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الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وعلى آله ومن وااله.

ينش���أ الح���وار حي���ن تكون هن���اك حاج���ة للتفاعل اإلنس���اني حول 
موض���وع م���ا، أو قضية محددة، وهذه النش���أة هي نش���أة حاجة 
أو ض���رورة وليس���ت مجرد رغب���ة عابرة، أو فكرة طارئ���ة. لهذا حين 
أنش���ات المملكة العربية الس���عودية مركزًا يعني بالحوار لم تكن 
المس���ألة مج���رد فكرة طارئ���ة، ولكنها كانت تثبيت���ا لعوامل صفاء 
القلوب واتح���اد الكلمة والتأكيد على ثقافته خاصة وأن المجتمع 
الس���عودي مجتمع يعرف قيم���ة الحوار، ويري���د لألفكار أن تصل 

للجميع ليناقشها ويرى مرئياته فيها. 
الح���ق أيض���ا ولل���ه الحم���د ف���إن المجتمع الس���عودي ال���ذي حقق 
طف���رات وطف���رات في مج���االت حضارية متعددة ه���و » مجتمع 
أف���كار« والمواطن يود دائما الوصول بب���الده إلى أعلى مكانة، 

في التسامح والعطف، وفي الفعل اإلنساني النبيل.  
إن الحوار الوطني يس���ير بتوفيق الله – س���بحانه وتعالى-وبدعم 
م���ن قيادته الرش���يدة، خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان 
ب���ن عبد العزيز – رعاه الله-يس���ير لتحقيق خططه واس���تراتيجياته، 
ولعل منجزاته الدائمة خير دليل على تميز طرحه، وتميز نقاشاته 

وفعالياته. 
لق���د آثر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن يكون موضوع 
مناقشاته الرئيسي هذا العام عن التطرف، وعن مكافحة اإلهاب 
بكاف���ة صورة وإش���كاله، س���واء كان إرهاب���ا فكري���ا أم إرهابا يلوذ 
بالتفجيرات والقتل والجرائم البش���عة التي تنفر منها اإلنسانية، 

ويرفضها العقل السوي. 

إن الله س���بحانه وتعالى يدعو دائمًا في محكم آياته إلى الجدال 
الحس���ن، وإلى الحوار السديد، وإلى المش���اورة وإلى الوضوح 
والش���فافية والصدق، كما أن ديننا الحنيف هو دين سالم أواًل، 
ودي���ن تس���امح وتعايش ووس���طية واعتدال، ال يعت���د باألحداث 
العاب���رة، ألن���ه – ولل���ه الحم���د – دين أصيل في ذات���ه، وهو دين 
التوحيد ودين الس���الم الذي دعانا الرس���ول الكري���م صلوات الله 
وسالمه عليه إلى إفشائه وإشاعته:« أفشوا السالم بينكم«. 

إن التعص���ب والتط���رف واإلرهاب، هي من األم���ور التي تقدم 
ص���ورة س���لبية لنا بوصفنا مس���لمين، وتفتح العدائن���ا أن يجدوا 
مب���ررا النتقاد ديننا، وديننا الحنيف بريء منها. إنها أمور بش���رية 
يجب معالجتها بمختلف الطرائق الثقافية والفكرية واألمنية؛ كي 
يستتب أمن النفوس وأمن المكان. ونحمد الله تعالى أنه حفظ 
بالدنا من كل شر، ووقاها شرور اإلرهاب، وسوف تظل المملكة 
العربية السعودية بما تحتضنه من مقدسات إسالمية في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة قبلة العالم اإلسالمي، والبلد اآلمن 

الذي يعمل على نشر قيم التسامح واإلخاء والمحبة.
وفقنا الله تعالى جميعًا لما فيه خير بالدنا، وأمنها، وس���المها، 

ووحدتها وعقيدتها. 
إنه نعم المولى ونعم النصير.     

بسم الله الرحمن الرحيم
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سجل الحوار الوطني حضوره المؤثر في مشهد الحياة الثقافية 
والفكري���ة بالمملك���ة، م���ن خ���الل فاعليات���ه وبرامج���ه وأنش���طته 
المتتابعة الت���ي تعمل على تلقي ما يجيش في واقع المجتمع 
الس���عودي وتصوراته من أسئلة، وقضايا، وإشكاليات، وأحداث 

تنبع من واقع الحياة نفسها. 
إن الواقعية الواضحة التي ينهجها مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني، أكسبته هذه الشفافية وهذا الصدق الذي جعل الحوار 
يخ���رج من قاعات المحاضرات، وم���ن االجتماعات المغلقة، ومن 
األط���ر الضيق���ة، والطاوالت المس���تديرة إلى أن يتنس���م نبض 
الحي���اة العامة، وأن يصل إلى مختلف ش���رائح المجتمع ومختلف 

أطيافه وفئاته. 
إن المرك���ز حين يتح���دث عن مئات اآلالف من المس���تفيدين من 
برامج���ه، إنما يقدم صورة جلية له���ذا األثر الذي أحدثه طوال أكثر 

من عشر سنوات منذ تأسيسه. 
ولعل الرعاية التي يشرف بها المركز من لدن القيادة السعودية 
وعل���ى رأس���ها خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد 
العزيز – حفظه الله-وسمو ولي عهده األمين، وسمو ولي ولي 
العهد – حفظهما الله-تؤكد القيمة الثقافية والفكرية التي يتمتع 
بها المركز في توجهه الدائم لتقديم األنش���طة والفاعليات التي 
يس���تفيد منها المجتمع الس���عودي، باحثين، وطالبًا، ودارسين، 

وإعالميين، ومن مختلف الشرائح ومن الجنسين. 
يق���دم ه���ذا التقرير الس���نوي ص���ورة مكثفة لمختلف األنش���طة 
والبرام���ج والفاعلي���ات الت���ي قام به���ا المركز خالل الع���ام 1435-
1436ه���� )2014م(؛ حي���ث رك���ز عل���ى إقام���ة جمل���ة م���ن اللقاءات 

التنويري���ة الفكرية ض���د التطرف والغلو والتعصب، وباش���ر في 
إقامة مجموعة من اللقاءات والندوات والملتقيات، تبعًا لما هو 
موضح بالتقرير استهدفت مختلف الشرائح االجتماعية خصوصًا 
ش���ريحة الش���باب التي تعول عليها بالدنا كثيرًا في رسم مالمح 

مستقبل مشرق، وفي صناعة تحوالت حضارية بارزة. 
إن مرك���ز المل���ك عبد العزيز للحوار الوطني س���يظل منارًة دائمًة، 
للحوار، وس���وف يظل محتضنًا لمختلف فئات وأطياف المجتمع 
التي تقدم تصوراتها المس���ؤولة، وتعبر عن آرائها فيما يس���تجد 
من قضايا، مؤثرة المصلحة الوطنية العليا، وغارس���ة في الفكر 
كل م���ا يصل بن���ا إلى التمس���ك بالثواب���ت الش���رعية والوطنية، 

واآلمال المشرقة. 
                          والله ولي التوفيق ،،،
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اعت���اد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن يقدم تقريرًا 
سنويًا يرصد فيه أبرز ما قدمه من أنشطة في عام منصرم؛ 
وذل���ك ليضع أم���ام المهت���م والمتابع صورة م���ن صور هذه 
الفاعلي���ات، للوقوف على مالمحه���ا التي قد تفيد الباحثين 

والقّراء. 
إن ه���ذه الفاعليات ه���ي بمنزلة ترجمة لجهود وخطط وبرامج 
وضع���ت م���ن أج���ل االس���تمرار ف���ي تقدي���م رس���الة المركز 
المتمثلة في نش���ر ثقافة الحوار وتأس���يس أدبياته بين أبناء 
المجتم���ع، وهو يش���كل رس���الة وطني���ة اضطلع به���ا المركز 
تنفيذًا لتطلعات وآمال القيادة الرش���يدة ليبقى منبرًا للتعبير 

المسؤول لكل مواطن. 

ويتضم���ن التقرير رص���دًا للفاعليات التي أقامها المركز خالل 
موس���م كامل من األنش���طة والبرامج، وقد قامت اإلدارات 
المختلفة باألعمال المنوطة بها خالل هذا الموس���م. يحتوي 
التقري���ر على أب���رز اإلنجازات الت���ي أنجزها المرك���ز في العام 

1435-1436ه� 
نأم���ل أن يق���دم ه���ذا التقرير ص���ورة جلية لما قام ب���ه المركز 
من أنشطة وفاعليات، سائلين الله أن يوفقنا لما فيه الخير 
والس���داد، وتحقيق األهداف االستراتيجية في نشر الثقافة 

الحوارية، وإرساء مبادىء الحوار وقيمه. والله الموفق.     

مقدمة
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هيئ���ة وطنية أنش���ئت بموج���ب األمر الس���امي الكريم برقم 
)339/ م( في تاريخ 1424/5/24ه� )2003/7/25( 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، أماًل في 
تضاف���ر الرؤى والفكر في تحقيق التق���دم والرقي والغايات 

واألهداف السامية.
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اللقاءات الوطنية 
الفكرية والندوات



36

تع���د اللقاءات الفكرية الوطنية من أبرز أنش���طة المركز التي 
تسهم في مناقشة مختلف القضايا الوطنية، وما يصاحبها 
م���ن لق���اءات تحضيري���ة ون���دوات يش���ارك فيه���ا ع���دد م���ن 
المفكرين والمثقفي���ن والمختصين وكتاب الرأي والمهتمين 

بالشأن العام من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
واستش���عارًا م���ن المرك���ز ل���دور اللق���اءات الوطني���ة الفكرية 
،والت���ي م���ن ش���أنها أن تس���هم ف���ي إب���راز ثقاف���ة الح���وار 
وتعزيزه���ا والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع الس���عودي 

اللقاءات الوطنية 
الفكرية والندوات

لمناقش���ة القضايا الفكرية، وبناًء عل���ى توجيهات القيادة 
الحكيم���ة لخادم الحرمين الش���ريفين – حفظه الله -والحاجة 
الماس���ة إل���ى تكريس الوح���دة الوطنية، عق���د المركز عددًا 
من اللق���اءات الحوارية ألطياف من المواطنين في جميع 
مناط���ق المملكة لمناقش���ة ظاه���رة التطرف وآث���اره على 
الوحدة الوطنية، ومس���بباتها وتداعياتها، وأفضل السبل 

لحماية المجتمع منها.
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أواًل: اللق���اء الوطن���ي العاش���ر 
للحوار الفكري

عق���د المركز لق���اءات تحضيرية للقاء الوطني العاش���ر للحوار 
الفك���ري تحت عن���وان: )التطرف وأثره عل���ى الوحدة الوطنية( 
عل���ى ث���الث مراح���ل تضمن���ت كل مرحلة م���ن مراح���ل اللقاء 

المحاور التالية لكل لقاء:

المحور األول: التطرف والتشدد: 
واقعه ومظاهره.

تن���اول ه���ذا المحور مناقش���ة واقع التطرف والتش���دد وأبرز 
مظاه���ره التي أدت إل���ى توافر مناخ حاضن لهذه المش���كلة 

على المستويين الشرعي والفكري.

المحور الثاني: العوامل واألسباب 
المؤدية إلى التطرف والتشدد.

دار ه���ذا المح���ور حول األس���باب التي قد ت���ؤدي إلى ظهور 
التطرف وانتشاره من زوايا مختلفة، مع التركيز على الظروف 
المحلي���ة واإلقليمية التي ربما أس���همت ف���ي بروز التطرف 

والتشدد على المشهد المحلي واإلقليمي والدولي.

اللقاءات الوطنية 
الفكرية والندوات

المحور الثالث: المخاطر الدينية 
واالجتماعية والوطنية للتطرف 

والتشدد.
ركز هذا المحور على أبرز اآلثار واالنعكاسات السلبية لظاهرة 
التطرف والتشدد دينيًا واجتماعيًا ووطنيًا تجاوز خطر التطرف 
كون���ه مجرد أف���كار وتصرفات منحرفة في مخيل���ة هذا الفكر 
إل���ى إمكانية تحوله إلى منهج وس���لوك للفرد؛ بحيث يصبح 

معول هدم للسلم االجتماعي والوحدة الوطنية.

المحور الرابع: سبل حماية المجتمع 
من مخاطر التطرف والتشدد.

تن���اول هذا المحور ما يراه المش���اركون م���ن أفكار وتصورات 
وآليات لمواجهة التطرف والتش���دد ف���ي المجتمع، وتقديم 
رؤى وتص���ورات ومعالج���ات فكري���ة م���ن جمي���ع أبع���اد هذه 

القضية واتجاهاتها.
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ج���دول رق���م )1( يوضح المرحلة األول���ى من اللق���اءات التحضيرية للقاء الوطني العاش���ر

ج���دول رق���م )2( يوض���ح المرحل���ة الثانية من اللق���اءات التحضري���ة للقاء الوطني العاش���ر

التاريخالمدينةالمنطقةاللقاء التحضيري
13 محرم 1436ه�عرعرالحدود الشماليةاألول

16 محرم 1436ه�سكاكاالجوفالثاني

20 محرم 1436ه�تبوكتبوكالثالث

 5  صفر 1436ه�المدينة المنورةالمدينة المنورةالرابع

التاريخالمدينةالمنطقةاللقاء التحضيري
12 ربيع الثاني 1436ه�نجراننجرانالخامس

16 ربيع الثاني 1436ه�أبهاعسيرالسادس

19 ربيع الثاني 1436ه�جازانجازانالسابع

26 ربيع الثاني 1436ه�الباحةالباحةالثامن 

30 ربيع الثاني 1436ه�جدةمكة المكرمةالتاسع

وش���ملت كل مرحل���ة م���ن المراح���ل الثالث من اللق���اءات التحضيري���ة عددًا م���ن المناطق على النح���و التالي:

اللقاءات الوطنية 
الفكرية والندوات

اللق���اء الوطني العاش���ر للحوار 
الفكري
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ج���دول رقم )3( يوض���ح المرحلة الثالثة م���ن اللقاءات التحضرية للقاء الوطني العاش���ر

التاريخالمدينةالمنطقةاللقاء التحضيري
16جمادى اآلخرة 1436ه�حائلحائل العاشر

20 جمادى اآلخرة 1436ه�بريدةالقصيمالحادي عشر

25 رجب 1436ه�الخبرالمنطقة الشرقيةالثاني عشر
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ثانيًا: الندوات الحوارية
نف���ذ المركز ع���ددًا م���ن الن���دوات الحوارية س���بقت اللقاءات 
الوطني���ة ف���ي مناطق المملك���ة؛ حيث ش���ارك فيها عدد من 
العلماء، والمثقفين، واألدباء، واإلعالميين وأعضاء مجلس 
األمناء، ومنس���وبي المركز. ُنوقش فيه���ا عدد من القضايا 
الوطنية؛ بهدف نش���ر ثقافة الحوار، وطرح النقاش الهادف، 
وتوس���يع المش���اركة لعدد من المش���اركين في معالجة عدد 

من القضايا المهمة.

الندوات الحوارية التي تمت خالل العام:

أواًل: ندوة منطقة الحدود الشمالية 
بمدينة عرعر بتاريخ 12 محرم 1436ه�

حض���ر الن���دوة عدد من اإلعالميين والمش���اركين ف���ي اللقاء 
التحضي���ري للق���اء الوطن���ي للح���وار الفكري العاش���ر. تناولت 
الندوة التطرف والتشدد والعوامل واألسباب المؤدية إليه.

اللقاءات الوطنية 
الفكرية والندوات

ثانيًا: ندوة منطقة الجوف بمدينة 
سكاكا بتاريخ 15 محرم 1436ه�

تطرق المشاركون إلى موضوع التطرف والتشدد ومظاهره 
وسبل حماية المجتمع منه.

ثالثًا: ندوة منطقة تبوك بمدينة تبوك 
بتاريخ 19 محرم 1436ه�

ناق���ش المش���اركون فيها العوامل واألس���باب المؤدية إلى 
التطرف وواقع التطرف.

رابعًا: ندوة منطقة المدينة المنورة 
بالمدينة المنورة بتاريخ 4 صفر 1436ه�

تطرق المشاركون فيها إلى موضوع التطرف وسبل الحماية 
منه والمخاطر الدينية والوطنية للتطرف والتشدد.
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خامسًا: ندوة منطقة نجران بمدينة 
نجران بتاريخ 11 ربيع الثاني 1436ه�،

حض���ر الندوة عدد م���ن أعيان المنطق���ة واإلعالميين تطرقوا 
خاللها لعدد من المحاور حول التطرف والتش���دد واألس���باب 

والمسببات للتطرف.

سادسًا: ندوة منطقة عسير بمدينة 
أبها بتاريخ 15 ربيع الثاني 1436ه�،

تطرق���ت الندوة لع���دد من المح���اور، مثل: تعري���ف التطرف 
وس���بل مواجهت���ه والتش���دد ومظاه���ره، والمخاط���ر الدينية 
واالجتماعية للتطرف والتشدد، حضر الندوة عدد من الطالب 

واإلعالميين ومنسوبي التعليم بمنطقة عسير.

سابعًا: ندوة منطقة جازان بمدينة 
جازان بتاريخ 18 ربيع الثاني 1436ه�،

حض���ر الن���دوة عدد م���ن المثقفي���ن واإلعالميي���ن والطالب، 
ناقش���ت الن���دوة تعري���ف التش���دد واألس���باب المؤدية إلى 

التطرف، وسبل حماية المجتمع من التطرف.

ثامنًا: ندوة منطقة مكة المكرمة 
بمدينة جدة بتاريخ 29ربيع الثاني 

1436ه�،

حضر الندوة عدد من اإلعالميين والمثقفين، ناقشت الندوة 
واقع التطرف والتش���دد واألس���باب المؤدية إلى التطرف، 

وحماية المجتمع من خطره.

تاسعًا: ندوة منطقة القصيم بمدينة 
بريدة بتاريخ 19جمادى اآلخرة 1436ه�

ت���م التنس���يق م���ع وزارة الش���ؤون اإلس���المية واألوق���اف 
والدع���وة واإلرش���اد لدع���وة األئم���ة وخطباء المس���اجد في 
المنطقة، وتطرقت الندوة إلى التطرف والتشدد ومظاهره، 
ودور الخطي���ب في حماية المجتمع منهما، وأهمية الخطيب 
ف���ي المجتم���ع، دور األئمة في حماي���ة المجتمع من مخاطر 

التطرف. 
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الدراسات والبحوث
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يع���د نش���ر ثقاف���ة الحوار ف���ي المجتم���ع الس���عودي وجعله 
أسلوب حياة هدفًا استراتيجيًا ونوعيًا من أهداف مركز الملك 
عبد العزيز للحوار الوطني، ومن أجل بلوغ هذا الهدف عمل 
المرك���ز من خالل إدارة الدراس���ات واس���تطالعات الرأي العام  
عل���ى تبني قضاي���ا المجتمع في مختل���ف المجاالت؛ وذلك 
بتفعيل آليات البحث العلمي، واستقطاب نخبة من الباحثين 
المتميزي���ن في مجال البحث العلمي، إضافة إلى إجراء عدد 
كبير من الدراسات واستطالعات الرأي حول مختلف القضايا 
التي تهم المجتمع وتشغل باله، والتي من شأنها أن تسهم 
في التغلب على الصعوبات، ومعالجة كثير من المش���كالت 

التي تواجه المجتمع وتعرقل تقدمه وتطوره.

ال�����������دراس���������ات 
وال�������ب���������ح������وث

أواًل: الدراسات المسحية

أ - إجراء دراسة مسحية عبر تطبيق وقتي 
لبرنامج األمم المتحدة لتنمية الشباب

نف���ذ مرك���ز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطن���ي بالتعاون مع 
وزارة الخارجي���ة، وبرنام���ج األم���م المتح���دة اإلنمائي مس���حًا 
اس���تطالعيًا بعن���وان: »كيف يقضي الش���باب أوقاتهم في 
مختلف النش���اطات في البلدان العربية؟« أجريت المقابالت 

الش���خصية مع المبحوثين باس���تخدام تطبي���ق »وقتي » عن 
طريق الهاتف الكفي؛ بهدف قياس أثر الوقت الذي يقضيه 
الش���باب في القي���ام بمختلف النش���اطات، مث���ل: التعليم، 

والعمل بأجر، والرياضة، والعمل التطوعي. 
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ل��ل��م��ش��ارك��ي��ن  م���ي���دان���ي  م��س��ح   - ب 
التحضيرية  اللقاءات  في  والمشاركات 

للقاء الوطني العاشر.

نفذ المركز اس���تطالع رأي عام للمشاركين والمشاركات في 
اللق���اءات التحضيرية للقاء الوطني العاش���ر للحوار الفكري، 
نفذ االستطالع عن طريق استبانة أعدت من قبل  مختصين 
وزعت على المشاركين والمشاركات؛ بهدف تقييم اللقاءات 
م���ن النواح���ي التنظيمية من جان���ب ورصد آراء المش���اركين 
ح���ول الموضوعات التي يرغبون ف���ي تناولها في اللقاءات 
الوطني���ة القادمة من جانب آخ���ر، إضافة إلى مرئياتهم حول 
القضايا المجتمعية المهمة التي تستحق الدراسة ؛ حيث تم 
نفذ االس���تطالع في  المناطق التالية: )جازان، عسير، حائل، 

القصيم، نجران، الباحة، مكة المكرمة(.

ج� - إجراء دراسة مسحية بعنوان: »تحديد 
إلج���راء  األولوي���ة  ذات  الموضوع���ات 
االس���تطالع حولها من واقع وجهة نظر 

موظفي المركز وموظفاته«.

قدم المركز لموظفيه دراس���ة بعنوان:« تحديد الموضوعات 
ذات األولوي���ة إلج���راء االس���تطالع حوله���ا من واق���ع وجهة 
نظ���ر موظف���ي المرك���ز وموظفات���ه« ح���ول م���دى أهمي���ة 
الموضوع���ات المدرجة في القائمة ليت���م إدراجها الحقًا في 
إطار الموضوعات التي يرى المركز أهمية إجراء استطالعات 

رأي حولها.
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ثانيًا: الدراسات الميدانية

أ - دراس���ة » زواج القاص���رات« لصال���ح 
وزارة التربية والتعليم

تم االتفاق بين مركز المركز عبد العزيز للحوار الوطني ووزارة 
التعليم إلجراء دراسة ميدانية بعنوان: »زواج القاصرات«نظرًا 
ألهمية هذا الموضوع في المجتمع الس���عودي. وتعد هذه 
الدراس���ة قضي���ة رأي ع���ام، كثر تداوله���ا حديثًا في وس���ائل 
اإلع���الم المحلي، ناقش���ت األبع���اد اإلنس���انية، والصحية، 
واالجتماعي���ة، باإلضاف���ة إل���ى اآلث���ار المترتبة عل���ى الطفل 
والمجتم���ع، وس���لطت الض���وء عل���ى ع���دد من ح���االت زواج 
القاص���رات نتيج���ة قص���ور ف���ي وض���ع ضواب���ط وضمانات 
رسمية وتنظيمية تسهم في منع حدوث مثل تلك الحاالت.

أهداف الدراسة:  

تحديد سن الزواج للفتيات.. 1
توعية المجتمع بمسؤوليات الزواج.. 2
استطالع رأي شريحة كبيرة من المجتمع السعودي في . 3

جميع مناطق المملكة الرئيسة حول زواج القاصرات.
االس���تفادة م���ن آراء مجموع���ة م���ن المتخصصين في . 4

العلوم الش���رعية والصحية والنفسية واالجتماعية حول 
الموضوع كل في مجال تخصصه.

ب - إجراء دراس���ة ميداني���ة لصالح وزارة 
العمل بعنوان: » الحد األدنى لألجور

تم االتفاق بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ووزارة 
العمل إلجراء دراس���ة ميدانية بعنوان: » الحد األدنى لألجور 
ف���ي المملكة العربية الس���عودية »؛ نظ���رًا ألهمية موضوع 
الدراس���ة، وللس���عي إل���ى تصحي���ح االخت���الل الهيكلي في 
تركيب���ة أجور العاملين، والمحافظة على دخلهم في س���بيل 
الحد من ظاهرة الفقر بين أوساط العاملين، ورفع المستوى 
االقتصادي واالجتماعي إلى مستويات أعلى؛ وذلك بتوفير 
أجور عادلة تغطي الحاجات األساس���ية للعاملين وأس���رهم، 

وتوفر لهم العيش الكريم. 

أهداف الدراسة: 

تش���خيص واقع أج���ور العمال في القط���اع الخاص في . 1
المملكة العربية السعودية.

دراس���ة مدى الحاجة إلى وضع حد أدنى لألجور للعمالة . 2
في المملكة العربية السعودية.

تحدي���د آلي���ة لحس���اب الحد األدن���ى ألج���ور العمالة في . 3
المملكة العربية السعودية.

ال�����������دراس���������ات 
وال�������ب���������ح������وث
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ثالثًا: البحوث والرسائل العلمية:
يسعى المركز إلى دعم البحوث العلمية من خالل تبنيه كثيرًا 
م���ن البحوث والرس���ائل العلمية التي تناق���ش قضايا الحوار 

من خالل تحكيمها، واعتمادها ضمن إصدارات المركز.

أ - تحكيم البحوث 
تم خالل هذا العام تحكيم البحوث اآلتية:

الح���وار بين الزوجين، ودورة في تنمية مهارات االتصال . 1
لدى األبناء في األسرة السعودية.

آث���ار الحوار ف���ي مجال التخطي���ط والقيادة ف���ي المجال . 2
الرياضي.

تحلي���ل مخرج���ات اللق���اءات الوطنية الس���ابقة وإخراجها . 3
بوصفها بحوثًا علمية.

ب - تصميم االستبيانات وتحكيمها

تم تصميم عدد من االستبيانات وتحكيمها ومنها:

استبانة تقويم اللقاء الوطني العاشر للقاء الفكري.. 1
استبانة الطالق.. 2
استبانة استطالع رأي خاصة بموضوع » ارتياد المطاعم . 3

حاجة أم ترف«؟
استبانة » التعصب الرياضي«.. 4
استبانة » المش���كالت والتحديات التي تواجه المجتمع . 5

السعودي«.

ج� - األوراق العلمية

تقدي���م ورق���ة علمية بعن���وان: »داعش« م���ن المنظور . 1
السياسي. 

تقدي���م ورق���ة علمية بعن���وان: »داعش« م���ن المنظور . 2
الشرعي.

تقدي���م ورقة عمل عن الوضع الراه���ن لظاهرة التطرف . 3
وآث���اره على الوح���دة الوطنية، تحليل مضم���ون لوقائع 

لقاءات المؤتمر الوطني العاشر«.
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رابع���ًا: مش���روعات الدراس���ات 
والبحوث 

أ - إعداد االستراتيجية الوطنية الشاملة 
لمشروع مواجهة الغلو والتطرف 

بناء على تكليف المقام السامي للمركز بالقيام بإجراء دراسة 
حول الغلو والتطرف، قامت إدارة الدراس���ات واستطالعات 
الرأي العام بتكليف لجنة تحضيرية إلعداد وثيقة اس���تراتيجية 
لمواجه���ة الغلو واإلرهاب؛ وتتمثل ه���ذه اللجنة في أعضاء 

من المختصين في هذا المجال.

ب - اإلشراف على الدراسات المقدمة 
للمركز من مختصين واالس���تفادة منها 

في مجاالت البحث العلمي

اإلشراف على » مشروع تقييم برامج المركز » المقدمة 	 
من مركز حضارة لالستشارات.

اإلش���راف على » دراس���ة توصيات اللق���اءات الوطنية 	 
» المقدم���ة م���ن فريق م���ن المختصين لدراس���ة ما تم 
التوص���ل إليه م���ن خالل التوصي���ات للق���اءات الوطنية 

للحوار الفكري.
اإلش���راف على دراس���ة » الخارطة العقائدية « دراس���ة 	 

تحليلية.

ج���� - إخراج كتب علمي���ة بواقع كتاب لكل 
لقاء م���ن اللق���اءات الوطني���ة تتجاوز ما 
س���بق عمل���ه حي���ال اللق���اءات الوطنية 

السابقة

قام���ت إدارة الدراس���ات بالمركز بإص���دار كتب علمي���ة تتناول 
هذه الكتب وتحليل مخرجات اللقاءات الوطنية السابقة التي 
نفذه���ا المرك���ز في بداية تأسيس���ه، س���عيًا م���ن المركز إلى 
نقل االستفادة من هذه اللقاءات إلى الجهات ذات العالقة 
بموضوعات اللقاءات؛ وتتضمن هذه الكتب رصدًا لجلس���ات 
اللق���اء ومح���اوره، وآراء المش���اركين ف���ي ه���ذه اللق���اءات، 

وتوصيات اللقاء لكل جلسة في اللقاء.

خامسًا: مكتبة المركز
تع���د مكتب���ة مركز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني من أهم 
المص���ادر والمراج���ع التي تهتم بموضوع الحوار، وتس���تقبل 
مكتب���ة المرك���ز الباحثي���ن والباحثات م���ن األكاديميين وطالب 
الدراس���ات العلي���ا لالس���تفادة م���ن الخدم���ات البحثي���ة التي 
تقدمها، س���واء اس���تعارة الكتب المتخصصة ف���ي الحوار أو 
الحصول على استش���ارة علمية من قبل مستش���اري المركز. 
وقد بلغ عدد الباحثين الذين اس���تقبلتهم المكتبة لهذا العام 
لألغ���راض البحثي���ة مائ���ة باحث، ف���ي حين بلغ ع���دد الباحثات 

ثمانين باحثة.

ال�����������دراس���������ات 
وال�������ب���������ح������وث



51

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة

إتاح���ة محتوي���ات المكتبة للباحثي���ن والدارس���ين وتهيئة 	 
مكان مخصص لذلك.

تغط���ي 	  الت���ي  والمص���ادر  بالمراج���ع  الباحثي���ن  دع���م 
احتياجاتهم.

توفير الكتب لالستعارة الداخلية.	 
استقبال مكالمات الباحثين، واإلجابة عن االستفسارات 	 

المطروحة، وتوفير » الخدمات المرجعية «.
دعم الباحثين والدارسين بإصدارات المركز المطبوعة.	 

مش���روع تطبيق مكتبة الح���وار للهواتف 
الذكية

دش���ن مرك���ز المل���ك عب���د العزيز للح���وار الوطني ه���ذا العام 
تطبي���ق إصدارات مكتبة المركز للبحوث العلمية والدراس���ات 
االس���تطالعية، ومختل���ف إصدارات المرك���ز، التي أعدت من 
قبل نخبة م���ن الباحثين واألكاديميين المتعاونين مع المركز؛ 
حي���ث يصل المحتوى المض���اف للتطبيق إل���ى أكثر من مائة 
كتاب وإصدار، على أن تكون هذه اإلصدارات إلكترونية؛ بحيث 
يمك���ن الوصول إليه���ا عن طريق تطبيق���ات الجوال. ويهدف 
هذا التطبيق إلى إتاحة إصدارات المركز للقارئ؛ ليتعرف إلى 
أنش���طة المركز ف���ي مجال البحث العلم���ي المتخصص في 

نشر ثقافة الحوار وقيمه المعتدلة.

ميزات وخدمات تطبيق إصدارات مكتبة 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

يتواف���ر بالتطبي���ق العدي���د م���ن الخصائ���ص، مث���ل: مش���اركة 	 
النصوص والكتب ونش���رها عبر وسائل التواصل االجتماعية: 
والبري���د   ،SMS ال����  رس���ائل  وكذل���ك  وتوتي���ر،  كالفيس���بوك 

اإللكتروني. 

إضاف���ة تعليق على الكتب وتقييمها، وبيان نس���بة أكثر الكتب 	 
إعجابًا من قبل المس���تفيدين، وأكثر األقسام استفادة، وأكثر 

الكتب اطالعًا.
البحث العام للعناوين والمؤلفين، مع إمكانية البحث الشامل 	 

للنصوص داخل التطبيق. 
إنش���اء صفح���ة مفضلة لكل مس���تخدم مقس���مة إل���ى أجزاء؛ 	 

بحيث يستطيع المستفيد تنظيم صفحته المفضلة حسب ما 
يراه مناسبًا.

»قراءاتي« ويوجد فيها جميع الكتب التي حملها المس���تخدم 	 
من خالل التطبيق.

»المحتوى« قائمة نصي���ة تحتوي على جميع الكتب الموجودة 	 
في التطبيق ومنظمة على شكل جداول.

يمك���ن للمس���تخدم أثناء قراءته للكتاب تحديد، نس���خ، تظليل، 	 
عم���ل عالم���ة، وكتاب���ة مالحظة عل���ى صفحات الكت���ب، وذلك 
للكت���ب بصيغ���ة epub، وأيض���ًا يمك���ن ل���ه التعلي���ق والنق���د 

واالستفسار عن كل الموضوعات داخل التطبيق.
يمكن للمس���تخدم تحميل تطبيق مكتبة مركز الملك عبد العزيز 	 

للح���وار الوطن���ي اإللكتروني���ة م���ن خ���الل المتاج���ر اإللكترونية 
للهوات���ف المحمول���ة )Apple store، Google play(، يعم���ل 

 Android.و IOS التطبيق على نظامي

تنظيم محتوى التطبيق تنظيمًا بس���يطًا وس���هاًل ليسهل على 	 
المستخدم االستفادة من التطبيق ومن خدماته.

يتوافر تطبيق المكتبة باللغتين العربية واإلنجليزية.	 
س���رعة الدع���م التقني ح���ال االستفس���ار أو طلب المس���تفيد 	 

خدمة معينه، سواء بحثية أو تقنية.
يوج���د موق���ع إلكترون���ي web مقاب���ل للتطبي���ق يتواف���ر فيه 	 

جمي���ع الخصائ���ص والخدمات الموجودة داخ���ل تطبيق المكتبة 
للهواتف الذكية.

إش���عار المس���تخدم لكل إضافة أو تحديث ف���ي تطبيق مكتبة 	 
الحوار.
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استطالعات
الرأي ال�ع���ام
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تمثل دراس���ات اس���تطالعات ال���رأي العام بمرك���ز الملك عبد 
العزي���ز للح���وار الوطن���ي حلق���ة الوصل بي���ن فك���ر المواطن 
وتطلعات���ه وبي���ن صناع���ة الق���رار؛ وذل���ك م���ن خ���الل قياس 
توجه���ات المجتمع وآرائه نحو ع���دد من القضايا المهمة. كما 
تتي���ح اس���تطالعات ال���رأي العام الفرص���ة لصناع الق���رار في 
مختلف المؤسس���ات الحكومية والمجتمعية باستخدام هذه 
الدراس���ات من أجل اإلس���هام في التنمية الشاملة ومعرفة 

التوجهات العامة للمواطن.
وتخضع عملية االستطالعات لسلسة من الخطوات العلمية 
الدقيق���ة، ب���دءا باختي���ار الموض���وع وصواًل إلى مرحلة نش���ر 
االس���تطالع، إيمانا بأهمية حيادية الط���رح لتحقيق مبدأ عدم 

التحيز، أو السعي لتوجيه المجتمع تجاه قضايا محددة.
وانطالقًا من أهمية النتائج الخاصة بالدراسات التي ينفذها 
المرك���ز، وأثره���ا ف���ي تذلي���ل الصعوب���ات، والوص���ول إل���ى 
الحل���ول المرضية ف���ي الموضوعات التي تش���غل المجتمع 
وتس���تحوذ على اهتمام أفراده، فقد قام المركز، بإجراء عدد 
من الدراس���ات االس���تطالعية الهاتفية خالل هذا العام على 

النحو اآلتي:

استطالعات
ال���ع�����ام ال��������رأي 

رسم بياني رقم )1( يوضح مظاهر مشكلة التعصب الرياضي
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المشكالت والتحديات
في اعتقادك ماهي أهم ثالث مشكالت تواجهك يوميا؟الت����ي تواج����ه المجتمع الس����عودي

%العدداإلجمالي
%289596إجمالي )من %1 فما فوق(

%1174إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام

ما أهم ثالث أمنيات تتطلع إلى تحقيقها ؟

%العدداإلجمالي

%258186إجمالي )من %1 فما فوق(

%43114إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام

ماهي أهم ثالث مشكالت تواجه المواطنين 
السعوديين المقيمين في مدينتك التي تعيش فيها؟

%العدداإلجمالي

%268789إجمالي )من %1 فما فوق(

%11111إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام
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ما أهم ثالث أمنيات تتطلع إلى تحقيقها ؟

%العدداإلجمالي

%272791إجمالي )من %1 فما فوق(

%939إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام

حدد أبرز ثالث مشكالت / تحديات تواجه المرأة السعودية 
مرتبة حسب األولوية ؟

%العدداإلجمالي

%274891إجمالي )من %1 فما فوق(

%1099إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام

ما أبرز ثالث جهات يعد مستوى الخدمة المقدم من 
قبلها ممتازًا أو جيدًا؟

%العدداإلجمالي

%258186إجمالي )من %1 فما فوق(

%43114إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام

ما أبرز ثالث جهات يعد مستوى الخدمة المقدم من قبلها سيئًا؟

%العدداإلجمالي

%279293إجمالي )من %1 فما فوق(

%777إجمالي )ما دون 1%(

%3012100اإلجمالي العام



58

ظ�����اه�����رة ال���ت���ش���دد 
وال���ت���ط���رف ال��دي��ن��ي

داخل المجتمع السعودي

احتوت نتائج الدراسة على بعض البيانات الشخصية 
)الديموجرفي( للمشاركين،جاءت على النحو اآلتي:

إناث

41%59%

ذكور

رسم بياني رقم )2( يوضح نتائج الدراسة على بعض البيانات الشخصية 
للمشاركين حسب جنس المشارك.

رسم بياني رقم )3( يوضح نتائج الدراسة على بعض البيانات الشخصية 
للمشاركين حسب عمر المشارك.

20-16 25-21 30-26 35-31 40-36 45-41 50-46 55-51

رسم بياني رقم )4( يوضح نتائج الدراسة على بعض البيانات 
الشخصية للمشاركين حسب الحالة اإلجتماعية.

متزوج/ متزوجةأعزب/ عزباءمطلق/ مطلقةأرمل/ أرملة

ثانوي فأقلدبلومبكالوريوسدراسات عليا

رسم بياني رقم )5( يوضح نتائج الدراسة على بعض البيانات 
الشخصية للمشاركين حسب المستوى العلمي.
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كيف ترى التشدد الديني في المجتمع 
السعودي؟

السؤال األول

ماسبب انتشار فكر التطرف والتشدد؟

المضامين الواردة في بعض المناهج السؤال الثاني
الدراسية المؤيدة لفكر التطرف

التأثير على الشباب من بعض الشخصيات 
الدينية التي تميل مع فكر التطرف

األخبار الملفقة والكاذبة واإلشاعات الفراغ الذي يعاني منه الشباب
التي تأتي عبر شبكات التواصل 
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بعض أفراد األسرة كاآلباء بعض المعلمين في المدارس
واألمهات واألخوة

بعض البرامج الدينية في 
القنوات الفضائية

ظلم المسلمين في أماكن 
متفرقة من العالم

تدني المستوى التعليمي

ماسبب انتشار فكر التطرف والتشدد؟

السؤال الثاني
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ماسبب انضمام سعوديين إلى جماعات 
متطرفة وتكفيرية؟

عدم وجود أماكن لتفريغ السؤال الثالث
حماستهم وطاقتهم

الرغبة في االنتقام من 
أعداء األمة اإلسالمية

فهم خاطئ لمعنى الجهاد

النقمة على األوضاع الداخلية 
في المجتمع

الرغبة في بناء أمجاد ذاتية 
وامتالك سلطة

التوافق الفكري أو المذهبي 
مع الجماعات المتطرفة
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المسجدالعائلة

الدولةاإلعالمالتعليم

مسؤولية حماية المجتمع من انتشار فكر 
التشدد والتطرف، تقع على عاتق من؟

السؤال الرابع
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أي من شبكات التواصل االجتماعي تلعب 
دوًرا في انتشار هذا الفكر؟

اليوتيوبالتويترالسؤال الخامس

الفيس بوكالواتساب
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هل ترى أن الجماعات المتطرفة )داعش على سبيل 
المثال( التي تقتل المسلمين وتنهب دورهم تمثل 

اإلسالم في تصرفاتهم وأسلوبهم؟

السؤال السادس
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من وجهة نظرك ما طرق الوقاية المناسبة 
لحماية شبابنا من االلتحاق بمثل هذه الجماعات؟

السؤال السابع
العقوبات المشددة

فتح الحوار مع الشباب 
للتعرف على طلباتهم

توسيع المشاركة الشبابية 
في فتح المجال لهم في 

سوق العمل

استقطاب أصوات دينية 
وطنية جديدة تتماشى مع 

فكر الشباب

تحرك الجهات المعنية 
بالشباب الحتضانهم 

وسماع مطالبهم
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قراًرا شخصًيا

إذًنا من الدولةفتوى من مفٍت

هل تعتقد أن الجهاد مع جماعات إسالمية 
في منطاق مختلفة من العالم يكون ...

السؤال الثامن
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هل تعتقد أن الجهاد مع الجماعات 
اإلسالمية في مناطق مختلفة من العالم 

يكون واجب عليك إذا كان ...

ضد نظام حكم عربي غير سنيضد أمريكا والغربالسؤال التاسع

ضد نظام حكم متحالف 
مع الغرب

ال أرى مشاركة في الجهات ضد نظام حكم شيعي
مع الجماعات اإلسالمية



68

ارت���������ي���������اد ال����م����ط����اع����م
ت����������رف؟ أم  المحور األول:ح��������اج��������ة 

سلوك ارتياد أفراد المجتمع 
للمطاعم

عدد مرات ارتياد المطاعم خالل شهر

أعتبر إقبال أفراد المجتمع على المطاعم
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الوافدون هم األكثر إقبااًل على 
ارتياد المطاعم

أرى أن أعلى كثافة إقبال تكون
على مطاعم

 أرى أن أعلى كثافة إقبال في المطاعم 
تكون على وجبة

أفضل زيارة المطاعم مع
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انخفاض أسعار الوجباتالمذاق المميز للطعام

المحور الثاني:
أسباب اإلقبال على المطاعم

ضعف مهارة الطبخ 
في المنزل

ضعف رغبة ربات المنازل 
في الطبخ

االحترافية في أساليب تقديم 
المباهاة )التصوير والتحميل كسر الروتين اليوميالطعام في بعض المطاعم

تقليد اآلخرينعلى وسائل التواصل...(
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انشغال ربات المنازل بواجبات 
منزلية أكثر أهمية

التزام ربات المنازل 
بالعمل خارج المنزل

للترفيه عن األسرة

احترافية الحمالت اإلعالنية 
الترويجية للمطاعم

اختالف مواعيد العودة 
للمنزل لدى أفراد األسرة

توفير خدمات ترويجية 
في المطاعم
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ارتفاع نسبة األمراض في المجتمع )السمنة، 
السكري، ضغط الدم، تصلب الشرايين....(

ضعف الترابط األسري.

المحور الثالث:
اآلثار المترتبة على االعتماد على وجبات المطاعم

زيادة المصروفات المالية على رب 
األسرة مع ثبات الدخل الشهري

نشر ثقافة االعتماد نشر ثقافة اإلسراف والتبذير
على الغير

نشر ثقافة عدم تحمل 
المسؤولية
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نشر ثقافة الصحة البدنية وأهميتها  نشر الثقافة الغذائية السليمة

المحور الرابع:
الحد من نسب اإلقبال على المطاعم

نشر ثقافة خطر المواد الحافظة 
والكيميائية التي تستخدم في 

الوجبات على الصحة العامة.

التشهير بالمطاعم المخالفة لمعايير 
الصحة العامة.

إلزام المطاعم بوضع ملصقات تبين 
نسبة الدهون والسعرات الحرارية 

والمواد الحافظة والكيمائية لكل وجبة.
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ال��������ط��������الق ف�����������ي 
الس�عودي ال�م�ج�ت�م�ع 

المحور األول:
أسباب انتشار الطالق في 

المجتمع السعودي

رسم بياني رقم )6( يوضح استجابات أفراد العينة على محور أسباب انتشار الطالق في المجتمع السعودي.
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ضعف مهارات الحوار 
والتواصل وتقبل اآلخر

تدخل بعض أفراد أسرة الزوج 
أو الزوجة

التمسك بالعادات والتقاليد 
التي تمنع الرؤية الشرعية

الخيانة الزوجية

عدم تحمل الشباب والفتيات 
المسؤولية

عمل الزوجة

االعتماد على الغير في 
اختيار الزوجة

المشاكل االقتصادية 
للزوج
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إدمان المخدرات أو الكحول

تدخل بعض أفراد أسرة الزوج 
أو الزوجة

تسلط أحد الزوجين على اآلخر

غياب الدور التوجيهي لآلباء 
واألمهات

أسباب مرضية ) الضعف 
الجنسي - العقم (

تصوير الحياة الزوجية بشكل 
خاطئ في اإلعالم
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رسم بياني رقم )7( يوضح  استجابات أفراد العينة على محور أثر الطالق 
على المجتمع السعودي.

المحور الثاني:
أثر الطالق على المجتمع السعودي
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تشتت األبناء

تدني الحالة النفسية للمطلقة 
بسبب النظرة الدونية لها

انحراف أحد الزوجين أو كالهما

زيادة األعباء المالية على الزوج

انحراف األبناء

عدم اإلقدام على الزواج من 
مطلقة

تمزق النسيج االجتماعي
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المحور الثالث:
وسائل الحد من انتشار الطالق في 

المجتمع السعودي

رسم بياني رقم )8( يوضح  استجابات أفراد العينة على محور الحد من 

انتشار الطالق في المجتمع السعودي.
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نشر الوعي بأهمية اللجوء 
للمستشار األسري في حال 

حدوث أي تحديات زوجية

توعية الشباب والفتيات 
بحقوق وواجبات الزوجين

تثقيف المجتمع حول خطورة الطالق 
وآثاره على األسرة والمجتمع

إقرار دورة تأهليلية إلزامية 
للمقبلين على الزواج

إيجاد مراكز نفسية واجتماعية 
حكومية لالستشارات األسرية
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التدريب
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يسعى المركز ممثاًل في أكاديمية الحوار للتدريب من خالل 
التدري���ب إلى نش���ر ثقافة الح���وار ومهاراته وقيم���ه، ومنها: 
التس���امح، والوس���طية، واالعتدال، وتقبل اآلخر، والتفهم، 
وتعزي���ز ثقاف���ة الحوار بوصفها أس���لوبًا حضاري���ًا ال يتعارض 
م���ع الثقافات األخرى. تحرص أكاديمي���ة الحوار للتدريب على 
تقدي���م البرام���ج التدريبي���ة الفاعلة المتخصص���ة في توطين 
ثقافة الحوار وتكريسها في المجتمع ليصبح أسلوبًا ومنهجًا 
في التعامل مع مختلف القضايا والش���ؤون الحياتية العامة 

والخاصة لتعميق قيمة الحوار في الشخصية السعودية.

ألكاديمي���ة  العام���ة  األه���داف 
التدريب

تصميم وإعداد البرامج والحقائب التدريبية المتخصصة . 1
في الحوار. 

إع���داد مدربين ومدرب���ات مؤهلي���ن ومعتمدين لتقديم . 2
برامج األكاديمية في مجاالت التواصل والحوار.

تقديم برامج تدريبية متخصصة لشرائح المجتمع كافة.. 3

أواًل: إنشاء منهجية علمية للتدريب

لق���د عن���ي المرك���ز بالتدريب على نش���ر ثقافة الح���وار ممثاًل 
ف���ي أكاديمي���ة الح���وار للتدريب التي تق���وم بإع���داد البرامج 
والمش���روعات والحقائ���ب التدريبية المتخصص���ة في ذلك، 
من خالل تصميم منهجية للتدريب توجه ممارساته التدريبية 
بعامة, وتعكس خصوصيًة وتفردًا للتدريب بالمركز لينس���جم 
مع طبيعته ودوره وأهدافه المنشودة؛ حيث تتكون منهجية 

التدريب من مجموعة كتل متكاملة ومتجانسة يعمل بعضها 
م���ع بعض وف���ق إطار منطقي وفلس���في عمي���ق ومترابط 
يوضح من خالله طبيعة التدريب وأسسه وأهدافه وخطوات 
بنائ���ه وتنفي���ذه وتقويمه؛ ليتم تحديد مس���ار بنائ���ه وتنفيذه 
وفق خطوات محددة موجهة نحو تحقيق الهدف المطلوب، 
وترس���م تلك المنهجي���ة عملية التدريب بوصف���ه نظامًا عامًا 
وكيان���ًا رئيس���ًا بالمرك���ز، والذي يعم���ل على إكس���اب األفراد 
المع���ارف والمهارات واالتجاهات الالزم���ة نحو الحوار بأعلى 
إنتاجيه ممكنة، من خالل مجموعة من اإلجراءات التي تميزه 

عن غيره من الكيانات األخرى في المنظمات المختلفة.

ثانيًا: مش���روع اعتماد عضوية المدربين ال����ت���دري����ب
في األكاديمية

ت���م وضع معايير خاص���ة بعضوية المدربين، وش���ملت عددًا 
من الشروط المهمة الواجب توافرها لدى المدرب المعتمد، 
وتحديد مدة العضوية بسنة واحدة؛ حيث يراجع أداء المدرب 
فيها، ليتم النظر في إمكانية تجديد العضوية أو االعتذار عن 

تجديدها.
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ثالثًا: المسارات التدريبية

عمل���ت أكاديمي���ة الح���وار للتدري���ب على إعداد خط���ط وبرامج 
تدريبي���ة متوافق���ة مع خط���ط المركز االس���تراتيجية لترس���يخ 
مفهوم الحوار ونشره في المجتمع، وفق مسارات تدريبية.

 
  المسار األول      التدريب المجتمعي: 

يعد مس���ار التدريب المجتمعي أحد المس���ارات التي أطلقها 
مرك���ز المل���ك عبد العزيز للح���وار الوطني لنش���ر ثقافة الحوار 
ومهارات���ه وس���لوكياته وقيم���ه ف���ي المجتمع، وهو مس���ار 
تدريب���ي ش���امل ومتكام���ل لجمي���ع جوان���ب التدري���ب الفنية 
واإلداري���ة والبش���رية، للوص���ول إلى جميع ش���رائح المجتمع 

بتنفيذ البرامج اآلتية: 

1. تنمية مهارات التواصل في الحوار: 

برنام���ج يغطي جوانب مهمة م���ن قيم الحوار، ويحتوي على 
تدريب���ات، وتطبيقات عملية على مهاراته؛ تهدف إلى تأهيل 
جي���ل يتقن هذه المهارات، ويجيد فن���ون التواصل اإليجابي 

مع المحيطين: االجتماعي والثقافي. 

2. تنمي���ة مه���ارات الح���وار م���ع الح���اج 
والمعتمر والزائر: 

يفد إلى المملكة العربية السعودية ماليين المسلمين في 
كل ع���ام، حجاج���ًا لبي���ت الله الحرام، وزوارًا لمس���جد الرس���ول 
صلى الله عليه وسلم، وقد استشعر الجميع أهمية وقيمة 
خدمة هؤالء الحج���اج وتفاني المختصين في العمل، ونظرًا 

لما للمملكة من مكانة سامية في نفوس العالم اإلسالمي 
أجم���ع آت���ى ه���ذا البرنامج التدريب���ي الذي يرك���ز ويهدف إلى 
تمكين المباشرين من تقديم الخدمات إلى ضيوف الرحمن.

 

3.  الحوار المجتمعي: 

برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز الحوار، والسلم االجتماعي، 
والتواص���ل اإليجاب���ي بي���ن أبن���اء الوط���ن وأف���راد المجتمع، 

وإدراك أهميته وأثره على المجتمع والفرد. 

   المسار الثاني      الحوار األسري: 

مس���ار تدريب���ي متخصص في نش���ر ثقافة الحوار األس���ري 
ف���ي المجتمع به���دف التعرف إل���ى مهارات وقي���م ومبادئ 
الح���وار بين أفراد األس���رة، وجعل الحوار اللغة الس���ائدة في 
حل القضايا واإلشكاالت األسرية المتعددة والمختلفة، من 

خالل التدريب على البرامج التالية: 



86

1. الحوار الزوجي: 

يهدف إلى إكس���اب الزوجين مهارات الحوار التي تحقق لهما 
الس���عادة، ويزي���د نم���اء التواصل فيم���ا بينهم���ا، وتفهم كل 

طرف منهما لألخر مما يسهم في بناء أسرة متماسكة. 

2.حوارنا مع أوالدنا: 

يه���دف إل���ى إكس���اب اآلب���اء واألمهات مه���ارات الح���وار مع 
األوالد عل���ى اخت���الف مس���توياتهم العمري���ة، والتعليمية؛ 
مم���ا يمكنهم من بناء أس���رة صالحة ومتفاهم���ة ذات عالقة 

حميمية. 

3.المحاور الناجح: 

يه���دف إلى إكس���اب الش���باب والفتيات مه���ارات الحوار مع 
آبائه���م، والتي تحقق التواصل اإليجابي معهم، وتوفر لهم 
بيئًة صالحة، وبناًء عاطفيًا بأس���لوب س���هل وميس���ر يخاطب 
الش���باب والفتي���ات عل���ى اخت���الف مس���توياتهم العمري���ة 
والتعليمي���ة، مما يمكنهم من بناء أس���رة صالحة ومتفاهمة 

ذات عالقة حميمية.

ً
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   المسار الثالث      الحوار التربوي:

يعد مس���ار الح���وار التربوي مس���ارًا تدريبيًا متخصص���ًا لتنمية 
ثقاف���ة الحوار التربوي في الوس���ط التعليمي والتربوي في 

المملكة، من خالل التدريب على البرامج التالية: 

1. حوار المعلم مع الطالب:

يه���دف إلى إكس���اب المعلمين مهارات الح���وار وآدابه داخل 
الصف، والتعرف إلى معوقات الحوار. 

2. حوار الطالب مع المعلم: 

يتي���ح للطالب إكتس���اب مه���ارات الح���وار وآدابه داخ���ل غرفة 
الصف مع معلميه وزمالئه.

3. حاورني:

يق���دم ه���ذا البرنام���ج إل���ى المربي���ات ف���ي ري���اض األطفال 
للتعامل الفعال مع الطفل. 
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المسار الرابع/ الحوار الحضاري »جسور«:

ه���و مس���ار تدريب���ي تبن���اه مرك���ز المل���ك عب���د العزي���ز للحوار 
الوطني لنش���ر ثقافة الحوار الهادف، وتقوم فكرته الرئيسة 
على ترجمة مبادرة خادم الحرمين الش���ريفين الملك عبد الله 
بن عب���د العزيز–رحمه الله-للحوار بين أتباع األديان والثقافات 
إلى ممارسات سلوكية يومية في حياة المواطن السعودي 
والمقيمي���ن ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عودية للح���وار مع 
الثقاف���ات العالمية من خالل التدري���ب على البرامج التدريبية 

التالية:  

1. أنا وأنت:

يق���وم على االكتش���اف النظ���ري للحوار الحض���اري والتطبيق 
العملي الس���تثمار القصص، وتوظيف األلعاب واألش���غال 

اليدوية في تنمية قيم الحوار الحضاري. 

2. نحن أبناء كوكب األرض: 

يهدف إلى تحفيز المش���اركين عل���ى التأمل والتفكير وإدراك 
صورة ذواتهم وصور اآلخرين من حولهم؛ ليكش���فوا حقيقة 

أن اختالفهم عن اآلخرين ال ينفي المشتركات.

3. الحوار الحضاري:

تنمية مهارات االتصال والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات 
األخرى.

جسور
للـــتــــــواصـــــــل
والحوار الحضاري



89

4. الحوار من أجل السالم: 

برنامج يرتقي بمس���توى الح���وار والفاعلية في بناء الس���لم 
االجتماعي، واللجوء إلى الحوار في حال االختالف والنزاع.

5. تنمي���ة مهارات االتص���ال عبر الحوار 
»اللغة الدولية بالعربية«:

إكساب وتعزيز مهارة الحوار واالتصال مع اآلخر ليتعرف إلى 
المهارات والقيم الحوارية في التواصل اإلنس���اني، ويقدم 

إلى الدول العربية والمتحدثين باللغة العربية. 

6. تنمي���ة مهارات االتص���ال عبر الحوار 
»اللغة الدولية باإلنجليزية«: 

إكساب وتعزيز مهارة الحوار واالتصال مع اآلخر ليتعرف إلى 
المهارات والقيم الحوارية في التواصل اإلنس���اني، ويقدم 

إلى المتحدثين باللغة اإلنجليزية في جميع دول العالم.

المسار الخامس/ الحوار اإلعالمي: 

هو مس���ار تدريبي تبناه المركز لنشر ثقافة الحوار اإلعالمي 
الهادف في الوسط الرياضي. 

المسار السادس/ الحوار الرياضي:

ه���و مس���ار تدريب���ي تبن���اه المرك���ز لنب���ذ التعص���ب الرياضي 
بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين السعودي.

7. المحاور العالمي: 

يهدف إلى تمكين الشباب السعودي من التواصل الثقافي 
والحض���اري م���ع المجتمع���ات األخ���رى، ومده���م بالمه���ارات 
والمفاهي���م الت���ي تس���اندهم ف���ي بن���اء الح���وار اإليجابي، 
والق���درة عل���ى التفاعل م���ع أي ثقافة تختلف معه���م كليًا أو 
جزئي���ًا، ومن ثم الوصول إلى بناء ش���خصية حوارية نموذجية 

بطريقة علمية واعية. 
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رابعًا: البرامج التدريبية:

يق���دم المرك���ز برام���ج تدريبي���ة متنوعة ف���ي مج���االت الحوار 
موجه���ة إلى عموم أفراد المجتمع؛ به���دف تلبية احتياجاتهم 
التدريبي���ة، ورف���ع كفاءته���م الحوارية؛ حيث يق���وم المركز مع 
الجهات الحكومية بالش���راكة في تنظي���م الفعاليات والبرامج 
المتخصص���ة ف���ي الح���وار من برام���ج تدريبية ومق���اٍه حوارية 

وندوات.

عدد البرامج المشكلةم
المنفذة

عدد المستفيدين

35     متدربًا1إعداد مدرب معتمد لنشر ثقافة الحوار باللغة العربية1

      محاضرة1محاضرة عن األسرة في ملتقى الشباب بجدة2

15      متدربًا1إعداد مدرب معتمد لنشر ثقافة الحوار باللغة اإلنجليزية3

104   متدربة6إعداد مدربات معتمدات لنشر ثقافة الحوار4

634   متدرب ومتدربة10تنمية مهارات االتصال في الحوار5

176  متدرب ومتدربة7الحوار الحضاري6

19     متدربة1تنمية مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية7

48     متدرب ومتدربة3الحوار الصفي8

35      متدربة1الحوار في بيئة العمل9

30      متدربة1حوارنا مع أوالدنا10

60      متدرب ومتدربة3الحوار الزوجي11

45       متدربة2حاورني12

جدول رقم )4( يوضح البرامج التدريبية المجتمعية المنفذة خالل العام )1435-1436ه�(
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خامًسا: ورش العمل:

ه���ي إحدى الفعالي���ات التي تض���م أكبر عدد م���ن المهتمين 
بموض���وع ما أو عدد من المفكرين والخبراء وذوي الرؤية من 

أجل مناقشته وتطويره تطويرًا علميًا.

التاريخالمكانالورشةم

1436/4/20ه��أكاديمية الحوار ورشة عمل لحقيبة الحوار الرياضي1

1436/3/10ه��أكاديمية الحوار ورشة عمل لحقيبة تبيان في مواجهة التطرف2

عدد المستفيدينالجهة المستفيدةعدد البرامج المنفذةالبرنامجم

منسوبو الرئاسة العامة للشباب 1تنمية مهارات االتصال1
35     متدربًابالقصيم

منسوبو الرئاسة العامة للشباب 1الحوار األسري2
      محاضرةبالقصيم

منسوبو ومنسوبات وزارة الشؤون 1مهارات التواصل مع الجار3
15      متدربًااالجتماعية

104   متدربةمجلس الشورى1تنمية مهارات االتصال في الحوار4

634   متدرب ومتدربةمجلس الشورى1تبيان5

جدول رقم )5( يوضح البرامج التدريبية الخاصة المنفذة خالل العام )1435-1436ه�(

جدول رقم )6( يوضح الورش المقامة خالل العام )1435-1436ه�(
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حقائب تدريبية حديثة:

تس���عى أكاديمي���ة الح���وار للتدريب إل���ى تطوي���ر االحتياجات 
التدريبي���ة الالزمة، من أجل بناء ثقافة الحوار، ونش���ر مهاراته 
بوصف���ه س���لوكًا؛ لذلك يتم ط���رح حقائب جدي���دة بين الفينة 

واألخرى.

جدول رقم )7( يوضح الحقائب المستحدثة خالل العام )1435-1436ه�(

الفئة المستهدفةعنوان الحقيبةم

رؤساء األندية -الالعبين -الجماهير الرياضية حقيبة الحوار الرياضي1
اإلعالم الرياضي المهتمين بشأن الرياضي

المهتمون بالشأن اإلعالمي، سواء كانوا حقيبة الحوار اإلعالمي2
تلفزيونيًا – إذاعيًا -صحافة

حقيبة تبيان3
الحقيبة لمواجهة التطرف الفكري 

وتستهدف من خاللها المجتمع عمومًا 
واألئمة والخطباء والمفكرين خصوصًا

تنمية مهارات االتصال مع الجار4

الباحثون واإلحصائيون التابعون لوزارة 
الشؤون االجتماعية وقد تم تنفيذ البرامج 

في 22 منطقة ومدينة، وتم تقديم 97 
مبادرة قابلة للتنفيذ في األحياء على 

مستوى المملكة.

سادًسا: الحقائب التدريبية:
يع���د إعداد الحقائب التدريبية بمنزلة الخطة التنفيذية لعملية 
التدري���ب الفعل���ي؛ وذل���ك عن طري���ق إعداد الم���ادة العلمية 

والخطوات اإلجرائية الالزمة للتنفيذ.
يتم إعداد الحقائب التدريبية على أساس األهداف التدريبية، 
والمعارف، والمهارات، وطرائق التدريب ووس���ائله التي تم 
اتخ���اذ قرارات بش���أنها في مرحلة التصمي���م؛ وذلك لضمان 
التدريب وتنفيذه على أسس ومعايير علمية وفنية سليمة.
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الشراكات
والعالقات 

الثقافية
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تب���رز أهمية عقد اتفاقيات الش���راكة ومذك���رات التفاهم بين 
المركز ومختلف مؤسسات المجتمع الرسمية واألهلية في 
نش���ر ثقاف���ة الح���وار وقيمه بين فئ���ات المجتم���ع، من خالل 
الزي���ارات واللقاءات والدراس���ات المش���تركة، وإقامة البرامج 
التدريبية في مجاالت الحوار، من خالل البرامج التدريبية التي 
يقدمه���ا المركز، كما يس���عى المركز إلى التوس���ع في عقد 
الش���راكات لتحقي���ق أهداف المركز والمس���ؤولية المجتمعية 

المشتركة في نشر ثقافة الحوار وقيمه في المجتمع.

أواًل: توقيع الشراكات ومذكرات 
التفاهم:

امتدادًا لتوسع المركز في عقد الشراكات ومذكرات التفاهم 
تم خالل هذا العام:

توقي���ع الخط���ة التنفيذي���ة لتفعيل مذك���رة التفاهم بين 	 
مرك���ز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني وجامعة طيبة، 

بتاريخ 26/ 1436/6 ه�.
توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الملك عبد العزيز للحوار 	 

الوطن���ي ورابط���ة دوري المحترفين الس���عودي، بتاريخ 
1436/7/21ه�.

الشراكات 
والعالقات الثقافية



97



98

 الجهات الداخلية التي وقعت مذكرات تفاهم مع المركز
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الجهات الخارجية التي وقعت مذكرات تفاهم مع المركز
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الجهةم
جامعة طيبة1

وزارة التعليم2

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم)تطوير(3

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية4

جمعية الكشافة العربية السعودية5

جامعة الملك سعود6

اليونسكو7

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن8

جامعة الملك عبد العزيز9

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر10

وزارة التداخلية11

اتحاد الكشافة العالمي12

جامعة أم القرى13

جمعية النهضة النسائية14

الجهةم

وزارة الشؤون االجتماعية15

مجلس الشورى16

رابطة دوري المحترفين السعودي17

جامعة القصيم18

الرئاسة العامة لرعاية الشباب19

جامعة شقراء20

الكشاف المسلم21

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة22

وزارة العمل23

مصلحة الجمارك24

مدينة المعرفة االقتصادية25

جامعة حائل26

كلية دار الحكمة27

ثاني���ًا: الجهات التي قام���ت بتفعيل مذك���رات التفاهم الموقعة 
معها خالل هذا العام

جدول رقم )8( يوضح الجهات التي قامت بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة معها
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ثالث���ًا: المركز بص���دد توقيع عدد من الش���راكات 
ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية 

واألهلية.
شركة أرامكوا السعودية.	 
وزارة الثقافة واإلعالم.	 
جامعة الدمام.	 
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.	 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع.	 

رابع���ًا: الجهات التي ترغب ف���ي توقيع مذكرات 
ش���راكة وتفاه���م م���ع المركز والزال���ت في طور 
التنس���يق واس���تكمال بنود مذك���رة التفاهم من 

الطرفين
جامعة المجمعة.	 
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.	 
جامعة الفيصل.	 
الجامعة السعودية اإللكترونية.	 
شبكة المجد الفضائية.	 
جامعة األمير سلطان.	 
جامعة اليمامة.	 
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خامسًا: أبرز األنشطة والبرامج 
الت���ي ت���م تنفيذه���ا بن���اًء على 

مذكرات التفاهم:

البرامج التدريبية
تم تنس���يق وإقامة العديد من البرامج التدريبية مع عدد من 

الجهات تفعياًل لمذكرات التفاهم من أبرزها:.

المكانالورشةم

تنسيق ثالث دورات تدريبية ل� 70 ضابطًا.كلية القيادة واألركان1

تنسيق عدد من الدورات التدريبية للمبتعثين في بريطانيا.الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا2

تدريب 500 طالب وطالبة من الجامعة بمناسبة اليوم جامعة طيبة3
الوطني من خالل 14 برنامجًا تدريبيًا.

وزارة الشؤون االجتماعية4

برنامج تدريبي بعنوان: » مهارات االتصال في الحوار« بمركز 	 
التنمية االجتماعية في عنيزة

دورة مهارات االتصال في الحوار	 
مهارات التوصل مع الجار	 
برنامج األسبوع األسري بمدينة عرعر	 

دورة تدريبية » الحوار بين المعلم والطالب«	 وزارة التعليم5
برنامج إعداد مدربات ألندية الحي	 

دورة تدريبية بعنوان الحوار في بيئة العملجامعة الملك سعود6

دورة تنمية مهارات االتصال في الحوار في اليوم العالمي اليونسكو7
للتطوع

المشاركة بمحاضرة عن )األسرة( في ملتقى الشباب بجدة	 وزارة الداخلية8
دورة إعداد مدربات مهارات الحوار	 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب9
برنامج الحوار األسري	 
برنامج تنمية مهارات االتصال في الحوار في القصيم	 

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 10
والدعوة واإلرشاد

برنامج تنمية مهارات االتصال في الحوار في حائل	 
برنامج تنمية مهارات االتصال في الحوار في أبها	 

مجلس الشورى11
دورة تدريبية »مهارات االتصال في الحوار«	 
برنامج تبيان	 

جدول رقم )9( يوضح البرامج التدريبية التي تمت خالل العام )1435-1436ه�( تفعياًل 
لمذكرات التفاهم
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المشاركات
يس���عى المرك���ز إل���ى تعزي���ز العالق���ات الثقافي���ة م���ع كل 
مؤسسات المجتمع، الرسمية واألهلية والخيرية، مع التركيز 

على الجهات التي وقع المركز معها مذكرات تفاهم.

الزيارات
 تماش���يا مع أهداف المركز؛ فإن برنامج الزيارات يسعى إلى 
التعريف بمختلف برامج المركز ونشاطاته مع جهات الشراكة، 
كذلك الرد على استفس���ارات الجهات التي بينها وبين المركز 

مذكرات تفاهم.

جدول رقم )10( يوضح المشاركات التي تمت خالل العام )1435-1436ه�( تفعياًل لمذكرات التفاهم

جدول رقم )11( يوضح المشاركات التي تمت خالل العام )1435-1436ه�( تفعياًل لمذكرات التفاهم

النشاطالجهةم

المشاركة في مشروع " ثقافة األجيال "وزارة التعليم1

من خالل عمل دراسة استطالعيةمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم2

النشاطالجهةم

زيارة الجامعة للتعريف بالمركز والبرامج الموجهة جامعة الملك سعود1
إلى الشباب.

زيارة الجامعة للتعريف بالمركز والبرامج الموجهة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن2
إلى الشباب.

زيارة الكلية للتعريف بالمركز والبرامج الموجهة كلية التقنية3
إلى الشباب.
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كما تم التنس���يق والتعاون لعدد من البرامج واألنش���طة بين 
المركز والجهات األخرى، كان من أبرزها:

عدد من البرامج التدريبية تم تنسيقها مع وزارة الشؤون 	 
االجتماعية ضمن مشروع مشترك مع الوزارة.

تفعيل مذكرة التفاهم مع جامعة طيبة ووزارة الش���ؤون 	 
االجتماعية ووزارة التعليم.

ح���ث مش���رفي المناطق على تفعيل مذك���رات التفاهم 	 
م���ع جهات الش���راكة ف���ي مناطقه���م، وعم���ل مذكرات 
تفاهم على ش���كل برامج عمل محددة للمش���رفين في 

مناطقهم.
تزويد بعض جهات الشراكة بالحقائب التدريبية.	 
تنشيط العالقات الثقافية مع عدد من جهات الشراكة.	 
تزويد مجلس الش���ورى بأربع نس���خ م���ن كامل إصدارات 	 

المركز والدراسات والنتائج االستطالعية.

 

اإلهداءات:

يس���عى المركز إلى تشجيع القراءة حول كل ما يتعلق بالحوار 
ومجاالت���ه، وذلك من خ���الل اإلهداءات لإلص���دارات الحديثة 
لكل جهات الشراكة والمكتبات وللجهات األخرى التي استفاد 
منه���ا كثير من المواطني���ن والمواطنات م���ن مختلف األعمار 
والمناط���ق، كذل���ك مؤسس���ات المجتمع الرس���مية واألهلية 
والخيرية؛ إلنجاح مش���روعنا الوطني في إشاعة ثقافة الحوار 

ونشرها.
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المعارض 
واألركان 
التعريفية
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يس���عى المركز إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، 
وال يخف���ى ما للمعارض الدورية التي تق���ام في الجامعات 
والمراك���ز االجتماعي���ة والن���وادي المتميزة م���ن دور كبير في 
النشر والتوعية، ومن هذا الجانب حرص المركز على الحضور 
المكث���ف ف���ي ه���ذه المع���ارض، حت���ى أصب���ح ج���زءًا ال يتجزأ 
وركن���ًا ثابتًا في عدد من هذه المع���ارض؛ حيث كان لوجودها 
وم���ا تقدمه من إص���دارات وسلس���لة من الكتب والرس���ائل 
التوجيهي���ة والتعليمية والتطويرية ف���ي مجال الحوار أثر لدى 
كل أف���راد المجتم���ع، س���واء م���ا يتم التنس���يق له ع���ن طريق 

مشرفي المناطق، أو ما يتم اإلعداد له ومنها:

معرض الكتاب التابع لجامعة حائل 1436/3/6ه�.	 
سوق عكاظ 1436/3/24ه�.	 
رك���ن تعريفي بكلي���ة العل���وم واآلداب بجامعة القصيم 	 

بتاريخ 1436/4/22ه�
معرض الرياض الدولي للكتاب 1436/5/17ه�.	 
مهرجان الزيتون في الجوف 1436/5/26ه�.	 
مع���رض الكت���اب والمعلوم���ات ف���ي المدين���ة المن���ورة 	 

1436/6/16ه�.
مهرجان الورد في الطائف 20 /1436/6ه�.	 
ملتق���ى رس���الة س���الم ف���ي جامع���ة المل���ك س���عود 	 

1436/6/30ه�.
معرض كن داعيا 1436/7/2ه�.	 

المعارض 
التعريفية واألركان 
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البرامج 
االتصالية
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يع���د اإلع���الم والنش���ر في مرك���ز الملك عب���د العزي���ز للحوار 
الوطن���ي حلقة الوصل بين المركز ووس���ائل اإلعالم المرئية 
والمقروءة والمس���موعة؛ لترسيخ الوعي بأهمية الحوار لدى 

الشرائح المتعددة في المجتمع.
كما يهدف النش���اط اإلعالمي إلى إبراز الجهود التي يبذلها 
المركز في مجال نشر ثقافة الحوار؛ وذلك من خالل وسائل 
اإلع���الم وقنواته المختلفة، وماله���ا من دور بارز ومهم في 
تعريف المجتمع، من خالل اإلعالم عن األنشطة والفعاليات 
واللقاءات التي ينظمها المركز؛ لتحقيق األهداف الس���امية 
والنبيلة من تأسيسه، واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها 

على النحو التالي:

إع���داد ونش���ر األخب���ار والح���وارات والتقاري���ر اإلعالمي���ة 	 
الخاصة بالمركز في وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية.

التواص���ل م���ع كت���اب ال���رأي ف���ي اإلع���الم وتزويده���م 	 
بالتقارير التي يصدرها المركز. 

تزوي���د تلك الوس���ائل بالمواد اإلعالمي���ة وبالمعلومات 	 
التي يحتاجونها عن المركز.

التجهيز واإلشراف على المراكز اإلعالمية في اللقاءات 	 
الوطنية، ووضع الخطط اإلعالمية لتغطية اللقاءات.

تنظي���م المؤتم���رات الصحفي���ة الت���ي يقيمه���ا المرك���ز 	 
بالتنسيق مع وسائل اإلعالم.

تغطية وتوثيق أنشطة وفعاليات المركز.	 
نش���ر إعالن���ات المرك���ز ف���ي وس���ائل اإلع���الم للتروي���ج 	 

لألنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز.

االتصالية البرام���ج 
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أواًل مجلة الحوار:

تتع���دد األهداف التي تص���در من أجلها مجل���ة الحوار، فهي 
باإلضاف���ة إل���ى كونها الص���وت اإلعالم���ي والثقافي الذي 
يحمل الرسالة الس���امية الحوارية للمركز، تقوم بتعزيز الرؤى 
الحواري���ة، وإقام���ة ح���وار ضمن���ي ما بي���ن الكتاب���ات والرؤى 
والتص���ورات المختلف���ة التي يطرحها الكت���اب والكاتبات في 
مقاالته���م وموضوعاته���م الخاصة بالمجل���ة، لتصل الصورة 
الحواري���ة في صيغها المنهجي���ة والموضوعية إلى عدد كبير 
م���ن الق���راء والمتابعي���ن، كما تهدف إلى نش���ر قي���م الحوار 
وثقافت���ه وآدابه بين قرائه���ا، والتواصل م���ع مختلف النخب 
واألطياف الفكرية في المملكة العربية الس���عودية والعالم 

العربي
وقد أخذت المجلة على عاتقها، إيصال رسالة المركز الحوارية 
إل���ى مختلف القراء المتطلعين إلى ق���راءة الظاهرة الحوارية 
ق���راءة موضوعي���ة؛ بحيث تهدف المجلة ف���ي التحليل األخير 
إل���ى أن تعب���ر عن المش���هد الحواري ف���ي المملكة، وهي ال 
تكتف���ي بكونها مجلة فصلية ثقافي���ة، ولكنها تقيم عددًا من 

الندوات الثقافية.
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وتص���در المجل���ة س���نويًا أربعة أع���داد متضمنة ف���ي أغلبها، 
متابع���ات إخباري���ة ألنش���طة المرك���ز، وع���ددًا م���ن الملف���ات 
الثقافي���ة والفكري���ة الت���ي تناق���ش قضاي���ا الح���وار وقضايا 
التط���رف، والبحث عن حلول منهجية يطرحها كبار الكتاب في 

المملكة. 
وتطب���ع مجل���ة الحوار خمس���ة آالف نس���خة م���ن كل عدد من 
أعداده���ا الفصلية، وتق���وم بإيصالها إلى مختل���ف الوزارات 
والهيئ���ات الوطني���ة، وإم���ارات المناطق، واألندي���ة األدبية، 
وإلى المس���ؤولين، والعلم���اء، والكت���اب، والمفكرين، وقد 
نش���رت خ���الل الع���ام )1435-1436ه����( مجموع���ة كبي���رة من 
المقاالت والدراس���ات واالس���تطالعات والملفات والتقارير 
اإلخباري���ة والح���وارات خاصة بالح���وار، كمفه���وم واصطالح، 
والح���وار ودوره ف���ي بناء األس���رة، والح���وار وقضاي���ا اآلخر، 
والح���وار الذاتي، ومفهوم الح���وار تراثيًا، كما أعدت عددًا من 

الملفات عن التطرف. 
وقد وزع من المجلة سنويًا ما يزيد على 17 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 

المعارض وغيرها.
 كم���ا كت���ب بالمجل���ة خ���الل الع���ام )1435-1436ه����( 42 كاتبًا 
وكاتب���ة، ورك���زت مجلة الحوار في أعداده���ا على تقديم مادة 
ثقافي���ة نوعية ما بي���ن الكتاب���ة النخبوية، والكتابة البس���يطة 
والمباشرة التي تصل إلى مختلف شرائح القراء، وقد روعي 
في المادة المقدمة التنوع الثقافي والفكري، والتركيز على 
القضايا االجتماعية والثقافية التي ُتعنى بها شرائح القراء.

جدول رقم )12( يوضح جهات توزيع مجلة الحوار وأعدادها خالل العام )1435-1436ه�(

العددالجهةم

800الديوان الملكي1

1000الوزارات2

800الجامعات3

2400جهات أخرى4

5000المجموع5
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ثانيًا: موقع أكاديمية الحوار للتدريب:
في إطار الس���عي إلى بلورة أه���داف المركز لتوطين ثقافة 
الح���وار وتكريس���ها في المجتم���ع بجميع أطياف���ه وفئاته، تم 
إطالق النس���خة التجريبي���ة لموقع أكاديمية الح���وار للتدريب، 

والذي يحوي عدًدا من الخدمات من أبرزها:

أح���دث البرام���ج التدريبي���ة المتاحة مع إمكانية التس���جيل 	 
فيها بسهولة.

اس���تعراض الصور والفيديو من معرض الصور ومكتبة 	 
الفيديو.

استعراض أحدث التغريدات من حساب األكاديمية في 	 
تويتر.

تمكين الدخول إلى قاعدة تواصل من خالل الموقع.	 
إمكاني���ة عمل اختب���ار مقياس الحوار، س���واء الزوجي أو 	 

األسري وغيره. 
تصميم عصري ومرن يسهل من تصفح الموقع.	 

من خصائص الموقع ومزاياه:
سهولة التسجيل في الموقع.1. 
طباعة الشهادات آليًا.2. 
طباعة سند القبض آليًا.3. 
تقويم البرامج آليًا.4. 
طباعة تقارير عن البرنامج بعدد الحضور آليًا.5. 
تخصيص مساحة إعالنية أعلى الصفحة.6. 
إرسال رسائل قبل موعد البرنامج لتذكير المشتركين.7. 
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ثالثًا: نظام استطالعات الرأي العام
:retnec lloP

ت���م خ���الل هذا الع���ام تطوير النظ���ام المس���تخدم في وحدة 
اس���تطالعات الرأي الع���ام؛ حيث تم اس���تخدام برنامج حديث 

يمكن تطويره والتوسع فيه.
النظام الجديد يسهل مهمات مشرفي االستطالع، ويقلل 
التكالي���ف، مع ميزة اس���تخراج البيانات وتحليله���ا دون الحاجة 
إل���ى أي نظام تحليلي، مثل: )ssps( وإمكانية تعديل التقارير 
وتحريرها، كما يتميز النظام بالسهولة والمرونة، حيث يقوم 
بتجميع قوائم أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة من مختلف 
مناطق المملك���ة الموجودة بقاعدة البيان���ات، ويتم توزيعها 
آلي���ًا على مس���ؤولي االتص���ال الهاتفي، م���ع إمكانية إعادة 
االتص���ال عل���ى الرقم بعد فترة محددة حس���ب طلب صاحب 
الرق���م، أو في حالة انش���غال الخط، أو ع���دم الرد، كما ُيمكن 
المش���رف م���ن الدخول على المكالم���ة، والتحدث مع الباحث 
وتوجيه���ه، كما يتي���ح له البرنامج خاصي���ة التعرف إلى حضور 
الباحثي���ن، ووق���ت دخوله���م وخروجه���م م���ن البرنام���ج، كم���ا 
يق���وم النظ���ام بإع���داد التقارير عن عدد االتص���االت الناجحة، 
وع���دد األرقام الت���ي لم تقم بالرد، كما يمّكن المش���رف من 
اس���تعراض النتائج فوريًا، واس���تخالص البيان���ات اإلحصائية 

الخاصة باالستبانة.
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رابعًا: نشاط المركز على مواقع اإلعالم 
الجديد

يولي المركز مواقع اإلعالم الجديد اهتمامًا بالغًا، سعيًا منه 
إلى الوصول إلى أكبر ش���ريحة ممكنة من المجتمع للتعريف 
بأنش���طته وفعاليات���ه، باإلضافة إلى إيجاد تفاع���ل يعبر عنه 
المش���اركون عن آرائهم ووجهاتهم وفق أساليب الحوار، كما 
يقوم المركز ممثال بوحدة اإلعالم الجديد بعمل تقارير دورية 
ألب���رز القضاي���ا التي يتداولها مس���تخدمو وس���ائل التواصل 
االجتماعي، لتتم االس���تفادة منها في دراس���ات الرأي العام 
واستطالعاته وقد أجري عددًا من الدراسات كان من أبرزها:

ص���ورة مرك���ز المل���ك عب���د العزي���ز للح���وار الوطني في 1. 
مواقع التواصل االجتماعي.

أصداء معرض الرياض الدولي للكتاب في موقع تويتر.2. 
أصداء األوامر الملكية في تويتر.3. 
داعش وأس���لوب اإلغراق: تقرير يش���رح األساليب التي 4. 

ينتهجها تنظيم داعش لبث أفكاره على موقع تويتر.

خامس���ًا: حس���ابات المركز على وسائل 
التواصل االجتماعي:                   

يه���دف المرك���ز إلى الوصول إلى أكبر ش���ريحة مجتمعية من 
خالل االس���تفادة من منصات وس���ائل التواصل االجتماعية 

التالية:

1- حس���اب المرك���ز عل���ى موق���ع تويتر 
    :)rettiwT(

تتن���وع الم���واد المنش���ورة عل���ى حس���اب المركز عل���ى النحو 
التالي: 

نشر أخبار المركز وفعاليته. 	 
للق���اءات 	  والص���ورة  بالص���وت  المباش���رة  التغطي���ات 

والفعاليات التي يعقدها المركز
الحمالت التوعوية بالتعاون مع الحسابات الجماهيرية. 	 

حساب المركز على تويتر 

عدد التغريداتنسب المتابعينعدد المتابعينقوة التأثيرتاريخ التسجيلاسم الحساب

KACND2010 45 ألف9 من 10مارس
%34 إناث
5,986%66 ذكور

الوصول المحتملعدد المغرجينعدد التغريداتاسم الحملة 

58.7 مليونًا11,40610,218#كلنا_إنسان

95.5 مليونًا23,11513,594#ال_للتطرف

138 مليونا164,46276,593ً#التطرف_والوحدة_الوطنية

جدول رقم )13( يوضح أبرز الحمالت التوعوية على تويتر بالتعاون مع الحسابات الجماهيرية
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2- حس���اب المرك���ز على اإلنس���تقرام 
:)margatsnI(

 تطبي���ق اإلنس���تقرام: متخص���ص في نش���ر الص���ور وكتابة 
التعليقات عليها، تم توظيف هذا التطبيق في نش���ر الصور 
الخاص���ة بالمركز، مث���ل: الصور التوعوية والتعريفية بنش���اط 

المركز وبرامجه التي تنشر ثقافة الحوار.

3- حساب المركز على موقع اليوتيوب: 

أطل���ق المرك���ز قناة عل���ى موقع اليوتي���وب تعن���ى بالتوثيق 
المرئي لجميع أنشطة المركز. 

ينقسم محتوى اليوتيوب المنشور في القناة إلى اآلتي: 
الفيديوه���ات التوعوي���ة: وتأت���ي ضم���ن رس���ائل المركز 	 

التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار. 
توثيق اللقاءات الوطنية.	 
الفيديوهات التوضيحي���ة )scihparg-ofnI(: وهي عبارة 	 

عن فيديوهات رسومية متحركة noitaminA تشرح نتائج 
الدراسات واستطالعات الرأي التي يقوم بها المركز.

حساب المركز على اإلنستقرام 

عدد المنشوراتعدد المتابعينتاريخ التسجيلاسم الحساب

KACND2012 3,473396سبتمبر

حساب المركز على اليوتيوب 

عدد الفيديوهاتعدد المشتركينعدد المشاهداتتاريخ التسجيلاسم الحساب

Nationadialogue2008 275,321615277مارس

البرام���ج التلفزيوني���ة: توثق قناة المرك���ز على اليوتيوب 	 
اللق���اءات والبرامج التلفزيونية التي تبث على القنوات 

الفضائية، وتجعلها متاحة للجمهور.
البث المباش���ر: يق���وم المركز بعمل بث مباش���ر لبعض 	 

الفعالي���ات الت���ي يعقده���ا المركز، مث���ل: برامج مقهى 
الحوار.
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4- قن���اة حوارات المملك���ة على موقع 
اليوتيوب:

ين من طرح تس���اؤالتهم على ضيوف  خدم���ة تمك���ن المهتمِّ
اللق���اء؛ حي���ث يت���م اإلعالن عن الضي���ف على موق���ع المركز 
وعلى موقع الجهة الخاصة بالضيف، ليتمكن الزوار من طرح 
األس���ئلة، والتصويت على األس���ئلة األكثر أهمية بالنس���بة 
إليهم؛ حيث يجيب ضيف اللقاء عن األسئلة العشرين األكثر 
تصويتًا. تم خالل هذا العام اس���تضافة الرئيس العام لرعاية 
الش���باب، صاحب السمو الملكي األمير عبد الله بن مساعد 

بن عبد العزيز.

حوارات المملكة باألرقام: 
عدد المسجلين بالموقع )01993( مسجاًل.	 
عدد األسئلة المطروحة )1843( سؤااًل.	 
عدد األصوات )685631( صوتًا.	 
عدد المشتركين بالقناة )5041( مشترك.	 
عدد المشاهدات )877733( مشاهدة.	 

5- حس���اب المركز على الس���ناب شات 
 :)tahcpanS(

أطلق المركز مؤخرًا حس���ابًا على تطبيق س���ناب شات؛ وذلك 
إلرس���ال رس���ائل مصورة وتس���جيل الفيدي���و، وإضافة نص 
ورس���ومات، والهدف من اس���تخدام التطبي���ق هو الوصول 

إلى أكبر شريحة مجتمعية
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الوفود 
الزائرة
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يق���وم مرك���ز المل���ك عب���د العزي���ز للح���وار الوطن���ي بتنظي���م 
واس���تقبال الوف���ود الرس���مية والدولي���ة، وكذل���ك الطالبية 
للمرك���ز؛ به���دف التعريف بالمرك���ز، وأعماله وأنش���طته، من 
خ���الل العروض التقديمية، وعرض تجربة المركز في مجاالت 
الح���وار، ويت���م خ���الل ذلك إه���داء إص���دارات المرك���ز للوفود 

الزائرة.

أواًل: الوفود الرسمية والدولية:
زيارة وفد من أعضاء الكونجرس األمريكي للمركز بتاريخ 	 

1435/11/9ه�. 
زيارة رئيس الوزراء األس���ترالي السابق كيفن رود للمركز 	 

بتاريخ 1435/12/29ه�.
زي���ارة مفتي جمهورية لبنان والوف���د المرافق له للمركز 	 

بتاريخ 1436/3/2ه�.
زي���ارة صاح���ب الس���مو الملك���ي الرئي���س الع���ام لرعاية 	 

الش���باب ألكاديمية الحوار للتدري���ب والوفد المرافق له 
بتاريخ 1436/3/16ه�.

زيارة الوفد وفد من أعضاء الكونجرس األمريكي للمركز 	 
بتاريخ 1436/6/10ه�.

زي���ارة نائ���ب وزي���ر الخارجي���ة النمس���اوي للمرك���ز بتاري���خ 	 
1436/6/18ه�.

زي���ارة مستش���ار الحكوم���ة الس���ويدية لح���وار الحضارات 	 
واألديان للمركز بتاريخ 1436/7/1ه�.

ثانيًا: الوفود الطالبية:
يق���وم المرك���ز في كل عام بالتنس���يق مع الم���دارس تمهيدًا 
لزي���ارات بع���ض الوف���ود الطالبي���ة للمرك���ز، به���دف تعريف 
الطالب بأنشطة المركز وبرامجه من خالل العروض المرئية، 
وتقدي���م إصدارات المركز، وتنفيذ برامج تدريبية في مهارات 
االتصال في الحوار يقدمها مدربون معتمدون لدى المركز. 

الوفود الزائرة
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البرامج 
الموجهة 
للشباب
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يقدم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني برامج ش���بابية 
تطوعية تستهدف الشباب والشابات؛ تهدف إلى إشراكهم 
ف���ي مختلف برامج المركز عامة والبرامج الخاصة بالش���باب، 
وتس���هم ف���ي تحقيق أه���داف المركز، ونش���ر رس���الته بين 
الفئات الش���ابة، وقد تنوعت البرامج واألنش���طة الش���بابية 

لهذا العام على النحو التالي: 

أواًل: المشاركة في اللقاءات الوطنية:
يحرص المركز على المش���اركة الش���بابية في جميع اللقاءات 
الوطني���ة للح���وار الفك���ري التي ينظمه���ا، ولق���اءات الخطاب 
الثقافي السعودي، كذلك جميع اللقاءات التحضيرية للحوار 
الوطن���ي، الندوات المقام���ة على هامش اللق���اءات؛ ليثري 

الشباب الحوار من خالل آرائهم وأطروحاتهم المتجددة. 

ثانيًا: مشاركات الشباب المحلية:

برنام���ج بيادر يتي���ح مختلف الفرص في المج���االت التطوعية 
للمشاركة في نشر ثقافة الحوار في المجتمع.

يتك���ون البرنام���ج م���ن الئح���ة تنظيمي���ة للعم���ل التطوع���ي، 
ومجموع���ة م���ن الف���رق التطوعي���ة الت���ي تقوم عل���ى إقامة 
البرامج المختلفة، وقد ش���ارك فري���ق بيادر للعمل التطوعي 
ف���ي المع���رض المصاح���ب للمجامي���ع التطوعي���ة، للتعريف 

البرامج الموجهة 
للشباب

بالمرك���ز والبرام���ج الش���بابية ل���ه، وتوزي���ع األدل���ة التعريفية، 
ودعوة الش���باب إلى االنضمام لها، من خالل االس���تمارات 
اإللكتروني���ة؛ حي���ث يت���م التس���جيل فوريًا في قاع���دة بيانات 

بيادر، ومن هذه المشاركات:

المش���اركة في فعاليات ملتقى شباب الرياض، والذي 	 
نظمه مكتب النسيم للدعوة واإلرشاد.

المش���اركة ف���ي فعاليات الحمل���ة الوطنية تحت ش���عار 	 
"وطننا أمانة"، والتي نظمتها إمارة منطقة الرياض.

المش���اركة في ملتقى رس���الة س���الم، وال���ذي نظمته 	 
جامعة الملك سعود

المش���اركة ف���ي ع���دد م���ن البرام���ج اإلذاعي���ة والمرئية، 	 
وكذل���ك في مجال النش���ر الصحفي من أج���ل التعريف 
ببرامج المركز الموجة إلى الشباب وأنشطته وفعالياته، 
ودعوة الش���باب للمشاركة واالس���تفادة من الفعاليات 

القادمة.
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ثالثًا: برنامج مقهى الحوار: 

يع���د برنامج مقهى الحوار من أكثر البرامج الجاذبة للش���باب، 
وه���و ملتقى حواري ش���هري يقام في أح���د األماكن العامة 
أو ف���ي مقر المرك���ز، يكون فيه الحوار ح���ول موضوع يختاره 
الش���باب ي���دار من قب���ل ش���خصية إعالمية ش���ابة ذات خبرة 
في إدارة الحوار، أو تتم اس���تضافة شخصية من المشاهير، 

وإقامة الحوار معها.

رابعًا: قاعدة بيانات بيادر للعمل 
التطوعي: 

ه���ي قاعدة لتفعيل الدور التطوعي في نش���ر ثقافة الحوار 
في المجتمع، يق���وم على إتاحة فرص التطوع في مختلف 
برام���ج المركز، ليس���هم المتطوعون من خ���الل أعمالهم في 
نش���ر ثقافة الح���وار، وقد بلغ ع���دد المتطوعين ف���ي برنامج 
بي���ادر ما يزيد على 1500 ش���اب وش���ابة يش���اركون في كل 

أنشطة المركز وفعالياته.

جدول رقم )14( يوضح المقاهي الحوارية المقامة خالل العام )1435-1436ه�(

مقر المقهىعدد الحضورتاريخ إقامة المقهىعنوان اللقاءم

أكاديمية الحوار للتدريب40 شابًا1435/12/28ه�اإلعالم الجديد1

200 شاًب 1436/1/12ه�حوار مفتوح2
أكاديمية الحوار للتدريبوشابة

أكاديمية الحوار للتدريب40 شابًا1436/3/17ه�صوتك الداخلي 3

مقهى عنوان القهوة80 شابًا1436/5/24ه�كيف تسّوق نفسك؟ 4

فرع المركز بالمنطقة 30شابًا1436/7/11ه�حوار الرياديون5
الشرقية

أكاديمية الحوار للتدريب200 شابًا1436/7/18ه�اإلرهاب واإلعالم6

مقهى حواري بمناسبة اليوم العالمي 7
أكاديمية الحوار للتدريب200 شابًا1436/8/15ه�لمكافحة المخدرات
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خامسًا: مشروع قافلة الحوار: 

هو أحد البرامج الشبابية التطوعية، ويهدف إلى نشر ثقافة 
الح���وار بين أوس���اط المجتمع والتدريب عل���ى مهارات الحوار 
وآدابه، ونش���ر قيم الوسطية واالعتدال والتسامح، وتفعيل 
دور العم���ل التطوع���ي لنش���ر ثقاف���ة الح���وار ف���ي المجتمع 
م���ن خ���الل قافلة م���ن الس���يارات تجوب مختل���ف محافظات 
المملك���ة وقراها، ويصاحبها العديد من الفعاليات من توزيع 
إلص���دارات المرك���ز وإقامة ال���دورات والتجول ف���ي األماكن 
العامة وانتهاء باالتفاق مع خطيب الجمعة لتخصيص الخطبة 
عن قيم الوس���طية واالعتدال وتوزي���ع إصدارات المركز على 

المصلين.

سادسًا: برنامج سفير للحوار الحضاري:

برنامج تكمن رؤيته في تحقيق التفاهم بين الش���عوب، من 
خالل تفه���م الثقافات األخرى وتقبله���ا، والعمل على تعزيز 
المب���ادئ المش���تركة، وتجن���ب الخالف���ات؛ وذل���ك م���ن خالل 
عق���د لقاءات تس���عى إل���ى تعزي���ز العالقات بين الش���عوب 
والثقاف���ات المختلف���ة، وترس���يخ مفه���وم الح���وار الحضاري؛ 
حي���ث ت���م خالل هذا العام عقد لقاء الس���يدات الس���عوديات 

واألمريكيات الثاني خالل العام 1435ه�/1436ه�

من أهداف اللقاء:
التعري���ف بمرك���ز المل���ك عب���د العزي���ز للح���وار الوطني، 	 

وبرنامج س���فير للحوار الحضاري ودوره في فتح قنوات 
التواصل مع اآلخر.

إنش���اء حوار فعال بين المشاركات من الدولتين لإلجابة 	 
عن تساؤالتهن فيما يخص الموضوعات المطروحة.

مناقشة بعض القضايا االجتماعية والثقافية.	 
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سابعًا: برنامج تمكين:

يعمل البرنامج من خالل ورش عمل حوارية تش���جع الش���باب 
والش���ابات عل���ى التفكير في صنع المبادرات ومس���اعدتهم 
عل���ى بلورته���ا بطرائ���ق عملية قابل���ة للتطبي���ق، وتبصيرهم 
بآليات تفعيلها، ثم إرسالها إلى جهة االختصاص لالستفادة 
منها، ومتابعة نجاح المبادرات تحفيزًا للش���باب، أقيمت هذا 

العام ورش عمل مع أصحاب المبادرات التالية:
مب���ادرة )أعطني وأعطيك( آلة إع���ادة تدوير بمردود   1-
مال���ي على هيئة كوبونات يمكن اس���تخدامها مع الش���ركات 

المساهمة.
مب���ادرة )خذ بي���دي( توفر أماكن وخدم���ات لتوظيف   2-
وتوجيه طاقات الش���باب والش���ابات عبر توفير وظائف جزئية 

للطالب والطالبات للتدريب والخبرة قبل تخرجهم.
مب���ادرة )منصة الف���ن( توفير منصة س���نوية للفن   3-
الحديث واألصيل تحوي أرقى ساحات العرض؛ بحيث تسهم 
في اس���تقطاب الموهوبي���ن في مجاالت الفن���ون، وتجمع 

المهتمين من الشباب بالفنون.

من أهداف البرنامج:

إكساب الشباب والشابات المهارات للمشاركة اإليجابية 	 
في تنمية المجتمع.

إط���الق مبادرات قابلة للنقاش والتطبيق تخدم القضايا 	 
الشبابية، وتسهم في الرقي بالوطن.

تفعيل دور الشباب في حل القضايا واستغالل طاقاته.	 
تفعيل أثر الش���باب من خالل المش���اركة بآراء ومبادرات 	 

تفعل خطط التنمية.

ثامنًا: برنامج الزيارات:

يهدف البرنامج إلى زيارة الجامعات والمدارس عبر إقامة ركن 
تعريفي بأنش���طة المرك���ز، باإلضافة إلى اس���تقبال الوفود 
الشبابية الزائرة للمركز لغرض التعرف إليه وبرامجه الشبابية، 

ومن أبرز ما تم خالل هذا العام:

زيارة جامعة األمير سلطان بن عبد العزيز.	 
استقبال وفد من جامعة شقراء.	 
استقبال وفد من تعليم القنفذة.	 
زيارة إدارة النشاط الطالبي بوزارة التعليم.	 
زيادة فرع الندوة العلمية للشباب اإلسالمي. 	 
زيارة جمعية الكشافة العربية السعودية.	 

تاسعًا: ديوانية الحوار:

تق���وم فكرة ديوانية الح���وار بتقديم مكان متميز ليكون حضنًا 
للش���باب؛ بحيث يستهدفه الش���باب لقضاء أوقات فراغهم، 
وعق���د االجتماعات، م���ع توفير اإلمكان���ات التقنية من أجهزة 
كمبيوت���ر وش���بكة اإلنترنت، وكذل���ك إمكاني���ة الحصول على 
خدم���ة الضياف���ة الذاتية طوال الوقت. وق���د عقد فيها خالل 

هذا العام:
االجتماع األول لمجموعة بريميديا.	 
اجتماع طالب اإلع���الم واالتصال بجامعة اإلمام بوكيل 	 

كلية اإلعالم واالتصال.

عاشرًا: حوارنا فن:
القيام بنش���اط ثقافي وفني مشترك يجمع الشباب، ويتم 
من خالله تبادل المعارف والخبرات الثقافية من خالل الحوار.

الحادي عشر: المجالس الشبابية بإمارات 
المناطق:

يس���عى المرك���ز م���ن خ���الل البرام���ج الموجهة إلى الش���باب 
بالتعاون مع المجالس الشبابية بالمناطق إلى أن تكون تلك 
المجالس الش���بابية التابع���ة إلمارات المناط���ق نافذة لبرامج 
المرك���ز الش���بابية في تحقيق أهداف المركز ونش���ر رس���الته 
ف���ي الفئات الش���ابة، وتنفيذ برامجها، وتعزي���ز ثقافة الحوار 
بطرائ���ق وأس���اليب متنوع���ة تناس���ب البيئ���ة االجتماعية بكل 
منطق���ة، وتوس���يع قاعدة بيان���ات بيادر ف���ي المناطق، حيث 
سيتم تفعيل المرحلة األولى من الشراكة باستضافة رؤساء 

سبعة مجالس شبابية.
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ب����رام����ج م��ش��رف��ي 
المناطق ومشرفاتها
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برامج مشرفي 
المناطق ومشرفاتها

يعم���ل المركز على نش���ر ثقافة الحوار ف���ي مناطق المملكة 
وف���ق ضوابط محددة، وبصورة منظم���ة وموحدة عن طريق 
المش���رفين والمشرفات للتواصل مع المجتمع بكل شرائحه 
وأطيافه؛ وذلك بإقام���ة العديد من البرامج الحوارية، والتي 
تش���مل )دورات تدريبية، محاضرات تثقيفية، ندوات حوارية، 
أركان تعريفية، ورش عمل، حلقات نقاش، زيارات تعريفية(؛ 

لجعل الحوار سلوكًا للحياة.
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ج���دول رق���م )15( يوضح إحصائية عامة ألنش���طة مش���رفي المناطق ومش���رفاتها خالل العام 
)1435-1436ه�( 

جدول رقم )16( يوضح إحصائية عامة للبرامج الحوارية المنفذة خالل العام )1435-1436ه�(

العدداإلحصائياتم

1826البرامج المنفذة1

249058المستفيدين2

32313اإلصدارات3

63240الحقائب التدريبية4

العددالجهةم

535دورات تدريبية1

321زيارات تعريفية2

236محاضرات تثقيفية3

196أركان تعريفية4

197حلقات نقاش5

181ندوات حوارية6

160ورش عمل7
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رسم بياني رقم )9( يوضح إحصائية عامة للبرامج الحوارية المنفذة خالل العام ) 1435-1436ه� (
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جدول رقم )17( يوضح برامج المشرفين المنفذة للعام )1435-1436ه�( موزعة على مناطق المملكة

الدورات المنطقة
التدريبية

الندوات 
الحوارية

المحاضرات 
التثقيفية

األركان 
التعريفية

الزيارات 
التعريفية

حلقات 
نقاش

المجموعورش عمل

16121267121277الرياض

7--1-411الباحة

43-117-1933الجوف

14125553-125القصيم

2012121212121292نجران

39--2431011جازان

74224121242015217مكة المكرمة

6720121172-16المنطقة الشرقية

1212121212121284الحدود الشمالية

1351791339تبوك

25--62197المدينة المنورة

37--1116514حائل

22778105941308170785االجمالي
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حلقات ورش عمل
نقاش

الزيارات 
التعريفية

األركان 
التعريفية

الدورات 
الحوارية

الدورات 
التدريبية

المحاضرات 
التثقيفية

المنطقة 
الشرقية

المدينة جازان
المنورة

القصيم الباحةالجوفنجران ال����ح��دود الرياض
الشمالية

مكة 
المكرمة

حائلتبوك

رسم بياني رقم )10( يوضح برامج المشرفين المنفذة للعام )1435-1436ه�( موزعة على مناطق المملكة
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جدول رقم )18( يوضح برامج المشرفات المنفذة للعام )1435-1436ه�( موزعة على مناطق المملكة

الدورات المنطقة
التدريبية

الندوات 
الحوارية

المحاضرات 
التثقيفية

األركان 
التعريفية

الزيارات 
التعريفية

حلقات 
نقاش

المجموعورش عمل

135116510151الرياض

17883129360الباحة

54291214231716165المنطقة الشرقية

36242825242424185المدينة المنورة

3310381450تبوك

97610106654عسير

49142615131212141حائل

1911208121062الجوف

37353150063جازان

2512090037نجران

121712106048الحدود الشمالية

3471314251814125القصيم

308103131102192115901,041االجمالي:
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المنطقة 
الشرقية

المدينة جازان
المنورة

ال����ح��دود الرياضالباحةالجوفنجرانالقصيم
الشمالية

تبوكعسير حائل

حلقات ورش عمل
نقاش

الزيارات 
التعريفية

األركان 
التعريفية

الدورات 
الحوارية

الدورات 
التدريبية

المحاضرات 
التثقيفية

رسم بياني رقم )11( يوضح برامج المشرفات المنفذة للعام )1435-1436ه�( موزعة على مناطق المملكة
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الحقائب واإلصدارات

يت���م تزوي���د المش���رفين والمش���رفات بع���دد م���ن الحقائ���ب 
التدريبي���ة واإلص���دارات الخاص���ة بالمرك���ز لتغطي���ة احتياجات 
التدري���ب، وت���م توزي���ع عدد م���ن الحقائب واإلص���دارات في 

المرحلة الثالثة، وهي على النحو التالي:   

جدول رقم )19( يوضح عدد اإلصدارات الموزعة من قبل مش���رفي المناطق ومش���رفاتها للعام 
)1435-1436ه�(

عدد اإلصداراتاإلصداراتم

4050التربية بالحوار1

3721الحوار األسري – التحديات والمعوقات2

3511أسرار الحوار واإلقناع3

3475هندسة الحوار4

3176تعزيز ثقافة الحوار5

2580مكانة الحوار ومعوقاته6

1755دور معلم التربية اإلسالمية7

رسم بياني رقم )12( يوضح عدد اإلصدارات 
الموزعة من قبل مشرفي المناطق 

ومشرفاتها للعام )1435-1436ه�(
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ج���دول رق���م )20( يوضح عدد الحقائب الموزعة من قبل مش���رفي المناطق ومش���رفاتها للعام 
)1435-1436ه�(

رس���م بياني رق���م )13( يوضح عدد الحقائب الموزعة من قبل مش���رفي المناطق ومش���رفاتها 
للعام )1435-1436ه�(

عدد اإلصداراتاإلصداراتم

13080مهارات االتصال في الحوار1

6480المحاور الناجح2

5160حوارنا مع أبنائنا3

3960الحوار الزوجي4
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