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المــقــدمـــة

احلمد هلل على نعمة التوحيد والوحدة وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد بن عبداهلل وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد: 

فمع انطالقة م�سرية مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني التي حتظى بالرعاية الكرمية من لدن خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ و�سمو ويل العهد الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
وفقهما اهلل ملا فيه خري البالد والعباد ـ وهو ُيعنى بتحقيق اأهدافه وغاياته النبيلة، الذي ياأتي يف مقدمتها ن�سر ثقافة 
يف  وفئاته  اأطيافه  بكافة  املجتمع  واإ�سراك  الوطنية،  الوحدة  وتر�سيخ  الأ�سيلة،  الإ�سالمية  الثوابت  اإطار  يف  احلوار 
مناق�سة الق�سايا واملو�سوعات الوطنية �سواء على امل�ستوى الفكري، اأو املجتمعي، اأو ما يلوح من ق�سايا مهمة يحر�ص 

املجتمع على بحثها ونقا�سها حتت مظلة تكفل لها بيئة نقا�ص مثمرة.
ا ينبثق من روؤية علمية ر�سينة، واآليات تنفيذ جمدولة  اإن الآمال املتوخاة من هذا امل�سروع احل�ساري تتطلب عماًل جادًّ
التي نظمها  ال�سبعة  الوطنية  اللقاءات  البناء، وهذا ما حققته  التوا�سل  اإىل  ت�سعى  برامج جمتمعية  وتفعيل  زمنيا، 
فكرية  بني  متنوعة  فجاءت  املجتمع،  �سرائح  معظم  مت�ص  التي  الوطنية  الق�سايا  انتقاء  فيها  روعي  حيث  املركز؛ 
ع نطاق امل�ساركة فيها من خالل  ا؛ اإذ و�سِّ وثقافية، وتعليمية وعملية وخدمية، وكانت م�سريتها حافلة بالتطور كيًفا وكمًّ
مبو�سوع  ال�سلة  ذات  العلمية  واملراكز  اجلامعات  يف  وذلك  الرئي�سة،  للقاءات  م�ساحبة  ولقاءات  عمل  ور�ص  عقد 
اللقاء، كما تنوعت اآلية تنظيمها باإ�سراك اأ�سحاب القرار، وممثلني لهم يف املوؤ�س�سات التي لها �سلة مبا�سرة مبو�سوع 
اللقاء يف اللقاءات التح�سريية واللقاء اخلتامي، ومل ُيقت�سر على ذلك، بل اأُتيحت امل�ساركة العامة املبا�سرة جلميع 
�سرائح املجتمع اأثناء عقد اللقاءات من خالل ا�ستقبال الآراء عرب املوقع الإليكرتوين للمركز؛ اإميانًا باأهمية ال�ستماع 

اإىل وجهات النظر املتنوعة حول ما يدور يف اأجواء احلوار من طروحات واأفكار.
التي  الت�سال  التدريبية على مهارات  الربامج  املجتمعي من خالل  التوا�سل  املركز �سرورة  راأى  ومب�سرية متوازنة 
يتم تفعليها على مدار العام؛ حيث ي�ستفيد منها �سريحة كبرية من التعليم العام، والتعليم العايل، وبع�ص املوؤ�س�سات 
احلكومية والأهلية، وقد لقيت �سدى طيًبا، اإذ بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه الربامج اأعداًدا تعك�ص التفاعل املجتمعي 

الهادف معها.
وعلى �سعيد البحث العلمي، وجه املركز عنايته لإعداد الدرا�سات ال�ستطالعية، التي تهتم بالراأي العام، وكذلك 
)املاج�ستري  الأكادميية  الدرا�سات  َدْعم  واأي�سًا  احلــوار،  مو�سوعات  يف  واملوؤلفات  الإ�سدارات  طباعة  بتبني  اهتم 
والدكتوراه(، واقتناء الكتب التي تتناول احلوار ب�ستى �سوره؛ ما جعل مكتبته تزخر بامل�سادر الرائدة يف مو�سوعات 

احلوار؛ وتتيح الفر�سة للموؤلفني والدار�سني والقراء التوا�سل مع املركز، وال�ستفادة من مكتبته ب�سفة م�ستمرة.
واإننا يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ن�سعى �سمن خطة ا�سرتاتيجية �ساملة اإىل تاأ�سيل احلوار وجعله طبع 
من طباع املجتمع ال�سعودي وكذلك اأن يكون املركز ج�سرًا من ج�سور التوا�سل بني املجتمع و�سانع القرار واإن ن�ساط 

املركز يف بث الوعي باأهمية برامج التجديد والتطوير التي ي�ستهدفها املجتمع ال�سعودي.
ولذلك فاإن نتائج اللقاءات وا�ستطالعات الراأي العام والدرا�سات تاأخذ اهتمامًا كبريًا من املركز يف �سبيل ال�ستفادة 

منها على اأر�ص الواقع. 
وعلى �سعيد التفاعل املوؤ�س�سي رحب املركز يف هذا العام 1429/1428هـ مببادرة كثري من اجلامعات، واملوؤ�س�سات 

بعقد مذكرات �سراكة، تت�سمن بنودها اأوجه تعاون تهدف اإىل تعزيز وحتقيق اأهدف احلوار الوطني. 

الأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
في�صل بن عبدالرحمن بن معّمر
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عناصر التقرير

�للقاء�ت �لوطنية للحو�ر �لفكري�أواًل

�ل�شر�كة مع �جلهات ذ�ت �لعالقةثـــانــــــياً

�لتدريب على ثقافة �حلو�رثـــالـــــثـاً

�لدر��شات و�لبحوث و�لن�شرر�بـــــــــعاًً

�لن�شاطات �الإعالمية و�لعالقات �لعامةخام�شاً

قاعدة معلومات حو�ر�شـــاد�شاً

تقنية �ملعلومات�شـــــابعاً

�حلو�ر�ت �لنوعيةثـــــامناً

�لن�شاطات �لدولية و�حلو�ر �خلارجيتــــا�شعاً





اللقاءات الوطنية
للحوار الفكري
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تعد  اللقاءات الوطنية للحوار الفكري من اأبرز فعاليات واأن�سطة املركز؛ اإذ يقوم املركز 
بعقد لقاء �سنوي يتناول الق�سايا الوطنية املهمة يف خمتلف املو�سوعات، ويعنى املركز بو�سع 
املحاور والآليات املالئمة لتلك الق�سايا، كما يحر�ص على تنوع امل�ساركة من قبل فئات املجتمع 
عامًة وممن لهم �سلة بتلك الق�سايا، وميهد املركز لتلك اللقاءات بعقد لقاءات حت�سريية 
يف جميع مناطق اململكة؛ لالإفادة منها يف اإثراء حماور اللقاء اخلتامي، و يت�سرف امل�ساركون 
يف اللقاء اخلتامي للحوار الفكري بعد ذلك بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز ــ حفظه اهلل ـــ وت�سليمه نتائج تلك اللقاءات.

وقد حظي املركز ب�سرف تنظيم �سبعة لقاءات رئي�سة، وجاري الإعداد الآن لتنظيم اللقاء 
الثامن على م�ستوى اململكة.

اللقاءات الوطنية ال�صابقة:
�للقاء �لوطني �الأول:

�لعالقات و�ملو�ثيق �لدولية و�أثر فهمهما على �لوحدة �لوطنية
مدينة �لريا�ض )منطقة �لريا�ض(

عقد هذا اللقاء ما بني فرتة 15 -18 ربيع الأول 1424هـ ، املوافق 17-19 /2003/5 م

وكان عدد امل�ساركني )30( م�ساركًا من خمتلف العلماء واملفكرين واملثقفني باململكة.

�للقاء �لوطني �لثاين:
�لغلو و�العتد�ل: روؤية منهجية �شاملة

مكة �ملكرمة )منطقة مكة �ملكرمة(
عقد هذا اللقاء ما بني فرتة 4-8 ذي القعدة 1424هـ ، املوافق 27-31/ دي�سمرب 2003 م.

وكان عدد امل�ساركني )46( م�ساركًا و)10( م�ساركات

�للقاء �لوطني �لثالث:
�ملر�أة.. حقوقها وو�جباتها وعالقة �لتعليم بذلك

�ملدينة �ملنورة )منطقة �ملدينة �ملنورة(
عقد هذا اللقاء ما بني فرتة 24-26 ربيع الآخر 1425هـ ، املوافق 12-14 يونيو 2004 م.

وكان عدد امل�ساركني )35( م�ساركًا و )35( م�ساركة، من خمتلف مناطق اململكة.
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�للقاء �لوطني �لر�بع:
ق�شايا �ل�شباب... �لو�قع و�لتطلعات

�لظهر�ن )�ملنطقة �ل�شرقية(
عقد هذا اللقاء ما بني فرتة 24-26 �سوال 1425هـ ، املوافق 7-9 دي�سمرب 2004م.

وكان عدد امل�ساركني وامل�ساركات )102(

بواقع )20( م�ساركًا و )20( م�ساركة ، وعدد امل�ساركني من فئة ال�سباب )31( �سابًا ، وعدد 
امل�ساركات من فئة ال�سابات )31( �سابة، من خمتلف مناطق اململكة

)ق�سايا  حول  الرابع  للقاء  حت�سريية  حوارية  عمل  ور�ــص  اإقامة  فكرة  املركز  تبنى  وقد 
الرئي�ص، وذلك من  اللقاء  اململكة �سبقت  والتطلعات( يف جميع مناطق  الواقع  ال�سباب... 
تاريخ 12-1425/8/29هـ ، املوافق 9/26 -2004/10/13م، وذلك مب�ساركة )650( �سابًا 
وفتاة ميثلون خمتلف التوجهات يف جميع مناطق اململكة، ومت تر�سيح امل�ساركني وامل�ساركات 
من فئة ال�سباب املميزين للقاء الوطني الرابع للحوار الفكري ممن �ساركوا يف هذه الور�ص 

التح�سريية.

�للقاء �لوطني �خلام�ض:
نحن و�الآخر... روؤية وطنية م�شرتكة للتعامل مع �لثقافات �لعاملية

مدينة �أبها )منطقة ع�شري(
عقد هذا اللقاء ما بني فرتة 11-1426/11/13هـ ، املوافق 13-16 دي�سمرب 2005م.

وكان عدد امل�ساركني  )35( م�ساركًا و )35( م�ساركة، من خمتلف مناطق اململكة.

وقد نفذ املركز لقاءات حت�سريية �سبقت اللقاء الرئي�ص يف املناطق كافة �سارك فيها قرابة 
)780( م�ساركًا وم�ساركة بواقع )30( م�ساركًا و )30( م�ساركة لكل منطقة خالل الفرتة 

من 3/15 -1426/10/14هـ ، املوافق 4/24-2005/11/16م.

وقد مت جمع التو�سيات والنتائج جلميع هذه اللقاءات واإحالتها اإىل جلنة علمية خمت�سة 
باملركز لدرا�ستها وبلورتها، وال�ستفادة منها يف اللقاء اخلتامي.



الـسـنـوي التـقــريــر 

10

�للقاء �لوطني �ل�شاد�ض
�لتعليم... �لو�قع و�شبل �لتطوير

مدينة �شكاكا )منطقة �جلوف(
عقد هذا اللقاء يف الفرتة  7 ـــ 9 ذي القعدة 1427هـ املوافق 28 ــ 30 نوفمرب 2006م

وكان عدد امل�ساركني )45( م�ساركًا و )45( م�ساركة.

1427/4/8هـ  الفرتة  خالل  اململكة  مناطق  جميع  يف  حت�سريية  لقاءات  املركز  نفذ  وقد 
املوافق   2006/5/6م اإىل الفرتة 1427/10/16هـ املوافق 2006/11/7م، 

وكان عدد امل�ساركني )30( م�ساركًا و)30( م�ساركة من خمتلف مناطق اململكة

�للقاء �لوطني �ل�شابع
جماالت �لعمل و�لتوظيف: حو�ر بني �ملجتمع وموؤ�ش�شات �لعمل

مدينة بريدة )منطقة �لق�شيم(
 عقد هذا اللقاء يف الفرتة 16 - 17 ربيع الآخر 1429هـ املوافق 22 - 23 اأبريل 2008م. 

�سارك فيها )40( م�ساركًا و )40( م�ساركة ، من خمتلف مناطق اململكة. و�سبق هذا اللقاء 
وهي  اخلتامي،  اللقاء  قبل  اململكة  بع�ص مدن  املركز يف  اأقامها  لقاءات حت�سريية  خم�سة 
مناق�سة  يف  فعالياتها  من  لالإفادة  وذلــك  الريا�ص(   - تبوك   - جدة  اأبها-   - )الظهران 
بع�ص الق�سايا، واملحاور التي تت�سل بالأنظمة والت�سريعات ذات العالقة، وعر�ص اجلوانب 
الجتماعي  التثقيف  اأهمية  واإبـــراز  واخلــا�ــص،  العام  القطاعني  يف  بالتوظيف  املرتبطة 
برامج  من  حتتاجه  وما  الوظائف،  توطني  يف  الفاعلة  ال�سبل  واإي�ساح  العمل،  جمالت  يف 
تدريبية، والرتكيز يف ذلك كله على الروؤية امل�ستقبلية للمملكة، وما يتعلق بامل�ساريع التنموية 

والقت�سادية.
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من  العمل  جمــالت  يف  الخت�سا�ص  ذوي  بع�ص  التح�سريية  اللقاءات  هــذه  يف  و�ــســارك 
�سرائح  من  وغريهم  العمل  وطالبو  والفتيات  ال�سباب  وبع�ص  واخلا�ص،  العام  القطاعني 
املجتمع ال�سعودي، كما ي�سارك ممثلون لعدد من املوؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة، وتقوم 
العمل  موؤ�س�سات  وممثلي  وامل�ساركات  امل�ساركني  بني  مبا�سر  حوار  على  فيها  احلوار  اآلية 

احلكومية والأهلية، وذلك لإثراء اللقاءات، واخلروج بنتائج مثمرة.

اأهداف اللقاء:

والتوظيف، وحتديد اأهم الق�سايا التي تواجهه. العمل  جمالت  واقع  درا�سة   •

واقع جمالت العمل، وال�سبل الالزمة لتطويره. نحو  املجتمع  روؤية  اإىل  التعرف   •

التجارب واخلربات من ذوي الخت�سا�ص يف القطاعني العام واخلا�ص. من  الإفادة   •

والتوظيف. العمل  جمالت  تطوير  يف  ت�سهم  وتو�سيات  مبقرتحات  اخلروج   •

حماور اللقاء:

البطالة. م�سكلة  الأول:  املحور   •

املحور الثاين: عمل املراأة.  •

املحور الثالث: واقع العمل ومطالب املجتمع.  •

املجتمع. ومطالب  التوظيف  واقع  الرابع:  املحور   •

م�ستقبلية. ا�سرتاتيجية  نظرة  وال�سيا�سات،  والت�سريعات  الأنظمة  اخلام�ص:  املحور   •
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ر�صم بياين يو�صح عدد امل�صاركني وامل�صاركات يف اللقاءات الوطنية
بــيان اإح�صائي للم�صاركني وامل�صاركات يف اللقاءات الوطنية للحوار الفكري

الذين بلغ عددهم )3007( م�صاركًا وم�صاركة من العلماء واملفكرين واملثقفني

املجموعامل�صاركاتامل�صاركونالعنواناللقاء

العالقات واملواثيق الدولية، واأثر فهمهما على الأول
30-30الوحدة الوطنية

461056الغلو والعتدال روؤية منهجية �ساملةالثاين 

353570املراأة حقوقها  وواجباتها وعالقة التعليم بذلكالثالث

الرابع

ق�سايا ال�سباب الواقع والتطلعات
الرئي�ص" 5151102"اللقاء 

ق�سايا ال�سباب الواقع والتطلعات
" التح�سريية  325325650" اللقاءات 

اخلام�س

نحن والآخر روؤية وطنية م�سرتكة للتعامل مع 
353570الثقافات العاملية " اللقاء الرئي�ص "

نحن والآخر روؤية وطنية م�سرتكة للتعامل مع 
390390780الثقافات العاملية " اللقاءات التح�سريية "

ال�صاد�س

التعليم الواقع و�سبل التطوير
" الرئي�ص  454590" اللقاء 

التعليم الواقع و�سبل التطوير
" التح�سريية  390390780" اللقاءات 

 جمالت العمل والتوظيف:  حوار بني املجتمع ال�صابع 
150150300وموؤ�س�سات العمل " اللقاءات التح�سريية "

جمالت العمل
الرئي�ص" 4040180"اللقاء 

153714713007املجموع
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الشراكة مع الجهات ذات العالقة  
يعد  ن�سر ثقافة احلوار من اأبرز الأهداف الإ�سرتاتيجية التي ي�سعى مركز امللك عبدالعزيز 
اأ�ساليب  واأ�سلوبا من  املجتمع  ت�سحى عادة من عادات  لكي  اإىل حتقيقها،  الوطني  للحوار 
التعامل ، ومن هنا تربز اأهمية عقد اتفاقيات ال�سراكة والتعاون والتفاهم بني املركز وبني 
لن�سر  اإىل طرح م�ساريع متقدمة  املركز  التفاقيات ي�سبو  الوطنية، فعرب هذه  القطاعات 

ثقافة احلوار والو�سول بها اإىل خمتلف �سرائح املجتمع وخ�سو�سا فئة ال�سباب.

ويف ظل هذا الأفق بداأ املركز بتوقيع عدد )7( من مذكرات تفاهم و�سراكة مع عدة جهات 
حكومية وهي:

1- وزارة التربية والتعليم
يوم الأحد 1428/8/27هـ  املوافق 2007/11/9م

وتركز جمال التعاون بني املركز والوزارة على العديد من النقاط اأهما:
والدرا�سات  البحوث  واإعـــداد  املجتمع،  فئات  بني  احلــوار  ثقافة  ن�سر  تعزيز  على  العمل 
واإقامة  والو�سطية  والت�سامح  احلــوار  ثقافة  ن�سر  حول  تدريبية  برامج  وتنفيذ  امل�سرتكة، 

القاءات والندوات احلوارية لفئة ال�سباب.



الـسـنـوي التـقــريــر 

14

2- الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
يوم ال�سبت 1429/2/16هـ املوافق 2008/2/23م

وتركز جمال التعاون بني املركز والرئا�صة العامة لرعاية ال�صباب على العديد 
من النقاط اأهما:

العمل على تعزيز ن�سر ثقافة احلوار بني فئات املجتمع ال�سبابي والريا�سي، واإعداد البحوث 
ن�سر  حول  تدريبية  برامج  وتنفيذ  والريا�سة،  ال�سباب  جمالت  يف  امل�سرتكة  والدرا�سات 
ثقافة احلوار والت�سامح والو�سطية والعتدال، وتفعيل دور الأندية الريا�سية وبيوت ال�سباب 

لتحقيق ن�سر ثقافة احلوار واإقامة لقاءات وندوات حوارية يف جمايل ال�سباب والريا�سة.

وحر�سًا من املركز على الو�سول اإىل اجلامعات من طالب واأع�ساء هيئة تدري�ص فقد مت 
التوقيع مع عدد من اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية وهي:

اليوم والتاريخاجلهةم

الثالثاء 1429/2/19هـ جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية1
املوافق 2008/2/26م

الأحد 1429/2/24هـ جامعة امللك �سعود2
املوافق 2008/3/2م

الثالثاء 1429/4/16هـ جامعة الق�سيم3
املوافق 2008/4/23م

الأربعاء 1429/4/17هـ املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني و املهني4
املوافق 2008/4/24م

الأربعاء 1429/4/17هـ جامعة حائل5
املوافق 2008/4/24م
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وتركز جمال التعاون بني املركز و اجلامعات على العديد من النقاط اأهما:
العمل على اإعداد البحوث والدرا�سات امل�سرتكة وجتهيز ا�ستبانات ا�ستطالع الراأي والتعاون 
يف جمال املراجعة العلمية واللغوية والتحريرية للمواد العلمية يف جمالت احلوار والرتجمة 
الدقيقة للغات احلية، وتنفيذ برامج تدريبية فعالة لبناء ثقافة احلوار والرتابط الجتماعي 
للجميع وللتغلب على معوقات انت�سار ثقافة احلوار والت�سامح والو�سطية والعتدال، والتعاون 

بني الطرفني يف لقاءات الوفود املعنية بق�سايا احلوار والثقافة ال�سعودية لكل منهما.

وكان من ثمار هذه التفاقيات توقيع م�صروع )الدرا�صة التقوميية ملركز امللك عبدالعزيز 
 للحــوار الوطنــي( تقــوم بــه عمــادة التطوير الأكادميــي بجامعة الق�صــيم، مبــدة زمنية

تقدر بـ )14( �صهرًا.

جامعة المام حممد بن �صعود الإ�صالمية

جامعة الق�صيم

جامعة امللك �صعود

جامعة حائل
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ومن أبرز أهداف الدراسة: 
وباأن�سطته،  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مبركز  املواطنني  وعي  مدى  حتديد   •

وبراجمه.

حتديد الربامج والفعاليات الأكرث قبوًل وفعالية والتي يقوم املركز على تنفيذها، ومدى   •
ر�سى املواطنني عنها ب�سكل خا�ص، وعن املركز ب�سكل عام.

باأفراده  واملجتمع  املركز  بني  التفاعل  لزيادة  الالزمة  والو�سائل  الأ�ساليب  درا�سة   •
وموؤ�س�ساته.

احلكومي  للجهاز  العادي،  للمواطن  املا�سية  الفرتة  خالل  املركز  حققه  ما  حتديد   •
والدولة، وملوؤ�س�سات املجتمع القت�سادية والجتماعية.

اأن يقوم بها املركز حاليًا وم�ستقبال، بناء على مدى فاعلية  حتديد الأعمال التي ميكن   •
خمرجات اأعمال املركز.

ال�ست�سارات،  جمال  يف  املركز  بها  يقوم  اأن  ميكن  التي  واجلوانب  الأبعاد  حتديد   •
الدرا�سات والبحوث وا�ستطالعات الراأي العام، مما ميكنه من تقدمي الراأي وامل�سورة 

ال�سرتاتيجية للدولة واملجتمع، بجانب الأدوار الأ�سا�سية له.

اأثر الربامج التدريبية التي قدمها املركز لأكرث من 35000 متدرب/ ومتدربة،  قيا�ص   •
احلياة  يف  واأثــرهــا  امل�ستفيدين،  لــدى  احلـــواري  الوعي  تنمية  يف  الــربامــج  تلك  واأثــر 

العلمية/ العملية لديهم.



التدريب على ثقافة الحوار
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وتكري�سها  احلــوار  ثقافة  بتوطني  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  يضطلع 
التدريبية  واإ�سدار احلقائب  التدريبية،  وامل�سروعات  الور�ص  تنظيم  املجتمع من خالل  يف 

املتخ�س�سة يف ثقافة احلوار واإعداد املدربني.

 ويعد م�سروع التدريب املجتمعي لن�سر ثقافة احلوار اأحد امل�ساريع التي اأطلقها مركز امللك 
املجتمع‘  يف  وقيمه  و�سلوكياته  ومهاراته  احلوار  ثقافة  لن�سر  الوطني؛  للحوار  العزيز  عبد 
والب�سرية  ــة  والإداري الفنية  التدريب  جوانب  جلميع  و�سامل  متكامل  تدريبي  م�سروع  وهو 
 بالإ�سافة اإىل الإدلة التدريبية والعرو�ص التقدميية   وبرامج لتاأهيل املدربني واملدربات على 

ثقافة احلوار.

 و يهدف املركز من خالله اإىل اإك�ساب امل�سارك يف الربنامج املهارة يف احلوار وفن التعامل 
مع الآخر  يف جميع الأن�سطة الإن�سانية،وبناء قيم الت�سامح واحرتام الراأي الأخر وتقبله  وقيم 
اللباقة والأدب، والتحلي بالأخالق احل�سنة بالإ�سافة اإىل تعميق قيمة احلوار يف ال�سخ�سية 
ال�سعودية ‘ وتوطني ثقافة التدريب يف مدن اململكة وحمافظاتها مع ال�سعي الدائم لتطوير 

الربامج واحلقائب واملواد العلمية والإثرائية يف ذلك.

التدريبي )تنمية مهارات الت�سال  التدريب على الربنامج  امل�سروع من خالل  وُينفذ هذا 
املجتمع  اأو�ــســاط  جميع  يف  احلـــوار  ثقافة  على  للتدريب  اعتماده  مت  ــذي  ال احلـــوار(   يف 

ال�سعودي وفئاته.
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اآلية التدريب على ثقافة احلوار 
يقوم �ملركز بن�شر ثقافة �حلو�ر عرب ثالثة بر�مج تدريبية هي: 

هذا  احلوار(‘ ي�ستهدف  يف  الت�سال  مهارات  )تنمية  برنامج  الأول:  امل�ستوى  برنامج   •
الربنامج جميع �سرائح املجتمع وهو الربنامج الرئي�ص.

ثقافة  لن�سر  املعتمدين  واملدربات  املدربني  اإعــداد  برنامج  الثاين:  امل�ستوى  برنامج   •
احلوار‘ وي�ستهدف هذا الربنامج العاملني يف جمال التدريب

)تنمية  التدريبي  الربنامج  على  املدربني  مدرب  اإعــداد  برنامج  الثالث:  الربنامج   •
مهارات الت�سال يف احلوار( وي�ستهدف هذا الربنامج قيادات التدريب العليا.

و�سهادة  التدريبية  للربامج  ح�سور  �سهادات  تدريبي  برنامج  كل  ختام  يف  املركز  ومينح 
لن�سر  املعتمدين  واملدربات  املدربني  )اإعــداد  برنامج  يف  للم�ساركة  وذلك  املعتمد؛  املدرب 

ثقافة احلوار(.

وبالإ�سافة اإىل الآلية التي مت اإعتمادها يف التدريب على ثقافة احلوار فقد مت تنفيذ عدة 
برامج واأنظمة اإلكرتونية من �ساأنها تفعيل برامج التدريب على ن�سر ثقافة احلوار.

 ومن �سمنها : ـــ

�الإلكرتونية  �لتو��شل  • قاعدة 
وهي قاعة بيانات ت�سم كافة املدربني واملدربات املعتمدين للن�سر  ثقافة احلوار باملركز  42 
مدينة وحمافظة، والبالغ عددهم )800( مدرب ومدربة، وميثلون عددًا من اجلهات ذات 
العالقة من القيادات الرتبوية والعلمية والجتماعية واملناط بهم التدريب على ثقافة احلوار، 
ومت ا�ستحداث قاعدة التداخل الإليكرتونية لت�سهيل توا�سلهم مع املركز ومتابعة ن�ساطهم 
احتياجاتهم  وتلبية  التدريبية  الربامج  منو  ور�سد  احلــوار،  ثقافة  على  التدريب  جمال  يف 

واحل�سول على اأحدث املعلومات من الإ�سدارات واحلقائب التدريبية اإليكرتونيًا.

وحتتوي القاعدة بيانات املدرب و�سريته الذاتية، ويتم تعبئتها مبا�سرة من خالل الإنرتنت.
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�إجمايل �لرب�مج �لتدريبية على ثقافة �حلو�ر
وبالتعاون مع  الوطني  للحوار  العزيز  امللك عبد  ثقافة احلوار مبركز  التدريب على  انطلق 
اجلهات ذات العالقة من تاريخ )14 / 3 / 1426هـ( وذلك من خالل احلقيبة التدريبية 
التي اأعدها املركز والتي حتمل عنوان )تنمية مهارات الت�سال يف احلوار( ــ حيث بلغ عدد 
امل�ستفيدين من جميع مناطق اململكة اإىل هذا التاريخ قرابة  )80.000( من فئة الذكور 
والإناث،  وبلغ عدد املدربني واملدربات املعتمدين للتدريب على ثقافة احلوار )800( مدربًا 
 )42( مدربًا ميثلون   )32( التدريب  ت  قيادا  برنامج  من  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ  ومدربة، 
وكذلك  الربامج  هذه  من  امل�ستفيدين  عدد  يو�سح  اإح�ساء  ياأتي  وفيما  وحمافظة،  مدينة 

اجلهات امل�ستفيدة منذ انطالقة الربنامج وحتى تاريخه: 

عدد امل�صتفيدينالربنامجم
مدربًا32قيادات التدريب 1
مدرب ومدربة800اإعداد املدرب املعتمد2
متدربقرابة 80.000تنمية مهارات الإت�سال يف احلوار3

اجلهات امل�ستفيدة من الربامج املنفذة اإىل تاريخه: ـــ

الوطني  للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز   •
والتعليم. الرتبية  وزارة   •

التجارية(. )الغرفة  التجارة  وزارة   •
ال�سحة. وزارة   •

الك�سافة. جمعية   •
ال�سباب.  لرعاية  العامة  الرئا�سة   •

املنكر. عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�سة   •
الريا�ص  منطقة  �سرطة   •

بجدة  ال�سبابي  املخيم   •
حممد  الإمــام  جامعة  �سعود،  امللك  )جامعة  واملهنية  العلمية  والكليات  اجلامعات   •
املوؤ�س�سة  الق�سيم،  جامعة  خالد،  امللك  جامعة  طيبة،  جامعة  الإ�سالمية،  �سعود  بن 
العامة للتدريب التقني واملهني ، كلية الأمري �سلطان لل�سياحة،جامعة اأم القرى، كليات 

املعلمني، كلية القيادة والركان(.
العلمية   اجلمعيات   •

مراكز التنمية الإجتماعية        •
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جمعية
الك�صافة

اجلامعة
الإ�صالمية

الجهات 
المستفيدة 
من الدورات 

و البرامج 
التدريبية

الرئا�صة العامة
لالأمر باملعروف

والنهي عن
املنكر

اجلمعية
ال�صعودية لعلم 

الجتماع )اخلدمة 
الجتماعية(

مركز حي
الوادي

الجتماعي

الأمن العام
�صرطة
منطقة
الريا�س

جامعة
اأم القرى

جامعة 
الق�صيم

جامعة
امللك خالد

كلية 
القيادة

والأركان
كليات

املعلمني
املخيم

ال�صبابي
بجدة

الرئا�صة
العامة
لرعاية
ال�صباب

وزارة
ال�صحة

جامعة
طيبة

كلية
الأمري �صلطان

لل�صياحة

جامعة
الإمام حممد

بن �صعود
الإ�صالمية

وزارة
التجارة

وزارة
الرتبية
والتعليم

املوؤ�ص�صة العامة
للتعليم الفني

والتدربي
املهني

مركز حي
الوادي

الجتماعي
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الدراسات والبحوث والنشر
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الـدراســـات االستطالعية
تم تنفيذ عدد من الدرا�سات ال�ستطالعية يف جمال قيا�ص اجتاهات الراأي العام، التي 
�سملت جميع مناطق اململكة حتت اإ�سراف نخبة من املخت�سني يف هذا املجال، حيث ميثل 
يعمل من  الذي  املوؤ�س�ساتي  الن�سيج  اجتماعيًا ل ميكن ف�سله عن  ابتكارًا  الآراء  ا�ستطالع 
اأداة  الأول  اأنه مهما جرت �سياغته يف تعبريات علمية، فهو يف املقام  خالله. ويعني ذلك 
تخدم اأهدافًا موؤ�س�سية، حيث يكون و�سيلة للتحقق من عادات واأولويات الأفراد واجلماعات 
التي توفر - فـي حالة كفاءة خطة البحث - موؤ�سرات �سحيحة ظاهريًا للمواقف اأو اخليارات 

القومية اأو املحلية.

وتقدم ا�ستطالعات الراأي تدفقًا فاعاًل ثنائي الجتاه للمعلومات بني �سانع القرار من جهة، 
الهادفة  وميولهم  اجلمهور  رغبات  فاإن  النظرية  لهذه  وطبقًا  مقابلة.  جهة  من  واجلمهور 
تزود �سانعي القرار واخلطط باملدخل الذي يتيح لهم اإ�سدار قرارات عقالنية مبنية على 
اأ�س�ص علمية، فاحلوار وامل�ساركة تتعزز من خالل ال�ستطالعات التي تتيح اإمكانية التعبري 

عن اإرادة املواطنني ووجهات نظرهم ب�سورة دورية

ومن هذه الدرا�صات التي مت تنفيذها: 
ثقافة احلوار يف املجتمع ال�سعودي.  •

والتطلعات. الواقع  ال�سباب...  ق�سايا   •

املجتمع. نظر  وجهة  من  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز   •

والطالب. واملعلمني  الأمور  اأولياء  نظر  وجهة  من  العام  التعليم  ق�سايا   •

ال�سعودي. املجتمع  يف  العمل  واأخالقيات  ثقافة   •

حتليل  ــة  ــس )درا� ال�سعودية  ال�سحافة  نظر  وجــهــة  مــن  الــوطــنــي  احلـــوار  ق�سايا   •
املحتوى(.



الـسـنـوي التـقــريــر 

25

اإلصدارات والمنشورات:
واملطبوعات  الكتب  من  عــدٍد  اإ�سدار  مت  املجتمع  فئات  بني  احلــوار  ثقافة  ن�سر  اإىل  �سعيًا 
اأفراد  اإتاحتها جلميع  تتم  متنوعة  اإ�سدارات  وثقافته يف  بن�سر مفاهيم احلوار  تعنى   التي 

املجتمع منها:

)احلوار اآدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية( للموؤلف خالد املغام�سي. 1ـ 

ال�سقهان،   عمر  بن  عبداهلل  الأ�ستاذ/  اإعـــداد:  الفّعال(.  احلــوار  ومبادئ  )قواعد  2ـ 
والأ�ستاذ/حممد بن عبداهلل ال�سويعر.

الأ�ستاذ  للموؤلف  الإ�سالمية(،  احل�سارة  من  تاريخية  �سواهد  الآخــر...  مع  )التعامل  3ـ 
الدكتور اإبراهيم املزيني.

)احلوار النبوي مع امل�سلمني وغري امل�سلمني( للموؤلف الدكتور اإ�سماعيل �سيني. 4ـ 

�سم�ص  حممد  الأ�ــســتــاذ/  للموؤلف  عليه(  الأبــنــاء  وتربية  ومنطلقاته  اآدابـــه  )احلـــوار   5ـ 
الدين خوجة.

)�سوابط احلوار يف الفكر الإ�سالمي( للموؤلف الدكتور/ مفرح القو�سي. 6ـ 

ندوة ال�سالونات الثقافية ودورها يف ن�سر ثقافة احلوار. 7ـ 

8ـ  جملة احلوار: ي�سعى املركز لإ�سدار جملة فكرية ثقافية متخ�س�سة يف الق�سايا التي 
من  متخ�س�سة  جلنة  الغر�ص  لهذا  �سكلت  وقد  �سهرية،  جملة  وهي  باحلوار.  تعنى 
الأكادمييني والإعالميني ذوي الخت�سا�ص؛ لتقدمي الروؤى والأفكار التي ت�سهم يف ر�سم 
خط الن�سر، وحتديد الهوية الفكرية.. وهي تهدف اإىل ن�سر ثقافة احلوار يف املجتمع، 
وجعله �سمة دائمة بني جميع �سرائح املجتمع على اختالف توجهاتهم الفكرية والثقافية 

مبا يتفق مع الثوابت الإ�سالمية والوطنية.



الـسـنـوي التـقــريــر 

26

الترجمة:

قام املركز برتجمة بع�س اإ�صداراته باللغات الإجنليزية والفرن�صية 
والأ�صبانية ومنها:

الروؤية الوطنية للتعامل مع الثقافات العاملية )اللغة الإجنليزية ــ اللغة الفرن�سية(. 1ـ 

ال�سويعر  وحممد  ال�سقهان  عبداهلل  لالأ�ستاذين/  الفّعال(  احلــوار  ومبادئ  )قواعد  2ـ 
)اللغة الإجنليزية(.

)مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني من وجهة نظر املجتمع( درا�سة ا�ستطالعية  3ـ 
)اللغة الإجنليزية(.

الدليل التنظيمي لإدارة ا�ستطالعات الراأي العام )اللغة الإجنليزية(. 4ـ 

)تعريف مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني( )اللغة الإجنليزية ــ اللغة الفرن�سية -  5ـ 
اللغة الأ�سبانية(.
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النشاطات اإلعالمية
والعالقات العامة
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التي  الوطنية  الر�سالة  ت�سكيل  يف  مهم  بدور  والإعــالم  العامة  العالقات  اإدارة  تقوم 
يهدف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني اإىل تو�سيلها اإىل جميع �سرائح املجتمع وفئاته 
، والتي تتمثل يف ن�سر ثقافة احلوار وجعلها منطا من اأمناط احلياة ، و�سلوكا عمليا يف اأفق 

املجتمع ال�سعودي.

ومن اأبرز الأعمال: 
1-  التليفزيون والف�صائيات : 

اأثناء   بث عدد من الربامج التليفزيونية بالتعاون مع القناة الأوىل بالتليفزيون ال�سعودي 
عقد اللقاء الوطني ال�سابع للحوار الفكري الذي مت بثه ب�سكل مبا�سر على قناة الإخبارية 
البث  مت   كما  الفورية،   بالرتجمة  م�سحوبا  الثانية  القناة  وعلى   ، ال�سعودي  بالتليفزيون 
 ، والتوظيف  العمل  اللقاءات برامج حوارية عن جمالت  يومي ومبا�سر خالل هذه  ب�سكل 
�سارك فيها عدد من املهتمني بهذه املجالت ، بالإ�سافة اإىل الربامج احلوارية التي قدمتها 

القنوات الف�سائية عن ق�سايا احلوار الوطني 

بث عدد )10( حلقات عن اللقاء الوطني ال�سابع ، و تقدمي تغطيات تليفزيونية   -
للقاء احلوار الأ�سري ، وبث حلقات اللقاءات التح�سريية للقاء الوطني ال�سابع.

2- الإذاعة : 
متت اإذاعة جمموعة من الربامج احلوارية من خالل الإذاعة، وت�سجيل عدد من احللقات 
عن مو�سوع اللقاء الوطني ال�سابع للحوار الفكري :" جمالت العمل والتوظيف: حوار بني 

املجتمع وموؤ�س�سات العمل" ، وكذلك احلوار الأ�سري.
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3-املعار�س واملهرجانات:
ونظرًا لأهمية املعار�ص يف التعريف عن املركز والتعريف باأن�سطته فقد �سارك املركز بعدد 

من املعار�ص الداخلية مثل:

معر�ص الكتاب الدويل يف الريا�ص وذلك خالل الفرتة من 1429/2/27هــ حتى   •
1429/3/6هــ

املهرجان الوطني للثقافة والرتاث يف اجلنادرية خالل الفرتة من 1429/2/27هــ   •
حتى 1429/3/6هــ

وكان الهدف من امل�صاركة هو:
ن�سر ثقافة احلوار يف املجتمع ال�سعودي.  •

توزيع مطبوعات املركز ون�سراته واإ�سداراته.  •

بناء عالقة بني املركز واملوؤ�س�سات واأفراد املجتمع.  •

4- الن�صر والتوثيق املرئي : 
مت اإعداد اأدلة خا�سة باللقاءات الوطنية للحوار الفكري.  •

يف  وامل�ساركات  امل�ساركني  على  الأدلــة  هذه  من  ن�سخة  األف   )12( نحو  توزيع  مت   •
مبنطقة  عقد  الذي  الرئي�سي  اللقاء  وكذلك  ال�سابع  للقاء  التح�سريية   اللقاءات 

الق�سيم ويف معر�ص الكتاب ومهرجان اجلنادرية.

ومت ترجمة قرابة )45( مادة  اإعالمية عبارة عن مقالت واأخبار ومتابعات اإخبارية،   •
مت ن�سرها على موقع املركز على الإنرتنت يف ن�سخته الإجنليزية واإر�سال )12( مقالة 

خمتارة لن�سرها ب�سحيفة عرب نيوز. 
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قاعدة معلومات حوار
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تطوير  اإىل  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مبركز  حوار  معلومات  قاعدة  تسعى 
وحتديث بياناتها لعناوين اأ�سحاب الف�سيلة والعلماء واملفكرين والأكادميني والقت�ساديني 
والجتماعيني والرتبويني ال�سعوديني من اجلن�سني، وذلك لال�ستئنا�ص باآرائهم، وال�ستفادة 
من خرباتهم يف العديد من اللقاءات الفكرية احلوارية الوطنية املقبلة، وكذلك يف برامج 

املركز ون�ساطاته املختلفة مبا يخدم اأهدافه ور�سالته يف ن�سر ثقافة احلوار.

وتهدف الإدارة اإىل جمع ع�سرين األف ا�ستمارة للمثقفني واملثقفات يف مناطق اململكة الثالثة 
ع�سرة كافة، ولهذا فقد و�سعت اآلية جلمع وحتديث املعلومات اخلا�سة باملثقفني واملثقفات، 
يف  اخل�سو�ص  بهذا  املكلفني  وامل�سرفات  امل�سرفني  مع  امل�ستمر  والتوا�سل  بالتعاون  وذلك 
خمتلف مناطق اململكة، ويراأ�سون فرق عمل مكونة من عدد من الأع�ساء بحيث تتم تغطية 

جميع املحافظات التابعة  لتلك املناطق. 

وقد مت جمع اأكرث من 12،600 �سرية ذاتية للمثقفني واملثقفات وقد مت ت�سنيف هذه ال�سري 
بح�سب املناطق واملوؤهالت والتخ�س�سات العلمية، لال�ستفادة منها يف الربامج والفعاليات 

التي يقيمها املركز.

تقرير بعدد ال�صري الذاتية املدخلة على م�صتوى املنطقة

املنطقةم
عدد ال�صري 

الذاتية 
املدخلة

2838الريا�ص1
1644مكة املكرمة2
822املدينة املنورة3
1254املنطقة ال�سرقية4
426اجلوف5
771تبوك6
695حائل7
330احلدود ال�سمالية8
832ع�سري9

1033جنران10
468الباحة11
486الق�سيم12
1004جازان13

12617املجموع
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الر�سم البياين يو�سح عدد ال�سري الذاتية على م�ستوى املناطق

الر�سم البياين يو�سح ت�سنيف املوؤهالت يف جميع املناطق

جميع املناطق
اإجمايلغري مدخلدكتوراهماج�ستريبكالوريو�صدون جامعي

148659061800290750712606
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تقنية المعلومات
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األنظمة والبرامج والشبكات:
والذي  املركز  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  الإلكرتونية  باملرا�سالت  يعنى  نظام  بناء  مت   •
واإدارات  العام  الأمــني  معايل  مكتب  بني  )الوثائق(  املعامالت  حتريك  اإىل  يهدف 
املركز اإلكرتونيًا عرب �سا�سات اإلكرتونية للو�سول اإىل )مركز بال اأوراق( ، وتبقى تركيب 

النظام على اخلادمات وجتربته وتفعيله على ال�سبكة الداخلية للمركز.

)SMS( للتوا�سل مع املثقفني وامل�ساركني يف اللقاءات. خدمة  ت�سغيل  مت   •

م�ستوى  على  الثقافية  الفعاليات   جدولة  اإىل  يهدف  نظام  درا�سة  من  النتهاء  مت   •
اململكة.

موقع املركز الليكرتوين:
مت تطوير موقع املركز الإلكرتوين على �سبكة الإنرتنت، ليكون قناة توا�سل بني مركز امللك 
عبدالعزيز للحوار الوطني  ورواده، ويت�سمن املوقع معلومات متكاملة عن املركز، وتاأ�سي�سه، 

واملجالت التي يعمل على تفعيلها. 

و يقوم املوقع الإلكرتوين بتغطية اأخبار واأن�سطة املركز، كما يقوم بو�سع موجز خربي حمدث  
التفاعل  ب�سرورة  املركز  من  واإميانا  فعالياته،  مبختلف  املركز  لأن�سطة  ر�سدًا  يت�سمن 
وقواعده،  قيم احلــوار،  بيان  اإىل  تهدف  التي  املتنوعة  الأبــواب  رواده، و�سع جملة من  مع 
واأ�سوله، انطالقا من الهدف الأمثل الذي يعمل املركز عليه وهو ن�سر ثقافة احلوار واأدبياته 
يف املجتمع حتى ي�سبح منطا من اأمناط حياته، وبيان اأن هذه الثقافة احلوارية تنبثق من 

ثوابتنا الدينية والوطنية.  

كما يوفر املوقع قاعدة معلومات متكاملة عن كل من: 
والتح�سريية. الوطنية  اللقاءات  دليل   •

املعتمدين  واملدربات  املدربني  مع  توا�سل  قاعدة  اإيجاد  اأجــل  من  توا�سل  برنامج   •
 )800( من  اأكرث  لديه  املركز  اإن  وحيث  اململكة،  مناطق  كافة  احلوار يف  ثقافة  لن�سر 
مدربًا ومدربة معتمدين، فقد مت اإن�ساء �سفحة اإلكرتونية خا�سة بكل مدرب حتتوي على 
معلوماته ال�سخ�سية و�سندوق بريده الإلكرتوين من خالله ي�ستطيع كل مدرب  ومدربة 
التوا�سل مع زمالئه من املدربني واملدربات، ويعّد م�سروع توا�سل هو الأول من نوعه على 

م�ستوى اململكة الذي ي�سم هذا العدد الكبري من املدربني.

املواعيد  عن  كاملة  معلومات  على  احل�سول  ملت�سفحه  ميكن  حيث  فعاليات؛  برنامج   •
والقطاعات  احلكومية  اجلهات  مبختلف  تعقد  التي  والأن�سطة  للفعاليات  الزمنية 



الـسـنـوي التـقــريــر 

37

اخلا�سة مبختلف مناطق اململكة، وذلك باختيار ا�سم املدينة واإظهار جميع الفعاليات 
التي �ستعقد فيها، كما ميكن ملت�سفح املوقع و�سع رقم جواله لتذكريه مبوعد الفعالية 

.SMS عرب خدمة الر�سائل الق�سرية
عن  وامل�سوؤولني  بالنخب  التوا�سل  يتم  خالله  ومن  حوار  معلومات  قاعدة  برنامج   •
املركز،  يعقدها  التي  واللقاءات  الأن�سطة  بجديد  واإعالمهم  اجلــوال،  ر�سائل  طريق 
كما اأن املوقع يحتوي على منوذج ان�سمام لدليل املثقفني ميكن تعبئته واإر�ساله اإىل املوقع 

الإلكرتوين.
الوطنية. والقطاعات  املركز  بني  والتفاهم  والتعاون  ال�سراكة  اتفاقيات   •

يتم  اإلكرتونية  بن�سخ  توفريها  مت  والإجنليزية  العربية  باللغتني  املركز  اإ�ــســدارات   •
حتمليها من املوقع.

والت�سويت. العام  الراأي  ا�ستطالعات   •
والتح�سريية  الوطنية  اللقاءات  جلميع  توثيق  وهــو  واملــرئــيــات،  ال�سوتيات  ق�سم   •
لزوار  ليت�سنى  الإلكرتوين؛  املوقع  يف  و�سعها  مت  وقد  املركز،  يعقدها  التي  والأن�سطة 

املوقع م�ساهدة اللقاءات.
http://hewar.kacnd.org/vb منتديات   •

القرار،  و�سناع  امل�سوؤولني  من  عــدد  بينهم  من  ع�سوًا،   )1477( اأع�سائه  عــدد  يبلغ  و    
ويحوي املنتدى. 

الأق�صام الآتية: 
العامة. للمناق�سات  خم�س�ص  وهو  العام  احلوار   •

ويقوم  املخت�سني  اأو  امل�سئولني  اأحد  با�ست�سافة  املركز  يقوم  اإذ  الإلكرتونية،  الندوات   •
اأع�ساء املنتدى بتوجيه الأ�سئلة اإليه لتبادل وجهات النظر معه.

الأدبية. واخلواطر  الي�سرية  للموا�سيع  خم�س�ص  وهو  املنتدى  ا�سرتاحة   •
الإعالم. و�سائل  يف  ين�سر  وما  الأخبار  نقل  يف  خم�س�ص  وهو  الإعالمي،  احلوار   •

ق�سم احلوارات الوطنية، وهو منتدى يتم افتتاحه تزامنا مع اللقاءات الوطنية يحوي   •
واإتاحة  اللقاءات  يف  امل�ساركة  تو�سيع  اإىل  ويهدف  نف�سها،  الوطني  اللقاء  فكرة  نف�ص 

الفر�سة لأكرب �سريحة ممكنة تود اإبداء راأيها حول اللقاءات الوطنية. 
منتدى املدربني املعتمدين، وهو ق�سم خم�س�ص للمدربني املعتمدين من املركز يهدف   •

اإىل ن�سر ثقافة احلوار ور�سم اخلطط التطويرية لق�سم التدريب يف املركز.
الإلكرتوين. واملنتدى  املوقع  حول  والقرتاحات  الآراء  منتدى   •
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الحوارات النوعية
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با�ستثمار  النوعية" تتمثل ر�سالتها:  "اإدارة احلوارات  اأن�سئت  م�ستهل عام 1429هـ  في 
التنوعات يف املجتمع ال�سعودي عرب الدرا�سات واحلوار من اأجل ال�سالح الوطني.

وتنق�صم هذه الإدارة اإىل عدة وحدات اأهمها:
وحدة احلوار الأ�صري:  •

وحدة احلوار الجتماعي:  •

وحدة احلوار املذهبي والفكري:  •

وحدة احلوار اخلارجي:  •

  

وتهدف هذه الإدارة اإىل: 
القواعد  هذه  ت�ستمل  ال�سعودي:  املجتمع  اإطــار  يف  فئة  كل  عن  معلوماتية  قواعد  بناء   -1
وتطوراتها عرب  الوحدات،  تلك  الداخلة حتت  الفئات  فئة من  لكل  الفكرية  املوؤ�س�سات 
واملوؤ�س�سات  تعانيها،  التي  وامل�سكالت  لديها،  الأهمية  ذات  والق�سايا  املا�سية،  العقود 

العاملة يف جمالها ثقافية وتربوية واإعالمية، و�سخ�سياتها الفاعلة.

اإجراء درا�سات حول هذه الفئات: حتى تكون احلوارات املتعلقة بهذه الفئات منتجة لبد   -2
واأن  وحلوًل،  وفقدًا  وم�سكالتها ر�سدًا  لقاياها  وميدانية  درا�سات علمية  اإىل  تركن  اأن 

يعقب احلوارات درا�سات ملو�سوعاتها من اأجل موا�سلة التفاعل معها.

اأن تقدم خدمتها  اإجراء حوارات ب�ساأنها وبني اأطرافها: هذه وظيفة املركز الأ�سا�سية   -3
لهذه الفئات عرب لقاءات وبرامج حوارية تتعلق باإ�سكالتها وهمومها، بني املهتمني بها 
من جهة وبني اأطرافها من جهة ثانية، وبني ممثليها والأطراف الأخرى يف املجتمع من 

جهة ثالثة.

ا�ستخال�ص نتائج الدرا�سات واحلوارات، ورفعها للجهات املعنية خدمة للوطن: هذه هي   -4
الغاية العملية ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني من الأهداف الثالثة ال�سابقة اأن 
ي�سوغ درا�ساته وحواراته يف خال�سات مركز واأن يرفعها للجهات املوؤهلة لتبداأ خطواتها 

التطبيقية، �سواء كانت هذه اجلهات حكومية اأو اأهلية.

بعنوان  احلوار،  وثقافة  ال�سعودية  الأ�سرة  الأول  حول  احلواري  لقاء  باإقامة  املركز  قام  و 
)احلوار الأ�سري.. واقعه ، ومعوقاته، وطرق تفعيله( ، وذلك يوم الأحد 1429/5/13هـ.
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الحوار األسري:
واقعه.. ومعوقاته.. وطرق تفعيله

1429/5/13هـ - 2008/5/18م

اأهـــميـة  اللـقـاء:

تكمن اأهمية مو�سوع احلوار الأ�سري يف اأّن كثريًا من امل�سكالت التي تواجه الأ�سرة واملجتمع 
يف وقتنا احلا�سر ترجع اإىل افتقاد احلوار والتوا�سل بني الوالدين واأبنائهم يف وقت تزداد 
احلاجة فيه اإىل التوا�سل واحلوار بينهم خا�سة يف �سوء ثورة الت�سالت وانت�سار القنوات 
العوامل  اأحد  الأ�سرة  داخل  التوا�سل  افتقاد  ُيعد  بل  املختلفة،  الإعالم  وو�سائل  الف�سائية 
الأ�سا�سية يف ن�سوء اأفكار منحرفة بني ال�سباب كالتطرف الديني الذي عانى منه جمتمعنا، 
ناهيك عن النحرافات ال�سلوكية. ومن ثم فالهتمام باحلوار الأ�سري ينبع من اأهميته يف 

مواجهة امل�سكالت والنحرافات الفكرية وال�سلوكية.

اإّن ن�سر ثقافة احلوار الأ�سري من خالل اإقامة مثل هذا الن�ساط يرجع اإىل اأهمية دور الأ�سرة 
يف غر�ص ثقافة احلوار يف نفو�ص الأبناء منذ ال�سغر، وتعويدهم على احلوار، مما �سينعك�ص 
اإيجابًا على اجتاهاتهم و�سلوكهم يف تعاملهم مع الآخرين يف املجتمع وهو ما يحر�ص عليه 

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.

تهم  التي  وامل�ستجدات  الق�سايا  مع  التعامل  املركز يف  دور  من  انطالقًا  اللقاء  هذا  وياأتي 
املجتمع وتخدم املواطن مبا ُيحقق امل�سلحة العامة.

اأهداف اللقاء:
ومعوقاته. ال�سعودية  الأ�سرة  يف  الأ�سري  احلوار  واقع  على  ال�سوء  ت�سليط   •

الأ�سري ب�سفته قناة للتوا�سل بني اأفراد الأ�سرة، ودوره يف مواجهة  اأهمية احلوار  اإبراز   •
النحرافات ال�سلوكية والفكرية.

املجتمع. يف  الأ�سري  احلوار  ثقافة  اإ�ساعة   •

الأ�سري. احلوار  جمال  يف  الفاعلة  والأ�ساليب  الطرائق  مناق�سة   •
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حماور اللقاء:
ومعوقاته.  الأ�سري  احلوار  واقع   •

الأ�سري. احلوار  على  املرتتبة  الآثار   •

تنميته. يف  املجتمع  موؤ�س�سات  ودور  الأ�سري،  احلوار  تفعيل  اآليات   •

النتائج والتو�صيات:
اأن غياب احلوار داخل الأ�سرة نابع من �سعف الوعي بثقافة احلوار الأ�سري، وافتقاد   •

مهاراته لدى الآباء والأمهات. 

اأهمية دور املدر�سة يف غر�ص قيم وثقافة احلوار لدى النا�سئة، ملا له من اأثر اإيجابي يف   •
تنمية احلوار داخل الأ�سرة.

يرتتب على غياب احلوار الأ�سري اآثاٌر اجتماعية و�سلوكية �سلبية توؤثر على بناء الأ�سر   •
وقيامها بوظائفها.

ال�سعودية  الأ�سرة  تنمية  يف  اإ�سهاما  ميثل  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  اإن�ساء   •
وا�ستقرارها.

ال�سعودية. الأ�سرة  ق�سايا  حول  الدرا�سات  لإجراء  متخ�س�ص  مركز  اإن�ساء  اأهمية   •

ت�سجيع عقد دورات تدريبية وبرامج حوارية متخ�س�سة لن�سر ثقافة احلوار بني اأفراد   
الأ�سرة وتعميمها على اأرجاء اململكة.

الأ�سري  احلوار  بثقافة  بالتعريف  امل�سجد  مقدمتها  ويف  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  تفعيل   
واأهميته يف ا�ستقرار الأ�سرة  واملجتمع ومنوهما.

حث و�سائل الإعالم على مناق�سة ق�سايا الأ�سرة والتوعية باأهمية احلوار بني اأفرادها   •
وتنمية القدرات احلوارية لالآباء والأمهات والأبناء والبنات.

الأق�صام الآتية: 
العامة. للمناق�سات  خم�س�ص  وهو  العام  احلوار   •

ويقوم  املخت�سني  اأو  امل�سئولني  اأحد  با�ست�سافة  املركز  يقوم  اإذ  الإلكرتونية،  الندوات   •
اأع�ساء املنتدى بتوجيه الأ�سئلة اإليه لتبادل وجهات النظر معه.
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الأدبية. واخلواطر  الي�سرية  للموا�سيع  خم�س�ص  وهو  املنتدى  ا�سرتاحة   •

الإعالم. و�سائل  يف  ين�سر  وما  الأخبار  نقل  يف  خم�س�ص  وهو  الإعالمي،  احلوار   •

ق�سم احلوارات الوطنية، وهو منتدى يتم افتتاحه تزامنا مع اللقاءات الوطنية يحوي   •
واإتاحة  اللقاءات  يف  امل�ساركة  تو�سيع  اإىل  ويهدف  نف�سها،  الوطني  اللقاء  فكرة  نف�ص 

الفر�سة لأكرب �سريحة ممكنة تود اإبداء راأيها حول اللقاءات الوطنية. 

منتدى املدربني املعتمدين، وهو ق�سم خم�س�ص للمدربني املعتمدين من املركز يهدف   •
اإىل ن�سر ثقافة احلوار ور�سم اخلطط التطويرية لق�سم التدريب يف املركز.

الإلكرتوين. واملنتدى  املوقع  حول  والقرتاحات  الآراء  منتدى   •

الحقيبة التعريفية للحوار األسري:
باحلوار  تعنى  تدريبية  حقيبة  اإعــداد  الأ�ــســري،  للحوار  الأول  اللقاء  تو�سيات  �سمن  من 

الأ�سري.

وانطالقًا من دور املركز يف ن�سر ثقافة احلوار  واأن يكون ا�سلوبًا للحياة ومن اأهمية الأ�سرة 
اللبنة الأوىل لبناء جمتمع �سحي ومتما�سك، من اهتمام  يف املكون الجتماعي باعتبارها 
املركز بذلك مت اإعداد حقائب لتدريب كافة اأفراد الأ�سرة على ثقافة احلوار وتفعيله داخل 

البيت من خالل ثالث برامج:
الربنامج الأول: احلوار بني الزوجني.

الربنامج الثاين: حوار الآباء مع الأبناء.

الربنامج الثالث: املحاور الناجح )حوار الأبناء مع الآباء(

علماء  من  الأ�سرة  �ساأن  يف  خمت�سني  قبل  من  وحتكيمها  ومراجعتها  اإجنازها  مت  وحيث 
ال�سريعة والجتماع والرتبية، مت ن�سرها لكافة اأفراد الأ�سرة.
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وفق  اململكة  وحمافظات  مناطق  خمتلف  يف  حوارية  لقاءات  عقد  التو�سيات  �سمن  ومن 
اجلدول الزمني التايل:

اليوماملدينةاملنطقةم
التاريخ

ميالديهجري

 الثالثاءالإح�ساءال�سرقية1
 الأربعاء

1429/10/28
1429/10/29

2008/10/28
2008/10/29

 الثالثاءجازانجازان2
الأربعاء

1429/11/27
1429/11/28

2008/11/25
2008/11/26

 الثالثاءبريدةالق�سيم3
 الأربعاء

1429/12/25
1429/12/26

2008/12/23
2008/12/24

 الثالثاءاأبهاع�سري4
 الأربعاء

1430/1/23
1430/1/24

2009/1/20
2009/1/21

 الثالثاءجدهمكة املكرمة5
 الأربعاء

1430/2/29
1430/2/30

2009/2/24
2009/2/25

 الثالثاءحائلحائل6
 الأربعاء

1430/3/27
1430/3/28

2009/3/24
2009/3/25

 الثالثاءاملدينة املنورةاملدينة املنورة7
 الأربعاء

1430/4/25
1430/4/26

2009/4/21
2009/4/22

 الثالثاءتبوكتبوك8
 الأربعاء

1430/5/24
1430/5/25

2009/4/19
2009/4/20

 ال�سبتجنرانجنران9
 الأحد

1430/6/20
1430/6/21

2009/6/13
2009/6/14

 الثالثاءالباحةالباحة10
 الأربعاء

1430/10/24
1430/10/25

2009/10/13
2009/10/14

 الثالثاء�سكاكااجلوف11
 الأربعاء

1430/11/29
1430/11/30

2009/11/17
2009/11/18

 الثالثاءعرعراحلدود ال�سمالية12
 الأربعاء

1430/12/28
1430/12/29

2009/12/15
2009/12/16

 الثالثاءالريا�صالريا�ص13
 الأربعاء

1431/1/19
1431/1/20

2010/1/6
2010/1/7
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النشاطات الدولية
والحوار الخارجي
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نظرًا ملا اكت�سبه املركز من �سدى عاملي وم�سرية مميزة يف احلوار الوطني، لقي اهتمامًا 
بع�ص  يف  والثقايف  احل�ساري  بالتبادل  تعنى  التي  املوؤ�س�سات  بع�ص  من  وبخا�سة  عامليًا، 

الدول.

وقد �سارك املركز يف العديد من اللقاءات اخلارجية مثل:

-اللقاء الثالث للمنتدى ال�سعودي الربيطاين )التحديات اأمام اململكتني( يف لندن بتاريخ 
2007/10/29م.

-املوؤمتر العاملي حلوار الأديان الذي عقد يف مدريد خالل الفرتة 13-15/ 1429/7هـ ، 
املوافق 16-2008/7/17هـ.

-5/30 الفرتة  خــالل  املكرمة  مكة  يف  عقد  الــذي  للحوار  العاملي  الإ�سالمي  -املــوؤمتــر 
1429/6/2هـ ، املوافق 4-2008/6/6 م.

- املوؤمتر الك�سفي الدويل ، الذي اأقيم يف كوريا اجلنوبية  14- 18/ 8/ 2008م.

الأربعاء  يوم  يف  وذلــك  الكندي  ال�سعودي  املنتدى  برنامج  ملناق�سة  التح�سريي  -اللقاء 
1429/3/11هـ ، املوافق 2008/3/19 م.

على  اطلعت  التي  والإعالمية  الدبلوما�سية  ال�سخ�سيات  من  العديد  املركز  ا�ستقبل  وقد 
اإجنازات املركز ون�ساطاته، ومن اأبرز تلك  الوفود خالل الفرتة

 )1428/2/28 هـ ـــــ 1429/9/7هـ( املوافق)2007/3/18 م ـــ 2008/9/7م
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ا�صم الوفدالتاريخم

1
الأحد

 1429/9/7هـ
2008/9/7م

زيارة الدكتور حممد ب�سار عرفات رئي�ص موؤ�س�سة تبادل 
وتعاون احل�سارات ورئي�ص جمل�ص العالقات الإ�سالمية 

يف مدينة بلتيمور

2
الأربعاء

1429/6/21 هـ 
2008/6/25 م

اإجتماع بالقن�سل ال�سيا�سي والإقت�سادي ل�سفارة كوريا 
KEE JONG CHUNG /اجلنوبية ال�سيد

3
الأربعاء

1429/6/14 هـ 
2008/6/18 م

اإجتماع مبدير املجل�ص الثقايف الربيطاين وامللحق الثقايف 
لل�سفارة الربيطانيةال�سيد/جيم �سكارث 

4
الأحد

1429/6/4 هـ 
2008/6/8 م

زيارة ال�سيد/ اأندرو ترينر- نائب رئي�ص البعثة 
الربيطانية

5
الأحد

1429/6/4 هـ 
2008/6/8 م

زيارة ال�سيد/األربت جونز-رئي�ص مركز ال�سالم والرخا 
والتعاون العلمي الدويل

6
ال�سبت

1429/6/3 هـ 
2008/6/7 م

زيارة املوؤلف ال�سيني ال�سيد/يانغ داوجني من دار الن�سر 
ال�سينية )قادة العامل(

7
ال�سبت

1429/6/3 هـ 
2008/6/7 م

زيارة رئي�ص اللجنة الدئمة لل�سوؤن اخلارجية بالربملان 
الهولندي

8
الأربعاء

1429/5/30 هـ 
2008/6/4 م

زيارة اأع�ساء نادي مدريد للمركز
دولة ال�سيد ليونيل جو�سبان رئي�ص وزراء فرن�سا الأ�سبق

دولة ال�سيد فيم كوك رئي�ص وزراء هولندا الأ�سبق
دولة ال�سيد زلتكو لغوميجا رئي�ص وزراء البو�سنة 

والهر�سك الأ�سبق

9
الأحد

1429/5/27 هـ 
2008/6/1 م

اإجتماع بالدكتور/غاري ويفر-اأ�ستاذ العالقات الدولية 
واملدير التنفيذي ملعهد اإدارة الثقافات يف اجلامعة 

الأمريكية يف وا�سنطن دي �سي

10
الأربعاء

1429/5/23 هـ 
2008/5/28 م

زيارة اأع�ساء الكوجنر�ص الإمريكي)عدد6(

11
الأربعاء

1429/5/23 هـ 
2008/5/28 م

 لقاء 
مع خرباء البنك الدويل يف جمال القت�ساد املعريف 

12
الثالثاء

1429/5/22 هـ 
2008/5/27 م

لقاء 
مع دانيال اوليفيه م�ست�سار التعاون والثقافة ب�سفارة 

فرن�سا

13
الثالثاء

1429/5/22 هـ 
2008/5/27 م

زيارة ال�سفري الأ�سرتايل لدى اململكة ال�سيد/ روبرت 
ماغي

14
الأحد

1429/5/20 هـ 
2008/5/25 م

زيارة ال�سفري اليرلندي لدى اململكة )ال�سيد توم�ص 
را�سل(
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ا�صم الوفدالتاريخم

15
الإثنني

1429/5/14 هـ 
2008/5/19 م

زيارة املوؤلف ال�سيني ال�سيد/يانغ دواجني 

16
ال�سبت

1429/5/12 هـ 
2008/5/17 م

 ROBERT/اإجتماع بال�سفري الأ�سرتايل لدى اململكة ال�سيد
KEVIN MAGEE

17
الأربعاء

1429/4/3 هـ 
2008/4/9 م

زيارة وفد FOUNDATION NEW AMERICAN وتناول طعام 
الع�ساء

18
الثالثاء

1429/4/2 هـ
2008/4/8 م

الجتماع مبرا�سل �سحيفة فرانكفورت الأملانية الدكتور 
RAINER HERMANM وزميله حمرر ال�سيا�سة الأجنبية 

بال�سحيفة

19
الأحد

1429/3/29 هـ 
2008/4/6 م

زيارة رئي�ص الربملان البولندي ال�سيد/يوغدان 
بورو�سيفت�ص والوفد املرافق

20
الأحد

1429/3/8 هـ 
2008/3/16 م

زيارة وفد طالب من جامعة جون هوكنز المريكية 

21
الأربعاء

1429/3/4 هـ 
2008/3/12 م

مع وفد اعالمي �سيني برئا�سة نائب مدير الدارة 
الدولية ب�سحيفة ال�سعب الوفد مكون من 7 ا�سخا�ص

22
الثنني

1429/2/25 هـ 
2008/3/3 م

زيارة ال�سفري الفرن�سي لدى اململكة ال�سيد/برتران 
براان�سنو

23
الإثنني

1429/2/25 هـ 
2008/3/3 م

زيارة ال�سفري الأذربيجاين لدى اململكة الدكتور/توفيق 
عبدالييف

24
الإثنني

1429/2/18 هـ 
2008/2/25 م

لقاء 
مع ال�سفري التون�سي لدى اململكة 

25
الأحد

1429/2/17 هـ 
2008/2/24 م

زيارة الربوفي�سور/توما�ص �سكالر اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية بجامعة مرييالند بالتيمور

26
الثالثاء

1429/2/12 هـ 
2008/2/19 م

GREEN jerrold لقاء  مع ال�سيد

27
الأربعاء

1428/12/2 هـ 
2007/12/12 م

لقاء مبندوبي �سحيفة النيويورك تاميز

28
الإثنني

1428/11/23 هـ 
2007/12/3 م

لقاء مع 
الوفد ال�سيني الزائر حل�سور ندوة احلوار بني 

احل�سارتني العربية وال�سينية
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29
الثالثاء

1428/11/17 هـ 
2007/11/27 م

لقاء مع ال�سيد/ �ساميون مانلي)رئي�ص اإدارة الدرا�سات 
الإ�سرتاجية ومكافحة الإرهاب واجلرميةاملنظمة 

وال�سيا�سة الأمنية والإت�سال بالعامل الإ�سالمي بوزارة 
اخلارجية الربيطانية(

30
الثالثاء

1428/11/17 هـ 
2007/11/27 م

لقاء مع الدكتور/اأمني طرزي )مدير جل�سات ال�سرق 
الأو�سط يف جامعة املارينز الأمريكية(

31
الإثنني

1428/9/12 هـ 
2007/9/24 م

لقاء مع الداعية الإمريكي الإ�سالمي الإمام حممد 
عرفات

32
ال�سبت

1428/5/2 هـ 
2007/5/19 م

لقاء مع ال�سيدة كاي هاري�ص )رئي�سة ق�سم اململكة 
العربية ال�سعودية بوزارة اخلارجية الربيطانية(

33
الثالثاء

1428/4/28 هـ 
2007/5/15 م

زيارة وفد من جامعة �سمال تك�سا�ص مكون من 8 
ا�سخا�ص 

34
الأربعاء

1428/4/22 هـ 
2007/5/9 م

لقاء مع  ال�سيد مايكل قايف مدير �سوؤن ال�سرق الأو�سط 
بوزارة خارجية اإيرلندا

35
الأحد

1428/4/19 هـ 
2007/5/6 م

لقاء مع مفو�ص وزارة اخلارجية الأملانية للحوار مع 
العامل الإ�سالمي وحوار الثقافات ال�سفري هان�ص-غونرت 

غنودتكي

36
ال�سبت

1428/4/18 هـ 
2007/5/5 م

لقاء مع ال�سفري الأوزبك�ستاين لدى اململكة

37
الأحد

1428/3/20 هـ 
2007/4/8 م

لقاء مع وفد تعليمي اأمريكي-�سركة اأرامكو

38
الأحد

1428/2/28 هـ 
2007/3/18 م

 لقاء مع ال�سفري ال�سويدي
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