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الحمد لله رب العالمين، والصاة والس���ام على أشرف األنبياء 
والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لق���د قامت المملك���ة العربية الس���عودية منذ توحيده���ا على يد 
الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طّيب ثراه- 
وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  
على تطبيق ش���رع الله وااللتزام بالعقيدة اإلس���امية، متمسكة 
بالوس���طية واالعتدال، معت���زة بقيمها وثوابتها ورس���التها التي 
تس���عى إل���ى ترس���يخ قي���م التس���امح والتعاي���ش، ومد جس���ور 
التواصل واالحترام المتبادل، ونبذ كل أسباب الفرقة والتعصب 
والتطرف، والتصدي لظاهرة اإلرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة 
الفت���ن الطائفي���ة وزعزعة األمن واالس���تقرار اإلقليمي، وهو ما 
جعلها صامدة في وقت يمر العالم بأزمات سياسية واقتصادية 
ومالي���ة، فأصبح هذا النهج عامة فارقة تعرف به الدبلوماس���ية 
السعودية وسياس���اتها التي تظهر جليًا في تعاملها األمثل مع 
قضايانا المحلية واإلس���امية والعالمية، حيث يتس���م التعاطي 
بقدر ظاهر بارز من الوسطية واالعتدال، وحفظ الحقوق، والتأكيد 

على سامة الفكر اإلسامي األصيل من أي فكر دخيل.

 إن تبني مبادئ الوس���طية واالعتدال في النهج الس���عودي هو 
المي���زة المعتب���رة الواضح���ة، وقد أكدت ذلك النه���َج كلماُت خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -  في 
العديد من المناس���بات، ومنها حينما قال أيده الله: إن »بادكم 
تس���عى إلى تطوير حاضرها، وبناء مس���تقبلها، والمضي قدمًا 
على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما ال يتعارض 

مع ثوابتها، متمس���كين بالوس���طية س���بيًا، واالعتدال نهجًا كما 
أمرن���ا الله بذل���ك، معتزين بقيمنا وثوابتنا ورس���التنا، للجميع أنه 
ال م���كان بيننا لمتطرف يرى االعتدال انحااًل، ويس���تغل عقيدتنا 
الس���محة لتحقيق أهدافه، وال م���كان لمنحل يرى في حربنا على 
التطرف وس���يلًة لنش���ر االنحال واستغال ُيس���ر الدين لتحقيق 

أهدافه«.

ومنذ تأسيس���ه قبل 15 عامًا، أخذ مرك���ز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني على عاتقه ترس���يخ قيم الوس���طية واالعت���دال، وتعزيز 
التعايش المجتمعي، وإياء رؤيته االستراتيجية الحوارية الجانب 
األكبر من رس���الته وأهدافه، وفي ظال هذا األفق عمل المركز 
عل���ى أن تكون الُلحم���ة الوطنية، والحفاظ على الثوابت أساس���ًا 
راس���خًا في توجه���ات لقاءاته الوطنية ومش���اريعه وبرامجه، كما 
عم���ل المركز على ق���راءة التح���ول الوطني، وما دع���ت إليه رؤية 
المملك���ة 2030 من تأكيد على البناء والوحدة، وتمكين الش���باب 

الة في تعزيز هذه القيم.  من المساهمة الفعَّ

نس���أل الله أن يحفظ هذا الوطن شامًخا بقيادته، وعزيزًا بشعبه، 
وعظيمًا بمكانته ِقبلة لإلسام والمسلمين، ووفقنا الله تعالى 
لتحقي���ق م���ا نأمله ب���أن تكون مملكتن���ا -بعون من الل���ه وتوفيقه 

-أنموذجًا للعالم على جميع المستويات.

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة معالي رئيس مجلس األمناء
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ف���ي وق���ت تواجه في���ه المملكة الكثي���ر من التحدي���ات اإلقليمية 
والدولية التي وضعت المجتمع السعودي أمام مسؤوليته في 
الحف���اظ على قيم الوحدة والثوابت الوطنية، جاء تأس���يس مركز 
المل���ك عبدالعزيز للحوار الوطني في س���ياق العطاءات الوطنية 
تلبيًة لطموح أبناء الوطن في إيجاد مؤسس���ة ُتعنى بمناقش���ة 
القضاي���ا الوطنية، وتستش���رف التحدي���ات الفكري���ة التي تواجه 
المملك���ة محليًا وإقليمي���ًا ودوليًا، بوصف المركز ركيزًة أساس���يًة 
داعم���ًة للحوار الوطني بين مختلف األطي���اف الفكرية بما يحقق 
المصلح���ة العامة، ويحافظ عل���ى الوحدة الوطني���ة المبنية على 
العقيدة اإلسامية؛ وذلك من خال تعزيز وترسيخ قيم التعايش 
والتن���وع، ونش���ر ثقافة الحوار، وبم���ا يعزز الوس���طية واالعتدال 

والتسامح، ونبذ كل أسباب العنف والتطرف. 

وعل���ى مدى 15 عامًا،  ش���هد المركز العديد م���ن المنجزات التي 
أس���همت في تبوئه  مكانة متميزة في س���احة العمل الوطني، 
داخلي���ًا وخارجي���ًا، ج���اءت بفضل الل���ه أواًل، ثم بدعم م���ن القيادة 
الرش���يدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وس���مو ولي عهده األمين صاحب الس���مو الملكي األمير محمد 
بن سلمان، حفظهما الله، وترجمة لجهود وخطط ُوضعت ضمن 
توجهات المركز المستقبلية في إطار رؤية 2030 والتي ستتبوأ 
م���ن خالها المملكة مكانة مرموقة في مختلف المجاالت، نظرًا 
إل���ى ما تحمله ه���ذه الرؤية م���ن خطط وبرامج تنموية، تس���عى  
م���ن خالها إلى تطوي���ر حاضره���ا، وبناء مس���تقبلها، والمضي 
قدم���ًا على طريق التنمية والتحديث والتطوير المس���تمر، بما ال 
يتع���ارض مع ثوابت المملكة ومبادئه���ا الدينية التي تقوم على 
تعزيز قيم الوسطية، واالعتدال، والتسامح والتعايش الحضاري 

الواعي، والسعي إلى االنفتاح على اآلخر.

ويحف���ل ه���ذا التقري���ر   بالكثي���ر مما قدم���ه المركز م���ن فعاليات 
وأنش���طة أقامه���ا عل���ى مدار ع���ام 2017 عب���ر إدارات���ه المختلفة 

والتي ش���هدت نقلة نوعية كبيرة، س���واء على مس���توى البرامج 
والمشاريع واألنشطة التي أطلقها، أو على مستوى اللقاءات، 
والملتقي���ات، والن���دوات، وال���دورات التدريبي���ة، وورش العمل، 
وحلق���ات النق���اش الت���ي نّظمه���ا، أو على مس���توى اإلصدارات 
والمطبوعات، والدراس���ات واألبحاث، واس���تطاعات الرأي التي 
نفذها، أو على مس���توى اتفاقي���ات التعاون، ومذكرات التفاهم 

والشراكة، التي وّقعها مع جهات وهيئات محلية ودولية.

وختام�ًا: ندعو الله أن يبقى المركز دومًا شعلًة مضيئًة، ووسيلًة 
فاعل���ًة لترجمة وتحقي���ق رؤى وتطلعات القيادة الرش���يدة،  أيدها 
الل���ه، وأن يواص���ل تحقي���ق رس���الته وأهداف���ه الس���امية الت���ي 
تس���هم في تكريس التاحم الوطني، وترس���يخ قيم الوس���طية 
واالعت���دال والتس���امح والتعاي���ش، ونب���ذ كل أس���باب الفرق���ة 
والتعصب والتطرف، وإثراء الس���احة الس���عودية؛ من خال حوار 
هادف تش���ارك فيه مختلف األطياف الفكرية بما يعزز من قيمة 
التفاعل الوطني، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات التي 
تواج���ه المملكة عل���ى مختلف األصعدة، عربي���ًا وإقليميًا ودوليًا، 
بم���ا يعكس قدرتها القيادية، ونهضته���ا الحضارية التي تمر بها، 
واإلنج���ازات المتحققة، والجهود الكبيرة التي تبذلها في س���بيل 
خدمة البش���رية، وأخيرًا أتوج�ه بالش����كر لحكومتنا الرشيدة بقي�ادة 
خ�ادم الحرمي�ن الش����ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز، وسمو 
ول���ي عهده األمي���ن على ما يوليان���ه - حفظهما الل���ه - من دعم 
ورعاية واهتمام لمزيد من اإلنجازات الفكرية التي اس���تفاد منها 

أبناء الوطن في مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.

كلمة معالي األمين العام

بسم الله الرحمن الرحيم
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دأب مرك���ز المل���ك عب���د العزيز للح���وار الوطن���ي كل عام منذ 
تأسيس���ه ووفق إس���تراتيجيته الحوارية، عل���ى تبني وتنفيذ 
عدد من الفعاليات واألنش���طة التي ينفذها من أجل إطاع 
الق���ارئ على حصاد ع���ام كامل من الحوار ج���اء ترجمة لجهود 
وخطط ُوضعت ضمن توجهات المركز المستقبلية في إطار 
رؤية المملكة 2030، بهدف االس���تمرار في تقديم رسالته، 
وتحقيق أهدافه، بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز قيم التاحم 
الوطن���ي والتعاي���ش المجتمعي وترس���يخها، ونش���ر ثقافة 

الحوار والتسامح والوسطية واالعتدال.

وق���د حف���ل تقري���ر الع���ام الماض���ي 2017 بالكثي���ر من هذه 
الفعالي���ات الت���ي أقامه���ا المرك���ز عب���ر إدارات���ه المتخصصة؛ 
ب���دءًا من أكاديمي���ة الحوار للتدريب التي نف���ذت خال الفترة 
المعني���ة بالتقري���ر 105 برام���ج تدريبية، اس���تفاد منها 3115 
مواطن���ًا، إضاف���ة إلى إعدادها ع���ددًا من ال���دورات التدريبية 
للمدرب المعتمد، أس���همت في تأهي���ل 267 مدربًا معتمدًا 
م���ن الجنس���ين، فضًا عن تنفيذها برام���ج دولية مع منظمة 
اليونس���كو، وتوزيع 4499 إصدارًا، وتنظيم 38 ورش���ة عمل 
اس���تفاد منه���ا 1207 مواطن���ًا، إضاف���ة إل���ى إع���داد 8 أدل���ة 

تعريفية وإجرائية، و4 أدلة علمية للحقائب لتطويرها.

أم���ا المرك���ز الوطني الس���تطاعات الرأي الع���ام )رأي(، فقد 
نج���ح ف���ي إج���راء ع���دد م���ن اس���تطاعات ال���رأي م���ن بينها: 
»اتجاهات المجتمع نحو العنف ضد المسنين«، و«اتجاهات 
السعوديين نحو قراءة الكتاب«، و«اتجاهات السعوديين نحو 
قراءة الصحف اليومية«، و«اس���تخدام األطفال السعوديين 
لألجه���زة الذكية واأللعاب اإللكترونية«، و«آراء الس���عوديين 

حول أداء العمرة في رمضان«، و«العودة إلى المدارس«.

فيما نجح المركز في تنفيذ دراستين ميدانيتين، و3 مؤشرات 
دوري���ة، إضاف���ة إل���ى تنظيمه ع���ددًا م���ن الفعالي���ات، منها: 
ملتق���ى التعايش، وورش���ة عمل ع���ن التعص���ب الرياضي، 
إضافة إلى 4 لقاءات حوارية؛ األول عن »القنوات الشعبية 
والتعايش المجتمعي«، والثاني عن »ثقافة التس���امح في 
مواق���ع التواصل االجتماعي«، والثالث عن »تجربة الس���فير 
عب���د الل���ه المعلمي في منظم���ة األمم المتح���دة«، والرابع 
ع���ن »توجه���ات وأدوات تمكي���ن الم���رأة«. كما أنج���ز المركز 4 
بحوث ورس���ائل علمية؛ األول عن ثقافة التس���امح، والثاني 
عن ببليوجرافيا مس���تخلصات مركز المل���ك عبد العزيز للحوار 
الوطن���ي، والثال���ث عن إع���داد ملخصات للق���اءات الوطنية، 

والرابع عن الحوار من أجل السام.

مقدمة
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كما نفذ المركز عددًا من البرامج التي ُتعنى بالش���باب، أبرزها: 
اثنيني���ة الح���وار، حيث أق���ام أكثر م���ن 19 إثنيني���ة، إضافة إلى 
برام���ج قافلة الح���وار وقافلة تاح���م، وكذلك مقه���ى الحوار، 
إضافة إلى برنامج تمكين، وبرنامج بيادر كما ش���ارك المركز عبر 
متطوعية في كثير من المحافل المحلية واإلقليمية والدولية، 
س���واء داخلي���ا في اللق���اءات والورش والملتقي���ات والندوات 
الت���ي نظمه���ا المرك���ز، أو خارجي���ًا، حيث ش���ارك ف���ي المنتدى 
الثاني للعمل التطوع���ي الخليجي في الكويت، وفي مؤتمر 
الش���باب الدول���ي الثان���ي في فرنس���ا، وفي منتدى ش���باب 

العالم في مصر.

مقدمة
م���ن جهة أخ���رى، وّقع المركز خال الع���ام 2017 عددًا من 
االتفاقي���ات م���ع بع���ض الهيئ���ات والمنظم���ات المحلي���ة 
اتفاقي���ة  الدول���ي  المس���توى  عل���ى  أبرزه���ا  والدولي���ة، 
م���ع برنام���ج األم���م المتح���دة اإلنمائي،  ومذك���رة تفاهم 
وتع���اون مع جامعة هارفارد األمريكية، كذلك وّقع وّفعل 
المرك���ز اتفاقي���ات تعاون م���ع عدد من الجه���ات الحكومية 
ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي ف���ي المملك���ة، أبرزها: 
مذكرات التعاون والشراكة مع وزارة الشؤون اإلسامية، 
ووزارة الثقاف���ة واإلع���ام، والرئاس���ة العام���ة لش���ؤون 
المس���جد الح���رام والمس���جد النبوي، وم���ع جامعة اإلمام 
عبدالرحم���ن ب���ن فيص���ل، والجامع���ة العربي���ة المفتوحة، 

والهيئة الملكية بالجبيل.
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الرسالة
تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي من 
خالل ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتالحم الوطني

الرؤية
مـجتمـع متـحاور   لوطن متـالحم

الوطـنيـة  .  الوعـي  .  الـتنـوع  .  الموضوعيـة

القيم
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األهداف
ترســـيخ ثقافة الحوار ونشـــرها بين أفراد المجتمع 
بجميـــع فئاته بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ 

على الوحدة الوطنية.

مناقشة القضايا الوطنية من: اجتماعية، وثقافية، 
وسياسية، واقتصادية، وتربوية، وغيرها، وطرحها 

من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته.

تشـــجيع أفـــراد المجتمـــع ومؤسســـات المجتمـــع 
المدني على اإلســـهام والمشـــاركة فـــي الحوار 

الوطني.

اإلســـهام في صياغة الخطاب اإلســـالمي 
الصحيح المبني على الوسطية واالعتدال.

اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة 
ثقافة الحوار داخل المجتمع.

وضـــع رؤى اســـتراتيجية  لموضوعات الحوار 
الوطني.
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المركز شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة، حيث صدر 
تنظيُم���ُه بموجب األمر الس���امي الكريم برقم )339/ م( في 
تاري���خ 24 /1424/5ه الموافق )25 / 7/ 2003م( س���عيًا إلى 
نش���ر ثقاف���ة الحوار بين أف���راد المجتمع، وجعله أس���لوبًا من 
أساليب الحياة، وترسيخًا للثوابت الشرعية، وتجسيدًا للوحدة 

الوطنية وأمنها، وتفعيل ذلك المشروع الرائد في مناقشة 
القضايا المهمة الت���ي تتصل بالوطن والمواطن؛ أمًا في 
تضاف���ر ال���رؤى والفك���ر لتحقي���ق التق���دم والرق���ي والغايات 

واألهداف السامية.
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»ونق���ول ألبنائن���ا وبناتن���ا ول���كل م���ن يقيم عل���ى أرضنا، إن 
األمن مس���ؤولية الجميع، ولن نس���مح ألحد أن يعبث بأمننا 

واستقرارنا«

»ونؤك���د حرصنا عل���ى التصدي ألس���باب االختاف ودواعي 
الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما 

يضر بالوحدة الوطنية«

 “منهج وسط وحوار وألفة، يجمع وال يفرق”

تعزيز األمن مسؤولية الجميع

نبذ الخالفـــات وتعزيز اللحمة 
الوطنية

حوار فوسطية فوحدة

المنطلقات
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التوجهات 
المستقبلية
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التوجهات 
المستقبلية

مساندة رؤية 
المملكة 

2030م

تعزيز التعايش 
وقبول التنوع

التماسك 
االجتماعي 

وتحقيق اللحمة 
الوطنية

العمل على انفاذ األوامر السامية، وابرزها االستمرار في عقد اللقاءات الوطنية بما يدعم توجهات الدولة.	 
تنفيذ برنامج النخب الوطنية.	 
اختي���ار موضوع���ات ذات عاق���ة بدور المركز ومرتبطة بالرؤية وطرحها من خال )اللقاء الش���هري- منصات حوارية – اس���تطاعات – 	 

دراسات ( باستضافة مسئولي الدولة)وزراء(-ومشاهير-مثقفين محليين ودوليين(.
دعم مشاركة الكفاءات الوطنية في الفعاليات الدولية لتوضيح الصورة الحقيقية عن المملكة ومواقفها.	 
التركيز على إعداد القيادات الحوارية الشابة العالمية.	 
إعداد وتنفيذ خطة للتكامل مع مخرجات مشروع سام واللجنة الوطنية.	 

التوسع في مشروع الحوار المجتمعي بين طاب التعليم العام والتعليم العالي)المنطقة الشرقية- نجران – المدينة المنورة(.	 
إطاق مؤشرات مجتمعية لقياس الرأي العام واإلعان عنها بشكل دوري .	 
برنامج سفراء حوار اإلنسانية.	 
تشكيل فرق شبابية تطوعية لنشر مفاهيم التعايش)1200متطوع(	 

انتاج أفام قصيرة )اليوتيوب( واالستمرار بمسابقات )حواركم(	 
مش���روع اللق���اءات المغلق���ة لتعزيز اللحمة الوطنية بي���ن االطياف الفكرية والمذهبية خصوصًا الناش���طين على وس���ائل التواصل 	 

االجتماعي.
مشروع �)استضافة الديوانيات( -اإللكترونية – األسبوعية وربطها بأهداف المركز.	 
التعريف بمخرجات المركز وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتزويد المجالس العليا بالمعلومات بشكل دوري.	 
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اللقاءات الوطنية 
الفكرية وورش العمل



42

يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بطرح ومناقشة 
مختل���ف القضاي���ا الوطنية من خال عق���د اللقاءات الوطنية 
وورش العمل التي تعد من أبرز أنشطة المركز التي يشارك 
فيها عدد م���ن العلماء والمفكري���ن والمثقفين والمختصين 
وكت���اب الرأي والمهتمين بالش���أن العام من الجنس���ين ومن 

مختلف الفئات العمرية.

اللقاءات الوطنية 
الفكرية وورش 

العمل



43 2017 1438 -1437



44

المجتمعـــي  »التعايـــش  أواًل: 
اللحمـــة  تعزيـــز  فـــي  وأثـــره 

الوطنية«
تح���رص المجتمعات دومًا على تعزي���ز التعايش بين أفرادها 
حفاظ���ًا على اس���تقرارها، والقضاء على كل أش���كال العنف 
التي تهدد سْلمها االجتماعي؛ وذلك من خال العمل على 
تعزيز النقاط المش���تركة بين مكونات أفرادها تبعًا للخلفيات 
الفكري���ة والمعتقدات، وهي في ذاته الوقت تس���عى إلى 
التأكي���د على إيجابية التنوع والتعدد في األعراق والمذاهب، 
وقبول اآلخر، وتعميق مبدأ التسامح، ونشر ثقافة مشتركة 

تسهم في دفع مسيرة التنمية.

ولذلك يس���عى مركز الملك عبد العزي���ز للحوار الوطني إلى 
بناء مشروع وطني يضم كل األطياف، ويحرص على تحقيق 
اء وسيلًة لبناء  التعايش المجتمعي من خال اتخاذ الحوار البنَّ
حال���ة التعايش التي تؤدي بدورها إلى التس���امح، وذلك من 

خال مرتكزات أساسية، هي: 

التأكيد على الثوابت الوطنية: الدين والوطن.	 
أن الوطن للجميع.	 
أن االخت���اف والتن���وع ث���راء إذا م���ا تم احتواؤه بش���كل 	 

إيجابي.
جوهر التعايش في احترام اآلخر وعدم إقصائه.	 
القيم المشتركة أرضية مائمة لبناء التعايش.	 

وامت���دادًا لل���دور المن���وط بالمركز بوصفه مؤسس���ة وطنية 
فاعل���ة تم���ارس دوره���ا التنموي في ترس���يخ ثقاف���ة الحوار، 
ومناقش���ة القضاي���ا الوطنية، ووضع ال���رؤى اإليجابية التي 
م���ن ش���أنها قي���ادة الرأي الع���ام ج���اءت فكرة إقام���ة ملتقى 

)التعايش المجتمعي وأثره في تعزيز اللحمة الوطنية(. 

فكرة اللقاء 

تض���م التجمع���ات البش���رية كثي���رًا م���ن التن���وع ف���ي األعراق 
واألطي���اف واألل���وان، مم���ا جعله���ا متباين���ة ف���ي الثقافات 
واللغات، وقد أس���هم هذا التنوع في تش���كيل المجتمعات 
عل���ى ش���كل ش���عوب وقبائ���ل وحض���ارات مختلف���ة ال زالت 
تحتف���ظ بطابعه���ا الخ���اص على مر الزم���ن فالتنوع البش���ري 
س���نة من س���نن الكون الباقي���ة برغم وحدة الجنس البش���ري 
وأصل الخلق. وهذا التنوع ال يتنافى مع حكمة الخلق وإعمار 
األرض، بل هو أمر طبيعي والزم الستمرار الحياة على وجه 

األرض.

وم���ن ه���ذا المنطل���ق ج���اءت فك���رة إقام���ة اللق���اء الوطني 
للتعايش المجتمعي لتجسيد فكرة التنوع وضرورة التسامح، 
لنب���ذ الخاف���ات والصراعات وتقب���ل التعددي���ة الفكرية دون 
اء الرام���ي للوصول إلى وجهات  تميي���ز، وتفعيل الح���وار البنَّ
نظر جديدة، وأفكار تولد من التباين والتنوع الفكري، وتحويل 
األف���كار إل���ى واقع من خ���ال المب���ادرات المجتمعي���ة التي 
تس���هم في تعمي���ق مفهوم التعاي���ش، وتحويله إلى واقع 

ملموس.  
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أهـداف اللقاء 

ب��ح��ث األس�����س ال��ش��رع��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��ع��اي��ش 	 
المجتمعي.

إب���راز نم���اذج رائدة ف���ي التعاي���ش المجتمع���ي )محلية، 	 
دولية(.

تحدي���د المعوق���ات والتحدي���ات الت���ي تواج���ه التعايش 	 
المجتمعي. 

تحديد سبل وآليات تعزيز التعايش المجتمعي.	 

بناء المبادرات االجتماعية وإثراء مفهوم التعايش. 	 

محاور الجلسات الحوارية

األسس الشرعية واالجتماعية للتعايش المجتمعي. 	 

نماذج رائدة في التعايش المجتمعي )محلية، دولية(. 	 

المعوقات والتحديات التي تواجه التعايش المجتمعي. 	 

سبل وآليات تعزيز التعايش المجتمعي.	 

التعليم وتعزيز مسيرة التعايش المجتمعي. 	 

دور العلماء والدعاة في تعزيز التعايش المجتمعي. 	 

دور الثقافة واإلعام في تعزيز التعايش المجتمعي. 	 

دور مؤسسات التعليم في تعزيز التعايش المجتمعي. 	 

أهداف ورش العمل المصاحبة: 

التعريف بالمبادرات وكيفية بنائها واستدامتها.	 

التعريف بواقع المبادرات المجتمعية.	 

تجس���يد مفهوم التعايش من خال مبادرات في جميع 	 
المجاالت. 

إشراك المؤثرين والناشطين في المجتمع.	 
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فكرتهاالمبادرة
وهي مبادرة تحمل مشروًعا تكاملًيا لتعزيز دور هيئة كبار العلماء في تحقيق التعايش المجتمعيتواصل

دليل التعايش
وهي مبادرة تحمل وثيقة علمية متنوعة ومحكمة وفق ضوابط الشرعية مشتقة من المصادر والعلوم 

الشرعية تهدف إلى بناء الشخصية الوسطية

وهي مبادرة عبارة عن أنشطة مدرسية تكرس مفاهيم التعايش ونبذ الخالفاتكلنا واحد

وهي مبادرة تهتم بتوظيف الوسائل المرئية والسمعية لتعزيز اللحمة الوطنيةسينما عليم

كرسي الملك عبدالعزيز 
ألبحاث التعايش

وهي مبادرة إلنشاء كرسي بحثي بالجامعات السعودية يخصص إلجراء الدراسات والبحوث الخاصة 
بمفاهيم التعايش

وهي مبادرة لوضع استراتيجية فعالية لجعل البيئة التعليمية الجامعة معززة للتعايش المجتمعيلتعارفوا

وهي مبادرة لصناعة أفالم كرتونية لألطفال لغرس مفاهيم التعايش حارتنا )أفالم كرتون(

اإلعالم المعاصر 
والتعايش المجتمعي

وهي مبادرة لحملة توعوية شاملة عبر القنوات اإلعالمية الرسمية لنشر قيم التعايش في المجتمع 
وإبراز آثاره اإليجابية

وهي مبادرة إعالمية في مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز التعايش في جميع المجاالتأنا سعودي

سفراء التعايش
وهي مبادرة الستثمار مشاهير مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز قيم التعايش والرد على المناهضين 

للتعايش

ناهضون
وهي مبادرة تهتم بتكوين فريق عمل تطوعي يعنى بالعمل التطوعي لنشر ثقافة التطوع والعمل 

االجتماعي في المدارس والجامعات

نعيش سواء
وهي مبادرة تهتم بتطبيق المفاهيم النظرية للتعايش وتحويلها إلى سلوك مجتمعي من خالل األماكن 

العامة والحيوية

الفعاليات الشبابية المصاحبة 

منصة عرض التجارب.	 
برنامج سفير للحوار الحضاري. 	 
المعرض الفني )رسم، تصوير، نحت(. 	 

مخرجات اللقاء

28 ورقة عمل.	 
12 مبادرة مجتمعية جاهزة للتطبيق.	 
105 مشاركين في ورش العمل.	 
حراك اجتماعي تجاه التعايش في أوساط المتخصصين ومواقع التواصل االجتماعي.	 
تأصيل علمي لقضية التعايش وجذب االنتباه على المستوى الرسمي. 	 

إش�راك الشباب في قضية التعايش. 	 
إشراك المرأة في قضية التعايش. 	 
دراسة ميدانية للتعايش.  	 

المعرض المصاحب

يهدف إلى عرض الجهود التي قامت بها مؤسسات المجتمع في التعايش 
المجتمعي، وقد شارك في المعرض 13 جهة على النحو اآلتي:

وزارة الثقافة واإلعام. . 1
وزارة العمل والتنمية االجتماعية. . 2
الهيئة العامة للتراث والسياحة. . 3
هيئة حقوق اإلنسان. . 4
مكتبة الملك عبد العزيز العامة. . 5
دارة الملك عبد العزيز. . 6
موسوعة المملكة العربية السعودية. . 7
جامعة الملك سعود. . 8
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية. . 9

جمعية الغد. . 10
الجمعية السعودية للفنون التشكيلية. . 11
جمعية إنسان لرعاية األيتام. . 12
برنامج فطن.. 13

المبادرات المجتمعية

جدول رقم ) 1 ( يوضح المبادرات المجتمعية 
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ثانيـــًا: ورشـــة عمـــل )ملتقـــى 
لتكييـــف  االستشـــاري  الخبـــراء 

األدلة حول محاربة التطرف(.
إن مكافح���ة التط���رف العني���ف ال تف���ي بالغ���رض -ب���ل نحن 
بحاج���ة إلى الحد من هذا التطرف إذ يتطلب األمر منا تفعيل 
أوج���ه »الق���وة الناعمة« ليتس���نى لنا الحد م���ن التهديد الذي 
تس���وقه التفسيرات المش���وهة للثقافة والكراهية والجهل، 
ال أحد يولد متطرفًا يهوى العنف -فالمتطرف العنيف ُيصنع 
وُيحق���ن بالنار. لذا يجب البدء بإزالة الطابع الحربي من عملية 
انتش���ار الفكر المتش���دد في إطار حقوق اإلنس���ان وس���يادة 
القان���ون، والح���وار العاب���ر لجمي���ع الح���دود، وذل���ك من خال 
تمكين جميع الش���ابات والشبان، واالنطاق في وقت مبكر 

من مقاعد الدراسة.

واعتمدت الدول األعضاء في اليونسكو القرار التاريخي )القرار 
197م ت/46( لتعزيز قدرة اليونس���كو على تقديم المساعدة 
للدول األعضاء في رس���م اس���تراتيجيات أكث���ر وضوحًا ترمي 
إل���ى درء التط���رف العنيف. كما أن اليونس���كو ملتزمة بخطة 
األمين العام لألمم المتحدة بشأن درء التطرف العنيف، مع 
التركي���ز على أولويات ذات صلة مباش���رة بعمل اليونس���كو، 
وه���ي: )1( التعليم وتنمية المهارات وتيس���ير فرص العمل؛ 
)2( وتمكين الش���باب؛ )3( واالتصاالت االستراتيجية وشبكة 
اإلنترن���ت ووس���ائل التواص���ل االجتماع���ي؛ )4( والمس���اواة 

المجتمعية بين الجنسين وتمكين المرأة.

وف���ي مج���ال التعليم، يج���ري االضط���اع بعمل اليونس���كو 
ف���ي إط���ار جهوده���ا المتواصلة لتعزي���ز التعليم ف���ي مجال 
المواطنة العالمية ودعم تنفيذ هدف 4.7 من هدف التنمية 

المستدامة 4 المتعلق بالتربية.

تس���عى هذه المبادرة إلى بناء فهم مش���ترك بين العاملين 

في مجال التعليم )في القطاعات الرس���مية وغير الرس���مية( 
بش���أن التدخ���ات والمقارب���ات التعليمي���ة الازم���ة لضم���ان 
إس���هام نظ���م التعلي���م بش���كل مناس���ب وفّع���ال ف���ي منع 

التطرف العنيف.

أهداف الملتقى 

مناقش���ة إط���ار يوض���ح المفاهي���م والكفاءات الرئيس���ة 	 
لمنع التطرف العنيف من خال التربية ضمن السياقات 

المحلية.

اس���تعراض وتكيي���ف المعلوم���ات المقدم���ة في دليل 	 
اليونس���كو للمعلمي���ن ودلي���ل تبي���ان بش���أن التط���رف 
العنيف، للتأكد من مواءمته مع السياق المحلي الحالي 

في المنطقة.

مسح وتجميع المعلومات اإلقليمية، ودراسات الحالة، 	 
واألمثلة ودمجها في الموارد المتوفرة.

وض���ع توصي���ات للتعمي���م ومواصل���ة التدري���ب عل���ى 	 
استخدام األدلة.

محاور الملتقى 

منع التطرف العنيف: المفاهيم والكفاءات 	 
األساسية.

الموارد المتاحة حول موضوع منع التطرف 	 
العنيف: اليونسكو ومركز الملك عبد العزيز 

للحوار الوطني.
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ثالثًا: اللقاء الحواري
)دور صندوق التنمية العقاري(.

نّظ���م مركز المل���ك عبد العزي���ز للحوار الوطن���ي بالتعاون مع 
���ا مفتوح���ًا بعن���وان:  صن���دوق التنمي���ة العق���اري لق���اًء حواريًّ
»دور صن���دوق التنمية العقاري المس���تقبلي« وش���ارك فيه 
المش���رف العام على صن���دوق التنمية العق���اري والقيادات 
اإلداري���ة للصندوق ومجموعة م���ن االقتصاديين والمعنيين 
بالش���أن العقاري، واإلعاميين والكت���اب والمعنيين بالعقار، 

باإلضافة إلى مجموعة من المطورين العقاريين.

ويأت���ي اللق���اء ف���ي إط���ار الجهود الت���ي يبذله���ا المركز لفتح 
قنوات للحوار والتواصل بين مؤسس���ات المجتمع الحكومية 
واألهلية وش���رائح مجتمعية متنوعة إلقامة جس���ور تواصل 

وتفاعل بين المجتمع وصانعي القرار في تلك الجهات. 

فكرة اللقاء
إيضاح أس���باب إطاق الصندوق برنام���ج التمويل المدعوم، 
واإلجاب���ة ع���ن االستفس���ارات المتعلق���ة ببرنام���ج التموي���ل 
المدع���وم، وعرض رؤية الصن���دوق أمام اإلعاميين والكتاب 
وق���ادة الرأي العام، لاس���تفادة م���ن ماحظاتهم ومرئياتهم 
بم���ا يحقق المصلحة العامة ويس���اهم ف���ي توضيح الصورة 

للجميع.

أهمية اللقاء
وتناول اللقاء جملة من النقاط الجوهرية التي تمس الش���أن 
العقاري، ومنها س���بب توجه الصن���دوق نحو برنامج التمويل 
المدع���وم، وإيق���اف اإلق���راض بالطريقة الس���ابقة، وماهية 
مفه���وم التمويل المدعوم، وكيف تتم عملية التش���ارك مع 
الجه���ات التمويلي���ة، وكي���ف يس���تفيد المواطن م���ن برنامج 
»التموي���ل المدع���وم، وأب���رز التحدي���ات الراهنة الت���ي تواجه 

برنامج التمويل المدعوم.

أهداف اللقاء
التموي���ل . 1 برنام���ج  الصن���دوق  إط���اق  أس���باب  إيض���اح 

المدعوم.

اإلجاب���ة عن االستفس���ارات المتعلق���ة ببرنامج التمويل . 2
المدعوم.

ع���رض رؤية الصندوق أمام اإلعاميي���ن والكاتب وقادة . 3
الرأي العام، لاس���تفادة من ماحظاتهم ومرئياتهم بما 
يحق���ق المصلحة العامة ويس���اهم في توضيح الصورة 

للجميع.
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الدراسات والبحوث
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تمث���ل الدراس���ات والبحوث منبع���ًا ثريًا للباحثي���ن في قضايا 
المجتم���ع والح���وار؛ لم���ا له���ا م���ن أهمي���ة كبرى ف���ي قياس 
االجتماعي���ة  القضاي���ا  نح���و  للمجتم���ع  العام���ة  التوجه���ات 
ومناقش���تها من خ���ال البرامج والفعالي���ات المتعددة كإجراء 
الدراس���ات العلمي���ة، والمس���وح الميدانية، وعق���د اللقاءات 
المتخصص���ة لبحث تل���ك القضايا والتع���رف إلى دورها في 
السياسة العامة. واستشراف آفاق مستقبلية مع المحافظة 

على الثوابت الوطنية.
م���ن أجل ذل���ك عمل المركز على تبني الدراس���ات الميدانية؛ 
لتك���ون خدم���ة متاحة لجمي���ع مؤسس���ات المجتم���ع؛ لكونها 
تهتم بالمش���اركات المجتمعية ف���ي التعبير عن الرأي، ورصد 

الــــــــــدراســـــــــات
والــــــــبـــــــــحــــوث

اآلراء ودراس���ة القضاي���ا الوطنية، واالجتماعي���ة، والثقافية، 
والسياس���ية، واالقتصادية، والتربوية، وغيرها، وطرحها من 
خ���ال قن���وات الحوار الفك���ري وآلياته المختلف���ة، وكذلك بناء 
المؤش���رات االجتماعية لقياس الظواهر والتعرف إلى آثارها 
اع الق���رار، وإلنتاج المعرف���ة البحثية.  وتأثيره���ا لمس���اعدة صنَّ
ويعتم���د ف���ي ذلك عل���ى التج���ارب والممارس���ات العالمية، 
واعتم���اد األس���س العلمية ف���ي تنفيذ الدراس���ات والبحوث 

وبناء المؤشرات االجتماعية.

األهداف:
تحقيق االستقرار المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية. . 1
الظواه���ر . 2 نح���و معالج���ة  والبح���وث  الدراس���ات  توجي���ه 

المجتمعية لدعم صانعي القرار. 
إج���راء الدراس���ات والبح���وث العلمية المتنوع���ة، والتي . 3

تم���س حياة المواطن لمس���اعدة صناع الق���رار في اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة لها.

بن���اء المؤش���رات الت���ي تعم���ل عل���ى رص���د الظواه���ر . 4
المجتمعية.

المحلي���ة . 5 العلمي���ة  الكف���اءات  م���ن  النخب���ة  اس���تقطاب 
والعالمية لاس���تفادة منها في مجال البحوث والتأليف 

والنشر والترجمة.
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أبـــرز ما تـــم إنجازه في نشـــاط 
الدراسات والبحوث: 

أواًل: الدراسات الميدانية: 
ه���ي دراس���ات ميداني���ة بحثي���ة متخصص���ة للوص���ول إل���ى 
المعلومة بش���كل دقي���ق باتباع المنهجي���ة العلمية باالعتماد 
عل���ى جم���ع البيان���ات الضرورية ف���ي مراحل اجراء الدراس���ة 
الميداني���ة م���ن اختي���ار العين���ة، وتحدي���د أداة جم���ع البيانات، 
وتحلي���ل البيان���ات إحصائيًا، وم���ن ثمَّ تلخي���ص النتائج وكتابة 
توصي���ات مج���االت الدراس���ات الميداني���ة، وتوثي���ق المراجع 

العلمية. 

1/1 مجاالت الدراسات الميدانية: 
	 دراسات خاصة بالمركز.

	 دراسات خاصة بجهات خارجية.

2/1 المنهجية العلمية للدراسات والبحوث: 

1. تحديد عنوان الدراسة وإعداد خطة البحث.
2. إعداد اإلطار النظري وتصميم االستبانة وتحكيمها.

3. عق���د ورش العم���ل، وإج���راء اختب���ارات االس���تبانة-العمل 
الميداني-جم���ع البيانات-تحليل البيانات – الرصد -مناقش���ة 
النتائج – التوصيات –خاتمة الدراس���ة – تسليم نتائج الدراسة 

– عرض نتائجها.

3/1 متطلبات إجراء الدراسة الميدانية:
نظام إلكتروني منظم.. 1
 استبانة إلكترونية.. 2
أجهزة لوحية حديثة.. 3
نظام تتبع عبر الخرائط اإللكترونية.. 4
باحثون ميدانيون مدربون في جميع مناطق المملكة.. 5

الدراســـات الميدانية التي تم إنجازها خالل 
عام 2017م: 

دراس���ة ميداني���ة بعن���وان: »التعاي���ش االجتماعي في 	 
المجتمع الس���عودي« وهدفت الدراس���ة بش���كل رئيس 
إل���ى التع���رف إل���ى واق���ع التعاي���ش االجتماع���ي بي���ن 
مختل���ف األطي���اف المذهبي���ة الت���ي تش���كل المجتم���ع 
الس���عودي؛ ومدى تقبل بعضهم لبعضهم اآلخر، حيث 
ُطبقت الدراس���ة على أربع مناطق: )المنطقة الشرقية، 
ومنطق���ة مك���ة المكرم���ة، ومنطق���ة نج���ران، ومنطق���ة 
المدين���ة المن���ورة(، وبل���غ حجم عين���ة الدراس���ة )3144( 

مبحوثًا من الجنسين )ذكور وإناث(

دراس���ة ميداني���ة بعن���وان »اإلع���ام الجدي���د مخاط���رة، 	 
مهدداته، وآثاره، وواقع القوانين والتشريعات المنظمة 
ل���ه« وتش���مل جمي���ع مناط���ق المملكة اإلداري���ة، وهي 
دراس���ة هدفت إل���ى التعري���ف بالمه���ددات االجتماعية 
القواني���ن  ض���وء  ف���ي  الجدي���د  لإلع���ام  والثقافي���ة 
والتش���ريعات المنظمة ل���ه من وجهة نظ���ر المختصين.  
وُطبقت الدراس���ة على جميع مناطق المملكة، حيث بلغ 

حجم عينة الدراسة: )5080( مبحوًثا.

ثانيًا: بناء مؤشرات القياس:
حرص المرك���ز على العمل على تقص���ي الموضوعات التي 
تش���غل ال���رأي الع���ام والمجتم���ع من خ���ال متابعة وس���ائل 
اإلع���ام ووس���ائل التواص���ل االجتماع���ي للوق���وف عل���ى 
أب���رز القضاي���ا الت���ي ته���م المجتمع م���ن أجل اإلس���هام في 
بن���اء مؤش���رات لقياس الواق���ع، وتقدي���م المعلومات التي 
من ش���أنها أن تس���هم في وض���ع الخطط واالس���تراتيجيات 

المستقبلية.
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1/2 متطلبات العمل في بناء المؤشر:
اختيار موضوع المؤشر.. 1
تشكيل فريق العمل لبناء المؤشر.. 2
االستعانة بباحث خارجي للمشاركة في بناء المؤشر.. 3
وضع تصور عام يشمل خطة بمحاوره وأبعاده المختلفة. . 4
إجراء االختبارات الخاصة بالمؤشر. . 5
بناء المؤشر.. 6
تحكيم المؤشر من قبل محكم خارجي.. 7

ُعمل على بناء ثالثة مؤشـــرات قياس على 
النحو اآلتي: 

مؤشر التالحم الوطني: 
مؤش���ر دوري لقي���اس مس���توى التاح���م الوطن���ي وقي���م 

المواطنة في المجتمع.

مؤشر التعصب الرياضي: 
بناء مؤشر لقياس مستوى التعصب في الوسط الرياضي.

مؤشر التسامح: 
بن���اء مؤش���ر لقي���اس مس���توى الح���وار ل���دى أف���راد المجتمع 

السعودي. 

2/2 الشراكات في مجال بناء المؤشرات: 
ُوقعت مذكرة تفاهم مع )UNDP( برنامج األمم المتحدة . 1

اإلنمائي لبناء مؤشر التعصب الرياضي. 

ُوقع���ت مذك���رة تفاه���م وتع���اون مش���ترك م���ع جامعة . 2
هارف���ارد األمريكية في مجال البح���ث العلمي، وتطوير 
الدراسات االس���تقصائية والمسوح االجتماعية، بهدف 
الحصول على مؤشرات دقيقة عن مستويات التعايش 

والتسامح المجتمعي.

 ثالثًا: ورش العمل:
ورش العمل تضم نخبة من المختصين والمهتمين لمناقشة 

قضية وطنية ذات أهمية للمواطن.

1/3 متطلبات العمل في الورش:
إعداد دليل الورشة.	 
إعداد مطوية خاصة بالورشة.	 
ترشيح المشاركين والمشاركات في الورشة.	 
التواصل مع المشاركين في الورشة.	 
استكتاب المشاركين بتقديم أوراق عمل.	 
مراجع���ة أوراق العم���ل لمعرف���ة م���دى تقيده���ا بمح���اور 	 

الورشة.
اختص���ار أوراق العمل المقدمة تمهي���دًا إلدراجها ضمن 	 

الموقع.
جمع السير الذاتية الخاصة بضيوف الورشة.	 
اختصار الس���ير الذاتية للمش���اركين تمهيدًا إلدراجها في 	 

الموقع.
إعداد التقرير النهائي للورشة ومخرجاتها.	 

ورش العمل المنفذة هذا العام: 

• ورشة التعصب الرياضي: 

نظم المركز ورش���ة التعصب الرياضي بالتعاون مع نخبة من 
المختصين في المجال اإلعامي والرياضي.

هدف الورشة:
وس���ماته . 1 الرياض���ي  التعص���ب  بمفه���وم  التعري���ف 

ومظاهره.
اقتراح خطة عمل لبناء مؤشر التعصب الرياضي.. 2
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ثقافـــة التســـامح فـــي مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي.

���اب ال���رأي الع���ام والمثقفي���ن والمهتمين في  لق���اء ضم كتَّ
مج���ال التواصل االجتماعي، ويهدف اللق���اء إلى تعزيز قيم 
التس���امح عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي. وتن���اول اللقاء 

المحاور اآلتية: 

هل نحن متسامحون؟ 	 

اء. 	  اليات الحوار البنَّ

دور المشاهير في تعزيز ثقافة التسامح. 	 

تجربـــة معالي الســـفير عبد اللـــه المعلمي 
»تجربة معاليه في منظمة األمم المتحدة والتحديات 

التي تواجه المملكة«.

لق���اء حواري مفت���وح ضم كثيرًا من الخب���راء والمختصين في 
الجانب السياس���ي والدولي والثقافي، ويهدف اللقاء إلى 
تقدي���م تجرب���ة معال���ي المهندس عب���د الل���ه المعلمي في 
العمل مندوبًا للمملكة العربية الس���عودية الدائم لدى األمم 

المتحدة.

لقـــاء دور المرأة فـــي تحقيق أهـــداف رؤية 
المملكة 2030م. 

لق���اء حواري مفتوح ض���م نخبة من المثقفي���ن واألكاديميين 
واإلعاميين والمتخصصي���ن، وذلك في مقر المركز بمدينة 
الري���اض. ويأت���ي ه���ذا اللق���اء ضم���ن سلس���لة م���ن البرامج 
المتع���ددة التي يتبناه���ا المركز بهدف تعزي���ز مفاهيم الحوار 
اء ح���ول عدد من القضايا الجوهري���ة التي تهم المجتمع،  البنَّ
وتس���هم في تاق���ح اآلراء، وتعزيز دور المثقفين والفاعلين 

اجتماعيًا، لتعزيز مسيرة التاحم والتعايش المجتمعي.

رابعًا: اللقاءات الحوارية: 
لقاء حواري شهري حول موضوعات متنوعة تخص المجتمع، 
وتع���زز التاح���م الوطن���ي والتعاي���ش المجتمع���ي بحض���ور 
���اب الرأي  ومش���اركة نخب���ة م���ن المفكري���ن واإلعاميين وكتَّ

العام.

1/4 متطلبات عمل اللقاءات الحوارية )اللقاء 
الشهري(: 

اختيار القضية المراد مناقش���تها )سياس���ية -اجتماعية – 	 
وطنية(.

ترش���يح ضيف اللقاء الحواري والتواصل معه بخصوص 	 
محاور اللقاء.

ترشيح المشاركين لحضور اللقاء. 	 

اللقاءات الحوارية المنفذة هذا العام: 
تم العمل على أربعة لقاءات، وهي على النحو اآلتي:

القنوات الشعبية والتعايش المجتمعي.

لقاء حواري ضم نخبة من المثقفين اإلعاميين البارزين في 
المجال اإلعامي، ويهدف اللقاء إلى دور القنوات الشعبية 
في تعزيز التعايش المجتمعي. وتناول اللقاء المحاور اآلتية: 

دور القنوات الشعبية في تعزيز التعايش المجتمعي. 	 

أهمية تظافر الجهود لدعم التماسك المجتمعي. 	 

دور القنوات في رفع الروح المعنوية للمرابطين. 	 
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العلمية  والـــرســـائـــل  ــحــوث  ــب ال خــامــســًا: 
واستكتاب الباحثين:

س���عى المركز إلى تقديم الدعم للبح���وث العلمية من خال 
تبن���ي كثي���ر م���ن البح���وث والرس���ائل العلمية الت���ي تناقش 
موضوع���ات الحوار والقضاي���ا االجتماعية بع���د عرضها على 

محكمين مختصين في مجال البحوث العلمية. 

البحوث المنجزة خالل العام:  
ثقافة التسامح.. 1
ببليوجرافيا مس���تخلصات مركز الملك عبد العزيز للحوار . 2

الوطني.
إعداد ملخصات اللقاءات الوطنية.. 3
الحوار من أجل السام.. 4

1/5 خدمة الباحثين:

انطاق���ًا م���ن األه���داف العامة للمرك���ز فيما يتعل���ق بخدمة 
الباحثي���ن، فق���د أولى المرك���ز االهتمام به���ذا الموضوع من 
خ���ال توفي���ر المعلومات والمراج���ع للباحثين وإع���داد قائمة 
العم���ل  مج���االت  ف���ي  والمتخصصي���ن  الباحثي���ن  بأس���ماء 
لتك���ون رافدًا له في تحقيق األهداف، من خال االس���تعانة 

بخدماتهم فيما ينفذه من فعاليات وبرامج.

1/1/5 المكتبة: 
توفر مكتب���ة المركز الم���واد العلمية والمعلوم���ات، وتحتوي 
المكتب���ة عل���ى أكث���ر م���ن )2000( م���ادة علمي���ة، إضافة إلى 
االش���تراك بالمج���ات العلمي���ة المحكم���ة عل���ى المس���توى 
المحلي والدولي، وقد ُدش���ن تطبيق رقمي خاص بالمكتبة 
يض���م مجموعة من الكتب واإلصدارات الخاصة بمركز الملك 

عبد العزيز للحوار الوطني. 

تطبيق مكتبة الحوار الكترونيًا:  
مميزاته:

إمكانية مش���اركة وإرس���ال موضوعات الكتب عن طريق . 1
وسائل التواصل االجتماعي.

يتوافر تطبيق المكتبة باللغتين العربية واإلنجليزية. . 2
كل . 3 ع���ن  واالستفس���ار  والنق���د  التعلي���ق  إمكاني���ة 

الموضوعات داخل التطبيق.
سرعة الدعم التقني حال االستفسار أو طلب المستفيد . 4

خدمة معينة سواء بحثية أو تقنية. 
اء . 5 للق���رَّ المفضل���ة  خدم���ة  التطبي���ق  ف���ي  تتواف���ر 

والمستفيدين.
يوجد موق���ع إلكترون���ي ) web ( مقابل للتطبيق . 6

والخدم���ات  الخصائ���ص  جمي���ع  في���ه  يتواف���ر 
الهوات���ف  تطبي���ق مكتب���ة  داخ���ل  الموج���ودة 

الذكية.
يوفر خدمة التقويم لكل كتاب.. 7
أكث���ر األقس���ام اس���تفادة وأكث���ر الكت���ب . 8

اطاعًا.
بيان نس���بة أكثر الكتب إعجابًا من قبل . 9

المستفيدين.
دليل شامل لكل إضافة أو تحديث . 10

في تطبيق مكتبة الحوار.
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استطالعات
الرأي الـعـــام
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ُيع���دُّ المركز الوطني الس���تطاعات الرأي الع���ام أول المراكز 
المعتم���دة في تنفيذ اس���تطاعات الرأي العام في المملكة 
م���ن خ���ال خب���رات وطني���ة متخصص���ة ف���ي مج���ال تنفي���ذ 

االستطاعات. 
ويق���وم المركز بإجراء االس���تطاعات حول مختل���ف القضايا 
الوطنية، واالجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويقدم المركز 
خدماته إلى األجهزة الحكومية لدعم برامجها وإستراتيجياتها، 
م���ن خ���ال مس���اندتها ف���ي التع���رف إل���ى آراء المواطني���ن 

والمستفيدين حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

استطالعات
الـــعـــــام الــــــــرأي 

ماهي استطالعات الرأي العام؟ 
هي منهجية علمية تهدف إلى الوصول إلى أفراد المجتمع 

لغرض التعرف على اآلتي:

األهداف: 
دعم توجهات الدولة في نشر مبادئ الحوار والشفافية. 	 

تعزيز مشاركة المواطن في صنع السياسات والقرارات 	 

الحكومية. 

تعزي���ز قن���وات االتص���ال بين أف���راد المجتم���ع واألجهزة 	 

الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 

تقدي���م نتائ���ج وتقاري���ر علمي���ة وموثوق���ة ح���ول قضايا 	 

المجتمع المختلفة. 

اإلسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.	 

األسس والمنطلقات:

إع���داد اس���تطاعات ال���رأي الع���ام وتنفيذها وفقًا لألس���س 
والمنطلقات التالية:

رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.	 

تنظيم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.	 

مناقش���ة القضاي���ا الوطني���ة، واالجتماعي���ة، الثقافي���ة، 	 

والسياسية، واالقتصادية، والتربوية، وغيرها. 

التكامل والش���راكة مع األجهزة الحكومية، ومؤسس���ات 	 

المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص ومؤسساته. 

التجارب والممارس���ات العالمية واألس���س العلمية في 	 

تنفيذ استطاعات الرأي العام.

القدرات العلمية والفنية للمركز الوطني الس���تطاعات 	 

ال���رأي الع���ام، وخب���رات وممارس���ات فري���ق العم���ل من 

األكاديميي���ن والمتخصصي���ن في إدارة االس���تطاعات 

وتنفيذها.
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اإلجراءات المنهجية:

يعتم���د المركز الوطني الس���تطاعات الرأي العام في 
تنفيذ االس���تطاعات منهجية وإجراءات علمية معتمدة 
وفقًا لمنهجيات البحث العلمي والممارسات العالمية 
ف���ي مجال اس���تطاعات الرأي الع���ام، كما هو موضح 
ف���ي الش���كل التال���ي ال���ذي يعك���س )اإلط���ار العلمي 

لاستطاع(.

رسم بياني رقم )1( يوضح مراحل وإجراءات تنفيذ االستطالعات الخاصة.
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المراجعة العلمية وضبط الجودة:

يقوم المركز من خال فريق علمي متخصص يضم مجموعة 
م���ن األكاديميي���ن الس���عوديين م���ن حمل���ة درج���ة الدكتوراه 
المتخصصين في عدة مج���االت بحثية بمراجعة جميع مراحل 
وإجراءات االستطاع علميًا وإحصائيًا وفنيًا، والتأكد من دقة 

نتائج االستطاع. 

الخبرات والقدرات:

يض���م المركز ع���ددًا م���ن الخبرات والق���درات الازم���ة لتنفيذ 
االستطاعات، يمكن تلخيصها على النحو اآلتي:

فري���ق إداري متف���رغ ألعم���ال التنس���يق واالتص���ال م���ع 	 
العماء.

مجموعة بحثية تضم عددًا من األكاديميين المتخصصين 	 
في مختلف العلوم اإلنسانية وغيرها التي تلبي حاجات 

الهيئات والمؤسسات المستفيدة من خدمات المركز.

لجن���ة علمي���ة تعمل على ضم���ان جودة األعم���ال ونتائج 	 
االستطاعات.

مرك���ز اتص���ال هاتف���ي يعم���ل وف���ق أفض���ل تقني���ات 	 
تقن���ي  إش���راف  وتح���ت  والمعلوم���ات،  االتص���االت 

متخصص، حيث يضم المركز )24( كابينة اتصال.

فري���ق م���ن المس���تطلعين )رج���ال ��������� نس���اء( يتركز   	
دورهم في تنفيذ االتصاالت الهاتفية.

نسبة الموثوقية

% 75
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االستطالعات الخاصة

المجموع

االستطالعات العامة

13619

جدول رقم )2( يوضح باقة خدمات استطالعات الرأي العام.

الجهات المستفيدة

من خدمات المركز
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االستطالعات المنجزة خالل العام

قراءة الصحف

أماكن الجذب قراءة الكتبأداء العمرة في رمضان
السياحي الداخلية

استخدام األطفال السعوديين 
العودة إلى المدارسلألجهزة الذكية



66

 تطوير العمل من خالل:

بناء هوية المركز. 	 

إعداد التنظيم اإلداري للمركز.	 

استقطاب عدد من الخبراء لعضوية المجموعة البحثية. 	 

الهيئة االستشارية.	 

تشكيل فريق الجودة. 	 

بناء نظام الجودة.	 

القواعد التنفيذية الستطاعات الرأي العام.	 

تطوير قاعة االتصال الهاتفي من خال:	 

وضع ضوابط الختيار فريق العمل.. 1

تدريب مهارات العاملين وتطويرها.. 2

وضع تعليمات بشأن تنفيذ االستطاع في كبائن قاعة . 3
االتصال الهاتفي. 

العمل على رفع الطاقة االستيعابية للكبائن.. 4

إنشاء حساب خاص للمركز في 
 .ksaopinions@ :تطبيق تويتر
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إطالق موقع المركز الوطني الستطالعات الرأي: 

انطاقًا من أهمية استطاعات الرأي كونها من أهم أدوات التعرف إلى توجهات 
المواطنين في مختلف القضايا االجتماعية واالقتصادية. ُدشن الموقع الخاص 
بالمركز الوطني الستطاعات الرأي العام، والذي ُيعد بوابة للتعريف بدور المركز 

ونتائج االستطاعات التي ُنفذت باستخدام تقنيات حديثة.

يقدم الموقع عدًدا من الخدمات لمستخدميه على النحو األتي: 

تقارير عن نتائج أحدث االستطاعات مع عرض إنفو جرافيك توضيحي لها.	 

نموذج طلب استطاع خاص.	 

شرح آللية عمل االستطاع.	 

استطاع سريع ُيغير دوريًا.	 

توضيح لباقات االستطاع المطبقة في المركز. 	 

إمكانية طلب المشاركة في االستطاعات التي يجريها المركز.	 

 	.)PDF( إمكانية تحميل نتائج االستطاع على شكل ملف

المرون���ة ف���ي الع���رض بحي���ث يتواف���ق تصمي���م المواقع م���ع المتصفحات 	 
العالمية، ويناس���ب جميع الشاش���ات عبر األجهزة المختلفة )األجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية(.
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التدريب
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ُيع���دُّ مرك���ز المل���ك عبد العزي���ز للح���وار الوطن���ي ممثًا في 
أكاديمي���ة الح���وار للتدري���ب م���ن الجه���ات المتخصص���ة في 
التدري���ب عل���ى الح���وار ومهاراته وبن���اء، الحقائ���ب التدريبية، 
وإدارة ورش العم���ل وتصميمه���ا، وإع���داد المب���ادرات، بم���ا 

تملكه األكاديمية من إمكانات وتجهيزات وقدرات وخبرات. 

وانطاقًا من الركائز التي تقف عليها األكاديمية، فإنها تولي 
اهتمامًا بإع���داد البرامج التدريبية المتخصصة وتنفيذها في 
ش���تى المج���االت المتصلة بالح���وار ثقافًة وس���لوكًا، وإعداد 
الحقائب التدريبية والمقاييس اإللكترونية والشراكات، سواء 
كانت موجهة إلى عموم أفراد المجتمع أو الجهات الحكومية 
والخاصة، وبما يتناسب مع حاجاتهم، ويحقق الرؤية الوطنية 
2030م والتاح���م الوطني، كما تق���وم األكاديمية بكثير من 
األنش���طة والفعاليات كورش العمل والمشاريع والمبادرات 

التي تنشر ثقافة الحوار، وتعزز الوحدة الوطنية والتاحم.

الرؤية:
أن نكون بيت الخبرة األول وطنيًا وإقليميًا في التدريب على 

الحوار، والتاحم الوطني، والتواصل الحضاري.

الرسالة:
تقديم برامج تدريبية متميزة، وورش عمل مبتكرة، ومبادرات 
نوعي���ة، وبن���اء ش���راكات محلي���ة وعالمي���ة فاعل���ة، بأفض���ل 
الممارس���ات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء مجتمع 

متحاور ومتاحم.

القيم:
االبتكار، االلتزام، التنافسية، المشاركة، المهنية، التفهم.

ـــحـــوار  أهـــــــداف أكـــاديـــمـــيـــة ال
للتدريب:

تطوير أداء األفراد والعاملين في مؤسس���ات المجتمع 	 

المختلف���ة م���ن خ���ال تنمية مه���ارات االتص���ال والحوار 

لديهم.

إل���ى 	  التدريبي���ة  تقدي���م كل الخدم���ات واالستش���ارات 

الجهات الحكومية واألهلية.

تنفي���ذ خدم���ات إدارة وتيس���ير ورش العم���ل وحلق���ات 	 

الــــتـــدريــــب
النق���اش وفق منهجيات علمية مبتكرة بما يس���هم في 

صناعة القرار إلى الجهات الحكومية واألهلية.

تحقي���ق اللحمة الوطنية في المجتمع من خال تصميم 	 

المبادرات النوعية في المجاالت الفكرية، واالجتماعية، 

والثقافية.

بن���اء ش���راكات محلي���ة وعالمي���ة لتطوير وتنفي���ذ البرامج 	 

وال���دورات المختلف���ة ف���ي مه���ارات الح���وار والتواصل 

الحضاري.
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أنشطة أكاديمية الحوار
أواًل: برامج التدريب

ثانيًا: ورش العمل

ثالثًا: المشاريع والفعاليات

أواًل: برامج التدريب: 

يس���عى المركز ممثًا في أكاديمية الحوار من خال التدريب 
إلى نش���ر ثقافة الح���وار ومهاراته وقيمه، ومنها: التس���امح 
والوسطية، واالعتدال، وتقبل اآلخر، والتفهم، وتعزيز ثقافة 
الح���وار بوصفها أس���لوبًا حضاري���ًا ال يتعارض م���ع الثقافات 
األخرى، وتحرص أكاديمية الحوار للتدريب على تقديم البرامج 
التدريبي���ة الفاعل���ة المتخصصة ف���ي توطين ثقاف���ة الحوار، 
وتكريسها في المجتمع لتصبح أسلوبًا ومنهجًا في التعامل 
م���ع مختل���ف القضاي���ا والش���ؤون الحياتية العام���ة والخاصة 

لتعميق قيمة الحوار في الشخصية السعودية. 

1/1 المسارات التدريبية: 
عملت األكاديمية على إعداد خطط وبرامج ومسارات تدريبية 
معدة وفق خطط إس���تراتيجية لترسيخ مفهوم الحوار ونشره 
ف���ي المجتم���ع بما يعزز التاحم الوطن���ي، وفيما يلي لمحة 

عن تلك المسارات التدريبية، وهي:

1(  التدريب المجتمعي: 
-  مهارات االتصال والحوار.

-  تنمية مهارات االتصال في الحوار )برايل(.
-  تنمية مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية.
-  مهارات االتصال في الحوار اإللكتروني.

-  الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر.

2(  الحوار األسري: 
-  الحوار الزوجي.
-  المحاور الناجح.

-  حوارنا مع أوالدنا.

3(  الحوار التربوي:
-  حوار المعلم مع الطالب.
-  حوار الطالب مع المعلم.

-  حاورني.

4(  الحوار الحضاري:
-  الحوار من أجل السام.

-  الحوار الحضاري.
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5(  الحوار الرياضي:
-  مهارات االتصال في الحوار الرياضي.

6(  الحوار اإلعالمي:
-  مهارات االتصال في الحوار اإلعامي.

7(  الوقاية من التطرف:
-  الحوار الفكري.

8(  الحوار في بيئة العمل:
-  الحوار في بيئة العمل.

9(  الحوار المجتمعي: 
-  نسيج في الحوار المجتمعي.

10(  المـــدرب المعتمد فـــي الحوار في 

كل المسارات.
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البرامج التدريبية المنفذة خالل العام

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرنامجم

نساءرجالنساءرجال

2515582373تنمية مهارات االتصال في الحوار1

712231289الحوار الحضاري2

1212546774الحوار الفكري3

11282الحوار الزوجي4

 013 02حاورني5

10250حوارنا مع أبنائنا6

02044الحوار الصفي7

10330الحوار التربوي8

10340مهارات الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر9

1060تقنية التعليم والتدريب10

1070التدريس اإلبداعي11

0100140الحوار المجتمعي12

1010القيادة واإلشراف وبناء فرق العمل13

المجموع
515414931622

1053115

جدول رقم )  3 ( يوضح إحصائية البرامج المنفذة خالل العام 2017م



77 2017 1438 -1437

جدول رقم ) 4 ( يوضح إحصائية برامج المدرب المعتمد خالل عام 2017م

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرنامجم

نساءرجالنساءرجال

إعداد مدرب معتمد تنمية مهارات 1
01029االتصال في الحوار

111646المدرب المعتمد للحوار المجتمعي2

112619إعداد مدرب معتمد للحوار اإلعامي3

01018مدرب الحوار الحضاري4

01041مدرب معتمد مستشار األسري5

01032المدرب المعتمد للحوار مع الطفل6

40-1-المدرب المعتمد للحوار األسري7

المجموع
2742225

9267



78

برنامج نسيج:
برنامج تدريبي يس���عى إلى بناء الوعي المجتمعي، وتعزيز 

قيم التعايش والترابط الوطني بين فئة الشباب.

األهداف:
ترسيخ قيم التعايش السْلمي بين أبناء الوطن.. 1

بن���اء الوع���ي المجتمع���ي الس���يما ل���دى فئة الش���باب . 2
والفتيات.

تعزيز روح االنس���جام والتعاون بين فئات المجتمع في . 3
إطار األهداف الوطنية المشتركة.

تقوي���ة حصان���ة المجتم���ع ض���د كل م���ا يه���دد النس���يج . 4
الوطني.

تعزيز االعتدال والوس���طية وحماية الش���باب من الغلو . 5
والتطرف.

قيم البرنامج:
االعتدال والوسطية.	 

التعايش.	 

الوعي المجتمعي.	 

المشتركات المجتمعية.	 

التعاون.	 

االحترام.	 

التراحم.	 

برنامج إعداد القادة:
يشمل هذا البرنامج:

إعداد مدربين ومدربات.. 1

تدريب األكاديميين.. 2

تدريب معلمين.. 3

اإلنجازات:
ُأعداد 187 مدربًا من الرجال والنساء:

المجموعالجهة

120 عضو هيئة تدريسجامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل

41 معلمًاتعليم المنطقة الشرقية

26 معلمًا ومعلمةتعليم األحساء

جدول رقم ) 5 ( يوضح إحصائية منجزات برنامج إعداد القادة خالل عام 2017م
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العددنتائج البرنامج

30 دورة تدريبيةعدد الدورات المنفذة

48 مدرسةعدد المدارس المشاركة

650 طالبًا ومعلمًاعدد المتدربين

16 مدربًاعدد المدربين المشاركين

3450 طالبًا وطالبةإجمالي عدد المستفيدين

101 دورةعدد الدورات

32 مدربًا ومدربةعدد المدربين المشاركين

جدول رقم )6( يوضح نتائج برنامج نسيج مع جامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل 
خالل عام 2017 م.  

برنامج نسيج العام )الحوار المجتمعي(:

1. مع جامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل.

مّدة تنفيذ البرنامج:

من 2017/03/05م الى 2017/04/20م.

آلية التنفيذ:
ت���م تدري���ب الحقيبة ف���ي الس���اعات المعتمدة لش���عب مقرر 

مهارات االتصال للسنة التحضيرية.

الفئة المستهدفة: 
ط���اب الس���نة التحضيري���ة، وتش���مل: المس���ار الهندس���ي، 

والصحي، والعلمي

مكان التنفيذ:
جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل

جدول رقم ) 7 ( يوضح نتائج برنامج نسيج مع إدارة التعليم العام بالمنطقة الشرقية واألحساء خالل عام 2017م.

2. مع إدارات التعليم العام بالمنطقة الشرقية واألحساء.
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ثانيا: ورش العمل: 

هي ورش عمل مصممة بمنهجية علمية الستخاص أكبر قدر من النتائج وباستخدام نماذج مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

جدول رقم ) 8 ( يوضح ورش العمل المنفذة خالل عام 2017م.

عدد المستفيدينعددالمدينةالجهةاسم الورشةم

1
رصد القضايا والمشكات واالحتياجات 

االجتماعية والظواهر السلبية في 
المجتمع

المركز الوطني للدراسات والبحوث 
االجتماعية

جميع مناطق 
895  13المملكة

مكتب اإلدارة اإلستراتيجية بالديوان موضوعات خاصة بالرؤية 2030م2
الملكي

الرياض
5895بالمركز

تكامل أدوار السنوات التحضيرية مع 3
متطلبات سوق العمل

المؤتمر الوطني الثاني للسنة التحضيرية 
92 2الرياضفي الجامعات السعودية )جامعة اإلمام(

الرياضوزارة التعليم + تطويرورشة ارتقاء4
184بالمركز

مركز الحوارورشة مؤشر التعصب5
35 1الرياضإدارة الدراسات والبحوث

شركة جيل إرادةورشة سامة وامن الطرق6
الرياض
فندق 

الفيصلية
1 30

المؤسسات المانحة ومراكز البحث 7
االجتماعي: العاقة التفاعلية

بالتعاون  االجتماعية  للدراسات  رؤي��ة  مركز 
والبحوث  ل��ل��دراس��ات  الوطني  المركز  م��ع 

االجتماعية

الرياض
45 1بالمركز
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عدد المستفيدينعددالمدينةالجهةاسم الورشةم

ورش عمل صناعة مبادرات اللقاء 8
115 7الرياضمركز الحوارالوطني تعايش

17 1الرياضأكاديمية الحوار للتدريبورشة عمل تأهيل مدربي برنامج تبيان9

73 1الرياضهيئة اإلحصاءورشة عمل التطبيقات اإللكترونية10

11
ورشة منتدى الحوار االجتماعي الثامن 

اإلدارة المهنية بالقطاع الخاص وتأثيرها 
اإليجابي في توطين التوظيف

43 1الرياضوزارة العمل والتنمية االجتماعية

ورشة ملتقى الخبراء االستشاري 12
125الرياضأكاديمية الحوار للتدريبلتكييف األدلة حول محاربة التطرف

ورشة عمل خاصة ببرنامج تطوير 13
175الرياضشركة التطويرالمدربين

العمل التطوعي قيم ومبادرات 14
193الرياضوزارة التعليمبمناسبة اليوم العالمي للتطوع

ورشة إعداد مدربين على مهارات 15
الحوار في مرحلة الطفولة المبكرة

أكاديمية الحوار للتدريب بالتعاون مع مكتب 
اليونسكو

الرياض
135بالمركز

2552 مستفيد38 ورشة عملاإلجمالي
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تبيان لمواجهة التطرف )الجوف(. 

تبيان لمواجهة التطرف )جامعة الملك خالد(. 

 ثالثًا: المشاريع والفعاليات:

ف���ي إطار عناي���ة المركز بتفعي���ل الش���راكة المجتمعية، وبناء 
جسور التواصل مع الجهات المختلفة نفذت األكاديمية عددًا 

من المشاريع والمبادرات، ومنها:

)1( تبيان:

فكرة المشروع:
 برنامج ح���واري توعوي متنوع يضم برامج تدريبية وعددًا من 
الفعالي���ات التي تضم���ن تفاعل المش���ارك وحيويته، ونقل 
دوره م���ن التلقي إلى اإلس���هام الفاع���ل، وصناعة األفكار، 
وبناء المقترحات، وحل المش���كات، ورس���م ص���ورة إيجابية 
للمواطنة الحقيقة، بحيث يكون المش���ارك مساهمًا حقيقيًا 
في حماية نفس���ه ووطنه من األف���كار المتطرفة موجه إلى 
أبناء المجتمع بمختلف شرائحه، والمجتمع الجامعي خاصة.

الهدف: 
تعزيز التاحم الوطني والوقاية من التطرف.
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)2(  سفراء حوار اإلنسانية: 
نظ���رًا إل���ى أهمي���ة التعلي���م ودوره الحي���وي ف���ي النه���وض 
بالمجتمع نحو ذرا التقدم والريادة، فقد تبنت مؤسسة الوليد 
اإلنسانية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، 
ووزارة التعليم، ووزارة العمل والشؤون االجتماعية مشروعًا 
طموحًا باس���م: )س���فراء حوار اإلنسانية(؛ لنشر ثقافة الحوار 
���اء بين الطاب والمعلمي���ن، مما يمكنهم من  الحض���اري البنَّ
إدارة الح���وار مع الثقافات والحض���ارات المختلفة، ويمنحهم 
الق���درة على مواجهة االختاف ف���ي الثقافات والحضارات، 
والتواص���ل مع أتباع األديان بفكر حض���اري مبني على تعزيز 
العمل اإلنس���اني، والقواس���م المش���تركة لعم���ارة األرض، 

ونشر ثقافة التسامح ورسالة السام.

فكرة المشروع:
 سلس���لة برامج حوارية تتضمن عددًا م���ن الدورات التدريبية 
المنوع���ة، والفعالي���ات الحواري���ة للط���اب والمعلمي���ن من 
الجنس���ين التي تنفذ على مس���ارات مرحلي���ة محددة تنتهي 
بتأهيل يركز على تنمية قدراتهم، وبناء مهاراتهم التواصلية، 
وتعزي���ز أخاقه���م وقيمه���م الحواري���ة، بم���ا يمكنه���م م���ن 
التواص���ل اإليجابي مع مجتمعهم وأبن���اء الثقافات األخرى، 

ويعزز الوسطية والتعايش والمشتركات اإلنسانية.

إطاق مش���روع س���فراء حوار اإلنس���انية لتدري���ب المعلمين 
والطاب من ذوي الدخل المحدود بتعليم الرياض لمدة عام

الهدف:
 اإلس���هام في إعداد الش���باب الوس���طي القادر على تقبل 

التنوع واالختاف والحوار مع أبناء الثقافات

فرقنا ما تفرقنا:   )3(
الي���ات متنوعة  ه���و برنامج فكري ح���واري س���لوكي يضم فعَّ
موج���ه إل���ى أبن���اء المجتم���ع بمختل���ف ش���رائحهم والمجتمع 
الجامع���ي خاص���ة، يترك���ز عل���ى تعزي���ز المش���اركة للفئ���ات 
المس���تهدفة، ونق���ل دوره���ا م���ن المتلقي إلى المش���اركة 
الحقيقي���ة، وصياغ���ة المب���ادرات، وإنتاج األف���كار، وأن يكون 
المش���ارك مس���اهمًا حقيقي���ًا في حماية نفس���ه ووطنه من 

آفات التعصب الرياضي. 

ومن أنشطة )فرقنا ما تفرقنا( خالل العام:
مقه���ى ح���واري )تاح���م – الج���وف( بحض���ور الس���فراء 	 

)يوسف خميس، وخميس الزهراني(. 

مقهى حواري )تاحم – جازان( بحضور السفراء )خميس 	 
الزهراني، وخلف ملفي(.

مقهى حواري )تاحم – القصيم( بحضور رؤساء ناديي 	 
التعاون والرائد. 

ورشة عمل مؤشرات التعصب. 	 

مشاركة سفير المبادرة أ/ خلف ملفي في ملتقى )كن 	 
أنت المشجع القدوة( بتنظيم الهيئة العامة للرياضة في 
محافظ���ة جدة كمتحدث وناق���ل لتجربة التواصل الواعي 
وال���روح الرياضية بين الفرق، بالتزام���ن مع ملتقى مكة 

الثقافي »كيف نكون قدوة؟« 



84

اإلنجازالنشاطالجهةم

تفعيل شراكةأكاديمية نايف لألمن الوطني1

إرسال مطبوعات مشروع سام للمشاركة في زيارة 	 
وفود أجنبية ألكاديمية نايف، وكذلك زيارة وفود 
أمريكية مصاحبة لزيارة الرئيس األمريكي للقمة 

العربية األمريكية.
العمل على تصميم إقامة معرض دائم بأكاديمية 	 

نايف لألمن الوطني يتم فيه شرح مبسط عن 
التطرف.

العمل على إقامة معرض متنقل مع أكاديمية نايف 	 
ألي مشاركات وفود داخلية وخارجية.

تفعيل شراكةوزارة الشؤون اإلسامية2

إقامة 3 برامج تدريبية )الحوار الزوجي، حوارنا مع 	 
أوالدنا، تنمية مهارات االتصال في الحوار( في شهر 

رمضان المبارك.
إقامة برامج تدريبية على حقيبة الحاج والمعتمر والزائر 	 

لمدة ثاثة أيام.
إقامة برامج عن الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر. 	 

رابعا: تفعيل الشراكات: 

جدول رقم ) 9 ( الشراكات التي تم تفعيلها خالل العام 2017 م
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خامسًا: الحقائب التدريبية:

ف���ي إط���ار س���عي األكاديمي���ة إل���ى تجوي���د منتجاته���ا تت���م 
المراجعة الدورية للحقائب التدريبية وتحديثها، باإلضافة إلى 
اس���تحداث حقائب جديدة وفق االحتياجات التدريبية للجهات، 

ومن ذلك:

	  تطوير كلي لحقيبة الحوار الحضاري.

	  تطوير كلي لحقيبة الحوار التربوي. 

	  تطوي���ر كلي لحقيبة الحوار األس���ري وترجمته���ا إلى اللغة 
اإلنجليزية.

	  تطوي���ر لحقيبة مهارات االتصال في الحوار وترجمتها إلى 
اللغة اإلنجليزية.

	  اعداد وتصميم حقيبة الحوار وتقيمها في بيئة العمل. 

سادسًا: الزيارات:

تقوم أكاديمية الحوار للتدريب بكثير من الزيارات إلى الجهات 
المختلف���ة، به���دف التعريف بأنش���طتها، وع���رض منتجاتها، 
ومناقشة سبل التعاون وآفاقه الممكنة. ومن الجهات التي 

تمت زيارتها:

	  الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

	  رابطة دوري المحترفين.

	  وزارة اإلسكان.

	  هيئة حقوق اإلنسان.

	  وزارة الداخلية.

	  وزارة الشؤون اإلسامية.

	  هيئة كبار العلماء.

	  مؤسسة التدريب الفني والتقني.

	  أكاديمية نايف لألمن الوطني.

	  اللجن���ة الوطني���ة لتعزي���ز الصح���ة النفس���ية التابع���ة لوزارة 
الصحة.

سابعًا: الملتقيات:

نفذت األكاديمية عددًا من الملتقيات، ومنها:

الملتق���ى الموس���مي األول للمدربي���ن: مه���ارات إدارة . 1
ورش العمل وتيسيرها واستضافة األستاذ عبد الرحمن 
الفريح، وبمش���اركة )218( مدربًا ومدربة ومش���اركة )50( 

متطوعًا للتنظيم.

ملتق���ى مش���رفي المناط���ق ومش���رفاتها وبحضور 36 . 2
مش���رفًا ومش���رفة م���ن جمي���ع مناط���ق المملك���ة لطرح 
اإلستراتيجية الجديدة لتنظيم أعمال مشرفي المناطق، 
وتزويدهم بأدلة العمل وتسويق البرامج في المناطق.

الملتقى اإللكتروني األول لمش���رفي المناطق بحضور . 3
عدد )33( مشرفًا ومشرفة.

الملتقى الموسمي الثاني للمدربين: األلعاب التدريبية . 4
ي���وم األربع���اء وباس���تضافة الدكت���ور أي���وب األي���وب، 
وبمش���اركة)234( مدربًا ومدربة، ومشاركة )28( متطوعًا 

ومتطوعة في التنظيم.
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بــــرامــــج مــشــرفــي 
المناطق ومشرفاتها
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برامج مشرفي 
المناطق ومشرفاتها

يس���عى مركز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني إلى توطيد 
أواصر المجتمع من خال مد جس���ور التواصل بين المواطن 
وصان���ع القرار بكثير من األدوات والوس���ائل التي تمثل دورًا 
رئيس���ًا، ومرتك���زًا أساس���يًا في عمل المركز، وم���ن أبرز ها ما 
يقوم به مشرفو المناطق في تحقيق أهداف المركز ورؤيته 

المس���تقبلية ف���ي تعزيز التعايش ودعم الس���لم االجتماعي 
والوح���دة الوطني���ة ويأتي هذا الع���رض امتدادًا لل���دور الذي 
يقوم به مش���رفو المناطق في المرحل���ة الماضية للوقوف 
عل���ى أبرز المنج���زات ذات العاق���ة بالتوجهات المس���تقبلية 

للمركز. 

جدور رقم )  10 ( يوضح إحصائية البرامج المنفذة لمشرفي 

المناطق ومشرفاتها خالل العام 2017م:
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البوابة اإللكترونية: 
يسعى المركز من خال البوابة اإللكترونية إلى إعداد قاعدة 
بيان���ات خاصة بمش���رفي المناط���ق ومش���رفاتها، المدربين 
والمدرب���ات م���ع بياناتهم الخاصة في جمي���ع المناطق، ومن 
خال البوابة ترفع الخطط الس���نوية لكل مش���رف ومشرفة، 
وترفع تقارير الصرف وطلبات الحقائب واالصدارات وغيرها.

104من  71االصفحة   

  :االبواابة اااللكترووني

 جميعفي  االخاصة بياناتهموواالمدررباتت مع  االمدرربين ،هاوومشرفات ي االمناطقبمشرف خاصة بياناتت قاعدةة إإعدااددى يسعى االمركز من خاللل االبواابة ااإللكتروونية إإل

االصرفف ووطلباتت االحقائب ووااالصدااررااتت ووغيرها. رفع تقارريرتوو ،االخطط االسنوية لكل مشرفف وومشرفة ترفعاالبواابة وومن خاللل  االمناطق،  

 

:مم2017خاللل االعامم  وُوززعت تم االتي االتدرريبية االحقائب) يوضح    جدوولل ررقم (  

 االعددد االموززعع  االحقيبة 

 7080 مهاررااتت ااالتصالل في االحواارر 
 1020 االمحاوورر االناجح 

 1680 حواارر ااآلباءء مع ااألبناءء 
 1800 االحواارر االزووجي
 11580 االمجموعع

 

 

 

 

 

:مم2017خاللل االعامم  وُوززعتااإلصدااررااتت االتي تم ) يوضح    جدوولل ررقم (  

104من  72االصفحة   

 عددد ااإلصدااررااتت ااإلصدااررااتت االرقم

 797 االتربية بالحواارر 1

 905 االتحدياتت وواالمعوقاتت –االحواارر ااألسريي  2

 703 أأسراارر االحواارر ووااإلقناعع 3

 401 هندسة االحواارر 4

 483 تعزيز ثقافة االحواارر 5

 600 اتهمكانة االحواارر وومعوق 6

 610 ددوورر معلم االتربية ااإلسالمية 7

 4499 االمجموعع
 

  

جدول رقم )  11  ( يوضح الحقائب التدريبية التي ُوزعت خالل العام 2017م:

جدول رقم )  12  ( يوضح اإلصدارات التي ُوزعت خالل العام 2017م:
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ــمــرأة حــــوار ال
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حوار المرأة
يس���عى مرك���ز الملك عبدالعزي���ز للحوار الوطن���ي إلى خدمة 
ش���ريحة  إل���ى  ويتوج���ه  المس���تقبلية،  وتوجهات���ه  أهداف���ه 
عريض���ة في المجتمع من خ���ال برامجه المنفذة، لكي يكون 
حاضنة فكرية لقضايا المرأة المتعددة، س���واء على الصعيد 
اإلعام���ي، أو ف���ي مجاالت العم���ل، والمج���االت التربوية، 
م���ن خال حزمة م���ن البرامج والفعاليات المنف���ذة والمدرجة 
ف���ي خط���ة المركز، م���ع الحرص عل���ى المش���اركة المجتمعية 
مع مؤسس���ات المجتمع وقطاعات���ه المختلفة ببرامج وأوراق 
عم���ل، وأركان تعريفي���ة تق���دم المرك���ز في صورة مش���رفة، 
ونتن���اول في هذا الجزء من التقرير مجمل ما ُنفذت من تلك 

البرامج والفعاليات.

أواًل: اللقاءات الحوارية:
1/1 » دور المرأة في تحقيق أهداف التحول 

الوطني«:

انطاق���ًا م���ن رؤية مرك���ز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطني 
)مجتم���ع متحاور لوط���ن متاحم(، فإن مركز الح���وار الوطني 
يس���عى إلى أن يكون حاضنة فكرية لقضايا المرأة وتمكينها 
م���ن حقوقها، وتفعيل دورها في وطنه���ا، وأن يكون همزة 
وصل بين المؤسسات الحكومية واألهلية التي تخدم قضايا 
الم���رأة، بهدف توحيد الجه���ود لتحقيق األهداف المش���تركة 

الرامية إلى تمكين المرأة من المش���اركة الفاعلة في تحقيق 
األه���داف التنموي���ة لبرنام���ج التحول الوطن���ي، وصواًل إلى 

رؤية 2030م.
وُيع���دُّ هذا اللق���اء األول، والذي يهدف إلى التعرف إلى أبرز 
التحديات والطموحات، حيث س���ُتعقد سلسلة من اللقاءات 
المصغ���رة وورش العم���ل والدراس���ات واس���تطاعات الرأي 
للوص���ول إلى برام���ج ومبادرات مقترحة، والتي من ش���أنها 
أن تس���هم ف���ي تحقيق المش���اركة الفاعلة للم���رأة في إدارة 

قضاياها. 
ويه���دف اللقاء إل���ى التعريف بال���دور الذي يقوم ب���ه المركز 
ورؤيته ورسالته، باإلضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات 
والطموحات، من خال إشراك قيادات نسائية في مجاالت 
مختلف���ة، وكذل���ك تبادل الخب���رة والمعرفة وتنس���يق الجهود 
لتحقي���ق األهداف المرجوة من برامج التحول الوطني ورؤية 

2030م.

محاور اللقاء:
تمكي���ن الم���رأة م���ن مواق���ع صنع الق���رار ف���ي مختلف . 1

القطاعات.
القرارات واألنظمة المتعلقة بالمرأة. . 2
دعم مشاركة المرأة االقتصادية.. 3
تعزيز ثقافة تمكين المرأة في المجتمع.. 4
إبراز الصورة الحقيقية لمنجزات المرأة السعودية.. 5
التمكين االقتصادي للس���يدات البسيطات والمطلقات . 6

واألرامل وذوات اإلعاقة.
التمكين االجتماع���ي للمرأة ودورها في تحقيق أهداف . 7

التحول الوطني.
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2/1 » لقاء زوجات السفراء«:

ف���ي إطار جه���ود المركز في إب���راز الصورة الحقيقي���ة للمرأة 
الس���عودية، والتعري���ف بمنجزاته���ا وتوجهاتها المس���تقبلية 
ضمن فعاليات مش���روع »س���ام« للتواصل الحضاري اقام 
مرك���ز المل���ك عب���د العزيز للح���وار الوطن���ي لق���اء مفتوحًا مع 
زوج���ات الس���فراء تحت عن���وان: »دور المرأة الس���عودية في 

رؤية المملكة 2030م«.
ويضم اللقاء عددًا من زوجات رؤس���اء البعثات الدبلوماس���ية 
المعتمدي���ن ل���دى المملك���ة به���دف تعريفهنَّ بواق���ع المرأة 
الس���عودية وم���ا تحقق من منجزات تس���تحق أن تبرز ويعرف 
بها على المس���توى الدولي، وذل���ك بمقر المركز في مدينة 
الري���اض، وض���م الوف���د الذي ترأس���ته ح���رم ممث���ل منظمة 
األغذي���ة والزراع���ة لألم���م المتح���دة )الف���او( ورئيس���ة جمعية 
زوجات الس���فراء الس���يدة نفيسة إس���ماعيل، 23 زائرة مّثلن 
س���فارات عدد من ال���دول، منها: عمان، الس���ودان، تونس، 
فلس���طين، موريتاني���ا، األردن، البحري���ن، كندا، كازاخس���تان، 
س���نغافورة، إيرلندا، االتحاد األوروبي، المكس���يك، قبرص، 

زامبيا، تنزانيا، غامبيا، النمسا.

األهداف التفصيلية:
التعريف بأنشطة المركز وفعالياته المتنوعة.. 1
التعريف ببرنامج سام للتواصل الحضاري.. 2
عرض التوجهات المستقبلية للمرأة السعودية في ظل . 3

رؤية المملكة 2030م.
والبعث���ات . 4 ال���دول  ممثل���ي  م���ع  التواص���ل  اس���تمرار 

الدبلوماسية المقيمة في المملكة.

محاور اللقاء:
المح���ور األول: ع���رض تقديمي تعريف���ي بمركز الملك . 1

عبد العزيز للحوار الوطني وبرامجه وفعالياته.
المحور الثاني: التعريف بمشروع سام من خال فيلم . 2

تعريفي.
المحور الثالث: المرأة في رؤية المملكة 2030م.. 3
المحور الرابع: حوار مفتوح.. 4

Name
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محلية  وزيارات  مشاركات  ثانيًا: 
ودولية:

يح���رص المرك���ز عل���ى تفعي���ل دوره م���ن خ���ال المش���اركة 
والحض���ور الفاع���ل ف���ي كل المحاف���ل، والفعالي���ات عل���ى 
الصعي���د المحلي والخارجي، س���واء من خ���ال تقديم أوراق 
عم���ل ف���ي المؤتمرات الت���ي تطل���ب تمثيل المرك���ز، أو من 
خال زيارة الهيئات والمنظمات ذات العاقة، ومن أبرز هذه 

المشاركات والزيارات:

المش���اركة ف���ي لق���اء )س���عودية وأق���در( ف���ي جلس���ة 	 
النقاش الخاصة بالص���ورة الذهنية للمرأة في اإلعام، 
وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتفال بيوم المرأة 

العالمي.

المش���اركة في ندوة بعنوان )دور مرك���ز الحوار الوطني 	 
في غرس قيم التس���امح ونش���ر ثقافة الحوار والتاحم 
المجتمعي( والمنفذة في جامعة األميرة نورة بنت عبد 
الرحم���ن، وتهدف إلى توعي���ة الحاضرات بأهمية تحقيق 
مبادئ التس���امح والتعايش واالندماج بكونها أهم ركائز 

األمن ونبذ التطرف.

زي���ارة )مصنع الفنار النس���ائي( به���دف التعريف بالمركز 	 
وإب���راز الدور الذي يقوم به لتفعيل مش���اركة المرأة في 
مج���االت التنمية االجتماعي���ة، وتبادل الخب���رة والمعرفة 
مع إدارة المصنع، وتنس���يق الجه���ود لتحقيق األهداف 

المرجوة من برامج التحول الوطني ورؤية 2030م.

المشاركة بتقديم ورقة عمل للحديث حول تمكين المرأة 	 
ف���ي رؤية المملك���ة 2030م بمناس���بة الي���وم العالمي 

لحقوق اإلنسان.
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البرامج الموجهة 
ــــى الــشــبــاب إل
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إيمان���ًا بأهمي���ة ال���دور ال���ذي يمثل���ه الش���باب بالمجتم���ع لذا 
ُيعن���ى المركز ممثًا في البرامج الش���بابية بتمكين الش���باب 
والش���ابات م���ن الفئة العمرية )16 – 30( س���نة، وإش���راكهم 
وتفعي���ل طاقتهم في مج���االت العمل التطوعي وتعزيزها، 
وتفعيل مش���اركتهم في أنشطة المركز المختلفة، من خال 
مناقش���ة الموضوع���ات الت���ي تهم الش���باب وتخصهم، كما 
تس���هم البرامج الشبابية في تحقيق أهداف مركز الملك عبد 
العزي���ز للحوار الوطني، ونش���ر رس���الته بين الفئات الش���ابة 
من خال عقد اجتماعات ش���بابية، وجمع أكبر قدر ممكن من 
الش���باب تح���ت مظلة واحدة إليجاد مس���احة للح���وار، وتبادل 
الخب���رات في كل المجاالت. وعقد اتفاقيات مع بعض أندية 
جامعات المملكة للتعاون المس���تقبلي لتحقيق أهداف رؤية 
المملك���ة 2030م، وق���د تنوع���ت األنش���طة إلى مش���اركات 

وبرامج موجهة إلى الشباب على النحو األتي: 

اللقاءات  في  المشاركة  أواًل: 
الوطنية:

يحرص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على المشاركة 
الش���بابية في جمي���ع اللقاءات الوطنية للح���وار الفكري التي 
ينظمه���ا، وكذلك جميع اللق���اءات التحضيرية للحوار الوطني 
والندوات المقامة على هامش اللقاءات؛ لكي يثري الشباب 

الحوار من خال آرائهم وأطروحاتهم.

ثانيًا: مشاركات الشباب المحلية:
تشارك البرامج الشبابية عبر متطوعيها في كثير من المحافل 
المحلية واإلقليمية والدولية، حيث يخضع المتطوعون لعدد 
من البرامج التثقيفية والتدريبية بهدف رفع كفاءة المشاركين 

بالمؤتمرات لتمثيل المملكة.

البرامج الموجهة 
إلى الشباب

1/2 البرامج الشبابية:
تعد ش���ريحة الش���باب من الش���رائح التي يس���تهدفها المركز 
بالكثير من البرامج واألنش���طة الش���بابية التي تعالج القضايا 
مح���ل االهتم���ام، إذ أن الش���باب ه���م العنص���ر األساس���ي 
لتحقي���ق رؤية المملكة 2030م، وفي هذا الجانب نفذ المركز 

عدة برامج موجهة إلى هذه الفئة كان من أبرزها:

1/1/2 إثنينية الحوار:
تع���د اإلثنينية م���ن المبادرات الش���بابية الت���ي يتبناها المركز 
بوصفها مش���روعًا شبابيًا أسبوعيًا مس���تدامًا، لتعزيز ثقافة 
الحوار، وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي، التي 
ُتثري النسيج االجتماعي المتنوع انطاقًا من ثوابت الشباب 

السعودي الدينية والوطنية. 

التاريخعنوان اللقاء

17 إبريلالتطوع وفرص قيادته

24 إبريلالمؤلفون الشباب

1 مايوخليك واعية قانونًيا في حياتك الدراسية والوظيفية والزوجية

8 مايواإلعاميون الشباب وخدمة القضايا الوطنية

15 مايومواجهة الفكر بالفكر

22 مايومفاهيم الرخصة الدولية للعمل التطوعي

29 مايوالتدريب على التغيير

5 يونيوحفز ذاتك

12 مايوالمبادرات التطوعية ودورها في تعزيز التاحم الوطني

19 يونيوالخدمة المجتمعية

31 يوليوشريك حياتي حول فن الحوار الزوجي

1 أغسطسالتطوع والشباب ودورهم في بناء الوطن )بمناسبة اليوم العالمي للشباب(

21 أغسطسُسلطة الكلمة

18 سبتمبرإثراء المحتوى في مواقع التواصل االجتماعي

2 أكتوبرالمرأة السعودية )اإلنجازات والتطلعات(

24 أكتوبرالمسؤولية االجتماعية في الرياضة

30 أكتوبراإلثنينية الوردية

13 نوفمبرالتعايش في مواقع التواصل االجتماعي

20 نوفمبرالحوار لمواجهة العنف

وق���د أقي���م هذا العام عدد م���ن اإلثنينيات الت���ي تحدثت عن 
موضوعات عدة تهم الش���باب من خال اس���تضافة عدد من 

الشخصيات المؤثرة تبرز من خال الجدول األتي:

جدول رقم ) 13 ( يوضح اإلثنينيات المنفذة خالل العام 2017 م
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2/1/2 قافلة الحوار:

ه���و م���ن البرام���ج الش���بابية التطوعي���ة، والذي يه���دف إلى 
نش���ر ثقافة الحوار بين أوس���اط الش���باب في مدن المملكة 
ومحافظاته���ا وقراها، والعم���ل على تعزيز القي���م الوطنية، 
وتش���جيع العم���ل التطوعي في المجتمع. م���ن خال قافلة 
م���ن الس���يارات تجوب مناط���ق المملك���ة وقراه���ا، يصاحبها 
كثي���ر من الفعالي���ات المختلفة م���ن توزيع إص���دارات المركز، 
وإقام���ة ال���دورات، واالتف���اق مع خطيب الجمع���ة لتخصيص 
موضوع الخطبة عن قيم الوسطية واالعتدال، حيث بلغ عدد 
المستفيدين من برامج قافلة الحوار ما يزيد على )11478(.

منجزات قافلة الحوار )ضمن برنامج
 أسبوع تالحم الجوف(:

نّظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أس���بوع تاحم، 
يه���دف ال���ى تعزيز التاح���م الوطن���ي، ومواجه���ة التطرف، 
والتعصب والذي أقيم في منطقة الجوف برعاية كريمة من 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير فهد بن بدر آل س���عود أمير 
منطق���ة الجوف، حيث تضمن األس���بوع إطاق قافلة تاحم 
تج���وب محافظ���ات منطق���ة الج���وف ومدنها وقراه���ا بهدف 

تعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ التعصب والتطرف.

أهداف البرنامج:
اإلس���هام ف���ي تعمي���ق وترس���يخ االنتم���اء والتعاي���ش . 1

والتاحم الوطني في إطار الثوابت الشرعية والوطنية.

 مس���اندة الجهود األمنية ومواجهة التطرف والتعصب . 2
بكل أشكاله.

لتعزي���ز . 3 والفاعلي���ن  والمثقفي���ن  العلم���اء  اس���تنهاض 
مفاهيم وممارس���ات التاحم الوطني، ولزوم الجماعة، 

وترسيخ االنتماء.

منجزات قافلة الحوار )ضمن برنامج
 أسبوع تالحم جازان(:

تش���مل فعالياُت قافلة تاحم زيارَة الجن���ود المرابطين بالحد 
الجنوبي، ولقاءات مفتوحة في محافظات: )بيش، والدرب، 
وأب���و عريش، وجزيرة فرس���ان( م���ع مجموعات م���ن الطاب 
والطالب���ات، وحضور حفل ملتقى اإلع���ام الجديد، وحضور 
بع���ض جلس���ات أس���بوع تاحم؛ وذل���ك من أج���ل تعزيز قيم 
التعايش والتاحم الوطني. وتدعو قافلة »تاحم« إلى نشر 
ثقافة الحوار بين أوس���اط الش���باب ف���ي محافظات المملكة 
ومدنها وُقراها، والعمل على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع 
العمل التطوعي في المجتمع؛ بهدف نش�����ر مهارات الحوار 
وتنميته���ا، والعم���ل عل��ى إذكاء ال��روح الوطني��ة، واس�����تثمار 

التن��وع الثقافي والحضاري بين أوس��اط الش��باب.

 منجزات قافلة الحوار )ضمن برنامج
 أسبوع تالحم القصيم(:

توقيع اتفاقية ش���راكة وتعاون بين إدارة برامج الش���باب 	 
ومجلس شباب القصيم.

زيارة عدد من الموالت في منطقة القصيم.	 
قافل���ة #تاح���م في زي���ارة للبطول���ة الرياضي���ة النوعية 	 

للمرحلة الثانوية )كرة القدم-تنس طاولة( والمقامة في 
بيت الطالب باإلدارة العامة لتعليم #القصيم.

قافل���ة #تاحم في زيارة إلى أكاديمية الجفن الرياضية، 	 
ولق���اء منتخب���ات المناط���ق المش���اركة ف���ي مس���ابقة 

التعليم.
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3/1/2 مقهى الحوار:
مجلس حواري دوري يقام في أحد األماكن العامة، يكون فيه 
الحوار حول موضوع يختاره الش���باب يدار من قبل ش���خصية 
إعامية ذات خبرة في إدارة الحوار، أو يس���تضيف ش���خصية 
مش���هورة ومؤثرة وإقامة الحوار معها. وقد أقيم هذا العام 
ع���دد من المقاه���ي الحواري���ة التي تحدثت ع���ن موضوعات 
عدة تهم الش���باب من خال استضافة عدد من الشخصيات 

المؤثرة، وكان من أبرزها:

قضايا المرأة في اإلعام الجديد: لتسليط الضوء على 	 
قضايا المرأة واهتماماتها، وما يتم طرحه في وس���ائل 
اإلع���ام ح���ول المرأة م���ن موضوع���ات، ضم���ن برنامج 

أسبوع تاحم جازان.
القمي���ص األخض���ر أواًل: للحدي���ث عن ظاه���رة التعصب 	 

الرياض���ي خاصة في أوس���اط الش���باب، ضم���ن برنامج 
أسبوع تاحم القصيم.

دور الم���رأة في تنمية وتعزيز التاح���م الوطني، ضمن 	 
برنامج أسبوع تاحم القصيم.

مقهى حواري )تاحم – الجوف(.	 
مقهى حواري )تاحم – جازان(.	 
مقهى حواري )تاحم – القصيم(.	 

4/1/2 تمكين:
يعمل البرنامج من خال ورش عمل تشجع الشباب والشابات 
عل���ى الح���وار والتفكير في صن���ع المبادرات، ومس���اعدتهم 
عل���ى بلورته���ا بطرائ���ق عملية قابل���ة للتطبي���ق، وتبصيرهم 
بآليات تفعيلها، ثم إرسالها إلى جهة االختصاص لاستفادة 
منها، ومتابعة نجاح المبادرات تحفيزًا للش���باب. كذلك، يدعم 
ويس���اعد القطاع���ات العام���ة والخاص���ة والخيرية ع���ن طريق 
ه���ذه المبادرات الوطنية باألف���كار والمقترحات المقدمة من 

الشباب للمساهمة في تفعيل برامج التنمية الوطنية.
وقد ُنفذت ورش���ة عمل تمكين لصناعة المبادرات الش���بابية 
لتعزيز التاحم الوطني بحضور الشباب من الجنسين، وذلك 

ضمن فعاليات أسبوع تاحم في منطقة القصيم.



)قاعـــدة  التطوعيـــة  الجهـــود  إدارة   5/1/2

معلومات بيادر تطوع في الحوار(:
ه���و برنامج لتفعي���ل الدور التطوعي في نش���ر ثقافة الحوار 
ف���ي المجتم���ع، حيث يق���وم على فت���ح ف���رص التطوع في 
إدارات المرك���ز ليس���هم المتطوعون من خ���ال أعمالهم في 
نشر ثقافة الحوار، وقد بلغ عدد المتطوعين في برنامج بيادر 
ما يزيد على 3250 ش���اًبا وشابة يش���اركون في كل أنشطة 
المركز وفعالياته، حيث تم إش���راك المتطوعين بعد تدريبهم 

وإكسابهم المهارات الازمة في المناشط األتية:
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:إإددااررةة االجهودد االتطوعية (قاعدةة معلوماتت بياددرر تطوعع في االحواارر) 2/1/5  

 خاللل من االمتطوعونن ليسهم االمركز إإددااررااتت في االتطوعع فرصص فتح على يقومم حيث االمجتمع، في االحواارر ثقافة نشر في االتطوعي االدوورر تفعيلل برنامج هو

 تم يثح ووفعالياته، االمركز أأنشطة كل في يشارركونن ووشابة شاًبا 3250 على يزيد ما بياددرر برنامج في االمتطوعين عددد بلغ ووقد االحواارر، ثقافة نشر في أأعمالهم

:ااألتية االمناشط في االالززمة االمهاررااتت ووإإكسابهم تدرريبهم بعد االمتطوعين إإشرااكك  

.)االخاررجي وواالتمثيل وواالخاررجية االدااخلية االمؤتمرااتت(وواالمؤتمرااتت  االمعاررضض •  

.االحواارر ثنينيةإإ برنامج •  

.االحواارر مقهى •  

.االحواارر قافلة •  

  االزياررااتت ووااالجتماعاتت 2/1/6

 االمركز برسالة ووتعريفهم االمجتمعية االشرااكة تفعيل بهدفف وواالمدااررسس االتعليمية وواالجامعاتت وواالمؤسساتت االمرااكز من ووفودد ااستقبالل إإلى االبرنامج يهدفف

.منجزااته أأهم على عهمالطووإإ  

المع���ارض والمؤتمرات )المؤتم���رات الداخلية والخارجية 	 
والتمثيل الخارجي(.

برنامج إثنينية الحوار.	 
مقهى الحوار.	 
قافلة الحوار.	 

6/1/2 الزيارات واالجتماعات 
يهدف البرنامج إلى استقبال وفود من المراكز والمؤسسات 
التعليمي���ة والجامع���ات والم���دارس بهدف تفعيل الش���راكة 
المجتمعية وتعريفهم برس���الة المرك���ز وإطاعهم على أهم 

منجزاته.
ومن أبرز هذه الزيارات واالجتماعات:

اإلدارة 	  متطوع���ي  م���ع  الش���باب  برام���ج  إدارة  اجتم���اع 
ومتطوعاته���ا لعرض هيكل���ة اإلدارة واللجان الش���بابية، 
رغباته���م  بحس���ب  وتصنيفه���م  مهامه���م،  ومعرف���ة 

واهتماماتهم في مجال العمل التطوعي.
وف���د طاب���ي م���ن جامعة األمير س���طام م���ن محافظة 	 

الخ���رج، حي���ث تعرف���وا م���ن خالها إل���ى أه���داف المركز 
وفعالياته واألنش���طة الموجهة إلى المجتمع والشباب 
واإلطاع على البرام���ج التدريبية المقدمة من أكاديمية 

الحوار
وف���د طاب���ي من كلي���ة االقتص���اد في جامع���ة اإلمام 	 

محمد بن س���عود اإلس���امية تعرفوا من خال زيارتهم 
إلى برامج المركز واألنشطة الموجهة إلى الشباب.
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خطوات عمل الورش:



7/1/2 المبادرات: 
مبادرة إفطار ضمن مشروع )فرقنا ما تفرقنا( إفطار رمضاني 

يجمع روابط األندية بمدينة الرياض.

8/1/2 فعاليات: 

نظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فعالية بمناس���بة 
الي���وم الوطن���ي 23 س���بتمبر بحض���ور ع���دد م���ن الش���باب 
والش���ابات، وع���دد م���ن الفناني���ن التش���كيلين، لتعزي���ز روح 
االنتماء والوالء للوطن، وترس���يخ اللحم���ة الوطنية بين أبناء 

الوطن وبناته، وقد تضمنت الفعالية:
رسم حر.	 
حوارات مفتوحة. 	 
تصوير فوتوغرافي.	 
معرض تشكيلي.	 
جلس���ة حوارية تضم نخب���ة من الش���باب ونجوم مواقع 	 

التواصل االجتماعي.

ثالثًا: الملتقيات الخارجية: 
المنت���دى الثان���ي للعمل التطوع���ي الخليجي في دولة 	 

الكويت 14-15 مايو بتنظيم من األمانة العامة لمجلس 
التعاون، حيث يركز المنتدى على فئة الشباب وتأسيس 
برامج دائمة لهم تنمي قدراتهم، وتعزز القيم اإليجابية 
في نفوس���هم الس���يما في مجال العم���ل التطوعي، 
باإلضاف���ة الى إع���داد مش���روع خطة تنفيذية مش���تركة 
للعم���ل التطوع���ي، وتحديد طبيع���ة الش���راكة وآلياتها، 
ومج���االت التنس���يق بي���ن القطاعي���ن الع���ام والخ���اص 
والمنظمات الدولية وأفراد المجتمع المدني الخليجي.

مؤتم���ر الش���باب الدول���ي الثان���ي )التط���وع والح���وار(، 	 
والذي أقيم بالتعاون مع جمعية اليونيس���كو في مدينة 
باري���س، وش���ارك فيه ما يزيد على مئة ش���اب وش���ابة 

يمثلون عددًا من الدول والمنظمات، حيث مثل المملكة 
20 ش���ابًا وش���ابه من القيادات الش���بابية بالس���عودية، 
وش���اركوا في فعاليات المؤتمر المختلفة من جلس���ات 

حوارية وورش عمل باستخدام أساليب حديثة. 

منت���دى ش���باب العالم في ش���رم الش���يخ: ش���ارك مركز 	 
المل���ك عبد العزي���ز للح���وار الوطني بالتع���اون مع وزارة 
الخارجي���ة ووزارة التعلي���م ضم���ن وف���د س���عودي يضم 
مجموع���ة من ش���باب المملكة وش���اباتها ف���ي »منتدى 
ش���باب العالم«، الذي تس���تضيفه مدينة ش���رم الش���يخ 
خ���ال الفترة من 4-10 نوفمب���ر الجاري، بحضور 3 آالف 
ضي���ف من دول العالم. وتأتي مش���اركة المركز انطاقًا 
من حرصه على مش���اركة الش���باب في مناقش���ة جميع 

القضايا التي تهمهم، إضافة إلى حرصه على تنس���يق 
الجهود بين الجهات السعودية المشاركة لتعزيز التعاون 
فيما بينها لتقديم المملكة بالشكل الائق الذي يعكس 
المكان���ة الت���ي تمثلها بي���ن دول العال���م، والعمل على 
إبرازه���ا بطريقة مش���رفة تعكس ثقافته���ا ودورها في 
إعداد الش���باب، وذلك ضمن مشروع »سام للتواصل 

الحضاري«.
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الشراكات 
والعالقات الثقافية
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إيماًن���ا بمبدأ الش���راكة وبناء التحالف���ات اإليجابية، فقد ُعني 
المركز بالتواص���ل الفعال مع الجهات المختلفة، وبناء عاقة 

تعاون، وتشارك مع عدد من الجهات، ومنها: 

الجهات التي تم توقيع مذكرات 
واتفاقيـــات معهـــا خـــالل هـــذا 

العام

وزارة الثقافة واإلعام.	 

مرك���ز خط���وة واع���دة لاستش���ارات والتدريب االس���ري 	 
بالمنطقة الشرقية.

الجامعة العربية المفتوحة.	 

الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلًة بكلية الجبيل الجامعية. 	 

الشراكات
والعالقـــات الثقافية
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جهات داخلية تم 
توقيع مذكرات 

تفاهم معها
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جهات خارجية تم توقيع مذكرات تفاهم معها
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قاعدة 
ـــات حــــوار ـــان ـــي ب
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قاعدة بيانات حوار
 

س���عى مرك���ز الملك عبد العزي���ز للحوار الوطني إلى إنش���اء 
قاع���دة بيان���ات ِحوار لتش���مل أس���ماء وعناوين وس���ير ذاتية 
واألكاديميي���ن  والمفكري���ن  الفضيل���ة  وأصح���اب  للعلم���اء 
واالقتصاديي���ن واالجتماعيي���ن م���ن الجنس���ين لاس���تئناس 
بآرائهم، واالس���تفادة من جهودهم، ومش���اركتهم في كثير 
م���ن البرامج واألنش���طة واللق���اءات الِحواري���ة الوطنية التي 
يقيمه���ا المرك���ز، حي���ث تض���م قاعدة بيان���ات حوار م���ا يقارب 

4000 سيرة ذاتية.

الهدف العام من إنشـــاء قاعدة 
البيانات:

توفي���ر قاع���دة بيان���ات متكامل���ة ع���ن العلم���اء والمفكري���ن 
والمثقفي���ن والمؤثري���ن وعين���ات م���ن كافة فئ���ات المجتمع 
وتقديم هذه الخدمة بالدقة والس���رعة المطلوبة لاستفادة 

منها من ِقبل إدارات المركز والجهات ذات العاقة. 

األهداف الجزئية 
توفي���ر قاع���دة بيانات ُتمث���ل عينات من فئ���ات المجتمع . 1

كافة.
س���رعة اس���ترجاع معلومات الس���ير الذاتية ف���ي الوقت . 2

المناسب.
دقة بيانات السير الذاتية وتحديثها دوريًا. . 3
دعم أنش���طة المركز بالترشيحات حسب الفئة المطلوب . 4

مشاركتها في أي نشاط.

رسم بياني رقم )3( يوضح التوزيع الجغرافي للسير الذاتية لعام 2017م

رسم بياني رقم )2( يوضح إحصائية السير الذاتية حسب

المؤهل العلمي للعام 2017 م

402
225187

1428 1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
مكة 

المدينة عسيرالرياضالمكرمة
المنورة

الحدود الجوفالباحةنجرانحائلتبوكالقصيمجازان
الشمالية

المنطقة 
الشرقية

84153636780866449

346

104من  90االصفحة   

 
 

 

:مم2017 لعامم االتوززيع االجغراافي للسير االذااتية يوضح)   (  ررقم بياني ررسم  

	  
 

  

49%	  

13%	  

28%	  

6%	   4%	  

	دكتوراة   	ماجستير   	بكالوريوس   	دبلوم   	أخرى  

402	  

1428	  

346	  
225	   187	   84	  

153	   63	   67	   80	   86	   64	   49	  
0	  

200	  
400	  
600	  
800	  

1000	  
1200	  
1400	  
1600	  



113 2017 1438 -1437



114



115 2017 1438 -1437

البرامج 
االتصالية
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يش���كل اإلعام والنش���ر في مركز الملك عب���د العزيز للحوار 
الوطني حلقة الوصل بين المركز والمجتمع، لترسيخ الوعي 
بأهمي���ة الح���وار، وب���ث رس���ائله إل���ى كل األطي���اف الفكرية. 
ويه���دف النش���اط اإلعامي إل���ى إبراز الجه���ود التي يبذلها 
المرك���ز ف���ي مجال نش���ر ثقاف���ة الح���وار، من خال وس���ائل 
اإلعام بمختلف قنواتها المرئية، والمسموعة، والمقروءة، 
والمؤتم���رات  والفعالي���ات  باألنش���طة  المجتم���ع  وتعري���ف 
واللقاءات الت���ي ينظمها المركز، والتي تهدف في مجملها 
إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتنوع، وترسيخ قيم الوسطية 
واالعتدال، ونش���ر ثقافة الحوار بما يسهم في دعم التاحم 

الوطني. 

أواًل مجلة الحوار:
تعبر مجلة الحوار عن الفضاء الحواري الذي يشكله مركز الملك 
عب���د العزيز للحوار الوطني، وهو فضاء يرتكز على جملة من 
األس���س التي تجعل من مبادئه وقيمه س���بيًا إلى التفاعل 
والتاح���م والتعاي���ش المجتمع���ي، فيما تؤك���د تعزيز اللحمة 
الوطنية، والتمس���ك بالمبادئ والثوابت الوطنية، وذلك عبر 
استش���راف الرؤى والتصورات التي يس���هم به���ا المفكرون 
���اب عب���ر موضوعات المجلة ومضامينه���ا المتعددة من  والكتَّ
مق���ال، أو محور، أو قراءة في إصدار فكري، أو حوار مع أحد 

المعنيين باألفق الحواري فكرًا ومفهومًا وممارسة. 

االتصالية البرامـــج 
إن مجل���ة الحوار بمنزل���ة الصوت اإلعام���ي والثقافي الذي 
يحمل الرس���الة الحوارية للمرك���ز ويقدمها في صيغة مكثفة 

اء بمختلف شرائحهم. عبر إصدار فصلي يتواصل معه القرَّ

وق���د أخذت المجلة منذ تدش���ينها في الع���ام 1428ه�، حيث 
صدر الع���دد األول منها، على عاتقها، إيصال رس���الة المركز 
الحواري���ة إلى مختلف الق���راء المتطلعين إلى قراءة الظاهرة 
الحواري���ة ق���راءة منهجية معبرة ع���ن آليات الح���وار بالمملكة، 
وع���ن الفعالي���ات والبرامج واألنش���طة التي يق���وم بها مركز 

الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 

وتص���در المجل���ة س���نويًا )4( أع���داد متضمنة عل���ى األغلب، 
التغطي���ات والمتابع���ات اإلخباري���ة لفعاليات المرك���ز وبرامجه 
وأنشطته، وتقدم كذلك عددًا من الملفات الثقافية والفكرية 
التي تناقش قضايا الحوار في أبرز صوره ومعانيه، والبحث 
عن حل���ول منهجية يطرحها كبار الكتاب في المملكة والوطن 
العرب���ي، كم���ا أنها تتضمن جملة من ال���رؤى الفكرية المعبرة 

عن المشهد الفكري العالمي. 
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وتطب���ع مجلة الحوار 5 آالف نس���خة من كل عدد من أعدادها 
الفصلي���ة، وتقوم بإيصالها إلى مختل���ف الوزارات والهيئات 
وإل���ى  األدبي���ة،  واألندي���ة  المناط���ق،  وإم���ارات  الوطني���ة، 
���اب والمفكري���ن، وقد نش���رت  المس���ؤولين والعلم���اء والكتَّ
خال العام 2017م مجموعة كبيرة من المقاالت والدراسات 
واالس���تطاعات والملف���ات والتقاري���ر اإلخباري���ة والحوارات 

الخاصة بالحوار. 

وقد وزع من المجلة سنويًا ما يزيد على 18 ألف نسخة في 
اللق���اءات الوطنية، وعلى الجهات والمؤسس���ات الرس���مية 
بمختل���ف مناط���ق المملك���ة، وفي الن���دوات الت���ي يعقدها 
المرك���ز والحقائب التي توزع على الوف���ود الزائرة، وكذا في 

معارض الكتب وغيرها. 

ورك���زت مجلة الح���وار في أعدادها التي تتن���وع فيها األبواب 
بي���ن الح���وار، واالس���تطاع، والمقالة، والدراس���ة، وعروض 
الكتب، على تقديم مادة ثقافية نوعية ما بين الكتابة النخبوية 
والكتاب���ة المباش���رة التي تص���ل إلى مختلف ش���رائح القراء، 

وق���د روعي في المادة المقدمة التن���وع الثقافي والفكري، 
والتركي���ز عل���ى القضاي���ا الحواري���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة. 
وته���دف المجلة إلى نش���ر قي���م الحوار وثقافت���ه وآدابه بين 
قرائها، والتواصل مع مختلف النخب واألطياف الفكرية في 

المملكة العربية السعودية والعالم العربي. 

جدول رقم ) 14 ( يوضح بيان توزيع مجلة الحوار على الوزارات والمؤسسات لعام 2017م: 

العددالجهةم

21الوزارات1

20الجامعات2

13إمارات المملكة3

146جهات أخرى4
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ثانًيا  اإلعالم الجديد
تلخ���ص عبارة »اإلع���ام الجديد« القف���زة الكبيرة في تقنيات 
التواصل ومش���اركة األف���كار عبر الوس���ائط الرقمية بمختلف 
منصاتها، فمتلقي اليوم ليس كمتلقي األمس، فهو اآلن 
يبحث عن دور في الحوار والمش���اركة والتفاعل مع ما يطرح. 
وه���ذا م���ا دفع المرك���ز إلى تأس���يس وح���دة متخصصة في 
اإلعام الجديد، يقوم عملها على ركيزتين أساسيتين وهما: 

النشر، ودراسة الرأي العام. 

نشاطات وحدة اإلعالم الجديد: 

1.  مسابقة سام لألفام القصيرة.
2.  قنوات النشر في الشبكات االجتماعية.

مسابقة سالم لألفالم القصيرة:
إيمان���ًا بالدور المهم الذي توليه المملكة العربية الس���عودية 
في دعم ورعاية الشباب وتمكينهم في مختلفً  المجاالت، 
والعمل على تعزيز تواصلهم مع القضايا التي تهم وطنهم؛ 
واس���تمرارًا للتواص���ل م���ع برام���ج الرؤي���ة الوطني���ة 2030م 
الطموحة في المجاالت الحضارية كلها.ً  وتش���جيعًا للشباب 
عل���ى اكتش���اف مواهبه���م ودعمه���م لتقديم أنفس���هم بما 
يعكس طبيعة مجتمعنا السعودي، وقيمه الدينية، والوطنية 
واالجتماعي���ة والحضاري���ة؛ انطلق���ت فكرة )مس���ابقة س���ام 
لألفام القصيرة(؛ إحدى مبادرات مش���روع سام للتواصل 
الحض���اري، وال���ذي يهدف إل���ى التعريف بالص���ورة الحقيقية 
للمملكة العربية الس���عودية، وتعزيز س���بل التواصل والحوار 
الحض���اري بي���ن المملك���ة ومختل���ف الثقاف���ات والمجتمعات 
وعلى مس���توى العالم لدعوة الش���باب إلى المش���اركة في 
تقدي���م أفام قصي���رة باللغتي���ن العربية واإلنجليزي���ة لتعزيز 

الصورة اإليجابية عن المملكة وإبراز مكانتها الحضارية.

ُصمم موقع مشروع تأهيل القيادات الشابة للحوار العالمي 
)سام( للتعريف بالمشروع وليتم من خاله تقديم الخدمات 

األتية:

	  عرض المشروع.
	  دوافع إقامة البرنامج ومبرراته.

	  مزايا االلتحاق بالبرنامج.
	  الجدول الزمني للبرنامج.

	  شروط االلتحاق.
	  التسجيل في البرنامج.

	  التعريف بالبرنامج. 
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حساب المركز على تويتر 

اسم 
الحساب

تاريخ 
التسجيل

عدد 
المتابعين

نسب 
المتابعين

عدد 
التغريدات

KACND مارس
ذكور 63% 201068400

10800إناث 37%

تتنوع المواد المنشورة على حساب المركز على 
النحو األتي: 

التغطي���ات المباش���رة بالصوت والصورة للق���اءات والفعاليات 	 

التي يعقدها المركز
إنش���اء مكتبة الفيديو الخاصة بحس���اب المركز الرس���مي على 	 

تويتر.
اس���تخدام اإلنفوجرافي���ك الرس���وم المعلوماتي���ة إلظهار نتائج 	 

استطاعات الرأي العام التي أعدها المركز.
بث رسائل توعية بأهمية ثقافة الحوار.	 

قنوات النشر في الشبكات االجتماعية: 

يهدف المركز إلى الوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية من خال االستفادة من منصات وسائل التواصل االجتماعية األتية:

جدول رقم )15( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب 

المركز على تويتر للعام 2017م

اإلحصاءات الخاصة بحساب تويتر: 
مقارن���ة بي���ن عام 2016 و2017  نش���هد نمو في حس���اب تويتر 

الخاص بالمركز:

التغريدات 1500%+.

المشاهدات 20%+.

زيارات الملف الشخصي 75%+.

اإلشارات )المنشن( 210%+.

المتابعون الجدد 330%+.

حساب المركز 
على تويتر
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حساب المركز على اليوتيوب 

تاريخ التسجيلاسم الحساب
عدد 

المشاهدات
عدد 

المشتركين
عدد 

الفيديوهات

kingdomdialogues  2008/3/227254941758253

حساب المركز على االنستقرام 

عدد المنشوراتعدد المتابعيناسم الحساب

KACND4292640

حساب المركز على فيسبوك 

عدد المنشوراتعدد المتابعيناسم الحساب

Kacnd 15998 15915 

حساب المركز على لينكد إن 

عدد المتابعينتاريخ التسجيلاسم الحساب

 مركز الملك عبد العزيز 
 2018/1106للحوار الوطني

وتطبيق االنستقرام متخصص في الصور وكتابة التعليقات عليها، وقد ُوظف هذا 	 
التطبيق في نش����ر الصور الخاصة بالمركز، مثل: الصور التوعوية والتعريفية بنش����اط 

المركز وبرامجه التي تنشر ثقافة الحوار.

أطلق المركز قناة على موقع اليوتيوب ُتعنى بالتوثيق المرئي 	 

لجميع أنشطة المركز.

جدول رقم )16( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على 
انستقرام للعام 2017م

جدول رقم )17( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على اليوتيوب للعام 2017م

جدول رقم )18( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على فيسبوك للعام 2017م

جدول رقم )19( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على لينكد إن للعام 2017م

حساب المركز 
على إنستقرام

حساب المركز 
على يوتيوب

حساب المركز 
على فيسبوك

حساب المركز على 
لينكد إن
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الوفود 
الزائرة
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يستقبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في كل عام 
عددًا من الوفود والشخصيات الزائرة،  حرًصا من المركز على 
التعري���ف بتجربته في تعزيز قنوات التواصل والحوار الفكري 
وتطويرها بين أفراد المجتمع وفئاته ومؤسس���اته، يسعى 
المرك���ز إلى توفير البيئة المائم���ة والداعمة للحوار الوطني 
وترس���يخ مبادئه لدى كل األطياف الفكرية بوسائل متعددة، 
بما يس���هم ف���ي تعزيز وترس���يخ قيم التعاي���ش المجتمعي 
والتسامح والوس���طية واالعتدال، والمحافظة على التاحم 
الوطني المستمد من العقيدة اإلسامية. ويهدف البرنامج 
إلى اس���تقبال عددًا من الوفود والش���خصيات الزائرة، سواء 
من الداخل أو من الوفود األجنبية الزائرة للمملكة؛ للوقوف 
عل���ى تجربة المركز، والبرامج التي ينفذها ومدى تأثيرها في 

المجتمع، وبحث أوجه التعاون مع المركز.

الوفود الزائرة
جدول رقم )20( يوضح الوفود الزائرة للمركز للعام 2017

الهدفالجهة

التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار والبرامج التدريبية وآلية قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود 
العمل في إدارة التدريب 

استعراض آفاق التعاون بين المكتب والمركز لتفعيل المبادرات مكتب المبادرات النوعية بوزارة التعليم 
الخاصة بملتقى التعايش المجتمعي

التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار والبرامج التدريبية وآلية زيارة الوفود المشاركة في برنامج مكتب التربية لدولة الخليج 
العمل في إدارة التدريب

زيارة وفد طابي من منطقة األحساء )عيش السعودية(

التعرف إلى تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز مفاهيم زيارة أمين عام المنظمة العالمية للحركة الكشفية
التعايش والوسطية واالعتدال. زيارة وفد اليونسكو

التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار والبرامج التدريبية وآلية زيارة أعضاء مجلس الشورى
العمل في إدارة التدريب

التعرف إلى تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز مفاهيم زيارة السفير النمساوي
التعايش والوسطية واالعتدال. زيارة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي

التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار والبرامج التدريبية وآلية زيارة مجلس الشورى الكندي
العمل في إدارة التدريب

زيارة المركز الوطني للمعلومات

التعرف إلى تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز مفاهيم 
التعايش والوسطية واالعتدال.

زيارة السفير التركي

زيارة المثقفين العرب

زيارة المستشار السياسي واالقتصادي للسفارة اليابانية

التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار والبرامج التدريبية وآلية زيارة المعهد الدبلوماسي
العمل في إدارة التدريب زيارة طاب من جامعة المجمعة

زيارة رئيس دولة مالي األسبق
التعرف إلى تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز مفاهيم 

التعايش والوسطية واالعتدال. زيارة ملك السويد

زيارة مفتي لبنان

زيارة مركز الملك عبد الله للدراسات
التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار

 والبرامج التدريبية وآلية العمل في
 إدارة التدريب

زيارة طاب معهد العاصمة النموذجي

زيارة وفد من الشؤون اإلسامية لوكالة المضبوطات والبحث 
العلمي
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الهدفالجهة

زيارة وفد ياباني رفيع المستوى 

التعرف إلى تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز مفاهيم 
التعايش والوسطية واالعتدال.

زيارة وزير العدل الفرنسي

زيارة الوفد التركي 

زيارة الوفد اإلماراتي

التعرف إلى أنشطة المركز وأكاديمية الحوار والبرامج التدريبية وآلية زيارة هيئة الترفيه
العمل في إدارة التدريب

زيارة كشافة اليونسكو

التعرف إلى تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز مفاهيم 
التعايش والوسطية واالعتدال.

زيارة مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للشباب

زيارة وفد األمين العام للحوار والتعايش االسيوي 

وفد من رئيس البرلمان األلماني 

وفد من الكونغريس األمريكي

وفد من الحريات الدينية األمريكي

وفد بلجيكي

زيارة مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون االقتصادية 
الحديث عن مسيرة السفيرة أمل مجرن الحمد في أثناء فترة عملها 

مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون االقتصادية ورئيسة بعثة 
مجلس التعاون في االتحاد األوروبي سابقًا. 

زيارة رئيس مندوبية االتحاد لدى المملكة

التعريف بجهود الحوار الوطني وإنجازاته، والحوار بين أتباع األديان 
والثقافات وتعزيز عاقات التعاون ما بين المركز والمنظمات والهيئات 

الدولية، واطاعها على أنشطة الحوار الوطني وبرامجه والحوار بين 
أتباع األديان والدور الذي يقوم به مركز الحوار الوطني بوصفه أحد 

مؤسسات المجتمع العاملة على ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتنوع 
ومشاريع بناء السام.

زيارة وفد من البرلمان األوروبي للمركز

تعزيز العاقات القائمة بين المملكة ومجلس البرلمان، وبحث ُسبل 
تعزيز الحوار الحضاري، واالطاع على تجربة المركز في تعزيز مفاهيم 

التعايش والوسطية واالعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم قيم السام 
وترسيخها.
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المعارض 
واألركان 
التعريفية
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تجس���يًدا ل���روح المش���اركة المجتمعي���ة م���ع مختل���ف أطياف 
المجتمع والجهات الحكومية واألهلية والجامعات، من خال 
الحض���ور الفاعل ف���ي المناس���بات والفعالي���ات والمعارض 
واألركان التي تنظمها يحرص المركز على الحضور والمشاركة 
فيها من خال معارض خاصة به، وتقديم المعلومات التي 
ينش���دها الزوار، والتي تسلط الضوء على برامجه وأنشطته 
وإصدارات���ه المتع���ددة، وأيًضا الجه���ود التي بذله���ا، والتي 
تهدف في مجملها إلى تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية 
واالعتدال، ونش���ر ثقافة الح���وار، وتعزي���ز التاحم الوطني، 
ومن أبرز تلك المعارض واألركان التعريفية التي شارك فيها 

المركز خال العام: 

1.  معرض الرياض الدولي للكتاب.

2.  معرض جدة الدولي للكتاب.

3.  المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

4.  معرض الكتاب بجامعة األميرة نورة.

المعارض 
التعريفية واألركــان 
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