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

تأسس���ت المملكة العربية الس���عودية على ركيزتين أساسيتين: 
األس���اس األول: هو الدين اإلسالمي الذي جاء به خاتم األنبياء 
والمرس���لين محم���د بن عب���د الله صل���ى الله عليه وس���لم رحمة 
للعالمين مصداقًا لقوله تعالى في محكم آياته:« وما أرسلناك 
إال رحمة للعالمين«، فاإلس���الم فضاًل عن كونه دين توحيد، هو 
دين رحمة، ودين س���الم، وأمن ومحبة، ودين معاملة، وتفاعل، 
وحرص دائم على إش���اعة التس���امح، وإش���اعة األمن، والمملكة 
العربية الس���عودية التي هي قبلة المس���لمين تعمل وفق هذه 

الرسالة السماوية الخاتمة، بمبادئها وشعائرها، وقوانينها.

واألس���اس الثان���ي: يتجلى في الوح���دة الوطنية، فه���ذا الكيان 
الذي أسس���ه الملك عبد العزيز آل س���عود ومعه رجاله – رحمهم 
الله-الذي���ن اس���تطاعوا ط���وال عق���ود أن يبن���وا هذا البل���د، وأن 
يؤسس���وا ألركانه، وح���دوده، وعالقاته، ونظم���ه، وفي مختلف 
اء حرصت القيادة الس���عودية على هذه  العهود الس���عودية الغرَّ
الوح���دة التي تحققت بفضل الله، ثم بجهود المخلصين لدينهم 

ووطنهم.

 وبتوفيق من الله س���بحانه وتعالى نرى هذه الصورة المش���رقة 
تتجل���ى في التحفي���ز الوطني نحو التطور والبن���اء، وهو ما أكده 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
– حفظ���ه الله-ف���ي إح���دى كلمات���ه الت���ي ج���اء فيها »فالش���ريعة 
اإلس���المية تق���وم عل���ى الح���ق والع���دل والتس���امح ونب���ذ كل 
أس���باب االنقسام وش���ق الصف والمس���اس باللحمة الوطنية، 

فالمواطنون سواء في الحقوق وااللتزامات والواجبات...«.

وق���د أك���د مجل���س األمن���اء في مرك���ز الملك عب���د العزي���ز للحوار 
الوطن���ي أن يقوم المركز خ���الل المرحلة المقبلة على إيالء هذه 
الرؤي���ة الس���امية جانبًا كبيرًا من أنش���طته وفاعليات���ه؛ ألن الحوار 
الوطن���ي حول تعزيز اللحمة الوطنية س���يكون مثم���رًا حين يقدم 
اُب والمثقفون من مختلف األطياف الفكرية رؤاهم  العلماُء والكتَّ
وتصوراته���م، ويبذلون الجهد في العمل على كل ما يمد حياتنا 
م���ن عمل خالق، ومن إيث���ار قيم الوحدة والتعايش واالس���تقرار 

على ما عداها من قضايا وإشكاليات. 

إن حوارن���ا الوطني الذي قدم طوال الس���نوات الس���ابقة ظاهرة 
حواري���ة هي األبرز محليًا وإقليميًا، وناقش خالل برامجه مختلف 
القضاي���ا الوطني���ة المهمة من الوح���دة الوطنية إل���ى العالقات 
الدولية إلى قضايا المرأة والش���باب والتعليم والعمل واإلعالم 
وقضاي���ا التطرف والتعص���ب، ودعوته الدائم���ة إلى اإلعالء من 
الشأن الحواري ومن قيم التفاعل والتواصل، سيظل دائما يقدم 
صورته المش���رقة وفعالياته الت���ي تؤدي إلى التقارب وااللتئام، 
وزي���ادة الوع���ي بالوح���دة واإلخ���اء، مم���ا يع���زز اللحم���ة الوطنية، 
وينس���جها في أوض���ح صورة وأرفع مكانة. ووطننا يس���تحق منا 

الكثير من الجهد والنشاط والعمل الدؤوب. 

والله أسأل أن يديم على بالدنا أمنها وعزها وازدهارها،

إنه نعم المولى ونعم النصير

     

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة معالي رئيس مجلس األمناء
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يع���دُّ توحي���د المملكة العربية الس���عودية على مس���احة واس���عة 
م���ن الجزيرة العربية، من أهم اإلنج���ازات الفريدة التي تمت في 
العص���ر الحديث, حيث اس���تطاع الملك المؤس���س عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل آل س���عود ورجاله - رحمهم الله - تأسيس 
المملك���ة العربية الس���عودية، وإنش���اء وطن عربي إس���المي له 
هويت���ه وثقافته وله تأثيره اإلقليمي والدولي النابع من ثوابتها 
وقيمها األصيل���ة المبنية على التوحيد والوحدة وعلى واإليمان 
بالرس���الة الخاتمة رسالة اإلسالم التي تشرفت بها هذه األرض 
الطاهرة التي تضم أقدس البقاع ، وأطهرها وهما الحرم المكي 

والحرم المدني.

وعل���ى أس���اس هذه المنطلقات أس���س مركز المل���ك عبد العزيز 
رؤيت���ه ورس���الته وأهدافه ومجاالت عمله، وم���ن من خالل قراءة 
التحدي���ات الراهن���ة والمس���تقبلية الت���ي تواجه المملك���ة العربية 
الس���عودية، وه���ي تحديات تنموية ترتبط بإنس���ان ه���ذا الوطن 
وقيمه وتطلعاته العلمية والفكرية التي تس���هم في المحافظة 
على استمرار نهضته وعلو مكانته، كما أن لهذه التحديات ابعادًا 
إقليمي���ة وعالمي���ة تتطلب اس���تنفار كل الجه���ود للمحافظة على 

مكانة المملكة عربيا وإسالميا ودوليا على مختلف األصعدة.

            وف���ي ظ���ل ه���ذا الوع���ي التنم���وي، وف���ي إط���ار ه���ذه 
التحديات، عمل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على إيالء 
القضاي���ا الوطنية، ومناقش���تها، وإجراء حوارات ش���فافة حولها. 
ولعل ف���ي هذا التقرير ما يقدم صورة ش���املة لمجريات العمل 
والبرامج واألنشطة والفعاليات التي قام بها المركز خالل العام 
1436-1437ه���� )2015-2016م( ومن أبرزها: قيامه بعقد اللقاء 
الوطني العاشر للحوار الفكري تحت عنوان:« التطرف وآثاره على 

الوحدة الوطنية« وذلك من خالل تنظيم تسعة لقاءات تحضيرية 
في تس���ع مناطق من مناطق المملكة ش���ارك فيها ممثلون عن 

جميع التوجهات الفكرية في المملكة.

كم���ا قدم المركز م���ن خالل إداراته المتعددة منظومة من البرامج 
والفعالي���ات، حي���ث قام بعم���ل مجموعة من اس���تطالعات الرأي 
عن مش���اركة األس���رة في العملية التربوية وع���ن الرؤية الوطنية 
وواقع قيادة السيارة، وواقع اإلنفاق واالستهالك في المجتمع 

السعودي.

وتنفي���ذ مجموع���ة م���ن الدراس���ات الميداني���ة ركزت عل���ى تناول 
قضاي���ا التعاي���ش االجتماعي واإلعالم والتحديات والمش���كالت 
االجتماعي���ة التي تواجه المجتمع الس���عودي، فضاًل عن البحوث 
والرس���ائل اإلعالمية واإلصدارات المتعددة التي تناولت قضايا 

الغلو والتطرف وقضايا الحوار واالعتدال.

            كم���ا نف���ذ المرك���ز خالل المرحلة المعنية بالتقرير جملة من 
البرام���ج التدريبية التي ركزت على مهارات التواصل في الحوار، 
والح���وار الحضاري، والحوار الرياضي، وإع���داد المدرب المعتمد، 
ومنه���ا ما ركز عل���ى الوقاية من التطرف كبرنامج »تبيان« وغيرها 
م���ن البرام���ج والت���ي بلغ ع���دد المس���تفيدين منها نح���و )1126( 
مس���تفيدًا. كما تم تنفيذ )19( ورش���ة عمل خاصة بالمركز وأخرى 
باالش���تراك مع بعض المؤسس���ات الوطنية، فضاًل عن البرامج 
التي اس���تفاد منها المئ���ات بالتعاون مع الجامعات الس���عودية. 
كما قدمت أكاديمية الحوار التابعة للمركز عددًا من أوراق العمل، 
وقام���ت بع���دة زيارات لعدد م���ن الوزارات والمؤسس���ات بهدف 

التعريف بأنشطة األكاديمية ومد جسور التعاون معها.

كلمة معالي األمين العام

بسم الله الرحمن الرحيم
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إضاف���ة إلى ذلك وقع المركز عددًا من مذك���رات التفاهم والتعاون 
خ���الل ه���ذا العام مع كل من: هيئ���ة كبار العلماء، والرئاس���ة العامة 
لشؤون المس���جد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، والرئاس���ة العام���ة لهيئة األمر بالمع���روف والنهي عن 

المنكر، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ورص���دت قاع���دة بيانات حوار له���ذا العام نحو )3244( س���يرة ذاتية، 
ش���ملت مس���تويات متنوعة من فئات المجتمع التي يحرص المركز 
على إش���راكها فيما يقيمه من أنش���طة وحوارات؛ بما يحقق الرؤية 
الوطنية المشتركة، ويعضد من بناء جسور من التواصل مع جميع 

الشرائح المستهدفة عبر برامج المركز.

كم���ا نظم مش���رفو المناط���ق مجموع���ة م���ن الفعالي���ات الحوارية، 
وأص���درت مجل���ة الح���وار أربع���ة أع���داد جدي���دة، ولقي���ت مس���ابقة 
»حواركم« لألفالم القصيرة اس���تجابة مجتمعية متميزة فقد تقدم 
للمس���ابقة )125( فيلم���ًا داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والس���لم 

االجتماعي.

إن هذه الرؤية الش���املة للمركز أضحت تش���كل مس���احة استراتيجية 
يعمل المركز من خاللها على ترسيخ الثوابت وتعزيز الهوية الوطنية؛ 
بما يمكننا من المحافظة على االرتباط باألصل والتواصل بالعصر، 
خاص���ة وأن الوط���ن مقبل ب���إذن الله عل���ى تحقيق رؤي���ة« المملكة 
2030 »، الهادف���ة إل���ى تحقي���ق نقلة نوعي���ة في مس���يرة التنمية 
الش���املة للوط���ن والمواط���ن. وم���ن هنا فق���د حرص مرك���ز الملك 
عب���د العزيز للح���وار الوطني على تطوير برامج���ه وهويته وأهدافه، 
وص���اغ اس���تراتيجيته الحديثة وتوجهاته المس���تقبلية عب���ر جملة من 
المحددات التي تعمل على: ترس���يخ التماس���ك االجتماعي وتعزيز 
اللحمة الوطنية، ومس���اندة الجه���ود األمنية ومواجهة فكر التطرف 

واإلرهاب، وتكثيف العمل على التواصل مع المجتمع واستقطاب 
الش���باب الفاعلي���ن لنش���ر ثقاف���ة الح���وار وترس���يخ قيم الوس���طية 
واالعتدال، ودعم التواصل بين القطاعات الخدمية والمجتمع.      

وخالص���ة الق���ول, إن م���ا يق���وم علي���ه المركز م���ن برامج وأنش���طة 
د دور المركز في كونه منصًة لتناول القضايا الوطنية  متنوعة ليجسِّ
التي تمس هموم المواطن وتتلمس احتياجاته، والمركز بما يقوم 
به من تناول فكري لهذه القضايا إنما يش���كل جس���رًا للتواصل بين 
المجتم���ع وصن���اع الق���رار, وم���ن هنا فإن مج���االت الحوار واس���عة، 
والمركز يتحرك دائبًا من خالل الحوار للعمل على بث قيم التعايش 
والوح���دة الوطني���ة، وحرية التعبير، والعناية بقضايا الش���باب الذين 
هم عماد الوطن ومس���تقبله ، ويعمل على تعزيز رؤيتهم الوطنية 
لمواجهة تحديات المس���تقبل، فيما يركز أيضًا على قضايا األس���رة 
التي تش���كل النواة الصغرى للمجتمع،  وكذلك على الوصول إلى 
مختلف المنابر األخرى المؤثرة، كالمس���جد، والمدرس���ة، واس���تثمار 
وتوظيف الوسائط اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي لتحقيق 
رؤيت���ه التي تؤك���د على أولوي���ة ال���والء واالنتم���اء الوطني وعلى 

اإلسهام في التطلعات لما فيه خير الخير والمواطن.

 وعلى الله قصد السبيل،،،



16



17 2016 1437 -1436

أعضاء
مجلس األمناء





19 2016 1437 -1436





21 2016 1437 -1436





23 2016 1437 -1436

الرؤية, الرسالة, القيم

أهداف المركز

تعريف بالمركز

المنطلقات

التوجهات المستقبلية

اللقاءات الوطنية الفكرية وورش العمل

البحوث والدراسات

استطالعات الرأي العام

التدريب

برامج مشرفي المناطق ومشرفاتها

حوار المرأة 

قاعدة بيانات حوار

البرامج االتصالية

البرامج الموجهة للشباب

الشراكات والعالقات الثقافية

الوفود الزائرة

المعارض واالركان التعريفية

المحتويات
رقم الصفحةالموضوع

29

31

33

35

38

42

52

58

74

100

106

114

118

132

138

146

150





25 2016 1437 -1436

جدول رقم)1( يوضح أبرز ما تم إنجازه للدراسات واالستطالعات والبحوث خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )2( يوضح اإلمكانات المتاحة لتنفيذ استطالعات الرأي الهاتفية خالل العام  1436 / 1437ه� 

جدول رقم )3( يوضح البرامج الدولية المنفذة خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )4( يوضح إحصائية البرامج المنفذة خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )5( يوضح ورش العمل المنفذة خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )6( منجزات مشروع سفراء الوسطية خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )7( يوضح البرامج المنفذة ومستهدفيها وعدد مرات تنفيذها خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )8( يوضح منتجات مشروع تبيان خالل العام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )9( يوضح االحصائيات والحقائب لعام 1436 / 1437ه� 

جدول رقم )10( يوضح احصائيات تفصيلية لإلصدارات الموزعة عام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )11( يوضح إحصائية للتنصيف حسب المؤهل العلمي للسير الذاتية للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )12( يوضح بيان توزيع مجلة الحوار على الوزارات والمؤسسات للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )13( يوضح الجوائز لألفالم الفائزة بمسابقة األفالم القصيرة حواركم للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )14( يوضح األفالم الفائزة والمكرمة في مسابقة حواركم للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )15( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز في تويتر للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )16( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز في انستقرام للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )17( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز في اليوتيوب للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )18( يوضح مقاهي الحوار وأماكن تنفيذها وحضورها للعام 1436 / 1437ه�

جدول رقم )19( يوضح الوفود الزائرة للمركز للعام 1436 / 1437ه�

54

58

86

87

89

91

91

92

101

103

114

120

121

124

128

128

128

133

146

الجداول
رقم الصفحةإسم الجدول





27 2016 1437 -1436

الرسوم البيانية والتوضيحية
رقم الصفحةالرسم البياني

رسم بياني رقم )1( يوضح تحليل إستبيان لقياس العائد على المتدربين قبل التدريب وبعده للعام 1436 / 1437ه�

رسم بياني رقم )2( يوضح عدد البرامج التي تم تنفيذها خالل عام 1436 / 1437ه�

رسم بياني رقم )3( يوضح احصائية تفصيلية للحقائب الموزعة للعام 1436 / 1437ه�

رسم بياني رقم )4( يوضح التوزيع الجغرافي للسير الذاتية للعام 1436 / 1437ه� 

رسم بياني رقم )5( يوضح نسبة األعمال من الدول المشاركة في مسابقة حواركم  للعام 1436 / 1437ه�

80

101

102

115

124





29 2016 1437 -1436

الرسالة
تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج 

المجتمع���ي من خالل ترس���يخ قيم 

التنوع والتعايش والتالحم الوطني

الرؤية
م����ج����ت����م���ع م���ت����ح���اور   ل���وط����ن 

م����ت���الح���م

القيم
ال������ت���ن������وع	 
الموضوعي�ة	 

ال���وط��ن�ي��ة	 
ال������وع�����ي	 
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األهداف
ترسيخ ثقافة الحوار

ونش���رها بي���ن أف���راد المجتم���ع بجميع فئات���ه بما يحقق 
المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

مناقشة القضايا الوطنية
 م���ن: اجتماعي���ة، وثقافي���ة، وسياس���ية، واقتصادي���ة، 
وتربوي���ة، وغيره���ا، وطرحه���ا من خ���الل قن���وات الحوار 

الفكري وآلياته.

تشجيع أفراد المجتمع
ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام والمشاركة 

في الحوار الوطني.

اإلسهام في صياغة
عل���ى  المبن���ي  الصحي���ح  اإلس���المي  الخط���اب 

الوسطية واالعتدال.

اإلسهام في توفير
البيئ���ة المالئم���ة إلش���اعة ثقاف���ة الح���وار داخ���ل 

المجتمع.

وضع رؤى 
استراتيجية  لموضوعات الحوار الوطني.
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المركز شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة، حيث صدر 
تنظيُم���ُه بموجب األمر الس���امي الكريم برقم )339/ م( في 
تاريخ 1424/5/24ه� الموافق )2003/7/25( س���عيًا إلى نشر 
ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، وجعله أسلوبًا من أساليب 
الحياة، وترسيخًا للثوابت الشرعية، وتجسيدًا للوحدة الوطنية 

وأمنها، وتفعيل ذلك المشروع الرائد في مناقشة القضايا 
المهم���ة الت���ي تتصل بالوطن والمواط���ن؛ أماًل في تضافر 
ال���رؤى والفكر لتحقيق التقدم والرق���ي والغايات واألهداف 

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

واستقرارنا«

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

يضر بالوحدة الوطنية«

 “منهج وسط وحوار وألفة، يجمع وال يفرق”

تعزيز األمن مسؤولية الجميع

نبذ الخالف���ات وتعزيز اللحمة 
الوطنية

حوار فوسطية فوحدة

المنطلقات
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التوجهات 
المستقبلية
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في ظ���ل التحوالت والتطورات المعاص���رة فقد صاغ المركز 
اس���تراتيجيته الحديثة وتوجهاته المس���تقبلية في ضوء عدد 

من المحددات والمنطلقات أبرزها:

1 – التماسك االجتماعي وتعزيز 
اللحمة الوطنية:

مش���روع اللقاءات المغلقة لتعزيز اللحم���ة الوطنية بين 	 
االطي���اف المذهبية خصوصًا الناش���طين على وس���ائل 

التواصل االجتماعي.
مش���روع )تالحم( لمواجهة التعصب المذهبي والقبلي 	 

والمناطقي.
مشروع مكافحة التعصب الرياضي )فرقنا ما تفرقنا(.	 

األمنية  ال��ج��ه��ود  2–م��س��ان��دة 
وم����واج����ه����ة ف���ك���ر ال���ت���ط���رف 

واإلرهاب:
مش���روع الح���وار المجتمعي بي���ن طالب التعلي���م العام 	 

والتعليم العالي )المنطقة الشرقية –نجران(.
مشروع ال تعر عقلك.	 
مشروع )تبيان(.	 
تكثي���ف برام���ج التدري���ب لتعزي���ز الوس���طية واالعت���دال 	 

»الح���وار التربوي – الجوار األس���ري – الح���وار الحضاري – 
مهارات الحوار واالتصال«.

عل���ى  العم���ل  تعزي���ز   –  3
ش���بكات التواص���ل االجتماعي 
واستقطاب الش���باب الفاعلين 
لتعزيز لغ���ة الحوار والوس���طية 

واالعتدال:
إنتاج أفالم قصيرة على اليوتيوب.	 
مسابقة )حواركم(.	 

التوجهات 
المستقبلية

تش���كيل فرق ش���بابية تطوعية لنش���ر مفاهيم التعايش 	 
والوسطية واالعتدال )1200 متطوع(.

إعداد تقارير دورية لرص���د وتحليل التوجهات المجتمعية 	 
على شبكة اإلنترنت.



39 2016 1437 -1436

4 – تعزيز التواصل بين القطاعات الخدمية والمجتمع:

لقاءات مفتوحة بين المسؤولين وأفراد المجتمع للتعريف بالمنجزات والخطط والبرامج التنموية في مختلف مناطق المملكة.	 
تشخيص الواقع وتلمس احتياجات المواطنين )التخطيط القائم على المشاركة(.	 
تعزيز مشاركة المواطن في تنمية وتعزيز االنتماء والوالء.	 
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اللقاءات الوطنية 
الفكرية وورش العمل



42

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

مختلف الفئات العمرية.

اللقاءات الوطنية 
الفكرية وورش 

العمل
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أواًل: »اللقاء الوطني العاش���ر 
للحوار الفكري«

ف���ي ظل التوجيه���ات الدائمة من خادم الحرمين الش���ريفين 
� يحفظ���ه الل���ه � للتص���دي للتط���رف واإلره���اب، وفي ضوء 
أه���داف مركز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني نحو تكريس 
الوح���دة الوطني���ة؛ نظم المركز خ���الل الع���ام 1437/1436ه� 
تسعة لقاءات تحضيرية للقاء الوطني العاشر للحوار الفكري 
تح���ت عنوان: »التطرف الفكري وآثاره على الوحدة الوطنية« 
في مناطق الحدود الش���مالية، والجوف، وتبوك، والمدينة 
المنورة، ونجران، وعس���ير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، 

تضمنت أربعة محاور وهي:

التطرف والتشدد: واقعه ومظاهره.. 1
العوامل واألسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد.. 2
المخاطر الدينية واالجتماعية والوطنية للتطرف.. 3
سبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد.. 4

ش���ارك في هذه اللقاءات نحو 600 مش���ارك ومشاركة من 
العلماء والدعاة والمثقفين وأساتذة الجامعات واإلعالميين 
والمختصي���ن والمهتمين بالش���أن العام والش���باب، إضافًة 
إلى س���بعة نش���اطات منبري���ة حوارية ح���ول التطرف قدمت 
من قبل أصحاب المعالي والس���عادة أعضاء مجلس األمناء 
ومس���ؤولي المركز في الجامعات واألندية األدبية متزامنة 

م���ع اللقاءات الوطنية التحضيرية حضرها نخبة من الش���باب 
والتربويي���ن والصحفيي���ن والمثقفي���ن ووجه���اء كل منطقة, 
وقد تم رصد المئات من اآلراء والمداخالت والتوصيات من 
كل المش���اركين والمش���اركات, إضافًة إلى النتائج الرئيس���ية 
لكل لقاء, والتي يقوم خبراء المركز ومستش���اروه بدراستها 
وتحويله���ا إل���ى برامج عمل تطبيقية خدم���ًة لمصلحة الوطن 
والمواط���ن, وبم���ا يعمل عل���ى صياغة رؤية وطنية ش���املة 

للتصدي للتطرف ووقاية المجتمع منه.

وم���ن أبرز ما ت���م فيما يتصل بالتط���رف: أن مركز الملك عبد 
العزي���ز للح���وار الوطني جم���ع كل ما لدى الجه���ات الحكومية 
واألكاديمي���ة م���ن دراس���ات وخط���ط وتوصي���ات ذات صل���ة 
بالتطرف، ويعمل الس���تكمال رسم خطة استراتيجية وطنية 
ش���املة للتصدي للتطرف وس���بل حماية المجتم���ع والوحدة 

الوطنية من آثاره وسبل معالجته.

اللقاءات الوطنية 
الفكرية وورش 

العمل
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»تطوير  ع��م��ل:  ورش���ة  ث��ان��ي��ًا: 
ال���������دراس���������ات وال����ب����ح����وث 

واستطالعات الرأي العام«
في ظ���ل تزاي���د التحديات المعاص���رة، واالنفت���اح المعرفي 
المتزايد والمتس���ارع جاءت هذه الورشة التي دعا إليها المركز 
تثمين���ًا لل���دور الكبير والجهود المتميزة الت���ي يبذلها الباحثون 
م���ع المرك���ز من خ���الل الدراس���ات والبح���وث الت���ي قدمت، 
والستش���راف وجه���ات النظر حول آليات تطوي���ر عمل المركز 
في مجال الدراس���ات البحثية وكيفية االس���تفادة من مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي لخدم���ة القضاي���ا البحثي���ة، وإمكاني���ة 
اس���تفادة المجتمع بكل ش���رائحه من مخرجات تلك الدراسات 
تم تنفيذ ورش���ة عمل بعنوان: »تطوير الدراس���ات والبحوث 
واستطالعات الرأي العام« بتاريخ 1437/02/14ه�، للوقوف 
عل���ى آراء الباحثي���ن والمفكري���ن وبحث أوجه التع���اون بينهم 

وبين المركز.

أهداف الورشة: 

االستفادة من تجارب الباحثين والمشاركين وخبراتهم.. 1
الوق���وف على الرؤى والتصورات حيال ما يقدمه المركز . 2

من دراسات بحثية.
التعرف إلى القضايا والموضوعات المقترحة للدراسات . 3

واستطالعات الرأي من قبل الباحثين.
مناقش���ة سبل تعزيز التعاون بين الباحثين ومركز الملك . 4

عبد العزيز للحوار الوطني.

محاور الورشة:

المحور األول: القضاي���ا والموضوعات المقترحة للمركز . 1
ف���ي مج���ال الدراس���ات والبح���وث واس���تطالعات الرأي 

العام.
المحور الثاني: س���بل تعزيز التعاون بين الباحثين ومركز . 2

الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
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ثالثًا: »اللقاء الوطني االختالف 
والتعاي���ش وأثره في الس���لم 

االجتماعي« 
نظ���م المرك���ز لق���اء وطني���ًا مفتوح���ًا بعن���وان: »االخت���الف 
والتعاي���ش وأث���ره ف���ي الس���لم االجتماع���ي« بتاري���خ 5-20-

1437ه لتعزي���ز ثقاف���ة الوع���ي بأبعاد االخت���الف والتعايش 
على السلم االجتماعي والوحدة الوطنية بمشاركة نخبة من 

المتخصصين.

أهداف اللقاء:
المجتم���ع . 1 أبن���ا  م���ن  والمختصي���ن  المفكري���ن  إش���راك 

للتوصل إلى رؤية حول آليات تحقيق التعايش والسلم 
االجتماعي.

تعزي���ز العالق���ة م���ع العلم���اء والمفكري���ن ف���ي تبن���ي . 2
مشروعات مشتركة لخدمة الوطن.

التع���رف إل���ى المعوق���ات والمحفزات الت���ي تؤثر على . 3
ثقافة التعامل مع االختالف كأساس للتعايش. 

فكرة اللقاء

لق���اء وطني مفت���وح الس���تخالص األف���كار والتوصيات من 
المفكرين وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع في نشر ثقافة 
الوع���ي باالختالف وأثره على الس���لم االجتماع���ي والوحدة 

الوطنية.

محاور اللقاء

يتم النقاش والحوار في ضوء المحاور التالية:

ما المبادئ التي تؤسس لحالة التعايش في المجتمعات 	 
اإلنسانية؟

م���ا جوان���ب القوة ف���ي الثقافة اإلس���المية التي تقود 	 
إلى خلق تبادل وتدافع حضاري واٍع؟

م���ا الف���رص الت���ي يمك���ن االس���تفادة منه���ا ف���ي بن���اء 	 

اللقاءات الوطنية 
الفكرية وورش 

مشروعات مشتركة بين المؤسسات المؤثرة في الفكر العمل
اإلنساني لتعزيز التعايش بين أبناء المجتمع الواحد؟

ما التحديات والمعوقات التي تواجه مواقع التأثير في 	 
تعزيز العالقة بينها؟

-ما دور األس���رة والمدرس���ة والمسجد واإلعالم وعلماء 	 
المجتم���ع ومثقفي���ه ف���ي ترس���يخ مفه���وم التعاي���ش 

والمساكنة؟
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رابعًا: ورشة عمل: »دور العلماء 
ف���ي تصحيح الص���ورة الذهنية 
عن المملكة العربية السعودية 
وص���د الهجم���ات الفكرية التي 

تواجهها«.
بدع���وة م���ن مركز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطني أقيمت 
ورش���ة العم���ل الخاص���ة تح���ت عن���وان: »دور العلم���اء ف���ي 
تصحي���ح الص���ورة الذهني���ة عن المملك���ة العربية الس���عودية 

وصد الهجم���ات الفكرية التي تواجهها«، وذلك بتاريخ 6/20/ 
1437ه����. ويأتي ه���ذا البرنامج امتدادًا لل���دور الذي يقوم به 
المرك���ز من خالل مش���روع س���الم بلقاء مجموع���ة من النخب 
ف���ي المجتمع لط���رح القضايا المث���ارة والمتداولة عالميًا ضد 
المملكة، والخروج بحلول واليات مقترحة عملية وعلمية لها.

أهداف اللقاء

تعريف المشاركين بمشروع سالم وأهدافه.. 1
تصحيح بعض المفاهي���م المتعلقة بالصور الذهنية عن . 2

المملكة وكيفية معالجتها. 

توظيف قدرات المش���اركين العلمي���ة للخروج بمجموعة . 3
م���ن التوصيات العملية، لتحديد المهمات المس���تقبلية 

لخطة العمل.

فكرة اللقاء

لق���اء يض���م مجموع���ة م���ن العلم���اء والمختصين لمناقش���ة 
القضاي���ا والمزاعم والحم���الت السياس���ية واإلعالمية التي 
تس���تهدف الصورة الذهنية عن المملكة وتهدف إلى الخروج 
بتوصي���ات ومقترح���ات ل���دور العلم���اء في تحس���ين الصورة 

الذهنية للمملكة وصد الهجمات الفكرية التي تواجهها.
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محاور اللقاء 

المحور األول:  أبرز القضايا المثارة عن المملكة في 
التقارير الدولية.

المحور الثاني: دور علماء المملكة في دعم الجهود 
المبذول���ة ف���ي تصحيح الصورة الذهنية ع���ن المملكة، وصد 

الهجمات الفكرية التي تواجهها.

خامس���ًا: ورش���ة عمل: »س���بل 
تعزيز اللحمة الوطنية«

نظ���م مرك���ز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطني ورش���ة عمل 
بعنوان »سبل تعزيز اللحمة الوطنية« بالرياض بتاريخ 12-11 
/11/ 1436ه�، بهدف مناقش���ة س���بل تعزيز اللحمة الوطنية 
وتحدي���د األخطار والتحديات التي تواجه المجتمع الس���عودي 
وانعكاس���اتها على اللحم���ة الوطنية، باإلضاف���ة إلى الخروج 
ب���رؤى ومقترحات وبرامج عمل تكون معينة للدولة والمجتمع 

لتعزيز اللحمة الوطنية.

أهداف اللقاء:

تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين شرائح المجتمع.. 1
مناقشة سبل تعزيز اللحمة الوطنية.. 2
المجتم���ع . 3 تواج���ه  الت���ي  والتحدي���ات  األخط���ار  تحدي���د 

السعودي وانعكاساتها على اللحمة الوطنية.
الخروج برؤى ومقترحات وبرامج عمل تكون معينة للدولة . 4

والمجتمع لتعزيز اللحمة الوطنية.

محاور اللقاء:

المح���ور األول:  األح���داث المؤلم���ة وأهدافها على 
المدى البعيد.

المح���ور الثان���ي:  األخط���ار الت���ي تواج���ه المجتم���ع 
الس���عودي ف���ي ه���ذه المرحل���ة وانعكاس���اتها عل���ى اللحمة 

الوطنية.

المح���ور الثال���ث:  دور المواط���ن في تعزي���ز اللحمة 
الوطنية وحمايتها.

المح���ور الراب���ع: دور مؤسس���ات الدولة ف���ي تعزيز 
اللحمة الوطنية وحمايتها.
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الدراسات والبحوث
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تمث���ل البحوث والدراس���ات منبع���ًا ثريًا للباحثي���ن في قضايا 
المجتم���ع؛ لم���ا له���ا م���ن أهمية كب���رى في قي���اس توجهات 
ال���رأي ف���ي المجتمع نحو القضايا المختلف���ة، باإلضافة إلى 
مس���اعدة متخذي القرار في وضع االس���تراتيجية المناسبة. 
م���ن أج���ل ذلك عمل المرك���ز على تبني الدراس���ات الميدانية 
والدراس���ات االس���تطالعية؛ لتك���ون خدم���ة متاح���ة لجمي���ع 
مؤسس���ات المجتمع؛ لكونها تهتم بالمش���اركات المجتمعية 
في التعبير عن الرأي، واستطالع وجهات النظر، ورصد اآلراء 

المختلفة إزاء القضايا المطروحة.

ال����������دراس���������ات
أهدافناوال��������ب���������ح����وث

حلقة وصل بين فكر المواطن وتطلعاته وصَناع القرار.. 1
تحقيق االستقرار المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية.. 2
توفير مؤشرات قياس وطنية دورية سريعة ودقيقة.. 3
إتاح���ة الفرص���ة لصَناع الق���رار في مختلف مؤسس���ات . 4

الدول���ة للتع���رف إل���ى القضاي���ا الت���ي تم���س هم���وم 
المواط���ن وبم���ا يمكنهم م���ن اتخاذ القرارات المناس���بة 

لمواجهتها.

المس���اعدة في اس���تقصاء الرأي الع���ام وتوجهاته حيال . 5
القضاي���ا المس���تجدة ومواكبتها على الس���احة الداخلية 

والعالمية.

أواًل: الدراسات الميدانية
ه���ي دراس���ات ميداني���ة وبحثي���ة متخصص���ة للوص���ول إلى 
المعلومة بش���كل دقيق وتوظيفها بما يحقق أهداف المركز 

وتطلعاته من الدراسات واالستراتيجيات. 
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ثانيًا: المؤشرات الدورية
هو مؤشر دوري لقياس الظواهر والقضايا االجتماعية خالل 
فترات زمنية معينة قد تكون )سنوية – نصف سنوية – ربع 

سنوية( 

ثالثًا: البحوث والرسائل العلمية
سعت اإلدارة إلى دعم البحوث العلمية من خالل تبني الكثير 
م���ن البحوث والرس���ائل العلمي���ة التي تناق���ش موضوعات 
الح���وار والقضايا المجتمعي���ة بعد عرضها وتحكيمها من قبل 

المختصين في مجال البحوث العلمية.

رابعًا: مكتبة المعلومات المعرفية
ُتع���د المكتب���ة والمعلوم���ات المعرفي���ة م���ن أه���م المصادر 
والمراج���ع الت���ي تهتم بمجال الح���وار، وتعد مرجع���ًا للباحثين 
العلي���ا  الدراس���ات  وط���الب  األكاديميي���ن  م���ن  والباحث���ات 
لالس���تفادة م���ن الخدم���ات البحثي���ة الت���ي تقدمه���ا، س���واء 
اس���تعارة الكت���ب المتخصص���ة ف���ي مج���ال المعرف���ة وجمع 
البيانات، أو الحصول على االستش���ارات العلمية، ومن أبرز 

ما تم استحداثه.

تطبيق لمكتبة الحوار إلكترونيًا
ت���م اس���تحداث ه���ذا التطبيق للبح���وث العلمية والدراس���ات 
االس���تطالعية ومختل���ف إص���دارات المركز الت���ي أعدت من 
قب���ل نخب���ة م���ن المواطني���ن والمواطن���ات, وم���ن الباحثين 
واألكاديميي���ن المتعاوني���ن م���ع المرك���ز, وق���د ت���م رفع هذه 
اإلصدارات إلكترونيًا ع���ن طريق تطبيق الجوال على نظامي 
) ) APP Store- Google paly كم���ا يه���دف ه���ذا التطبي���ق 
إل���ى إتاحة الفرص���ة للقارئ ليتعرف إلى أحد أهم نش���اطات 
المركز, وهو البحث العلمي و ثقافة الحوار الواس���عة وقيم 
االعت���دال والتس���امح الت���ي يدعو له���ا المركز لتكون س���لوكًا 

يوميًا للمواطنين.
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المنجزالنشاط

الدراسات الميدانية

تم تنفيذ عدد من الدراسات الميدانية تمثلت في اآلتي:

توصيف مظاهر التعايش االجتماعي بين مختلف الطوائف المذهبية في المجتمع السعودي.. 1
اإلعالم الجديد مخاطرة مهدداته آثاره وواقع القوانين والتشريعات المنظمة له.. 2
دراسة التحديات والمشكالت االجتماعية للمجتمع السعودي. . 3

البحوث والرسائل العلمية

من أبرز البحوث العلمية لإلدارة:

ضوابط التعامل الشرعي مع اآلخر.. 1
ثقافة التسامح.. 2
تحليل مخرجات اللقاءات الوطنية السابقة وإخراجها كبحوث علمية.. 3

مكتبة المعلومات
 المعرفية

من أبرز أنشطة المكتبة:

المكتبة: تحتوي على أكثر من 2000 عنوان في موضوعات الحوار وفروعه.. 1
تقديم خدمة قاعدة البيانات: تشمل الباحثين والباحثات والموضوعات المطروقة.. 2
تقديم خدمة الباحثين: فيما يخدم أهداف المركز واإلدارة من حيث تخصصية الموضوع واالهتمام، . 3

خدمة الباحثين من حيث توفير المعلومات والمراجع، والعمل على تنظيم قائمة بالباحثين والمتخصصين 
في مجال اهتمام وانشطة اإلدارة وما يخدم أهدافها

التدريب الميداني: العمل على تدريب مجموعات من طالب التخصصات االجتماعية واالنسانية في . 4
ادارة الدراسات واستطالعات الراي العام ويقدر عددهم 26 متدرب.

تطوير أعمال المركز من خالل وجهة نظر الباحثين وإسهاماتهم البحثية من خالل:

 تنفيذ ورشة بمشاركة الخبراء والباحثين ممن سبق لهم التعامل مع المركز بهدف استشراف وجهات نظرهم 
حول أوجه تطوير أعمال المركز، وخاصة القضايا البحثية من حيث الموضوع، والمضمون وطريقة المعالجة، 
بما يمكن المركز من مواكبة المجتمع للقضايا المعاصرة عبر الحوار، واالستفادة من تجارب وخبرات الباحثين 

في الدراسات واألبحاث واألعمال العلمية مما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع السعودي.

جدول رقم )1( يوضح أبرز ما تم إنجازه للدراسات والبحوث خالل العام 
1437/1436ه�
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المنجزالنشاط

تطبيق لمكتبة الحوار إلكترونيًا

إمكانية مشاركة وإرسال موضوعات الكتب عن طريق التواصل االجتماعي.. 1
يتوفر تطبيق المكتبة باللغتين العربية واالنجليزية. . 2
إمكانية التعليق والنقد واالستفسار عن كل الموضوعات داخل التطبيق. 3
سرعة الدعم التقني حال االستفسار أو طلب المستفيد خدمة معينه سواء بحثية أو تقنية . 4
يتوفر في التطبيق خدمة المفضلة للقراء والمستفيدين.. 5
يوجد موقع إلكتروني web مقابل للتطبيق يتوفر فيه جميع الخصائص والخدمات الموجودة داخل . 6

تطبيق مكتبة الهواتف الذكية.
يوفر خدمة التقييم لكل كتاب.. 7
أكثر األقسام استفادة وأكثر الكتب اطالعًا.. 8
بيان نسبة أكثر الكتب إعجابا من قبل المستفيدين.. 9

دليل شامل لكل إضافة أو تحديث في تطبيق مكتبة الحوار.. 10
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استطالعات
الرأي ال�ع���ام
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 ه���ي دراس���ات س���ريعة يت���م إعداده���ا وتنفيذه���ا تزامنًا مع 
أحداث معينة، وذلك لمعرفة رأي المجتمع في أسرع وقت، 
وبكونها وحدة مس���تقلة تهتم بالمش���اركات المجتمعية في 

التعبير عن الرأي العام.

األهداف
التع���رف على اتجاه���ات الرأي العام من خالل دراس���ات . 1

الرأي العام حيال القضايا العامة؛ سواء كانت اجتماعية، 
أو اقتصادية أو علمية.

مد الجس���ور مع الجهات الحكومية لتوفي���ر ما تحتاج إليه . 2
م���ن معلوم���ات حي���ال آراء المواطني���ن وتطلعاتهم من 

الخدمات المقدمة من تلك الجهات. 
تطوير مؤشرات وطنية دورية لرصد اتجاهات المواطنين . 3

حيال القضايا العامة.

االستطالعية  ال��دراس��ات  أب��رز 
التي تم إجرائها خالل العام:

1.االعتداء على المساجد.
2.واقع قيادة السيارات في المملكة.

3.مشاركة األسرة في العملية التربوية والتعليمية.
4.مشاركة المواطنين في االنتخابات البلدية.

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

جدول رقم )2( يوضح اإلمكانات المتاحة لتنفيذ استطالعات الرأي الهاتفية خالل 
العام )1437/1436ه�(

 تفصيلهااإلمكانات المتاحة

الكوادر البشرية:

فريق عمل مكون من عدد من الموظفين 
واإلداريين والفنيين والباحثين وهيئة 

استشارية

موظفو االتصال الهاتفي: فريق عمل مؤهل ومدرب على كيفية إجراء 	 
االستطالع في جميع مناطق المملكة لتتم تغطية مجتمع الدراسة تغطية 

احترافية.
إداريون وفنيون على النحو التالي:)15( فردًا من الجنسين.	 
باحثون في مختلف مناطق المملكة بواقع)35( باحثًا.	 
هيئة استشارية مكونه من: )أكاديميين متخصصين في مجال استطالع 	 

الرأي العام(. 

اإلمكانات التقنية:

معمل استطالعات رأي مزود بأحدث 
التقنيات المتخصصة بهذا المجال. 

كادر مادي مكون من:
26وحدة اتصال.	 
أكثر من 10 ماليين رقم هاتفي لعينة عشوائية مستخدمًا أرقام الهاتف 	 

الجوال والثابت لجميع مناطق المملكة ليتم تغطية مجتمع الدراسة تغطية 
احترافية.

أجهزة كمبيوتر حديثة وأنظمة اتصال مطورة.	 
برنامج حاسوبي عالمي متقدم الختيار العينة عشوائيًا ولمعالجة البيانات 	 

ليتم تنفيذها بوساطة نظام آلي متطور.
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المس����اجد على  االعت����داء 

خالل الفترة : 23 شعبان - 10 رمضان 1437 هـ            المـوافــــــق : 31 مايــــــو - 16 يونـيـــو 2016 م

المحور األول : الموقف المجتمعي من حوادث االعتداء على المساجد

الوحدة الوطنية هي 
المتضرر األكبر من هذه 

االعتداءات

تداولت وسائل اإلعالم 
المحلية موضوع 

التفجيرات األخيرة بصورة 
أكبر من حجمه

المنفذون للتفجيرات 
شباب مجرمون 

يتسترون بزي المسلم

المنفذون لهذه التفجيرات 
يخدمون جهات وجماعات 

خارجية معادية للوطن

هذه التفجيرات تعتبر 
من أعمال الفتنة

89.85.2
5.0

30.6
95.9

1.3

2.8

49.5

19.9

84.087.11.5
11.4

4.9

11.1

غير موافق ال أعلم موافق

غياب البرامج الفعالة 
لشغل أوقات الشباب 

بما يفيد

ضعف دور المساجد في 
التوعية بمخاطر اإلرهاب 

ضعف دور األسرة 
والمدرسة في وقاية 

الشباب من الوقوع في 
التطرف

وجود محرضين لهذا الفكر 
اإلرهابي المنحرف خدمة 

للجهات المعادية

وجود حمالت 
مشبوهة في شبكات 
التواصل االجتماعي 

مغلفة باألحكام 
الشرعية

غير موافق ال أعلم موافق

المحور الثاني : األسباب والدوافع وراء حادث تفجير المساجد

71.2

16.5
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63.3

22.3

14.4

71.8
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24.2

82.0
10.6

7.3

85.7

11.5

2.8

اإلعتداء على المساجد
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خالل الفترة : 23 شعبان - 10 رمضان 1437 هـ            المـوافــــــق : 31 مايــــــو - 16 يونـيـــو 2016 م

المحور األول : الموقف المجتمعي من حوادث االعتداء على المساجد

الوحدة الوطنية هي 
المتضرر األكبر من هذه 

االعتداءات

تداولت وسائل اإلعالم 
المحلية موضوع 

التفجيرات األخيرة بصورة 
أكبر من حجمه

المنفذون للتفجيرات 
شباب مجرمون 

يتسترون بزي المسلم

المنفذون لهذه التفجيرات 
يخدمون جهات وجماعات 

خارجية معادية للوطن

هذه التفجيرات تعتبر 
من أعمال الفتنة
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غياب البرامج الفعالة 
لشغل أوقات الشباب 

بما يفيد

ضعف دور المساجد في 
التوعية بمخاطر اإلرهاب 

ضعف دور األسرة 
والمدرسة في وقاية 

الشباب من الوقوع في 
التطرف

وجود محرضين لهذا الفكر 
اإلرهابي المنحرف خدمة 

للجهات المعادية

وجود حمالت 
مشبوهة في شبكات 
التواصل االجتماعي 

مغلفة باألحكام 
الشرعية

غير موافق ال أعلم موافق

المحور الثاني : األسباب والدوافع وراء حادث تفجير المساجد
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اإلعتداء على المساجد

المحور الثالث: اآلثار التي تترتب على تفجير المساجد

تسببت في قتل أنفس تأجيج نار الفتنة الطائفية
بريئة بغير وجه حق

هدر مكتسبات الوطن 
البشرية والمادية

زعزعة األمن واإلستقرار تمكين المتربصين 
من النيل من سمعة 

ومكانة المملكة

غير موافق ال أعلم موافق

تعزيز ثقافة الوسطية 
والتسامح في المناهج 

التربوية

سن قانون لحماية 
الوحدة الوطنية بتجريم 
الكراهية وإثارة األحقاد

تفعيل دور خطباء 
المساجد والدعاة 

والعلماء في تعزيز 
ثقافة الوسطية 

واإلعتدال والتسامح

قيام األسرة بدورها في 
تنشئة أبنائها على 
اإلعتدال والتسامح

تمكين شبكات 
التواصل االجتماعي 
إلشاعة ثقافة الحوار 

والتسامح على أساس 
الوطن يسع الجميع

غير موافق ال أعلم موافق

المحور الرابع : كيف نكافح اإلرهاب والتطرف؟ 
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واق�����ع ق���ي���ادة ال��س��ي��ارات 
ف������������ي ال�����م�����م�����ل�����ك�����ة

2015 21 – 14 1437 9-2 
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خالل الفترة: 2-9 ربيع األول 1437ه�     الم��واف����ق: 14-21 ديسمبر 2015م
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2015 21 – 14 1437 9-2 
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  2016  7-2  1437  26-21 
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م���ش���ارك���ة األس��������رة ف��ي 
العملية التربوية والتعليمية
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  2016  7-2  1437  26-21 

72.358.562.2

23.9

20.8

55.3
24.8
18.7

56.555.1

25.5

55.1

25.5

61.8

18.2
20 19.419.4

19
18.8

21.2
20.3 14.8

12.9

81.2

50.0
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10.4
8.5 6.7

7.1
18.6
15.5

29.3

40.3

7.5
11.3

غير موافقمحـــــايـــــــدمــــوافـــــق

غير موافقمحـــــايـــــــدمــــوافـــــق

المحور الثالث : اآلثار المترتبة على ضعف مشاركة األسرة في العملية التربوية

ضعف التحصيل 
الدراسي لألبناء

إنتشار االنحرافات 
األخالقية بين األبناء

تسرب األبناء من 
المدرسة

ضعف ثقة األبناء 
بأنفسهم

ضعف اإلنتماء 
المجتمعي

المحور الرابع : حلول مشكلة ضعف مشاركة األسرة في العملية التربوية

زيادة فاعلية االجتماعات 
الدورية مع أولياء األمور

إنشاء لجنة متابعة 
ممثلة من أولياء األمور 
لمتابعة تنفيذ ما ينتهي 

إليه مجالس اآلباء 
واألمهات

تطوير ونشر مواد 
إعالمية لدعم مشاركة 
األسرة في العملية 

التربوية

توفير أدلة إجرائية 
توضح إلدارة المدرسة 
كيفية العمل مع أولياء 

األمور بطرق إيجابية

إصدار تشريعات 
وأنظمة لتحفيز 

المدرسة وأولياء 
األمور على القيام 
باألدوار المناطة بهم

توفر بيئة أسرية داخل 
المدرسه يلتقي فيها 
أولــيـــــــاء األمـــــــــــــور 

والمعلمين لتعزيز 
الروابط بينهم

بناء منظومة إلكترونية 
لتحقيق أهداف الشراكة 
والتفاعل بين األسرة 

والمدرسة

84.980.567.6
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56.4

20.8

22.8 9.211.5
68

47.889.493.19592.192.391.1
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4.622.93.8
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23.8

28.4
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 1437  16 
 1437  15                   
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2016 26                            
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م���ش���ارك���ة ال���م���واط���ن���ي���ن 
البلدية االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 

خالل الفترة: 16 ربيع األول إلى 15 ربيع اآلخر 1437ه�     الم��واف����ق: 28 ديسمبر إلى 26 يناير 2016م
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التدريب
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يع���د مرك���ز المل���ك عبد العزي���ز للح���وار الوطن���ي ممثاًل في 
أكاديمي���ة الحوار للتدري���ب أحد الجه���ات المختصة في مجال 
التدري���ب وبن���اء أف���راد المجتم���ع وتطويره���م وتدريبهم في 
مجاالت الحوار، بما تملكه األكاديمية من إمكانات وتجهيزات 
وق���درات وخب���رات ومدربي���ن قادري���ن عل���ى تقدي���م أرق���ى 

مستويات التدريب.

وانطالقًا من الركائز التي تقف عليها األكاديمية بأنها تولي 
اهتمامًا بإع���داد البرامج التدريبية المتخصصة وتنفيذها في 
المجاالت المتصلة بالحوار, ثقافًة وسلوكًا، وإعداد الحقائب 
التدريبية والمقاييس اإللكترونية والش���راكات، س���واء كانت 
موجهة إلى عموم أفراد المجتمع, أو إلى الجهات الحكومية 
واألهلي���ة، وبم���ا يتناس���ب مع حاجاته���م ويالئ���م التطورات 
المتسارعة في جميع المجاالت، كما تقوم األكاديمية بالكثير 
من األنشطة والفعاليات المعززة للسلوك الحواري: كورش 
العمل والمشروعات التي تنشر ثقافة الحوار, وتعزز الوحدة 

الوطنية.

أه�������داف أك���ادي���م���ي���ة ال���ح���وار 
للتدريب:

تصمي���م البرام���ج والحقائب التدريبي���ة المتخصصة في 	 
الحوار

إعداد المدربين في مجاالت التواصل والحوار.	 

تقديم برامج تدريبية متخصصة لشرائح المجتمع كافة.	 

ربط مشروعات التدريب بحاجات المجتمع وقضاياه.	 

تقديم كافة الخدمات واالستش���ارات التدريبية للجهات 	 
الحكومية واألهلية.

تطوير االفراد والعاملين في مؤسس���ات المجتمع من 	 
خالل تنمية مهارات االتصال والحوار.

تحقيق للحم���ة الوطنية في المجتمع من خالل تصميم 	 
مب���ادرات نوعي���ة ف���ي المج���االت الفكري���ة واالجتماعية 

والثقافية.

تنفي���ذ خدم���ات إدارة وتيس���ير ورش العم���ل وحلق���ات 	 
النق���اش وف���ق منهجي���ات علمي���ة مبتك���رة تس���هم في 

صناعة القرار للجهات الحكومية واألهلية.

منهجية التدريب:ال����ت���دري����ب
تعتم���د أكاديمية الح���وار على احتياج���ات القطاعين الحكومي 
البرام���ج  تخطي���ط مختل���ف  عن���د  األف���راد  وحت���ى  والخ���اص 
واألنش���طة التدريبي���ة وتنفيذه���ا، فه���ي تعتم���د على خطة 
ش���املة لجميع أف���راد المجتم���ع والتي من ش���أنها أن تحقق 
االستفادة القصوى للمتدرب من الناحية النظرية والعملية.

اء لتحقي���ق األهداف، ويتم  حي���ث يت���م اختيار المدربي���ن األِكفَّ
رب���ط الم���واد التدريبي���ة وأنش���طة التدريب بواق���ع المتدربين 
واحتياجهم، بحيث تكون األنش���طة التفاعلي���ة متنوعة وتثري 

خبرات المتدربين.
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أواًل: ورش العمل
يق���وم هذا األس���لوب على دمج المتدربين ف���ي ثنائيات، أو 
ضم���ن مجموعات، ويت���م اللجوء إليه عندما يتطلب النش���اط 

تحقيق فرص مشاركة أو تعاون أكبر بين المشاركين.

ثانيًا: لعب األدوار
يعمل المش���اركون في ثنائيات أو مجموعات صغيرة للقيام 
ب���دور معين، وم���ن خالل ه���ذا النش���اط يتعلم���ون مفاهيم 

ومهارات معينة.

ثالثًا: العصف الذهني
يق���وم فيه الم���درب بعملية حث المش���اركين إلب���داء آرائهم 
وأفكارهم بصورة حرة وعفوية عن أحد موضوعات التدريب.

رابعًا: المحاكاة
يلعب فيه المتدربون دور الفريق مثل فريق إنقاذ أو طوارئ، 
حيث يلتقون معًا لحل مش���كالت معينة وفي نهاية النشاط 
يعرض المشاركون ما توصلوا إليه أمام الجميع لمناقشته.

خامسًا: النقاش
أسلوب للتعلم يتيح الفرصة لتبادل اآلراء واألفكار وتوضيحها 
ويق���وم المدرب بقي���ادة النقاش وتهيئت���ه، وتغذيته ثم يتم 

تلخيص النقاط عند انتهائه.

سادسًا: دراسة الحالة
يق���وم الم���درب بتزوي���د المتدربي���ن بالمعلوم���ات الخاص���ة 
بموق���ف، أو حال���ة معينة حقيقي���ة، أو افتراضي���ة، ثم يقوم 
المتدربون بتحليل األح���داث المختلفة والقرارات التي أخذت 

لكي يتوصلوا إلى تقويم نتائج هذه الحالة.

سابعًا: طرح األسئلة
وهو أس���لوب شائع في التدريب نظرًا ألهمية األسئلة في 

تحقيق الكثير من األهداف.

ثامنًا: عروض المشاركين
يقوم كل مش���ارك ومش���اركة بع���رض أف���كار أو اقتراحات أو 

حلول أمام اآلخرين.

تاسعًا: المحاضرة
حديث شفهي في موضوع معين يلقي فيه المدرب الخبير 
معلوم���ات على المتدربي���ن، يكتفون باالس���تماع وأخيرًا يتم 

تقويم البرنامج التدريبي.

عاشرًا: تقنيات تعديل السلوك
هنا يتم تغيير أفكار المش���اركين الس���لبية م���ن أجل الحصول 

على سلوكيات إيجابية في بيئة العمل.

حادي عشر: العرض اإليضاحي
يق���وم الم���درب الماهر ب���أداء عمل أمام المتدربين مع ش���رح 
نظ���ري وعملي له���ذا العم���ل وإجراءات���ه ويق���وم المتدربون 
بالمالحظة والتس���جيل في أثناء العرض، ثم المناقش���ة بعد 

االنتهاء منه.

ثاني عشر: عرض الفيديوهات
يت���م ع���رض ش���ريط فيديو مص���ور عل���ى المتدربي���ن بغرض 

توضيح مفهوم معين أو نظرة عميقة إلى هذا المفهوم.

ثالث عشر: التدريب اإللكتروني
يتي���ح هذا النظ���ام تقديم أفض���ل وأحدث الخدم���ات الداعمة 
لنش���اط التدري���ب االلكترون���ي وتوفي���ر بيئ���ة تفاعلي���ة بي���ن 

المتدربين والحقائب التدريبية.
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المسارات التدريبية
أوال - باللغة العربية

التدريب المجتمعي	 

الحوار األسري	 

الحوار التربوي	 

الحوار الحضاري )جسور(	 

الحوار الرياضي	 

الحوار اإلعالمي	 

البرامج الدولية	 

البرامج التدريبية الخاصة	 

ورش العمل	 

التدريب اإللكتروني	 

ثانيا - باللغة اإلنجليزية

مهارات االتصال بالحوار	 
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أواًل: التدريب المجتمعي
يع���د مس���ار التدري���ب المجتمع���ي لنش���ر ثقاف���ة الح���وار أحد 
المس���ارات الت���ي أطلقه���ا مرك���ز المل���ك عب���د العزي���ز للحوار 
الوطني؛ لنش���ر ثقافة الح���وار ومهاراته وس���لوكياته وقيمه 
ف���ي المجتمع، وهو مس���ار تدريبي متكامل وش���امل لجميع 
جوان���ب التدري���ب الفني���ة واإلداري���ة والبش���رية, باإلضاف���ة 
إل���ى األدلة التدريبي���ة, والعروض التقديمي���ة وبرامج لتأهيل 
المدربي���ن والمدربات للتدريب على نش���ر ثقاف���ة الحوار, مع 
الس���عي الدائ���م إل���ى تطوي���ر البرام���ج والحقائ���ب والم���واد 
العلمي���ة واإلثرائي���ة, وآلي���ة التدريب التي ت���م اعتمادها في 
التدري���ب عل���ى ثقافة الح���وار عبر هذا المس���ار للوصول إلى 
جميع ش���رائح المجتمع بخطط زمنية مناس���بة من خالل تنفيذ 

البرامج التدريبية والتأهيلية التالية:

1 / 1 تنمية مهارات االتصال في الحوار
برنام���ج يغطي جوانب مهمة م���ن قيم الحوار، ويحتوي على 
تدريبات وتطبيقات عملي���ة على مهارات الحوار؛ تهدف إلى 
تأهي���ل جي���ل يتقن ه���ذه المه���ارات، ويجيد فن���ون التواصل 

اإليجابي مع المحيطين: االجتماعي والثقافي.

1 / 2 تنمي���ة مه���ارات الح���وار م���ع الحاج 
والمعتمر الزائر

يفد إلى المملكة العربية السعودية ماليين المسلمين في 
كل ع���ام، حجاجًا ومعتمرين لبيت الله الحرام، وزوارًا لمس���جد 
الرس���ول صل���ى الل���ه عليه وس���لم، وق���د استش���عر الجميع 
أهمية خدمة هؤالء الحجاج وقيمتها وتفاتي المختصين في 
العمل، ونظرًا إلى ما للمملكة من مكانة سامية في نفوس 
العالم اإلسالمي أجمع أتى هذا البرنامج التدريبي الذي يركز 
ويه���دف إل���ى تمكين المباش���رين من تقدي���م الخدمات إلى 

ضيوف الرحمن.

1 / 3 تنمي���ة مهارات االتصال بلغة برايل 
للمكفوفين

1 / 4 تنمي���ة مهارات االتصال مع األئمة 

والخطباء.

1 / 5 تنمي���ة مهارات االتصال في الحوار 
النسخة االلكترونية.
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1 /6 برنامج نسيج – الحوار المجتمعي
برنامج تدريبي لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التعايش 
بي���ن فئ���ات المجتم���ع من أج���ل بناء قاع���دة مجتمعي���ة صلبة 
ومتماس���كة حاضن���ة للتنمي���ة واإلب���داع، وط���اردة للتط���رف 

بأشكاله.

المستهدفون
فئة الشباب والفتيات ) 16 -  24  سنة ( 

أهداف البرنامج
تنمي���ة الح���س الوطن���ي لدى أف���راد المجتمع والس���يما . 1

الشباب بوصفهم الفئة األكثر تأّثرًا وتأثيرًا.

تعزيز روح االنسجام والتعاون بين فئات المجتمع.. 2

بن���اء الوع���ي وتقوية حصانة المجتمع ض���د كل ما يهدد . 3
النسيج الوطني

قيم البرنامج
االعتدال والوسطية والتعايش والوعي والتعاون واالحترام 

والتراحم.

مسيرة البرنامج
ت���م تدريب 1200طالب م���ن مختلف الش���رائح في المنطقة 
الش���رقية على قيم البرنامج، من���ذ بداية عام 1437ه� وحتى 

نهايته،

أثر البرنامج
وفقًا لالس���تبانات فإن نس���بة التغيير في وعي المشاركين 

قبل البرنامج وبعده كما في الجداول التالية:
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مفهوم )االعتدال( مفهوم يمكن تطبيقه 
في جميع شؤون الحياة

من أهم أسباب التصرفات الخاطئة هي 
التصورات الخاطئة 
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واألسوة(- الوثيقة النبوية

آثار الفهم الخاطئ تنعكس على سلوك 
اإلنسان تجاه اآلخر
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 ال يمكن أن يكون بين من اختلف معه 
قيم مشتركة

ال يمكن أن يتحقق التعاون إال مع من 
يتوافق معي في ديني ومذهبي

 لدي تصور واضح حول )ما دعت إليه الوثيقة 
النبوية في المدينة(

كلما اتسعت الفجوة في عملية اإلنقسام أصبحت 
الفرصة أكبر  لحصول خسائر وأضرار على الجميع 

160164
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ثانيًا: الحوار األسري
هو أحد المس���ارات الت���ي أطلقها المركز ف���ي التدريب على 
ثقافة الحوار األس���ري, وهو مس���ار تدريب���ي متخصص في 
نشر ثقافة الحوار األسري في المجتمع للتعرف إلى مهارات 
الحوار وقيمها ومبادئها بين أفراد األسرة, ويهدف إلى نشر 
ثقافة الحوار األس���ري وتعزيزه���ا في المجتمع وتكريس قيم 
الح���وار الناج���ح والمثم���ر ومبادئه وآداب���ه بين أفراد األس���رة, 
وجع���ل الحوار اللغة الس���ائدة في حل القضايا واإلش���كاالت 

األسرية المتعددة والمختلفة

وينف���ذ المرك���ز هذا المس���ار من خ���الل التدريب عل���ى برامج 
تدريبي���ة وتأهيلي���ة متخصص���ة ف���ي تنمي���ة مه���ارات الح���وار 

األسري قد أعدها لهذا الشأن, وهي على النحو التالي: 

1/2 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 لآلخر؛ مما يسهم في بناء أسرة متماسكة.

2/2 حوار اآلباء مع األبناء
يه���دف إل���ى إكس���اب اآلب���اء واألمهات مه���ارات الح���وار مع 
األوالد على اختالف مستوياتهم العمرية، والتعليمية؛ مما 
يمكنهم من بناء أسرة صالحة ومتفاهمة ذات عالقة حميمة.

3/2 المحاور الناجح )حوار األبناء مع اآلباء(

يه���دف إلى إكس���اب الش���باب والفتيات مه���ارات الحوار مع 
آبائه���م، والتي تحقق التواصل اإليجابي معهم، وتوفر لهم 
بيئة صالحة، وبناًء عاطفيًا بأس���لوب س���هل وميّس���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 حميمة. 

4/2 برنامج المستش���ار المعتمد للتدريب 
على برامج الحوار األسري.

ه���و برنامٌج تدريبي لتأهي���ل المدربين والمدرب���ات وتدريبهم 
على برامج الحوار األسري.
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ثالثًا: الحوار التربوي
هو مسار تدريبي متخصص في تنمية ثقافة الحوار التربوي 
في الوسط التعليمي والتربوي في المملكة، وينفذ المركز 
المس���ار م���ن خ���الل التدريب عل���ى برام���ج تدريبي���ة وتأهيلية 
متخصص���ة ف���ي تنمية ثقافة الحوار الترب���وي قد أعدها لهذا 

الشأن، وهي على النحو التالي: 

1/3 برنامج حوار المعلم مع الطالب

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

2/3 برنامج حوار الطالب مع المعلم 
يتيح للطالب فرصة اكتس���اب مه���ارات التواصل وآدابه داخل 

غرفة الصف مع معلمه وزمالئه.

3/3 برنامج حاورني
يق���دم ه���ذا البرنام���ج إل���ى المربي���ات ف���ي ري���اض األطفال 

للتعامل الفعال مع الطفل.

4/3 المدرب المعتمد للتدريب على برامج 
الحوار التربوي

ه���و برنامج تدريبي لتأهي���ل المدربين والمدرب���ات وتدريبهم 
على برامج الحوار التربوي.
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رابعًا -الحوار الحضاري )جسور(
وهو مس���ار تدريب���ي يهدف إل���ى تعزيز التواص���ل بين أتباع 
األدي���ان والحضارات المختلفة وإب���راز القيم النبيلة واحترامها 
بين الشعوب بوصفهم أبناًء لكوكب واحد، وتعميق التفاهم 
لمعالجة المشكالت اإلنسانية ونش���ر ثقافة الحوار والتبادل 
الحضاري البناء، وإلى تمكين المش���اركين فيه من الحوار مع 

الثقافات والحضارات المختلفة.

وينف���ذ المركز هذا المس���ار م���ن خالل التدريب عل���ى البرامج 
التدريبية التالية: 

1/4 الحوار الحضاري

تنمية مهارات االتصال والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات 
األخرى.

2/4 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.

3/4 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.
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4/4 المدرب المعتمد لتدريب على برنامج 
جسور للتواصل والحوار الحضاري

ه���و برنام���ج تدريبي لتأهي���ل المدربي���ن عل���ى التدريب على 
برنامج جسور للتواصل الحضاري.

خامًسا: الحوار الرياضي
ه���و مس���ار تدريب���ي تبن���اه المرك���ز لنب���ذ التعص���ب الرياضي 
بالتع���اون م���ع رابط���ة دوري المحترفي���ن الس���عودي وهيئ���ة 

الرياضة.

سادًسا: الحوار اإلعالمي
هو مس���ار تدريبي تبناه المركز لنشر ثقافة الحوار اإلعالمي 

الهادف في الوسط اإلعالمي.



86

سابًعا - البرامج الدولية
تس���عى أكاديمية الحوار للتدريب إلى تصميم كل األنش���طة 
التدريبية والتطويرية وتنفيذها من أجل بناء الكوادر البش���رية 
ف���ي القطاعين العام والخاص وتنميته���ا وتطويرها. وإيمانًا 
من األكاديمية بأهمية التنوع في البرامج التدريبية المقدمة، 
والتعاون على المس���توى الدولي، فق���د اتفقت األكاديمية 
مع اليونس���كو واتحاد الكشافة العالمي على تقديم العديد 
من الدورات التدريبية، من أجل اإلس���هام في تقديم أفضل 
البرام���ج التدريبي���ة ذات الج���ودة العالي���ة والتي تس���هم في 
تطوي���ر األفراد م���ن أجل تحقيق أهداف نش���ر ثقاف���ة الحوار 

وتعزيز السالم والتسامح.

وينف���ذ المركز هذا المس���ار م���ن خالل التدريب عل���ى البرامج 
التدريبية التالية: 

-برنام���ج » تنمية مه���ارات االتصال في 
الحوار » النسخة الدولية )عربي �� إنجليزي(

إكس���اب مهارة الحوار واالتصال وتعزيزه���ا مع اآلخر ليتعرف 
إل���ى المه���ارات والقي���م الحوارية في التواصل اإلنس���اني، 
ويق���دم إل���ى ال���دول العربي���ة والمتحدثي���ن باللغ���ة العربي���ة 

واإلنجليزية في جميع دول العالم، 

المحاور العالمي
يهدف إلى تمكين الشباب السعودي من التواصل الثقافي 
والحض���اري م���ع المجتمع���ات األخ���رى، ومده���م بالمه���ارات 

مكان إقامة البرنامجالجهة المستفيدةالبرنامج

اتحاد الكشافة العالميالحوار من أجل السالم
)مجموعة من الكشفيين الدوليين(

الرياض برنامج إلعداد المدربين حول 
تعزيز ثقافة الحوار من اجل 

السالم

اليونسكو
)مجموعة من المدربين في الوطن العربي(

تنمية مهارات االتصال في 
الحوار

لجنة الدعوة في إفريقيا
)وفد خادم الحرمين الشريفين(

برنامج التواصل مع علماء 
اليمن بالتعاون مع وزارة 

الشؤون االسالمية 
واالوقاف والدعوة واإلرشاد

الرياضمجموعة من علماء جمهورية اليمن

جدول رقم )3( يوضح البرامج الدولية المنفذة خالل العام 1437/1436ه�

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 ثمَّ الوصول إلى بناء ش���خصية حوارية نموذجية 

بطريقة علمية واعية.

برنامج الحوار من أجل السالم

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

تحرص األكاديمي���ة على توفير واختيار البرامج التدريبية التي 
تتناس���ب مع متطلب���ات وحاجة قطاعات المجتم���ع المختلفة, 
وتولي اهتمام���ًا كبيرًا بإعداد البرامج التدريبية للمؤسس���ات 
والجه���ات الحكومي���ة والخاص���ة وتقييمه���ا وتطبيقه���ا, ل���ذا 
فاألكاديمية تس���عى إلى التعاون مع الجهات والمؤسسات 
باختالف أنش���طتهم, س���واء كانت حكومي���ة أو قطاعًا خاصًا، 
في الوقوف على احتياجهم الحقيقي لتدريب منس���وبيهم، 
ومس���اعدة القائمي���ن عل���ى هذه المؤسس���ات ف���ي تحديد 
أولوياته���م التدريبية، حيث تقوم بدراس���ة حاجة التدريب إلى 
جه���ة العميل، ومن ثم يت���م بناء وتصميم البرام���ج التدريبية 
الت���ي تس���هم ف���ي تعزي���ز المه���ارات المعرفي���ة والعملي���ة 

للموظفين والموظفات في مجاالت ثقافة الحوار.

ورص���د الكترون���ي ف���وري باس���تخدام برنام���ج خ���اص وتحليل 
مخرج���ات ال���ورش احصائي���ًا خالل ٢٤ س���اعة م���ن خالل ثالث 
ط���رق منهجية الدارة ال���ورش حيث تم خالل هذا العام تأهيل 
خمس���ين متخصص وميس���ر إلدارة اللق���اءات وورش العمل 

وتأهيل ثمانين راصد وموثق من الجنسين.

عدد مرات التنفيذعدد المستفيدينالبرنامجم

54123تنمية مهارات االتصال في الحوار1

1653تبيان2

1573الحوار الحضاري3

101حاورني4

241الحوار من اجل السالم5

151الحوار الرياضي6

371المحاور الناجح7

561إعداد المدرب المعتمد8

1212تبيان للوقاية من التطرف9

جدول رقم )4( يوضح إحصائية البرامج المنفذة خالل العام 1437/1436ه�
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تاسًعا - ورش العمل:

ورش عمل مصممة الستخالص أكبر قدر ممكن من األفكار 
والتوصي���ات ف���ي أس���رع وق���ت ممك���ن باس���تخدام برنام���ج 
إلكتروني معد خصيصًا للورش���ة ويتم عرضها في الشاش���ة 

الرئيسية لمناقشتها.
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عدد المستفيدينالتاريخالهدفاسم الورشةم

ورشة عمل1
)بناء استراتيجية وطنية لمواجهة التطرف(

إقامة ورش عمل مقسمة إلى لجان عدة تهدف إلى بناء 
60 مشاركًا29-6/30 / 1436ه� استراتيجية وطنية لمواجهة التطرف

ورشة إلكترونية على قاعدة تواصل للمدربين 2
25 مشاركًا1436/7/7ه� تهدف إلى التعريف بالحوار الرياضي وعناصرهوالمدربات-حول الحوار الرياضي

ورشة عمل3
)بناء استراتيجية وطنية لمواجهة التطرف(

إقامة ورش عمل مقسمة إلى لجان عدة تهدف إلى بناء 
30 مشاركًا1436/7/11ه�استراتيجية وطنية لمواجهة التطرف

)البرنامج الوطني إلشراك األسرة في العملية 4
)S.W.O.T( باستخدام نموذج )التربوية والتعليمية

تشخيص واقع العالقة والتواصل بين االسرة والمدرسة في دعم 
مسيرة العملية التعليمية والتربوية.

محاور اللقاء:

ما جوانب الضعف في العالقة بين االسرة والمدرسة؟	 
ما جوانب القوة في العالقة بين االسرة والمدرسة؟	 
ما الفرص التي يمكن االستفادة منها في تعزيز العالقة بين 	 

االسرة والمدرسة؟
والمدرسة في 	  تواجه االسرة  التي  والمعوقات  التحديات  ما 

تعزيز العالقة بينهما؟

70 مشاركًا1437/3/19ه�

)البرنامج الوطني إلشراك األسرة في العملية 5
التربوية والتعليمية(

األفكار  من  ق��در  أكبر  الستخالص  مصممة  احترافية  عمل  ورش 
والتعليمية  التربوية  العملية  في  األسرة  دور  لتفعيل  والتوصيات 
مع  بالتعاون  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  تنظيم  من 
والبحوث  للدراسات  الوطني  )المركز  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة 

االجتماعية(.

80 مشاركًا1437/3/24ه�

6
)البرنامج الوطني إلشراك األسرة في العملية 

التربوية والتعليمية(
80 مشاركًا1437/3/25ه�

)البرنامج الوطني إلشراك األسرة في العملية 7
80 مشاركًا1437/3/26ه�التربوية والتعليمية(

دور العلماء في تصحيح الصورة الذهنية عن 8
المملكة وصد الهجمات الفكرية التي تواجهها

القضايا  لمناقشة  والمختصين  العلماء  من  مجموعة  يضم  لقاء 
والمزاعم والحمالت السياسية واإلعالمية التي تستهدف الصورة 

الذهنية عن المملكة وتهدف 
إلى الخروج بتوصيات ومقترحات لدور العلماء في تحسين الصورة 

الذهنية للمملكة وصد الهجمات الفكرية التي تواجهها.

1437/7/20ه�
20 مشاركًا

جدول رقم )5( يوضح ورش العمل المنفذة خالل العام 1437/1436ه�
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مشروعات وفعاليات

برنامج سفراء الوسطية

برنامج حواري منوع ضمن فعاليات برنامج س���فراء الوسطية 
بجامع���ة طيب���ة تضمن برام���ج تدريبية لتعزيز قيم الوس���طية 
على مختلف األصعدة لطالب الجامعة ومنسوبيها شملت:

الحوار الرياضي.	 
الحوار الحضاري.	 
الحوار من اجل السالم.	 
صياغة مبادرات لتعزيز قيم الوسطية في فكر الشباب.	 

  أهداف المشروع

 تفعيل مذكرة التفاهم بين المركز والجامعة ببرامج عمل بما 
يحقق تعزيز قيم الوسطية واالعتدال في فكر الشباب.

 الفئة المستهدفة
 

طالب الجامعات ومنسوبوها.

 مدة البرنامج

ثالثة أيام.
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جدول رقم )6( يوضح منجزات مشروع سفراء الوسطية خالل العام 1437/1436ه�

جدول رقم )7( يوضح البرامج المنفذة ومستهدفيها وعدد مرات تنفيذها خالل العام 1437/1436ه�

المنجزاتم

تنفيذ عدد )9( برامج تدريبية على مدى ثالثة أيام.برنامج تدريبي1

)270( طالب و )101( طالبة من مختلف جامعات المملكة وعدد من مدارس عدد المستفيدين2
المنطقة.

جميع كليات الجامعة والكليات االهلية والضيوف من خارج المدينة المنورةالتغطية3

بلغ عدد الجامعات المشاركة )18( جامعة حكومية وأهلية من مختلف مناطق عدد الجامعات4
المملكة

بلغت ساعات التدريب )50( ساعة تدريبية، و )3( ساعات ورش عمل لصياغة عدد ساعات التدريب5
المبادرات.

بلغ عدد المبادرات المقترحة من قبل الشباب من الجنسين أكثر من )52( مبادرة عدد المبادرات6
لتعزيز قيم الوسطية

عدد مرات التنفيذعدد المستفيدينالفئة المستهدفةاسم البرنامجم

451الشباب -جامعة طيبةالحوار الرياضي1

الشباب -جامعة طيبةالحوار الحضاري2
70

2
40

نساءالحوار الحضاري3
30

2
53

الشباب -جامعة طيبةالحوار من أجل السالم4
40

2
75

نساءالحوار من أجل السالم5
53

2
33

439المجموع
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برنامج تبيان

برنام���ج حواري توعوي متنوع يضم برام���ج تدريبية وعددًا من 
الفعاليات التي تضمن تفاعل وحيوية المشارك ونقل دوره 
م���ن التلقي إلى اإلس���هام الفاع���ل وصناعة األف���كار، وبناء 
المقترحات وحل المش���كالت ورسم صورة إيجابية للمواطنة 
الحقيقة بحيث يكون المش���ارك مس���همًا حقيقيًا في حماية 

نفسه ووطنه من األفكار المتطرفة.

 أهداف المشروع

مساعدة األسرة والمربين وأئمة المساجد في الكشف . 1
عن مؤشرات التطرف لدى الشباب.

تمكي���ن المش���اركين م���ن اس���تخدام مقايي���س علمي���ة . 2
للكشف عن ظاهرة التطرف في محيطهم.

تأهيل المش���اركين بوسائل علمية ومهارية تمكنهم من . 3
كشف االنحرافات الفكرية في أثناء الحوار.

تميي���ز األفكار المتطرفة في اإلنترنت وفحصها والحكم . 4
عليه���ا من خ���الل ع���دد م���ن االس���تراتيجيات والمهارات 

المتخصصة في التفكير الناقد.

 الفئة المستهدفة

أبناء المجتمع بمختلف شرائحه والمجتمع الجامعي خاصة.

 نطاق المشروع
المجتمع بجميع فئاته ومكوناته.

 مدة البرنامج
أسبوع حواري تفاعلي.

جدول رقم )8( يوضح منتجات مشروع تبيان خالل العام 1437/1436ه�

العنوانالمنتجم

تبيان في الحوار الفكري الوقاية من التطرف.برنامج تدريبي1

كيف نحمي الشباب من التطرف من الحوارات المتطرفة عبر االنترنت.ورش العمل2

عن التطرف ندوة مفتوحة: طالب – أعضاء هيئة تدريس – أولياء أمور.المقاهي حوارية3

*مجموعة من الشباب الذين تراجعوا عن الفكر المتطرف وعرض تجاربهم.عرض التجارب4
استضافة مختصين في األمن الفكري والطب النفسي والعلم الشرعي.

*مشاركة تترجم رفض التطرف على كل المستويات.ندوات وحوارات5

مسابقات6
الفن التشكيلي.

إنتاج األفالم القصيرة.
تصميم االنفوجرافك
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المخرجات
40 ساعة تدريب.. 1

8 ساعات ورش عمل.. 2

4 ساعات مقاٍه حوارية.. 3

4 ساعات عرض تجارب.. 4

10 ساعات حوارات وندوات مفتوحة.. 5

المنهجية التي يعتمدها البرنامج لمعالجة 
الفكر المتطرف:

تت���م المعالجة من خالل اس���تخدام آليات لبن���اء الفكر المضاد 
للتطرف على النحو التالي:

تقدي���م المفاهي���م المباش���رة ذات العالق���ة بالتط���رف . 1
والمحت���وى المعرفي الخاص به إلقناع المتدرب بأهمية 
الموضوع، وإيجاد معنى مناس���ب للموضوع لديه، من 
خالل توظيف الموضوع في س���ياق حياتي يثير دافعية 
المت���درب بخطورت���ه، ويربط���ه بخبراته الس���ابقة لتكوين 

اتجاه سلبي ضده.

وفحصه���ا . 2 االنترن���ت  ف���ي  المتطرف���ة  األف���كار  تميي���ز 
والحك���م عليه���ا، من خ���الل التدريب عل���ى مجموعة من 
مه���ارات التفكير الناق���د، والذي يركز على البعد العملي 
التطبيق���ي للموضوع، بحيث يق���وم المدرب والمتدرب 
بتطبيق الموض���وع وتجريبه عمليًا وممارس���ة تطبيقات 

متعددة لتؤكد إتقانه على النحو التالي:

)2 / 1( استخدام مقاييس علمية للكشف عن ظاهرة التطرف.

)2 / 2( اس���تخدام مه���ارة التفري���ق بين الحقائ���ق واآلراء في 
الح���وارات االلكترونية عن طريق اس���تراتيجية )س���التر ومونرو 
تعلي���م  عل���ى  االس���تراتيجية  ه���ذه  وترك���ز   )satler&monro

المت���درب التميي���ز بي���ن الحقيق���ة وال���رأي ع���ن طري���ق تمكينه 
من مه���ارة المالحظة كخطوة أساس���ية يت���م بموجبها تحديد 

خصائص الحقيقة والتمييز بينها وبين الرأي.
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)2 / 3( اس���تخدام مه���ارة فحص المعلوم���ات الضرورية وغير 
الضرورية في الحوارات المتطرفة من خالل االس���تراتيجيات 

التالية:

االس���تراتيجية االس���تنتاجية )لباير Bayer.1995( وتقوم 	 
على المناقشة واالستنتاج.

استراتيجية )smith.1983( لتقدير صحة المعلومات من 	 
خ���الل مجموعة من األس���ئلة التي يجب االس���تعانة بها 
عند التأكد من مصدر معلومة ما أو حتى عند التأكد من 

صحة المعلومة نفسها.

ه���ذه 	  وترك���ز   ))oreily.1985 )اورايل���ي  اس���تراتيجية 
االس���تراتيجية على تعليم الشباب المناقشة المدعومة 
بالدلي���ل إلظه���ار نق���اط الضعف في موض���وع ما، من 
خ���الل اظه���ار التش���كيك في األف���كار لتقديم مناقش���ة 

مقنعة.

)2 / 4( مهارة كشف المغالطات، وبيان هذه المغالطات التي 
يعتم���د عليه���ا المتطرفون ف���ي حواراتهم وه���ي )التلبيس، 
التعميم، الش���خصنة، نداء المش���اعر، الش���يوع واالنتش���ار، 
التخويف والتهديد(، وعرض الحلول وطرائق التعامل مع كل 

واحدة منها باستخدام:

استراتيجية التس���اؤل عن طريق مفاتيح المعرفة لزعزعة 	 
االف���كار وتمحيصها وهي: )من – ماذا – كيف – متى – 

أين – عن ماذا – لماذا؟(.

اس���تراتيجية )Toyota( وهي اس���تراتيجية س���بب السبب 	 
)اس���تخدام لم���اذا؟ خم���س م���رات( للوص���ول إلي عمق 

الفكرة وبيان تهالكها.

)2 / 5( اس���تخدام مهارة كش���ف المتناقضات للتشكيك في 
األفكار من خالل التالي:

التأكي���د عل���ى المتناقضات فيما يقول���ون وما يفعلون 	 

مثال: )القتلى في المس���لمين أكثر بنسبة %80 وهم 
يدعون قتال الكفار(.

بيان استخدامهم لألدلة الظنية وغير القطعية: كاالعتماد 	 
على الرؤى واألحالم. 

الصراع الدائر بين الجماعات نفس���ها رغم الدعوى للجهاد 	 
ضد الكفار بزعمهم.

اعتمادهم على الجانب الوجداني في التجييش والتجنيد 	 
والدعوى لالنضمام لهم.

التشكيك في أفكارهم في بيان مراجعاتهم سواء كانت 	 
أفرادًا او قيادات او جماعات وضرب أمثلة على ذلك.

 )2 / 6( تطبي���ق ح���وار افتراض���ي مع متط���رف عبر احدى 	 
وسائل التواصل االجتماعي ثم، تقويمه ببيان ما يظهر 
التناقض في فكره باس���تخدام المهارات الس���ابقة، ثم 
ع���رض آلية الحوار، وكيف يمك���ن أن تتم مع المتطرفين 

والتي تبدأ ب�: )اسأل ثم أنصت، ثم اتفق ثم وضح(. 



فرقنا ما تفرقنا

 انطلق���ت المب���ادرة بتاري���خ 2014/05/07 م، حي���ث ت���م فيها 
توقي���ع اتفاقي���ة تعاون مش���ترك بي���ن المركز ورابط���ة دوري 

المحترفين.

فكرة المبادرة

ه���ي إحدى اهتمامات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
تم���ت بلورته���ا بوصفه���ا مب���ادرة وطني���ة موجه���ة ومنظمة 
للتأكي���د على قيم الح���وار والتالحم للحد من ظاهرة التعصب 
الرياض���ي من خ���الل برامج وفعاليات وأنش���طة متكاملة بما 
يحق���ق المصلح���ة العام���ة للرياض���ة ويعززه���ا ويحافظ على 

الوحدة الوطنية.
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  األهداف

ترسيخ مبدأ الحوار.. 1
إشاعة مفهوم الروح الرياضية لدى شريحة المشجعين.. 2
الح���د م���ن ظاه���رة التعص���ب الرياض���ي، والت���ي تثي���ر . 3

العنصرية والكراهية بين أفراد المجتمع.
قبول الرأي اآلخر واحترام اختياره.. 4
اعتم���اد لغ���ة الح���وار بوصفها وس���يلًة للتفاه���م وتبادل . 5

األفكار.
تنمي���ة جان���ب المس���ؤولية االجتماعي���ة والوطني���ة لدى . 6

متابعي الشأن الرياضي بكل ميولهم.
لفت االنتباه إلى السلوكيات الخاطئة نتيجة للتعصب.. 7



96

ورش عمل تمهيدية عن الحوار الرياضي. 1
المش���اركة في عدد م���ن البرامج الرياضي���ة والفعاليات . 2

للحديث عن التعصب الرياضي والمبادرة
التوقيع مع ش���ركة لجام للرياضة )وقت اللياقة( كشريك . 3

وراعي حصري للمبادرة
إقام���ة برنام���ج تدريبي لمجموعة من إعالميي الوس���ط . 4

الرياضي
مؤتمر صحفي لسفراء المبادرة. 5
عضوي���ة في لجنة نبذ التعص���ب الرياضي بالتعاون مع . 6

الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعض الجهات األخرى
مقهى حواري لس���فراء المبادرة في بيت األمير فيصل . 7

للشباب
توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة دوري المحترفين. 8
المش���اركة ف���ي مباراة ال���دوري الس���عودي بين فريقي . 9

النصر والهالل
دورة تدريبية لموظفي رابطة دوري المحترفين. 10
دورة تدريبية بالتعاون مع جامعة طيبة. 11
المش���اركة واإلع���الن عن المب���ادرة في بع���ض مباريات . 12

دوري المحترفين
ورشة عمل لحقيبة الحوار الرياضي. 13
التوقيع مع مجموعة من الالعبين كسفراء للمبادرة. 14

حلق���ة إذاعية عن الحوار الرياضي في برنامج »حواركم« . 15
UFM عبر إذاعة

المشاركة في ملتقى المسؤولية االجتماعية. 16
حلقتي���ن لبرنامج »توين���ز« على اليوتي���وب وصلت عدد . 17

مشاهديها إلى 400 ألف
اعتماد الحقيبة التدريبية لدى وزارة الخدمة المدنية. 18

إنجازات المبادرة
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أوراق العمل
تح���رص أكاديمي���ة الح���وار عل���ى اإلس���هام ف���ي الملتقي���ات 
والمؤتم���رات عل���ى جمي���ع األصع���دة المحل���ي واإلقليمي 
والدولي من خالل أوراق العمل، وكان من أبرز المشاركات:

إعداد ورقة عمل عن الحوار التربوي وسبل تفعيلة.	 
إعداد ورقة عمل عن دور األسرة والمؤسسات التعليمية 	 

في تعزيز قيم المواطنة.
إعداد ورقة عمل عن: كيف نربي أطفالنا على الش���ورى 	 

في الحوار؟
إع���داد ورق���ة عم���ل ع���ن دور المعل���م ف���ي إدم���اج قيم 	 

المواطن���ة ف���ي التعليم للمش���اركة في مؤتم���ر بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

الزيارات

تق���وم أكاديمي���ة الحوار للتدري���ب بزيارات كثي���رة إلى الجهات 
المختلف���ة به���دف التعري���ف بأنش���طتها وع���رض منتجاته���ا 
ومناقشة سبل التعاون وآفاقه الممكنة. ومن الجهات التي 

تمت زيارتها:

	 الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
	 رابطة دوري المحترفين.

	 وزارة اإلسكان.
	 هيئة حقوق اإلنسان.

	 وزارة الداخلية.
	 الشؤون اإلسالمية.

	 هيئة كبار العلماء.

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

ومن ذلك:
إعداد حقيبة الحوار اإلعالمي.	 
إعداد الحقيبة اإللكتروني���ة باللغتين العربية واإلنجليزية: 	 

»تنمية مهارات االتصال في الحوار«
التصميم األولي لحقيبة الحوار في بيئة العمل.	 
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ب����رام����ج م��ش��رف��ي 
المناطق ومشرفاتها
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برامج مشرفي 
المناطق ومشرفاتها

منذ تأس���يس المركز وم���ع انطالقته الرائدة ت���م التفكير في 
كيفية نش���ر ثقاف���ة الحوار ف���ي كل مناطق المملكة بش���كل 
يتناس���ب مع إمكانات المركز المالية واإلدارية, تم حينها طرح 
الكثي���ر م���ن اآلراء والمقترحات المختلفة, إال أن فكرة ترش���يح 
مش���رفين ومش���رفات متعاونين بالمناطق نالت استحسان 
المركز لعدة أمور مبنية على أس���اس خبرتهم في مناطقهم 
ولتس���هيل مهم���ة المركز بس���رعة التواصل معه���م, وقد تم 
التع���اون م���ع وزارة التعليم بهذا الخصوص لالس���تفادة من 
الكف���اءات والق���درات المتميزة من منس���وبيها المنتش���رين 
ف���ي فروع ال���وزارة بمناط���ق المملك���ة ومحافظاته���ا، وذلك 
لس���عة أفقهم وتوس���طهم بي���ن فئات المجتم���ع, كما أنه ال 
تقل مس���توياتهم التعليمية ع���ن البكالوريوس, مما يعينهم 

على تحقيق أهداف المركز ورسالته السامية في نشر ثقافة 
الحوار في المجتمع، لذا فقد كان للمش���رفين والمش���رفات 
كبي���ر األثر منذ بدايات االنطالقة وحتى اآلن حيث تم تفعيل 
دورهم عبر إعطائهم الصالحيات ودعمهم باإلمكانات المادية 
والمعنوية لوضع الخطط الس���نوية لتنفيذ الكثير من البرامج 
والفعالي���ات والتي تش���مل إقامة ال���دورات التدريبية لجميع 
الحقائ���ب المعتمدة لدى المركز ومنها: مهارات االتصال في 

الح���وار، والح���وار الزوجي، وحوار األبناء م���ع اآلباء، والمحاور 
الناجح, باإلضاف���ة إلى عقد الن���دوات الِحوارية والمحاضرات 
التثقيفية لنخبة من ذوي االختصاصات المختلفة كذلك إقامة 
األركان التعريفية وعمل زيارات للمسؤولين للتعريف بالمركز 
ونشاطاته, ولترسيخ مبدأ الوسطية واالعتدال ولجعل الحوار 

أسلوبًا ومنهجًا للحياة بإذن الله تعالى.
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جدول رقم )9( يوضح االحصائيات العامة لنشاط مشرفي المناطق ومشرفاتها لعام 1437/1436ه�

رسم بياني رقم )2( يوضح عدد البرامج التي تم تنفيذها خالل عام 1437/1436ه

العدداإلحصائياتم

516البرامج الحوارية1

25،800المستفيدون2

10450الحقائب التدريبية3
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رسم بياني رقم )3( يوضح احصائية تفصيلية للحقائب الموزعة للعام 1437/1436ه�
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جدول رقم )10( يوضح احصائيات تفصيلية لإلصدارات الموزعة عام 1437/1436ه

العدداإلحصائياتم

3276التربية بالحوار1

2271دور معلم التربية اإلسالمية2

2065مكانة الحوار ومعوقاته3

1820الحوار األسري – التحديات والمعوقات4

1786تعزيز ثقافة الحوار5

1198أسرار الحوار واإلقناع6

746هندسة الحوار7
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ح����وار ال��م��رأة
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حوار المرأة
يسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لخدمة أهدافه 
وتوجهات���ه المس���تقبلية، ويتوج���ه إلى ش���ريحة عريضة في 
المجتم���ع من خالل برامجه المنفذة لكي يكون حاضنة فكرية 
لقضايا المرأة المتعددة, س���واء عل���ى الصعيد اإلعالمي أو 
في مجاالت العمل، والمجاالت التربوية من خالل حزمة من 
البرام���ج والفعالي���ات المنفذة والمدرجة ف���ي خطة الفرع مع 
الحرص على المش���اركة المجتمعية مع مؤسس���ات المجتمع 
وقطاعات���ه المختلف���ة ببرام���ج وأوراق عم���ل وأركان تعريفي���ة 
تق���دم المرك���ز في صورة مش���رفة، ونتناول ف���ي هذا الجزء 
من التقرير مجمل ما تم تنفيذه من تلك البرامج والفعاليات.

اللقاءات وورش العمل
تع���د اللقاءات الحواري���ة وورش العمل م���ن الفعاليات التي 
يح���رص المرك���ز على تنفيذها، حيث تس���تهدف مجموعة من 
النخب واألكاديميات والمهتمات بمناقشة القضايا المتعلقة 
بالمرأة س���واء م���ا يتعلق بالش���أن الوطن���ي أو اإلعالمي أو 

المجتمعي.
بناء عليه فقد تم عقد عدد )4( لقاءات حوارية وورشتي عمل 

على النحو التالي:

أواًل: اللقاءات الحوارية

1( لقاء »اللحمة الوطنية وسبل تعزيزها«

ت���م تنفي���ذ لقاء: »اللحم���ة الوطنية وس���بل تعزيزه���ا« بتاريخ 
1436/11/16ه، ويه���دف إلى مناقش���ة س���بل تعزيز اللحمة 
الوطني���ة، وتحديد األخط���ار والتحديات الت���ي تواجه المجتمع 
السعودي وانعكاساتها على اللحمة الوطنية، باإلضافة إلى 
الخ���روج ب���رؤى ومقترحات وبرام���ج عمل تك���ون معينة للدولة 

والمجتمع لتعزيز اللحمة الوطنية. 

  محاور اللقاء

المح���ور األول: األحداث الجارية المؤلمة وأهدافها على . 1
المدى القريب والبعيد. 

المحور الثاني: األخطار التي تواجه المجتمع الس���عودي . 2
في هذه المرحلة وانعكاساتها على اللحمة الوطنية.

المح���ور الثالث: دور المواطن في تعزيز اللحمة الوطنية . 3
وحمايتها.

المحور الرابع: دور مؤسس���ات الدولة في تعزيز اللحمة . 4
الوطنية وحمايتها.
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Name

Meeting with WOHM
Representatives

Project
The
Ambassador

Wednesday  17  February  2016

2(  لقاء »زوجات السفراء« ضمن برنامج 
»سفير للحوار الحضاري«

تم تنفيذ: »لقاء زوجات الس���فراء ضمن برنامج سفير للحوار 
الحض���اري« بتاريخ 8 /1437/5 ه�، بهدف تحقيق التفاهم بين 
الش���عوب من خالل تفهم الثقافات األخرى وتقبلها والعمل 

على تعزيز المبادئ المشتركة وتجنب الخالفات.

محاور اللقاء:

ماهي الصورة النمطية عن المرأة السعودية.. 1
ماهي المبادرات الممكن عملها من قبل المشاركات أو . 2

مركز الحوار الوطني لتحسين صورة المرأة السعودية

3( لقاء »التوجهات المس���تقبلية للمركز 
والدور اإلعالمي المأمول«

ت���م تنفي���ذ لق���اء: »التوجه���ات المس���تقبلية للمرك���ز وال���دور 
اإلعالم���ي المأمول« بتاري���خ 1437/06/20ه، بهدف تفعيل 
دور اإلع���الم بكل وس���ائلة إلب���راز الصورة الذهني���ة الواقعية 
لمرك���ز المل���ك عب���د العزي���ز للح���وار الوطن���ي، باإلضافة إلى 
اس���تقطاب إعالمي���ات متمي���زات للتغطي���ة اإلعالمي���ة ف���ي 
مختلف البرامج واألنش���طة التي س���ينفذها الفرع النس���وي 

بالمركز. 

 محاور اللقاء

المحور األول: آفاق التوجه المس���تقبلي للفرع النسوي . 1
ف���ي مركز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني في مجال 

قضايا المرأة. 
المحور الثاني: الدور المأمول لمختلف وس���ائل اإلعالم . 2

في إيضاح رسالة المركز ورؤيته وبرامجه وفعالياته.

Name

Meeting with WOHM
Representatives

Project
The
Ambassador

Wednesday  17  February  2016
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4( لق���اء »الم���رأة الس���عودّية واإلعالم: 
الصورة النمطية والواقع«

تم تنفيذ لقاء: » المرأة السعودّية واإلعالم: الصورة النمطية 
والواق���ع« بتاري���خ 1437/6/28ه، وال���ذي يهدف إل���ى تعزيز 
الوع���ي اإلعالم���ي، وبيان أهميت���ه، وكيفي���ة التعامل معه، 
باإلضافة إلى زيادة وعي الحاضرات بدورهن وقدرتهن على 
كيفية المس���اهمة في تحس���ين الصورة النمطية عن المرأة 

السعودية. 

  محاور اللقاء

المح���ور األول: الص���ورة الذهنية عن المرأة الس���عودية . 1
في اإلعالم الغربي ومدى تماثلها للواقع.

المحور الثان���ي: الصورة الذهنية عن المرأة الس���عودية . 2
في اإلعالم المحلي.

المح���ور الثال���ث: اقتراح���ات لتطوير تن���اول قضايا المرأة . 3
السعودية في وسائل اإلعالم.

5( لقاء »دور ش���ركاء التربية في الحماية 
من التطرف الفكري«

تم تنفيذ اللقاء: »دور شركاء التربية في الحماية من التطرف 
الفك���ري« بتاري���خ 1437/7/27ه, ويه���دف إل���ى تقديم آليات 
ومقترح���ات خاص���ة لتفعي���ل دور المؤسس���ات المجتمعي���ة 
)األس���رة –التعلي���م – اإلعالم( ف���ي تعزيز النس���يج الوطني 
ومواجهة االنحرافات الفكرية والس���لوكية. وتم عرض أوراق 
عمل من المتحدثات ثم مناقشتها من قبل الحضور للتطوير 

واإلضافة. 

 محاور اللقاء
المح���ور األول: دور األس���رة ف���ي تعزي���ز األم���ن الفكري . 1

ومحاربة التطرف.

المح���ور الثان���ي: دور التعليم في تعزي���ز األمن الفكري . 2
ومحاربة التطرف.

المح���ور الثال���ث: دور اإلع���الم في تعزيز األم���ن الفكري . 3
ومحاربة التطرف.

االسم
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ثانيًا: ورش العمل

الدراس���ات  »تطوي���ر  عم���ل  ورش���ة   )1
والبحوث واستطالعات الرأي العام«

ت���م تنفي���ذ ورش���ة العم���ل »تطوي���ر الدراس���ات والبح���وث 
واس���تطالعات الرأي العام » بتاريخ 1437/02/14ه، وتهدف 
إل���ى الوق���وف عل���ى آراء الباحثات والمفك���رات، وبحث أوجه 

التعاون بينهم وبين المركز.

 محاور الورشة

المحور األول: القضاي���ا والموضوعات المقترحة للمركز . 1
ف���ي مج���ال الدراس���ات والبح���وث واس���تطالعات الرأي 

العام.
المحور الثاني: س���بل تعزيز التعاون بين الباحثات ومركز . 2

الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

2( ورش���ة عمل »آليات تفعيل دور المرأة 
في تنمية الحس الوطني لدى الناشئة«

تم تنفيذ ورش���ة العمل »آليات تفعيل دور المرأة في تنمية 
الحس الوطني لدى الناشئة« بتاريخ 1437/7/14ه، وتهدف 
إل���ى التعري���ف بواق���ع دور الم���رأة الحال���ي تج���اه تنمية قيم 
المواطن���ة لدى الناش���ئة، وإيضاح الدور المأم���ول من المرأة 
الس���عودية لتربية األبناء على قيم المواطنة، باإلضافة إلى 

اقتراح آليات عملية لتنمية الحس الوطني لدى الناشئة. 

محاور الورشة

المح���ور األول: تش���خيص واق���ع دور الم���رأة في تنمية . 1
قيم المواطنة.

المح���ور الثان���ي: ال���دور المتوقع من الم���رأة لتعزيز قيم . 2
المواطنة.

المحور الثالث: مقترح���ات وتوصيات لتفعيل دور المرأة . 3
في تعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة.
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ثالثا: مشاركات وزيارات محلية 
ودولية

يحرص الفرع النس���وي على تفعيل دوره من خالل المشاركة 
والحض���ور الفاع���ل ف���ي كل المحاف���ل، والفعالي���ات عل���ى 
الصعي���د المحلي والخارجي، س���واء من خ���الل تقديم أوراق 
عم���ل في المؤتمرات التي تطلب تمثيل المركز أو من خالل 

زيارة الهيئات والمنظمات ذات العالقة.

أواًل: المشاركات الخارجية

تقدي���م محاض���رة بعن���وان: )دور الح���وار ف���ي مواجه���ة 	 
التط���رف( ف���ي الن���ادي األدب���ي ف���ي الج���وف بتاري���خ 

1437/01/06ه�. 

تقديم حلقة تنشيطية عن الهوية الوطنية في مدارس 	 
المملكة للمرحلة المتوسطة، بتاريخ 1437/01/22ه�.

حض���ور ملتقى »خطط« الذي قام بتنظيمه مركز الملك 	 
سلمان للشباب بالتعاون مع جامعة األميرة نورة، بتاريخ 

1437/2/20ه�.

تقدي���م عرض ع���ن )دور مركز المل���ك عبد العزي���ز للحوار 	 
الوطني في نش���ر قيم التعايش والتسامح( في ندوة 
عن دور المرأة في تعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الديانات 
والثقاف���ات والمنظم���ة ف���ي مكتب���ة الملك عب���د العزيز 
من قبل كرس���ي اليونس���كو في جامع���ة اإلمام، بتاريخ 

1437/02/24ه�.

المش���اركة ف���ي ورش���ة عم���ل )اختي���ار القضاي���ا الت���ي 	 

س���يعالجها منت���دى الرياض االقتصادي لل���دورة الثامنة( 
ف���ي الغرف���ة التجاري���ة. )ت���م الترش���يح للمش���اركة ف���ي 
االشراف على تنفيذ الدراسة(، بتاريخ 1437/05/26ه�.

)الي���وم 	  الراب���ع بمناس���بة  العض���وات  حض���ور ملتق���ى 
العالم���ي للم���رأة( برعاي���ة جمعية األطف���ال المعوقين، 

بتاريخ 1437/05/28ه�.

الم���رأة 	  )دور  ح���ول  نق���اش  حلق���ات  وحض���ور  تنظي���م 
الس���عودية في تعزي���ز التالحم االجتماع���ي والوطني( 
التابعة لمنظمة األمم المتحدة، بتاريخ 1437/05/29ه�.

حضور مناظرة في جامعة دار العلوم بعنوان: )الوظيفة 	 
أم العمل الخاص(، بتاريخ 1437/6/22ه�.

ثانيًا: أوراق العمل

تقديم ورقة عمل بعنوان: )تداعيات الربيع العربي على 	 
المرأة في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا( 
ف���ي مؤتم���ر الديموقراطي���ة م���ن أج���ل الق���رن الح���ادي 

والعشرين بتاريخ 27-1437/01/29ه�.

تقدي���م ورقة عم���ل بعنوان: »دور مؤسس���ات المجتمع 	 
المدن���ي في تفعي���ل العمل التطوع���ي« في ملتقى 
الف���رق التطوعي���ة تحت رعاي���ة جمعية التوعي���ة والتأهيل 

االجتماعي )واعي( بتاريخ 4/17/ 1437ه.

تقدي���م ورق���ة عمل بعنوان: »الحوار مع الش���باب« في 	 
حفل تدشين المقهى الحواري لكلية الخدمة االجتماعية 
ف���ي جامع���ة األمي���رة ن���ورة بن���ت عب���د الرحم���ن، بتاريخ 

1437/5/28ه�.
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قاعدة 
ب���ي���ان���ات ح����وار
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قاعدة بيانات حوار
 

سعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى إنشاء قاعدة 
بيانات ِحوار لتش���مل أس���ماء وعناوين وس���ير ذاتي���ة للعلماء 
وأصحاب الفضيل���ة والمفكرين واألكاديميين واالقتصاديين 
واالجتماعيين من الجنسين لالستئناس بآرائهم واالستفادة 
من جهودهم ومشاركتهم في الكثير من البرامج واألنشطة 

واللقاءات الِحوارية الوطنية التي يقيمها المركز.
وق���د بلغ عدد الس���ير الذاتي���ة المدخلة لبرنام���ج قاعدة بيانات 

حوار أكثر من 3244 سيرة ذاتية.

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

منها من ِقبل إدارات المركز والجهات ذات العالقة. 

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

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

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

مشاركتها في أي نشاط.

جدول رقم )11( يوضح إحصائية للتصنيف حسب المؤهل العلمي 
للسير الذاتية للعام 1437/1436ه�

اإلحصائية حسب تصنيف المؤهلم

1582دكتوراه1

452ماجستير2

1210بكالوريوس فأدنى3

3244المجموع
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رسم بياني رقم )4( يوضح التوزيع الجغرافي للسير الذاتية للعام 1437/1436ه� 
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البرامج 
االتصالية
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يش���كل االعالم والنش���ر في مركز الملك عب���د العزيز للحوار 
الوطن���ي حلق���ة الوصل بي���ن المرك���ز والمجتم���ع، من خالل 
وس���ائل اإلع���الم المرئية والمس���موعة والمقروءة لترس���يخ 
الوع���ي بأهمي���ة الح���وار وبث رس���ائله إلى ش���رائح المجتمع 

المتعددة.

كما يهدف النش���اط اإلعالمي الى ابراز الجهود التي يبذلها 
المركز في مجال نشر ثقافة الحوار، وذلك من خالل وسائل 
االع���الم بمختل���ف قنواته���ا، وتعري���ف المجتمع باألنش���طة 
والفعالي���ات والمؤتم���رات واللقاءات الت���ي ينظمها المركز، 
لتحقيق األهداف السامية والنبيلة من تأسيس مركز الملك 
عبد العزيز للحوار الوطني، واألدوار واألهداف التي يسعى 

إلى تحقيقها.

االتصالية البرام���ج 
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أواًل مجلة الحوار:

تمثل مجلة الحوار، الصوت اإلعالمي والثقافي الذي يحمل 
الرس���الة الحواري���ة لمركز المل���ك عبد العزيز للح���وار الوطني، 
وهي رس���الة تتأس���س على جملة من القيم التي تستحضر 
مبادئ الحوار، ودوره الحضاري المهم، وألن الحوار يبنى أواًل 
عل���ى الفه���م، وآليات التفكير، فهو يش���كل نب���راس العقل، 
والطري���ق البديه���ي لمعرف���ة متط���ورة تتخذ م���ن البحث عن 

دروب العلم طرقًا ومنعرجات متعددة.

في هذا التقرير رصد لمالمح 
مجلة الحوار خالل العام 1436-

1437ه� 
وق���د أخذت المجلة منذ تدش���ينها في الع���ام 1428ه، حيث 
صدر الع���دد األول منها، على عاتقها، إيصال رس���الة المركز 
الحواري���ة إلى مختلف الق���راء المتطلعين إلى قراءة الظاهرة 
الحواري���ة ق���راءة منهجية معبرة ع���ن آليات الح���وار بالمملكة، 
وع���ن الفعالي���ات والبرامج واألنش���طة التي يق���وم بها مركز 
المل���ك عبد العزي���ز للحوار الوطن���ي، وتأم���ل المجلة في أن 
تصدر ش���هريًا في الس���نوات القادمة؛ لتص���ل إلى مختلف 

شرائح القراء وبكميات طباعية مناسبة. 

وتص���در المجل���ة س���نويا )4( أع���داد متضمن���ة ف���ي أغلبه���ا، 
متابعات إخبارية ألنشطة المركز وعددًا من الملفات الثقافية 
والفكري���ة الت���ي تناق���ش قضاي���ا الح���وار وقضاي���ا التطرف، 
اب في المملكة  والبح���ث عن حلول منهجية يطرحه���ا كبار الكتَّ
والوط���ن العربي، كما أنها تتضم���ن جملة من الرؤى الفكرية 

المعبرة عن المشهد الفكري العالمي. 

وتطبع مجلة الحوار  5 آالف نس���خة من كل عدد من أعدادها 
الفصلية ، وتق���وم بإيصالها إلى مختلف الوزارات والهيئات 
الوطني���ة، واإلم���ارات، واألندية األدبية، وإلى المس���ؤولين 
والعلم���اء والكت���اب والمفكري���ن، وق���د نش���رت خ���الل العام 

)1436-1437ه����( مجموع���ة كبيرة من المقاالت والدراس���ات 
واالس���تطالعات والملف���ات والتقاري���ر اإلخباري���ة والحوارات  
خاص���ة بالحوار، مفهومًا واصطالحًا، والحوار ودوره في بناء 
األس���رة، والح���وار وقضايا اآلخر، والح���وار الذاتي، ومفهوم 
الح���وار تراثيا، كما أعدت عددًا من الملفات الفكرية والحوارية 
ح���ول القضاي���ا الفكري���ة الراهن���ة، وملفًا عن م���رور عام على 
تولي خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

مقالي���د الحك���م ف���ي الب���الد، بعنوان:« ع���ام م���ن اإلنجازات 
التاريخية : س���لمان بن عبدالعزيز س���يد الحزم والعزم« وملفًا 
عن سمو األمير سعود الفيصل– رحمه الله– وتغطية لندوة 
الش���يخ صالح بن حميد الفكرية، كما قدمت المجلة عددًا من 
الحوارات وعروض الكتب وملفًا بعنوان:« الهوية المواطنية 

في الخليج: تحديات وآفاق« . 
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وقد وزع من المجلة سنويًا ما يزيد على 15 ألف نسخة في 
اللق���اءات الوطنية، وعلى الجهات والمؤسس���ات الرس���مية 
بمختل���ف مناط���ق المملك���ة، وفي الن���دوات الت���ي يعقدها 
المركز والحقائب التي توزع على الوفود الزائرة، وكذلك في 

معارض الكتب وغيرها. 

كم���ا كت���ب بالمجلة خ���الل الفترة المذك���ورة 47 كاتب���ا وكاتبة، 
وقام���ت بتغطي���ة مختلف فعالي���ات المركز الت���ي جرت خالل 
ع���ام خاصة فعاليات الخط���اب الثقافي والمراح���ل المتعددة 
للق���اءات التط���رف وآثاره على الوحدة الوطني���ة التي عقدها 
المرك���ز في ع���دة مناطق بالمملك���ة، وكذلك لقاءات جس���ور 
وس���فير وحفل تس���ليم جوائز مس���ابقة حوارك���م، والندوات 

التي جرت حول التعايش والحوار. 

ورك���زت مجلة الح���وار في أعدادها التي تتن���وع فيها األبواب 
بين الحوار واالس���تطالع والمقالة والدراسة وعروض الكتب، 
عل���ى تقدي���م م���ادة ثقافي���ة نوعية ما بي���ن الكتاب���ة النخبوية 
والكتابة البس���يطة المباش���رة التي تصل إلى مختلف شرائح 
الق���راء، وق���د ُروعي ف���ي الم���ادة المقدمة التن���وع الثقافي 
والفك���ري والتركيز على القضايا االجتماعي���ة والثقافية التي 

تعنى بها شرائح القراء.

وتق���وم المجلة بتوزيع أعدادها حس���ب برنام���ج التوزيع الذي 
تق���وم عليه المجلة بإرس���ال كمية كبيرة من النس���خ لمختلف 
الوزارات والهيئات واإلهداءات للكتاب والعلماء واألكاديميين 

وكتاب المجلة وكاتباتها. 

وته���دف مجلة الحوار إلى نش���ر قيم الح���وار وثقافته وآدابه 
بين قرائها، والتواصل مع مختلف النخب واألطياف الفكرية 

في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

جدول رقم )12( يوضح بيان توزيع مجلة الحوار على الوزارات والمؤسسات للعام 1437/1436ه

العددالجهةم

12الوزارات1

8الجامعات2

23جهات أخرى3

15إمارات المملكة4
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ثانًيا  اإلعالم الجديد
تلخ���ص عبارة »اإلع���الم الجديد« القف���زة الكبيرة في تقنيات 
التواصل ومش���اركة األف���كار عبر الوس���ائط الرقمية بمختلف 
منصاته���ا، فمتلق���ي الي���وم لي���س كمتلقي األم���س، فهو 
اآلن يبح���ث ع���ن دور في الحوار والمش���اركة والتفاعل مع ما 
يط���رح. وهذا ما دف���ع المركز إلى تأس���يس وحدة متخصصة 
في اإلعالم الجديد، يقوم عملها على ركيزتين أساس���يتين، 

وهما: النشر، ودراسة الرأي العام.

نشاطات وحدة اإلعالم الجديد
مسابقة حواركم لألفالم القصيرة . 1
التغطيات اإلعالمية للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية . 2
ورشة عمل اإلعالم الجديد والمواطنة . 3
فيلم القاتل الخفي . 4
فرقنا ما تفرقنا . 5
قاعدة المعلومات . 6
قنوات النشر في الشبكات االجتماعية. 7
دراسة الرأي العام. 8

مسابقة »حواركم« لألفالم القصيرة
 

تماش���يًا م���ع رؤي���ة ورس���الة مرك���ز الملك عب���د العزي���ز للحوار 
الوطني الذي يهدف إلى ترس���يخ ثقافة الحوار في المجتمع 
الس���عودي ليصبح أس���لوبًا ومنهجًا في التعام���ل، انطلقت 
فك���رة مس���ابقة حواركم لألف���الم القصي���رة، بوصفها إحدى 
مب���ادرات المرك���ز لتنمي���ة ثقاف���ة الحوار ب���كل ص���وره، عبر ما 
يقدمه المشاركون من أعمال تسهم في إيصال أفكار تدعو 

إلى ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع.

  األهداف

اإلس���هام الفاعل في نشر ثقافة الحوار وتعزيزها، وأن . 1
يتول���ى كل ف���رد في المجتمع الس���عودي مهمة نش���ر 

ثقافة الحوار. 
تش���جيع المبدعي���ن ودعمه���م ف���ي مواق���ع التواص���ل . 2

االجتماع���ي وإب���راز المواهب الوطنية ف���ي مجال إنتاج 
الفيديو

جدول رقم )13( يوضح الجوائز لألفالم الفائزة بمسابقة األفالم القصيرة 
حواركم للعام 1437/1436ه�

المبلغالجائزةم

خمسون ألف ريالاألولى1

أربعون ألف ريالالثانية2

ثالثون ألف ريالالثالثة3

عشرون ألف ريالالرابعة4

عشرة آالف ريالالخامسة5

جوائز تشجيعية للمشاركين المتميزين

تأصيل ثقاف���ة الحوار في المجتمع خاصة في أوس���اط . 3
مستخدمي الشبكات االجتماعية. 
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لجنة التحكيم
ش���كلت لجن���ة فني���ة مختص���ة لتحكي���م األعم���ال المقدم���ة 
م���ن مش���اهير موق���ع اليوتي���وب، وم���ن الش���باب المبدعين 
والمؤثرين في ش���بكات التواصل االجتماعي، وتم الترشيح 

حسب التقسيم التالي 

 )%50( من الترشيح من قبل لجنة التحكيم . 1

 )%50( لتصويت الجمهور من خالل موقع المسابقة. 2

التحضير للمسابقة
الموقع اإللكتروني

تم إنش���اء موق���ع إلكتروني خاص للمس���ابقة يتم من خالل 
الموقع اس���تقبال األعمال المش���اركة في المس���ابقة وبثها 
من خالل���ه، ويتم كذلك التصويت على األعمال المش���اركة، 
وبث األخبار الخاصة في المس���ابقة وفي مرحلة الحقة يتم 

فيه التسجيل لحضور الحفل الختامي للمسابقة 

 

كم���ا تم تخصيص أيقونة لحجز مقعدك في موقع إلكتروني 
خاص للمس���ابقة يت���م من خالله، اس���تقبال طلبات الحضور 
للحف���ل الختام���ي للمس���ابقة، وبثها من خالل���ه، وكذلك يتم 

التصويت على األعمال المشاركة.

 

مقاهي الحوار
مقه���ى حواري مع أحد أعضاء لجن���ة التحكيم، تحدث عن . 1

دور مسابقة حواركم في إبراز المواهب الشابة المبدعة 
من الشباب السعودي.

 

مقهى حواري مع عضو لجنة التحكيم ومخرج برنامج مس���امير . 2
للحدي���ث عن دور حواركم في إبراز جهود المحتوى اإللكتروني 
للمملكة ودعمه، كونه يعد مش���روعًا وطنيًا يسهم في تعزيز 

قيم الحوار والتسامح والتعايش في أوساط المجتمع.
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 مرحلة التصويت

2 نوفمبر كان الموعد المقرر إلنهاء استقبال األعمال والبدء 
في مرحلة التصويت على األعمال المش���اركة في مسابقة 
حوارك���م، ولكن اس���تجابة لرغبة المش���اركين ت���م تأجيل موعد 
استالم األعمال إلى تاريخ 15 نوفمبر وفي تاريخ 21 نوفمبر 
تم البدء في مرحلة التصويت التي استمرت قرابة 15 يومًا.

 

 التفاعل
حظي���ت مس���ابقة حوارك���م لألف���الم القصي���رة باهتمام من 
الشباب والش���ابات والمهتمين بمجال اإلعالم الجديد، حيث 
خصص موقع إلكتروني خاص للمسابقة الستقبال األعمال 
المش���اركة، وبلغ إجمالي زيارات الموق���ع أكثر من 190,000 
زي���ارة من مختل���ف دول العالم، حيث تم اس���تالم 125فيلمًا 
من ثالث دول عربية على رأسها المملكة وبلغ عدد األصوات 

المرشحة لألفالم المشاركة أكثر من 74,871 صوتًا. 
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97%

1%1%1%

رسم بياني رقم )5( يوضح نسبة األعمال من الدول المشاركة في 
مسابقة حواركم للعام 1437/1436ه�

الفيلمالمركز

المعاني المفقودة األول 

مارق الثاني

ذرة الثالث 

المدرسة الرابع 

التسامح الخامس 

أوراق السادس

ت)ح(�لو الحياةالسابع 

الخطة البديلةالثامن 

لون الحياةالتاسع 

درهمالعاشر 

شراكةالحادي عشر 

نبقى متسامحينالثاني عشر

وطني أهزوجة أمن وأمانالثالث عشر

على الطريقالرابع عشر

عتاب طفلةالخامس عشر

جدول رقم )14( يوضح األفالم الفائزة والمكرمة 
في مسابقة حواركم للعام 1437/1436ه�
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التغطيات اإلعالمية للبرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية 

برنامج حواركم:
 إط���الق هاش���تاق خاص ب���كل حلقة يوف���ر للتغطي���ة الكاملة 
لبرنامج حواركم عبر حس���ابي تويتر والسناب شات من خالل 
اإلع���الن ع���ن الحلق���ة قبل بثه���ا، ثم رص���د أب���رز المعلومات 

ونشرها، ثم بث الحلقة من خالل حسابات المركز 

برنامج حوار: 
إط���الق هاش���تاق خاص بكل حلق���ة لتقديم التغطي���ة الكاملة 
لبرنام���ج حوار عبر حس���ابي تويتر والس���ناب ش���ات من خالل 
اإلع���الن ع���ن الحلقة قب���ل بثها ثم رصد أب���رز المعلومات بها 
ونش���رها ثم بث الحلقة من خالل حساب المركز واالستعانة 
بم���واد فيلمية م���ن إنتاج المرك���ز أو األفالم المش���اركة في 

مسابقة حواركم 
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ورشة عمل 
اإلعالم الجديد والمواطنة: 

اس���تمرارًا للجهود التي يبذلها مرك���ز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطن���ي ف���ي تعزي���ز الجه���ود األمني���ة ف���ي مكافح���ة الفكر 
المتط���رف الذي يس���عى إل���ى غ���زو المجتمع عبر الش���بكات 
االجتماعي���ة، باإلضافة إل���ى أهمية دور المرك���ز الريادي في 
تعزي���ز التالح���م المجتمع���ي، تأت���ي أهمية عقد ورش���ة عمل  
بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، مدينة الرياض، يوم 
اإلثنين 8/ فبراير / 2016 م. يش���ارك فيها عدد من الش���باب 
والفتيات المؤثرين في الش���بكات االجتماعية، وذلك للخروج 
برؤية أو مش���روع وطني ش���بابي على الشبكات االجتماعية 
يع���زز من اللحم���ة الوطنية، ويرفع من وعي المس���تخدمين، 

ويجنبهم الوقوع في مخاطر الجماعات المتطرفة.

هدف الورشة 

تفعي���ل دور المؤثرين في الش���بكات االجتماعي���ة في تعزيز 
اللحمة الوطنية، والتوعية بخطورة الخطاب المتطرف. 

  محاور الورشة

قسمت محاور اللقاء إلى أربعة أقسام على النحو التالي: 

لغ���ة الح���وار ف���ي الش���بكات االجتماعي���ة وتأثيره���ا في 	 
المستخدمين.

الخط���اب المتطرف على الش���بكات االجتماعية وس���بل 	 
المواجهة.

أثر الحمالت التوعوية على مستخدمي هذه المواقع.	 

دور الشباب المؤثر في الشبكات االجتماعية في تعزيز 	 
المواطنة.

فيلم القاتل الخفي
ت���م إنتاج فيل���م قصير باس���م: القات���ل الخفي، وف���ي تاريخ 
04 /06 /2015 ت���م إطالق���ه على قناة المرك���ز على اليوتيوب 
مصحوب���ًا بحمل���ة ترويجي���ة، من خ���الل حس���ابات المركز على 
ش���بكات التواصل االجتماعي، وتجاوزت مش���اهدات الفيلم 

210,000 مشاهدة.

  تكريم الفيلم 

كم���ا حص���ل الفيلم على جائزة كرس���ي المرح���وم الوزير غازي 
القصيب���ي للدراس���ات التنموي���ة والثقافية بجامع���ة اليمامة 

والثقافية في مجال الفيلم التسجيلي 
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حملة فرقنا ما تفرقنا 

اس���تالم الحساب الرس���مي في تويتر الخاص بحملة )فرقنا 
م���ا تفرقنا( والتي أطلقها المركز بالش���راكة م���ع رابطة دوري 
المحترفين، وش���ركة لج���ام للرياضة، به���دف مكافحة ظاهرة 
التعصب الرياضي، ولقد تم من خالل الحس���اب تغطية عدة 

فعاليات للحملة وهي: 

ملتق���ى الرياضة مس���ؤولية: الذي يه���دف إلى تأصيل . 1
مفهوم المس���ؤولية االجتماعية ف���ي القطاع الرياضي 
بمش���اركة نخبة من الخبراء والمختصين في المسؤولية 
االجتماعية والمجال الرياضي، وعدد من الجهات الرائدة 

في العمل االجتماعي والمجال الرياضي.

المؤتم���ر الصحف���ي للس���فراء الجديد للمب���ادرة: تغطية . 2
فعاليات المؤتمر الصحفي للسفراء الجدد للمبادرة 

إطالق استفتاء.. 3

قاعدة المعلومات 
خ���الل عم���ل الوح���دة م���ع المؤثرين ف���ي ش���بكات التواصل 
االجتماعي، ونتيجة للخبرة التراكمية تم إنش���اء قاعدة بيانات 
معلوماتي���ة للمؤثري���ن ف���ي ش���بكة التواص���ل االجتماع���ي، 
وافتت���اح قن���وات اتصال مباش���ر بهم؛ الطالعه���م على أبرز 

فعاليات المركز وإنجازاته.

النشر
يه���دف إلى الوصول إل���ى أكبر ش���ريحة مجتمعية من خالل 

استخدام المنصات التالية:

Twitter: وتكون المنش���ورات في حس���اب المركز على النحو 
التالي: 

للق���اءات 	  والص���ورة  بالص���وت  المباش���رة  التغطي���ات 
والفعاليات التي يعقدها المركز

إنش���اء مكتبة الفيديو الخاص بحس���اب المركز الرسمي 	 
على تويتر.

اس���تخدام االنفوجرافيك الرس���وم المعلوماتية إلظهار 	 
نتائج استطالعات الرأي العام التي أعدها المركز. 

بث رسائل توعية بأهمية ثقافة الحوار.	 
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حساب المركز على تويتر 

اسم 
الحسابر

تاريخ 
التسجيل

قوة التأثير
عدد 

المتابعين
نسب 

المتابعين
عدد 

التغريدات

KACND مارس
%34 إناث56 ألف9 من 201010

7,473%66 ذكور

حساب المركز على تويتر 

اسم الحساب
تاريخ 

التسجيل
عدد 

المشاهدات
عدد 

المشتركين
عدد 

الفيديوهات

Nationadialogue مارس
2008670,132 1,650317

حساب المركز على االنستقرام 

عدد المنشوراتعدد المتابعينتاريخ التسجيلاسم الحساب

KACND2012 56 ألف3,821سبتمبر

Instagram @kacnd: وتطبي���ق االنس���تقرام متخص���ص ف���ي الص���ور وكتابة 
التعليقات عليها، وتم توظيف هذا التطبيق في نش���ر الصور الخاصة بالمركز، 
مث���ل: الص���ور التوعوية والتعريفية بنش���اط المركز وبرامجه التي تنش���ر ثقافة 

الحوار.

 حس���اب المركز على اليوتيوب: أطلق المركز قناة على موقع اليوتيوب تعنى 
بالتوثيق المرئي لجميع أنشطة المركز.

ويمكن تقسيم محتوى اليوتيوب 
المنشور في القناة إلى التالي: 

الفيديوه���ات التوعوي���ة: وتأتي ضمن رس���ائل المركز التي 	 
تهدف إلى نشر ثقافة الحوار.

توثيق اللقاءات الوطنية.	 

ال�ف��ي��دي�وه���ات الت�وض��ي�ح�ي���ة ) Info-graphics (: وه�������ي 	 
فيديوه���ات رس���ومية متحرك���ة Animation تش���رح نتائ���ج 

الدراسات واستطالعات الرأي التي يقوم بها المركز.

البرام���ج التلفزيوني���ة: توث���ق قن���اة المرك���ز عل���ى اليوتيوب 	 
اللق���اءات والبرام���ج التلفزيوني���ة التي تبث عل���ى القنوات 

الفضائية وتجعلها متاحة للجمهور.

الب���ث المباش���ر: يق���وم المرك���ز بعمل ب���ث مباش���ر لبعض 	 
الفعاليات التي يعقدها المركز مثل برامج مقهى الحوار.

األف���الم التي تم تكريمه���ا في مس���ابقة حواركم لألفالم 	 
القصيرة.

جدول رقم )15( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب 
المركز في تويتر للعام 1437/1436ه�

جدول رقم )16( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب 
المركز في انستقرام للعام 1437/1436ه�

جدول رقم )17( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب 
المركز في اليوتيوب للعام 1437/1436ه�
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إط���الق قن���اة تابعة للمرك���ز في برنام���ج تليغ���رام بعضوية 116 
حسابًا

 

بيريسكوب
إط���الق منص���ة Periscope للب���ث المباش���ر وربطه���ا بالحس���اب 

الرسمي على تويتر

سنابشات
أطلق المركز مؤخرًا حسابًا على تطبيق سنابشات؛ وذلك إلرسال 
رس���ائل مصورة، وتس���جيل الفيديو، وإضافة نص ورسومات، 
واله���دف من اس���تخدام التطبيق هو الوصول إلى أكبر ش���ريحة 

مجتمعية. 

 

دراسة الرأي العام
إذ تق���وم الوح���دة بعمل دراس���ات دورية ترصد حال���ة الحوار في 

مواقع التواصل االجتماعي.

وقد أجرت الوحدة مجموعة من الدراس���ات 
أبرزها: 

ص���ورة مركز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني في مواقع . 1
التواصل االجتماعي.

أصداء األوامر الملكية في تويتر.. 2

داع���ش وأس���لوب اإلغ���راق: تقرير يش���رح األس���اليب التي . 3
ينتهجها تنظيم داعش لبث أفكاره على موقع تويتر.
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البرامج الموجهة 
إل����ى ال��ش��ب��اب
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إيمانًا بأهمية الدور الذي يمثله الشباب بالمجتمع يعنى المركز 
ممثاًل في البرامج الش���بابية بتمكين الشباب والشابات من 
الفئة العمرية )16 – 30( س���نة، وإشراكهم وتفعيل طاقتهم 
في مجاالت العمل التطوعي وتعزيزها وتفعيل مشاركتهم 
في أنش���طة المركز المختلفة، كما تس���هم البرامج الشبابية 
ف���ي تحقي���ق أهداف مركز الملك عبد العزي���ز للحوار الوطني 
ونشر رسالته بين الفئات الشابة. وقد تنوعت األنشطة إلى 

مشاركات وبرامج موجهة للشباب على النحو التالي: 

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

الحوار من خالل آرائهم وأطروحاتهم. 

ثانيًا: مشاركات الشباب المحلية:

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

بالمؤتمرات لتمثيل المملكة

3/2  برنامج مقهى الحوار 

مجلس حواري دوري يقام في أحد األماكن العامة، يكون فيه 
الحوار حول موضوع يختاره الش���باب يدار من قبل ش���خصية 
إعالمي���ة ذات خب���رة ف���ي إدارة الح���وار، أو تت���م اس���تضافة 
ش���خصية مش���هورة ومؤثرة وإقامة الحوار معها. وقد أقيم 
ه���ذا العام ع���دد م���ن المقاه���ي الحوارية الت���ي تحدثت عن 
موضوعات عدة تهم الش���باب من خالل اس���تضافة عدد من 

الشخصيات المؤثرة تبرز من خالل الجدول التالي:

البرامج الموجهة 
1/2 المؤتمرات الشبابيةإلى الشباب

نظ���م المرك���ز مؤتم���رات ش���بابية تم م���ن خاللها اس���تضافة 
ش���خصيات مؤث���رة للحدي���ث ع���ن موضوعات تهم الش���باب 
وتخصه���م، وجمع أكبر ق���در ممكن من الش���باب تحت مظلة 
واح���دة إليج���اد مس���احة للح���وار وتب���ادل الخب���رات ف���ي كل 

المجاالت.

2/2 البرامج الشبابية 
تعد ش���ريحة الش���باب من الش���رائح التي يس���تهدفها المركز 
بالكثير من البرامج واألنش���طة الش���بابية التي تعالج القضايا 
مح���ل االهتم���ام، وفي ه���ذا الجان���ب نفذ المركز ع���دة برامج 

موجهة لهذه الفئة كان من أبرزها:

»لق���اء األش���قاء« ضمن برنامج س���فير للح���وار الحضاري بين 
ش���ابات سعوديات وش���ابات من جمهورية اليمن المقيمات 

في المملكة، بتاريخ 1437/03/05ه�.
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جدول رقم )18( يوضح مقاهي الحوار وأماكن تنفيذها وحضورها للعام 1437/1436ه�

عدد الحضورتاريخ إقامة المقهىعنوان اللقاءم

30 شابمقهى عام حواركم لألفالم القصيرة1

45 شابمقهى عام الشاب السعودي وإخراج األفالم2

80 شابمقهى كيف تسوق نفسك3

65 شابةمركز الملتقى النسائيالمشاركة في صنع القرار4

مركز الملك عبد العزيز مقهى حواري بعنوان )تنوع(5
للحوار الوطني

300 شاب 
وشابة

4/2 برنامج بيادر للعمل التطوعي

ه���و برنامج لتفعي���ل الدور التطوعي في نش���ر ثقافة الحوار 
ف���ي المجتم���ع، حيث يق���وم على فت���ح ف���رص التطوع في 
إدارات المرك���ز ليس���هم المتطوعون من خ���الل أعمالهم في 
نشر ثقافة الحوار، وقد بلغ عدد المتطوعين في برنامج بيادر 
ما يزيد على 2150 ش���ابًا وشابة يش���اركون في كل أنشطة 
المركز وفعالياته، حيث تم إش���راك المتطوعين بعد تدريبهم 

وإكسابهم المهارات الالزمة في المناشط التالية:  
المعارض والمؤتمرات	 
برنامج سفير	 
مقهى الحوار	 
قافلة الحوار	 
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5/2 قافلة الحوار
ه���و أح���د البرام���ج الش���بابية التطوعي���ة، والذي يه���دف إلى 
نش���ر ثقافة الحوار بين أوس���اط الش���باب في مدن المملكة 
ومحافظاته���ا وقراه���ا، والعمل عل���ى تعزيز القي���م الوطنية 
وتش���جيع العم���ل التطوعي في المجتمع. م���ن خالل قافلة 
م���ن الس���يارات تج���وب مناط���ق المملك���ة وقراه���ا يصاحبها 
كثي���ر من الفعالي���ات المختلفة من توزيع إلص���دارات المركز، 
وإقام���ة ال���دورات، واالتف���اق مع خطيب الجمع���ة لتخصيص 
موضوع الخطبة عن قيم الوسطية واالعتدال، حيث بلغ عدد 

المستفيدين من برامج قافلة الحوار ما يزيد على )3841(.

6/2 برنامج سفير للحوار الحضاري

يهدف البرنامج إلى التواصل بين الش���عوب من خالل تفهم 
الثقاف���ات األخ���رى وتقبله���ا، والعم���ل عل���ى تعزي���ز المبادئ 

المشتركة وتجنب الخالفات. 

  ومن أهداف البرنامج

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 المش���اركين من الدول المختلفة  	 

لإلجاب���ة عل���ى تس���اؤالتهم فيم���ا يخ���ص الموضوعات 
المطروحة.

مناقشة بعض القضايا االجتماعية والثقافية.	 

وق���د عقد المركز كثيرًا من اللقاءات التي تس���عى إلى تعزيز 
العالقات بين الش���عوب والثقافات المختلفة وترس���يخ قيم 

التنوع والتعايش.

  ومن أبرز هذه اللقاءات:

لقاء األشقاء بين شباب السعودية وشباب اليمن	 
لقاء األشقاء بين شابات السعودية وشابات اليمن	 
لقاء ش���باب الس���عودية وش���باب س���وريا: ط���الب من 	 

مجمع الملك عبد الله التعليمي.
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7/2 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 
منه���ا, ومتابع���ة نج���اح المب���ادرات تحفي���زًا للش���باب, وم���ن 
أه���داف البرنام���ج: إكس���اب الش���باب والش���ابات المه���ارات 
للمش���اركة اإليجابي���ة في تنمي���ة المجتمع إلط���الق مبادرات 
قابلة للنقاش والتطبيق تخدم القضايا الش���بابية، وتس���هم 
ف���ي الرق���ي بالوطن, وأيض���ًا تفعيل دور الش���باب في حل 
القضايا واستغالل طاقاتهم, وتفعيل أثر الشباب من خالل 

ل خطط التنمية. المشاركة بآراء ومبادرات تفعِّ

8/2 برنامج الزيارات واستقبال الوفود
يهدف البرنامج إلى استقبال وفود من المراكز والمؤسسات 
التعليمي���ة والجامع���ات والم���دارس بهدف تفعيل الش���راكة 
المجتمعية وتعريفهم برس���الة المرك���ز واطالعهم على أهم 

منجزاته. 

9/2 ديوانية الحوار
مجلس حواري، يجمع الش���باب من فئات عمرية محددة يوفر 
لهم البيئة المناسبة للتواصل الفّعال محليًا وعالميًا من خالل 
التجهيزات اإللكترونية المتط���ورة، والتي تتيح لهم التواصل 
مباشرة مع أشخاص من مناطق مختلفة حول العالم، ليكون 
حضنًا للش���باب لقضاء أوقات فراغه���م، وعقد االجتماعات، 
وكذل���ك إمكانية الحصول على خدم���ة الضيافة الذاتية طوال 

الوقت.

10/2 التواصل عبر المواقع االلكترونية

يتم التواصل مع فئة الش���باب واإلعالن عن أنشطة البرامج 
الش���بابية عن طريق قاع���دة إلكترونية تجم���ع كل المتطوعين 

بالمملك���ة، باإلضاف���ة إلى مواقع التواص���ل االجتماعي من 
خالل حساب البرامج الشبابية في تويتر وحساب المركز في 
الس���ناب ش���ات؛ لتغطية الفعاليات والبرامج ودعوة الشباب  

إليها.

بإم���ارات  الش���بابية  المجال���س   11/2

المناطق
أقامت البرامج الش���بابية عالقة تعاون وشراكة مع المجالس 
الش���بابية التابع���ة إلم���ارات المناطق، بهدف نش���ر مفاهيم 
الوسطية واالعتدال والتواصل بين أفراد المجتمع وشرائحه 

المختلف���ة، والتنفي���ذ والتخطي���ط لحزم���ة م���ن برام���ج المرك���ز 
بالمناطق، وإطالق مبادرات ش���بابية لتعزيز اللحمة الوطنية، 
حي���ث عق���د الملتقى األول م���ع المجالس الش���بابية، والذي 
اس���تضاف المرك���ز فيه���ا ثماني���ة مجال���س من ثم���ان مناطق 

مختلفة, وهي:
منطقة مكة المكرمة

منطقة الرياض
المنطقة الشرقية

منطقة حائل 
منطقة الجوف
منطقة جازان 
منطقة عسير

منطقة الباحة 
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الشراكات
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يعد نش���ر ثقافة الحوار من أبرز األهداف االستراتيجية التي 
يسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى تحقيقها، 
لذا يعمل المركز على التوس���ع في نش���ر ثقافة الحوار في 
المجتم���ع، م���ن خ���الل عق���د الش���راكات ومذك���رات التفاهم، 
وتعزي���ز العالقات الثقافية مع مختلف مؤسس���ات المجتمع 

الرسمية واألهلية والخيرية.

الجهات التي تم توقيع مذكرات 
واتفاقي���ات معه���ا خ���الل ه���ذا 

العام

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 9/ 3/ 1437ه�.	 

الرئاس���ة العام���ة لهيئ���ة األم���ر بالمع���روف والنهي عن 	 
المنكر 3/ 3/ 1437ه�.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 7/ 4/ 1437ه�.	 

هيئة كبار العلماء 1437/7/20 ه�.	 

الشراكات
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الجهات الخارجية والداخلية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها

أوال: الجهات الداخلية:
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ثانيا: الجهات الخارجية:
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الوفود 
الزائرة
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يستقبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في كل عام 
عددًا من الوفود والش���خصيات الزائرة، س���واء من الداخل أو 
م���ن الوفود األجنبي���ة الزائرة للمملكة؛ للوق���وف على تجربة 
المرك���ز، والبرامج التي ينفذها وم���دى تأثيرها في المجتمع، 

وبحث أوجه التعاون مع المركز.

نتائج الزيارةالهدفالجهةالوفود الزائرة

زيارة تعريفية لبرامج ومناشط المركززيارة وفد من السفارة اليابانية.

المشاركة في برنامج زيارة اليابان لقادة 
شباب دول الشرق األوسط وشمال 

افريقيا تحت عنوان التسامح وفتح 
األفق بهدف التعرف على الثقافة 

اليابانية 

استقبال وفد من جمعية زوجات 
السفراء.

تعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب.

التنسيق لعقد لقاء بين مجموعة من 
السيدات السعوديات وزوجات السفراء.

إقامة لقاء زوجات السفراء تحت عنوان 
)تحسين الصورة الذهنية عن المرأة 

السعودية( يوم األربعاء 8 /1437/5 ه� 

زيارة وفد صيني من مجلس أمناء 
معهد اللغات بالصين

واألمين العام لجمعية مسلمي 
نينغيشيا الخيرية.

التنسيق لتعاون مشتركزيارة تعريفية لمناشط وبرامج المركز

وفد األمانة العامة لهيئة كبار 
توقيع اتفاقية مع هيئة كبار العلماءزيارة تعريفية لبرامج ومناشط المركزالعلماء.

زيارة وفد الكونغرس األمريكي.

عرض لمسيرة المركز في نشر ثقافة 
الحوار داخل المجتمع السعودي، ودوره 
في مكافحة التطرف وفي تعزيز التنوع 

والتالحم الوطني.

مناقشة سبل تعزيز الحوار على 
مستوى الشعبين السعودي 

واألمريكي وتطوير أساليب التواصل 
المعرفي بين الثقافات المختلفة

عرض خطط التدريب على برامج الحوار وفد مدربات من جامعة طيبة
وطلب الموافقة عليها

االطالع على خطط المدربات على 
برامج الحوار داخل الجامعة وتزويدهن 
بالحقائب والشهادات من قبل المركز.

تقديم عرض عن برنامج تدريبي لتطوير مجموعة رفاة
أداء المدربين والمدربات

رفع العرض إلى إدارة المركز العتماد 
البرنامج وتنفيذه

وفد من اإلدارة العامة للتمريض /
وزارة الصحة

احتساب برامج الحوار ضمن البرامج 
المعتمدة لمنسوبي اإلدارة العامة 

للتمريض

وضع خطة للتدريب بالمديرية 
العامة للصحة بالرياض )الممرضات-

الممرضون(

استقبال وفد من عضوات مجلس 
الوقوف على أبرز القضايا التي تحتاج مناقشة أبرز قضايا المرأة.الشورى.

إلى طرح ومناقشة من قبل المركز.

استقبال وفد من معهد اإلدارة 
العامة.

عرض نتائج استشارة تقييم نظام الخدمات 
الذاتية )Octopus( من قبل الفريق 

االستشاري من معهد اإلدارة.

تقديم عرض عن برامج وفعاليات الفرع 
النسوي بالمركز.

عرض نتائج الدراسة االستشارية 
وتقديم نسخة منها.

تعريفهم بفعاليات الفرع النسوي في 
المركز.

توقيع اتفاقية مع موهبةزيارة تعريفية لبرامج ومناشط المركززيارة وفد من وزارة التعليم.

جدول رقم )19( يوضح الوفود الزائرة للمركز للعام 1437/1436ه�
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انطالق���ًا من الدور المجتمعي للمركز في تفعيل المش���اركة 
المجتمعي���ة م���ن خ���الل الحض���ور الفاع���ل ف���ي المناس���بات 
والفعالي���ات الت���ي تنظمه���ا الجه���ات الحكومي���ة واألهلي���ة 
والجامع���ات وذل���ك م���ن خ���الل إقام���ة المع���ارض واألركان 
التعريفي���ة للتعري���ف بالمرك���ز وبرامجه وفعاليات���ه وإصداراته 
المتع���ددة، ومن أبرز تلك المعارض واألركان التعريفية التي 

شارك فيها المركز خالل العام:

سوق عكاظ 27 / 10 / 1436ه.. 1

المهرجان الوطني للتراث والثقافة 28 / 5 / 1437ه.. 2

معرض الرياض الدولي للكتاب 9 / 6 / 1437ه.. 3

الي���وم العالمي للكت���اب بجامعة األميرة ن���ورة بنت عبد . 4
الرحمن 20 / 7 / 1437ه.

المعارض 
التعريفية واألرك��ان 
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