ا لتقر يـــر
نصـــــف
الس ــنوي

2019

نطاق عملنا

عشت فخر المسلمين

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك المؤسس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل
-طيب اهلل ثراه-

صاحب السمو الملكي األمير
سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية

صاحب السمو الملكي األمير
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب أمير المنطقة الشرقية

الرئيس الفخري لجمعية «وئام»

4
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5

من أجل استدامة التنمية
حمدًا لك ربي على كثير هباتك  ..وصالة وسالمًا على خير الورى  ..وبعد
هــا هــي (وئــام) تتخطــى حاجــز ( )10أعــوام فــي ســبيل اســتقرار األســرة  ..فــي مجتمــع
المنطقــة الشــرقية .ولقــد حرصنــا علــى قيــاس أثــر الخدمــات وأن تكــون وفــق االحتيــاج
الحقيقــي وبشــكل متميــز يفــوق توقعــات المســتفيدين ،وهــا هــو تقريرنــا العاشــر،
ســائلين اهلل أن يجــزي كل مــن ســاهم فــي تأســيس (وئــام)  -بفكــرة أو عمــل أو مــال
 جنــات عرضهــا الســماوات واألرض ،وكذلــك كل مــن عمــل علــى أن تصــل إنجازاتهــاإلــى مــا وصلــت إليــه بفضــل اهلل ،وكل مــن أهــدى إلينــا فرصــة لتحســين الخدمــات ..
وحســبنا أن اســتفاد مــن برنامــج التأهيــل للمقبليــن علــى الــزواج وهــم ( 1966شــاب
وفتــاه) كانــت نســبة االســتقرار بينهــم .%98
فنحمــد اهلل علــى توفيقــه  ..وسنســعى لبــذل المزيــد  ..لســعادة األســرة  ..ورخــاء وطننــا
الغالــي  ..واهلل الموفــق.
د .محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر
األمين العام

6
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وسام شرف نعتز به

«مــا تقــوم بــه جمعيــة وئــام مــن خدمــات أســرية ودعــم ومتابعــة
للمتزوجيــن والتوفيــق بينهــم لهــو مــن أســمى األعمــال اإلنســانية التي
يشــكرون عليهــا»

صاحب الســمو الملكي األمير ســعود بن نايــف بن عبدالعزيز
أميــر المنطقــة الشــرقية  -الرئيــس الفخــري لجمعيــة «وئــام»

8
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 10أعوام في خدمة األسرة

وئام ،هي جمعية خيرية غير ربحية ،تعنى بالتنمية األسرية في المنطقة الشرقية.
وصــدرت الموافقــة علــى تأسيســها مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
فهــد بــن عبدالعزيــز -أميــر المنطقــة الشــرقية ســابقًا ،-وســجلت فــي وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة ( )496وتاريــخ 1431/6/1هـــ.

10
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قالوا عن وئام

12

« إن آثــار جمعيــة وئــام فــي المجتمــع فــي غايــة األهميــة ،والحــرص
علــى األســرة والشــأن االجتماعــي ينبغــي أن يأخــذ األولويــة »

« مــا رأيتــه مــن دورات تدريبيــة وتوجيهيــة ودعــم للمقبليــن علــى الــزواج،
كان لــه تأثيــر فــي خفــض نســب الطــاق ،الــذي هــدم األســر »

معالي المستشار بالديوان الملكي
د.عبداهلل بن عبدالمحسن التركي

القاضي بمحكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
الشيخ الدكتور صالح اليوسف

«وجــدت فــي وئــام مــا يســر النفــس ،وظهــر جليــً فائدتهــا فــي بنــاء
أســرة صالحــة فــي المجتمــع»

« مــا أعرفــه عــن وئــام أنهــا جمعيــة تســعى إلســعاد األنــام ،وهــي
جمعيــة مميــزة فاقــت نظيراتهــا رغــم عمرهــا القصيــر »

رئيس محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية
الشيخ عبدالرحمن آل رقيب

عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

التقرير نصف السنوي 2019م

د .عبدالواحد المزروع
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من نحن؟
رؤيتنـــا:
الريادة في تنمية األسرة.
رسالتنا:
تمكيــن األســرة لتحقيــق اســتقرارها مــن خــال البرامــج التنمويــة واالرتقــاء
بالخبــرات والتكامــل مــع الفــرد والمجتمــع.
اإلخـــــــالص
التخصـــــص
االحتـــرافية
العـــلميـــــة
الخصوصية

14
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نراقب اهلل عز وجل.
نركز على برامج تمكن وتنمية األسرة.
نحقق أهدفنا بروح الفريق وبأعلى جودة.
برامجنا مبنية على الدراسات والبحوث.
ننهج السرية في تقديم الخدمات.

تمكين األسرة
من أسس
الحياة األسرية
المستقرة.

تقديم برامج
أسرية متنوعة
ومتميزة.

تحقيق
االستدامة المالية
وزيادة اإليرادات.

أهدافــــــــنا:

تعزيز التواصل
والتكامل مع الفرد
والمجتمع.

تطوير نظام فاعل
للموارد البشرية.

تحقيق المنظمة
المتعلمة.

التقرير نصف السنوي 2019م
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برامجنا

تأهيل المقبلين على الزواج
عن البرنامج :
برنامــج ينمــي مهــارات واتجاهــات المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج والمتزوجيــن حديثــً فــي األحــكام واآلداب الشــرعية المتعلقــة بالــزواج
وفهــم الخصائــص النفســية للزوجيــن و إدارة ميزانيــة األســرة و الجانــب الصحــي فــي الحيــاة الزوجيــة مــن خــال برنامــج تدريبــي لمــدة ثــاث
أيــام.
أهداف البرنامج:
1.1تحقيق السعادة واالستقرار األسري للزوجين .
2.2غرس المفاهيم الصحيحة حول الحياة الزوجية.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

582

225

مبررات إقامة البرنامج:

االرتباط بالخطة االستراتيجية:

خفــض نســبة الطــاق والمســاهمة فــي
اســتقرار األســرة نفســيا ومالــي واجتماعيــً

مبـــادرة دورات تأهيـــل المقبليـــن
والمقب ــات عل ــى ال ــزواج

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

16

11

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

20

13

الشركاء والداعمون:

18
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مركز اإلصالح األسري
مبررات إقامة البرنامج:

عن البرنامج :
مركــز متخصــص فــي االصــاح األســري الحضــوري
بالشــراكة مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة كمحكمــة
األحــوال الشــخصية والشــرط والنيابــة العامــة لتحويــل
القضايــا االســرية لــه وانشــاء مركــز فيهــا.

عــدد المطلقــات فــي الدمــام مــا بيــن  1000عقــد نــكاح  286حالــة طــاق أي مــا يعــادل %28.6
نســبة الطــاق فــي حاضــرة الدمــام بنــاء علــى المرصــد الحضــري التابــع ألمانــة المنطقــة
الشــرقية والضغــط المتزايــد علــى قاضــي محكمــة االحــوال الشــخصية وبطلــب مــن الرئاســة
العامــة لإلفتــاء بالمنطقــة إلــى ضــرورة فتــح مركــز متخصــص فــي االصــاح االســري .

أهداف البرنامج:
1.1الحد من نسبة الطالق والكدر الزواجي .
2.2التخفيــف مــن الضغــوط النفســية والتوتــرات
التــي قــد تــؤدي الــى مشــاكل أســرية.
3.3نشر ثقافة العفو والتغافر واالصالح بين الناس.

االرتباط بالخطة االستراتيجية:
مبادرة االصالح األسري.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

344

310

مخرجات البرنامج:
1.1خفـــض نســـبة الطـــاق فـــي مدينـــة
الدمـــام.
2.2خلق بيئة تحاكم بعيدة عن لمحكمة
الرسمية.

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

8

8

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع
مستمر مستمر

الشركاء والداعمون:

20
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المستشار الزائر
عن البرنامج :
برنامــج توعــوي توجيهــي لموظفيــن القطــاع
الحكومــي والخــاص يســاهم فــي زيــادة نشــر
الوعــي االســري بيــن الموظفيــن مــن خــال برامــج
تثقيفيــة ودورات تدريبيــة متعلقــة بالجانــب
األســري وتقديــم خدمــة االستشــارات االســرية
فــي مقــر العمــل وقــد تبيــن العالقــة المرتبطــة
بيــن اســتقرار االســرة وزيــادة االنتاجيــة لــدى
الموظــف.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

765

-

أهداف البرنامج:
1.1تــوازن الموظــف بيــن العمــل واألســرة.
2.2اســتقرار الحيــاة األســرية للموظفيــن.

مبررات إقامة البرنامج:
زيــادة حــاالت المشــاكل االســرية
بســبب توتــر الطرفيــن مــن ضغــوط
العمــل.

مخرجات البرنامج:
الت ــوازن بي ــن العم ــل واألس ــرة للموظفي ــن
وتحس ــين ج ــودة الحي ــاة له ــم.

االرتباط بالخطة االستراتيجية:
مبــادرة تقديــم برامــج مــع لجــان
التنميــة والجهــات ذات العالقــة.

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

3

-

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

7

-

الشركاء والداعمون:

22
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المساعدات المالية والعينية
عن البرنامج :
تقديــم مســاعدة ماليــة وعينيــة للمقبليــن علــى الــزواج الــذي تنطبــق عليهــم شــروط الجمعيــة وهــي هبــة غيــر مســتردة مــن مــال الــزكاة.
مبررات إقامة البرنامج:

أهداف البرنامج:
1.1مساعدة المقبلين على الزواج ماليًا
2.2المســاهمة فــي خفــض نســبة الطــاق مــن خــال توجيــه المســتفيدين
لبرنامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

73

91

1.1إرتفاع تكاليف الزواج
2.2مســاعدة الشــباب علــى االســتقرار المــادي فــي بدايــة
زواجــه.

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع
مستمر مستمر

الشركاء والداعمون:

24
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تأهيل المقبالت على الزواج
مبررات إقامة البرنامج:

عن البرنامج :
برنامــج ينمــي مهــارات واتجاهــات المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج
ً
حديثــا فــي األحــكام واآلداب الشــرعية المتعلقــة بالــزواج
والمتزوجيــن
وفهــم الخصائــص النفســية للزوجيــن وإدارة ميزانيــة األســرة والجانــب
الصحــي فــي الحيــاة الزوجيــة مــن خــال برنامــج تدريبــي لمــدة ثــاث أيــام.

أهداف البرنامج:
1.1تحقيق السعادة واالستقرار األسري للزوجين.
2.2غرس المفاهيم حول الحياة الزوجية.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

52

مخرجات البرنامج:

خفض نسب الطالق إلى  %5من
المستفيدين من برنامج التأهيل.

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

77

12

العدد اإلجمالي للمتطوعين
موزعة على األرباع

9
26
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عــدد المطلقــات فــي الدمــام مــا بيــن  1000عقــد نــكاح  286حالــة طــاق أي
بنــاء علــى المرصــد
مــا يعــادل  %28.6نســبة الطــاق فــي حاضــرة الدمــام
ً
الحضــري التابــع ألمانــة المنطقــة الشــرقية.

15

االرتباط بالخطة االستراتيجية:
تمكين األسر من النجاح األسري.

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

3

20

العدد اإلجمالي للساعات التطوعية
موزع على األرباع

72

5

الشركاء والداعمون:

صندوق
الفطائر

صالون
دار نجد

مركز رويال الطبي
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مشروع أمومة
عن البرنامج :
برنامــج تدريبــي لألمهــات والمربيــات لتأهيلهــم معرفيًــا ومهاريًــا فــي
المجــال التربــوي ،لتمكينهــن مــن القيــام بدورهــن األســري مــن خــال
تقديــم برامــج تدريبيــة تربويــة وتخصصيــة ،علــى أربــع مســتويات  -حســب
الفئــة العمريــة  -بمعــدل أســبوع لــكل مســتوى وإجمالــي  19يــوم.

أهداف البرنامج:
أمهــات قــادرات علــى إعــداد جيــل لديــه قيــم تمثــل هويتــه
الشــرعية ،ليكــون قــادرًا علــى التعامــل الصحيــح والمــوزون
مــع متغيــرات العصــر مــن خــال فريــق عمــل احترافــي
وحقائــب تدريبيــة محكمــة.

مبررات إقامة البرنامج:
1.1قلة وضعف البرامج التأهيلية المقدمة لألم.
2.2حاجة األم للبرامج التأهيلية التي تعزز من دورها في األسرة.
3.3التحديــات التــي تواجههــا المراكــز والجمعيــات األســرية تجــاه عنايتهم
باألمهات.

مخرجات البرنامج:
تحسين السلوك التربوي مع األبناء.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

220

-

االرتباط بالخطة االستراتيجية:
تمكين الوالدين من التربية األسرية السليمة.

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

25

-

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

4

-

الشركاء والداعمون:
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أمسيات ولقاءات حوارية لجهات خارجية

تأهيل المنفصالت واألرامل
عن البرنامج :
برنامــج يعــرف المنفصليــن واألرامــل باألحــكام الشــرعية والقوانيــن
المتعلقــة باالنفصــال و اســتراتيجية التعايــش مــع الضغــوط والعــودة
الــى الحيــاة االجتماعيــة بــكل حيويــة وطالقــة و االهتمــام بتربيــة
أوالدهــن فــي جــو مــن األمــن النفســي واســتثمار الفــرص الجديــدة لبنــاء
أســرة جديــدة والعمــل التطوعــي مــن خــال برنامــج تدريبــي أربــع أيــام.

1.1زيادة عدد المنفصالت.
2.2إعادة بناء شخصية المنفصلة.
3.3مســاعدة المنفصلــة فــي إيجــاد حلــول بديلــة إلكمــال دورهــا
فــي التربيــة.
4.4اكسابها مهارة في حل المشكالت وإعداد الميزانية ألسرتها.

أهداف البرنامج:
تنمية بعض المهارات الحياتية المنفصالت لتجاوز االنفصال والتواصل
الفعال مع المجتمع.

مخرجات البرنامج:
1.1خفض نسبة الطالق من مستفيدات برنامج التأهيل.
2.2اكساب األرملة مهارات في كيفية مواجهة صعوبات الحياة.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

-

22

الشركاء والداعمون:

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

-

30

4

العدد اإلجمالي للمتطوعين
موزعة على األرباع

-
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مبررات إقامة البرنامج:

2

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

-

1

العدد اإلجمالي للساعات التطوعية
موزع على األرباع

57

21

عن البرنامج :
حزمة من البرامج المتنوعة بين توعية نفسية وصحية وأسرية
وتربوية تقدم لمنسوبي ومستفيدي جهات أهلية وحكومية.

أهداف البرنامج:
شــركات مجتمعيــة لنشــر الوعــي علــى مســتوى جميــع األصعــدة
وباختــاف فئاتــه.

مبررات إقامة البرنامج:
1.1حاجــة الجهــات لفعاليــات مــن شــأنها رفــع مســتوى
الوعــي لــدى المســتفيد.
2.2الوصـول للجهـات المختلفـة لخدمـة شـريحة أكبـر مـن
المجتمـع ممـن ال تتمكـن مـن الوصـل لبرامجنـا الخارجيـة.

مخرجات البرنامج:
زيادة الوعي لدى الفئة المستهدفة مما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

172

-

االرتباط بالخطة االستراتيجية:
تمكين األسر من النجاح األسري.

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

3

-

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

3

-

الشركاء والداعمون:
إصالحية سجن الدمام
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األمسيات النسائية
عن البرنامج :
هي أمسيات تنموية أسرية تطويرية تمكن األسرة من أسس الحياة األسرية المستقرة
وتعزز التواصل والتكامل مع الفرد والمجتمع بمعدل  3ساعات لكل أمسية.

أهداف البرنامج:
تقديــم برامــج توعويــة تربويــة لتثقيــف األســرة.

مبررات إقامة البرنامج:
1.1كثرة المشاكل األسرية.
2.2حاجـــة المجتمـــع إلى معرفة المســـتجدات فـــي التربيـــة والثقافة األســـرية.

مخرجات البرنامج:
رفع الوعي النفسي واالجتماعي والديني والصحي
والتربوي لدى المستفيد.

العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

431

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

7

284

العدد اإلجمالي للمتطوعين
موزعة على األرباع

4
32
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5

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

7

5

العدد اإلجمالي للساعات التطوعية
موزع على األرباع

5

الشركاء والداعمون:

12:40 14:30
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ورشة عمل الفاعلية الشخصية
عن البرنامج :
ورشة عمل مقدمة لفتيات المرحلة المتوسطة والثانوية.
مبررات إقامة البرنامج:
حاجــة الفتيــات للبنــاء الشــخصي والقيــادي والتنظيمــي واإلبداعــي
لمتطلبــات هــذه المرحلــة.
االرتباط بالخطة االستراتيجية:
تطوير القيم والمهارات ألفراد األسرة.

34
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العدد اإلجمالي للمستفيدين
موزعة على األرباع

أهداف البرنامج:
تنميــة الجانــب المعرفــي والمهــاري والســلوكي لتنميــة
الشــخصية المتكاملــة وتوجيههــا لتحقيــق تطلعــات الرؤيــة
الوطنيــة 2030

مخرجات البرنامج:
رفع وعي الفتيات حول تحويل المعطيات لفرص وتحديات
الوعي بالرؤية الوطنية والتنمية البشرية.

120

-

العدد اإلجمالي للمدربين/المحاضرين
موزع على األرباع

1

-

عدد مرات التنفيذ خالل العام
موزعة على األرباع

3

-

الشركاء والداعمون:
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نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان للشركاء والداعمين
والقائمين على تنفيذ برامجنا في النصف األول من العام 1019م
لدعمهم ومساهمتهم في انجاح برامج وئام

>ولكافة الشركاء والداعمين اإلعالميين.
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