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كلمة األمين العام للجائزة
ــادم  ــري خـ ــها الفخـ ــن رئيسـ ــع مـ ــم واسـ ــة ودعـ ــات حكيمـ ــها بتوجيهـ ــذ تأسيسـ ــزة منـ ــت الجائـ انطلقـ
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز -يحفظـــه اللـــه- ثـــم مـــن مجلـــس األمنـــاء الـــذي 
يدعـــم أعمـــال الجائـــزة ويتابعهـــا بهـــدف تطويـــر العمـــل الخيـــري وتعزيـــز ســـبله وأشـــكاله المتعـــددة، 

وتحفيـــز أصحـــاب المبـــادرات المبدعـــة مـــن مؤسســـات أو أفـــراد بأعلـــى درجـــات التقديـــر.

ـــز فـــي العمـــل االجتماعـــي  ـــز للتمي ـــزة األميـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزي وجـــاءت الـــدورة الثانيـــة مـــن جائ
)الـــدورة 1435 هــــ / 2014 م(، حاملـــًة شـــعار »التمكيـــن االجتماعـــي واالقتصـــادي للمطلقـــات 
والمعلقـــات واألرامـــل«، مســـتنيرة بالنهـــج التطوعـــي والخيـــري واالجتماعـــي الشـــامل الـــذي أسســـته 
ـــادرات تنهـــض بالعمـــل  ـــق مب ـــه، لتحقي ـــز _ رحمهـــا الل ـــد العزي ـــة بنـــت عب ـــرة صيت ـــة الســـمو األمي صاحب
الخيـــري المتأصـــل فـــي المجتمـــع الســـعودي، وخصوصـــًا مـــا يتعلـــق بمســـاعدتها للنســـاء الالئـــي 

ـــم والمســـاندة. ـــه للدع ـــن مع ـــرة يحتج ـــت ظـــروف قاه ـــن تح يقع

وهدفـــت الجائـــزة مـــن ذلـــك إلـــى تشـــجيع الجهـــات الداعمـــة التـــي قدمـــت برامـــج ومشـــروعات 
ابتكاريـــة لمســـاعدة النســـاء المطلقـــات واألرامـــل والمعلقـــات، وكـــذا دعـــم صاحبـــات المشـــروعات 
الفرديـــة مـــن النســـاء مـــن تلـــك الفئـــات الالتـــي قدمـــن جهـــودًا مميـــزة وتحملـــن المشـــاق والصعـــاب 
ـــن  ـــن الذي ـــة مـــن الباحثي ـــاب المســـاهمات العلمي ـــر أصح ـــى تقدي رغـــم ظروفهـــن القاهـــرة، إضافـــة إل
أســـهموا مـــن خـــالل دراســـاتهم العميقـــة فـــي اســـتخالص أنســـب الحلـــول فـــي المجـــاالت التـــي 

تخـــص الجائـــزة بجميـــع جوانبهـــا.

وتقـــدم للجائـــزة فـــي هـــذه الـــدورة )153( ترشـــيحًا فـــي الفـــروع الثالثـــة، حيـــث تقـــدم فـــي الفـــرع 
األول )35( مبـــادرة، وفـــي الفـــرع الثانـــي )92( مشـــروعًا، وفـــي الفـــرع الثالـــث )26( دراســـة.  ومـــرت 
األعمـــال المرشـــحة بثـــالث مراحـــل علميـــة بـــدأت بمرحلـــة التدقيـــق، ثـــم مرحلـــة التقييـــم العلمـــي 
لـــي ثـــم مرحلـــة التحكيـــم مـــن قبـــل لجـــان علميـــة متخصصـــة مـــن الجامعـــات الســـعودية ومـــن  األوَّ
خبـــراء ميدانييـــن فـــي موضـــوع الجائـــزة.  وانتهـــت الجائـــزة إلـــى ترشـــيح )31( مبـــادرة فـــي الفـــروع 
ـــي، ودراســـتين فـــي  ـــرع الثان ـــة بواقـــع )8( برامـــج فـــي الفـــرع األول، و)21( مشـــروعًا فـــي الف الثالث

الفـــرع الثالـــث.

   

د. عبد الله بن سعود المعيقل
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موضوع الجائزة في دورتها الثانية )دورة ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م( وفروعها
• موضـــوع الجائـــزة فـــي الـــدورة الثانيـــة. )التمكيـــن االجتماعـــي واالقتصـــادي للمطلقـــات والمعلقـــات 

واألرامل(. 

• فروع الجائزة: تم تقسيم الجائزة في ثالثة فروع هي:

الفرع األول: مبادرات الجهات الداعمة:

وتمنـــح هـــذه الجوائـــز للمبـــادرات المتميـــزة )أنشـــطة، أو برامـــج، أو مشـــروعات، أو خدمـــات ...( التـــي 
قدمتهـــا الجهـــات الداعمـــة )جهـــات حكوميـــة، أو خاصـــة، أو خيريـــة، أو أفـــراد( للنســـاء المطلقـــات، 
أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن كالمعنفـــات أو المهجـــورات، أو أســـرهن، وذلـــك 
بهـــدف دمجهـــن اجتماعيـــًا أو تمكينهـــن اقتصاديـــا.  وخصـــص لهـــذا الفـــرع جوائـــز قيمتهـــا )4( مالييـــن 

ـــال. ري

الفرع الثاني: مبادرات الفئة المستهدفة:

وتمنـــح هـــذه الجوائـــز للنســـاء المطلقـــات، أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن 
الالتـــي بذلـــن مجهـــودات متميـــزة، لتحقيـــق إنجـــازات لهـــن وألســـرهن فـــي المجـــاالت التعليميـــة، 
أو االجتماعيـــة، أو االقتصاديـــة، أو غيرهـــا، وأدت إلـــى دمجهـــن اجتماعيـــًا، أو تمكينهـــن اقتصاديـــا.  

ــال. ــا )4( مالييـــن ريـ ــز قيمتهـ ــرع جوائـ ــذا الفـ وخصـــص لهـ

 الفرع الثالث: الدراسات واألبحاث العلمية:

وتمنـــح هـــذه الجوائـــز للدراســـات/ البحـــوث المتميـــزة التـــي تناولـــت موضوعـــات تتعلـــق بالمطلقـــات، 
أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن، وقدمـــت مقترحـــات ورؤى إبداعيـــة قابلـــة للتطبيـــق، 
تهـــدف إلـــى معالجـــة مشـــكالت المطلقـــات أو المهجـــورات، أو تطويـــر البرامـــج والمشـــروعات 

ـــال. ـــون ري ـــا )2( ملي ـــز قيمته ـــرع جوائ ـــذا الف ـــة لهـــم.  وخصـــص له ـــات المقدم والخدم



الفائزون بالجائزة في الدورة الثانية

الفرع األول
مبادرات الجهات الداعمة
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)١(  مشروع بيت مودة 
جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

ــار الطـــالق  ــة إلـــى الحـــد مـــن آثـ ــة الراميـ ــة مـــوّدة الخيريـ ــادرات جمعيـ مشـــروع حقوقـــي ضمـــن مبـ
ـــة أطفـــال  ـــارة ورؤي ـــز زي ـــه مراك ـــون علي ـــة لمـــا يجـــب أن تك ـــة نموذجي ـــاد بيئ ـــى إيج الســـلبية, ويهـــدف إل
ـــة الســـليمة الســـتالم وتســـليم المحضونيـــن  ـــر اآللي ـــزاع األســـري )المحضونيـــن(  حيـــث يتـــم توفي الن

بموجـــب أحـــكام الحضانـــة والزيـــارة. 
والفئـــات المســـتهدفة مـــن المبـــادرة جميـــع األطـــراف المعنيـــة بأحـــكام الزيـــارة والرؤيـــة مـــن األطفـــال 
المحضونيـــن واآلبـــاء واألهالـــي، التـــي تتـــم إحالتهـــا مـــن المحكمـــة العامـــة لمشـــروع بيـــت مـــودة 
ــل و1000  ــع 1500 طفـ ــة بواقـ ــارة ورؤيـ ــك زيـ ــذ 500 صـ ــادرة أن تنفـ ــح المبـ ــرض تنفيذها.وتطمـ بغـ
ـــي  ـــذ الجزئ ـــن التنفي ـــا م ـــن حالي ـــدد المســـتفيدين الفعليي ـــغ ع ـــا يبل ـــد، فيم ـــام الواح ـــالل الع أب وأم خ
للمشـــروع، 240 مســـتفيدا مـــن بينهـــم 58 مطلقـــة و8 معلقـــات و4 محاكـــم قضائيـــة مـــن المحكمـــة 
العامـــة بالرياض.كمـــا قدمـــت الجمعيـــة خدمـــات استشـــارية قانونيـــة مجانيـــة لــــ  )333( مســـتفيدا 
بواقـــع )84( قضيـــة حضانـــة  و)17( قضيـــة زيـــارة  و)12( قضيـــة ضـــم، واســـتقبلت الجمعيـــة )16( 

ـــم مـــن المحكمـــة العامـــة بالريـــاض. ـــوى حضانـــة وزيـــارة وض دع

ويعـــد بيـــت مـــودة المركـــز المتخصـــص األول فـــي المملكـــة فـــي هـــذا المجـــال، ويتوافـــر للمشـــروع 
ــة،  ــكام القضائيـ ــذ األحـ ــة بتنفيـ ــة المختصـ ــات األمنيـ ــد الجهـ ــن تأييـ ــة مـ ــة نابعـ ــمية آمنـ ــة رسـ مظلـ
ويتوافـــق المشـــروع مـــع نظـــام التنفيـــذ والئحتـــه التنفيذيـــة مـــن وثيقـــة الريـــاض للنظـــام الموحـــد 
ـــة الالزمـــة  ـــر المـــوارد المالي ـــة إلـــى توفي ـــدول مجلـــس التعـــاون.  وتســـعى الجمعي لمحاكـــم األســـرة ل
ــة  ــر البيئـ ــه، وتوفيـ ــع خدماتـ ــل جميـ ــغيلية لتفعيـ ــه التشـ ــن مصروفاتـ ــتقل وتأميـ ــر مسـ ــة مقـ إلقامـ
النموذجيـــة لتنفيـــذ عمليـــة رؤيـــة المحضـــون وتســـلم وتســـليم المحضـــون بموجـــب أحـــكام الزيـــارة 
والحضانـــة ومـــا يصاحـــب ذلـــك مـــن توفيـــر خدمـــات ترفيهيـــة وأمنيـــة، حتـــى يصبـــح بيـــت مـــودة للزيـــارة 

األســـرية المركـــز النموذجـــي األول علـــى مســـتوى البـــالد. 
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)٢(  برنامج األسر المنتجة
جمعية البر الخيرية في جدة

بـــدأ البرنامـــج منـــذ عـــام 1430هــــ، وهـــو برنامـــج إقراضـــي متـــدرج يهـــدف إلـــى خدمـــة األســـر محـــدودة 
الدخـــل إلقامـــة مشـــاريع صغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر بهـــدف زيـــادة دخلهـــم ذاتيـــا.  ويســـتهدف البرنامـــج 

النســـاء ذوات الدخـــل المحـــدود صاحبـــات المشـــروعات.
واســـتفاد مـــن البرنامـــج )1210 ( أســـرة منـــذ بدايتـــه حتـــى نهايـــة عـــام 1434 هــــ، إذ بلـــغ عـــدد 
المســـتفيدات فـــي أول عـــام مـــن البرنامـــج )عـــام 1430 هــــ( نحـــو230 مســـتفيدة، فيمـــا بلـــغ عـــدد 

المســـتفيدات العـــام الماضـــي 386 مســـتفيدة.
وتعـــد القـــروض الحســـنة المســـتردة مـــن أبـــرز أوجـــه التميـــز فـــي عمـــل البرنامـــج، إضافـــة إلـــى المتابعـــة 
المســـتمرة للمســـتفيدات والمشـــاريع، وتســـويق منتجاتهـــن عبـــر إشـــراكهن فـــي »البـــازارات« 
والمعـــارض.  وتحـــدد الجمعيـــة إعـــادة اإلقـــراض للمســـتفيدات بنـــاء علـــى الســـجل االئتمانـــي 

ــتفيدة. للمسـ
ويهـــدف البرنامـــج كذلـــك إلـــى رفـــع مهـــارة المســـتفيدات مـــن النواحـــي الفنيـــة واإلداريـــة مـــن خـــالل 
الـــدورات، إضافـــة إلـــى تنميـــة االتجـــاه والســـلوك اإلنتاجـــي كقيمـــة اجتماعيـــة ألفـــراد األســـرة لتـــؤدي 

دورهـــا االقتصـــادي، وترفـــع المســـتوى المعيشـــي ألفـــراد األســـرة.
ويســـتهدف البرنامـــج األحيـــاء الجنوبيـــة مـــن مدينـــة جـــدة، إضافـــة إلـــى األحيـــاء التـــي تخدمهـــا 
الجمعيـــة، وذلـــك بتقديـــم الدعـــم المـــادي والعينـــي لجميـــع األســـر المســـجلة فـــي الجمعيـــة وكـــذا 

ــة. ــجلة بالجمعيـ ــر المسـ ــل غيـ ــدودة الدخـ ــر محـ األسـ
ــًا،  ــا بيـــن 18 إلـــى 60عامـ ــراوح عمرهـ ومـــن شـــروط قبـــول الدعـــم، أن تكـــون المتقدمـــة ســـيدة يتـ
ولديهـــا الرغبـــة فـــي إقامـــة المشـــروع، والتفـــرغ التـــام مـــن قبـــل طالبـــة القـــرض، ويســـتثنى مـــن 
ذلـــك الموظفـــة التـــي ال يزيـــد راتبهـــا عـــن  )3000 (آالف ريـــال، ولديهـــا دافـــع قـــوي للعمـــل وتحســـين 
المســـتوى المعيشـــي ألســـرتها، ويتـــم قبـــول المشـــاريع القائمـــة وتمـــارس نشـــاطا مشـــروعا وفـــق 

ـــالد. ـــا فـــي الب األنظمـــة المعمـــول به
وتنقســـم قـــروض الجمعيـــة إلـــى قســـمين فـــردي وجماعـــي، وتبـــدأ مـــن )1500 ( ريـــال وتصـــل إلـــى 

)60 ( ألـــف ريـــال فـــي حالـــة وجـــود تصريـــح وســـجل تجـــاري ومحـــل للمشـــروع.
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)٣( سوق قطرة لألسر المنتجة
جمعية عنيزة النسائية الخيرية )قطرة( 

ــح  ــزة، واتضـ ــة عنيـ ــرة فـــي محافظـ ــر الفقيـ ــات األسـ ــح ميدانـــي الحتياجـ ــد مسـ ــروع بعـ ــأ المشـ نشـ
أن االحتيـــاج هـــو »إيجـــاد مهنـــة وحرفـــة« مســـتدامة تـــدر دخـــاًل علـــى المســـتفيدات، لذلـــك جـــاءت 
ــتئجار  ــرة تدريبهـــن علـــى حـــرف ومهـــن حســـب قدرتهـــن الجســـمية والعقليـــة والنفســـية، واسـ فكـ
ـــة المهنـــة، فـــكان المقـــر المناســـب هـــو الســـاحة الشـــمالية مـــن ســـوق  مـــكان مســـتدام لهـــن لمزاول

المســـوكف التراثـــي المشـــهور فـــي عنيـــزة.

ودرب المشـــروع )20( ســـيدة علـــى كيفيـــة إدارة مشـــروع صغيـــر، وتـــم اســـتئجار المشـــروع لهـــن وفتـــح 
)20( محـــال لهـــن، وتـــم توظيـــف مديـــرة للمشـــروع تشـــرف عليهـــن وتشـــجعهن علـــى االســـتمرار 
وتســـاعدهن علـــى حـــل مشـــكالتهن والعقبـــات التـــي تواجههـــن، كمـــا تـــم صـــرف مكافـــأة ماليـــة عـــام  
1434هــــ لهـــا ضمـــن الســـيدات الالئـــي اســـتمررن فـــي مشـــاريعهن، وكلـــف كل ذلـــك نحـــو )465( 

ـــال. ـــف ري أل

ويتميـــز المشـــروع بأنـــه فريـــد وال يوجـــد لـــه مثيـــل فـــي منطقـــة القصيـــم، إذ إن مقـــره آمـــن، ويـــزوره 
الســـياح باســـتمرار ألنـــه ســـوق تراثـــي.  وتســـعى الجمعيـــة حاليـــًا إلـــى توفيـــر دعـــم للمشـــروع بمبلـــغ 
)2.8( مليـــون ريـــال مـــن أجـــل شـــراء فيـــال مســـاحتها ألـــف متـــر مربـــع تقريبـــًا تحتـــوي علـــى )14( غرفـــة 
وفنـــاء واســـع، وذلـــك لرعايـــة أطفـــال المـــرأة المنتجـــة فـــي ســـوق قطـــرة أثنـــاء وجودهـــا فـــي محلهـــا 
ـــارس وســـائق ومســـتخدمة  ـــف ح ـــات وتوظي ـــدد )6( حاضن ـــب ع ـــزه وتدري ـــك تجهي فـــي الســـوق، وكذل

وشـــراء حافلـــة، لحمايـــة أطفـــال هـــؤالء الســـيدات العامـــالت المنتجـــات.
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)٤( دعم األسر المحتاجة
نجاح الوراق الحجيالن

ـــة للغـــذاء والكســـاء  ـــة لألســـر الســـعودية المحتاج ـــادرة مســـاعدات منتظمـــة وثابت ـــة المب تقـــدم صاحب
والمعونـــات واالحتياجـــات األخـــرى.  والمبـــادرة عمـــٌل تطوعـــي مســـتمر منـــذ )19( عامـــًا، ولـــم يقتصـــر 
ـــة إللحـــاق بعـــض  ـــل قامـــت بالتعـــاون مـــع الجهـــات الخيري ـــة ب ـــم المســـاعدات المادي دورهـــا فـــي تقدي

القـــادرات مـــن األرامـــل والمطلقـــات والمهجـــورات بـــدورات تدريبيـــة تؤهلهـــن لســـوق العمـــل.

وتســـتهدف المبـــادرة األســـرة الفقيـــرة التـــي يعجـــز عائلهـــا عـــن مســـاعدة أســـرته، وعـــدد المســـتفيدين 
المســـتهدفين )200( أســـرة، فيمـــا يبلـــغ عـــدد المســـتفيدين الفعلييـــن حاليـــا )124( أســـرة.

ـــرة،  ـــادرة بأنهـــا تقـــدم مســـاعدات شـــهرية منتظمـــة، وليســـت مســـاعدات شـــهرية أو عاب ـــاز المب وتمت
إضافـــة إلـــى مســـاعدات غذائيـــة شـــهرية حســـب حاجـــة تلـــك األســـر، وكذلـــك صـــرف كســـوة ثـــالث 
مـــرات فـــي العـــام لـــكل أفـــراد العائلـــة، ودفـــع أجـــرة منـــازل األســـر الفقيـــرة، وتســـديد فواتيـــر الكهربـــاء 
ـــاث أيضـــا حســـب حاجـــة كل أســـرة، وفقـــا لمنهـــج واضـــح، وال تتوقـــف المســـاعدة  آلخريـــن، وشـــراء أث
عـــن األســـرة حتـــى تصبـــح قـــادرة علـــى إعالـــة نفســـها وغيـــر محتاجـــة.  وتقبـــل المبـــادرة فقـــط، الحـــاالت 
ـــة بعـــد تصديقهـــا مـــن قبـــل إدارة قســـم الخدمـــة  ـــق أحـــد المستشـــفيات الحكومي المقدمـــة عـــن طري
االجتماعيـــة بالمستشـــفى، وبعـــد دراســـة البحـــث االجتماعـــي لألســـرة مـــع تقريـــر طبـــي يثبـــت مـــرض 

رب األســـرة وعجـــزه عـــن العمـــل. 

وتســـتقي المبـــادرة مصـــادر التمويـــل مـــن فاعلـــي الخيـــر الذيـــن زاروا المكتـــب واطلعـــوا علـــى 
أســـلوب عملـــه، واطمأنـــوا إلـــى ســـالمة التصـــرف بمســـاعداتهم، وتلقيهـــم تقريـــًا ســـنويا بتفاصيـــل 

المعونـــات التـــي قدمـــت للمســـتفيدين المحتاجيـــن. 
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)٥( طمأنينة
جمعية البر الخيرية في الجوف

ـــي  ـــة والالت ـــر ســـكن للمطلقـــات واألرامـــل المســـتفيدات مـــن الجمعي ـــى توفي يهـــدف المشـــروع  إل
ـــا  ـــر م ـــم توفي ـــًا، كمـــا يت ـــاًل مادي ـــدر عليهـــن دخ ـــى إتقـــان حرفـــة ت ـــاًل لهـــن، وتدريبهـــن عل ـــن عائ ال يملك
يحتجـــن إليـــه مـــن خبـــز يوميـــًا مجانـــا، ولذلـــك تـــم دمـــج ثالثـــة مشـــاريع وهـــى )إســـكان( و )تدريـــب( 

ـــروع واحـــد »طمأنينـــة«. ـــي مش ـــف خبـــز( ف ـــر رغي و)توفي

تاريـــخ البـــدء فـــي تنفيـــذ المبـــادرة 1434/11/1هــــ، وعمـــر المبـــادرة اقتـــرب مـــن الســـنة، ويغطـــي 
ـــاء مدينـــة ســـكاكا، وتجـــاوز عـــدد المســـتفيدات  مشـــروع »طمأنينـــة« مـــن خـــالل )الرغيـــف الخيـــري( أحي
مـــن الســـكن )30( امـــرأة، وعـــدد المســـتفيدات مـــن التدريـــب )100( إمـــرأة، وعـــدد المســـتفيدات مـــن 

ـــرة. ـــري )1251( أس ـــف الخي الرغي

وتتفـــرد الجمعيـــة بنطاقهـــا الجغرافـــي لرعايـــة المســـتفيدات وتوفيـــر ســـكن مناســـب للمطلقـــات 
واألرامـــل واإلشـــراف علـــى البرنامـــج مـــن قبـــل فريـــق عمـــل متمـــرس.

وفكـــرة المشـــروع بخـــالف توفيـــر الســـكن لألرامـــل والمطلقـــات، تقـــوم علـــى زرع الوعـــي باالســـتغناء 
عـــن طلـــب المعونـــة مـــن النـــاس والكســـب مـــن عمـــل اليـــد، بعـــد تأهيـــل األرامـــل والمطلقـــات بحـــرف 

تتوافـــق مـــع ســـوق العمـــل، والتقليـــل مـــن أعبـــاء الصـــرف علـــى مـــن ال يملكـــن عائـــال لهـــن.
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)6( برنامج التدريب والتوظيف
جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية

يهـــدف البرنامـــج إلـــى تمكيـــن المســـتفيدات مـــن أيتـــام وأرامـــل ومطلقـــات ومهجـــورات فـــي المدينـــة 
المنـــورة، نفســـيا، واقتصاديـــا، واجتماعيـــا، وتعليميـــا، وتطويـــر مهارتهـــن وتدريبهـــن كـــي يصبحـــن 

ـــرة العطـــاء. ـــرة األخـــذ إلـــى دائ مؤهـــالت لســـوق العمـــل والتحـــول مـــن دائ

يتـــدرج البرنامـــج مـــن التأهيـــل النفســـي للمـــرأة إلـــى االنخـــراط فـــي دورات تطويريـــة وحرفيـــة لالعتمـــاد 
علـــى نفســـها وزيـــادة دخلهـــا حســـب مؤهلهـــا الدراســـي، ثـــم يتـــم تدريبهـــا فـــي الجمعيـــة لمـــدة ثالثـــة 
ـــى الدعـــم المـــادي  ـــال لتأهيلهـــا لســـوق العمـــل، إضافـــة إل ـــة قدرهـــا )1000( ري أشـــهر بمكافـــأة مالي
ـــزل يصـــل  ـــارج المن ـــال، وإذا كان مـــن خ ـــى )5000( ري ـــغ يصـــل إل ـــزل بمبل ـــن المن إذا كان مشـــروعها م
إلـــى )300( ألـــف ريـــال وذلـــك بالتعـــاون  مـــع الصنـــدوق الخيـــري االجتماعـــي والضمـــان االجتماعـــي.

كمـــا يتـــم ترشـــيح المســـتفيدات مـــن الجمعيـــة للمعاهـــد والكليـــات عـــن طريـــق الصنـــدوق الخيـــري 
االجتماعـــي، ويتـــم البحـــث لهـــن عـــن وظائـــف تناســـب مؤهالتهـــم.

ــدد  ــغ عـ ــا بلـ ــتفيدة، فيمـ ــف )2000( مسـ ــب والتوظيـ ــج التدريـ ــي برنامـ ــالت فـ ــدد الـمـسجــ ــغ عـ وبلـ
المتخرجـــات )1000( خريجـــة، والموظفـــات )115(ســـيدة.

ـــا  ـــا واجتماعي ـــا اقتصادي ـــا ســـيدة ومســـاعدتها وتمكينه ـــي تعوله ـــل األســـر الت ـــاز البرنامـــج بتأهي ويمت
لتكـــون أســـرة مكتفيـــة عـــن طريـــق تدريبهـــن علـــى مهـــارات وحـــرف ثـــم إعطائهـــن الخبـــرة العمليـــة 
فـــي الجمعيـــة أو مؤسســـات خارجيـــة ومتابعتهـــن، وكذلـــك تطويـــر نفســـي مـــن خـــالل دورات تطويـــر 

ـــة. ـــح الخارجي ـــف والمن ـــيح للوظائ ـــث والترش ـــرا البح ـــذات، وأخي ـــر ال وتقدي
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)7( برنامج الخدمات االجتماعية واألسرية
وزارة العدل

ـــد  ـــدل فـــي 15 شـــوال 1432هـــــ، واعتم ـــوزارة الع ـــة ب ـــة االجتماعي ـــة للخدم نشـــأ قســـم اإلدارة العام
تنفيـــذ رســـالته مـــن خـــالل تقديـــم خدمـــات اجتماعيـــة ذات جـــودة عاليـــة للمســـتفيدين فـــي جميـــع 
القطاعـــات العدليـــة تســـهم فـــي إيجـــاد الحلـــول الناجعـــة للقضايـــا االجتماعيـــة واألســـرية التـــي يكـــون 

ـــا.  ـــة له التقاضـــي نتيج
وتعـــد أبـــرز النتائـــج المثمـــرة لهـــذا البرنامـــج، المســـاعدة فـــي التخفيـــف مـــن نســـب القضايـــا 
والمنازعـــات األســـرية التـــي تـــرد للمحاكـــم مـــن خـــالل برامـــج المصالحـــة والوســـاطة بيـــن الزوجيـــن 
ـــن فـــي  ـــي يعاني ـــراد األســـرة، وتيســـير حصـــول المـــرأة المطلقـــة والمعلقـــة وغيرهـــا مـــن الالت أو أف
أروقـــة المحاكـــم مـــن خـــالل األقســـام المخصصـــة فـــي القطاعـــات العدليـــة، والعمـــل علـــى ربـــط 
ـــة بالمؤسســـات األخـــرى، والتعـــاون  المســـتفيدات والمراجعيـــن لمكاتـــب الصلـــح والخدمـــة االجتماعي
ـــة  ـــة العدلي ـــج الثقاف ـــف ببرام ـــام المكث ـــع االهتم ـــر المباشـــرة، م ـــة المباشـــرة وغي ـــم الخدم فـــي تقدي

والســـعي إليصالهـــا إلـــى المجتمـــع ســـيما المـــرأة فـــي جميـــع حاالتهـــا القضائيـــة. 

ـــه للجهـــات التشـــريعية إلقـــراره، ويســـتهدف  ـــدوق النفقـــة« ورفـــع ب ـــق البرنامـــج مشـــروع  »صن وأطل
ــاء بعـــد  ــا الشـــرعية وكفالـــة نفقـــة األبنـ مســـاعدة المـــرأة المطلقـــة علـــى الحصـــول علـــى حقوقهـ

الطـــالق. 
ـــة بشـــكل  ـــر المعني ـــة غي ـــة للمؤسســـات الحكومي ـــج المســـؤولية االجتماعي ـــي برام ـــج تبن ـــزز البرنام وع
مباشـــر فـــي تقديـــم الخدمـــات االجتماعيـــة، وزيـــادة ثقافـــة الجـــودة واالهتمـــام بالبرامـــج التـــي 
ــات الحكوميـــة وفـــي وزارة العـــدل علـــى  ــرأة فـــي المؤسسـ تســـتهدف التمكيـــن االجتماعـــي للمـ
ــا النزاعـــات األســـرية التـــي تـــرد للمحاكـــم، إضافـــة إلـــى  وجـــه الخصـــوص، كمـــا خفـــف مـــن قضايـ

ــا.  ــة بالحصـــول علـــى حقوقهـ ــرأة المطلقـ ــان المـ اطمئنـ

 ودعمـــت الـــوزارة هـــذا البرنامـــج بالتعريـــف بـــه علـــى نطـــاق واســـع عبـــر تنظيـــم البرامـــج التدريبيـــة 
والفعاليـــات العلميـــة والثقافيـــة، وإقامـــة عـــدد مـــن المناشـــط العلميـــة والعديـــد مـــن البرامـــج 
اإلعالميـــة األخـــرى، وألهميـــة هـــذا المشـــروع حرصـــت الـــوزارة علـــى دعمـــه بالرفـــع للمقـــام الســـامي 

الكريـــم بطلـــب اســـتحداث وكالـــة مســـتقلة بالـــوزارة تعنـــى بالشـــؤون األســـرية واالجتماعيـــة.
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)8( مشروع الدعم المادي واالجتماعي
جمعية النهضة الخيرية

بـــدأت الجمعيـــة فـــي المرحلـــة المبكـــرة مـــن التأســـيس قبـــل نحـــو 52 عامـــا، بالبحـــوث االجتماعيـــة 
ــل  ــارة الفيصـ ــرة سـ ــا، وكانـــت األميـ ــل عضواتهـ ــن قبـ ــة مـ ــاء المحتاجـ ــر فـــي األحيـ ــة لألسـ التفقديـ
رئيســـة الجمعيـــة أول باحثـــة اجتماعيـــة تطـــرق أبـــواب تلـــك األســـر فـــي أحيـــاء متفرقـــة فـــي الريـــاض.
وخطـــت جمعيـــة النهضـــة خطواتهـــا األولـــى بدعـــم )20( أســـرة يبلـــغ أعدادهـــا )100( فـــرد، ثـــم تطـــورت 
تلـــك األعـــداد وتمكنـــت الجمعيـــة مـــن دعـــم )228701 ( فـــردًا خـــالل نصـــف قـــرن، فيمـــا يبلـــغ عـــدد 

ـــا )1559( مســـتفيدا. المســـتفيدين الفعلييـــن حالي

وتقـــدم المبـــادرة االحتياجـــات األساســـية للمســـتفيدات مـــن مـــواد غذائيـــة تموينيـــة ومصاريـــف كســـوة 
ـــاث  ـــكل فـــرد، كمـــا توفـــر مســـتلزمات الســـكن مـــن أث ـــق بطاقـــات ممغنطـــة تغـــذى شـــهريا ل عـــن طري
ـــون والمواصـــالت،  ـــة الخاصـــة بتســـديد الدي ـــم المســـاعدات المالي ـــة، وتقدي ـــزة كهربائي ـــي وأجه منزل

إضافـــة إلـــى شـــراء ســـيارات لبعـــض األســـر.
كمـــا تقـــدم الجمعيـــة خدمـــات ماديـــة مرتبطـــة بإشـــراك األســـرة فـــي برامـــج التنميـــة المســـتدامة 
لتتحـــول مـــن أســـر معتمـــدة علـــى الغيـــر إلـــى أســـر منتجـــة قائمـــة بنفســـها. وتمنـــح الجمعيـــة خدماتهـــا 

ـــز للمـــرأة فقـــط. لألســـرة بالكامـــل دون التحي

ـــة  ـــة لمســـتفيداتها وأســـرهن، حيـــث عملـــت بمنهجي ـــم خدمـــات تكاملي ـــة علـــى تقدي وحرصـــت الجمعي
ال تفتقـــد علـــى االحتيـــاج الحالـــي بنظـــرة شـــمولية مـــع عمـــل التقييـــم والتطويـــر المســـتمر بـــكل 

شـــفافية وتعـــاون.
وتمتـــاز الجمعيـــة بالتركيـــز علـــى دراســـة األحيـــاء الســـكنية ومســـاعدة األســـرة فـــي االنتقـــال منهـــا 
عنـــد ثبـــوت عـــدم صالحيـــة المنـــزل أو ســـوء الحـــي، كمـــا يتـــم تقديـــم ورش ومحاضـــرات توعويـــة 

لتوســـيع مـــدارك المســـتفيدين.
ويـــزور ممثلـــو الجمعيـــة األســـر فـــي منزلهـــا بدايـــة كل عـــام للوقـــوف ميدانيـــا علـــى نتيجـــة الخدمـــات 
التـــي قدمـــت والتخطيـــط للخدمـــات التاليـــة لإلســـهام فـــي تنميـــة األســـرة، كمـــا تـــم طـــي قيـــد )89( 

أســـرة فـــي 2013م لنموهـــم واكتفائهـــم.
 



الفائزون بالجائزة في الدورة الثانية

الفرع الثاني
مبادرات الفئات المستهدفة
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)١( االسم: شعيع فهاد الشمري
المشروع: إنتاج الكليجا

الموقع: حائل

أم مهجـــورة تعـــول ثالثـــة أبنـــاء، وتعمـــل فـــي إنتـــاج الكليجـــا والبهـــارات والنعنـــاع الحائلـــي، حيـــث بـــدأت 
بإنتـــاٍج متواضـــع وتنامـــى حتـــى صنعـــت لهـــا عالمـــة تجاريـــة متميـــزة بجـــودة إنتاجهـــا بمســـمى )شـــهد 
ـــد ســـيدة مســـنة،  ـــى ي ـــت عل ـــن بعـــد أن تدرب ـــذ عامي ـــدأت )شـــعيع( مشـــروعها اإلنتاجـــي من ـــل(.  ب حائ
ـــل وتســـويق منتجاتهـــا إلـــى  ـــدأت التوجـــه للســـوق النســـائي الشـــعبي وســـط حائ ومـــع الممارســـة ب
أن أصبحـــت تغطـــي مدينـــة حائـــل، ثـــم توســـعت حتـــى وصلـــت محافظـــات غـــرب المملكـــة وجنوبهـــا، 
ــا  ــا 17 فرنـ ــا حاليـ ــركات الشـــحن. لديهـ ــارات عـــن طريـــق شـ ــة اإلمـ ــر إلـــى دولـ ــًة إلـــى التصديـ إضافـ
وعجانـــة كبيـــرة، وعنـــد توســـع أعمالهـــا وظفـــت بعـــض فتيـــات الجيـــران براتـــب ومكافـــأة إضافيـــة، 

ـــى تشـــييد معمـــل خـــاص بهـــا. وتســـعى إل

يـــدر مشـــروعها دخـــال جيـــدا كفـــل لهـــا أن تبنـــي منـــزاًل وعمـــارة دوريـــن بشـــقق إليـــواء أبنائهـــا، كمـــا 
ــي  ــرعي فـ ــب الشـ ــة الطـ ــا األول لدراسـ ـــال ابنهـ ــن إرس ـــروعها مـ ــم بمش ــه ثـ ــل اللـ ــت بفضـ تمكنـ
بريطانيـــا علـــى حســـابها، كمـــا يـــدرس الثانـــي فـــي إحـــدى الجامعـــات الســـعودية حيـــث اشـــترت لـــه 

ســـيارة، يـــدرس ابنهـــا الثالـــث علـــوم الحاســـب فـــي الجامعـــة.

أثـــر المشـــروع علـــى شـــعيع )أم غـــادة( وأســـرتها بعـــد توســـع مجـــال دخلهـــم، وشـــاركت فـــي مهرجـــان 
ـــك عرضـــا للمشـــاركة  ـــار، وتلقـــت كذل ـــة العامـــة للســـياحة واآلث ـــق الهيئ ـــل عـــن طري ـــراء فـــي حائ الصح

ـــراث والثقافـــة. ـــة للت ـــل القـــادم، ومهرجـــان الجنادري فـــي مهرجـــان رالـــي حائ

تقدمـــت )أم غـــادة( لقســـم المشـــاريع اإلنتاجيـــة لتســـتحق بجديتهـــا وإنتاجهـــا المتميـــز الدعـــم ألكثـــر 
ـــر. ـــل األســـرة بشـــكل كبي ـــى دخ ـــث اتضـــح التحســـن عل ـــرة، حي مـــن م
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ـــي  ـــع التراث ـــز بالطاب ـــذ 30 عامـــا بأعمـــال تتمي ـــاء، وتعمـــل من ـــد مـــن األبن ســـيدة مطلقـــة، تعـــول العدي
بعـــد أن تتلمـــذت علـــى يـــدي والدتهـــا فـــي حرفـــة التطريـــز.  بـــدأت بتطويـــر منتجاتهـــا بيـــن البســـط 
المطـــرزة والميداليـــات واللوحـــات الجداريـــة وأعمـــال الســـدو، كمـــا دربـــت بناتهـــا علـــى الحرفـــة نفســـها 

ـــة والبديعـــة. ـــة المنهك ـــى أتقـــنَّ العمـــل وســـاعدنها فـــي أعمالهـــا اليدوي حت

وكانـــت )نفـــالء( قـــد بـــدأت مشـــروعها مـــن المنـــزل لرفـــع دخلهـــا االقتصـــادي، وأثبتـــت وجودهـــا فـــي 
ــر المنتجـــة، وكان الضمـــان االجتماعـــي هـــو الداعـــم لمشـــروعها ومتابعتـــه، إذ بـــدأت  ســـوق األسـ
ـــاح مشـــروعها  ـــع علـــى األقـــارب واألهـــل، حتـــى وصلـــت إلـــى افتت بأعمـــال محـــدودة ال تتجـــاوز التوزي

ـــا. ـــة وخارجه ـــل المملك ـــع داخ ـــح، والبي ـــر والمرب الصغي

ــبانيا خـــالل  ــا فـــي أسـ ــا عرضـــت منتجاتهـ ــة، كمـ ــراث والثقافـ ــة للتـ ــان الجنادريـ ــاركت فـــي مهرجـ شـ
االحتفـــاالت باليـــوم الوطنـــي تحـــت عنـــوان )األنامـــل الذهبيـــة الســـعودية(، وتـــم االســـتعانة بهـــا مـــن 
ـــى تحســـن  ـــز أدى المشـــروع إل ـــي والتطري ـــى العمـــل التراث ـــات عل ـــب الفتي جهـــات ومؤسســـات لتدري
ـــا، وســـد احتياجاتهـــا المتنوعـــة بجديتهـــا وطموحهـــا حتـــى وصـــل إنتاجهـــا إلـــى خـــارج  دخـــل نفـــالء مادي
المملكـــة، إذ يتميـــز عملهـــا بالطابـــع التراثـــي القديـــم للمجتمـــع الســـعودي وجـــودة المنتـــج فـــي ظـــل 

ـــة. ـــات التراثي ـــوع مـــن المنتج ـــى هـــذا الن ـــات عل تهافـــت الطلب

وتلبـــي نفـــالء طلبـــات مؤسســـات ووزارات بتقديـــم هدايـــا تراثيـــة للوفـــود الخارجيـــة، كمـــا تعمـــل 
عبـــاءات تخـــرج للمـــدارس األهليـــة، وشـــاركت فـــي عشـــرات المعـــارض والبـــازارات الوطنيـــة والدوليـــة، 

ـــاال مشـــرفا للمـــرأة الســـعودية. ـــة وتعـــد مث ـــة عالي ـــزال تعمـــل بحمـــاس وإنتاجي ـــا ت وم
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ــا، وتملـــك  ــة مـــن ابنهـ ــا اليتيمـ ــة إلـــى حفيدتهـ ــات العاطـــالت، إضافـ ــة تعـــول عـــددا مـــن البنـ أرملـ
بســـطة لبيـــع بعـــض المســـتلزمات النســـائية واإلكسســـوارات والحقائـــب اليدويـــة فـــي المنطقـــة 

المركزيـــة للحـــرم النبـــوي الشـــريف.

بـــدأت عيـــدة نشـــاطها قبـــل )20( عامـــا بســـبب قلـــة مـــوارد أســـرتها الماليـــة ولمســـاعدة زوجهـــا فـــي 
تلـــك الفتـــرة، وبعـــد وفـــاة زوجهـــا، رحمـــه اللـــه، وجـــدت أن مشـــروعها هـــو العـــون لهـــا وألســـرتها بعـــد 
اللـــه مـــن العوز،واســـتمرت فـــي مشـــروعها حتـــى اآلن، إذ تقدمـــت إلـــى الجمعيـــة الخيريـــة للخدمـــات 
ــر الصنـــدوق الخيـــري  ــم تمويلهـــا عبـ ــعة نشـــاطها، وتـ ــم توسـ ــورة لدعـ ــة المنـ ـــة بالمدينـ االجتماعي
االجتماعـــي بمبلـــغ )15( ألـــف ريـــال، وبـــدأت بالمتاجـــرة بعـــدد كبيـــر مـــن اإلكسســـوارات والشـــنط 

ـــا. ـــا وربحه ـــادة مدخوله ـــى زي ـــا أدى إل ـــن مم ـــا الدائمي ـــات عمالئه ـــة احتياج ـــة لتلبي ـــواع مختلف بأن

مـــا زالـــت عيـــدة تمـــارس نشـــاطها، وتعمـــل صباحـــا ومســـاء بمشـــقة كبيـــرة لعـــدم توافـــر وســـيلة نقـــل 
لهـــا، وللبعـــد المكانـــي لســـكنها عـــن موقـــع مشـــروعها، إضافـــًة إلـــى عـــدم وجـــود عائـــل لهـــا ولبناتهـــا 
وحفيدتهـــا باســـتثناء دخـــل الضمـــان االجتماعـــي، لكـــن دخلهـــا المجـــزي يكفـــي اآلن حاجتهـــا وأســـرتها، 

حيـــث اســـتطاعت بهمتهـــا وجهدهـــا أن تدفـــع ببناتهـــا إلـــى األمـــام إلكمـــال المرحلـــة الجامعيـــة.

وتطمـــح عيـــدة أن تـــرى بناتهـــا موظفـــات بعـــد تخرجهـــن، إضافـــة إلـــى مســـاعدة حفيدتهـــا إلكمـــال 
ــيرتها التعليميـــة. مسـ
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أرملـــة تعـــول عـــددًا مـــن األبنـــاء، إضافـــة إلـــى ابنهـــا العاطـــل عـــن العمـــل وزوجتـــه وابنـــه، وتعمـــل 
بائعـــة متجولـــة مـــن خـــالل بســـطة تبيـــع فيهـــا المالبـــس النســـائية الجاهـــزة وشراشـــف الصـــالة فـــي 

ـــوي الشـــريف. ـــرم النب ـــة للح ـــة المركزي المنطق

بـــدأت نشـــاطها قبـــل خمســـة أعـــوام بعـــد وفـــاة زوجهـــا وبمبلـــٍغ زهيـــد وبدايـــة متواضعـــة حتـــى تمكنـــت 
ـــالل  ـــن خ ـــال الخياطـــة م ـــن فـــي مج ـــي يعمل ـــن وبعـــض الســـيدات الالئ ـــى الموردي ـــن الوصـــول إل م
توفيـــر المنتجـــات التـــي تبيعهـــا، وتقدمـــت إلـــى الجمعيـــة الخيريـــة للخدمـــات االجتماعيـــة بالمدينـــة 
المنـــورة حيـــث تـــم دعمهـــا مـــن خـــالل الصنـــدوق الخيـــري االجتماعـــي، ووفـــرت بعـــد ذلـــك عـــددا مـــن 

ـــق رضـــا عمالئهـــا. المنتجـــات ذات الجـــودة والخامـــات الفاخـــرة لتحقي

تعمـــل زاهيـــة بشـــكل يومـــي بمقـــدار )15( ســـاعة لســـد حاجـــة أســـرتها الماليـــة، إذ إنهـــا تســـكن فـــي 
بيـــت إيجـــار وليـــس لديهـــا دخـــل آخـــر ســـوى الضمـــان االجتماعـــي.

ـــزل لهـــا  ـــاج، إضافـــة إلـــى من ـــة أن تملـــك موقعـــًا خاصـــًا لمشـــروعها معتمـــدة علـــى اإلنت تطمـــح زاهي
وألســـرتها لتوفـــر لهـــا ولعائلتهـــا االســـتقرار النفســـي واالجتماعـــي.
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ـــاء، كانـــت تقـــوم بتجميـــع الحديـــد وبيعـــه وتحصيـــل المـــال ليســـد حاجتهـــا  ـــة أبن أم مهجـــورة تعـــول ثالث
وحاجـــة أســـرتها، ثـــم كان التحـــول حيـــن ســـاعدتها جارتهـــا بإعطائهـــا مجموعـــة مـــن الخيـــوط وبـــدأت 
بالعمـــل عليهـــا، ومـــن هنـــا انطلقـــت صناعتهـــا للســـدو والحـــرف اليدويـــة.  وكانـــت قـــد بـــدأت الحرفـــة 
ـــا  ـــت بأفكاره ـــت وأصبح ـــل أبدع ـــا، ب ـــدة وتفوقـــت فيه ـــكار جدي ـــدأت بأف ـــا وب ـــم طورته ـــا، ث ـــع والدته م

ـــم مـــع الحاضـــر. ـــراث القدي ـــث قامـــت بدمـــج الت ـــث، حي ـــب العصـــر الحدي تواك

تحضـــر )هنـــوف( المـــواد األوليـــة لحرفتهـــا وتصنعهـــا مثـــل وبـــر اإلبـــل والمغـــزل حيـــث تعمـــل الصـــوف 
منـــه الـــذي يســـمى )البريـــم( و )الحلـــس(، وتبـــدأ بالعمـــل علـــى المنتـــج لمـــدة تتـــراوح مـــن أســـبوع 
إلـــى شـــهر تقريبـــا، وتبـــدأ باإلنتـــاج علـــى حســـب طلبـــات العمـــالء، كمـــا تعمـــل شـــعارات بالســـدو 

ـــارض. ـــات والمع ـــالل المهرجان للشـــركات خ

تحســـن وضعهـــا المـــادي واالجتماعـــي بحيـــث زاد دخـــل األســـرة، وتوســـع مشـــروعها، وأبدعـــت فـــي 
نســـج الخيـــام ونســـج الســـدو والســـجادات والزينـــة لبيـــوت الشـــعر وكذلـــك صنـــع أغطيـــة مـــن الصـــوف 
والخيـــوط للســـالل والطـــاوالت، وإعـــادة نســـج خيـــوط مـــن شـــعر اإلبـــل وترتيبهـــا وإعـــادة اســـتخدامها، 

وشـــاركت مـــن خـــالل تلـــك األعمـــال بعـــدة مهرجانـــات.

تبـــدي هنـــوف اســـتغرابها مـــن عـــدم تقديـــر البعـــض للشـــغل اليـــدوي، متمنيـــة وجـــود أماكـــن تحتضـــن 
ــز تتبنـــى هـــذه المواهـــب  ــال أو مراكـ ــة لعـــرض هـــذه األعمـ ــة وصـــاالت دائمـ ــر المنتجـ عمـــل األسـ

ـــادرة. الن
تتطلع هنوف إلى مستقبل أفضل وتحقيق أحالمها ونقل إنتاجها وتسويقه خارج المنطقة.
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)6( االسم: وضحاء محمد الدوسري
المشروع: صناعة العطور 
موقع المشروع: الطائف

)أم خالـــد( نمـــوذج مميـــز للســـيدة الســـعودية الناجحـــة.  زوجـــة مهجـــورة تعـــول أربعـــة أبنـــاء )ثالثـــة 
أوالد وبنـــت(، كانـــت ســـيدة محتاجـــة لـــم تكـــن تجـــد لقمـــة العيـــش الكريـــم لهـــا وألوالدهـــا، كمـــا كانـــت 
ـــل الضمـــان االجتماعـــي، لكـــن  ـــم إســـكانها فـــي شـــقق مفروشـــة مـــن قب ـــث ت تفتقـــر للمســـكن، حي
أحوالهـــا تغيـــرت اآلن وأصبحـــت قـــادرة علـــى إعالـــة نفســـها وأوالدهـــا، بعـــد أن بـــدأ مشـــروعها »خلـــط 

ـــم. ـــدا كفـــل لهـــا ســـبل العيـــش الكري ـــدر لهـــا دخـــال جي العطـــور وصناعتهـــا« ي

ــا مـــن خـــالل  ــكان، وكان بيعهـ ــادة والمـ ــر المـ ــة محـــدودة لعـــدم توافـ ــا بكميـ ــاء( عملهـ بـــدأت )وضحـ
ـــم تقدمـــت بطلـــب مســـاعدة مـــن مكتـــب  ـــازارات، ث ـــات والب ـــرة فـــي المهرجان اســـتئجار طـــاوالت صغي
ــا  ــول طلبهـ ــم قبـ ــروعها، وتـ ــر مشـ ــل لتطويـ ــع أفضـ ــر موقـ ــف لتوفيـ ــي بالطائـ ــان االجتماعـ الضمـ
ـــن  ـــا واالســـتغناء ع ـــس لدخله ـــح المصـــدر الرئي ـــاًل ليصب ـــال، لتســـتأجر مح ـــف ري ـــغ )30( أل ـــا مبل ومنحه

الحاجـــة إلـــى النـــاس.

ــور  ــات العطـ ــى تركيبـ ــها علـ ــل بنفسـ ــا تعمـ ــالء كونهـ ــا العمـ ــب لهـ ــاء جلـ ــيدة وضحـ ــروع السـ ومشـ
واللوشـــونات والخمريـــات بنكهاتهـــا وروائحهـــا المتعـــددة، حيـــث يســـتخدم للشـــعر والبخـــور والمعمـــول 
ومعطـــرات المفـــارش والمنـــزل، وتشـــتري الخامـــات والعبـــوات الفارغـــة وتقســـمها بطريقـــة منســـقة 

ـــا. ـــل تســـويقها وبيعه ـــا قب ـــات الخاصـــة بمحله ـــع الملصق وتطب

اشـــترت الســـيدة وضحـــاء ســـيارة ألبنائهـــا وتســـافر إلـــى اإلمـــارات للتســـوق، وتبلـــغ قيمـــة إيجـــار 
محلهـــا اآلن )40( ألـــف ريـــال فـــي ســـوق العبيـــكان بشـــارع خالـــد بـــن الوليـــد، وتطمـــح حاليـــًا بفتـــح 

فـــروع ومحـــال لهـــا فـــي الريـــاض وجـــدة.



24

)7( االسم:  صالحة فريج العبد الله
المشروع: كافتيريا نسائية لألكالت الشعبية والحلويات

الموقع: جدة

ـــه، تعمـــل  ـــن وزوجت ـــت واب ـــة مـــن بن ـــا، وتعـــول أســـرة مكون ـــغ مـــن العمـــر 65 عام ســـيدة مطلقـــة، تبل
فـــي محـــل كافتيريـــا نســـائية لطبـــخ األكالت الشـــعبية والحلويـــات فـــي إســـكان الشـــرفية بمدينـــة 

ـــدة. ج

فـــي المرحلـــة األولـــى تحصلـــت علـــى قـــرض مـــن الصنـــدوق الخيـــري االجتماعـــي عـــن طريـــق جمعيـــة 
ــض  ــة وبعـ ــة الحديثـ ــزة الكهربائيـ ــن األجهـ ــية مـ ــات األساسـ ــترت االحتياجـ ــدة، واشـ ــة بجـ ــر الخيريـ البـ
األدوات الخاصـــة بالطبـــخ إلنشـــاء محـــل لتجهيـــز المأكـــوالت، وبعـــد نجاحهـــا تـــم ترشـــيحها للمرحلـــة 
الثانيـــة لحاجـــة مشـــروعها للتوســـعة والتطويـــر، فبـــادرت بتوســـعة المـــكان وأصبحـــت تســـتقبل 
ـــا  ـــا بشـــكل ملفـــت، وم ـــادة دخله ـــى زي ـــا أدى إل ـــرة للمـــدارس والحفـــالت والمناســـبات، م ـــات كبي طلب

زالـــت تطمـــح فـــي توســـعة نشـــاطها أكثـــر.
ورغـــم أنهـــا تعانـــي مـــن بعـــض المشـــكالت فـــي التراخيـــص مـــع البلديـــة، لكنهـــا مـــا تـــزال تعمـــل 
بحمـــاس، بـــل إنهـــا وفـــرت فـــرص عمـــل  لســـيدتين تعمـــالن معهـــا فـــي الفتـــرة المســـائية لتلبيـــة 

الطلـــب المتزايـــد علـــى إنتاجهـــا.

تمتـــاز بأنهـــا تقـــدم األكالت الشـــعبية والحلويـــات بمســـتوى عـــال مـــن الجـــودة والنظافـــة، إضافـــة 
إلـــى األســـعار الجيـــدة والمناســـبة للجميـــع.

ــنها،  ــر سـ ــن كبـ ــم مـ ــى الرغـ ــد علـ ــل بجـ ــاالت، وتعمـ ــازارات واالحتفـ ــن البـ ــد مـ ــي العديـ ــاركت فـ شـ
ــرتها. ــا وألسـ ــم لهـ ــش الكريـ ــر العيـ ــي توفيـ ــح فـ وتطمـ



25

)8( االسم: حنان عبد الرحمن العمار
المشروع: طبخ المأكوالت الشعبية والحلويات

موقع المشروع: الرياض

ســـيدة فـــي متوســـط العمـــر، كانـــت تطبـــخ فـــي بداياتهـــا لألقـــارب والجيـــران وتســـتفيد مـــن المـــردود 
المـــادي فـــي شـــراء احتياجاتهـــا ومســـتلزمات المطبـــخ الناقصـــة، واســـتمرت لمـــدة ســـنة ونصـــف 
ـــاف  ـــع األصن ـــث تعمـــل جمي ـــة(، حي ـــخ المملك ـــى افتتحـــت مشـــروعها وأســـمته )مطب فـــي العمـــل حت
ـــا فـــي  ـــا، ووزعته ـــة بروشـــورات خاصـــة به ـــات، وقامـــت بطباع ـــوالت شـــعبية وحلوي ـــح ومأك مـــن ذبائ
جميـــع أنحـــاء مدينـــة الريـــاض، وأحضـــرت ســـائقا وســـيارة لتوصيـــل الطلبـــات للزبائـــن مجانـــًا. وفـــي 
الســـنة التاليـــة نالـــت شـــهرة كبيـــرة لجـــودة طبخهـــا وتعـــدد األصنـــاف التـــي تعملهـــا ودقتهـــا فـــي 

المواعيـــد. 

ـــى  ـــرون يفضلونهـــا عل ـــح الكثي ـــزواج والمناســـبات المختلفـــة، وأصب ـــان( إلعـــداد حفـــالت ال تعمـــل )حن
ـــة نفســـها وأســـرتها. ـــى إعال ـــخ والمطاعـــم، وأصبحـــت قـــادرة عل المطاب

توســـعت أنشـــطتها واتســـعت شـــهرتها، إذ أصبحـــت تتعامـــل مـــع بعـــض الدوائـــر الحكوميـــة التـــي 
تقيـــم بعـــض المناســـبات، مثـــل جامعـــة الملـــك ســـعود، وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة بخـــالف حفـــالت 
الـــزواج والمناســـبات المتعـــددة، وباتـــت تضـــع قائمـــة بأصنـــاف الطعـــام للعمـــالء النتقـــاء مـــا لـــّذ 

ـــعبي.  ـــخ الش ـــذا المطب ـــن ه ـــاب م وط



26

)9( االسم: مرزوقة دخيل الله المطيري
المشروع: بسطة مستقلة

موقع المشروع: جدة

ـــاء، وتســـكن فـــي منـــزل شـــعبي  ســـيدة مطلقـــة تبلـــغ مـــن العمـــر 51 عامـــا، تعـــول ثمانيـــة مـــن األبن
بســـيٍط جـــدا، وتعمـــل فـــي الخياطـــة إليجـــاد مصـــدر رزق لهـــا رغـــم تقدمهـــا فـــي العمـــر وإصابتهـــا 

ـــر. بمـــرض فـــي الظه
فـــي بدايتهـــا، اســـتدانت مبلـــغ ســـتة آالف ريـــال لدخـــول مشـــروع بســـيط عبـــارة عـــن بيـــع بضائـــع 
منوعـــة )بخـــور - مالبـــس - طـــرح( فـــي ســـوق شـــعبي، وأصبـــح لديهـــا دخـــل جيـــد، ممـــا أدى بهـــا إلـــى 
فتـــح محـــل أكبـــر فـــي الســـوق نفســـه بإيجـــار بمبلـــغ )25( ألـــف ريـــال، فـــزادت شـــهرتها وأخـــذت بالتنـــوع 
فـــي البضائـــع، وتهتـــم بالجـــودة، فهنـــاك مـــا تعملـــه وتعـــده بالبيـــت كالقهـــوة والبهـــارات، وهنـــاك مـــا 

تقتنيـــه مـــن البضائـــع. 

وتقـــع البســـطة المســـتقلة فـــي ســـوق األميـــر متعـــب بمحافظـــة جـــدة، ويفـــد إليهـــا العمـــالء لشـــراء 
ــجادات  ــان وشراشـــف الصـــالة والسـ ــات والقمصـ ــارات والســـمن والجالبيـ ــور والبهـ ــور والبخـ العطـ

والعبايـــات والطـــرح والبراقـــع.

ـــل لمـــدة تســـع ســـاعات  ـــة فـــي المح ـــات العمـــالء، وتظـــل واقف ـــة رغب ـــودة وتلبي ـــة بالج ـــم مرزوق تهت
ـــر فـــي الســـوق،  ـــح محـــل أكب ـــا علـــى الرغـــم مـــن شـــدة حـــرارة الجـــو، لكـــن لديهـــا طمـــوح فـــي فت يومي

ـــان فـــي ســـوق نســـائي.  ـــح فـــرع ث ـــك لديهـــا مخطـــط لفت وكذل
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)١٠( االسم: فاطمة حامد القرشي، لطيفة حامد القرشي
المشروع: كوش أفراح وتصميم هدايا

موقع المشروع: الطائف

)فاطمـــة( ســـيدة مطلقـــة، تعمـــل مـــع أختهـــا )لطيفـــة( فـــي تصميـــم الهدايـــا وكـــوش األفـــراح إلعالـــة 
نفســـيهما ومســـاعدة أســـرتهما.  لديهـــن محـــل فـــي قبـــو منزلهمـــا، حيـــث تبدعـــان فـــي عمـــل هدايـــا 
ج وأعيـــاد الميـــالد، إضافـــة إلـــى تغليـــف  األطفـــال )المواليـــد(، وكذلـــك فـــي تنظيـــم حفـــالت التخـــرُّ
عفـــش العـــروس، حتـــى كونتـــا لهمـــا قاعـــدة مـــن العمـــالء يتزايـــدون باســـتمرار ممـــا جعلهمـــا تكســـبان 
ـــز  ـــم والتجهي ـــدع فاطمـــة وأختهـــا فـــي فـــن التصمي ـــف  المعيشـــة.  وتب دخـــاًل يســـاعدهما فـــي تكالي
ـــف أعمالهمـــا ضمـــن  لكـــوش األفـــراح والهدايـــا بأفـــكار جديـــدة ومتطـــورة فـــي التنفيـــذ، وُتصنَّ

ـــة. ـــد مجزي ـــي تحقـــق عوائ ـــة الت ـــرة الناجح المشـــروعات الصغي

وتعمـــل فاطمـــة ولطيفـــة بطريقـــة فنيـــٍة عاليـــة الجـــودة وبكثيـــٍر مـــن التركيـــز، كـــون تلـــك الحفـــالت تحتـــاج 
الكثيـــر مـــن التخطيـــط والمحافظـــة علـــى أدق التفاصيـــل لجـــودة العمـــل، كمـــا تعرضـــان أعمالهمـــا مـــن 

توزيعـــات ومجســـمات بســـيطة ومداخـــل وكـــوش وبعـــض الزهـــور.  

ــا زبائنهمـــا فـــي القـــرى واألحيـــاء القريبـــة منهـــا والمـــدارس وبعـــض قاعـــات  لـــدى فاطمـــة وأختهـ
ـــٌل خـــاص بهمـــا يمكنهمـــا مـــن  ـــف، وتطمحـــان فـــي أن يكـــون لهمـــا مح األفـــراح فـــي محافظـــة الطائ
توســـيع أعمالهـــا، ويكـــون مكانـــًا الئقـــًا لمقابلـــة العمـــالء واالتفـــاق معهمـــا علـــى تفاصيـــل الطلبـــات 

ومتابعتهـــا.
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)١١( االسم: سهام إبراهيم مبارك عسيري
المشروع: مشغل نسائي

موقع المشروع: محايل عسير
 

ســـيدة مطلقـــة، أسســـت فـــي البدايـــة مشـــغاًل نســـائيا صغيـــًرا عبـــارة عـــن شـــقة مســـتأجرة، 
ـــدر دخـــاًل ضعيفـــًا فـــي  ـــذي ي ـــات محتاجـــات يعملـــن معهـــا فـــي المشـــغل ال ـــات أخري واســـتعانت بفتي

ــاس. ــؤال النـ ــا سـ ــرتها ويكفيهـ ــة أسـ ــا وحاجـ ــد حاجتهـ ــه يسـ ــرة، لكنـ ــة فقيـ منطقـ

وتختـــص ســـهام بعمـــل المكيـــاج، وقـــص الشـــعر والتســـريحات، والعنايـــة بالجســـم والبشـــرة، وتجهيـــز 
العرائـــس، وبيـــع بعـــض المســـتلزمات النســـائية مـــن خـــالل محـــل تجـــاري باســـم »البيلســـان للتجميـــل« 

بشـــارع الريـــش فـــي محافظـــة محايـــل عســـير.

ـــى  ـــل حت ـــدورات الخاصـــة بالتجمي ـــن ال ـــدد م ـــق ع ـــن طري ـــر ع ـــدأت مـــن الصف ـــا ب ـــز )ســـهام( بأنه وتتمي
اشـــتهرت بعملهـــا وأصبحـــت مـــن أشـــهر خبيـــرات التجميـــل فـــي المحافظـــة، وقـــد حصلـــت علـــى 
ـــال، واســـتأجرت محـــاًل  ـــغ )20( ألـــف ري ـــة فـــي محايـــل عســـير بمبل ـــة الخيري دعـــم تمويلـــي مـــن الجمعي
وجهزتـــه بجميـــع المحتويـــات الخاصـــة بالنشـــاط، لتســـتطيع أن تحقـــق اآلن دخـــال شـــهريا بأكثـــر مـــن 
ـــر  ـــا بعامـــالت ســـعوديات لتوفي ـــي تســـتعين فيه ـــرة المواســـم الت ـــد خـــالل فت ـــال، ويزي )10( آالف ري

الخدمـــة المتميـــزة لعميالتهـــا. 

تطمـــح ســـهام إلـــى أن يكـــون لديهـــا مشـــغل خـــاص فـــي موقـــع جيـــد ويتوســـع نشـــاطها ليـــزداد 
زبائنهـــا ويـــدر لهـــا دخـــاًل أكبـــر ليســـاعد فـــي تحســـين معيشـــتها وفـــي توظيـــف أكبـــر قـــدر مـــن الفتيـــات 

ـــات.  المحتاج
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)١٢( االسم: نادية ناصر باماقوس
المشروع: صناعة اإلكسسورات وتصميمها

موقع المشروع: الرياض

ـــذ )19( عامـــا،  ـــة،  من ـــة اليدوي ـــي الفضي ـــة الحل ـــدي، وهـــو صناع ـــر تقلي ـــال غي ـــة( فـــي مج تعمـــل )نادي
ـــن،  ـــة الصي ـــى دول ـــل الطـــالق إل ـــاء ســـفرها مـــع زوجهـــا قب ـــة أثن ـــك المهن ـــك بعـــد أن اكتســـبت تل وذل
ـــار  ـــد مـــن السالســـل واألحج ـــق،  فاشـــترت العدي ـــم التطبي ـــث تعلمـــت الصنعـــة مـــن المشـــاهدة ث حي
ـــع علـــى صديقاتهـــا فـــي  ـــت تبي ـــة كان ـــذ.  فـــي البداي ـــدأت بالتنفي ـــادرة والمســـتلزمات الخاصـــة، وب الن
ـــات للعميـــالت،  ـــر مـــن الطلب الريـــاض ومكـــة المكرمـــة، ثـــم قامـــت بالتســـويق، وأصبحـــت تلبـــي الكثي

ـــم.  ـــة والتعلي ـــل معـــارض وزارة التربي ـــازارات مث ولهـــا مشـــاركات فـــي المعـــارض والب

كان لهـــذا المشـــروع دوٌر إيجابـــي فـــي الرفـــع مـــن مســـتواها االقتصـــادي وتقديـــم منتجاتهـــا فـــي 
المعـــارض والبـــازارات، ممـــا أعطاهـــا الثقـــة فـــي منتجاتهـــا، حيـــث يتميـــز العمـــل الـــذي تقدمـــه عـــن 
ـــا  ـــا وتركي غيـــره باأللـــوان والتصميمـــات البديعـــة والقطـــع النـــادرة التـــي تحضرهـــا مـــن الصيـــن وماليزي

ومصـــر.

تســـافر إلـــى الخـــارج لتقتنـــي العقيـــق والياقـــوت، وتحـــاول أن تبتكـــر وتتميـــز عمـــا هـــو موجـــود 
بالســـوق حاليـــا، عملـــت لهـــا شـــعار خـــاص بهـــا وأطلقـــت عليـــه )النجـــوم الذهبيـــة(، وتســـعى إلـــى 

ــا.  ــا علـــى حقوقهـ ــارة حفاظـ ــجيله فـــي وزارة التجـ تسـ
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)١٣( االسم: لمياء بريك المولد
المشروع: تنسيق ديكور

موقع المشروع: الطائف

وجـــدت )لميـــاء( نفســـها منـــذ بداياتهـــا تبـــرع فـــي التنســـيق واألعمـــال اليدويـــة، فالتحقـــت بـــدورة 
ــذا  ــأن هـ ــا بـ ــدورة زادت قناعاتهـ ــت الـ ــد أن أنهـ ــة، وبعـ ــة خيريـ ــيق حفـــالت فـــي جمعيـ ــور وتنسـ ديكـ

العمـــل هـــو الـــذي تتقنـــه فـــأرادت أن تطـــور موهبتهـــا لتســـتفيد وتفيـــد غيرهـــا.

ـــة لتحســـين  ـــى مســـاعدة مقطوع ـــي لتحصـــل عل ـــان االجتماع ـــى الضم ـــت إل ـــة، ذهب ـــا مطلق ولكونه
وضعهـــا، وبـــدأت فـــي تحـــٍد مـــن نـــوع خـــاص كـــون المســـاعدة محـــدودة ويجـــب التصـــرف فـــي حدودهـــا 
وتقســـميها بيـــن اإليجـــار واألجهـــزة واألدوات والخامـــات واليـــد العاملـــة التـــي تحتـــاج مســـاعدتها فـــي 
بعـــض األمـــور، وأصبحـــت أكثـــر إصـــرارا لتحقيـــق أهدافهـــا واعتمادهـــا علـــى نفســـها، وازداد دخلهـــا 
بشـــكل ملحـــوظ، وباتـــت توفـــر قـــدرا مـــن المـــال لتطويـــر عملهـــا ومهاراتهـــا والتوســـع للحصـــول علـــى 

مقـــر أكبـــر ليكـــون معمـــاًل خاصـــا باألعمـــال والحـــرف اليدويـــة الحديثـــة.

ــاعدة فـــي  ــكٍلٍ أوضـــح مـــن خـــالل عمـــل الديكـــورات الداخليـــة، والمسـ تـــرى اليـــوم مشـــروعها بشـ
ـــرة، واســـتخدام  ـــا بطـــرق مبتك ـــم الهداي ـــب الحفـــالت، وتقدي ـــم وترتي ـــاث،  وتنظي ـــار وتنســـيق األث اختي

مـــواد معـــاد تدويرهـــا.

اســـتمرت فـــي مشـــروعها وصـــارت مـــن المبدعـــات فـــي تصميـــم حفـــالت وديكـــورات، ولديهـــا مكتـــب 
الســـتقبال الزبائـــن،  وأصبحـــت  تســـتخدم وســـائل التواصـــل االجتماعـــي كــــ »تويتـــر وإنســـتجرام« 

ـــة ألعمالهـــا.  للدعاي
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)١٤( االسم: حصة يوسف السعيد
المشروع: صناعة السعف

موقع المشروع: بريدة

ــع أبنائهـــم«،  ــان مـ ــان مطلقتـ ــرتها »بنتـ ــرة فـــي الســـن، وتعـــول أسـ ــة وكبيـ ــيدة مطلقـ ــة( سـ )حصـ
وتســـكن فـــي شـــقة مقدمـــة مـــن جمعيـــة خيريـــة. 

تعلمـــت صناعـــة الســـعف مـــن جدتهـــا ووالدتهـــا منـــذ كانـــت فـــي عمـــر الســـابعة، ومـــن ذلـــك الوقـــت 
ـــث شـــاركت  ـــة، حي ـــى مســـتوى المنطق ـــة عل ـــا مشـــروعها  وأصبحـــت معروف ـــر معه ـــرت حصـــة وكب كب
ــة  ــز »حرفـــة« لتقـــدم دورات تدريبيـ ــتركت مـــع مركـ ــات والـــدورات، واشـ ــد مـــن المهرجانـ فـــي العديـ
للنســـاء علـــى صناعـــة الســـعف منـــذ أربعـــة أعـــوام، وتتميـــز منتجاتهـــا بدقـــة التصميـــم، والجـــودة، 

ـــم. ـــن قدي ـــذ زم ـــر من ـــل اندث ـــي بعم والتفان

ــك كان  ــد ذلـ ــم بعـ ــاء، ثـ ــارب واألصدقـ ــق األقـ ــن طريـ ــا عـ ــي بداياتهـ ــها فـ ــة( لنفسـ ــوقت )حصـ سـ
تســـويقها األكبـــر مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي المهرجانـــات والمعـــارض والبـــازارات علـــى مســـتوى 

ــم. ــة القصيـ منطقـ

ـــم فـــي  ـــر علـــى حصـــة، إذ كفـــل لهـــا العيـــش الكري ـــي كبي ـــر إيجاب ـــه أث ـــة الســـعف كان ل مشـــروع صناع
ـــا.  ـــاة زوجه ـــد وف ـــا وأســـرتها بع ـــد ألبنائه ـــل الوحي ـــا العائ ـــث إنه ـــة، حي ـــاة الصعب ـــات الحي ظـــل متطلب

ـــا دون مســـاعدة،  ـــا تعمـــل بمفرده ـــث إنه ـــرة، حي ـــات الكثي ـــى الطلب ـــات بالعمـــل عل ـــا صعوب ـــد حالي تج
ـــر. ـــا فـــي العم ـــى تقدمه ـــة إل إضاف
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)١٥( االسم: طامرة بخيت اليامي
المشروع: خياطة أطقم محارم الصالة بأنواعها

موقع المشروع: نجران

أرملـــٌة تعـــول إبًنـــا وبنًتـــا، لكنهـــا نشـــيطة جـــدا، تبنـــت مشـــروعا فريـــدا مـــن نوعـــه وذلـــك بخياطـــة أطقـــم 
ــا فـــي التصميـــم توفيـــر شـــروط لبـــاس المـــرأة  ــا.  وكان تركيزهـ ــائية بأنواعهـ محـــارم الصـــالة النسـ
ـــز وجـــل فـــي الصـــالة،  ـــه ع ـــة الل ـــاء مقابل ـــز المـــرأة لالهتمـــام بمظهرهـــا أثن ـــك تحفي المســـلمة، وكذل
وبمـــا يوفـــر الســـهولة واختصـــار الوقـــت عنـــد التهيـــؤ للصـــالة وحيـــن االنتهـــاء منهـــا، حيـــث يمكـــن 
لبســـه وخلعـــه بســـهولة، وهـــو عبـــارة عـــن قطعـــة واحـــدة تشـــكل ســـاترًا فضفاًضـــا ومريًحـــا أثنـــاء 

تأديـــة الفريضـــة.

وتنتـــج طامـــرة العديـــد مـــن المنتجـــات األخـــرى )ســـجادة، تلبيـــس مصحـــف، كراســـي مصاحـــف، شـــنطة( 
ـــرا، وهـــي اآلن تعمـــل فـــي محـــل اســـمه »كهرمانـــة« داخـــل ســـوق  ـــااًل كبي وقـــد القـــت منتجاتهـــا إقب
ــايا النســـائي فـــي نجـــران ، ولهـــا مشـــاركات عديـــدة فـــي المهرجانـــات واالحتفـــاالت،  مجمـــع مسـ

ـــد مـــن الشـــهادات. ـــى العدي ـــت عل وحصل

ــم  ــر الدعـ ــدا، وتنتظـ ــيطات جـ ــتفيدات النشـ ــن المسـ ــد مـ ــب، إذ تعـ ــمها نصيـ ــن اسـ ــا مـ ــرة لهـ طامـ
لتوســـيع مشـــروعها، ويتوقـــع لهـــا مســـتقبل اقتصـــادي زاهـــر، الجتهادهـــا فـــي مشـــروعها وفـــي 

ــارم بشـــكل جميـــل وســـهل. ــة المحـ ــدة وخياطـ عمـــل التصاميـــم الجديـ
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)١6( االسم: فاطمة يحيى مشعي
المشروع: تجهيز طلبات المناسبات والوالئم وإعداد السفرة

موقع المشروع: رجال ألمع منطقة عسير

ـــاء(، بـــدأت مشـــروعها منـــذ كانـــت طالبـــة  ـــًا )بكالوريـــوس كيمي ســـيدة مطلقـــة، وتحمـــل مؤهـــاًل جامعي
فـــي الكليـــة، حيـــث حرصـــت علـــى توفيـــر مصروفهـــا واالعتمـــاد علـــى نفســـها، ولـــو بصـــورة مبدئيـــة، 
ـــم الســـفرة،  ـــة مـــن جهـــة، ولبراعتهـــا فـــي الطهـــي وإعـــداد األكالت وتنظي لمـــرور والدهـــا بأزمـــة مالي
واســـتمرت فـــي العمـــل حتـــى بعـــد زواجهـــا.  وقـــد أســـهم ذلـــك فـــي زيـــادة دخـــل األســـرة، ثـــم 
ـــاء،  ـــادة المســـؤولية واألعب ـــد الطـــالق طـــورت المشـــروع لزي ـــا، وبع ـــن زوجه ـــه أن تنفصـــل ع شـــاء الل
وتحولـــت مـــن هوايـــة إلـــى مهنـــة أساســـية لمواجهـــة ظـــروف المعيشـــة، فاقترضـــت عـــدة مـــرات 
ـــر الزبائـــن مـــن األقـــارب واألصدقـــاء إلـــى عمـــالء فـــي  لتوفيـــر أدوات المطبـــخ.  وبمـــرور الوقـــت تكاث

ـــا. ـــم متخصصـــة فـــي منطقته ـــد مطاع ـــه ال يوج ـــا، ال ســـيما أن ـــة كله المنطق

وفـــر المشـــروع منـــذ بدايتـــه مصروفهـــا واحتياجاتهـــا، وأســـهم فـــي تحقيـــق أساســـيات العيـــش الكريـــم 
ـــذة  ـــه ول ـــز إنتاجهـــا بجودت ـــات.  ويتمي ـــادة المتطلب ـــره نظـــرا لزي لهـــا، وبعـــد طالقهـــا عملـــت علـــى تطوي
ـــاق، وعـــدم المغـــاالة فـــي  ـــوع فـــي األطب ـــك التن ـــة، وكذل األكل والنظافـــة، وتقديمـــه بطريقـــة عصري

األســـعار، وااللتـــزام فـــي المواعيـــد والوفـــاء بااللتزامـــات وتقديـــم الوجبـــات لجميـــع المناســـبات.

لهـــا مشـــاركات عديـــدة فـــي مهرجانـــات تراثيـــة وســـياحيٍة، وحصلـــت علـــى شـــهادة مـــن الهيئـــة العـــام 
ـــا  ـــار وشـــهادة مـــن مكتـــب الضمـــان االجتماعـــي فـــي رجـــال ألمـــع والعديـــد مـــن الهداي للســـياحة واآلث

فـــي مناســـبات مختلفـــة.
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)١7( االسم: أمينة علي الحجاب
المشروع: تصميم وخياطة

موقع المشروع: الدمام

ـــا فـــي  ـــا تقريب ـــذ )30( عام ـــم والخياطـــة من ـــدأت فـــي التصمي ـــا، ب ـــغ مـــن العمـــر )50( عام مطلقـــة تبل
المنـــزل، وكانـــت تســـتخدم الصـــوف أو مـــا يعـــرف بــــ »الكروشـــيه«، وتحديـــدا عمـــل المفـــارش الصغيـــرة 
وتلبيســـات الـــدالل.  ومـــع تطورهـــا قـــررت دراســـة فـــن تعليـــم التفصيـــل والخياطـــة، وحصلـــت علـــى 
الشـــهادة بالتحاقهـــا بـــدورة تأهيليـــة بمركـــز األميـــرة جواهـــر، لتتوســـع فـــي أعمالهـــا ويـــزداد الطلـــب 

علـــى منتجاتهـــا.

وتـــم دعمهـــا مـــن مكتـــب الضمـــان االجتماعـــي النســـوي فـــي الدمـــام كأســـرة منتجـــة فـــي مجـــال 
»الخياطـــة والتصميـــم«، والمالبـــس النســـائية الشـــعبية والتراثيـــة ومالبـــس المناســـبات وخياطـــة 
اللحـــف وصناعـــة أطقـــم حافظـــات للشـــاي والقهـــوة واألطعمـــة للرحـــالت والمناســـبات وغيرهـــا مـــن 

ـــال الخياطـــة. األعمـــال فـــي مج

ـــا،  ـــال عمله ـــر فـــي مج ـــى التوســـع أكث ـــة تســـاعدها عل ـــغ مالي ـــدم توافـــر مبال ـــة( مـــن ع ـــي )أمين وتعان
وعـــدم توافـــر المواصـــالت باســـتمرار، ممـــا يحـــد مـــن حركتهـــا فـــي األســـفار والتنقـــل للمشـــاركة فـــي 
المعـــارض المحليـــة والخارجيـــة، وتســـعى إلـــى فتـــح محـــل تجـــاري خـــاص لعـــرض منتجاتهـــا واالســـتفادة 
مـــن تفردهـــا وتميزهـــا فـــي الســـوق، كمـــا تطمـــح فـــي شـــراء ماكينـــة تطريـــز متقدمـــة باهظـــة الثمـــن 
ليســـاعدها فـــي دقـــة أعمالهـــا وإبداعهـــا، كمـــا تحلـــم بإنشـــاء مصنـــع خـــاص لهـــا لتصديـــر منتجاتهـــا 

إلـــى خـــارج البـــالد بإدارتهـــا ولتتمكـــن مـــن توفيـــر فـــرص وظيفيـــة للفتيـــات الســـعوديات.

حصلـــت علـــى العديـــد مـــن شـــهادات الشـــكر فـــي مهرجـــان صيـــف الشـــرقية، ومعـــرض ليلـــة 
ـــة  ـــف تنمي ـــون، وصي ـــا منتج ـــة األول للضمـــان االجتماعـــي، ومعـــرض كلن ـــازار األســـر المنتج عمـــر، وب

ــور. ــل والتمـ ــان النخيـ القطيـــف، ومهرجـ
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)١8( االسم: رغد خالد العقيلي
المشروع: صنع الساندويتشات والحلويات بجميع أنواعها

موقع المشروع: الرياض

ــى  ــل علـ ــم تحصـ ــا لـ ــة.  وألنهـ ــة اإلنجليزيـ ــهادة البكالوريـــوس فـــي اللغـ ــل شـ ــة تحمـ ــابة مطلقـ شـ
وظيفـــة، ورغبـــة منهـــا فـــي تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي، بـــدأت فـــي عمـــل مشـــروع مـــن المنـــزل يتمثـــل 
ـــى  ـــز عل ـــة، وقامـــت فـــي التركي ـــر تقليدي ـــة وغي ـــكال راقي ـــة بأش ـــات المتنوع ـــداد الساندويتش فـــي إع
عملهـــا وفـــق رغبـــة المســـتهلكين مـــن الشـــباب مـــن الجنســـين، حيـــث يتميـــز عملهـــا بالجـــودة والمـــذاق 
الرائـــع وتقديـــم الوجبـــات بشـــكل يتناســـب مـــع العصـــر الحالـــي.  وســـعت إلـــى التميـــز فـــي ذلـــك 

مســـتخدمة وســـائل االتصـــال االجتماعـــي للتســـويق اإللكترونـــي لمنتجاتهـــا.

انعكـــس المشـــروع علـــى الســـيدة )رغـــد( وأســـرتها، حيـــث أصبـــح لديهـــا ســـوق الســـتهالك منتجاتهـــا، 
ــر  ــدم الفطائـ ــت تقـ ــروعها، كانـ ــة مشـ ــي بدايـ ــا، ففـ ــادي وزاد دخلهـ ــتواها االقتصـ ــن مسـ ــع مـ ورفـ
والسندويتشـــات بشـــكل عصـــري مـــع طباعـــة ملصـــق صغيـــر للتعريـــف بالحشـــوة الداخليـــة، ومـــع 
الوقـــت أصبحـــت تعـــد األكالت العالميـــة للعمـــالء مثـــل الالزانيـــا، الباميـــا الهنديـــة، الدجـــاج الصينـــي، 

البريانـــي الخليجـــي، الكبيبـــة الشـــعبية.
ــي  ــور التـ ــق الصـ ــتجرام«، وتنسـ ــر »إنسـ ــا عبـ ــاق وعرضهـ ــويق بعـــض األطبـ ــل اآلن علـــى تسـ تعمـ
ــة  ــرة، وطريقـ ــات المتوافـ ــب، والكميـ ــه للطلـ ــموح فيـ ــت المسـ ــات، والوقـ ــروط الطلبـ ــن شـ تتضمـ
ـــر  ـــات، وتطمـــح أن تتوســـع فـــي مشـــروعها نتيجـــة ألنهـــا وجـــدت الكثي الطلـــب والدفـــع، وكامـــل البيان
ـــداع والحـــرص علـــى أن يقـــدم  ـــى اإلب ـــال ممـــن حولهـــا ممـــا دفعهـــا إل مـــن التشـــجيع والدعـــم واإلقب

المنتـــج بجـــودة عاليـــة نتيجـــة لنوعيـــة المـــواد التـــي تختارهـــا لتحمـــل بصمـــة خاصـــة بهـــا. 
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)١9( االسم: هواء عبد الله العتيبي
المشروع: خياطة منزلية
موقع المشروع: الرياض

أرملـــة تتولـــى رعايـــة ســـتة مـــن األبنـــاء، أصيبـــت بشـــلل األطفـــال منـــذ الصغـــر، والتحقـــت بمركـــز 
ـــة النهضـــة لمـــدة  ـــت بجمعي ـــوم وعمل ـــت شـــهادة الدبل ـــل الشـــامل فـــي قســـم الخياطـــة، ونال التأهي
ســـنة ونصـــف بـــدأت بخياطـــة النقابـــات ومالبـــس الصـــالة، ثـــم أصبحـــت تشـــتري بضائـــع بالجملـــة 
وتبيعهـــا، وكلمـــا توفـــر لهـــا مبلـــغ قامـــت باســـتثماره، ولظـــروف المـــرض بـــدأ نشـــاطها التجـــاري يقـــل، 
لكنهـــا اســـتمرت علـــى الرغـــم مـــن اآلالم الجســـدية التـــي تعانيهـــا، صـــارت تبيـــع بعـــض البضائـــع 

ـــيطة. ـــاح البس ـــن األرب ـــزءًا م ـــا ج ـــق له ـــي تحق ـــيطة لك البس

بعـــد أن توفـــي زوجهـــا لـــم يبـــق لهـــا إال راتبـــه التقاعـــدي المتدنـــي، حيـــث تســـكن فـــي شـــقة مســـتأجرة، 
ـــة منهـــم يدرســـون  ـــة أوالدهـــا، ألجلهـــم، واآلن ثالث ـــزواج، ألنهـــا نـــذرت نفســـها لتربي وقـــررت عـــدم ال
ـــه عندمـــا ســـألها القاضـــي »مـــن توكليـــن علـــى واليتهـــم؟« قلـــت »أوكلهـــم  فـــي الجامعـــة تقـــول إن
اللـــه ثـــم نفســـي«، إذ تولـــت تربيتهـــم والعنايـــة بهـــم وتوفيـــر العيـــش الكريـــم  لهـــم مـــن كســـب يدهـــا 

ولـــم تجعلهـــم يحتاجـــون إلـــى أحـــد .
ــا أيـــام صعبـــة بخـــالف ظروفهـــا الصحيـــة، وتربيـــة األبنـــاء فـــي ظـــل ظـــروف إعاقتـــي  مـــرت عليهـ
فضـــال عـــن وفـــاة والدهـــم، كمـــا لـــم تتمكـــن فـــي فتـــرة مـــن الفتـــرات مـــن ســـداد إيجـــار الشـــقة فـــي 
ـــع ســـير أعمـــال مشـــروعها  ـــا م ـــة وســـائل المواصـــالت والتنقـــل، لكنه ـــى صعوب ـــة إل ـــده، إضاف موع
الصغيـــر، اســـتطاعت شـــراء ســـيارة واســـتقدمت ســـائقا خاصـــا، وتمكنـــت مـــن شـــراء قطعـــة أرض 

ـــح فـــي بنائهـــا واإلقامـــة فيهـــا.  شـــمال مدينـــة الريـــاض وتطم
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ســـيدة مطلقـــة تعمـــل فـــي صناعـــة المعمـــول والبخـــور وشـــراء األعشـــاب العطريـــة الزاخـــرة بهـــا 
ــكال  ــا بأشـ ــه منهـ ــمات تراثيـ ــل مجسـ ــور«، وعمـ ــيح والخطـ ــكادي والشـ ــل والـ ــل »الفـ ــة مثـ المنطقـ
جماليـــة، مســـتوحاة مـــن تـــراث المنطقـــة الغنـــي، وتقـــوم بشـــراء العطـــور والمخلطـــات الخـــام وإعـــادة 
تركيزهـــا وخلطهـــا ثـــم بيعهـــا عـــن طريـــق المنـــزل أو المـــدارس أو المناســـبات والمهرجانـــات المختلفـــة 
بالمنطقـــة، كمـــا تخيـــط األزيـــاء التراثيـــة التـــي تشـــتهر بهـــا المنطقـــة لتســـاعدها فـــي تكاليـــف 

المعيشـــة. 

أســـهم المشـــروع فـــي تحســـين دخلهـــا وتنميـــة مهاراتهـــا واالعتمـــاد علـــى النفـــس فـــي كســـب 
ـــزة بتســـويق  ـــز عزي ـــة عـــن كاهـــل األســـرة، كمـــا تتمي ـــاء المالي ـــى تخفيـــف األعب المعيشـــة، ممـــا أدى إل
ــتمرة  ــة المسـ ــا بالممارسـ ــر ذاتهـ ــة وتطويـ ــة بالمنطقـ ــات المختلفـ ــاركة بالمهرجانـ ــا والمشـ منتجاتهـ

فـــي األعمـــال التـــي تخـــدم المشـــروع.

ويتميـــز مشـــروع )عزيـــزة( بأنـــه يحفـــظ التـــراث ويطـــور الموروثـــات الشـــعبية باســـتخدام األعشـــاب 
العطريـــة التـــي تنتجهـــا المنطقـــة وإعـــادة تشـــكيلها بمنظـــور حضـــاري، حيـــث شـــاركت فـــي المهرجانـــات 

ـــي.  ـــاس بموروثهـــم الشـــعبي الغن ـــف الن المختلفـــة بالمنطقـــة وتعري

ـــح  ـــى فت ـــى أعلـــى مســـتوى، إضافـــة إل ـــه إل ـــر مشـــروعها واالرتقـــاء ب ـــى تطوي تطمـــح المســـتفيدة إل
ـــزداد قاعـــدة عمالئهـــا. فـــروع أخـــرى بالمنطقـــة ليتوســـع دخلهـــا وت
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)٢١( االسم: وفاء حسين علي بنجر
المشروع: صناعة المأكوالت

موقع المشروع: جدة

شـــابة مطلقـــة تبلـــغ مـــن العمـــر )26( عامـــًا، تحمـــل شـــهادة جامعيـــة، توفـــي والدهـــا وتقيـــم مـــع 
والدتهـــا، ولديهـــا ولـــد مســـؤولة عـــن رعايتـــه - بحثـــت عـــن عمـــل لكنهـــا لـــم تجـــد العمـــل المناســـب 
ورغبـــة منهـــا فـــي العمـــل والعيـــش الكريـــم تقدمـــت يطلـــب قـــرض لعمـــل مشـــروع وهـــو صناعـــة 
الحلويـــات والمعمـــول وتجهيزهـــا للمناســـبات المختلفـــة بأفـــكار جديـــدة مختلفـــة عـــن تلـــك الموجـــودة 

فـــي األســـواق.

تهـــوى صناعـــة الحلويـــات ولكـــن كان ينقصهـــا توافـــر المبلـــغ لتجهيـــز مطبخهـــا باألجهـــزة الكهربائيـــة 
والمـــواد الخـــام للتوســـع فـــي مشـــروعها لتلبيـــة الطلبـــات الخارجيـــة، حتـــى تقدمـــت بطلـــب قـــرض 
ـــدأت بالتســـويق لمنتجاتهـــا حتـــى اكتســـبت ســـمعة  ـــر بجـــدة لتبـــدأ مشـــروعها، حيـــث ب ـــة الب مـــن جمعي
ـــال، إضافـــة  ـــد التســـليم، وخبرتهـــا فـــي هـــذا المج ـــدة بســـبب جـــودة منتجاتهـــا،  والتزامهـــا بمواعي جي

ـــرة. ـــات كبي ـــه بكمي ـــي فـــور« والجوزي ـــات والمعمـــول و«البيت ـــع الحلوي ـــى شـــغفها بصن إل

ــة  ــات الناجحـ ــن العالقـ ــدة مـ ــن قاعـ ــها وتكويـ ــة بنفسـ ــبها ثقـ ــروع أكسـ ــا فـــي المشـ ــا أن نجاحهـ كمـ
ـــًا فـــي التوســـع فـــي المشـــروع وتطمـــح لتكويـــن مســـتقبل ناجـــح لهـــا والبنهـــا وبخاصـــة  وترغـــب حالي

أنهـــا فـــي مقتبـــل العمـــر. 



الفائزون بالجائزة في الدورة الثانية

الفرع الثالث
البحوث والدراسات التطبيقية
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عنوان الدراسة
اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب عليه للزوجة واألبناء

ة، جمعيـــة النهضـــة الخيريـــة، مؤسســـة الملـــك خالـــد الخيريـــة، مؤسســـة  )جمعيـــة مـــودَّ
ســـلطان  بـــن عبدالعزيـــز الخيريـــة، برنامـــج األمـــان األســـري(

ـــة،  ـــد الخيري ـــادرة مـــن جمعيـــة مـــودة، وبدعـــم كل مـــن مؤسســـة الملـــك خال جـــاءت هـــذه الدراســـة بمب
ـــري،  ـــان األس ـــج األم ـــة، وبرنام ـــة الخيري ـــة النهض ـــة، وجمعي ـــز الخيري ـــن عبدالعزي ـــلطان ب ـــة س ومؤسس
ـــة  ـــار المترتب ـــق علمـــي بغـــرض البحـــث فـــي ظاهـــرة الطـــالق ومشـــكالتهما واآلث ـــك بتكليـــف فري وذل

ـــة واألوالد.  ـــى الزوج عل
وتتركـــز مشـــكلة الدراســـة فـــي عـــدم وجـــود اإلطـــار التنظيمـــي لمعالجـــة الطـــالق ومـــا بعـــده للزوجـــة 
واألبنـــاء فـــي المملكـــة فـــي شـــكل لوائـــح أو قـــرارات وزاريـــة تتضمـــن أحكامـــا إجرائيـــة تنظـــم الطـــالق 
وآثـــاره.  وهدفـــت الدراســـة إلـــى وضـــع حلـــول وآليـــات للتعامـــل مـــع قضايـــا الطـــالق واقتـــراح تصـــور 

كامـــل إلجـــراءات الطـــالق ومـــا يترتـــب عليـــه للزوجـــة واألبنـــاء فـــي المملكـــة.
ــات  ــراح آليـ ــن اقتـ ــالق يتضمـ ــراءات الطـ ــامل إلجـ ــور شـ ــم تصـ ــى تقديـ ــة إلـ ــج الدراسـ ــت نتائـ وانتهـ
التعامـــل وتنفيـــذ بعـــض األحـــكام القضائيـــة الخاصـــة بالطـــالق واقتـــراح اإلجـــراءات الخاصـــة بنظـــر 

ــة لذلـــك. ــد التنظيميـ ــاء والقواعـ ــة واألبنـ ــاره علـــى الزوجـ الطـــالق وآثـ
واختتمـــت الدراســـة بتقديـــم مقتـــرح »الالئحـــة التنظيميـــة والداخليـــة لمكاتـــب األســـرة التابعـــة لمحاكـــم 
ــروع  ــان واألنكحـــة«، والئحـــة »مشـ األحـــوال الشـــخصية«، و«قاعـــدة البيانـــات لـــدى محكمـــة الضمـ

ـــدوق النفقـــة. صن
وحظيـــت الدراســـة باهتمـــام وتفاعـــل كبيريـــن مـــن وزارة العـــدل مـــن خـــالل تطبيـــق بعـــض التوصيـــات، 
حيـــث تـــم اعتمادهـــا كأحـــد المصـــادر األساســـية للدراســـات وصناعـــة القـــرارات فـــي الـــوزارة فيمـــا 
ـــم  ـــد مـــن توصياتهـــا التـــي كان أبرزهـــا الئحـــة تنظي ـــوزارة العدي ـــا الطـــالق، كمـــا تبنـــت ال يتعلـــق بقضاي
مكاتـــب األســـرة وصنـــدوق النفقـــة، إضافـــة إلـــى تبنـــي الـــوزارة لمقتـــرح الدراســـة المتمثـــل فـــي 
ـــة، وأن  ـــرى للزوج ـــزوج واألخ ـــدة لل ـــخة واح ـــلم نس ـــالق تس ـــك الط ـــن ص ـــن م ـــختين أصليتي ـــدار نس إص

ـــق المحكمـــة. ـــن طري ـــة بالطـــالق ع ـــم إخطـــار الزوج يت



41

عنوان الدراسة
األسباب المؤدية للطالق

)الجمعية الخيرية للزواج ورعاية االسرة ) أسرتي (

انبثقـــت فكـــرة هـــذه الدراســـة كنتيجـــة حتميـــة الرتفـــاع حـــاالت الطـــالق فـــي المملكـــة بشـــكل عـــام 
وفـــي منطقـــة المدينـــة المنـــورة بشـــكل خـــاص، حيـــث هدفـــت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة األســـباب 
ــام األول  ــة للطـــالق خـــالل العـ ــة المؤديـ ــية والصحيـ ــة والنفسـ ــة والثقافيـ ــة واالجتماعيـ االقتصاديـ
مـــن الـــزواج بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة، وقـــد تـــم اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي بأســـلوبيه المســـحي 
والوثائقـــي، وتـــم تطبيـــق أداة الدراســـة )االســـتبانة( علـــى عينـــة عشـــوائية بمنطقـــة المدنيـــة المنـــورة 

ـــغ عددهـــا )307( مطلـــق ومطلقـــة.   بل
ـــج التـــي توصلـــت لهـــا الدراســـة أن النواحـــي النفســـية بيـــن الزوجيـــن تليهـــا العوامـــل  ـــرز النتائ وكان أب
االجتماعيـــة هـــي العوامـــل الرئيســـية للطـــالق، وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن مـــن أســـباب الطـــالق 
اختيـــار الطـــرف اآلخـــر عنـــد الـــزواج لـــم يكـــن وفـــق قناعـــة ذاتيـــة، وإنمـــا عـــن طريـــق العـــادات والتقاليـــد، 
ضعـــف الـــوازع الدينـــي ألحـــد الطرفيـــن أو كليهمـــا، غيـــاب التثقيـــف الزوجـــي واألســـري فيمـــا يتعلـــق 
ــذرت  ــة.  وحـ ــزوج والزوجـ ــم الـ ــتويات تعليـ ــن مسـ ــن بيـ ــيات، التبايـ ــم النفسـ ــاعر وفهـ ــار المشـ بإظهـ
ــد مـــن المشـــكالت  ــا قـــد يســـبب العديـ ــة مـ ــارج بيـــت الزوجيـ ــد الزوجيـــن خـ ــة مـــن ســـهر أحـ الدراسـ
األســـرية، كمـــا حثـــت الزوجيـــن علـــى التعـــرف علـــى عـــادات وثقافـــة اآلخـــر ومراعاتهـــا خصوصـــا خـــالل 
ـــار المشـــاعر  ـــي بشـــأن إظه ـــع الوع ـــة بضـــرورة رف ـــى التوصي ـــة إل ـــزواج، إضاف ـــن ال ـــى م ـــرة األول الفت

ـــك. ـــا لذل ـــا وفق ـــر وفهـــم نفســـيته والتعامـــل معه للطـــرف اآلخ

ـــش مـــع  ـــول التعاي ـــة، مـــن أبرزهـــا رفـــع مســـتوى الوعـــي ح ـــة وميداني ـــوال نظري وطرحـــت الدراســـة حل
ـــرز المشـــكالت فـــي االختالفـــات الماليـــة وتزايـــد الكماليـــات وتنوعهـــا  الواقـــع المـــادي، حيـــث تتركـــز أب
واندفـــاع الكثيـــر مـــن أفـــراد المجتمـــع نحوهـــا، إضافـــة إلـــى تثقيـــف الزوجيـــن فـــي إدارة وتنظيـــم 
مصاريـــف األســـرة، كمـــا اقترحـــت الدراســـة تطويـــر مســـتوى البرنامـــج التأهيلـــي للمتزوجيـــن حديثـــا 
الـــذي تقدمـــه جمعيـــة »أســـرتي«.  وأوصـــت الدراســـة أيضـــًا بأهميـــة اســـتقاللية بيـــت الزوجيـــة وعـــدم 
إفشـــاء أســـراره ألي طـــرف مهمـــا يكـــن، وتأكيـــد أهميـــة تقديـــم مجموعـــة مـــن النـــدوات والـــدورات 

وورش العمـــل المتعلقـــة بالمجـــاالت النفســـية واالقتصاديـــة.
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