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ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة معالي رئيس مجلس األمناء

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسعدني أن أقدم للقراء الكرام التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للعام 2019، الذي يغطي كافة أنشطته 
وفعالياته وإنجازاته التي نفذها على مدى عامل كامل، في سياق استراتيجيته الجديدة نحو بناء مجتمع متالحم لوطن مزدهر.

ويالحظ من خالل تصفح هذا التقرير ازدياد البرامج والمشاريع والمبادرات التي أطلقت بعون من الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم 
المتواص���ل، والرعاي���ة الكبيرة التي يحظى بها المركز من لدن خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد العزيز حفظه الله، 
وس���مو ولي عهده األمين صاحب الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان رعاه الله، ليؤدي دوره في تحقيق أهدافه الس���امية 
بتعزيز ثقافة الحوار، واحترام االختالف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي، بما يحقق أهداف 

رؤية المملكة 2030.

لق���د ش���هد الع�����ام الماض��ي عم�اًل دؤوبًا، وجه��دًا كبي���رًا، من أجل بناء منظومة مبادرات، وبرام��ج ومش���اريع متنوع��ة، قام المركز 
بتنفيذه���ا كج���زء من اس���تراتيجيته الجديدة.  وق���د حرص المركز على إطالع كافة أطياف المجتمع عليه���ا من خالل هذا التقرير الذي 
يرصد فيه مجمل فعالياته، عبر تتبع ما تم تنفيذه كاماًل من خطط وبرامج، وما تم تنفيذه جزئيًا، وما لم يتم تنفيذه. وهذا كله جهد 
مقدر يعكس طبيعة الرؤى الجديدة التي اشتغل عليها منسوبو المركز بدًءا من مجلس األمناء الموقر، وتواصاًل مع أمانة المركز 

وكافة إداراته، وجميع العاملين من الزميالت والزمالء.

أتق���دم بالش���كر الجزي���ل لهم جميعا، وإلى من س���اهم في إعداد هذا التقري���ر الذي ندعو الله أن ينال رض���ا أطياف المجتمع التي 
تتواص���ل مع المركز، وأن يكون ما تضمنه من نش���اطات وبرامج وفعالي���ات دافعًا وحافزًا على المزيد من العمل واإلنتاج، وتبني 
برام���ج وأنش���طة مختلفة ومتج���ددة، تهدف في مجملها لدعم الحراك االقتصادي والسياس���ي واالجتماع���ي والثقافي، تحقيقًا 
لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة أيدها الله التي تعمل دوما لوضع المملكة بالمكانة التي تليق بها عالميا، وأن تكون نموذجًا 
رائًدا على كاّفة المس���تويات، بما يعكس الجهود التي تقوم بها مؤسس���ات الدولة كافة، والعمل مع المركز من أجل المساهمة 

في ترسيخ قيم التعايش والوسطية واالعتدال والتسامح، ونبذ العنف والتطرف وتعزيز التالحم الوطني.

والله الموفق.
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فنا جميًعا بالعمل في رح���اب مركز الملك عبدالعزيز للحوار  ابت�����داًء أحمد الل��ه تعال��ى أن وس���عنا بفضل��ه وعظي��م كرم��ه، وأن ش���رَّ
الوطني، هذا الصرح الذي يحمل اس���م المؤس���س، طيب الله ثراه، بكونه أحد المنجزات الوطنية التي تس���هم في تعزيز التالحم 
الوطن���ي ف���ي إطار الثوابت الوطنية وتعميقها عبر حوار فكري هادف في ظل توجيهات خادم الحرمين الش���ريفين وس���مو ولي 

عهده األمين، حفظهما الله. 

ك�ما يطي�ب ل�ي أن أض�ع بي�ن أيديك�م ُخالصة جهد وعمل عام كامل من خالل هذا التقري�ر للع�ام 2019، والذي قطعنا في�ه خط�واٍت 
كبي�رة نح�و تحقي�ق رس����الة المركز وأهدافه الس���امية الداعمة لمس���يرة الحوار، وإثراء الس���احة الس���عودية، وتعزيز قيم التس���امح 

والتالحم الوطني والتعايش االجتماعي. 

ويأت���ي هذا التقرير الذي نس���لط فيه الضوء على أداء أنش���طة المركز وبرامجه ومش���روعاته على مدار الع���ام الماضي من خالل 
منهجية اعتمدت على رصد مفصل، ومتابعة دقيقة، وتقويم ش���فاف لمجمل هذه البرامج والمش���روعات واألنش���طة ونس���ب 

االكتمال واإلنجاز فيها وفق خطة المركز السنوية العامة.

وفي األخير: أتمنى من الله مزيدًا من التوفيق والسداد للجميع! وأسأله تعالى أن يكلل جهودنا بالنجاح لنواصل تحقيق أهداف 
المركز ليكون هذا العام حافاًل باإلنجازات ومزيد من النجاح والتقدم في خطط المركز المستقبلية.
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أعضاء
مجلس األمناء
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عقد مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خمسة عشر اجتماعًا خالل العام 2019.

وق���د ت���م اتخ���اذ العديد من القرارات والتوصيات لتحقيق األهداف التي أنش���ئ من أجلها المرك���ز، وكان من أبرزها: اعتماد الخطة 
االستراتيجية للمركز لمدة خمس سنوات قادمة، واعتماد الخطط التشغيلية لتنفيذ مبادرات االستراتيجية وتحديد أولويات التنفيذ 

خالل العام 2019م، واعتماد الهيكل التنظيمي، واعتماد الدليل التنظيمي.

كما اعتمد المجلس العديد من اللوائح ومن ضمنها: الالئحة اإلدارية المنظمة لعمل مجلس األمناء، والئحة الصالحيات، والالئحة 
المالي���ة، وإق���رار القوائم المالية الختامية لع���ام 2018م، واعتماد مكتب المراجع الخارجي للحس���ابات المالية لعام 2019، واعتماد 

الموازنة التقديرية لعام 2019م.

وشارك أعضاء المجلس في العديد من الفعاليات داخل المملكة وخارجها وكان من أبرزها: المشاركة في معرض القاهرة الدولي 
للكت���اب خ���الل الفت���رة 22 يناير إلى 5 فبراير 2019م، والمش���اركة في القمة العالمية للتس���امح في دب���ي بتاريخ 13-14 نوفمبر 

2019م.

وق���د وافق المجلس على البدء في إجراءات اعتماد مؤش���ر التالحم الوطني دولي���ًا، وإقامة العديد من الفعاليات المختلفة في 
مناطق المملكة، وعدد من مذكرات التفاهم، والشراكات مع الجهات المشار إليها في ثنايا هذا التقرير.

وقد تمت االس���تفادة من خبرات أعضاء المجلس _ وفق اختصاص كل عضو -الس���تكمال العمل المؤسس���ي بالمركز بدياًل عن 
االستعانة بخبراء خارجيين، وذلك من خالل تشكيل لجان فرعية منبثقة عن المجلس إلنجاز العديد من المهام، من أبرزها: 

•  لجنة تولت االطالع على تصور آلية ومتابعة تنفيذ االستراتيجية.

•  لجنة تولت تطوير الالئحة اإلدارية المنظمة لعمل مجلس األمناء.

•  لجنة تولت النظر في الالئحة المالية للمركز ومراجعتها.

•  لجنة تولت مراجعة الئحة المشتريات.

•  لجنة تولت ترشيح أعضاء اللجنة االستشارية غير المتفرغة لمساعدة األمين العام وفق تنظيم المركز.

•  لجنة تولت االطالع على الهيكل التنظيمي المقترح، وتقديم تصور للمجلس عن ذلك.

•  لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع االستراتيجية.

•  لجنة تولت مراجعة الدليل التنظيمي وعرضه على المجلس.

•  لجنة تولت تطوير أكاديمية الحوار، والتأكد من سالمة محتوى اإلصدارات، ومراجعة الحقائب التدريبية،
   والمدربين على الحقائب التدريبية.

أبرز إنجازات مجلس األمناء خالل عام 2019م
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اس���تعرض التقرير الس���نوي لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للعام 2019م، أبرز إنجازاته وأنش���طته في تعزيز ثقافة الحوار 
والمحافظة على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي، والتي تمت خالل العام من مختلف وحداته اإلدارية ومنسوبيه.

حي���ث اس���تعرض التقري���ر الوض���ع الراهن للمرك���ز موضًحا هيكلت���ه الجديدة وبي���ان ألعداد القوى البش���رية بمختل���ف تخصصاتهم 
ومؤهالتهم والتدريب الذي تعرضوا له خالل العام المنصرم. كما استعرض أيضًا المباني الخاصة بالمركز والجاهزية اإللكترونية 

وما تم تطويره في هذا المجال.

وعلى صعيد األنش���طة والبرامج اس���تعرض التقرير إنجازات المركز في مجال الدراسات والبحوث وورش العمل وبرامجه الحوارية 
بأنواعها المختلفة والتي ناقش من خاللها العديد من القضايا وش���ارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين وعدد من المواطنين 

والمواطنات.

كما اس���تعرض التقرير إنجازاته في اس���تطالعات الرأي بشقيها العامة والخاصة وبيان عددها وأعداد المشاركين فيها من مختلف 
شرائح المجتمع.

وفي نشاط التدريب تعرض التقرير إلى عدد البرامج والمستفيدين منها وتناول كذلك جوانب التطوير على هذا النشاط. وكذلك 
الشراكات والعالقات الثقافية حيث استعرض التقرير ما تم عقده من شراكات ومذكرات وما تم تفعيله منها.

وتناول التقرير جهود مشرفي المناطق ومشرفاتها في جميع أنحاء المملكة. والبرامج الموجهة للشباب بمختلف أشكالها، وأعداد 
المثقفي���ن بقاع���دة بيانات حوار، وكذلك البرامج االتصالية بكافة أنواعها مس���تعرضًا حس���اباته على وس���ائل التواصل االجتماعي 

ومدى التفاعل معها.

كما تم استعراض منجزات معرض الحوار التفاعلي وعدد زواره من المواطنين وكذلك الوفود األجنبية بمختلف فئاتهم العمرية. 
باإلضافة إلى ما تم خالل العام من مشاركات فاعلة محليًا ودوليًا.

كما تناول التقرير مرئيات المركز حول التعامل مع المعوقات والصعوبات التي واجهها، واس���تعرض التقرير الرس���ومات البيانية 
ألبرز نتائج استطالعات الرأي العام التي تم خالل العام المنصرم.

ملخص التقرير

25 2019
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يحرص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه على تسليط الضوء على الفعاليات والبرامج واألنشطة والمشروعات 
الت���ي ينفذه���ا س���نوًيا في تقرير يرص���د فيه حصاد عام كامل ليّطلع القارئ من خالله على ما أنج���ز فيه نتيجة جهود وخطط ُأخذت 
في الحس���بان، بهدف االس���تمرار في تقديم رس���الته، وتحقيق أهدافه، بوصفها ركيزة أساس���ية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح 

والوسطية واالعتدال، وتعزيز قيم التالحم الوطني والتعايش المجتمعي. 

وجاء التقرير السنوي لمركز الحوار الوطني للعام 2019م ليعكس طبيعة الرؤى الحديثة الستراتيجية المركز الجديدة والبرامج التي 
عمل عليها المركز خالل تلك الفترة، بما يعّبر عن حجم الجهود المبذولة في س���ير أداء المركز خالل العام الماضي على مس���توى 
رئاس���ة وأعضاء مجلس أمنائه، وأمانته العامة، من خالل منهجية اعتمدت على متابعة ورصد وتقويم لمجمل هذه النش���اطات، 

استناًدا إلى البيانات والمعلومات التي جمعت من كل إدارات المركز.

وإنن���ا إذ نق���دم لك���م ه���ذا التقرير الذي نفتخ���ر ونعتز بكل ما أنجز وتحق���ق فيه، فإننا نأمل أن يكون انعكاًس���ا للنش���اطات والبرامج 
رد لنش���اطات المركز بصورة أفضل وأيًضا حافًزا  التي رصدت فيه لعام كامل، وفي الوقت ذاته، دافًعا إلى تحس���ين األداء المطَّ
إل���ى ب���ذل المزيد من الجهد والعمل واإلنتاج، ليكون العام الجاري 2020 حافاًل بالمزيد من النجاح والتقدم في مش���روعات المركز 

وبرامجه وأنشطته، بما يحقق أهدافه ورسالته السامية في إطار رؤية المملكة 2030.

مقدمة

27 2019
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المركز الوطني 

الستطالعات الرأي 
العام

إدارة التخطيط 
االستراتيجي واألداء

المراجع الداخليإدارة الدراسات والبحوث

وحدة اإلعالم

وحدة التواصل الرقمي

وحدة العالقات العامة

األمين العام

نائب األمين العام
مساعد األمين العام 

للخدمات المساندة

مجلس األمناء

إدارة االستثمار

إدارة اإلعالم واالتصال

إدارة مشرفي المناطق الفروع

1 - التنظيم اإلداري للمركز
أس���فرت الدراس���ة التطويرية لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن إعداد تنظيم إداري 
جدي���د واعتم���اده، تضمن تحدي���ًدا للهي���كل التنظيمي للمركز وتقس���يماته اإلداري���ة، وتوزيًعا 

لالختصاص���ات والمهام والمس���ؤوليات، وبياًنا بأوجه التنس���يق فيما بينه���ا بما يكفل تحقيق 
األه���داف االس���تراتيجية للمرك���ز عند أعلى مس���تويات الفاعلي���ة والكفاءة. فق���د ُروعي في 
الهيكل س���هولة اتخاذ القرارات، ومنع االزدواجية بي���ن الوحدات اإلدارية في المركز. ويوضح 

الشكل التالي الهيكل التنظيمي للمركز:

أواًل: الوضع الراهن للمركز



2 - القوى البشرية
يس���عى المركز إلى اس���تقطاب الكفاءات والخبرات التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه والقيام 
بمهام���ه. والعم���ل على إيجاد بيئة عمل محفزة وإيجابية. وقد بل���غ عدد العاملين حتى نهاية 
الع���ام 2019م )106( موظف وتبلغ نس���بة الكوادر الوطنية منه���م نحو )101( موظف، وقد 
بلغت نسبة السعودة للعام المنصرم )95 %( مقارنة بالعام 2018م، والتي بلغت )91 %(.

جدول رقم )1( يوضح الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 2019م

إجمالي الوظائف التصنيف الوظيفي
المعتمدة للسنة المالية 

الحالية

إجمالي الوظائف المشغولة خالل العام
الوظائف الشاغرة في نهاية 

السنة المالية الحالية غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكورالفئات الرئيسة

أ-الباب األول:

118صفر18853161إداريون

43صفر56922مهنيون

صفرصفرصفر1صفرمهنيون مساعدون وفنيون

4صفرصفر1372كتبة

3صفرصفرصفر52عمال مهرة 

صفر صفر2صفرصفر2عمال عاديون 

168صفر26571215مجموع الباب األول

ب-الباب الثاني: الصيانة والتشغيل: )توظيف مباشر(

صفرصفرصفرصفر11إداريون 

صفرصفرصفرصفر11مهنيون

صفرصفرصفرصفر11مهنيون مساعدون وفنيون

صفرصفرصفرصفر22كتبة

صفرصفرصفرصفر22عمال مهرة

صفرصفرصفرصفر77مجموع الباب الثاني

168صفر27278215اإلجمالي
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جدول رقم )2( يوضح السعودة للعام المالي 2019م 

كم���ا س���عى المرك���ز إل���ى تطوير القوى العاملة من خالل البرامج التدريبية واإلعدادي���ة. فقد بلغ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية اإلدارية وبرامج تحس���ين مهارة الموظفين )61( موظفًا 
وموظفة، فيما بلغ عدد الملتحقين في البرامج الفنية والمهنية المساعدة )8( موظفين وموظفات للعام المالي 2019م.

المجموع في نهاية السنة المالية التصنيف الوظيفي
السابقة

المجموع في نهاية السنة المالية 
الحالية

التغيير المتحقق في نسبة السعودة 
خالل السنة 

س %غ.سسس %غ.سسس %غ.سسالفئات الرئيسة
أ-الباب األول:

% 711% 70198% 77297إداريون

% 525% 10283% 15478مهنيون

% 100% 10100% 20100مهنيون مساعدون وفنيون

% 000% 100100% 100100كتبة

% 000% 20100% 20100عمال مهرة 

% 020% 020% 040عمال عاديون 

% 1352% 93595% 1061091مجموع الباب األول

ب-الباب الثاني: الصيانة والتشغيل: )توظيف مباشر(

% 100% 100100%10إداريون 

% 100% 100100%10مهنيون

% 000% 100000%10مهنيون مساعدون وفنيون

% 100% 100% 20100كتبة

% 000% 000% 20100عمال مهرة 

% 100% 100% 70100مجموع الباب الثاني

% 1254% 1254% 1131091اإلجمالي



جدول رقم )3( يوضح مقارنة بين أعداد المستفيدين من الدورات التدريبية لعام 2018م و2019م

3 - المباني 
للمركز مقر رئيس في مدينة الرياض مملوك له، كما أن للمركز مبنًى مستأجرًا لفرع المنطقة 
الشرقية وقد سعى المركز إلى امتالك قطعة أرض بمساحة تقدر ب 9411م2 في مدينة 

الدمام إلنشاء مقر دائم للفرع هناك، ليتم إنشاء فرع دائم بالمنطقة.

4 - الجاهزية اإللكترونية 
في ظل التطور الرقمي الكبير والمتس���ارع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في هذا العصر يس���عى المركز إلى تقديم أفضل الخدمات التقنية التي تمكن الموظفين 
م���ن أداء مهامهم بيس���ر وس���هولة، وتحقيق االس���تفادة المثل���ى من تقني���ات المعلومات 
واالتصاالت لدعم نش���اطات المركز، وتس���هيل الحصول على المعلومات وتبادلها بس���رعة 
وفاعلي���ة، والعم���ل عل���ى تطوير ه���ذه الخدمات تطويرًا مس���تمرًا وفق ما يس���تجد في هذا 

المجال.

الملتحقين لعام 2019مالملتحقين لعام 2018مالبيان

1648الدورات اإلدارية

288الدورات الفنية والمهنية المساعدة

1313دورات تحسين مهارة الموظفين

5769المجموع العام

 فقد جرى خالل هذا العام المنصرم إنجاز ما يلي: 

تدش���ين النس���خة الجديدة من نظام الخدمات الذاتي���ة )Octopus( والتي تميزت بتطوير . 1
كامل للخدمات التي يقدمها النظام مما يحس���ن من أدائه، ويضمن س���هولة ووضوح 
اإلجراءات الالزمة لتقديم الطلبات ومتابعتها بحيث يمكن للموظف إدارة جميع متطلباته 

واحتياجاته ومتابعتها إلكترونيًا من خالل النظام توفيرًا للوقت وللجهد. 

تدش���ين الموقع الخاص بمس���ابقة )حواركم( للتعريف بالمس���ابقة ومراحلها، وش���روط . 2
االشتراك، والجوائز، ولجنة التحكيم وعرض المشاركات السابقة.

تصميم بوابه مش���رفي المناطق وربطها بقاعدة تواص���ل خاصة بالمدربين المعتمدين . 3
في مناطق المملكة، والتي تمكن مشرف المنطقة من إعداد خطته السنوية، وتحديد 
األنش���طة والبرامج التدريبية التي سيقوم بها في المنطقة خالل العام باإلضافة إلى 
إص���دار تقارير وإحصاءات عن المدربين والمتدربين والبرامج التدريبية والحقائب، وكذلك 

تمكن المدرب من إصدار شهادات الحضور إلكترونًيا للمتدربين.
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1 - الدراسات والبحوث
ُتع���دُّ الدراس���ات والبحوث نقطة االنط���الق الموضوعي والمنهجي للعدي���د من أعمال مركز 
المل���ك عبدالعزي���ز للحوار الوطني ومنجزاته؛ كما ُتعد جس���رًا بين المجتم���ع وصانعي القرار، 
الس���يما أن المرك���ز يح���رص على أن تك���ون مخرجاته العلمي���ة على غرار مراك���ز التفكير وبيوت 
الخب���رة العالمية بش���كل يتوافق م���ع القيم والتوجهات االس���تراتيجية ل���ه، والتي تكمن في 
ترس���يخ ثقاف���ة الحوار م���ن خالل تعزي���ز قيم التس���امح، والمش���اركة، والش���فافية، والحياد، 
والمب���ادرة، والمتبلورة على ش���كل دراس���ات ميداني���ة وبحثية معمقة ف���ي مختلف القضايا 
المجتمعي���ة المرتبطة بحاضر المجتمع الس���عودي ومس���تقبله والتعرف إل���ى توجهات الرأي 

العام، باإلضافة إلى المؤشرات الوطنية المتوافقة مع توجهات الرؤية 2030.

األهداف
معالجة الظواهر والقضايا المجتمعية من خالل الدراسات والبحوث.• 
دعم صانعي القرار بمعلومات وبيانات موضوعية وعلمية.• 
رف���ع مس���توى الوع���ي االجتماع���ي والثقاف���ي حي���ال القضاي���ا الراهن���ة ف���ي المجتمع • 

السعودي.
تحديد مستويات الظواهر والقيم االجتماعية من خالل المؤشرات الوطنية.• 
دعم توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.• 

مسارات العمل
الدراسات الميدانية.• 

المؤشرات االجتماعية.• 

النشر.• 

المكتبة.• 

1 / 1 الدراسات الميدانية
يقدم المركز دراس���ات ميداني���ة بحثية للوصول إلى المعلومات بش���كل دقيق باتباع منهجية 
علمية؛ من خالل جمع البيانات الضرورية في مراحل إجراء الدراس���ة الميدانية واختيار العينة، 
وتحديد أداة جمع البيانات، وتحليل البيانات إحصائًيا، ومن ثم تلخيص النتائج وكتابة توصيات 
مج���االت الدراس���ات الميدانية، وتوثي���ق المراجع العلمية، كما تعد الدراس���ات الخاصة بالمركز 
بش���قيها: الدراس���ات الخاص���ة بالجه���ات الخارجية، والدراس���ات المش���تركة م���ن أهم مجاالت 

الدراسة الميدانية.

1 / 1 / 1 دراسة قياس رضا المستفيدين من 
خدمات الرعاية االجتماعية )بالتعاون مع وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية( 
انطالًق���ا م���ن وعي المركز ووزارة العم���ل والتنمية االجتماعية بأهمي���ة تحقيق أهداف برنامج 
التح���ول الوطن���ي 2020 وص���واًل إل���ى رؤي���ة المملكة 2030؛ فق���د حرص المرك���ز على تلبية 
الحاج���ات الضروري���ة للنم���و والتفاع���ل االجتماعي ف���ي إطار النظ���ام االجتماعي الس���عودي 
السيما الفئات الخاصة في المجتمع من )المسنين، األيتام، األحداث(، وقد نفذت الدراسة 

في ست مناطق، ولمدة ستين يوًما. 

أهداف الدراسة
اإلسهام في رفع كفاءة خدمات الرعاية االجتماعية.• 
اإلسهام في زيادة فعالية خدمات الرعاية االجتماعية.• 

حدود الدراسة
 1 - الحدود الموضوعية

جمع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني البيانات الميدانية لدراسة »قياس رضا 
المستفيدين من خدمات الرعاية االجتماعية« لصالح وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

لستة وثمانين باحًثا وباحثة. 

ثانًيا: أعمال المركز خالل 
السنة المالية 2019م حسب 

األنشطة والمهام الرئيسة



 2 - الحدود الزمنية
جمعت البيانات لدراسة قياس رضا المستفيدين من خدمات الرعاية االجتماعية لمدة ستين 

يوًما.  

 3 - الحدود المكانية 
جمع���ت البيان���ات الميدانية للدراس���ة على الدور والمؤسس���ات في وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعية )رعاية األيتام، األحداث، المس���نين( في ست مناطق )منطقة الرياض، المنطقة 

الشرقية، جازان، أبها، منطقة القصيم، مكة المكرمة(، وبمشاركة )3000( عينة.

1 / 2 المؤشرات االجتماعية
عم���ل المركز على بناء المؤش���رات االجتماعية نظرًا إل���ى أنها إحدى األدوات المهمة لمتخذي 
القرار، وراس���مي السياس���ات االجتماعية، ومصدر معلوماتي للباحثين، كما أنها تمثل دعًما 
قوًيا لوضع الخطط اإلنمائية على أس���س علمية س���ليمة، كما تس���اعد على التعرف بش���كل 
مستمر إلى الموضوعات المهمة التي تمس الوحدة الوطنية والتنمية االجتماعية بوصفها 

موضوعات )التالحم الوطني، التعصب الرياضي، التسامح(.
عمل على بناء مؤشرين خالل العام الحالي 2019م على النحو اآلتي:

بناء مؤشر دوري لقياس مستوى التالحم الوطني وقيم المواطنة في المجتمع.. 1

بناء مؤشر دوري لقياس مستوى التسامح بالشراكة مع جامعة هارفرد.. 2

1 / 2 / 1 مؤشر التالحم الوطني 
إن م���ن أه���م ركائز رؤي���ة المملكة العربي���ة الس���عودية 2030 »مجتمع حيوي قيمه راس���خة« 
فالوح���دة الوطنية ثروة حقيقية ومصدر لالعتزاز والتميز، والمملكة العربية الس���عودية ِقبلة 
المسلمين، والعمق العربي واإلسالمي، لذا كان لزاًما العمل على حفظ المكتسبات وعدم 
التفريط فيها، والتالحم الوطني قيمة أساس���ية يعتز المركز بالعمل على غرس���ها وتنميتها 
من خالل ترس���يخ ثقافة الحوار وتعزيزها ونش���رها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق 

المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية. 

ويتطل���ع المركز إلى تحقيق رؤيته: )مجتمع متحاور لوطن متالحم( بالعمل على تعزيز الوحدة 
الوطني���ة، وحماي���ة النس���يج المجتمعي من خالل ترس���يخ قي���م التنوع والتعاي���ش والتالحم 
الوطن���ي بدأب وفاعلية، للحفاظ على قيم الوحدة والثوابت الوطنية، واس���تكمااًل لمس���يرة 
عام���رة بالعطاءات الوطنية منذ مراحل التأس���يس، وامتدادًا لس���عي المركز نحو التأكيد على 
أهمية مؤش���ر التالحم وموثوقيته تأتي أعمال المس���ح الميداني للعام 2019 بغرض التأكد 
بش���كل أكبر من نتائج المرحلة األولى، ومدى قدرة المؤشرات الفرعية على استيعاب الحالة 

المجتمعية، كما يش���ير التالحم الوطني إلى الس���لوكيات والممارس���ات التي يظهرها أفراد 
المجتمع ومؤسساته في تعبيرهم عن اإلحساس والمشاعر الفردية والجماعية نحو القضايا 
واألمور السياسية، واالقتصادية واالجتماعية الثقافية واألمنية، ومن ثمَّ فالتالحم الوطني 

مفهوم مركب يتضمن عدة أبعاد رئيسة )مجاالت( تشمل بدورها على أبعاد فرعية. 

األهداف
وصف واقع التالحم الوطني عبر بناء أداة علمية موثوقة. • 
مساندة ُصّناع القرارات من خالل تقديم المعلومات.• 
تحفي���ز الجهات والمؤسس���ات عل���ى تقديم المب���ادرات، ورعاي���ة المش���روعات المعززة • 

للتالحم الوطني، وصواًل إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

أبعاد مؤشر التالحم 
التالحم االجتماعي الثقافي. . 1
التالحم األمني. . 2
التالحم السياسي.. 3
التالحم االقتصادي.. 4

العمل الميداني
بلغ حجم العينة لمؤشر التالحم الوطني )6722(.• 
مدة العمل الميداني )12( يوم.• 
عدد المشرفين )13( وعدد الباحثين والباحثات )211(.• 
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جدول رقم )4( يوضح نتائج مؤشر التالحم الوطني لعام 2019م 

نتائج مؤشر التالحم الوطني لعام 2019م

1 / 2 / 2 مؤشر التسامح

ُيعدُّ التس���امح أحد القيم اإلنس���انية الس���امية التي تس���هم في بناء المجتمعات اإلنس���انية 
واستقراراها؛ حيث يكفل التسامح ترسيخ مبادئ العدالة، واحترام اآلخر، والتعاون، والتعايش 
السْلمي. وقد برزت أهمية التسامح في وقتنا الحاضر الزدياد وتيرة التفاعل بين الحضارات 
اإلنس���انية بفعل الثورة التقنية والمعرفية التي أزال���ت الحواجز الزمنية والمكانية بين األمم 

والشعوب. 

كم���ا أن التس���امح قيم���ة تدعم برامج رؤي���ة 2030؛ لما له���ا من مردود إيجاب���ي على مختلف 
جوان���ب الحي���اة، ومن ثمَّ تحقق وج���ود مجتمع حيوي متطور وفق قيم معتدلة ترّس���خ مبادئ 
السالم والتوازن االجتماعي، وتحافظ على المصالح العامة والخاصة للمجتمع السعودي. 

وإلدراك المرك���ز أهمية تعزيز قيمة التس���امح في المجتمع الس���عودي؛ فقد عمل على بناء 
مؤش���ر التس���امح للتعبي���ر عن حقيقة قيمة التس���امح ف���ي المجتمع الس���عودي، ومن جانب 
آخ���ر دعم مبادئ الوس���طية التي تس���مح بزي���ادة اآلفاق الفكري���ة، والثقافي���ة، واالجتماعية، 

والمذهبية في المجتمع. 

األهداف
وصف واقع التسامح في المجتمع السعودي عبر بناء أداة علمية منهجية ذات موثوقية • 

عالية.

تقديم تفسير أعمق وأكثر دقة للتسامح.• 

تقديم المعلومات المعززة لبرامج رؤية المملكة المتعلقة بقيمة التسامح والرامية إلى • 
بناء مجتمع حيوي قيمه راسخة. 

ترسيخ قيم التسامح.• 

أبعاد مؤشر التسامح

 الُبعد االجتماعي والثقافي

 احترام اآلخرين واالعتراف بحقهم في التعبير على أساس اإلنسانية والمواطنة بعيدًا • 
ع���ن العنصرية، وتفعي���ل التنوع الثقافي بما يحقق المش���اركة االجتماعية واالنس���جام 

والتعامل بإيجابية عند مواطن االختالف.

 الُبعد االقتصادي

احترام اآلخرين واالعتراف بحقهم في ممارسة جميع األنشطة االقتصادية المشروعة، • 
والمحافظ���ة عل���ى أموالهم وصيانة ممتلكاته���م، والتعامل معهم ف���ي تبادل المنافع 

االقتصادية.

 الُبعد السياسي

 ويقيس مس���توى التس���امح في احترام اآلخر وتقبله، واالعتراف بحقه في التعبير عن • 
آرائه والتعامل معه على أساس المساواة.

 الُبعد الديني

 احترام حرية اآلخرين الدينية والمذهبية والتعامل معهم على أساس األخوة واإلنسانية • 
بما يحقق األمن واالستقرار للمجتمع.

القيمةالمؤشر

84.93 %التالحم الوطني 2019م

87.72 %التالحم االجتماعي الثقافي

86.55 %التالحم األمني

77.23 %التالحم السياسي

76.28 %التالحم االقتصادي



جدول رقم )5( يوضح نتائج مؤشر التسامح لعام 2019م 

نتائج مؤشر التسامح لعام 2019م المنهجية العلمية لمؤشر التسامح

 صمم���ت خطوات بناء مؤش���ر التس���امح وضبطها منهجًيا وميدانًيا ابت���داًء من االطالع على 
األدبيات الس���ابقة، والدراس���ات العلمية، والتجارب العالمية التي تناولت مؤش���ر التس���امح 
بش���كل عام أو فرعي، ومن ثمَّ االس���تفادة منها في إثراء اإلطار النظري للمؤش���ر ، وتحديد 
أبع���اده ومجاالت���ه، ثم بناء عباراته وعرضه���ا على الخبراء و المحكمين واالعت���داد بآرائهم، ثم 
اختب���ار صدق ه���ذه العبارات ظاهريًا وداخليًا من خالل الدراس���ة االستكش���افية، التي تتبعها 
مرحلة الترجيح والتجميع، وصواًل إلى العبارات النهائية لمؤش���ر التس���امح، ثم االنتقال إلى 
المرحل���ة الميدانية في بناء المؤش���ر، والتي تمت وفق منهجي���ات ومراحل متقدمة قوامها 
)204( باحث وباحثة استطاعوا جمع المعلومات من )6892( مستجيًبا ومستجيبة من مختلف 
مناطق المملكة العربية الس���عودية. وقد تمت المنهجية اإلحصائية لمؤش���ر التس���امح وفق 

ثالث مراحل:

المرحل���ة األولى )مرحلة فحص الص���دق(: وهي مرحلة اختيار المحاور والعبارات الممثلة • 
للتس���امح وتحكي���م مصداقية هذه العبارات ع���ن طريق المختصين ف���ي المجال )اللجنة 
العلمي���ة(. وف���ي هذه المرحل���ة يتم التأكد م���ن أن األداة التي اس���ُتخدمت لجمع بيانات 

المؤشر تقيس ما وضعت لقياسه. 

المرحلة الثانية )مرحلة تحليل الثبات(: وفيه يتم التأكد من مدى اتساق البيانات المجموعة • 
عن طريق األداة، وذلك عن طريق تحليل الثبات من خالل حساب معمل ألفا كرونباخ.

المرحل���ة الثالث���ة )مرحل���ة تحلي���ل المكونات الرئيس���ة(: وفيه يت���م التأكد من اس���تقاللية • 
المؤشرات الفرعية وتحديد وزن العناصر داخل المؤشر الفرعي وتحديد أوزان المؤشرات 

الفرعية.

النسبةالمؤشر العام

82.2مؤشر التسامح

النسبةالمؤشر الفرعي

87.68االجتماعي الثقافي

83.76االقتصادي

78.17السياسي

73.75الديني

النسبةالمجاالتالمؤشر الفرعي

االجتماعي الثقافي
90.32التجرد من العنصرية

85.05التعايش/ االندماج والتكامل والتالحم

73.75احترام وتقبل الحرية الدينيةالديني

السياسي
82.14العدالة والمساواة

حرية التعبير واالحترام )احترام االختالف 
74.2والتنوع السياسي(

83.76التبادل االقتصادياالقتصادي
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1 / 3 النشر
سعى المركز إلى تبني كثير من البحوث والرسائل العلمية التي تناقش موضوعات الحوار 
والقضاي���ا االجتماعية، وكذلك اس���تكتاب الباحثي���ن المختصين والمتميزي���ن إلصدار وترجمة 

المواد العلمية والرقمية التي تتناول قضايا وطنية.

أبرز اإلصدارات المنجزة خالل العام
قصة مصورة عن التسامح.• 

قصة مصورة عن التالحم الوطني 2.• 

مادة صوتية عن التالحم الوطني 1.• 

ترجمة منهجية التالحم الوطني 1.• 

ترجمة تقرير التالحم الوطني 2.• 

ترجمة منهجية مؤشر التسامح.• 

1 / 4 المكتبة
تهت���م مكتب���ة مركز المل���ك عبد العزي���ز للحوار الوطن���ي باإلث���راء المعرفي وخدم���ة الباحثين 
والمتخصصي���ن واألكاديميي���ن وطالب الدراس���ات العليا، م���ن خالل توفير الم���واد العلمية 
والمعلوم���ات ع���ن الموضوع���ات الت���ي يتناوله���ا المرك���ز بالدراس���ات واألبحاث وع���ن نتائج 
المؤش���رات الوطنية التي يجريها المركز بصفة دورية، كما توفر لهم المكتبة جميع الخدمات 
البحثي���ة؛ س���واء اس���تعارة الكت���ب المتخصص���ة بالح���وار أو جم���ع البيان���ات أو الحصول على 
االستشارة من قبل المتخصصين، إضافة إلى أنه يتم حاليًا تطوير تطبيق رقمي يضم كل 
المواد العلمية المتوافرة لدى المركز من الدراس���ات واللقاءات الوطنية وإتاحتها للدارس���ين 

والمهتمين من خالل الموقع اإللكتروني للمركز.

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة
المشاركة االجتماعية في الفعاليات والملتقيات.• 

إتاحة محتويات المكتبة للباحثين والدارسين وتهيئة مكان مخصص لذلك.• 

دعم الباحثين بالمراجع والمصادر التي تغطي حاجاتهم.• 

توفير الكتب لالستعارة.• 

اس���تقبال مكالمات الباحثين واإلجابة عن االستفس���ارات المطروح���ة وتوفير ))الخدمات • 
المرجعية((.

دعم الباحثين والدارسين بإصدارات المركز مطبوعة ورقًيا أو إلكترونًيا.• 

االط���الع عل���ى جميع إصدارات المركز ع���ن طريق موقع مكتبة الملك عب���د العزيز للحوار • 
الوطني.

2 - ورش العمل والبرامج الحوارية 
يق���وم المرك���ز بط���رح مختلف القضاي���ا الوطنية ومناقش���تها من خ���الل عق���د وإدارة البرامج 
الحوارية وورش العمل وتصميمها وفق منهجيات علمية مبتكرة، والتي ُتعدُّ من أبرز أنشطة 
المركز التي يش���ارك فيها عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والمختصين وكّتاب الرأي 

والمهتمين بالشأن العام من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.

الرقم���ي  )اإلع���الم  عم���ل  ورش���ة   :1/2
والقوانين المنظمة له(

يتط���ور العالم الرقمي تطوًرا متس���ارًعا في مجال تقنية االتصاالت مما يعزز قدرة وس���ائل 
اإلعالم على التأثير، وبناء القيم، وتغيير المفاهيم، وصناعة الرأي العام.

ولمواق���ع التواص���ل االجتماع���ي تأثير كبير في ش���رائح مختلفة من الناس ف���ي أنحاء العالم 
أجمع متميزًا عن اإلعالم التقليدي الذي يس���تهدف ش���ريحة محددة داخل المجتمع المحلي، 
وعلى الرغم من إيجابية التواصل الس���هل في ش���بكة اإلعالم وس���هولة تبادل المعلومات 
واألخبار واآلراء بعيدًا عن أي رقابة إال أنه ترتب عليها في الجانب اآلخر إساءة في االستخدام 
تتمث���ل في التع���دي على حقوق اآلخري���ن والمجتمعات، وفي ظل تغي���رات العصر الحديث 
الهائل���ة ، خاص���ة التقنية , البد أن يك���ون للقادة رأي فيها يضبط س���يرها، ويحدد أولوياتها ، 
فرؤي���ة النج���اح يريدها الجميع من كل طبقات المجتمع، فهي تق���ود المجتمعات إلى الرقي 

بالفكر والتفكير وحتى التأثير، وبناء القيم،  وقيادة الرأي العام .



الهدف العام
التعرف إلى القوانين المنظمة لإلعالم الرقمي في المملكة. 

األهداف الفرعية
مناقشة قوانين اإلعالم الرقمي وتشريعاته.• 

التعرف إلى أبرز التشريعات الخاصة باإلعالم الرقمي على المستوى العالمي. • 

بناء رؤية تسهم في التقليل من مخاطر اإلعالم الرقمي وآثاره.• 

محاور الورشة
ما القوانين الخاصة باإلعالم الرقمي، وهل تواكب المرحلة؟  • 

التعرف إلى الممارسات الدولية في العالم الرقمي. • 

رؤية مستقبلية للحد من آثار اإلعالم الرقمي ومخاطرة على الفرد والمجتمع.• 

الشرائح المشاركة
ش���ارك في الورش���ة أس���اتذة م���ن المؤسس���ات اإلعالمية المختلف���ة والجامع���ات ومنهم: 
أكاديمي���ون، مؤث���رون ف���ي مواقع التواص���ل، وإعالمي���ون، وقانونيون، ومهتم���ون بمجال 

اإلعالم الرقمي.

2/2: ورش���ة عمل تقييم الحوار االجتماعي 
في المملكة العربية السعودية

حس���ب منظمة العم���ل الدولية فإن »الحوار االجتماعي هو المصطلح الذي يصف مش���اركة 
العمال وأصحاب العمل والحكومات في صنع القرار بش���أن مس���ائل العمالة ومكان العمل. 
وه���و يش���مل كل أن���واع المفاوض���ة والتش���اور وتبادل المعلوم���ات فيما بي���ن ممثلي هذه 
المجموعات بش���أن المصالح المش���تركة في السياس���ة االقتصادية واالجتماعية وسياس���ة 

العمل. 

ويشكل الحوار االجتماعي في الوقت نفسه وسيلًة لتحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي 
وهدًفا بحد ذاته، إذ يمنح الناس صوًتا وحافًزا في مجتمعاتهم وأماكن عملهم.

الهدف العام
مناقشة دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بكل إداراته في تعزيز الحوار االجتماعي.

محاور الورشة
التعريف بالحوار االجتماعي )من قبل الخبير في وزارة العمل والتنمية االجتماعية(• 

مناقشة دور إدارات المركز في تعزيز الحوار االجتماعي• 

3/2: ورش���ة العم���ل الخاص���ة بالتعري���ف 
باس���تراتيجية تعزيز مش���اركة األس���رة في 
العملي���ة التربوية والتعليمية ودورها في 

تعزيز القيم والهوية الوطنية
مع ممكنات تنفيذ اإلس���تراتيجية »مؤش���رات األداء+ بطاق���ة األداء المتوازن« )بالتعاون مع 

وزارة التعليم ممثلة بوكالة األداء التعليمي مركز شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع(
تعد اس���تراتيجية شراكة المدرسة مع األس���رة والمجتمع المنبثقة من مبادرة ارتقاء أحد أهم 
االس���تراتيجيات في تطوير التعليم العام في المملكة العربية الس���عودية وذلك من خالل 
تعزيز مش���اركة األس���رة والمجتمع داخل المدرس���ة في العملية التعليمية والتربوية، وتعزيز 
القي���م والهوية الوطنية، ورفع مس���توى عملي���ة التعليم، والمحافظة عل���ى قيم المواطنة 
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والعادات اإليجابية للمجتمع السعودي، ودراسة خطط المدرسة، وتقويم برامجها من جهة، 
ومش���اركة المدرس���ة في تنمية المجتمع المحلي، ونشر الوعي الثقافي والتربوي من جهة 

أخرى.

ووصًوال إلى هذه الرؤية فقد ُعقدت ورشة للتعريف بإستراتيجية تعزيز مشاركة األسرة في 
العملي���ة التربوي���ة والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوي���ة الوطنية مع ممكنات تنفيذ 
اإلس���تراتيجية »مؤشرات األداء + بطاقة األداء المتوازن «، والتي تعد جزًءا مهًما من تنفيذ 
الخط���ة اإلس���تراتيجية لمبادرة ارتقاء المعدة في المرحلة األول���ى ، حيث أن مبادرة ارتقاء قد 
نصت عليها رؤية المملكة العربية الس���عودية 2030 تحت محور: مجتمع حيوي )من التزاماتنا 
»ارتق���اء « دور أكب���ر لألس���رة في تعليم أبنائها، وهدفنا هو إش���راك 30 % من األس���ر في 

األنشطة المدرسية بحلول عام 2020 م بإذن الله(.

والمأم���ول من هذه الورش���ة بإذن الله أن تس���اعد على بناء اتجاه���ات جديدة وتطلعات أخرى 
في س���بيل ردم الفجوة بين المدرس���ة والمنزل، وتعريف المشرفين على مبادرة ارتقاء في 

الميدان باإلستراتيجية ومكوناتها وإشراكهم في رؤيتها وصناعة خططها وبرامجها.

الهدف العام
تمكين الميدان من تطبيق إستراتيجية مبادرة ارتقاء لتحسين نواتج التعلم التعليمية والتربوية 

بالتكامل مع األسرة بما ينعكس إيجاًبا على مستوى الطلبة معرفًيا وتربوًيا.

األهداف التفصيلية
التعري���ف بإس���تراتيجية مب���ادرة »ارتقاء« تعزيز مش���اركة األس���رة في العملي���ة التربوية • 

والتعليمية.

التعرف إلى مؤشرات األداء وأهميتها.• 

محاور الورشة
اإلدارة اإلستراتيجية، ومؤشرات األداء اإلستراتيجية.• 

إستراتيجية ارتقاء.• 

مؤش���رات األداء )خصائصها، فوائدها، تصميمها، تطبيقاتها إلى الوصول إلى تحقيق • 
مس���تهدفات األداء وعالقتها باألهداف، والمؤش���رات األكثر ش���يوًعا، والعقبات التي 

تواجه تطبيقها(.

بطاقة األداء المتوازن.• 

4/2: ورشة عمل مستقبل الخدمات الصحية 
في ض���وء رؤية المملك���ة 2030م )ضمن 
التع���اون المش���ترك بين مجلس الش���ورى 

ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني(
ضمن التعاون المشترك بين مجلس الشورى ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نظمت 

ورشة تحت عنوان: »ندوة مستقبل الخدمات الصحية في ضوء رؤية المملكة 2030«

وتأتي هذه الورش���ة في إطار تعزيز العالقة بين األجهزة الحكومية واس���تكمااًل للجهود التي 
تب���ذل لتحقي���ق رؤية 2030، وش���ارك فيه���ا نحو )161( ش���خصية من الجه���ات الحكومية ذات 

العالقة بالمجال الصحي ومختصون من األطباء وبعض أعضاء مجلس الشورى.

الهدف العام
مناقشة المبادرات وأبرز التحديات والبرامج التي تسهم في تطوير الجامعات والمستشفيات 

والخدمات الصحية في ظل رؤية المملكة 2030.

محاور الورشة
المحور األول: الدور المستقبلي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي.• 

المحور الثاني: دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق أهداف الصحة العامة في • 
المملكة العربية السعودية.

المحور الثالث: دور كليات الطب والمستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية.• 

المحور الرابع: مس���تقبل التعليم في كليات الطب نظرة إلى كفايات منهج كليات الطب • 
في المملكة.

المحور الخامس: التحول الصحي في رؤية المملكة 2030.• 

المحور السادس: القطاع الصحي في ضوء رؤية المملكة 2030 الفرص والتحديات.• 

المحور السابع: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ودورها في تنمية القوى العاملة • 
الصحية.

المحور الثامن: دور المجلس الصحي الس���عودي في تحول القطاع الصحي: المبادرات • 
الوطنية.

المحور التاسع: مستقبل التأمين الطبي الخاص في المملكة العربية السعودية.• 



5/2: ورش���ة عمل تحديات األس���ر المنتجة 
والتحول في تطوير أعمالها

تهدف هذه الورشة إلى مناقشة واقع األسر المنتجة والتحديات التي تواجهها، وتبادل اآلراء 
والخبرات حول طرائق تطوير أعمالها من الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتسويقية.

محاور الورشة
مناقشة تطوير المفهوم االجتماعي واالقتصادي لألسر المنتجة.• 

التحديات االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية التي تواجهها األسر المنتجة.• 

فرص الدعم والتمويل لألسر المنتجة.• 

االبتكار في تطوير واستدامة مشروعات ومنتجات األسر المنتجة.• 

التوصيات واألفكار الداعمة.• 

الشرائح المشاركة
ش���ارك في الورش���ة عدد من ممثل���ي القطاعات المختلف���ة، وهي: وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، هيئة اإلذاعة والتلفزيون، بنك التنمية االجتماعية، مجلس الغرف السعودية، 
مجلس ش���ؤون األس���رة، جمعية إعالميون، جمعية األس���ر المنتجة، جمعي���ة كفاف، جمعية 
مكين حاضنة األعمال الس���عودية، ش���ركة تواري، لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالقصب، 
مرك���ز تعارفوا لإلرش���اد، معرض المس���تثمرات من المنزل، أصحاب مب���ادرات ومهتمون من 

األسر المنتجة من مناطق المملكة. وقد بلغ عدد المشاركين )38( مشارًكا ومشاركة.

6/2: ورش عمل المعامل الوطنية لمواجهة 
الظواهر المجتمعية 

انطالًق���ا من التوجيه الس���امي بتفعيل دور النخبة الس���عودية في مس���ار الوحدة الوطنية، 
حي���ث تضمن المش���روع تنفيذ عدد م���ن ورش العمل بما يمكن للنخبة من اإلس���هام الفاعل 
ف���ي صناعة األثر اإليجابي، صممت المعامل الوطنية لمواجهة الظواهر المجتمعية لوضع 
إطار وطني شامل يمهد لبناء إستراتيجية وطنية لمواجهة الظواهر المجتمعية في المملكة 
العربية الس���عودية ومعالجتها، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن الس���عودي وإدماج 
النخب والمفكرين والمهتمين والمش���اهير ضمن النس���يج االجتماعي وقيادتهم لبناء تنمية 

مستدامة للوطن، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الورش من ضمن سلس���لة ورش أقيمت بالعنوان نفس���ه في خمس مدن من 
مدن المملكة العربية السعودية.

الهدف العام من الورش
معالجة الظواهر المجتمعية من خالل إشراك النخب في وضع إطار عام إلستراتيجية وطنية 
بم���ا يس���هم ف���ي تعزيز الوح���دة الوطنية وتحقي���ق رؤية المملك���ة 2030م في ج���ودة الحياة 

السعودية.

أهداف الورش التفصيلية
إبراز الظواهر المجتمعية الحالية والمستقبلية المتوقعة نتيجة التغيرات المستجدة في • 

المجاالت )السلوكية/ الفكرية/ النفسية(.

تحديد األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر المجتمعية في المنطقة.• 

التع���رف إل���ى أبرز تحدي���ات مواجه���ة الظواه���ر المجتمعية ف���ي المنطق���ة )الثقافية – • 
االجتماعية – التنظيمية – واإلدارية(.

اقتراح أفضل الحلول المحتملة لمواجهة الظواهر المجتمعية في المنطقة.• 

طرح مبادرات النخب المشاركة لمواجهة الظواهر المجتمعية في المنطقة.• 

محاور الورش
المح���ور األول  أب���رز الظواه���ر المجتمعي���ة الحالي���ة والمس���تقبلية المتوقع���ة الت���ي 
تواج���ه المنطقة نتيجة للمس���تجدات في المجاالت اآلتية: )الس���لوكية، الفكرية، النفس���ية، 

االجتماعية، القانونية(.

المحور الثاني  تحديد األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر في المنطقة.

المح���ور الثالث التعرف عل���ى أبرز التحدي���ات التي تواج���ه الظواه���ر المجتمعية في 
المنطقة )العوائق التنظيمية واإلدارية، العوائق الثقافية واالجتماعية(. 

المح���ور الرابع الحلول وآليات التواص���ل المقترحة للتغلب عل���ى العوائق التي تواجه 
الظواهر المجتمعية في المنطقة.

المحور الخامس أهم المبادرات الفردية لمواجهة الظواهر المجتمعية بالمنطقة.

مخرجات الورش
1( الورش���ة المنف���ذة ف���ي منطق���ة نج���ران بتاري���خ 

2019/01/13م 
)58( مشارًكا منهم )19( رجاًل و)39( امرأة عدد الحضور 

31 عدد المبادرات 
53% 39نسبة التفاعل  2019
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2( الورشة المنفذة في منطقة القصيم بتاريخ 
2019/01/15م 

)59( مشاركًا منهم )28( رجاًل و)31( امرأة عدد الحضور 

47 عدد المبادرات 

80% نسبة التفاعل 

7/2: مشروع الفنون اإلبداعية
يس���عى المش���روع إلى وضع برامج مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية واألهلية إلقامة 
فعالي���ات تس���تهدف كافة ش���رائح المجتمع باس���تخدام مختلف مس���ارات الفن���ون اإلبداعية 
)كالرس���م، التصوير، المس���رح، إنتاج األفالم القصيرة( وغيرها م���ن الفنون، وتكون مخرجات 

المشروع على شكل أعمال فنية تسهم في تحقيق أهداف المركز.

الهدف العام
إبراز قيمة الحوار من خالل جماليات الفنون لإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

األهداف التفصيلية
تعزيز ثقافة الحوار من خالل الفنون اإلبداعية.• 

تأكيد العالقة بين الحوار بوصفه ثقافًة والفن بوصفه وسيلًة تغير.• 
توسيع المشاركة لشرائح المجتمع من خالل مشاركة الفنانين.• 
نقل مفهوم الحوار عبر الفنون المختلفة. • 
بلورة األفكار وتجسيدها على أرض الواقع.• 
استثمار الطاقات المبدعة في إنتاج أعمال فنية تسهم في تعزيز الشخصية السعودية • 

وفق رؤية 2030.

مسارات مشروع الفنون اإلبداعية 
1 - الفنون التشكيلية

نف���ذت ورش���ة عمل بعن���وان: )الحوار بالفن( والت���ي تهدف إلى تبادل الخب���رات بين الفنانين 
السعوديين بأساليبهم المتنوعة من مختلف مناطق المملكة، كما تسعى إلى تزيين مبنى 
المرك���ز م���ن الداخل بأعمال فني���ة محلية من األعمال الناتجة من ورش���ة )الحوار بالفن( والتي 
تعك���س هوي���ة المركز وتس���لط الضوء عل���ى أهمية التواص���ل والحوار لبن���اء مجتمع متالحم 

ومتحاور.

مخرجات مسار الفنون التشكيلية:
عدد الفنانين المشاركين: )17( فناًنا وفنانة.• 

عدد اللوحات: )22( لوحة فنية.• 

2 - المسرح  
ف���ي إطار جه���ود المركز في االحتفاء بالي���وم الوطني وتعبيًرا عن مفاهي���م الوحدة الوطنية 
والتالحم، والتنوع والتس���امح والتعايش بين مكونات المجتمع، وحماية النسيج المجتمعي، 
ومد جسور التواصل والتفاهم في المجتمع؛ ليكون منارة لنشر ثقافة الحوار وقيمه وترسيخها 
بأسلوب تفاعلي حديث يناسب كل فئات المجتمع وشرائحه وزيادة اللحمة الوطنية، أقيمت 
مسرحية بسيناريو ملحمي غنائي بعنوان: »النخلة« جسدت الوحدة الوطنية وروح التعايش 

والسالم وعشق الوطن، وقد بلغ إجمالي الحضور )2500(.

الفعاليات المصاحبة لمسار المسرح
رسم كاريكاتيري تفاعلي.• 

رسم تشكيلي حي.• 
فرقة موسيقية.• 

ركن تعريفي للمركز.• 



3 - مسابقة حواركم
تهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب والناشطين في مجاالت اإلعالم الجديد على التفاعل 
م���ع قضاي���ا الحوار وأهدافه، ومناقش���ة موضوع���ات الحوار التي تعّزز الوح���دة الوطنية في 
المجتم���ع الس���عودي، مثل: التس���امح والتعايش، ونب���ذ التعّصب، وتعزي���ز اللحمة الوطنية، 
ونش���ر ثقاف���ة الح���وار وتعزيزه���ا في المجتم���ع، إضافة ال���ى تأصيل االنتم���اء الوطني في 
أوس���اط الشباب الناش���طين في ش���بكات التواصل االجتماعي. وهناك مساران للمشاركة 
ف���ي المس���ابقة؛ يش���مل المس���ار األول األف���الم القصي���رة، والمس���ار الثان���ي: التصوي���ر 

الفوتوغرافي، وتشّكل لجنة تحكيم خاصة بكل مسار من المتخصصين في المجالين.

أهم المشاركات لمشروع الفنون اإلبداعية مع 
الجهات الخارجية

مشاركة المركز مع الجمعية السعودية للفنون 
التشكيلية )جسفت( 

ش���ارك المركز في المعرض التش���كيلي مع جمعية )جس���فت( وهي إحدى المبادرات الراعية 
للفن���ون، والت���ي يه���دف المركز من ورائها إلى نش���ر قيم الح���وار من خالل األعم���ال الفنية 
والثقافي���ة، ومناقش���ة موضوعات الح���وار التي تع���ّزز الوحدة الوطنية ف���ي المجتمع، مثل: 

التس���امح، والتعايش، ونبذ التعّصب، وتعزيز اللحمة الوطنية، ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها 
في المجتمع، إضافة إلى تأصيل االنتماء الوطني، حيث بلغ عدد الفنانين المشاركين )80( 

فناًنا وفنانة تشكيليين، وبلغ عدد اللوحات الفنية )100( لوحة.

الفعاليات المصاحبة
فعاليات ثقافية.• 

ورش عم���ل، قدمه���ا عدد من الفنانين التش���كيلين م���ن مدارس فنية متنوعة: الرس���م • 
الحر، التش���كيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير والخط 

العربي.

8/2: أسبوع التالحم الوطني
إن التالح���م الوطن���ي قيم���ة أساس���ية يعتز المرك���ز بالعمل على غرس���ها وتنميته���ا ودعمها 
وتعميقها لدى أبناء الوطن من خالل ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع 
فئاته، وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية النس���يج المجتمعي وترس���يخ قيم التنوع والتعايش 
والتالحم الوطني، والعمل عليها عبر سلس���لة من اللقاءات والحوارات الوطنية لكل ش���رائح 

المجتمع.

41 2019
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أهداف أسبوع التالحم الوطني
تعزيز الجهود الوطنية لمس���اندة الجهود األمني���ة والفكرية لمواجهة التطرف والتعصب • 

بكل أشكاله.

تفعيل دور العلماء والمثقفين والمؤثرين للمحافظة على التالحم الوطني.• 

بناء جسور التواصل والحوار بين أفراد المجتمع لتعميق الترابط والتالحم الوطني.• 

تفعيل دور األسرة بوصفها الحاضن األول لتحصين أفرادها.• 

تحويل األفكار الرامية إلى تعزيز التالحم إلى مبادرات مجتمعية واقعية.• 

تأصيل فكرة التنوع والتعددية وبناء المواطنة.• 

تعميق قيم االنتماء والتسامح.• 

تفعيل المشاركة المجتمعية للمؤسسات واألفراد.• 

المحاور الرئيسة
تعزيز مفهوم الوسطية وبيان أثره في حفظ المجتمع.• 

تفعيل أدوار الشباب واإلسهام في تمكينهم من بناء المبادرات المجتمعية.• 

بيان أهمية االعتدال الفكري والتحذير من التطرف.• 

تنشئة الطفل على المواطنة اإليجابية، وتقبل اآلخرين والتعايش معهم.• 

تعزيز دور المؤثرين عبر شبكات التواصل االجتماعي نحو المواطنة.• 

إشاعة ثقافة الحوار مع المسؤول، وتعميق مبدأ الشفافية.• 

جدول رقم )6( يوضح أبرز فعاليات أسبوع التالحم الوطني في مناطق المملكة خالل العام 2019م

منجزات أسبوع تالحم خالل العام 2019:
أقيم أس���بوع تالحم لع���ام 2019 في ثالث مناطق: منطقة نج���ران، منطقة الباحة، منطقة 

الحدود الشمالية. 

عدد المشاركينالفعاليةالمنطقة

ان
جر

م ن
الح

ت

40 طفاًلنحن أبناء كوكب األرض )فعالية لألطفال(

لقاء مفتوحمحاضرة )أمة وسطًا(

لقاء مفتوحمحاضرة )دور المرأة في تعزيز التالحم الوطني(

50 شابُا وشابةدورة تدريبية )الحوار المجتمعي(

50 شابُا وشابةدورة تدريبية برنامج )تبيان(

100 شاب وشابةورشة عمل برنامج )تمكين(
لقاء حواري )دور مؤسسة التنمية االجتماعية في الوحدة 

لقاء مفتوحالوطنية(

لقاء مفتوحلقاء حواري )واجبنا في تحقيق األمن والوحدة(
لقاء حواري )دور اإلعالم في توضيح الصورة الحقيقية 

لقاء مفتوحعن المملكة(

حة
لبا

م ا
الح

ت

170 طفاًل وطفلةنحن أبناء كوكب األرض )فعالية لألطفال(

لقاء مفتوحمحاضرة )أمة وسطًا(

لقاء مفتوحمحاضرة )تجارب وطنية(

50 شابُا وشابةدورة تدريبية )الحوار المجتمعي(

45 طالًبا و75 طالبةدورة تدريبية برنامج )تبيان(

70 شاًبا وشابةورشة عمل )تصميم المبادرات الشبابية وإدارتها(

لقاء مفتوحلقاء حواري )الباحة 2030(

40 مستفيًدامقهى حواري )تطلعات شبابية(
ملتقى اإلعالم الجديد )دور وسائل اإلعالم في 

لقاء مفتوحالمحافظة على الوطنية(

ية
مال

ش
 ال

ود
حد

 ال
حم

ال
60 طفاًلنحن أبناء كوكب األرض )فعالية لألطفال(ت

40 مشارًكا ومشاركةمحاضرة )أمة وسطًا(

300 شاب وشابةدورة تدريبية برنامج )تبيان(

20 شاًبا و20 شابةورشة عمل )"تمكين" لصناعة المبادرات الشبابية(

65 مشارًكا ومشاركةجلسة حوارية )آفاق التعليم المستقبلية(

47 مشارًكا ومشاركةجلسة حوارية )لقاء شبابي مع مسؤول(
جلسة حوارية )المرأة شريك في تحقيق رؤية المملكة 

80 مشاركة2030(

جلسة حوارية )دور وسائل اإلعالم الجديد في المحافظة 
95 مشارًكا ومشاركةعلى الوحدة الوطنية(

138 مشارًكا ومشاركةأمسية شعرية 



3 - استطالعات الرأي العام
ُيعدُّ المركز الوطني الستطالعات الرأي العام أول المراكز المعتمدة في تنفيذ استطالعات 
ال���رأي العام في المملكة العربية الس���عودية من خالل خب���رات وطنية متخصصة في مجال 

تنفيذ االستطالعات. 

ويقوم المركز بإجراء االس���تطالعات حول مختلف القضايا الوطنية، واالجتماعية، والثقافية، 
والسياسية، ويقدم المركز خدماته إلى األجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم 
برامجها وإستراتيجياتها، من خالل مساندتها في التعرف إلى آراء المواطنين والمستفيدين 

حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

األهداف
دعم توجهات الدولة في نشر مبادئ الحوار والشفافية. • 

تعزيز مشاركة المواطن في صنع السياسات والقرارات الحكومية. • 

تعزي���ز قنوات االتصال بي���ن أفراد المجتم���ع واألجهزة الحكومية ومؤسس���ات المجتمع • 
المدني. 

تقديم نتائج وتقارير علمية وموثوقة حول قضايا المجتمع المختلفة. • 

اإلسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.• 

األسس والمنطلقات
ُتعدُّ استطالعات الرأي العام وُتنفذ وفًقا لألسس والمنطلقات التالية:

تنظي���م مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الصادر باألمر الس���امي الكريم رقم 72 / • 
أ وتاريخ 9 ربيع األول 1433ه� الذي يتضمن في أهدافه: » مناقش���ة القضايا الوطنية 
واالجتماعية والثقافية والسياس���ية واالقتصادي���ة والتربوية وغيرها، وطرحها من خالل 

قنوات الحوار الفكري وآلياته«.

األمر الس���امي الكريم رقم )50029( وتاريخ 1439/10/1ه� المتضمن اعتماد الدور الذي • 
يقوم به المركز الوطني الس���تطالع الرأي العام »رأي« في إطار مركز الملك عبد العزيز 

للحوار الوطني.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030.• 

مناقش���ة القضاي���ا الوطنية واالجتماعي���ة الثقافية والسياس���ية واالقتصادية والتربوية • 
وغيرها.

التكامل والشراكة مع األجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع • 
الخاص ومؤسساته.

التجارب والممارسات العالمية واألسس العلمية في تنفيذ استطالعات الرأي العام.• 

القدرات العلمية والفنية للمركز الوطني الستطالعات الرأي العام، وخبرات وممارسات • 
فريق العمل من األكاديميين والمتخصصين في إدارة االستطالعات وتنفيذها.

اإلجراءات المنهجية
يعتم���د المرك���ز الوطني الس���تطالعات الرأي العام ف���ي تنفيذ االس���تطالعات على منهجية 
وإج���راءات علمية معتمدة وفقًا لمنهجيات البحث العلمي والممارس���ات العالمية في مجال 
اس���تطالعات الرأي العام، كما هو موضح في الش���كل التالي الذي يعكس )اإلطار العلمي 

لالستطالع(. 
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المراجعة العلمية وضبط الجودة
يقوم المركز من خالل فريق علمي متخصص يضم مجموعة من األكاديميين السعوديين من 
حملة درجة الدكتوراه المتخصصين في عدة مجاالت بحثية بمراجعة جميع مراحل االس���تطالع 

وإجراءاته، علمًيا وإحصائًيا وفنًيا، والتأكد من دقة نتائج االستطالع.

الخبرات والقدرات
يضم المركز عدًدا  من الخبرات والقدرات الالزمة لتنفيذ االستطالعات على النحو التالي:

مجموعة بحثية تضم عدًدا من األكاديميين المتخصصين في مختلف العلوم اإلنسانية • 
وغيرها التي تلبي حاجات الهيئات والمؤسسات المستفيدة من خدمات المركز.

لجنة علمية تعمل على ضمان جودة األعمال ونتائج االستطالعات.• 

فريق إداري متفرغ ألعمال التنسيق واالتصال مع العمالء.• 

مركز اتصال هاتفي يعمل وفق أفضل تقنيات االتصاالت والمعلومات وتحت إشراف • 
تقني متخصص، حيث يضم المركز )24( كابينة اتصال.

فري���ق من المس���تطلعين )رجال ������ نس���اء( يتركز دورهم في تنفي���ذ االتصاالت الهاتفية • 
وجمع البيانات.

% 75

نسبة االستجابة 
والموثوقية

75 عدد االستطالعات المنفذة

108.000عدد المشاركين في االستطالعات

%67نسبة المشاركين الذكور

%33نسبة المشاركات اإلناث

جدول رقم )7( يوضح إحصائية عامة الستطالعات عام 2019م 



الجهات المستفيدة من خدمات المركز
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نش���ر نتائ���ج االس���تطالعات في وس���ائل 
اإلعالم

يقوم المركز بنش���ر نتائج االستطالعات من خالل موقعه اإللكتروني ومن خالل العديد من 
وسائل اإلعالم المختلفة، كما هو موضح في الملحق رقم ) 1(

4 - التدريب
ُيع���دُّ المرك���ز ممثاًل ف���ي أكاديمية الحوار من الجه���ات المتخصصة في التدري���ب على الحوار 
ومهارات���ه، وبن���اء الحقائ���ب التدريبية، وإعداد المب���ادرات، بما تملكه األكاديمي���ة من إمكانات 

وتجهيزات وقدرات وخبرات.

وانطالًق���ا م���ن الركائ���ز الت���ي تقف عليه���ا األكاديمية؛ فإنه���ا تول���ي اهتماًما بإع���داد البرامج 
التدريبية المتخصصة وتنفيذها في شتى المجاالت المتصلة بالحوار ثقافًة وسلوًكا، وإعداد 
الحقائب التدريبية والمقاييس اإللكترونية والش���راكات، سواء كانت موجهة إلى عموم أفراد 
المجتمع أو الجهات الحكومية والخاصة، وبما يتناس���ب مع حاجاتهم، ويحقق الرؤية الوطنية 
2030م والتالح���م الوطني، كما تق���وم األكاديمية بالعديد من األنش���طة والفعاليات، نحو: 

المشروعات والمبادرات التي تنشر ثقافة الحوار، وتعزز الوحدة الوطنية والتالحم.

أهداف أكاديمية الحوار
تطوير أداء األفراد والعاملين في مؤسسات المجتمع المختلفة من خالل تنمية مهارات • 

االتصال والحوار لديهم.

تقديم كل الخدمات واالستشارات التدريبية إلى الجهات الحكومية واألهلية.• 

تحقيق اللحمة الوطنية في المجتمع من خالل تصميم المبادرات النوعية في المجاالت • 
الفكرية واالجتماعية والثقافية.

بن���اء ش���راكات محلية وعالمي���ة لتطوير البرامج وال���دورات المختلفة في مه���ارات الحوار • 
والتواصل الحضاري وتنفيذها.

أنشطة أكاديمية الحوار
أواًل: برامج التدريب.

ثانًيا: الحقائب التدريبية.

ثالًثا: عضوية المدربين.

رابًعا: بناء المبادرات والمشروعات.

خامًسا: الملتقيات والحلقات اإلثرائية

1/4: برامج التدريب
يسعى المركز ممثاًل في أكاديمية الحوار من خالل التدريب إلى نشر ثقافة الحوار ومهاراته 
وقيم���ه، ومنها: التس���امح والوس���طية، واالعت���دال، وتقبل اآلخر، والتفاه���م، وتعزيز ثقافة 
الح���وار بوصفها أس���لوًبا حضارًيا ال يتع���ارض مع الثقافات األخرى، وتح���رص أكاديمية الحوار 
عل���ى تقدي���م البرامج التدريبية الفاعلة المتخصصة في ترس���يخ ثقافة الحوار، وتعزيزها في 
المجتمع لتصبح أس���لوًبا ومنهًجا في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون الحياتية العامة 

والخاصة لتعميق قيمة الحوار في الشخصية السعودية.

المسارات التدريبية 
عملت األكاديمية على إعداد خطط وبرامج ومس���ارات تدريبية معدة وفق خطط إس���تراتيجية 
لترسيخ مفهوم الحوار ونشره في المجتمع بما يعزز التالحم الوطني، وفيما يلي لمحة عن 

تلك المسارات التدريبية، وهي:

أواًل: التدريب باللغة العربية
مهارات االتصال في الحوار.• 

الحوار األسري.• 

الحوار الزوجي.• 

حوارنا مع أوالدنا.• 

المحاور الناجح.• 

الحوار التربوي.• 

الحوار الصفي• 



حوار المعلم مع الطالب.• 

الحوار الحضاري )جسور(.• 

الحوار الرياضي.• 

الحوار اإلعالمي.• 

الحوار المجتمعي.• 

الحوار الفكري.• 

الحوار في بيئة العمل.• 

ثانًيا: التدريب باللغة اإلنجليزية
مهارات االتصال بالحوار.• 
الحوار الحضاري.• 
الحوار األسري.• 

ثالًثا: التدريب بلغة برايل للمكفوفين
مهارات االتصال بالحوار.• 

رابًعا: التدريب اإللكتروني
مهارات االتصال بالحوار.• 

خامًسا: مقاييس الحوار
مقياس الحوار العام.• 

مقياس الحوار التربوي )المعلم(.• 

مقياس الحوار التربوي )الطالب(.• 

جدول رقم )8( يوضح إحصائية البرامج التدريبية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمقدمة 
لموظفي الدولة لعام 2019 م

البرامجم
عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذة

نساءرجالنساءرجال

الحوار مع الحاج والمعتمر 1
122761والزائر

تنمية مهارات االتصال في 2
10552611148الحوار

67191120الحوار الحضاري3

21425261الحوار االسري4

01024الحوار الزوجي5

240المحاور الناجح6

57164147الحوار المجتمعي7

26441الحوار التربوي8

03072حوارنا مع أوالدنا9

110حاورني )الحوار مع الطفل(10

1123342490الحوار في بيئة العمل11

10260الحوار اإلعالمي12

3410997الحوار الفكري13

02046الحوار الصفي14

3914711452957المجموع

البرامج التدريبية المنفذة خالل العام 2019م
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جدول رقم )9( يوضح إحصائية البرامج التدريبية العامة المنفذة خالل العام 2019م 

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرنامجم

25791تنمية مهارات االتصال في الحوار1
311042الحوار الحضاري2

20383الحوار االسري3

6149الحوار الزوجي4

125المحاور الناجح5

114الحوار المجتمعي6

117الحوار التربوي7

8179حوارنا مع أوالدنا8

27648الحوار في بيئة العمل9

9218الحوار الفكري10

120مهارات إدارة األهداف )ضمن مشروع ملهمون(11

224مهارات غرس القيم )ضمن مشروع ملهمون(12

131األمن السيبراني )ضمن مشروع ملهمون(13

120دور األسرة في تعزيز الهوية الوطنية )ضمن مشروع ملهمون(14

112صناعة المبادرات )ضمن مشروع ملهمون(15

1353573المجموع



جدول رقم )10( يوضح إحصائية برامج المدرب المعتمد خالل العام 2019م

عدد البرامجالمنطقةالبرنامجم
عدد المستفيدين

الفئةالعدد

نساء117الرياضمدرب معتمد مهارات االتصال في الحوار1

نساء115الرياضمدرب معتمد الحوار األسري2

نساء ورجال122جدةالحوار اإلعالمي3

نساء ورجال259الرياضمدرب معتمد الحوار في بيئة العمل4

نساء120حائلمدرب معتمد الحوار في بيئة العمل5

لجنة دعوة إفريقيا140الرياضمدرب معتمد الحوار الحضاري6

نساء ورجال133مكة المكرمةمدرب معتمد الحوار الحضاري7

نساء ورجال134الرياضمدرب معتمد الحوار الحضاري8

نساء ورجال85جدةمدرب معتمد الحوار الحضاري9

نساء123الطائفمدرب معتمد الحوار التربوي10

نساء126حائلمدرب معتمد الحوار التربوي11

رجال16الرياضمدرب معتمد الحوار الفكري12

نساء وطالب وطالبات2107مكة المكرمةمدرب معتمد الحوار الفكري13

487 مستفيًدا ومستفيدة15 برنامًجاالمجموع
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الجهات المستفيدة خالل العام 2019م

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحراموزارة التعليم

مؤسسة وقف القدوةوزارة الحرس الوطني

جمعية التنمية األسريةاإلدارة العامة للمجاهدين

الغرفة التجاريةوزارة الصحة

جمعية الملك عبد العزيز في حائلقوات أمن المنشآت

شركة إثراء المعرفةجامعة الملك سعود

شركة تطوير تقنيات التعليموزارة العدل

جامعة نجرانوزارة اإلعالم

النادي األدبي بالقصيموزارة الدفاع

إذاعة جدةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المركز الطبي التخصصي بجدةوزارة الداخلية

جمعية بنيانوزارة العمل والتنمية االجتماعية

شركة باسقاتجامعة األميرة نورة

جامعة الدمام جامعة الملك خالد



1/1/4: برنامج نسيج 

فكرة البرنامج
مشروع وطني يسعى إلى ترسيخ قيم التالحم والتعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع 

من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتسامحة في وطن مزدهر.

أهداف البرنامج
نشر ثقافة التسامح.• 

رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الشباب والفتيات.• 

تقوية الحصانة الذاتية لدى المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني.• 

إبراز دور القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التالحم الوطني المنشود.• 

ترسيخ قيم التالحم والتعايش المجتمعي بين شرائح وأفراد المجتمع في وطننا.• 

قيم البرنامج
الوعي المجتمعي.• 
التعايش المجتمعي.• 
التعاون.• 
التراحم.• 

حقائب برنامج نسيج
حقيبة الحوار المجتمعي )تدريب الشباب على قيم التعايش المجتمعي(.• 
حقيبة بناء السالم المجتمعي )إعداد المدربين والقيادات الوطنية(.• 
حقيبة الكوادر التربوية )ودورها في تعزيز السْلم المجتمعي(.• 

1/1/1/4: برنامج الحوار المجتمعي

برنام���ج يس���عى إلى بن���اء الوعي المجتمعي لحماي���ة أفراد المجتمع من كل ما يهدد نس���يج 
التالحم الوطني من أجل بناء قاعدة مجتمعية متماسكة ومتعاونة في بناء الوطن.

 األهداف
تعزيز الوعي لدى األفراد السيما الشباب والفتيات بأهمية التالحم بين فئات المجتمع.• 
ترسيخ قيم التعايش المجتمعي.• 
تعزيز قيم التسامح بين شرائح المجتمع.• 
االعتدال والوسطية.• 

 المستهدفون

طالب التعليم العام وطالباته )المرحلة الثانوية(• 
طالب التعليم العالي وطالباته.• 

 أسلوب التنفيذ
الحلقات التدريبية: ُيقدم برنامج تدريبي ُيشارك فيه طلبة من كل شرائح المجتمع.	 

ورش العمل: تقام ورش عمل حوارية.	 

العمـــل التطوعـــي: ُيدمج الط���الب في أعمال تطوعية مش���تركة من أج���ل تمكين قيم 	 
البرنامج وتعزيز الروح الوطنية المشتركة.

االعتدال والوسطية.• 
المشتركات المجتمعية.• 
االحترام.• 
التسامح.• 
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جدول رقم )11( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل بالدمام خالل العام 2019م 

جدول رقم )14( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع كليات األصالة 
األهلية خالل العام 2019م  

منجزات البرنامج خالل العام 2019

آلية التنفيذ
تم اعتماد 120 مدرًبا معتمًدا من أعضاء هيئة التدريس 

ليسهموا في تدريب البرنامج بعد دمجه ضمن مقرر مهارات 
االتصال.

121عدد الدورات التدريبية

30عدد المدربين 

242ساعات التدريب

645عدد األعمال التطوعية

4634إجمالي المستفيدين

جدول رقم )13( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع المؤسسة العامة 
للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية خالل العام 2019م 

آلية التنفيذ
اعتماد 37 مدرًبا معتمًدا من أعضاء هيئة التدريس لإلسهام 

في تدريب البرنامج في األسبوع التمهيدي من كل فصل 
دراسي.

63عدد الدورات التدريبية

37عدد المدربين 

3الكليات والمعاهد

3357إجمالي المستفيدين

جدول رقم )12( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع اإلدارة العامة 
للتعليم بمحافظة األحساء خالل العام 2019م 

آلية التنفيذ
تم اعتماد 18 مدرًبا معتمًدا من الكادر التعليمي ليسهموا 
في تدريب البرنامج؛ وذلك من خالل إقامة دورات تدريبية 

خالل الفصل الدراسي.

119عدد الدورات التدريبية

18عدد المدربين 

92عدد المدارس

21أندية الحي المسائية

2279إجمالي المستفيدين

آلية التنفيذ
اعتماد 10 مدربين معتمدين من أعضاء هيئة التدريس 

لإلسهام في تدريب البرنامج من خالل الفترة التجريبية ضمن 
األنشطة الطالبية.

14عدد الدورات التدريبية

9عدد المدربين 

411إجمالي المستفيدين



جدول رقم )15( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج السالم المجتمعي خالل العام 2019م 

الكليات الدورات
إجمالي المدربونوالمعاهد

المستفيدين

المؤسسة العامة للتدريب 
44التقني والمهني

2
161

12-1كليات األصالة

542173اإلجمالي

 2/1/1/4: برنامج السالم المجتمعي
برنامج تدريبي يس���عى إلى إعداد قيادات وطنية واعية ومدربين من ذوي المهارات العالية 
ف���ي ترس���يخ الوح���دة الوطني���ة ومعالج���ة الظواهر الس���لبية التي ق���د تهدد تالحم النس���يج 

المجتمعي وتحويلهم إلى شركاء دائمين لتحقيق أهداف مشروع نسيج الوطني.

 األهداف
تعزيز دور القيادات التربوية واألكاديمية في نشر ثقافة الوسطية واالعتدال.• 

تعزيز قدرة القيادات المجتمعية على مكافحة مهددات الوحدة الوطنية.• 

استثمار المؤثرين وطنًيا وتحويلهم إلى شركاء في ترسيخ قيم التالحم الوطني.• 

المستهدفون

اإلعالميون.• 

المدربون المعتمدون لبرنامج نسيج.• 

األكاديميون / المختصون في األمن الفكري. • 

المؤثرون في مواقع التواصل االجتماعي.• 

أسلوب التنفيذ
ف���ي س���بيل تنفيذ البرنامج ُيع���دُّ فريق منفذ للبرنامج في كل مؤسس���ة تربوي���ة وأكاديمية 
بالتنسيق مع الشركاء الدائمين، من أجل تحقيق هدف توطين البرنامج واستدامة تأثيره عبر 

عدة أجيال، وذلك من خالل:

أواًل: اإلعداد المعرفي: رفع المستوى المعرفي للمدرب في المصطلحات األساسية 	 
ومس���ارات غرس القيم وطرائ���ق صناعة االنطباعات اإليجابية ووس���ائل صناعة الذاكرة 

اإليجابية في المجتمع.

ثانًيا: اإلعـــداد اإلثرائي: إثراء معارف المدرب بمجموعة م���ن التجارب العلمية في بناء 	 
الس���ْلم والتعاي���ش المجتمع���ي، وأس���باب نجاح أو فش���ل بعضها، وأهم أس���باب بناء 

السالم المجتمعي

ثالثًا: اإلعداد المهاري: اكتساب المدرب أبرز المهارات التي ترفع من قدرته على غرس 	 
القيم المجتمعية وتمكينها في نفوس المتدربين.

 2/1/4: برنامج تأهيل المستشارين األسريين

 فكرة البرنامج
تنبثق فكرة البرنامج من وجود حاجة مجتمعية ووطنية إلى إعداد مستشارين أسريين وتكوين 
صورة ذهنية إيجابية لدى أفراد المجتمع عن المستش���ارين بما يسهم في إعطاء الثقة فيما 
يقدمه المستشار إلى المستفيد بما ينعكس على جودة الحياة األسرية وفق رؤية المملكة 
2030م في جودة الحياة الش���خصية وذلك من خالل برنامج إعدادي تأهيلي مرحلي متكامل 
لعدد )500( مستشار أسري من الجنسين للمستشارين والمستشارات األسريين في لجان 

ومراكز ثقافة الحوار األسري في كل فرع من فروعها.

 الهدف العام
توطين ثقافة الحوار األسري بلجان التنمية األسرية ومراكزها في مناطق المملكة.

األهداف التفصيلية
اإلس���هام في تصحيح الوضع الراهن لعمل المستش���ارين األسريين والصورة الذهنية • 

عنهم.

المساعدة على بناء هوية المستشار األسري )الرؤية، والرسالة، واألهداف(.• 

بناء شبكة االتصال المؤسسي بين المستشارين األسريين.• 

تبادل التجارب والخبرات بين العاملين المهنيين المختصين في اإلرشاد األسري.• 
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 الجهة المستضيفة
الجمعيات المتخصصة باإلرش���اد االجتماعي بالمناطق )جمعية إس���هام لإلرش���اد االجتماعي 

في عرعر، الحدود الشمالية(

مدة البرنامج وزمنه:

المدة سبعة أيام • 

)35( ساعة تدريبية بواقع )5( ساعات يومًيا• 

2/4: الحقائب التدريبية
في إطار س���عي األكاديمي���ة إلى تجويد منتجاتها تت���م المراجعة الدوري���ة للحقائب التدريبية 
وتح���دث وتترج���م، باإلضافة إلى اس���تحداث حقائب جديدة وفق الحاج���ات التدريبية للجهات، 

ومن ذلك:

تطوير حقيبة الحوار التربوي.• 

تطوير حقيبة الحوار اإلعالمي.• 

تطوير حقيبة الحوار الحضاري.• 

تطوير حقيبة الدليل االسترشادي للوعاظ واألئمة.• 

تطوير حقائب أمن الدولة )الحوار الفكري(.• 

ترجمة حقيبة الحوار الحضاري باللغة اإلنجليزية.• 

ترجمة حقيبة الحوار االسري باللغة اإلنجليزية.• 

3/4: عضوية المدربين 
تمثل عضوية المدربين اإلجراء الرس���مي لتمكين المدربين المعتمدين من ممارسة التدريب 
عل���ى برام���ج األكاديمية وتحت مظلتها، كما تمنح العضوية المدربين امتيازات الحصول على 

الحقائب والشهادات والدعم اللوجستي والمادي لتنفيذ التدريب االحترافي.

رسم بياني رقم )1( يوضح أعداد المسجلين في عضوية المدربين حسب توزيعها على مناطق 
المملكة خالل العام 2019م



4/4: بناء المبادرات والمشروعات
في إطار عناية المركز بتفعيل الشراكة المجتمعية، وبناء جسور التواصل مع الجهات المختلفة 

نفذت األكاديمية عدًدا من المشروعات والمبادرات، ومنها:

1/4/4 مشروع شباب حيوي

فكرة المشروع
اس���تثمار أوقات الش���باب خالل إجازة الصيف بتوفير فضاءات للح���وار والتدريب والت���������رفيه 
الموج������������������ه لنموه���م، والتعام���ل معهم بوصفهم ق���وة وطنية ومورًدا بش���رًيا مهًما من 
خالل إشراكهم في برامج التطوع والتمكين والتدريب والمسابقات والترفيه والرحالت التي 

تنتهي ببناء تنموي يستثمر في الشباب ويقودهم إلى مبادرات مجتمعية رائدة.

الهدف العام
تمكين الشباب من أدوات قيادة الحياة واكتشاف الذات وبناء المهارات لإلسهام في تنمية 

الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030.

األهداف التفصيلية 
تمكين الشباب من اكتشاف ذواتهم وقدراتهم.• 

إكس���اب الشباب مهارات صناعة مبادرات شبابية مجتمعية تسهم في تعزيز الشخصية • 
السعودية.

تزوي���د الش���باب بالمعارف الالزمة لإلس���هام في تنمية الوط���ن، وتحقيق رؤية المملكة • 
2030، واستثمار طاقات الشباب بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالنفع.

مساعدة الشباب على استثمار أوقات الفراغ خالل اإلجازة الصيفية بما ينفعهم.• 

تنمية مهارات الشباب في الحوار مع الذات واالخر.• 

توفير فرص لبناء صداقات مثمرة وإيجابية.• 

ترسيخ قيم التعاون والمشاركة إلنجاح العمل الجماعي.• 

تعزيز القيم اإليجابية، وترسيخ الخصال الحميدة في نفوسهم.• 

تنمية مواهب المشاركين وتحرير قدراتهم الكامنة.• 

تعميق الوعي بالعمل التطوعي.• 

تمكين المشاركين من صناعة مبادرات نوعية.• 

اكتشاف المواقع األثرية التاريخية في المملكة.• 

تعريف المشاركين بقيمة الوقت وأهمية استثماره في تحقيق نتائج إيجابية.• 

مكونات المش��روع
يتضمن المشروع مزيًجا من النشاطات والبرامج، ومنها:

التدريـــب:  يتمث���ل ف���ي عدد م���ن البرام���ج المتخصصة والش���املة لمجاالت بن���اء الذات 	 
ومهارات التواصل والتفكير والمهارات الحياتية.

التمكين الشخصي:  ويشمل )3( جلسات متخصصة للمشاركين.	 

الرحالت / الزيارات:  رحالت اكتشاف وسياحة، رحلة تعميق الهوية اإلسالمية والوطنية، 	 
زيارات ألبرز المعالم والمتاحف في مدينة الرياض.

المبادرات النوعية:  يقوم المشاركون والمشاركات بتقديم مبادرات مجتمعية على مدار 	 
أي���ام البرنامج، وفي نهاية البرنامج تخصص جلس���ة كاملة لع���رض المبادرات وتقويمها 

ونشرها.

المناظـــرات:  تنظ���م وفق منهجية علمية تأخذ في الحس���بان اإلعداد العلمي للش���باب 	 
على مهارات الحوار والتناظر، ومن ثم الدخول كمجموعات في منافس���ات مرحلية تأخذ 

طابع التصفيات وتنتهي بتتويج فريق سفير الحوار العلمي.

ملتقى الحوار:  هو فضاء حواري في جلس���ة مفتوحة تس���تضيف أحد أفراد أس���رة كل 	 
مش���ارك ومش���اركة، يدير الحوار فيها الش���باب والفتيات مع أس���رهم ويبحثون ماالذي 

يريدونه من أسرهم وماالذي تريده أسرهم منهم لتحقيق )اإليجابية الوالدية(.
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الترفيـــه:  وه���و أحد البرام���ج المنظمة في كل أس���بوع ويتضمن عدًدا من النش���اطات 	 
الترويحية.

مهرجان القراءة:  يتضمن زيارة ألهم المكتبات في المملكة.	 

التطوع:  تعزيز قيم التطوع لدى المش���اركين واإلس���هام في خدمات مجتمعية تطوعية 	 
بأفكار من الشباب والفتيات وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

االستضافات:  تمكين المشارك من االستفادة من ذوي الخبرة والتميز على المستوى 	 
الوطني من األعالم البارزين والمؤثرين إيجابيًا في المجتمع

مخرجات المشروع  
عدد )29( مدرًبا ومدربة.• 
عدد )86( مشارًكا ومشاركة.• 

2/4/4 مشروع )ملهمون( قيمنا راسخة

فكرة المشروع
تكوين فريق )ملهمون( من المتعاونات والمس���تفيدات من نش���اط جمعية )جو( مع الحرص 
عل���ى الوصول بهن إلى االحترافية ألفضل المع���ارف والمهارات عن طريق تحقيق التمكين 
والتأهي���ل على مدى فصل دراس���ي كامل بحيث ُيس���تفاد منهن بصفة مس���تمرة بالتدريب 
ونق���ل الخبرات عبر مش���روعات ومبادرات توضع لها ُخطط ُتعتم���د من األكاديمية والجمعية، 
وتتابع أنش���تطهن متابعة مس���تمرة بحيث يتم تأهيلهن بالبرامج خالل يوم الس���بت من كل 
أس���بوع ويقمن بالتطبيق الميداني على المهارات بالعم���ل التطوعي الميداني بالمحافظة 

على العمل  بوصفه نواة لبرامج نوعية في المحافظات في المملكة.

الهدف العام
إعداد فريق متخصص من الفتيات إعداًدا منهجًيا وعلمًيا يسهم في رفع كفاءتهن وقدراتهن 

على تنفيذ برامج مستمرة نوعية لتعزيز القيم بأساليب علمية.

األهداف التفصيلية
تعزيز الخبرات المكتس���بة لتجويد أس���اليب ونوعية برامج التعليم الموجهة إلى الش���باب • 

في المحافظة.

تأهيل مجموعة من الفتيات تأهياًل منهجًيا ومتكاماًل لإلس���هام في تحقيق رؤية 2030 • 
لتعزيز القيم الراسخة في المجتمع.

بناء آليات النمو المتكامل للمهارات عن طريق تزويدهن بالمعارف والمهارات واالتجاهات • 
السليمة لتكون لديهن الملكة الفكرية الكاملة لصناعة األثر المجتمعي. 

مكونات المشروع:
برامج تدريبية تتضمن حزمة من البرامج مكونة من )3( مسارات تدريبية إلعداد المشاركات • 

على مهارات التواصل العام، والحوار المجتمعي، والحوار األس���ري، والمحاور العالمي 
مهارات غرس القيم.

حلق���ات نقاش ومجموعات تركيز بمعدل )4( حلقات تتضمن كلُّ حلقة العمل على تعزيز • 
إحدى القيم الراسخة لمجتمعنا السعودي )الوسطية والتنوع – التواصل – اإلصرار(.

ورش عمل لصناعة مبادرات مجتمعية لتعزيز القيم بمعدل )3( ورش عمل.• 

مدة المشروع والفئة المستفيدة
ع���ام كام���ل ينفذ كل فصل دراس���ي دورة كاملة لعدد )169( مس���تفيدة م���ن الفتيات )الفئة 

العمرية 16 – 24(.



مخرجات المشروع 
ُنفذت )10( برامج تدريبية.• 

عدد المتدربات )169(.• 

3/4/4 مشروع نحن أبناء كوكب األرض

الهدف
التواصل الحضاري والثقافي والتعايش مع اآلخرين مع وجود االختالفات.• 

تحفيز الطفل للتأمل والتفكير إلدراك صورة ذاته وصور اآلخرين من حوله دون تلقين أو • 
إمالء؛ وذلك بوضعه في مواقف افتراضية تدفعه إلى التأمل بغية اكتش���افه حقيقة 

أن اختالفه عن اآلخرين ال ينفي المشترك بينه وبينهم.

محتوى المشروع  
فيل���م قصير كارتوني: )نح���ن عالم واحد( بتقنية الديجتال ميدي���ا يعرف بحضارات الدول . 1

األخرى وأهمية التعايش مع الثقافات.

أنشطة متنوعة )بطاقة هوية، جواز سفري هو هويتي، خريطة العالم(.. 2

عرض أزياء.. 3

ألعاب ترفيهية.. 4

توفير )تي شيرتات تحمل صوًرا عن الوطن لألطفال(.. 5

عرض تقديمي مبسط لألطفال يعرف باألزياء واألطعمة المتنوعة لدول العالم.. 6

تطبيق إستراتيجية البحث واالكتشاف للتعرف إلى المختلف والمتشابه بين الدول.. 7

تعزيز القيم المهمة، مثل:احترام اآلخر، وثقافات الشعوب األخرى، والتعامل الجيد مع . 8
الجنسيات المختلفة والموجودة في وطننا والمساوات بيننا وبينهم.

مخرجات المشروع:  
عدد )80( مستفيًدا ومستفيدة في منطقة الباحة.• 

عدد )30( مستفيًدا ومستفيدة في منطقة الحدود الشمالية.• 

5/4: الملتقيات والحلقات اإلثرائية 
نفذ المركز عدًدا من الملتقيات والحلقات اإلثرائية، ومنها:

الملتق���ى الموس���مي الس���ادس للمدربي���ن )األنم���اط الش���خصية ف���ي التدري���ب( وقد • 
استضاف المدرب محمد الخالدي، وبمشاركة )1019( مدرًبا و)1883( مدربة.

الملتق���ى الموس���مي الس���ابع للمدربين )الق���وة اإليجابي���ة وإدارة الذات( واس���تضاف • 
المدرب خالد المنيف، وبمشاركة )683( مدرًبا و)1321( مدربة.

حلق���ة إثرائية للمدربي���ن والمدربات المعتمدين لدى اإلدارة العامة للتعليم في محافظة • 
األحس���اء؛ به���دف زيادة معرفة وحصيلة المدربين والمدرب���ات بأحدث المفاهيم الخاصة 

ببرنامج نسيج لتدريب الطلبة على حقيبة الحوار المجتمعي.

حلقة إثرائبة بمقر جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل للمدربين والمدربات المعتمدين • 
به���دف رف���ع كف���اءة المدربين والمدرب���ات وزيادة حصيلته���م المعرفي���ة لتدريب الطالب 

والطالبات المستجدين على برنامج نسيج »حقيبة الحوار المجتمعي«.
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 5 - الشراكات والعالقات الثقافية

ال مع  إيماًن���ا بمبدأ الش���راكة وبناء االتفاقي���ات اإليجابية، فق���د ُعني المركز بالتواص���ل الفعَّ
الجهات المختلفة، وبناء عالقة تعاون، وتشارك مع عدد من الجهات.

البرامج المنفذةأوجه التعاونالجهة

تنفيذ برامج حوارية تستهدف الطالب والطالبات بهدف تعزيز ثقافة الحوار والمحافظة على الوحدة جامعة حائل
الوطنية.

محاضرة بعنوان: )مجتمع متحاور لوطن 
متالحم(.

تنفيذ حمالت إعالمية توعوية في المنشآت التعليمية والرياضية التابعة للجامعة وعلى وسائل التواصل جامعة الجوف
مشروع تبيان لوطن متالحم.االجتماعي بهدف نشر ثقافة االعتدال والوسطية، ومحاربة اإلرهاب والتطرف والعنصرية في المجتمع. 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
االستفادة من البرامج الوطنية المعتمدة لدى المركز ومنها مشروع نسيج لتعزيز التالحم الوطني 

بحيث يستفاد منها في تعزيز القيم الوطنية في المقررات أو األنشطة المتاحة داخل اإلدارة بالمنطقة 
الشرقية.

برنامج نسيج للحوار المجتمعي.

مؤسسة نماء الراجحي اإلنسانية
تنفيذ مشروع مهاري سلوكي يبني اتجاهات إيجابية لدى الشباب عن أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم 

من خالل عدد من المناشط   واألدوات التي تساعدهم على استثمار أوقات الفراغ خالل إجازة الصيف، 
وتمكينهم من بناء الشخصية السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

مشروع )شباب حيوي(.

تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته للفئات الشابة، وتنفيذ برامجه، واقتراح برامج وأنشطة تعزز ثقافة مجلس شباب الباحة
الحوار بطرائق وأساليب تناسب البيئة االجتماعية في منطقة الباحة.

مقهى حواري بعنوان: )تطلعات 
شبابية(

مجلس شباب حائل
تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته للفئات الشابة، وتنفيذ برامجه، واقتراح برامج وأنشطة تعزز ثقافة 

الحوار بطرائق وأساليب تناسب البيئة االجتماعية في منطقة حائل. 
الحوار في بيئة العمل

تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته للفئات الشابة، وتنفيذ برامجه، واقتراح برامج وأنشطة تعزز ثقافة مجلس شباب الحدود الشمالية
الحوار بطرائق وأساليب تناسب البيئة االجتماعية في منطقة الحدود الشمالية.

جلسة حوارية لقاء شبابي مع مسؤول 
)حوار الشباب والتنمية(

جائزة القصيم لإلبداع والتميز
تعزيز التعاون والتواصل الفني وتبادل المعلومات والخبرات واالستشارات بين الطرفين حول األنشطة 
والمجاالت التي يقدمها الطرف األول، وغرس القيم اإلسالمية والمواطنة الصالحة، وتحصين المجتمع 

ضد التيارات الفكرية المشبوهة ومهددات األمن الوطني.

جدول رقم )16( يوضح الجهات التي وقع المركز معها مذكرات واتفاقيات تفاهم خالل العام 2019م

1/5: توقيع الشراكات ومذكرات التفاهم 
وتفعيلها

امتداًدا لتوسع المركز في عقد الشراكات ومذكرات التفاهم، فقد وقع خالل هذا العام عدًدا 
من الشراكات ومذكرات التفاهم ومنها:



عدد البرامج المنفذةنوع البرنامجالرقم

اليات وطنية1 15فعَّ

2لقاءات حوارية 2

3أسبوع تالحم3

4أخرى4

 )24( برنامًجاإجمالي عدد البرامج

الوفد

وفد من منظمة اليونسكو 

وفد من مجلس سياسة الشرق األوسط األمريكي

وفد من جامعة )ويلز( في المملكة المتحدة برئاسة معالي مدير الجامعة

زيارة أمين عام مجلس شباب منطقة حائل 

زيارة سعادة سفيرة دولة بلجيكا السيدة دومينيك منيور

وفد من الوزارة الخارجية البلجيكية 

وفد من إدارة التعليم في منطقة عسير 

وفد من خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

جدول رقم )17( يوضح إحصائية البرامج المنفذة لمشرفي المناطق ومشرفاتها خالل العام 2019م

3/5 االهداءات
يهدف المركز إلى نشر ثقافة الحوار وترسيخها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته ومنظماته بما 
يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، كما يسعى إلى اإلسهام في توفير 
البيئة المالئمة إلش���اعة ثقافة الحوار داخل المجتمع عن طريق تش���جيع أفراد المجتمع على 
الق���راءة ح���ول كل ما يتعلق بالحوار ومجاالته؛ وذلك من خالل اإلهداءات لإلصدارات الحديثة 
لمختلف الجهات والمكتبات، وكذلك مؤسس���ات المجتمع الرس���مية واألهلية والخيرية؛ وقد 
أهدي خالل العام 2019 ما يقارب من)80(إصداًرا لعدد من المكتبات والنوادي األدبية ومراكز 
الدراس���ات والبحوث، باإلضاف���ة إلى الجامعات المختلفة في مناط���ق المملكة، وأيًضا عدد 
من الوزارات ومؤسس���ات المجتمع الرس���مية واألهلية والخيري���ة، باإلضافة إلى اإلهداءات 

اإللكترونية لنخبة من المتخصصين في المجاالت ذات الصلة بعمل المركز.  

 

2/5: الوفود الزائرة
يس���تقبل المركز في كل عام عدًدا من الوفود والش���خصيات الزائ���رة؛ حرًصا من المركز على 
التعري���ف بتجربت���ه في تعزيز قنوات التواصل والحوار الفك���ري وتطويرها بين أفراد المجتمع 
وفئاته ومؤسس���اته، ويس���عى المركز إلى توفير البيئة المالئمة والداعمة للحوار الوطني، 
وترس���يخ مبادئ���ه ل���دى كل األطياف الفكرية بوس���ائل متعددة، بما يس���هم ف���ي تعزيز قيم 
التعايش المجتمعي والتس���امح والوسطية واالعتدال وترسيخها، والمحافظة على التالحم 
الوطني المس���تمد من العقيدة اإلس���المية. يستقبل المركز عدًدا من الوفود والشخصيات 
الزائ���رة؛ س���واء من الداخ���ل أم من الوف���ود األجنبية الزائ���رة للمملكة؛ للوق���وف على تجربة 

المركز، والبرامج التي ينفذها ومدى تأثيرها في المجتمع، وبحث أوجه التعاون مع المركز.

ومن أبرز الوفود التي زارت المركز خالل العام 2019م:

6 - برامج مشرفي المناطق ومشرفاتها
يمثل مش���رفي المناطق ومش���رفاتها امتداًدا للمركز في جميع مناط���ق المملكة؛ من حيث 
تحقي���ق أهداف���ه التي تتمحور حول نش���ر ثقافة الحوار وقيم التالح���م الوطني في المجتمع 

السعودي.

ال في ترجم���ة توجهات المركز وأهداف���ه ترجمة عملية  ويقوم المش���رفون ب���دور حيوي وفعَّ
اليات والندوات الثقافية  من خالل إقامة برامج التدريب، وتيسير ورش العمل، وتنظيم الفعَّ

على امتداد مناطق المملكة.

البوابة اإللكترونية 
يسعى المركز من خالل بوابة المشرفين اإللكترونية إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بمشرفي 
المناطق ومش���رفاتها، والمدربين والمدربات مع بياناتهم الخاصة في جميع المناطق، ومن 
خالل البوابة ترفع الخطط السنوية إلى كل مشرف ومشرفة، وترفع تقارير الصرف وطلبات 
الحقائب واإلصدارات، وكذلك ُيتاح عبر البوابة إصدار ش���هادات الحضور إلكترونًيا للمتدربين، 

وإصدار التقارير واإلحصاءات.

وقد ربطت خالل العام 2019م بوابة المشرفين بقاعدة تواصل خاصة بالمدربين المعتمدين 
ف���ي مناط���ق المملك���ة، بحيث تمكن القاعدة مش���رف المنطق���ة من إعداد خطته الس���نوية، 
وتحديد األنش���طة والبرامج التدريبية التي س���يقوم بها في المنطقة خالل العام كما ُيس���ند 
إل���ى كل برنام���ج م���درٌب معتمٌد من خالل قاع���دة التواصل، كما تت���م الموافقة على الخطط 

واعتمادها عن طريق المشرف على بوابة المشرفين.
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7 - البرامج الموجهة إلى الشباب
يس���عى المرك���ز إلى دعم وتمكين الش���باب وتمكينهم لإلس���هام في تحقي���ق رؤية المملكة 
2030؛ وذل���ك عبر إش���راكهم في العم���ل التطوعي وفي أنش���طة المركز المختلف���ة، إيماًنا 
منه بأهمية فئة الش���باب والتي تش���كل النسبة األعلى من شرائح المجتمع، فقد استهدف 
المرك���ز من خ���الل برامجه وملتقياته الموجهة إلى فئة الش���باب نش���ر مه���ارات الحوار بينهم 
وتطويرها لتفعيل مش���اركتهم المجتمعية وتمكينه���م من تحقيق تطلعاتهم وتعزيز قدراتهم 
الفكرية والثقافية بما يضمن استنهاض همم الشباب في مد جسور التفاهم وتعزيز الثقة 
واإليجابية. وقد تنوعت األنش���طة من مش���اركات إلى برامج موجهة إلى الشباب على النحو 

اآلتي:

7 / 1 مشاركات الشباب المحلية والدولية
يح���رص المركز على اس���تثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوس���اط الش���باب في مختلف 
مناطق المملكة لتعزيز قيم التالحم الوطني والتعايش الحضاري، كما يسعى إلى استغالل 
طاقاتهم بتدريبهم وإشراكهم في العمل التطوعي لتعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية 

السعودية، وتحقيق رؤيتها وتهيئتهم للمشاركة وتمثيل المملكة دولًيا.

7 / 2 البرامج الشبابية
يهدف المركز إلى استثمار الطاقات الشبابية من خالل توجيه جزء كبير من أنشطته وفعالياته 
إلى معالجة القضايا الش���بابية التي هي مح���ل االهتمام، وفي هذا الجانب نفذ المركز عدة 

برامج موجهة إلى هذه الفئة كان من أبرزها: 

7 / 2 / 1 إثنينية الحوار
تعد اإلثنينية من المبادرات الش���بابية التي يتبناها المركز بوصفها مش���روًعا شبابًيا أسبوعًيا 
مس���تداًما، لتعزيز ثقافة الحوار وإش���اعة ثقافة التس���امح والتعايش المجتمعي، التي ُتثري 
النس���يج االجتماعي المتنوع، انطالًقا من ثوابت الش���باب السعودي الدينية والوطنية. وقد 
أقيم هذا العام عدد من اإلثنينيات التي تحدثت عن موضوعات عدة تهم الش���باب من خالل 

استضافة عدد من الشخصيات المؤثرة، تبرز من خالل الجدول التالي:

موضوعات اإلثنينيات

الوعي القانوني في تصميم خارطة الحياة
صناعة المحتوى بين وداًعا للحلم األمريكيالممارسات اإللكترونية

الهواية واالحتراف

سيرة مالكوم إكس بين 
عدالة الكتاب وظلم 

السينما

تأثير اللغة في بناء 
الهوية

االنسجام في بيئة 
العمل

قيم البناء والوراثة 
الحضارية في تاريخ 

المملكة العربية 
السعودية

حوار مفتوح مع أمين القيادة اإلبداعية
عام غرفة الرياض

الجوانب األخالقية 
في الوسائل 

اإلعالمية

تأثير التقنية في 
األمن الفكري

سعادة المجتمع التطوع وتمكين الشباب
من ثقافات نافذة على الصينمسؤولية الجميع

الشعوب

القيادة اإلبداعية وإدارة 
التغيير

مسابقة حواركم 
لألفالم القصيرة

التواصل والمسار 
المتطوع المسؤولالمهني

الفنون التشكيلية في هّمة حتى القّمةفن التعايش
اليوم الوطني

كيف تكتشف ذاتك 
المبدعة؟

وطني .. وهل أحب 
طاقات الشبابحكاية إنسانسواُه؟

التخطيط 
اإلستراتيجي 

الشخصي وصناعة 
النجاح

اللغة العربية والذكاء حوارنا لهاالتسامح
االصطناعي

جدول رقم )18( يوضح اإلثنينيات المنفذة خالل العام 2019م 



7 / 2 / 2 برنامج تمكين
يعمل البرنامج من خالل ورش عمل تشجع الشباب والشابات على الحوار والتفكير في صنع 

المبادرات ومساعدتهم على بلورتها بطرائق عملية قابلة للتطبيق

كما يس���عى إلى مس���اعدة الش���باب في بناء مبادرات بأس���اليب ومنهجيات علمية بوصفها 
أدوات تمك���ن الش���باب من اإلس���هام الفاعل الناف���ع في مجتمعهم، ونظًرا إل���ى أهمية بناء 
ق���درات الش���باب ومهاراته���م فيما يتص���ل بحماية الفكر م���ن المهددات وبم���ا ُيفّعل دورهم 
ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، فقد نظمت ورشة عمل )تمكين( لتدريب الشباب 
عل���ى بن���اء المب���ادرات المجتمعية باتب���اع الخطوات اإلجرائية التي تس���هم في بن���اء المبادرة 
وتنفيذه���ا ومتابعته���ا خطوة بخطوة مع ش���رح مبس���ط لألفكار وتقديم نم���وذج للمبادرة بعد 

صياغتها. وقد نفذ البرنامج خالل العام 2019م في منطقة نجران ومنطقة الباحة.

منجزات برنامج تمكين
عدد ورش العمل المقامة )2(.• 
عدد المشاركين في جميع ورش العمل )100( شاب وشابة.• 
عدد المبادرات )6(.• 

7 / 2 / 3 مقهى الحوار
مجل���س ح���واري دوري ُيقام في أح���د األماكن العامة، يكون الحوار في���ه حول موضوع يختاره 
الش���باب ُيدار من قبل ش���خصية إعالمية ذات خبرة في إدارة الحوار، أو تس���تضاف شخصية 
مشهورة ومؤثرة وُيقام الحوار معها. وقد ُأقيم هذا العام عدد من المقاهي الحوارية التي 
تحدثت عن موضوعات عدة تهم الش���باب من خالل استضافة عدد من الشخصيات المؤثرة، 

وكان من أبرزها:

مقهى )تطلعات شبابية(.• 
مقهى )حوار الشباب والتنمية(.• 

7 / 3 التطوع 
7 / 3 / 1 ملتقى التطوع والحوار:

تفاع���ل المرك���ز مع الي���وم العالم���ي للتطوع بتنفي���ذ ملتقى التط���وع والحوار والذي س���عى 
م���ن خالله المركز إلى نش���ر أهمي���ة دور العمل التطوعي في بن���اء المجتمع وتحفيزهم في 
االنخراط في العمل التطوعي، وذلك عبر مشاركة الجمعيات واألندية التطوعية والجامعات، 
وجمع المهتمين بالعمل التطوعي تحت مظلة واحدة إليجاد مس���احة للحوار وتبادل الخبرات 
واإلس���هام في تطوير العمل التطوعي في تدعيم ثقافة التطوع. وقد استهدف الملتقى 
كل المؤسسات واألندية الطالبية التطوعية في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

فئة الشباب من الجنسين.

أهداف الملتقى
زيادة نس���بة المتطوعين الس���عوديين المشاركين في األنشطة التطوعية تحقيًقا لرؤية • 

المملكة 2030.

االستفادة من ذوي الخبرات واألفكار التطوعية الناجحة.• 

إكساب المهتمين والراغبين في التطوع بعض مهارات العمل التطوعي.• 

نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها بين أفراد المجتمع.• 

إبراز دور المركز في دعم العمل التطوعي وتطويره.• 

مس���اندة العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع عن طريق رفع مس���توى الخدمة أو • 
توسيعها.

إبراز الصورة اإلنس���انية للمجتمع الس���عودي وتدعيم التكامل بين الناس وتأكيد اللمسة • 
الحانية المجردة من الصراع والمنافسة.
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الفعاليات المصاحبة لملتقى التطوع والحوار
معارض مصاحبة عبارة عن أركان للمؤسسات الشبابية والفرق التطوعية لعرض أعمالهم • 

والتعرف إليهم من قبل الحضور.

دورة جماهيرية بعنوان: )خمس عشرة خطوة في إدارة الذات والتطوع(.• 

اس���تطالع آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعي نتائج االستطالع موضحة في • 
الملحق رقم ) 1 (.

الياته القادمة •  منص���ة توقيع عقود التطوع للمش���اركة مع المركز في تنفي���ذ برامجه وفعَّ
واحتساب عدد الساعات التطوعية.

7 / 3 / 2 قافلة الحوار
هو أحد البرامج الشبابية التطوعية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار بين أوساط الشباب 
في مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، والعمل على تعزيز القيم الوطنية وتش���جيع العمل 
التطوع���ي ف���ي المجتمع. من خ���الل قافلة من الس���يارات تج���وب مناطق المملك���ة وقراها 
يصاحبها كثير من الفعاليات المختلفة من توزيع إصدارات المركز، وإقامة الدورات، واالتفاق 
م���ع خطي���ب الجمعة لتخصيص موضوع الخطبة عن قيم الوس���طية واالعتدال، حيث بلغ عدد 

المستفيدين من برامج قافلة الحوار ما يزيد على )11478(.

منجزات قافلة الحوار خالل العام 2019م

1 - منجزات قافلة الحوار )ضمن برنامج أسبوع تالحم 
الباحة(

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز ومجلس شباب منطقة الباحة.• 
زيارة عدد من المراكز التعليمية والجامعات في منطقة الباحة.• 
جوالت ميدانية في محافظات المنطقة ومراكزها.• 

إناث

81
165

ذكور

200

100

0

رسم بياني رقم )2( يوضح إحصائية عدد المتطوعين في المركز للعام 2019م

2 - منجزات قافلة الحوار )ضمن برنامج أسبوع تالحم 
الحدود الشمالية(:

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز ومجلس شباب منطقة الحدود الشمالية.• 

التعريف بأهداف المركز وقيمه في المدارس والجامعات والمراكز التجارية في المنطقة.• 

جوالت ميدانية في محافظات المنطقة ومراكزها.• 

7 / 3 / 3 قاع���دة بيان���ات بي���ادر إلدارة الجه���ود 
التطوعية

اس���تقطاب 200 متطوع ومتطوع���ة، وذلك من خالل قاعدة بيانات بي���ادر إلدارة الجهود • 
التطوعية. 

تس���جيل 4975 ش���اًبا وش���ابة في صفحة التس���جيل في منصة توقيع العقود؛ وذلك • 
لحضور برامج المركز وفعالياته خالل العام.

استطالع آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعي• 



رسم بياني رقم )3( يوضح إحصائية السير الذاتية حسب 

المؤهل العلمي للعام 2019 م

رسم بياني رقم )4( يوضح التوزيع الجغرافي للسير الذاتية لعام 2019 م

8 - قاعدة بيانات حوار
س���عى المركز إلى إنش���اء قاعدة بيانات ِحوار لتش���مل أسماء وعناوين وس���ير ذاتية للعلماء 
وأصح���اب الفضيل���ة والمفكري���ن واألكاديميي���ن واالقتصاديين واالجتماعيين من الجنس���ين 
لالس���تئناس بآرائه���م واالس���تفادة م���ن جهوده���م ومش���اركتهم ف���ي العدي���د م���ن البرامج 
واألنش���طة واللقاءات الِحوارية الوطنية التي يقيمه���ا المركز، حيث تضم قاعدة بيانات حوار 

ما يقارب )5500( سيرة ذاتية.

الهدف من إنشاء قاعدة البيانات
توفي���ر قاعدة بيان���ات متكاملة عن العلماء والمفكرين والمثقفي���ن والمهتمين بثقافة الحوار 
بالتعاي���ش المجتمع���ي والتنوع الثقافي والتالحم الوطني والمؤثرين وش���رائح مختلفة من 
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الرياضالمكرمة عسير المدينة 
المنورة

القصيمجازان الباحةنجرانحائلتبوك المنطقة الجوف
الشرقية

فئات المجتمع، وتقديم هذه الخدمة بالدقة والس���رعة المطلوبة لالس���تفادة منها من ِقبل 
إدارات المركز والجهات ذات العالقة. 

األهداف الجزئية 
توفير قاعدة بيانات ُتمثل عينات من فئات المجتمع كافة.. 1

سرعة استرجاع معلومات السير الذاتية في الوقت المناسب.. 2

دقة بيانات السير الذاتية وتحديثها دورًيا. . 3

دعم أنشطة المركز بالشخصيات المطلوب مشاركتها في أي نشاط.. 4
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9 - البرامج االتصالية
يشكل اإلعالم والنشر في المركز حلقة الوصل بين المركز والمجتمع، لترسيخ الوعي بأهمية 
الحوار، وبث رس���ائله إلى كل األطياف الفكرية. ويهدف النش���اط اإلعالمي إلى إبراز الجهود 
التي يبذلها المركز في مجال نش���ر ثقافة الحوار، من خالل وسائل اإلعالم بمختلف قنواتها 
المرئي���ة، والمس���موعة، والمقروءة، وتعري���ف المجتمع باألنش���طة والفعاليات والمؤتمرات 
واللق���اءات الت���ي ينظمه���ا المركز، والتي تهدف ف���ي مجملها إلى تعزي���ز مفاهيم التعايش 
والتنوع، وترسيخ قيم الوسطية واالعتدال، ونشر ثقافة الحوار بما يسهم في دعم التالحم 

الوطني.

إنجازات وإحصائيات نشاط اإلعالم 
والنشر خالل العام 2019م

85

2018

6874666

2019

5353
المقاالت

 المواقع والصحفالصحف الورقية
اإللكترونية

5109 5448% 4

األخبار

المواد المنشورة

توزيع األخبار في وسائل اإلعالم
إيجابي

سلبي

محايد

% 54

% 42

% 4

نسبة نمو المواد المنشورة

توزيع المواد الصحفية وفًقا لألشهر

اتجاهات المقاالت

يناير

فبراير

مارس

أبريل

سبتمبرمايو

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

أغسطسيوليويونيو

% 16

% 16

% 7

% 9

% 6
% 13

% 13

% 20

% 8

% 3
% 3% 2



1/9 مجلة الحوار 
تأت���ي مجلة الحوار بمنزلة الصوت اإلعالمي والثقافي الذي يحمل الرس���الة الحوارية للمركز 
اء بمختل���ف أطيافهم،  ويقدمه���ا ف���ي صيغة مكثفة عب���ر إصدار فصلي يتواص���ل معه القرَّ
اب عبر موضوعات  وذلك عبر استشراف الرؤى والتصورات التي يسهم بها المفكرون والكتَّ
المجل���ة ومضامينه���ا المتعددة من: مقال، أو تقري���ر، أو قراءة في إصدار فكري، أو حوار مع 

أحد المعنيين باألفق الحواري فكًرا ومفهوًما وممارسة.

وق���د ش���هدت المجلة العام الماضي نقلة نوعية ف���ي محتواها على كل األصعدة من حيث 
المحت���وى والن���ص واإلخراج الفن���ي، وقد ج���اء تطويرها مواكب���ة للمعايير الفني���ة والجمالية 
للمج���الت الحديث���ة، وبتبويب مبتكر يحاكي المتغيرات التي تحدث في عالم اإلعالم الورقي 
بشكل يعكس ما يشهده المركز حالًيا من التطوير والتحديث والتغيير انطالًقا من إستراتيجيته 
الجدي���دة واس���تناًدا إل���ى المعطي���ات الراهن���ة والمس���تجدات المرحلية بما ينس���جم مع رؤية 

المملكة 2030.

وتص���در المجلة س���نوًيا )4( أع���داد متضمنة على األغل���ب، التغطيات والمتابع���ات اإلخبارية 
لفعاليات المركز وبرامجه وأنشطته، وتقدم كذلك عدًدا من الملفات الثقافية والفكرية التي 
���اب في المملكة والوطن  تناق���ش قضايا الح���وار والبحث عن حلول منهجية يطرحها كبار الكتَّ

العربي. وتطبع مجلة الحوار ثالثة آالف نسخة من كل عدد من أعدادها الفصلية.

وبلغت أعداد المجالت التي وزعت سنوًيا اثنى عشر ألف نسخة، على الجهات والمؤسسات 
الرسمية بمختلف مناطق المملكة، وفي الندوات التي يعقدها المركز والحقائب التي توزع 

على الوفود الزائرة، وكذا في معارض الكتب وغيرها.

العددالجهةم

23الوزارات1

30المديريات العامة والهيئات2

46إدارات التعليم والجامعات3

21إمارات وأمانات المملكة4

67جهات أخرى5

جدول رقم )19( يوضح بيان توزيع مجلة الحوار على الوزارات والمؤسسات لعام 2019م
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2/9 التواصل الرقمي
ش���هد المرك���ز قفزة كبي���رة في تقني���ات التواصل ومش���اركة األف���كار عبر الوس���ائط الرقمية 
بمختلف منصاتها، والتي يهدف المركز من ورائها إلى الوصول إلى أكبر ش���ريحة مجتمعية 
من خالل االستفادة من منصات وسائل التواصل االجتماعية التي يتم خاللها بث تغطيات 
مباش���رة بالصوت والصورة للقاءات والفعاليات التي يعقدها المركز، بما يسهم في بلورة 
وصياغ���ة جديدة لإلعالم القائم على اإلب���داع والتخطيط العلمي المدروس والمهنية العالية 

واالحترافية في العمل.

KACND_YOTH KACND

نسبة نمو المتابعين نسبة نمو المتابعين 

18,764

1,524,200 27,713,000

84,29669,893

10 150

3165

10,629 8,900,000

17,016241

691 1976

1214

عدد المتابعين 
الكلي

عدد ظهور 
التغريدات

عدد ظهور 
التغريدات

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد مشاهدات 
الفيديوهات

عدد مشاهدات 
الفيديوهات

عدد المتابعين 
الكلي

عدد زيارات 
الحساب

عدد المتابعين 
الجدد

عدد المتابعين 
الجدد

عدد 
المنشورات

عدد 
المنشورات

20182018 20192019
67,28015,599 84,29618,764 % 25% 20

قنوات النشر في الشبكات االجتماعية
يه���دف المرك���ز إلى الوص���ول إلى أكبر ش���ريحة مجتمعية من خالل االس���تفادة من منصات 

وسائل التواصل االجتماعية األتية:

Twitter حسابات المركز  على تويتر



KACND

KACND

NATIONALDIALOGUEKINGDOMDIALOGUES

KACND

KACND

4869

8521

27978

24

1,551,001360,652

981 48804 15,736177,411

1437

18901,330

800118 124

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المشتركينعدد المشتركين

عدد اإلعجابات

عدد 
الفيديوهات

عدد 
الفيديوهات

عدد 
المنشورات

عدد 
المشاهدات

عدد ظهور 
المنشورات

عدد 
مشاهدات 
الفيديوهات

عدد اإلعجابات
عدد المتابعين 

الكلي
عدد مشاهدات 

الفيديوهات

عدد 
المتابعين 

الجدد

عدد 
المنشورات

عدد 
المنشورات

عدد 
المشاهدات

عدد 
المشاهدات

facebook حساب المركز  على فيسبوك

Snapchat حساب المركز  على سناب شات

Instagram حساب المركز  على إنستقرام

YouTube حسابات المركز  على يوتيوب

LinkedIn حساب المركز  على لينكدإن

حقق حساب المركز على سناب شات في عام 2019م 
إحص���اءات مميزة مقارنة باألع���وام الماضية، حيث بلغ 
عدد المش���اهدات لما تم نش���ره في برنامج الس���ناب 

الشات هي: 1,705,000

1,705,000
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10 - معرض الحوار
يعد معرض الحوار داعًما رئيًسا للمركز في نشر ثقافة الحوار وترسيخها من خالل ما يحتويه 
م���ن وس���ائل تفاعلية وتقنيات حديثة تق���دم إلى الزائر تجربة فريدة عبر اثنتي عش���رة محطة 
يس���تمد في كل منها تجربة مختلفة تس���هم في فهم ثقافة الحوار ونش���رها وترس���يخ قيم 
التس���امح والتعايش في المجتم���ع، ويتبع المعرض من�هجي�ة تعتم���د على تقدي�م الجوالت 
المدروس���ة، بحي���ث يتفاع�ل فيها ال����زوار ويتح�اورون ح�ول ق�ي�م الحوار ومفاهيمه، ويس���هم 
ف���ي إث�راء ال����زوار بال�مع�لوم���ات المتجددة التي تس���اعدهم على عرض آرائه���م تجاه قضايا 
تهمه���م من خ���الل األدوات والوس���ائل التفاعلية الت���ي تضمن وصول الرس���الة إلى الزوار 

باختالف طبقاتهم الفكرية واالجتماعية.

3462

148948 23

156

1974

% 54.5

24.6 %

7 319.5

106
زائر وزائرة

جنسيةذكور متطوع

إناث

 من الزوار من عمر
ما بين 15 - 19

 من الزوار في عمر
14 أو أقل

مدن سعودية
ساعة 

تطوعية

وفد
جهة تعليمية

 19 - 15
سنة

26 - 36 سنة
+ 36 سنة

 25 - 20
سنة

- 14 سنة

المعرض في أرقام

رسم بياني رقم )5( يوضح الفئة العمرية لزوار المعرض خالل العام 2019م



11 - المشاركات المحلية والدولية 
يح���رص المرك���ز على تفعي���ل دوره من خالل المش���اركة والحضور الفاعل ف���ي كل المحافل، 
الي���ات عل���ى الصعي���د المحل���ي والخارجي، س���واء من خ���الل تقدي���م أوراق عمل في  والفعَّ
المؤتم���رات تطلب تمثيل المركز، أم من خالل زيارة الهيئات والمنظمات ذات العالقة، ومن 

أبرز هذه المشاركات:

ورقة علمية بعنوان )مؤش���ر التس���امح( قدمت إلى مؤتمر )التسامح في ظل الثقافات • 
المتعددة: تحقيق المنافع( الذي عقد في اإلمارات العربية المتحدة.

ورق���ة علمية بعنوان )المبادرات والمش���روعات التي يمك���ن أن يقدمها مركز الملك عبد • 
العزي���ز للحوار الوطني للقمة الس���عودية االفريقية – القم���ة العربية االفريقية( قدمت 

إلى القمة العربية االفريقية في الرياض.

ورقة علمية بعنوان )مكافحة التمييز وبث الكراهية( قدمت إلى لجنة الشؤون اإلسالمية • 
والقضائية بمجلس الشورى.

ورقة علمية بعنوان )كبار الس���ن واالس���رة( قدمت إلى مؤتمر )وقار لكبار الس���ن( والذي • 
عقد في مدينة الرياض.

1/11 المعارض واألركان التعريفية
تجسيًدا لروح المشاركة المجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع والجهات الحكومية واألهلية 
والجامعات، من خالل الحضور الفاعل في المناسبات والفعاليات والمعارض واألركان التي 
تنظمها يحرص المركز على الحضور والمش���اركة فيه���ا من خالل معارض خاصة به، وتقديم 
المعلومات التي ينش���دها الزوار، والتي تس���لط الضوء على برامجه وأنش���طته وإصداراته 
المتع���ددة، وأيًض���ا الجه���ود الت���ي بذله���ا، والتي ته���دف في مجمله���ا إلى تعزي���ز مفاهيم 
التعايش والوسطية واالعتدال، ونشر ثقافة الحوار، وتعزيز التالحم الوطني، ومن أبرز تلك 

المعارض واألركان التعريفية التي شارك فيها المركز خالل العام: 

معرض الرياض الدولي للكتاب • 
معرض جدة الدولي للكتاب• 
معرض جامعة األميرة نورة• 
المعرض المصاحب ألسبوع تالحم )الباحة -نجران - الحدود الشمالية(• 
المعرض المصاحب لملتقى التطوع• 
معرض يوم المهنة بمعهد اإلدارة العامة.• 
معرض الفن التشكيلي )المملكة في قلب العالم( للجمعية السعودية للفنون.• 

معرض القاهرة الدولي للكتاب• 
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كغي���ره م���ن الجهات، يواجه المرك���ز صعوبة في التع���اون والتكامل مع الجه���ات ذات الصلة 
بأهداف المركز في تنفيذ األنش���طة والبرامج وتفعيل الش���راكات واالتفاقيات. لذا س���عى 
المرك���ز إلى تنس���يق الجه���ود وتوحيدها مع الجه���ات ووضع خطط هادف���ة للعمل من خالل 

تحديد البرامج واألنشطة واألدوار لبناء شراكات هادفة ومتنوعة ومستمرة.

كم���ا يواج���ه المركز صعوبات في تغطية احتياجه م���ن الكوادر المختصة في بعض المجاالت 
الت���ي يحتاجه���ا والتي تتطل���ب قدرات وخبرات تتماش���ى مع متطلبات العم���ل في المرحلة 
القادمة باإلضافة إلى ارتفاع في نسبة التسرب الوظيفي لموظفيه. ولذلك يعمل المركز 
على اس���تقطاب الكفاءات المتمي���زة ويعمل على بناء نظام فع���ال للمحافظة على الكوادر 

البشرية تكامل وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

كم���ا ان المالءم���ة المالي���ة من الصعوب���ات التي تح���ول دون تنفيذ المركز لع���دد من البرامج 
واألنشطة أو االستمرار في تنفيذها. فالمركز يسعى من خالل استراتيجيته المالية طويلة 
الم���دى إل���ى دعم المركز ماليًا، وذل���ك بالعمل على إدارة األص���ول إدارة فاعلة لرفع العوائد 

وخفض التكاليف وإيجاد مصادر متنوعة لتمويل أنشطة المركز.

 

مرئيات المركز حول التعامل 
مع المعوقات 



اليات واألنش���طة والبرام���ج التي نفذها مركز المل���ك عبد العزيز  اس���تعرض التقري���ر أبرز الفعَّ
للح���وار الوطن���ي ط���وال العام 2019م عبر أنش���طته المختلف���ة، عبر إج���راء المنهج الوصفي 
الكم���ي، اعتم���اًدا على متابع���ة ورصد دقيق وتقويم ل���كل ما أنجز وما هو قي���د اإلنجاز وفق 
خط���ة المركز الس���نوية، لتكون واضحة وبش���كل تفصيل���ي، وصواًل إلى النتائج التي ُس���لط 
الضوء عليها في التقرير والتي دعمت باألرقام واإلحصاءات والمؤش���رات لتعطي وضوًحا 
ومصداقية وشفافية أكثر لكل ما أنجزه المركز على أرض الواقع خالل العام الماضي لتشكل 

انطالقة متجددة للمركز.

وإن المرك���ز إذ يؤك����د س���عيه الحثي���ث واس���تمراره ف�ي ب�ذل الجه���ود وتس����خير كل اإلمكانات 
لمواصل���ة تنفي���ذ خطته اإلس���تراتيجية التي أقرها العام الماضي، فإن���ه يأمل أن ينال كل ما 
ق���دم في هذا التقرير رضاكم، كم���ا أنه يرحب بكل المالحظات والنقد اإليجابي المبني على 
المصلحة العامة، والذي من ش���أنه تطوير العمل وتجويده، ونتطلع إلى المس���تقبل بتفاؤل 
وثقة لمواصلة العمل وتحقيق تطلعات ورؤى خادم الحرمين الش���ريفين وس���مو ولي عهده 

األمين، حفظهما الله، وفي األخير ندعو المولى أن يكّلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.
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