           

  .١٦ ، ١٣المرجع السابق، ص) ١(
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  املبحث اخلامس

لكويتية منوذجا للتنمية األسرية بالكويتاملربة ا
ً

. 

 م، وأشھرت ٢٠٠٩    تم تأسیس المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة في عام 
  ).أ / ١٩٤( م بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠١٠ / ١٢ / ١٥رسمیًا بتاریخ 

  :وفیما یلي تعریف بالمبرة الكویتیة للتنمیة األسریة نقًال من الدلیل التعریفي لھا
  . ألن اإلنسان ھو األھم:ارنا شع

  -: رسالتنا 
، التي ُتفعِّل دور الشباب، وتقدیم المشاریع التنمویة، نشر مفاھیم التنمیة البشریة

  . وتنمي المجتمع ، وتدعم استقرار األسرة
  -:٢٠٢٠الرؤیة لعام 

التمیز  كمؤسسة تنمویة تطوعیة على مستوى الخلیج العربي بحیث نقدم نموذجا 
  . حتذى بھ في نشر مفاھیم وإدارة مشاریع التنمیة البشریة والمجتمعیةممیزًا ی
  -:أھدافنا 
نشر مفاھیم التنمیة البشریة الداعیة  للحب والسالم واإلیجابیة في الحیاة  .  
 تعزیز دور المنظمات الحكومیة واألھلیة والمالیة والتجاریة في التنمیة 

  . المجتمعیة
ألفراد على العمل اإلنساني والتطوعي عمل شراكة مجتمعیة لتشجیع ا .  
تقدیم المشاریع والبرامج واألنشطة التنمویة لتعزیز الدور اإلیجابي للشباب .  
 وتكوین حیاة أسریة مستقرة ،  تقدیم منظومة متكاملة لتشجیع الزواج

  .ومتماسكة
وتكریم الكویتیین ، وتقدیم برامج لرعایة المبدعین، تنمیة الموھوبین

  .في المحافل الدولیة الفائزین 
تقدیم البرامج التدریبیة والتوعویة المتعلقة بالتنمیة الذاتیة واألسریة .  
 إقامة برامج التوعیة والتنمیة الصحیة ألفراد األسرة   .  
 تشجیع أفراد األسرة على ممارسة الریاضة والمحافظة على الصحة العامة 
.  
نمیة البشریة لخدمة المجتمع  تكوین طاقم من المدربین في شتى میادین الت  .  
 المساھمة في سد حاجة بعض األسر المتعففة وذلك بالتنسیق مع اللجان 

  المماثلة 
  ) .الخ ...  الھیئة الخیریة –بیت الزكاة ( 
وتنمي العالقات ،  تقدیم البرامج واألنشطة التي تساعد على ترابط العائالت

  .وبیئة العمل ، في مناطق السكن، اإلنسانیة
  : قیمنا 

  .أصالة في الفكر*  



 - ٣٧٢٩ -

  . معاصرة للحضارة *   
  .ابداع في العمل*   
  . تمیز في األداء*  
  . شفافیة في التعامل* 
  .  جماعیة في القرار* 

  : سیاساتنا 
  .  اإلیجابیة في لغة الخطاب لتحقیق رسالة السالم والحب للجمیع-١
  . تمع تشجیع سلوكیات النجاح الذاتي واألسري في المج-٢
  .  تعزیز معاني القبول للكل ونبذ التفرقة-٣
  .  مد جسور التعاون مع جمیع األفراد والھیئات-٤
  . االھتمام في التعلم والتطور والتنمیة -٥
  .  التأثیر اإلیجابي في النفس واآلخرین-٦
  . المشاركة اإلیجابیة في دعم أیة نشاطات إیجابیة في المجتمع -٧
  . خاص والمساس بالمؤسسات الحكومیة عدم التجریح باألش-٨

  منطلقاتنا 
  باتباع  تعالیم الشریعة اإلسالمیة  الغراء:   الشرعیة.  
 استفادة من مبادئ ومعاییر األمم المتحدة والقیم اإلنسانیة المتعلقة :  عالمیا

  . باحترام حقوق اإلنسان في الدیانات األخرى
وتوجیھات صاحب السمو في العمل بالمواد دستور دولة الكویت:  وطنیًا 

  . خطابھ السامي
 ً مراعاة العادات والتقالید في الثقافة العربیة عامة وعادات :  اجتماعیا

  . المجتمع الكویتي خاصة
اتباع أخر ما توصل لھ الفكر اإلنساني من العلوم اإلنسانیة:  علمیًا .  
  : وسائلنا 

عمل ومشاریع المبرة تخصیص مقر رئیس یشمل المرافق والمعدات إلدارة ال .  
إقامة فروع مماثلة في مختلف المحافظات  .  
استخدام كافة وسائل االتصال والتكنولوجیة وااللكترونیة العالمیة الحدیثة  .  
عقد الدورات التدریبیة لتأھیل وتكوین طاقم تدریبي محترف .  
ئیة إنتاج واستخدام كافة وسائل النشر واإلعالم المقروءة والمسموعة والمر .  
عقد المحاضرات والمنتدیات والملتقیات والمؤتمرات وكافة أشكال التواصل  .  
إقامة المخیمات واستخدام مرافق الدولة وكافة الجھات لتقدیم البرامج واألنشطة .  
 عمل ورش عمل ودورات لتنمیة معارف ومھارات الجمھور المستھدف   .  
لرواد الفكر والمتخصصین  الزیارات المیدانیة واستطالعات الرأي العام  .  
 عمل الدراسات العملیة للظواھر االجتماعیة المتعلقة بالتنمیة البشریة  .  
 رعایة ودعم وتبني المشاریع القائمة والجدید منھا في المجتمع  .  
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 الدخول في مشاریع مختلفة مع الجھات التنمویة المماثلة  .  
 أخذ وكاالت لبرامج وأنشطة عالمیا ومحلیة   

  األنشطة والمشاریع 
   للمبرة الكویتیة للتنمیة األسریة مجموعة من األنشطة والمشاریع تنقسم إلى 

: مشاریع،  والقسم الثاني)٩(مشاریع خاصة باألسرة بشكل عام وعدد: قسمین
  .أنشطة) ٧(مشاریع وأنشطة مخصصة للشباب وعددھا 

ح مستقبال من خالل رؤیتنا تعتبر ھذه البدایة، وھي في مجملھا تھتم باألسرة ، ونطم
 الذي تمر بھ - السلبي واالیجابي-بعمل الدراسات المكتبیة والمیدانیة الراصدة للتطور

األسرة الكویتیة وتقدیم الحلول والمشاریع التي تعزز قیمھا وھویتھا واستقرارھا 
واستثمار إمكانات أفرادھا، وسیكون التعاون ھو حجر األساس مع المؤسسات 

جمعیة اإلصالح االجتماعي التي تعد رائدة العمل الخیري : لعریقة مثل األھلیة ا
واالجتماعي طوال ما یقارب نصف قرن ، والجمعیات األھلیة األخرى ، وسنفصح 

عن مثل ھذه المشاریع مستقبًال بعد االنتھاء من بعض الفعالیات والدورات التي 
لعامة لألوقاف واللجنة سنقیمھا بالتعاون مع بعض الجھات الرسمیة كاألمانة ا

، حیث ال یسع المقام لتفصیلھا في ھذه الدقائق )الیونسكو(الوطنیة للثقافة والعلوم 
القلیلة، فقد أخذت المبرة على عاتقھا ھذه المسؤولیة، حیث تعد مثل ھذه القضایا من 

   .ضمن أولویاتھا الحالیة والمستقبلة



 - ٣٧٣١ -

صيا لت لنتائج  ه  بها   .لخاتمة 

   أھم نتائج البحث:أوًال
تعاني األسرة الكویتیة من بعض التحدیات التي  تأخذھا بعیدًا عن مسارھا  -١

 :المرسوم لھا، فمن تلك التحدیات یمكن تقسیمھا إلى
تتمثل في قلة وعي األسرة وعدم قیامھم بدورھا المنشود :  مشاكل داخلیة  ) أ

  .تجاه المجتمع
 بالمجتمع نفسھ ومعظمھا مشاكل اجتماعیة تتعلق:  مشاكل خارجیة  ) ب

 ).الخ.... العنوسة – الطالق – المخدرات –العنف األسري (
 ضعف دور اإلعالم الرسمي واألھلي وعدم  التركیز على برامج األسرة التنمویة -٢

 .وإبرازھا في المجتمع
 وقد یكون ھذا -  ضعف اھتمام مؤسسات المجتمع سواًء كانت أھلیة أو حكومیة، -٣

كنھ ال ینفي المسئولیة التي یجب أن تقوم بھا جمیع المؤسسات  ل-التجاھل غیر متعمد
  . ومسئولیتھا في المجتمع للنھوض بدور األسرة

 تقوم المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة بدور مھم جدًا في تنمیة األسرة في المجتمع -٤
ؤسساتھ الكویتي، وتقدم الكثیر من المشاریع التي تحتاج إلى دعم المجتمع المدني بجمیع م

  .الحكومیة واألھلیة
 حاجة المجتمع الكویتي بصفة عامة واألسرة الكویتیة بصفة خاصة إلى تضافر جمیع -٥

  .الجھود لتنمیة األسرة الكویتیة وحل مشكالتھا ودعمھا من جمیع الجوانب
  أھم التوصیات : ثانیًا 

ة وجمیع أفرادھا  وضع البرامج والدورات وعقد المؤتمرات التي تعمل على توعیة األسر-١
 . للقیام بواجبھم نحو أسرتھم ونحو مجتمعھم

 دعم المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة بأنشطتھا وبرامجھا من خالل الرعایات التي -٢
 . تقیمھا في برامجھا المختلفة، والمؤتمرات، ووقفیات التنمیة األسریة المتنوعة

صصة، وأخذ حصتھا المناسبة مقارنة مع  تكثیف مواد البرامج اإلعالمیة األسریة المتخ-٣
  .البرامج الترفیھیة األخرى، للحد من الظواھر السلبیة في المجتمع، وتسلیط الضوء علیھا

تبني مؤسسات الدولة الرسمیة واألھلیة، وأصحاب القرار واألیادي البیضاء  ضرورة -٤
 ومعنویا وبكل والمصلحین من أبناء الوطن مشروعات التنمیة األسریة، ودعمھا مادیا

اإلمكانات المتاحة لھم للنھضة باألسرة الكویتیة، وتبني نشر ثقافة النھوض الحضاري 
لألسرة نواة المجتمع، واعتبارھا عمل خیري وإنساني مھم ال یقل اھتمامًا عن بناء 
المساجد وغیرھا من تلك المشاریع، فبناء النفوس أعظم أجرًا وأولى جھدًا وھذا من معالم 

   .ة اإلسالمیة الغراءالشریع
  إقامة مشاریع التنمیة األسریة، ورسم احتیاجاتھا، ووضع الخطط واالستراتیجیات لھا، -٥

  .وتأسیس المراكز المعنیة ببرامجھا في جمیع المحافظات
) مؤسسات وأفراد( المبرة الكویتیة للتنمیة األسریة على أتم استعداد للتعاون مع الجمیع -٦

لتنمیة األسریة، كما تتبني المبرة جمیع األفكار والمشاریع التي تخدم في سبیل النھوض با
  .األسرة الكویتیة وتساعدھا على القیام بمسئولیتھا نحو المجتمع 
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  المراجع
دمشق، دار الیمامة الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، ) ١(

  .٢٧م، ص ١٩٨٧للطباعة والنشر، 
دار النفائس للنشر  األردن،، "نحو ثقافة إسالمیة أصیلة" سلیمان، األشقر، عمر) ٢(

  .٢٨٧م، ص ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣، ١٢والتوزیع، ط
دور األسرة كأداة لضبط االجتماعي في المجتمع منصور، عبدالمجید سید أحمد، ) ٣(

 - ھـ ١٤٠٧العربي، الریاض، دار النشر المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، 
.١٨ م، ص ١٩٨٧  

التعریف والوظائف واألشكال، الكویت، دار القلم للنشر : األسرةمرسي، كمال، ) ٤(
.٣٨، ٣٧ م، ص ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤والتوزیع،   

العیسوي، محمد عبدالرحمن، موسوعة علم النفس الحدیث،  دار الراتب الجامعیة، ) ٥(
م ٢٠٠١، ١٣، مج ١بیروت، ط  

، مجلة منبر "مسؤولیة األسرة في بناء المجتمع ":الرخاوي، یحیى، مقالة بعنوان) ٦(
.١١٠ت، ص. اإلسالم تصدرھا وزارة األوقاف المصریة، مصر، د   

 ١٤، جریدة "دور األسرة في تنمیة المجتمع: "مشورة، فایزة أحمد، مقالة بعنوان ) ٧(
  .٢٠٠٩ نوفمبر ١٤الموافق ، ) ١٤٦٤٦: (أكتوبر، الیمن، العدد رقم 

 إدارة –اء والبحوث ، الكتاب اإلحصائي السنوي، وزارة العدل إدارة اإلحص) ٨(
.٢٠٠٩ قسم التوثیقات الشرعیة، دولة الكویت، –اإلحصاء والبحوث   

مشكلة : العبید، مریم، فاطمة الرامزي، إشراف رمزي سالمة، دراسة بعنوان ) ٩(
تي، الكویت، الطالق في المجتمع الكویتي، إدارة الدراسات والبحوث، مجلس األمة الكوی

. ٧-٦، ص٢٠٠٩   
، جریدة " ألف كویتیة في دائرة العنوسة٣٠"القصاص، السید،  مقالة بعنوان ) ١٠(

  قسم المحلیات، ١٤٩٩٨ه، العدد١٤٣١شعبان ١٣ الموافق ٢٠١٠-٧-٢٥السیاسة، 
  .١ص 

،  " في المائة نسبة العنوسة في الكویت٣٣" القطان، عواطف، مقالة بعنوان ) ١١(
.٩، ص ١٤٨٧٣م ، عدد ٢٠١٠-٣-٢٢سیاسة ، بتاریخ جریدة ال  

، جریدة "تجار السموم یستھدفون شباب الوطن: "إبراھیم، محمد، مقالة بعنوان) ١٢(
ه، ١٤٣٢ جمادى الثانیة ٢٥، األحد الموافق ٢٠١١-٥-٢٩، بتاریخ القبس، الكویت

.١٤، ص ١٣٦٤٩، محلیات، العدد ٤٠السنة   
، "المشكالت المروریة في دولة الكویت"مقالة بعنوان إدارة الدراسات والبحوث، ) ١٣(

  .٦ – ٥، ص ٢٠٠٩مجلس األمة قطاع البحوث والمعلومـــات، الكــویت، نوفمـــــبر
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