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مقدمة عامة
الكفيفــات  الفتيــات  زواج  قضيــة  تعتبــر   
هاجــس وهــّم كبيريــن يقلقــان أوليــاء األمــور والفتيــات 
المعنيــات، ونحــن بدورنــا كجمعيــة متخصصــة برعايــة 
وتأهيــل ذوي اإلعاقــة البصريــة مــن الجنســين نشــارك 
أوليــاء األمــور والفتيــات المعنيــات هــذا الهــّم، ونعمــل 
تعمــل  عليــه  وبنــاًء  المســتطاع.  قــدر  تخفيفــه  عـلـى 
الجمعيــة علــى مبــادرة )ســتر( والتــي تهــدف إلــى تزويــج 
الفتيــات الكفيفــات بعــد تقديــم كل مــا يمكــن تقديمــه 
وتكويــن  للــزواج  تؤهلــن  ودورات  برامــج  مــن  لهــن 
أســرة، وتشــجيع أوليــاء األمــور والفتيــات ومســاعدتهم 
بالبحــث عــن الــزوج الصالــح والمناســب. كمــا تهــدف 
المبــادرة إلــى االســتمرارية فــي هــذا المشــروع اإلنســاني 
االجتماعــي الهــادف، وتغييــر النظــرة القاصــرة مــن قبــل 
بعــض أفــراد المجتمــع واألســرة عــن الفتــاة الكفيفــة، 
تجــاه  نظــرة تعاطــف  النــاس  أغلــب  لــدى  حيــث ســاد 
تحمــل  عـلـى  قدرتهــم  بعــدم  العتقادهــم  المكفوفيــن، 
مســؤولية أنفســهم عــدى عــن تحمــل مســؤولية األســرة 
الحــواس  فقــدان  يعنــي  ال  البصــر  ففقــدان  واالبنــاء. 
األخــرى وال يعنــي عــدم القــدرة علــى التعليــم والعمــل 
ويمكــن  أســرة.  وتكويــن  واالبــداع  والتميــز  واإلنتــاج 
للكفيــف أن يعيــش حيــاة عاديــة مليئــة باألحداث شــأنه 

اآلخريــن.  شــأن 
والــزواج بالنســبة للكفيــف عــادة مــا يكــون فيــه   
صعوبــة، خصوصــا فــي الحصــول علــى الزوجــة المناســبة 
كثر  العتبارات مجتمعية ووجودية، ولكن األمر يصبح أ

صعوبــًة للفتــاة الكفيفــة، لنفــس االعتبــارات والنظــرة 
تحقيــق  ـفـي  الــزواج  وألهميــة  والخاطئــة.  القاصــرة 
الحقــوق  مــن  وكحــق  واألســري،  النفســي  االســتقرار 
للبقــاء  لعبــاده  وتعاـلـى  ســبحانه  هللا  شــرعها  التــي 
ونحــن  األرض،  ـفـي  والخالفــة  الحيــاة  ـفـي  واالســتمرار 
والترابــط  التكافــل  علينــا  يتوجــب  مســلم  كمجتمــع 
وتقديــم المســاعدة لمجتمعنــا، الســيما وإن اإلســالم – 
وهــو ديــن الفطــرة – ينهــى عــن التبّتــل ويحــض عـلـى 
الــزواج، فالــزواج يعيــن االنســان عـلـى العفــة ويحفــظ 

الجــوارح.
ولمــا كانــت الكفيفــة ال تختلــف عــن المبصــرة   
مــن حيــث الشــعور والرغبــة والحــب، فــال بــد مــن األخــذ 
فــي االعتبــار أولئــك الكفيفــات الالتــي يجــب أن يعاملــن 
معاملــة كريمــة، مــن خــالل توفيــر كل الســبل المتاحــة 
لمســاعدتهم علــى تكويــن أســرة تعيــش فيهــا الكفيفــة 
بيــن أبنائهــا وزوجهــا، وتتحصــل علــى الرعايــة والخدمــة 

مــن كافــة األطــراف المعنيــة.
لقد احتلت مؤخًرا قضية زواج الكفيفات حيًزا   
مهًمــا فــي حيــاة ذوي اإلعاقــة، وحقهن في الحياة الكريمة 
المعمــول  التشــريعات والقوانيــن  لهــن  التــي كفلتهــا 
بهــا فــي مختلــف البلــدان. ويــرى الكثيــر من أوليــاء األمور 
بهــذا  والمهتميــن  اإلعاقــة  مجــال  ـفـي  العامليــن  ومــن 
الشــأن فــي زواج المعاقيــن )ومــن ضمنهــم الكفيفــات( 
تحقيــق الكثيــر مــن المنافــع والمصالــح المهمــة، لعــل 
أهمهــا إيجــاد ُمعيــن للشــخص المعــاق، يرعــاه ويعتنــي 

بــه ويســاعده ـفـي تدبيــر حياتــه اليوميــة والتغلــب عـلـى 
همــوم اإلعاقــة، وتجــاوز مراحــل االنطــواء، حتــى يتحقــق 
كانــت  فــإذا  االجتماعــي.  واالكتفــاء  النفســي  التــوازن 
للدعــم،  مصــدر  لديهــا  أو  ماديًــا،  ميســورًة  الكفيفــة 
كثــر  الــزواج، لكــن الوضــع يصبــح أ تيســرت لهــا أمــور 
صعوبــة ـفـي حــال الكفيفــة ذات المــوارد المحــدودة، إذ 

ينظــر إليهــا عـلـى أنهــا عبــئ فقــط.
أســرة  توجيــه  يجــب  األمــر،  بدايــة  ففــي   
وتزويدهــم  المحتمــل،  الــزوج  وأســرة  الكفيفــة  الفتــاة 
مدركــة  األســرة  كانــت  كلمــا  الضروريــة.  بالمعلومــات 
لطبيعــة اإلعاقــة لــدى الكفيفــة والصعوبــات المحتملــة، 
أن  ذلــك  وجاهزيــًة،  اســتعداًدا  كثــر  أ الكفيفــة  كانــت 
)والمجتمــع  الــزوج  وأســرة  الكفيفــة  أســرة  توعيــة 
البصريــة  اإلعاقــة  مــع  التعامــل  بشــأن  عــام(  بشــكل 
حيــث: مــن  القضيــة،  هــذه  مــع  التعامــل  ـفـي  يفيدهــا 

ضــرورة تغييــر نظــرة المجتمــع نحــو ذوي 
كثــر اإلعاقــات  اإلعاقــة، والتأكيــد عـلـى أن أ

ليســت وراثيــة.

المعاقيــن،  حقــوق  المجتمــع  يتفهــم  أن 
وضــرورة دمجهــم ببقيــة أفــراد المجتمــع، 
ـفـي  المصيــر  تقريــر  ـفـي  الحــق  ومنحهــم 
مختلــف جوانــب الحيــاة، كالــزواج والتعليم 

والعمــل. والرياضــة 
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قضية 
الدراسة

فقــدان البصــر ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال فقــدان البصيــرة، وال يعنــي أيضا بأن حيــاة الفرد الكفيف تعطلت 
ويجــب عليــه أو عليهــا أن يرفــع رايــة االستســام وينتظــر المــوت. بشــيء مــن الدعــم والتمكيــن، يمكــن للكفيف 
نه/ـها أن يخوض غمار الحياة ويعيش جوانبها ومغامراتها 

ّ
أو الكفيفة أن يتسلح بأدوات التحدي التي تمك

)حتــى وإن كانــت محــدودة بعــض الشــيء(. وإذا مــا نظرنــا إلــى التقــدم الحاصــل فــي وقتنــا الحاضــر فــي شــتى 
ا كبيــًرا قــد قطــع وأن الكفيــف أو الكفيفــة 

ً
المجــاالت – مــن ضمنهــا مجــال اإلعاقــة البصريــة – ســناحظ أن شــوط

يمكنهــم أن ينالــوا نصيبــا أوفــر مــن الحياة.

كبــر المعضــات،  لكــن زواج الكفيفــة يظــل مــن أ  
الســيما فــي المجتمعــات العربيــة، بســبب كثــرة العقبات 
اســتمراره  احتماليــة  مــن  وتحــد  تحقيقــه  تمنــع  التــي 
والمؤسســات  المجتمــع  إن  القــول  ويمكــن  ونجاحــه. 
تلــك  تعاظــم  عــن  المســؤولية  تتقاســم  التأهيليــة 
باليــأس  الكفيفــة  فيــه  تشــعر  مجتمًعــا  إن  العقبــات. 
مــن وجــود شــريك لهــا يكمــل دينهــا ويؤنــس وحدتهــا 
ويعينهــا علــى تحقيــق ذاتهــا لهــو مقصــر فــي حــق أفــراده 

االعاقــة. ذوي  مــن  وخاصــة 
مــع  الكفيفــة  تشــترك  أن  الطبيعــي  ومــن   
المبصــرة ـفـي القــدرة الكاملــة عـلـى بنــاء أَُســر مســتقرة 
متكاملــة  صحيــة  اجتماعيــة  حيــاة  ظــل  ـفـي  وهانئــة 
األركان. فقــد تبــدأ الحيــاة الحقيقيــة النموذجيــة للمــرأة 

عندمــا تشــعر أن لهــا مــن األدوار االجتماعيــة مــا يدفعهــا 
لتحقيــق أهدافهــا ال ســيما شــعورها بأنهــا بصــدد تأديــة 
دور كالــذي أدتــه أمهــا فــي تأســيس األســرة التــي تنتمــي 

إليهــا.
الكفيفــات،  تزويــج  قضيــة  حــول  خاًفــا  وتجــد   
مــن  الكفيفــة  تتــزوج  أن  يستحســن  مــن  فهنــاك 
مبصــر لكــي يســاعدها فــي مشــوار حياتهــا، ومنهــم مــن 
البعــض  بعضهــم  مــن  المكفوفيــن  زواج  يستحســن 
ألنهــم األقــدر علــى فهــم احتياجــات بعضهــم وأنهــم هــم 
البصريــة ســواء  القــادرون عـلـى تحمــل »إخفاقاتهــم« 

بســواء.
إال أن الــرأي الثاـنـي يطــرح مشــاكل عــدة، فقــد   
تحتــاج الزوجــة الكفيفــة إلــى مــن يســاعدها ويعينهــا فــي 
بعــض األمــور التــي قــد ال تقــدر علــى أدائها، مثل االعتناء 

متطلبــات  الكفيفــة  للزوجــة  يكــون  وقــد  باألطفــال. 
ـفـي  الفوضــى  إحــداث  بعــدم  مثــل مســاعدتها  خاصــة، 
أجــواء المنــزل، ألن ذلــك يصعــب عليهــا مهمــة ترتيبــه 
مــرة أخــرى، وهــذا يطــرح ضــرورة معرفــة قــدرات كل 
طــرف، ومراعــاة الخصوصيــات والقــدرات، الســيما إذا 
مــا تعلــق األمــر باختيــار شــريك الحيــاة. مــن البديهــي أن 
توجــد صعوبــة ـفـي الحيــاة المســتقلة للزوجــة الكفيفــة، 
المناســب  التأهيــل  تأهيلهــا  عــدم  حــال  ـفـي  خصوًصــا 
لتلــك الحيــاة مســبقا، ممــا يجعلهــا تواجــه العديــد مــن 
المشــكات في تربية األبناء وبناء األســرة. الجدير بالذكر 
قــد  اإلعاقــة  ذوي  مــن  بشــخص  الكفيفــة  تزويــج  أن 
كثــر، ويقــوض  يزيــد مــن التخــوف بــأن األســرة ســتعاني أ
فــرص نجــاح الــزواج واســتمراره وتكويــن األســرة، ذلــك 
كثــر تفهمــا وعـلـى درايــة  ألن الــزوج المبصــر ســيكون أ
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وإدراك ومعرفــة بطبيعــة الصعوبــات التــي تعاـنـي منهــا شــريكته فيكــون هنالــك 
كفــاءة بيــن الزوجيــن ممــا يســاعد علــى نجــاح الــزواج. هنــاك أيضــا اعتبــارات وراثيــة 

وال يســع المجــال لذكرهــا.

يعتبر التأهيل بمعناه الشامل استثمار لطاقات الفرد وقدراته إلى الحد األقصى   
بمــا يضمــن لــه تحقيــق أهدافــه وتلبيــة احتياجاتــه فــي ضــوء المــوارد واإلمكانــات المتاحــة لديــه. 

كثــر خصوصيــة،  أمــا ـفـي ســياق الكفيفــات، فيجــب أن نــدرك بــأن التأهيــل يكتســب معنــى أ
وذلــك باعتبــار بــأن برامــج التأهيــل تفتــرض مســبقا وضمنيــا بــأن المتــدرب مبصــر. هنــا يجــب 

لــدى  المتوفــرة  واإلمكانــات  والطاقــات  القــدرات  هــي  مــا  أوال  يــدرك  أن  تأهيــل  برنامــج  أي  عـلـى 
الازمــة للمضــي قدمــا واالحســاس  بالمهــارات  المتاحــة لديه/ـــا، لتزويدهــم  الكفيف/ـــة والمجــاالت 

كــز  بقيمتهــم وفعاليتهــم فــي الحيــاة. لكــن تكمــن المشــكلة بالنســبة للكفيفــات فــي نــدرة أو عــدم وجــود مرا
أو مؤسســات فيهــا مثــل هــذه البرامــج العلميــة التــي تســعى إلــى تحقيــق هــذا التأهيــل الشــامل للكفيفــة 

بطــرق إجرائيــة صحيحــة.

ناحــظ شــبه غيــاب فــي مؤسســاتنا ألي برامــج منظمــة لتنفيــذ مثــل هــذا التأهيــل، وبصفــة خاصــة التأهيــل   
للــزواج لــدى للفتيــات الكفيفــات. وينتــج عــن ذلــك تنامــي الشــعور بالدونيــة وعــدم األهلّية وفقــدان الثقة بالنفس، مما 

ســبب ارتفــاع فــي مســتوى اإلحبــاط والنظــرة المتشــائمة للمســتقبل لديهــن ولــدى أهاليهــن ولــدى أي أزواج محتمليــن، 
وبالتالــي ظهــور اتجاهــات نحــو تجنــب الــزواج مــن الكفيفــات وصعوبــة دمجهــن اجتماعًيــا، وتنامــي ظاهــرة عزلهــن وانعزالهن.

لمكافحة ذلك، ولمساعدة الكفيفات على الحصول على قسط من الحياة »الطبيعية« وإدارة بيوتهن وتفعيل أمومتهن،   
يجــب علينــا أوال أن نأخــذ بأيديهــن، ونقنعهــن بأنهــن قــادرات علــى »الحيــاة«، ونؤهلهــن فــي حــدود إمكاناتهــن، ونســاعدهن فــي توفيــر 

شــريك الحيــاة المتفهــم، ودعــم تلــك األســر حتــى تتمكــن مــن الوقــوف علــى قدميهــا وتســتمر. 

لــذا تأتــي هــذه المبــادرة االجتماعيــة مــن قبــل جمعيــة العــوق البصــري األهليــة ببريــدة )مبصــرون( إليجــاد حلــول مبتكــرة وناجعــة   
لتزويــج الكفيفــات مســاهمة منهــا فــي حــل قضيــة اجتماعيــة حساســة فــي المجتمــع الســعودي، وللعمــل علــى تغييــر الرؤيــة النمطيــة فــي 

المجتمــع تجــاه الكفيفــات، ولمنــح الكفيفــات فرصــة لحيــاة زوجيــة متكاملــة حســب إمكاناتهــن وقدراتهــن.
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حيــاة زوجيــة متكاملــة للكفيفــات يكــّن 
األعبــاء  تحمــل  علــى  قــادرات  فيهــا 
الزوجيــة والمنزليــة والعنايــة باألســرة 

واألبنــاء.

جمعيــة العــوق البصــري األهليــة ببريــدة )مبصــرون( كمنفــذ رئيســي، حيــث تقــوم بتشــكيل فريــق )أو عــدة فــرق( عمــل، حســب المهــام، ويحــق لهــا التعامــل مــع   
أطــراف أخــرى فــي تنفيــذ بعــض برامــج التأهيــل أو الترتيبــات الالزمــة، حســب اقتضــاء األمــر وحســبما تــراه مناســبا لتحقيــق األهــداف بفعاليــة. 

ــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم )53727/6/ش( وتاريــخ  ــدة بتاريــخ 1427/2/14هـــ بموجــب قــرار معالــي وزيــ تأسســت جمعيــة العــوق البصــري األهليــة بمدينــة بريـــــ  
 مــن أبنــــــاء هــذا الوطــن دون 

ً
1427/7/20هـــ، وســجلت الجمعيــة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة برقــم )354( لتقــدم خدماتهــا المتنوعــة والمجانيـــــة لجميــــع المعاقيــن بصـــــريا

 مــن ندرتهــا وإلــى أسعـــارهــــا الباهظــة 
ً
استثنـــــاء والمتمثلــة بالتدريــب والتأهيـــــل والتعليــم والعـــــالج وتأميــن مســتلزماتهم التعليميـــــة التــي يعــــاني المعاقيــن بصريـــــا

كمــا تســعى الجمعيــــة لتعليــم القــراءة والكتابـــــة لــكل مــن فاتــه التعليــم بطريقــة برايــل وفتــح أفـــــاق جديـــــدة لــه وإخراجــه مــن العزلــة التــي يعـــاني منهــا.

مســاعدة الكفيفــات علــى الــزواج 
لتأســيس أســرة. عناصر 

المبادرة

الرؤية

الجهة المنفذة

الرسالة

النطاق الزمنيالنطاق الجغرافي

منطقة 
القصيم 

مــن  يتــم  برنامــج مســتمر  تعتبــر  المبــادرة 
خاللــه العمــل علــى تأهيــل وتدريــب وتزويــج 

. 
ً
15 فتــاة ســنويا
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01

01

03

04

02

0203
الفئة المستهدفة

فــي  الكفيفــات 
منطقــة القصيــم 
فــي ســن الــزواج

أســرة الكفيفة 
وأســرة زوجها

المبصــرون مــن داخــل المنطقــة 
أو خارجهــا الراغبــون بالــزواج مــن 

فتــاة كفيفــة

يبلــغ العــدد التقريبــي للكفيفــات فــي ســن الــزواج بمنطقــة القصيــم حوالــي 145 كفيفــة مــن إجمالــي عــدد الكفيفــات البالــغ 230 كفيفــة. وبزيــادة ســنوية 
2.5% للفئــة المســتهدفة وهــذا العــدد يفــرض علينــا التحــرك واالســتجابة الســريعة. وتســعى المبــادرة إلــى اســتهداف مــن 10 إلــى 15 كفيفــة ســنويا.

ســتبدأ هــذه المبــادرة باســتهداف )15( كفيفــة ، ويكــون ذلــك علــى أســاس وبناء على ما سبق فإن هذه المبادرة تهدف إلى ما يلي:
لجنــة  تحددهــا  االختيــار وفــق معاييــر وضوابــط  ســنوي، وســتتم عمليــة 
نســائية متخصصــة، لضمــان الوصــول إلــى المســتهدفات. وتشــمل المعاييــر 

مــا يلــي: العمل على تزويج الفتيات الكفيفات من أشخاص ذوي خلق ودين.

إرســاء مبــادئ تبــادل المصالــح بيــن الزوجيــن بشــكل غيــر معلــن، وذلــك 
بنــاًء علــى ظــروف كل طــرف كبدايــة للحيــاة الزوجيــة.

الســعي لزيــادة دخــل األســرة بعــد االرتبــاط، مــن خــال توفيــر وظائــف 
لهمــا، أو تمكينهمــا لانخــراط ـفـي ســوق األعمــال الحــرة المناســبة، مــن 

خــال التركيــز عـلـى المجــاالت التــي يتقنونهــا.

مســاعدة الــزوج بتخفيــف األعبــاء الماليــة عنــه لمــدة ال تقــل عــن ســنتين 
أو ثاث ســنوات، مثل أجرة الخادمة أو الســائق أو كاهما، حتى تســتقر 

الحيــاة بينهمــا ويتمكنــا مــن تكوين األســرة.

أن تكون المستهدفة سعودية الجنسية.

أن تتقدم الكفيفة أو ولي أمرها بطلب المساعدة على الزواج.

خلوها من موانع الزواج الصحية والنفسية. 

أن تتقدم الكفيفة أو ولي أمرها بالرغبة في البحث عن زوج مناسب.

أي شروط أخرى تقّرها لجنة اختيار المستفيدين.
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بمجــرد الحصــول علــى الدعــم الكافــي للمبــادرة ســيتم إعــداد خطــة تنفيذيــة تفصيليــة توضــح األهــداف والمدخــات والنواتــج 
والمخرجــات ومؤشــرات قيــاس األداء واإلطــار الزمنــي الفعلــي ... إلــخ. ســيتم البــدء فــي تنفيــذ المبــادرة وإيجــاد األزواج، 
بعــد موافقــة الفتيــات أو أوليــاء االمــور وبالتنســيق مــع الجمعيــات ذات األنشــطة المشــابهة ، بواســطة لجنــة اختيــار 
المســتفيدين )والتــي مــن ضمــن مهامهــا التأكــد مــن قــدرة الرجــال المســتهدفين علــى الــزواج مــن كفيفــات وتقبلهــم 
لذلــك(، ومــن ثــم التنســيق بيــن أســر األزواج وأســر الزوجــات الكفيفــات. وعقــب االنتهــاء مــن هــذه اإلجــراءات، ســتحدد اللجنــة 
مــا إذا كان الــزواج ســيتم بشــكل جماعــي أو فــردي، بحســب قــدرة ورغبــة المســتفيدين. وستســعى الجمعيــة لتوفيــر 
المدربيــن والمــواد التدريبيــة والتثقيفيــة، ونشــر الوعــي المجتمعــي، إلنجــاح هــذه المبــادرة، واالســتدالل بقصــص النجــاح 

لتشــكيل الزخــم المجتمعــي لدعــم وتمويــل ومــؤازرة مثــل هــذه المبــادرات.

ولكــي تتمكــن الكفيفــة مــن التعامــل مــع نوعيــة الحيــاة الجديــدة التــي ســتخوض 
غمارهــا، ينبغــي تهيئتهــا وتهيئــة الظــروف لتناســبها ـفـي حــدود إمكاناتهــا. ينقســم 
هــذا الجــزء إـلـى شــّقين، األول موّجــه نحــو الكفيفــة، والثاـنـي موّجــه نحــو األشــخاص 
المرتبطيــن بالكفيفــة، كزوجهــا، وأســرتها، وأســرة زوجهــا. يمكــن لتدريــب الكفيفــة على 
بعــض األمــور أن يصقــل مهاراتهــا كزوجــة، ويمكــن للتوعيــة والتثقيــف لألشــخاص 
المحيطيــن بالكفيفــة أن تجعــل منهــم ســنًدا لمســاعدة الكفيفــة علــى تحقيــق ذاتهــا 
وتكويــن أســرتها، ففــي مجتمــع تقليــدي كمجتمعنــا، يســعى الراغبــون ـفـي الــزواج 
للبحــث عــن زوجــة »كاملــة األوصــاف«، وينظــر للكفيفــة علــى أنهــا غيــر قــادرة تمامــا 
علــى الحيــاة، ناهيــك عــن تكويــن أســرة، ناســين أو متناســين أن البصــر – وإن كان 
أساســيا – ليــس إال حاســة واحــدة مــن مجمــوع الحــواس، وأن الكفيفــة – ببعــض 
التدريــب والتأهيــل والتثقيــف والتمكيــن – يمكــن أن تتمكــن مــن تكويــن أســرة 
متكاملــة، الســيما أنهــا ببعــض  الدعــم يمكــن أن تقــوم بواجباتهــا الزوجيــة واألســرية  

كاملــة، وهــذا مــا تســعى  المبــادرة لتحقيقــه.
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ومن الشروط الازم توفرها في المستفيد من دعم الزواج من كفيفات ما يلي:

صعوبات محتملة، وإجراءات التخفيف من أثرها

أال يكون لديه عائق يمنعه من القيام بواجبه كرب أسرة

أن يتعهد بمراعاة الجوانب النفسية لديها، وأال يتعامل معها بعدوانية أو دونية أو تهميش، وأال يستغلها 
فــي مصالــح تضــر بها بأي شــكل من األشــكال.

أن يكون ذا خلق ودين

أن يكــون مطلعــا علــى حالــة الكفيفــة وقدراتهــا المختلفــة ولديــه اســتعداد لصونهــا 
وحمايتهــا وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــا

أال يكون لديه مشاكل صحية ونفسية تمنعه من القيام بمهامه كزوج

طرق التخفيفصعوبات محتملة

االعــالم  تســخير 
توفيــر  لمحاولــة 

مالئمــة بيئــة 

العامــة  العالقــات  تنشــيط 
والروابط )الجمعيات ذات الصلة، 

االجتماعيــة( والوجاهــات 

تشــجيع األســرة أو الفتــاة علــى التقــدم بطلــب 
فهــذا  الخجــل،  حاجــز  وكســر  المناســب  الــزوج 
مســتقبل وحيــاة وال مجــال للخجل في هــذا األمر.

دعــم مــادي / 
توظيف

التدريبيــة  الــدورات 
والتثقيفية للزوجين 

وأســرهم 

تأهيل الكفيفة تشــجع عمليــة زواج الكفيفــات وتثقيــف المجتمــع، الســيما مــن 
خــالل التركيــز علــى قصــص النجــاح، لتقّبــل هــذا النــوع مــن الــزواج 

)دورات تثقيفيــة للمجتمــع والمعنييــن(

فــي  التكيــف  علــى  الــزوج  يعانيهــا  قــد  التــي  الصعوبــة 
كفيفــه زوجــة  مــع  الحيــاة 

إيجاد الزوج الذي يقبل بالزواج من كفيفه 

نظرة المجتمع 
للكفيفة، على 

أنهـــــــــــا : 

العنايــة  علــى  قــادرة  غيــر 
واألوالد  بالــزوج 

غيــر قــادرة علــى 
المنــزل إدارة 

غيــر قــادرة علــى 
الزوجيــة الحيــاة 

غير منتجة

توعية األسر

توعية األسر

وســلوك  أخــالق  مــن  التأكــد 
المحتمــل الــزوج 

تدريب الكفيفة

التدريــب المكثــف علــى شــئون الــزواج واالعتنــاء 
بالــزوج واألســرة والبيــت

احتياجهــا  لتلبيــة  للكفيفــة  المــادي  الدعــم 
األمــر تطلــب  إذا  للخادمــة 

تقديم الدعم في المهر والمساعدة في تخفيف االلتزامات األسرية بعد الزواج. 

توفير دخل مناسب لغير القادرين على العمل وتمكين القادرين من إيجاد فرص العمل المناسبة لهم

غـــــــــــــــالء المهـــــــــــــــور    

االستغالل المادي من قبل بعض األسر

عــدم تقبــل بعــض األســر الرتبــاط ابنهــم بفتــاة كفيفــة، إذ نــادرا مــا يقبــل أحــد الــزواج مــن مكفوفــة أو معاقــة بالرغــم مــن 
 مــن العوامــل الوراثيــة

ً
قدرتهــا الفطريــة علــى االنجــاب والتربيــة ورعايــة المنــزل، أو خوفــا

عــدم قناعــة بعــض أســر الكفيفــات مــن قــدرة الــزوج أو أســرته علــى رعايــة بناتهــم، وقلقهــم مــن احتماليــة التنمــر عليهــن، 
فيفضلــون عــدم تزويجهــن، أو االشــتراط بوجــود خادمــة للكفيفة.



االستدامــــــــــة

تأهيل الكفيفات للزواج، وتوعية األسر حول كيفية مساعدة الكفيفة إلنجاح الزواج

دعم الكفيفات ماديا بعد الزواج لفترات محددة

تمكين األسرة لضمان االستدامةتزويج الكفيفات

مكونات  
المبادرة

تتكون المبادرة مما يلي:

تســعى هــذه المبــادرة لتحقيــق االســتدامة علــى مســتويين، المســتوى األول يختــص بالجانــب المالــي والثانــي يتعلــق بنجــاح المبادرة   
عـلـى المــدى الطويــل. 

وعلــى الصعيــد المالــي، وحتــى تحقــق المبــادرة ويكــون لهــا أثــر علــى المــدى البعيــد البــد مــن االســتدامة الماليــة وهــذا يكــون فــي شــراء   
وقــف أو أوقــاف خاصــة بالمبــادرة يصــرف ريعهــا الســنوي عـلـى المبــادرة. 

أمــا مــن جانــب نجــاح المبــادرة وقبــول الــزواج مــن فتــاة كفيفــة فذلــك يتوقــف علــى قناعتهمــا بالــزواج وبالدعــم المــادي والمعنــوي   
الــذي ســيقدم لــكا الطرفيــن عنــد الحاجــة كمــا أن تأهيــل الكفيفــة مهنيــاً بالمهــارات التــي تناســب قدراتهــا، ومســاعدة الــزوج علــى إيجــاد 
عمــل ذي دخــل ثابــت أو كاف عامــل مهــم فــي نجــاح الــزواج. وهــذا يســاعد علــى اســتقرار وتخفيــف األعبــاء الماليــة عــن الــزوج ويشــجعه علــى 
اســتمرار الحيــاة الزوجيــة. كمــا أن مــن المهــم متابعــة الزوجيــن وتقديــم النصائــح عنــد الحاجــة لــكا الطرفيــن أو أحدهمــا مــن قبــل مختصيــن، 
فهــذا يســاعد علــى نجــاح الــزواج وتفــادي الفشــل. باإلضافــة إلــى ذلــك فاألنجــاب عامــل رئيســي فــي اســتقرار األســرة ونجــاح الــزواج وهــدف 

مــن أهــداف المبــادرة. 

مبادرة ستر لتزويج الكفيفات - جمعية العوق البصري األهلية ببريدة )مبصرون(12
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5.000
ريال

75.000
ريال

40.000
ريال

50.000
ريال

المســاعدة  الجــوال  تطبيقــات  دورة 
الكفيفــة. للفتــاة 

 - )الجســم  الكفيفــة  بالفتــاة  العنايــة 
الــوزن(  ضبــط   - العيــون  منظــر   - االســنان 
للفتــاة  بالمتوســط  التكلفــة  احتســاب  تــم 

الواحــدة

ــاة الزوجيــة  دورات لتأهيــل الفتيــات للحي
)التعامــل مــع: الــزوج –األطفــال –أســرة 

الــزوج(.

ــة  ــة ومرئي إعــداد مــادة إعالميــة مكتوب
ــات الكفيفــات ــج الفتي عــن أهميــة تزوي

*التقديرات المالية بما يتعلق بتدريب وتأهيل والعناية بعدد 15 فتاة وفقا للعدد المستهدف بالمرحلة االولى.

من بداية 
البرنامج حتى 

نهايته )10 
أشهر(

من بداية 
البرنامج حتى 

نهايته )10 
أشهر(

6.000
ريال

30.000
ريال

236,000 ريال

15.000
ريال

15.000
ريال

التقديرات المالية

المرحلة األولى
تكلفتهــا لعــدد 15 فتــاة وهــو العــدد المســتهدف بالمبــادرة ويشــمل تدريــب وتأهيــل الفتيــات والعنايــة بالمظهــر والجانــب الصحــي للفتــاة كمــا تتضمــن المرحلــة األولــى 

إقامــة نــدوات وجلســات خاصــة مــع أوليــاء األمــور وهــذا يتكــرر ســنوياً بنفــس العــدد أو زيــادة قليــاً، والتكلفــة قابلــة للزيــادة أو النقــص. 

الفتــاة  زواج  أهميــة  عــن  نــدوة 
الكفيفة ألســر الفتيات المســتهدفات

دورة إدارة المنزل والمطبخ

جلســات خاصــة ألســر الفتيــات بواقــع 
ثــالث جلســات لــكل أســرة

 – )المظهــر  بالــذات  العنايــة  دورة 
) لملبــس ا

03
أيـــــام

شهر
واحد

شهر
واحد

شهر
واحد

شهران

شهران دورات
ما

قبل
الزواج

01

إجمالي التكلفة )مئتان وستة وثاثون  ألف ريال(
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15,000 ريال

4,000 ريال

4,000 ريال

4,000 ريال

التكاليف لعدد 10 مستفيد

التكاليف لعدد 10 مستفيد

التكاليف لعدد 10 مستفيد

التكاليف لعدد 10 مستفيد

*التقديرات المالية تتم وفقا الستهداف عدد 10 كفيفات ، وتم هنا استخدام التقديرات للحد األقصى لعدد الكفيفات المستهدفات.

1500 ريال

400 ريال

400 ريال

400 ريال

المرحلة الثانية 
تتعلــق بالفتيــات الاتــي وفقــن بالــزواج وهــذا ال يقــل عــن 65% مــن العــدد المســتهدف، تقريبــاً 10 فتيــات، وعلــى هــذا تحســب تكاليــف المرحلــة الثانيــة علــى أســاس 
تزويــج 10 فتيــات وتتمثــل فــي التكاليــف فــي الــدورات التثقيفيــة لــكا األســرتين والزوجيــن والمســاعدة بالمهــر واحتياجــات المنــزل وحفــل الــزواج. كمــا أن بعــض 

كثــر مــن الدعــم المعنــوي والتدريــب والتأهيــل للــزواج.  الفتيــات لســن بحاجــة لدعــم المالــي أ

دورة تثقيــف األزواج قبــل الــزواج للتعامــل مــع 
الزوجــة الكفيفــة

دورة تثقيف أسرة الزوج

دورة تثقيف أسرة الزوجة

والســائق  المنزليــة  العاملــة  تثقيــف  دورة 
الخــدم( (

أسبوع واحد

مدتها

مدتها

مدتها

مدتها

التكاليف لمتدرب واحد

التكاليف لمتدرب واحد

التكاليف لمتدرب واحد

التكاليف لمتدرب واحد

تهيئة 

ما قبل 

الزواج 

)لألشخاص

المحيطين

بالكفيفات(*

02

27,000 ريال2700 ريال

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

03
أيـــــام

03
أيـــــام

03
أيـــــام

إجمالـــــــــــــــــــــــــــي التكلفـــــــــــــــــــــــــــة
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300,000 ريال

300,000 ريال

300,000 ريال

التكاليف لعدد 10 فتيات

التكاليف لعدد 10 فتيات

التكاليف لعدد 10 فتيات

*التقديرات المالية تتم وفقا الستهداف عدد 10 كفيفات ، وتم هنا استخدام التقديرات للحد األقصى لعدد الكفيفات المستهدفات.

30,000 ريال

30,000 ريال

30,000 ريال

المهر

العرس

التأثيث + إيجار السكن

التكاليف لعروس واحدة

التكاليف لعروس واحدة

التكاليف لعروس واحدة

دعم 
الزواج

03
الجهة المنفذة

+ جهة متعاقدة

+ جهة متعاقدة

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

900,000 ريال90,000 ريالإجمالـــــــــــــــــــــــــــي التكلفـــــــــــــــــــــــــــة
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180,000 ريال إجمالـــــــــــــــــــــــــــي التكلفـــــــــــــــــــــــــــة

إجمالـــــــــــــــــــــــــــي التكلفـــــــــــــــــــــــــــة

18,000 ريال

المرحلة الثالثة  
المرحلــة األخيــرة وتتمثــل فــي تقديــم الدعــم الشــهري لألســرة مــع المتابعــة والتوجيــه لألســرة مــن قبــل مختصيــن. والعمــل علــى تأميــن دخــل إضافــي لألســرة مــن 

خــال مســاعدتهم فــي االنضمــام لألســر المنتجــة أو أي عمــل آخــر يناســب الــزوج أو الزوجــة فــي حــال حاجتهــم لذلــك.

144,000 ريال

180,000 ريال

التكاليف لعدد 10 كفيفات

التكاليف لعدد 10 كفيفات

*التقديرات المالية تتم وفقا الستهداف عدد 10 كفيفات ، وتم هنا استخدام التقديرات للحد األقصى لعدد الكفيفات المستهدفات.

14,400 ريال

18,000 ريال

دعم شهري )1200 ر/ش(

دعم شهري )1500 ر/ش( بعد اإلنجاب

مدتها

مدتها

التكاليف لكفيفة واحدة

التكاليف لكفيفة واحدة

دعم ما 
بعد الزواج

دعم ما بعد 
االنجاب 

)للكفيفات(

)للكفيفات(

04

05

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

12
شهـــر

12
شهـــر

144,000 ريال14,400 ريال
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إجمالي المبالغ التقديرية لتكلفة المبادرة

دورات ما قبل الزواج )للكفيفات(

دعم الزواج

الــزواج )لألشــخاص  تهيئــة مــا قبــل 
بالكفيفــات( المحيطيــن 

دعم ما بعد الزواج )للكفيفات(

دعم ما بعد اإلنجاب

المرحلة األولى
)عدد 15 فتاة(

المرحلــة الثانيــة 
)عــدد 10 فتيــات(

الثالثــة  المرحلــة 
)عــدد 10 فتيــات(

01

02

03

15,773 ريال

90,000 ريال

2700 ريال

14,400 ريال

18,000 ريال

236,000 ريال

900,000 ريال

27,000 ريال

144,000 ريال

180,000 ريال

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

الجهة المنفذة

1,487,000 ريال140,873 ريالإجمالـــــــــــــــــــــــــــي التكلفـــــــــــــــــــــــــــة

17 مبادرة ستر لتزويج الكفيفات - جمعية العوق البصري األهلية ببريدة )مبصرون(



بدئهــا  مــن  ســنوات   5 وخــالل  منهــا،  المرجــوة  األهــداف  وســتحقق    
ســتعمل علــى تزويــج مــا ال يقــل عــن 50 كفيفــة – أي تأســيس مــا ال يقــل عــن 
50 أســرة – ونشــر الســعادة لــدى الفتيــات الكفيفــات المتزوجــات وبــث األمــل 

لــدى الكفيفــات الالتــي ينتظــرن قطــار الــزواج.

  وســتعمل المبــادرة علــى تغييــر نظــرة المجتمــع نحــو زواج الكفيفــات 
تدريجيــا، ممــا ســيصب فــي صالــح الكفيفــات ويمنحهــن الثقــة بأنفســهن 
واألمــل بالحصــول علــى حيــاة أقــرب مــا تكــون إلــى الحيــاة الطبيعيــة، شــأنهن 

شــأن غيرهــن مــن الفتيــات المبصــرات.

لكــن اســتدامة هــذه المبــادرة تتوقــف علــى توفــر التمويــل، فــإذا تمكنــا   
مــن خــالل هــذه المبــادرة مــن شــراء وقــف يخصــص ريعــه للمبــادرة فهــذا 
األمــر ســيصب فــي صالــح اســتدامة المبــادرة، ويمكــن أن يســمى هذا الوقف 
باســم المبــادرة نفســها )أو اســم الشــخص المتبــرع إن كان شــخصا واحــدا( 

ويصبــح صدقــة جاريــة.

مبادرة )ستر( ستكون من المبادرات 
الرائدة والمستدامة بإذن الله

األثـــــــــــــــــر
المتوقع

مبادرة ستر لتزويج الكفيفات - جمعية العوق البصري األهلية ببريدة )مبصرون(18
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تســعى هــذه المبــادرة إلــى مســاعدة الكفيفــات علــى تحقيــق الثقــة بالنفــس واالســتقرار النفســي فــي حياتهــن   
مــن خــال تزويجهــن وتمكينهــن لتكويــن أســر مســتقلة، وتفعيــل أمومتهــن.

ودعــم مثــل هــذه المبــادرات أشــبه بالصدقــة الجاريــة، واألجــر الدائــم، وخطــوة جيــدة نحــو تحقيــق الرخــاء   
االجتماعــي والرفــاه لشــريحة تســتحق مــن الجميــع المســاهمة بــأي شــكل مــن األشــكال، ســواء ماديــا أو معنويــا 

أو نفســيا أو مــن خــال التدريــب والتمكيــن والتوعيــة.

نجــاح هــذه المبــادرة ســيعطي حافــزا لمواصلــة الجهــود وتزويــج باقــي الكفيفــات فــي منطقــة القصيــم، ونتطلــع   
لهــذه المبــادرة أن تتوســع وتشــمل جميــع الفتيــات الكفيفــات بالمملكــة العربيــة الســعودية، ممــا سيســاهم فــي 

اســتدامة زواج الكفيفــات.

بلغ اإلجمالي التقديري لتكلفة هذه المبادرة 

1,487,000
مليــون وأربعمائــة وســبعة 
وثمانــون ألــف ريــال ال غيــر

الخاتمـة


