
إدارة الــتــخــطــيــط اإلســتــراتــيــجــي واألداء
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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.

يســعدني، باســــم مجلــــس األمناء، تقديم التقرير الســنوي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للعام 2021، الذي يســتعرض كلَّ 
اليات واإلنجازات التي حققها المركز خالل هذا العام. األنشطة والفعَّ

بعون من الله وتوفيقه، أنجز وتحقق كثير من البرامج والفعاليات واألنشطة، بفضل الدعم واالهتمام والرعاية التي يحظى بها المركز 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان حفظهما الله. 

هذه األنشطة تعكس دور المركز في تحقيق أهدافه السامية، المتمثلة في تعزيز ثقافة الحوار، واحترام االختالف والتنوع، والمحافظة 
على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

كان العــام 2021، امتــداًدا لعــام 2020، مــن حيــث الظــروف التي يمر بها المجتمع، نتيجــة جائحة كرونا، التي جعلت كثيًرا من األنشــطة 
ا، وجهــًدا  ـً تتجه نحو التقنية أسلوًبا للتواصل والحوار والتثقيف. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد المركز خالل العام 2021 عمـاًل دؤوبـ
متواصاًل لبناء منظومة مبادرات وبرامــج ومشروعات متنوعــة، تستند جميعها إلى منهجية علمية من المتابعة  والرصد والتقويم، بكل 

دقة وشفافية من كل إدارات المركز، ووفق إستراتيجية المركز، المقرة من مجلس األمناء.

يســعدني أن أتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر لقيــادة المركــز التنفيذيــة، ممثلة باألســتاذ الدكتور عبد اللــه الفوزان، نائــب رئيس مجلس 
األمناء، األمين العام للمركز، وسعادة نائب األمين العام األستاذ إبراهيم عسيري، وكل الزميالت والزمالء مديري اإلدارات، والعاملين 

فيها على جهودهم المتميزة، التي تركت أثًرا جلياًل. 

ونحــن، فــي مجلــس األمنــاء، نتطلــع مــن الجميع إلى بذل مزيــد من الجهد، والعمــل واإلنتاج، وتبني برامج وأنشــطة متجــددة، لتعزيز 
المكتســبات التي تحققت، من أجل دعم الحراك التنموي الذي تعيشــه بالدنا بفضل القيادة الرشــيدة، والوعي المجتمعي، والتفاتي 

في تقديم األفضل لوطننا الغالي. 

نسأله سبحانه العون والتوفيق.
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فـــي عـــام اســـتثنائي مليء بالتحديات التي مرت بها المملكة والعالم جراء استمرار تفشي جائحة كورونا، فقد استطاع مركز الملك 
عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، تحقيق إنجازات ومكتســبات وطنية، جّســدت الرعاية الدائمة والتوجيهات الســديدة التــي يحظى بها هذا 
الصــرح الــذي يحمــل اســم المؤســس، طيب الله ثــراه، من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز وســمو ولي عهده 
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان حفظهما اللــه، ليواصل المركز تحقيـــق رســـالته وأهدافه الســامية الداعمة 
لمســيرة الحوار، وإثراء الســاحة الســعودية، وتعزيز قيم التســامح والتالحم الوطني والتعايش االجتماعي في إطار الثوابت الوطنية 

وتعميقها بحوار فكري هادف.

يطيـب لـي أن أضـع بيـن أيديكـم خالصة جهد وعمل عام كامل من خالل هذا التقريـر للعـام 2021، والذي نسلط فيه الضوء على أداء 
أنشــطة المركــز وبرامجــه ومشــروعاته على مدار العام الماضي، لنعكــس بذلك طبيعة الرؤى الجديدة والبرامــج التي عمل عليها خالل 
تلك الفترة، بما يعّبر عن حجم الجهود المبذولة في سير أداء المركز على مستوى رئاسة وأعضاء مجلس أمنائه، وأمانته العامة، من 
خالل منهجية اعتمدت على رصد مفصل ومتابعة دقيقة وتقويم شفاف لمجمل البرامج والمشروعات واألنشطة التي نفذها على 

مدار عام كامل، ونسب االكتمال واإلنجاز فيها وفق خطة المركز السنوية العامة.

وإننــي إذ أقــدم لكــم هــذا التقريــر الذي نفتخر ونعتز جميًعا بكل ما أنجز وتحقق فيه، فإني أتمنى من الله مزيدًا من التوفيق والســداد 
للجميع، وأسأل الله أن يكلل جهودنا بالنجاح لنواصل تحقيق أهداف المركز، ليكون العام 2022 حافاًل بالمزيد من النجاح والتقدم في 

خطط المركز المستقبلية.
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أعضاء
مجلس األمناء
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د.نعمان بن محمد كدوه

د.أفنان بنت عبدالله الشعيبي

أ. محمد بن عبدالله الشريف

نائب رئيس المجلس األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطني
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احتوى التقرير السنوي للعام 2021 بإيجاز على جملة من النشاطات والبرامج التي أعدتها  ونفذتها مختلف إدارات المركز وفروعه، 
ففي نشاط الدراسات ُعمل هذا العام على مؤشري التسامح والتالحم في نسختيهما الثانية، كذلك ألف كتاب »الحوار من أجل 

التعايش« وكتاب قصص األطفال بعنوان )وحدة وطن(. 

وفي مجال استطالعات الرأي، أنجز المركز خالل العام المنصرم 8 استطالعات عامة في  مجاالت مختلفة، جاء من أبرزها استطالع 
اليــوم الوطنــي الســعودي 91، واســتطالع العودة للمدارس في زمن كورونا، واســتطالع ســلوكيات القراءة لدى الســعوديين، 

واستطالع متابعة المجتمع السعودي لكرة القدم، و50 استطالع خاص نفذت لجهات مستفيدة.

وفــي مجــال التدريــب، نفــذت أكاديمية الحوار عــددًا من البرامج التدريبية في مجاالت الحوار والتســامح والتعايــش، منها: برنامج 
الحوار المجتمعي، وبرنامج بناء السالم المجتمعي، وبرنامج  الكوادر التربوية وبناء السْلم المجتمعي، ومشروع جسور حضارية، 
ومشــروع  حوار مع مستشــار، وبرنامج تأهيل المدربين وتطويرهم، وبرنامج جيل  جدارات الرؤية، ومشــروع أمة وســطًا، وبرنامج 

تأهيل المستشارين األسريين، ومشروع  دبلوم تمكين المرأة. 

  وفيما يتعلق بفروع المركز في المنطقة الشرقية ومنطقة نجران، نفذت عددًا من البرامج التدريبية والتي بلغ عدد المستفيدين 
منها ما يزيد عن )32.588( وذلك ضمن مشــروع )نســيج( والذي يســعى لترســيخ قيم التالحم والتعايش المجتمعي بين شــرائح 

المجتمع.

وفيمــا يتعلــق بأبــرز فعالياتــه خالل العام   2021م، نفذ المركــز ملتقى حوارات المملكة الرابع: دور الجهات الحكومية  ومؤسســات 
المجتمع في تعزيز التســامح، والملتقى الحقوقي األول  لحقوق اإلنســان وحماية النســيج المجتمعي، وملتقى  الوطن لإلبداع 
السعودي، إضافة إلى مشروع حوار الفنون، وورشة حوار  الخط العربي، وورشة دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030، 

وورشة القوى  الناعمة وتعزيز منظومة القيم، عالوة على إطالق جائزة الحوار الوطني وإعالن الفائزين في نسختها األولى.

كما نّظم المركز خالل العام 2021م، عدد 13 إثنينية حوار تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا المتنوعة، إضافة إلى تنظيمه 
لنحو 46 فعالية من خالل مشرفي المناطق ومشرفاتها، وذلك على امتداد مناطق المملكة، وقد تنوعت هذه الفعاليات ما بين 

ملتقيات وديوانيات وندوات ومقاٍه ولقاءات حوارية. 

وإيماًنا بمبدأ الشراكة، وّقع  المركز خالل العام الماضي عددًا من الشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات المحلية، منها: 
 مجلس الغرف  السعودية، وجمعية النهضة، وجمعية نساء  المستقبل  األهلية، ومؤسسة األميرة صيتة  بنت عبد العزيز،  والمركز 

الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية. 
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منذ تأسيســه، يحرص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وال يزال على  تســليط الضوء على الفعاليات والبرامج واألنشــطة 
والمشــروعات التــي ينفذهــا  ســنويًا، من خــالل تقرير يوثق فيه حصاد عام كامل، ليطلع القارئ مــن خالله  على ما أنجز فيه نتيجة 
جهود وخطط ُأخذت في الحسبان، بهدف  االستمرار في تقديم رسالته، وتحقيق أهدافه، بوصفه ركيزة أساسية لترسيخ  ثقافة 

الحوار والتسامح والوسطية واالعتدال، وتعزيز قيم التالحم الوطني  والتعايش المجتمعي. 

ـــص اإلنجــازات  واألعمال التي نفذهــا المركز،  ويســــرنا أن نَضــع بيــــن أيديكــــم التقريــــر الســنوي للمركــز للعام   2021 م الــــذي يلخِّ
ويعكس طبيعة المشروعات والبرامج والمبادرات التي عمل  عليها طوال هذه الفترة، بما يعّبر عن حجم الجهود المبذولة في سير 
 أداء المركز، استنادًا إلى منهجية اعتمدت على متابعة لمجمل هذه النشاطات ورصدها وتقويمها، وما اشتملت عليه من بيانات 
 ومعلومات ُرصدت بدقة وشفافية من كل إدارات المركز، آملين بأن  تعكس هذه الفعاليات حجم تلك الجهود، وفي الوقت ذاته 
تكــون دافعــًا لتحســين األداء,  وحافــزًا لبــذل المزيد, ليكون العــام الجاري 2022  حافــاًل بالمزيد من النجاح والتقدم في مشــروعات 
المركز وبرامجه وأنشــطته، بما  يحقق أهدافه ورســالته الســامية الداعمة لمســيرة الحوار ، وتعزيز قيم التسامح والتالحم الوطني 

والتعايش المجتمعي.
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1 - التنظيم اإلداري للمركز
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الحالي للمركز:

أواًل: الوضع الراهن للمركز

اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية

إدارة تقنية المعلومات

إدارة المرافق

إدارة المشتريات

وحدة الخدمات اإلدارية

معرض الحوارإدارة البرامجإدارة الشراكاتأكاديمية الحوار
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

وحدة األمن السيبرانيمكتب إدارة البيانات الوطنية
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2 - القوى البشرية
يعمل المركز على استقطاب الكفاءات والخبرات التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه، والقيام بمهامه. حيث بلغ عدد العاملين حتى نهاية العام 2021م )109( موظف، وتبلغ نسبة الكوادر 

الوطنية منهم نحو )104( موظف، وقد بلغت نسبة السعودة للعام المنصرم )95%(.

جدول رقم )1( يوضح الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 2021م

التصنيف الوظيفي
إجمالي الوظائف 

المتوافرة في 
نهاية السنة المالية 

السابقة 

إجمالي الوظائف 
المعتمدة للسنة 

المالية الحالية

التغيير في عدد 
الوظائف

إجمالي الوظائف المشغولة خالل العام
الوظائف الشاغرة في نهاية 

السنة المالية الحالية غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكورالفئات الرئيسة

121صفر201206565191إداريون

32صفر44451742مهنيون

5صفرصفرصفر5722مهنيون مساعدون وفنيون

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفركتبة

7صفرصفر61- 15141عمال مهرة

صفرصفر2صفرصفر22صفرعمال عاديون 

165صفر265274980245اإلجمالي
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جدول رقم )2( يوضح السعودة للعام المالي 2021م 

جدول رقم )3( يوضح عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية في كل نوع من برامج التدريب للعام المالي 2021م

البيان
خريجونملتحقون

المتحققالمتحققالمستهدف

228-الدورات اإلدارية

5220الدورات الفنية والمهنية المساعدة

-43الدورات الكتابية

1839دورات تحسين مهارات العمال 

6210المجموع الفرعي
57

72المجموع العام

التغيير المتحقق في نسبة السعودة خالل المجموع في نهاية السنة المالية الحاليةالمجموع في نهاية السنة المالية السابقةالتصنيف الوظيفي
السنة 

س %غ.سسس %غ.سسس %غ.سسالفئات الرئيسة

%1300%84199%71199إداريون

3-%30-%11285%14288مهنيون

%20100%00020100مهنيون مساعدون وفنيون

%000%000000كتبة

%100-%70100%80100عمال مهرة 

%000%020%020عمال عاديون 

%1100%104595%93595اإلجمالي
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3 - المباني 
للمركــز مقــر رئيــس مملــوك لــه، إضافــة لمبنيين فــي مدينة الريــاض، كما أن للمركــز مبنًى 
مســتأجرًا لفــرع المنطقــة الشــرقية، وللمركــز قطعة أرض بمســاحة تقــدر ب 9411 م 2 في 

مدينة الدمام بهدف إنشاء مقر دائم للفرع هناك، كما ُأمن مقر للفرع في منطقة نجران.

4 - الجاهزية اإللكترونية 
يســعى المركــز إلــى تقديم خدمــات إلكترونية فعالة ومتكاملــة، وذات جــودة عالية، لتحقيق 
أهداف الخطة اإلستراتيجية، ولتطوير بنية تقنية وتعامالت إلكترونية ذكية ُتمكن الموظفين 
مــن أداء مهماتهــم بيســر وســهولة، وتطويــر البوابــات اإللكترونيــة الخاصــة بالمركــز لتوفير 
المعلومات والخدمات التي يقدمها المركز لتحقيق االستفادة المثلى من تقنيات المعلومات 
واالتصاالت، ولدعم نشــاطات المركز، وتســهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بسرعة 
 ManageEngine( وفاعلية. وقد جرى خالل العام المنصرم تشغيل نظام تذاكر الدعم الفني
ServiceDesk Plus( والــذي ُصمــم إلدارة طلبــات الدعــم الفني، حيث يعمــل النظام بوصفه 
مكتب مســاعدة يمّكن موظفي إدارة تقنية المعلومات من تقديم الخدمات والدعم الفني 
للموظفين من خالل اســتقبال الطلبات والتذاكر عن طريق النظام وإدارتها وتوجيهها حســب 
االختصاص، ومتابعة حل المشكالت، وتنفيذ الطلبات الواردة في التذاكر. وُتحال من خالل 
النظام التذاكر أوتوماتيكيًا ومتابعة إدارتها وتصعيدها عند الحاجة، حيث يقوم بتعيين التذاكر 
بنــاًء علــى الفنييــن المتاحيــن، للتأكــد من تنفيــذ التذاكر دون تأخيــر، كما يقوم النظــام بإعداد 
التقاريــر عــن الخدمات المقدمة من خالل توفيــر مجموعة من التقارير االفتراضية، باإلضافة 
إلــى التقارير القابلة للتخصيــص، للحصول على المعلومات الضرورية لمراقبة أداء وإنتاجية 

الدعم الفني وتحسينها. 
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أعمال المركز 
خالل السنة 
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1 - الدراسات والبحوث
تعد الدراسات والبحوث من أهم الركائز التي يعتمد عليها في عمليات صنع القرار، وتطوير 
األعمال، وتجويد المخرجات، والتعرف على القضايا االجتماعية والتنبؤ بالرؤى المستقبلية، 
كذلــك مواكبــة المســتجدات علــى كل األصعــدة ومــدى تأثيرهــا في حيــاة المجتمــع وواقعه 
ومســتقبله. لــذا فــإن المركــز يتطلع دائمــًا إلى التعرف إلــى نبض المجتمع ومــا يعرض من 
قضايا وأحداث معرفية من شأنها اإلسهام في التراكم المعرفي، والتأثير اإليجابي والقيام 
بــدوره نحــو استشــراف آفاق المســتقبل بنظرة واقعية قــادرة على توليد األفــكار والخيارات 
فــي السياســات العامــة، وأن يكــون دومًا أحد المنصات التي تســهم فــي معالجة القضايا 
الوطنيــة، مــن خــالل الدراســات والبحــوث. كمــا ُتعد جســرًا بيــن المجتمــع وصانعــي القرار، 
السيما أن المركز يحرص على أن تكون مخرجاته العلمية على غرار مراكز الفكر وبيوت الخبرة 
العالميــة بطريقــة تتوافق مــع القيم والتوجهات اإلســتراتيجية له، والتي تكمن في ترســيخ 
ثقافــة الحــوار من خالل تعزيز قيم التســامح، والمشــاركة، والشــفافية، والحيــاد، والمبادرة، 
والمتبلــورة على شــكل دراســات ميدانيــة وبحثية في مختلف القضايــا المجتمعية المرتبطة 
بحاضــر المجتمع الســعودي ومســتقبله، والتعرف إلى توجهات الــرأي العام، باإلضافة إلى 

المؤشرات الوطنية المتوافقة مع توجهات الرؤية 2030.

األهداف
معالجة القضايا والمشكالت المجتمعية من خالل الدراسات والبحوث.	 
دعم صانعي القرار بمعلومات وبيانات موضوعية وعلمية.	 
رفــع مســتوى الوعــي االجتماعــي والثقافــي حيــال القضايــا الراهنــة فــي المجتمــع 	 

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

مسارات العمل
المؤشرات االجتماعية.	 
المنتجات العلمية.	 
المكتبة.	 

1 / 1 المؤشرات االجتماعية
اعه وراسمي السياسات  ُتعدُّ المؤشرات االجتماعية أدوات مهمة لكل من متخذي القرار وُصنَّ
االجتماعيــة، ومصــدرًا معلوماتيــًا للباحثين، كما أنها تمثل دعمــًا قويًا لوضع الخطط اإلنمائية 
على أســس علمية، وهي أدوات فاعلة في التخطيط االقتصادي واالجتماعي ومن شــأنها 

أن تسهم في تحديد المشكالت وقياسها ودعم برامج تقويم الخطط المختلفة.
لــذا فقــد اهتمت الدول المختلفة ببناء المؤشــرات وتطويرهــا انطالقًا من اإليمان بأن تقدم 
الشعوب ُيقاس بمدى قدرتها على التعامل مع مختلف البيانات والمعلومات وفق منهجية 

علمية تستند إلى نتائج علمية في مختلف المجاالت.
وتمثــل قضية التســامح إحدى التوجهات اإلســتراتيجية التي يعمل عليهــا المركز لدعم ثقافة 

الحوار لتأصيل قيم التسامح والتعايش؛ لكونها أساًسا في الوحدة الوطنية.
وقد بدأ العمل بتعزيز هذه القيمة ومتابعتها من خالل المؤشرات منذ عام 2017م، ومنها: 

المؤشر الوطني للتسامح الذي أطلق عام 2019 ثم ُطور في نسخة عام 2021م.

1 / 1 / 1 المؤشر الوطني للتسامح: 
يركز المؤشر في نسخته الثانية على أربعة أبعاد رئيسة هي: التسامح االجتماعي والثقافي، 
والتسامح االقتصادي، والتسامح السياسي، والتسامح الديني، ويتضمن كلُّ ُبعد عدًدا من 

األبعاد الفرعية تعكس تصورات المجتمع السعودي لقضية التسامح.

منهجية بناء المؤشر:
ُروجــع اإلصــداُر األوُل للمؤشــر مــن قبــل لجــان متخصصة وعدد مــن الخبراء وذلــك لعدد من 

األسباب، ومنها:
ضــرورة مراجعــة المؤشــرات االجتماعيــة الكميــة قبــل كل قيــاس؛ وذلك مراعــاًة لقواعد 	 

القياس االجتماعي الكمي.
مراعاة حدوث بعض التغيرات االجتماعية والثقافية على المجتمع السعودي.	 
األخذ بعين الحســبان آثار السياســات العامة التي صنعت أو ُعدلت بين القياس السابق 	 

والقياس الالحق، والتي تبين أهمية تعديل بعض عبارات األبعاد ألي مؤشر.
أهمية مراجعة أحدث الممارسات واألساليب العلمية في قياس قيم التسامح.	 
مراجعــة أحــدث األدبيــات التــي تناولــت قيــاس قيم التســامح مــع ضــرورة تطوير بعض 	 

عبارات أبعاد المؤشر للقياس الالحق للمؤشر.

ثانًيا: أعمال المركز خالل السنة المالية 
2021م حسب األنشطة والمهام الرئيسة

36



مفاهيم المؤشر:

 مفهوم التسامح:

احتــرام االختــالف مــع اآلخريــن وتقبلهــم، ســواء أكان )اجتماعيــًا أم ثقافيــًا أم اقتصاديــًا أم 
سياســيًا أم دينيــًا( واالعتــراف بحقهــم في التعبيــر عن آرائهم، وتفهــم مواقفهم بما يحقق 

االنسجام بين أفراد المجتمع.

 التسامح االجتماعي والثقافي:

احترام اآلخرين واالعتراف بحقوقهم في العيش على أســاس اإلنســانية والمواطنة بعيدًا 
عــن التحيــز، وتقبــل التنوع الثقافي بما يحقق المشــاركة االجتماعية والتعايش اإليجابي عند 

مواطن االختالف.

 التسامح السياسي:

احتــرام اآلخريــن وتقبلهم واالعتــراف بحقوقهم في التعبير عن آرائهم السياســية والتعامل 
معهم على أساس المساواة.

 التسامح االقتصادي:

احتــرام اآلخريــن، واالعتــراف بحقهــم فــي ممارســة كل األنشــطة االقتصاديــة المشــروعة، 
والمحافظــة علــى أموالهــم، وصيانــة ممتلكاتهــم، والتعامــل معهــم فــي تبــادل المنافــع 

االقتصادية، ومساعدتهم ماديًا عند الحاجة.

 التسامح الديني:

احتــرام حريــة اآلخريــن الدينية وممارســاتهم وآرائهــم، والتعامل معهم على أســاس األخوة 
اإلنسانية بما يحقق األمن واالستقرار للمجتمع.

مــن جــدول رقــم 4 الخــاص بنتائــج المتوســط العام لمؤشــر التســامح لعامــي 2019م وعام 
2021م يتضح اآلتي:

ارتفاع في متوســط المؤشــر لعام 2021م مقارنة بعام 2019م بمقدار %0.41. وقد ُيعزى 
إلى عملية التحديث التي شملت جوانب متعددة بالمؤشر لعام 2021م.

النتيجةالمؤشر

%82.20نتيجة مؤشر التسامح 2019م

%82.61نتيجة مؤشر التسامح 2021م

جدول رقم )4( يوضح نتائج المتوسط العام لمؤشر التسامح لقياس عام 2019 وقياس عام 2021م

جدول رقم )5( يوضح نتائج المؤشر الوطني للتسامح للعام 2021م

التقدير الكيفيالنتيجةالمؤشر

مستوى عاٍل من التسامح%82.61مؤشر التسامح بشكل عام

مستوى عاٍل جدًا من التسامح%86.66االجتماعي الثقافي

مستوى عاٍل جدًا من التسامح%85.09االقتصادي

مستوى عاٍل من التسامح%77.09السياسي

مستوى عاٍل من التسامح%78.40الديني
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من الجدول رقم 5 الخاص بنتائج مؤشر التسامح يتضح اآلتي:

مؤشــر التســامح للُبعــد )االجتماعي الثقافــي، االقتصادي( عاٍل جدًا، بنســبة 86.66 % 	 
للبعد االجتماعي والثقافي وبنسبة 85.09 % للُبعد االقتصادي. 

مؤشر التسامح للبعد )السياسي، الديني( عاٍل، بنسبة 78.40 % للبعد الديني وبنسبة 	 
77.09 % للبعد السياسي.

مؤشر التسامح السياسي مقارنة باألبعاد األخرى كان أقل بنسبة 77.09 %.	 
مؤشر التسامح بشكل عام لكل األبعاد عاٍل، بنسبة 82.61 %.	 

من الجدول رقم 6 الخاص بمجاالت المؤشرات الفرعية يتضح اآلتي: 

اآلخريــن 	  أمــوال  علــى  )المحافظــة  للمجــاالت  التســامح  مؤشــر 
عــاٍل  والتالحــم(  والتكامــل  االندمــاج  التعايــش/  وممتلكاتهــم، 
جــدًا، بنســبة %90.95 لمجــال المحافظــة علــى أمــوال اآلخريــن 
 88.24% وبنســبة  االقتصــادي،  بالبعــد  والخــاص  وممتلكاتهــم 
لمجــال التعايــش واالندمــاج والتكامــل والتالحــم والخــاص بالبعد 

االجتماعي الثقافي. 

مؤشر التسامح للمجاالت )التجرد من العنصرية، احترام االختالف 	 
التبــادل  التعبيــر واالحتــرام،  الدينــي والمذهبــي وتقبلــه، حريــة 
االقتصادي( كان عالًيا بنسبة %83.50 لمجال التجرد من العنصرية 
والخــاص بالبعــد االجتماعــي الثقافي، وبنســبة %78.41 لمجال 
احتــرام االختــالف الدينــي والمذهبــي وتقبلــه والخــاص بالبعــد 
بالبعــد  والخــاص  واالحتــرام  التعبيــر  حريــة  مجــال  يليــه  الدينــي، 
السياســي وبنســبة %77.09. وأخيرًا ما نســبته %75.32 لمجال 

التبادل االقتصادي والخاص بالبعد االقتصادي. 

مؤشر المجال حرية التعبير واالحترام الخاص بالبعد السياسي كان 	 
أقل مقارنة باألبعاد األخرى بنسبة 77.09%.   

التقدير الكيفيالنتيجةالمجاالتالمؤشر الفرعي

البعد االجتماعي 
الثقافي

مستوى عاٍل من التسامح83.50 %التجرد من العنصرية

مستوى عاٍل جدًا من التسامح88.24 %التعايش / االندماج والتكامل والتالحم

مستوى عاٍل من التسامح78.41 %احترام االختالف الديني والمذهبي وتقبلهالبعد الديني

حرية التعبير واالحترام )احترام االختالف البعد السياسي
مستوى عاٍل من التسامح77.09 %والتنوع السياسي(

البعد االقتصادي

مستوى عاٍل من التسامح75.32 %التبادل االقتصادي

مستوى عاٍل جدًا من التسامح90.95 %المحافظة على أموال وممتلكات االخرين

جدول رقم )6( يوضح نتائج مجاالت المؤشرات الفرعية للمؤشر الوطني للتسامح 2021م
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1 / 2 المنتجات العلمية
ســعى المركز إلى تبني كثير من البحوث والرســائل العلمية التي تناقش موضوعات الحوار 
والقضايــا االجتماعيــة، وكذلــك اســتكتاب الباحثيــن المختصيــن والمتميزيــن إلصــدار المواد 

العلمية والرقمية التي تتناول قضايا وطنية وترجمتها.

أبرز المنتجات المنجزة خالل العام 2021م:
ورقــة علميــة بعنــوان: )االختــالف الفكــري فــي المجتمــع ودور الخدمــة االجتماعية في 	 

التعامــل معــه( ستنشــر فــي مجلــة البحــوث والدراســات االجتماعيــة بالمركــز الوطنــي 
للدراسات والبحوث.

ورقــة علميــة بعنــوان: )االختــالف الفكري وآثــاره اإليجابية( ستنشــر في مجلــة البحوث 	 
والدراسات االجتماعية بالمركز الوطني للدراسات والبحوث.

تأليف كتاب: )الحوار من أجل التعايش(.	 

تأليف كتاب قصص األطفال بعنوان: )وحدة وطن(.	 

1 / 3 المكتبة
تعــد مكتبــة المركــز المــالذ األول للباحثيــن والدارســين الســيما المهتميــن بقضايــا الحــوار 
وموضوعاته والتسامح والتعايش فهي بمنزلة بيت لالستشارة في مجال البحث العلمي. 
حيث تزخر مكتبة المركز بكثير من المصادر والمراجع والمطبوعات والرسائل العلمية والرسائل 
العامة التي تناقش قضايا الحوار وثقافته الواسعة، وقيم االعتدال والتسامح والتعايش. 
وتســتقبل مكتبة المركز كثيرًا من الباحثين والباحثات واألكاديميين وطالب الدراســات العليا 
لالســتفادة من الخدمات البحثية التي توفرها المكتبة من اســتعارة للكتب المتخصصة في 
الحــوار أو جمــع للبيانــات أو الحصــول على االستشــارة من قبل المتخصصيــن في مجاالت 
البحــث العلمي والخطط البحثية للدارســين والدارســات، ويحــرص المركز على تزويد المكتبة 

بالجديد من الكتب المختصة بمجاالت اهتمام المركز من خالل معارض الكتاب الدولية.

دور المكتبة في تشكيل ثقافة الحوار ودعمها:

المشاركة المجتمعية:
من خالل المشاركة االجتماعية في الفعاليات والملتقيات.

البحث والدراسة:
إتاحــة محتويــات المكتبــة للباحثيــن والدارســين والمهتميــن وتهيئــة مكان مناســب في 	 

المكتبة للراغبين في القراءة واالطالع.

دعم الباحثين بالمراجع والمصادر التي تغطي حاجاتهم.	 

إتاحة خدمة استعارة الكتب.	 

اســتقبال مكالمــات الباحثيــن واإلجابــة عــن االستفســارات المطروحة وتوفيــر الخدمات 	 
المرجعية.

تزويد الباحثين والدارسين بإصدارات المركز مطبوعة أو إلكترونية.	 

االطالع على جميع إصدارات المركز عن طريق موقع مكتبة المركز.	 

تطبيق المكتبة اإللكتروني:
ُطورت نسخة جديدة من مكتبة الحوار لعرض إصدارات المركز بطريقة تتيح للمستخدم االطالع 
على محتوى المكتبة واالستفادة منها بيسر، كما يتوافر تطبيق المكتبة اإللكترونية لألجهزة 
الذكيــة علــى أندرويــد و )IOS(, باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني، مما يســهم في توســيع 
دائرة انتشار إصدارات المركز، وسهولة البحث واالطالع على الكتب والبحوث واإلصدارات.
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2 - ورش العمل والبرامج الحوارية 
يطــرح المركــز مختلف القضايا الوطنية ويناقشــها من خالل عقــد برامج حوارية وورش عمل، 
يشــارك فيهــا عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والمختصيــن وكّتاب الرأي والمهتمين 

بالشأن العام.

1/2: ملتقى حوارات المملكة:
تمثــل حــوارات المملكة حاضنة فكرية وقناة للتعبير المســؤول بإشــراك صّناع القرار والخبراء 
والمختصين في الملتقيات، حيث يشــارك فيها عدد من العلماء واألكاديميين والمختصين 

يتناول من خاللها عدٌد من المحاور المحددة لمناقشة قضية معينة.

1/1/2: ملتقــى حــوارات المملكــة الرابــع: دور 
الجهــات الحكومية ومؤسســات المجتمع في 

تعزيز التسامح
 نظـــًرا إلى ما للتســـامح مـــن أثـــر فاعـل فـي تعزيـــز التعايـش وإيجـاد مســـاحات مشـتركة 
أكثـر رحابـة بيـن فئـات المجتمـع، ولمـا لـه مـن أثــر بالــغ فــي بنــاء الســْلم االجتماعي؛ فقد 
حــرص المركــز علـى تناول هذا البعد مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع 
مــن خــالل ملتقى حــوارات المملكة الرابــع: دور الجهات الحكومية ومؤسســات المجتمع 

في تعزيز التسامح.

المحاور

البعد الديني واالجتماعي والثقافي والسياسي لمفهوم التسامح وتقبل اآلخر.	 

دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر التسامح وتعزيز مفهوم 	 

الحوار والتعايش مع اآلخر.

التسامح في المنظمات العالمية والمواثيق الدولية.	 

جهود المملكة في مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح.	 

تجارب عالمية للمقاربات بين الشعوب ونشر التسامح.	 

الجلسات

الجلسة االفتتاحية:
 البعد الديني واالجتماعي والدولي لتعزيز المشتركات اإلنسانية وآثارها على الصورة 

الذهنية للمملكة.

الجلسة األولى:
 دور اإلعالم في تعزيز منظومة القيم اإلنسانية.

الجلسة الثانية:
 دور التعليم في تعزيز القيم اإلنسانية وحماية النسيج المجتمعي.

لحقــوق  األول  الحقوقــي  الملتقــى   :2/2
اإلنسان وحماية النسيج المجتمعي: 

انطالقــًا مــن إســتراتيجية المركــز التــي تهــدف إلى تعزيــز ثقافة الحــوار، واحتــرام االختالف 
والتّنــوع؛ والمحافظــًة على الوحدة الوطنية، وحمايًة للنســيج المجتمعي، بالتواصل الفعال 
والشــراكات المثمــرة،  نظــم المركــز »الملتقــى الحقوقــي األول لحقــوق اإلنســان وحمايــة 
النســيج المجتمعــي«، في إطــار احتفال المركــز وتفاعله مع األيام الوطنيــة والعالمية  التي 

تتقاطع مع رسالته وأهدافه، ومنها اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.

تمحــورت فكــرة برنامــج الملتقــى فــي تســليط  الضــوء علــى  جهــود المملكــة  وإســهاماتها، 
 وكذلك دور  المؤسسـات الحكوميـة  والخاصة  ومؤسسات المجتمع في تعزيز  قضايا حقوق 
 اإلنسان وإرساء  دعائمها وحمايتها،  فـي ضـوء رؤيـة المملكـة   2030، مستهدفًا نشر الثقافة 
الحقوقيــة والتعريــف بهــا، وإبراز التقــدم الذي تحــرزه المملكة العربية الســعودية في مجال 

حقوق اإلنسان، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الحقوقية محليًا. 

محاور الملتقى:
ناقش الملتقى بمشاركة عدد  من الخبراء والمسؤولين والمختصين كيف يمكن تعزيز قضايا 
حقــوق اإلنســان وإرســاء دعائمهــا وحمايتهــا، وإبراز التقدم الــذي أحرزته المملكــة في مجال 
حقــوق اإلنســان وآليــات تعزيــز أدوار مؤسســات المجتمع الحقوقيــة، وقد تنــاول الملتقى 

المحاور اآلتية:
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حماية حقوق اإلنسان، وتعزيز القيم الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي.	 

حرية الممارسات التعبدية في مجال حقوق اإلنسان.	 

المفهوم الحضاري والثقافي لحقوق اإلنسان ودوره في تعزيز هذه الحقوق.	 

الحوار والتبادل المعرفي في مجال حقوق اإلنسان بين الجهات الحكومية ومؤسسات 	 
المجتمع المدني.

الصورة الذهنية للمملكة في المجال الحقوقي إقليمًيا ومحلًيا.	 

البيئــة االجتماعيــة والمفهومــات الثقافيــة فــي مجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 	 
والتوعية بها.

جهود المملكة في مجال تمكين المرأة وحقوق الطفل وآثارها على التنمية المستدامة.	 

وقــد أثــرى النقــاش محاور الملتقــى وموضوعاته في جلســتين حواريتين، ناقشــت  األولى 
»دور الجهــات الحكوميــة  فــي نشــر الثقافــة الحقوقيــة وتفعيلهــا«، فيما ألقــي الضوء في 
الجلســة الثانيــة علــى دور مؤسســات المجتمــع فــي تعزيز حقوق اإلنســان وحماية النســيج 

المجتمعي.

مخرجات الملتقى:
خرج المشاركون بعدد من الرؤى والتصورات المنسجمة مع أهداف الملتقى، من أهمها:

اقًا لكل 	  أن حقــوق اإلنســان ذات مكانــة مهمــة فــي الديــن اإلســالمي، الــذي يعــد ســبَّ
المواثيق والقوانين في إرســـاء مبـــادئ حقـــوق اإلنسان واحترام الشخصية اإلنسانية؛ 
َع اللــه، عــز وجــل، حقوقًا وواجبات لإلنســان بناًء على وصف متســاٍو في الناس  إذ شــرَّ
جميعــًا هــو وصــف اإلنســانية فيــه، ورتب وســائل ضامنــة لتحقيق هــذه الحقوق، في 
مقدمتها: حرية الفكر وحريـة التعبد، وإرسائه لمبادئ الشورى والحق والعدل والمساواة 

بين البشر.

أولت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، 	 
وصــواًل إلــى عهد خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز وســمو ولي 
عهده األمين صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان - حفظهما الله -اهتماًما 
كبيًرا بقضايا حقوق اإلنسان وحريته، وإرساء دعائم حمايتها، وتجريم انتهاكها بأي شكل 
من األشكال، منطلقة من مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها، وأنظمتها، والتزاماتها 

بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية.

ُعني النظام األساسي للحكم، وهو نظام دستوري، بموضوع حقوق اإلنسان، إذ تنص 	 
المادة السادســة والعشــرون على أن: »تحمي الدولة حقوق اإلنسان… وفق الشريعة 
اإلســالمية«، كمــا نــص على جملة مــن الحقوق األساســية، نحو: الشــورى والحق في 
المساواة والعدل والكرامة والحياة واألمن، بل وتطرق إلى حقوق اإلنسان ذات الطابع 

المدني واالجتماعي، مثل: حق التكافل االجتماعي وحق العمل وحق التعليم… إلخ.
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3/2: ملتقى الوطن لإلبداع السعودي:
احتفاًء بأصحاب القدرات العالية والمبادرات الخالقة، جاء هذا الملتقى بهوية تعكس أهدافه 
فــي إحــداث حــراك ثقافــي واجتماعــي متنوع ومختلــف يتواءم مــع الغايات الســامية لرؤية 
2030، وقد نفذ الملتقى بالشراكة بين الجهات التالية: وزارة الداخلية )إمارة منطقة نجران(، 
جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبد العزيز للتميــز في العمــل االجتماعي، مركز الملــك عبدالعزيز 
للحوار الوطني، جامعة نجران، وزارة التعليم )اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران(، مجلس 

شباب نجران، بنك التنمية االجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أهداف الملتقى:
يســعى هــذا الملتقــى لتحقيــق جملة من األهداف التــي تخص المنطقة وشــباب المملكة 

على وجه العموم ومن هذه األهداف:

إحداث حراك اجتماعي في المنطقة يتناسب مع غايات رؤية 2030.	 

اكتشاف المواهب وتبنيها ودعمها.	 

توفير برامج تدريبية للشباب.	 

توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المبدعين.	 

نشر ثقافة العمل الحر.	 

4/2: حوار الفنون:
تماشــًيا مــع أهــداف المركــز وإســتراتيجيته، نفذ المركز مشــروع )حــوار الفنــون( بوصفه أحد 
المبــادرات الراعيــة للفنــون بوصفها إحدى القوى الناعمة، والتــي تهدف إلضافة قيمة في 
مجال استثمار رسالة العمل الفني، ليعكس قيم الحوار ودوره في التسامح والتعايش بما 
يتماشــى مــع رؤيــة المملكة 2030م، وبمشــاركة 686 مــن المبدعين والمبدعــات المهتمين 

بالجانب الحضاري والثقافي في كل مناطق المملكة.

الهدف العام:
نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش باستثمار القدرات التعبيرية لدى المبدعين والمبدعات 
من خالل التنوع الحضاري، والثقافي اإلنساني بطريقة غير تقليدية من خالل الكتابة النثرية 

والشعرية، والرسم، والتصوير، والخط العربي وغيرها من الفنون.

األهداف التفصيلية:
خلق حوار إبداعي بناء لدى المبدعين والمبدعات.	 

تعزيز قيم التسامح والتعايش والتنوع الثقافي والحضاري.	 

إبراز القيم الجمالية اإلبداعية في داخل كل فرد.	 

تحفيــز التعبيــر اإلبداعــي لدى الشــباب بالحصول علــى: التأثر، واإلمتــاع، وتقبل وجهات 	 
النظر المختلفة.

اســتثمار الطاقــات الكامنــة داخــل كل فــرد يؤمــن بأهميــة التعبير عــن النفــس: أفكارها، 	 
وآرائها، ومشاعرها، وتجاربها، ومعايشتها بتعزيز األسلوب والشكل التعبيري.

مسارات البرنامج:
المسار األول: جماليات التلقي )القراءة الفنية / النقد الجمالي(.	 

المسار الثاني: التعبير التفاعلي )صناعة األسئلة / صناعة األجوبة / الكتابة الفنية(.	 

المسار الثالث: التعبير اإلبداعي )تصوير / رسم / قصة / الخط العربي / شعر(.	 
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5/2: ورشة عمل )حوار الخط العربي(:
جاءت فكرة عقد ورشة عمل مع نخبة من فناني الخط العربي من كل مناطق المملكة إليجاد 
الرابــط المشــترك بيــن فن الخــط العربي والحوار بما يعكس قيم الحوار ودوره في التســامح 

والتعايش والتالحم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

األهداف:
إبراز قيمة الحوار من خالل جماليات فن الخط العربي.	 

تعزيز ثقافة الحوار من خالل فن الخط العربي.	 

تأكيد العالقة بين الحوار بوصفه ثقافة والفن بوصفه وسيلة تغيير.	 

توسيع المشاركة لشرائح المجتمع من خالل مشاركة الفنانين والفنانات في مجال الخط 	 
العربي.

6/2: ورشــة عمل )القوى الناعمة .. وتعزيز 
منظومة القيم(:

عقدت ورشة العمل بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين لمناقشة مسار النحت، نظريًا 
وعلميًا، ومدى تأثيره وأصوله وتبادل الخبرات بين المهتمين بهذا المجال من فن النحت من 
مختلف المؤسســات المحلية والدولية وتقويم عمل المنحوتات واقتراح آليات تنفيذ جديدة 

في ظل التطور التقني.

محاور الورشة:
فن النحت ودوره بوصفه قوة ناعمة في تعزيز منظومة القيم، نحو: التسامح والحوار 	 

والتعايش.

أثر فن النحت في تأصيل الهوية العربية في الماضي والحاضر والمستقبل.	 

تعزيــز التواصــل العلمــي وتبــادل الخبــرات بين الباحثين فــي مجال فن النحــت بمختلف 	 
المؤسسات المحلية والدولية.

ابتــكار انماط حديثة إليصال قيم التســامح والتعايش فــي مجاالت فن النحت المختلفة 	 
في ظل التطور التقني.

7/2: ورشة عمل )دور المتطوع في تحقيق 
رؤية المملكة 2030(:

عقــد المركــز ورشــة عمــل بعنــوان: )دور المتطــوع في تحقيق رؤيــة المملكــة 2030( مع عدد 
مــن المهتميــن بمجــال العمــل التطوعــي فــي مقــر المركــز، بهــدف اإلســهام فــي تحقيــق 
مســتهدفات رؤية المملكة 2030 )تنمية مهارات الشــباب وحســن االســتفادة منها وصول 
عــدد المتطوعيــن إلــى مليــون متطــوع بحلول عــام 2030م(، والعمــل على توعيــة المجتمع 

الشاب بأهمية التطوع، وتفعيل دورهم في نشر ثقافة التطوع.
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األهداف:
تزويــد العامليــن بالجهــات التطوعية الخيرية بالمهــارات الالزمــة إلدارة العمل التطوعي 	 

إدارة فاعلة وجيدة.

تطوير قدرات وإمكانات ووعي المنضمين للعمل التطوعي والعاملين فيه.	 

تمكيــن إدارات الفــرق التطوعيــة مــن إدارة فرقهــم بالطريقة التي تضمن جــودة العمل 	 
والمخرجات.

تسهيل عملية اختيار الفرق التطوعية للجهات الحاضنة للفرق التطوعية وتصنيفها.	 

اإلسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.	 

إرشاد الراغب بالعمل التطّوعي لألساسيات وطرائق التطوع وأماكنه.	 

ومما يجدر ذكره، ســعى المركز إلى دعم ثقافة التطوع بمســاندة عدد من الجهات الحكومية 
والمؤسســات األهلية والخيرية المعنية وذلك من خالل توفير فرص تطوعية، ســواء داخل 
المركــز أم لــدى جهــات أخرى بهدف تمكين المتطوعين وإكســابهم مهــارات العمل في جميع 
المجــاالت واالختصاصــات، وقــد بلغ عدد المتطوعيــن الذين وفر لهم المركــز فرصًا تطوعية 

داخل المركز وخارجه خالل العام 2021م )5003( متطوع.

8/2: إثنينيات الحوار:
تعــد اإلثنينيــة إحــدى المبادرات التــي يتبناها المركــز بوصفها ملتقًى أســبوعيًا لتعزيز ثقافة 
الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي، التي ُتثري النسيج االجتماعي المتنوع، 

انطالقًا من ثوابت المجتمع السعودي الدينية والوطنية.  

اإلثنينيات المنفذة خالل العام 2021م:
تتنــوع عناويــن اإلثنينيات لتشــمل مختلــف القضايا والمســتجدات الراهنة، بما يســهم في 

تعزيز قيم الحوار والتعايش والتالحم الوطني، كما هو موضح في الملحق رقم )2(.
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9/2: الملتقيات والديوانيات الحوارية:
تعــد الملتقيــات والديوانيــات الحواريــة منصــة تواصــل خصبــة تفتــح باًبــا للحــوار الثقافــي 
والحضــاري، فــي مختلف مناطق المملكــة لتعزيز قيم التالحم الوطنــي والتعايش الحضاري 
بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، وتجمــع المهتمين فــي مختلف المجــاالت تحت مظلــة واحدة 

إليجاد مساحة للحوار وتبادل الخبرات، واإلسهام في تعزيز قيم الحوار بين أفراد المجتمع.

رسم بياني رقم )1( يوضح توزيع أعداد المتطوعين الذي وفر لهم المركز فرصًا تطوعية 
خالل العام 2021م
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الملتقيــات والديوانيات الحوارية المنفذة خالل 
العام 2021م:

تتنــوع عناويــن الملتقيــات والديوانيــات الحواريــة لتشــمل مختلــف القضايــا والمســتجدات 
الراهنة، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتالحم الوطني، كما هو موضح في 

الملحق رقم )3(.

3 - جـائـزة الـحـوار الـوطـنـي
انطالقــًا مــن إســتراتيجية المركــز في تعزيز قيم التســامح من أجل بناء وطن مزدهر، وســعيًا 
إلــى تحقيــق تطلعــات رؤيــة 2030 فــي بنــاء مجتمع ســعودي حيــوي، أطلقت »جائــزة الحوار 
الوطني« تحفيزًا لألفراد والمؤسسات في المجتمع لبناء عالقات مجتمعية قائمة على قيم 

الوطنية، وتعزيز ًا للوحدة الوطنية والتعايش والتالحم الوطني.

التعريف بالجائزة:
جائــزة وطنيــة ســنوية تهــدف إلــى تشــجيع اإلنجــازات الوطـــنية المقدمــة مــن المؤسســات 
الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو األفراد التي أسهمت إسهامًا 
فّعااًل ومميزًا في تعزيز قيم التـــالحم والتســـامح والتـــعايش التي يسعى المركـز لترسيخها 

في المجتمع.

فروع الجائزة:
للجائزة أربعة فروع:

جائــزة التميز في الحوار لمؤسســات 
المجتمع المدني:

ُتمنــح لمؤسســات المجتمــع المدنــي التــي أســهمت فــي ترســيخ قيــم 
التسامح والتعايش والتالحم الوطني

جائزة التميز في الحوار لألفراد:
ُتمنــح الجائــزة لألعمــال المتميــزة والمبتكــرة التي قام بها أفــراد ملهمون 
من المجتمع الســعودي، وأســهموا من خاللها إســهامًا فاعاًل في تعزيز 

التعايش والتسامح والتالحم الوطني.

جائــزة التميــز في الحــوار للمؤسســات 
الحكومية:

ُتمنح للمؤسســات الحكومية التي أســهمت إسهامًا ملموسًا في تعزيـــز قيم 
التسامح والتعايش والتالحم الوطني.

جائزة التميز في الحوار للقطاع الخاص:
ُتمنح لمؤسســات القطاع الخاص التي شــاركت من خالل دعم، أو تنفيذ برامج 

كان لها أثر في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتالحم الوطني.
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عدد المشاركاتالفرع#

95األفراد1

57القطاع الحكومي2

7القطاع الخاص3

17مؤسسات المجتمع المدني4

176إجمالي المشاركات

الجهةالمشاركةالمسار

المؤسسات الحكومية
وزارة العدلبرنامج شمل

جامعة الملك عبدالعزيزمعهد األمير خالد الفيصل لالعتدال

شركة الفوزان القابضةجائزة مجسم وطنالقطاع الخاص

مؤسسات المجتمع المدني
مؤسسة عبدالعزيز بن طالل و سرى بنت سعود للتنمية اإلنسانيةأحياها

جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريممبادرة تعلم

محمد الموسىللدهشة حضناألفراد

جدول رقم )7( يوضح إجمالي المشاركات في فروع جـائـزة الـحـوار الـوطـنـي للعام 2021م

جدول رقم )8( يوضح أسماء الفائزين بجائزة الحوار الوطني للعام 2021م

إجمالي المشاركات في كل فرع: 

أسماء الفائزين بجائزة الحوار الوطني: 
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4 - استطالعات الرأي العام
ُيعدُّ المركز الوطني الستطالعات الرأي العام أول المراكز المعتمدة في تنفيذ استطالعات 
الرأي العام في المملكة، من خالل خبرات وطنية متخصصة في مجال تنفيذ االستطالعات. 

ويقوم المركز ببعض االستطالعات حول مختلف القضايا الوطنية، واالجتماعية، والثقافية 
والسياسية، ويقدم المركز خدماته إلى األجهزة الحكومية لدعم برامجها وإستراتيجياتها، من 
خالل مساندتها في التعرف إلى آراء المواطنين والمستفيدين حول القضايا ذات االهتمام 

المشترك. 

ويضم المركز عددًا من الخبرات والقدرات من األكاديميين المتخصصين في مختلف العلوم 
اإلنســانية وغيرها التي تلبي حاجات الهيئات والمؤسســات المســتفيدة من خدمات المركز 
البحثيــة، باإلضافــة الى لجنة علمية تعمل على ضمان جودة األعمال ونتائج االســتطالعات، 

وفريق إداري متفرغ ألعمال التنسيق واالتصال مع العمالء.

األهداف
دعم توجهات الدولة في نشر مبادئ الحوار والشفافية. 	 

تعزيز مشاركة المواطن في صنع السياسات والقرارات الحكومية. 	 

تعزيــز قنــوات االتصــال بين أفــراد المجتمــع واألجهــزة الحكومية ومؤسســات 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:

تنظيم المركز الصادر باألمر السامي الكريم رقم 72 / أ وتاريخ 9 ربيع األول 1433هـ الذي 	 
يتضمــن فــي أهدافه »مناقشــة القضايا الوطنيــة واالجتماعية والثقافية والسياســية 

واالقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته«.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030.	 

مناقشــة القضايــا الوطنيــة واالجتماعيــة الثقافية والسياســية واالقتصاديــة 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
يتبــع المركــز الوطنــي الســتطالعات الرأي العــام المنهجيــة العلمية في إجراء اســتطالعاته. 
ولهــذا الغــرض، طــور المركــز دليــاًل إجرائيــًا لتنفيــذ االســتطالعات يتضمــن 67 إجــراًء تغطي 
مختلف جوانب إجراء االستطالع وضبط جودته. وأدناه تلخيص يتضمن العناصر الرئيسة من 

اإلجراءات المنهجية المتبعة في المركز.

تحديد األهداف الرئيسية 
والفرعية المراد الوصول 
إليها من خالل االستطالع

تقديم الدعم العلمي 
واالستشاري للجهة 

المستفيدة

تصميم االستبانة 
العلمية

تدريب فريق جمع البيانات 

وتأهيله.

نقل البيانات إلكترونيًا 

وفرزها.

اعتماد الخطة العلمية من 
الجهة المستفيدة

تصميم اإلجراءات 
المنهجية لالستطالع

المراجعة العلمية
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عدد االستطالعات المنفذة
االستطالعات العامةاالستطالعات الخاصة 

508

68027عدد المشاركين في االستطالعات

%67نسبة المشاركين الذكور

%33نسبة المشاركات اإلناث

جدول رقم )9( يوضح إحصائية عامة الستطالعات الرأي لعام 2021م

عناوين االستطالعات العامةم

آراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.1

آراء المواطنين حول أبرز المشكالت التي تواجه المجتمع السعودي.2

آراء المواطنين حول العودة للمدارس في زمن كورونا.3

استطالع بمناسبة اليوم الوطني 4.91

سلوكيات القراءة لدى السعوديين 2021م.5

رأي المجتمع حول ظاهرة التعصب الرياضي.6

جودة الحياة لدى المسنين من وجهة نظر المجتمع.7

آراء المواطنين حول التغيرات في حجم ظاهرة التسول الواقعي واإللكتروني.8

جدول رقم )10( يوضح عناوين االستطالعات العامة المنفذة في عام 2021م

االستطالعات المنجزة خالل العام 2021م: 
ينفذ مركز رأي نوعين من االســتطالعات؛ النوع األول: االســتطالعات العامة، وهي تلك 
التــي يجريهــا المركز عن قضايا الشــأن العام. النوع الثاني: االســتطالعات الخاصة، وهي 
التي تنفذ لجهات أخرى حكومية أو أهلية بطلب منها. كما ينشر المركز نتائج االستطالعات 

العامة من خالل موقعه اإللكتروني، ومن خالل كثير من وســائل اإلعالم المختلفة، كما هو 
موضح في الملحق رقم )1( 
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الجهات المستفيدة من خدمات المركز
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5 - التدريب
يســعى المركــز ممثــاًل فــي أكاديمية الحــوار، للتدريب على الحــوار ومهاراته، وبنــاء الحقائب 
التدريبية، وإدارة ورش العمل التدريبية وتصميمها، وإعداد المبادرات، بما تملكه من إمكانات 

وتجهيزات وخبرات.

وانطالقــًا مــن الركائــز التــي تقــف عليهــا األكاديميــة، فإنهــا تولــي اهتمامــًا بإعــداد البرامــج 
التدريبيــة المتخصصــة وتنفيذهــا في مختلــف المجاالت المتصلــة بالحوار، ثقافًة وســلوكًا، 
وإعداد الحقائب التدريبية والمقاييس اإللكترونية والشراكات، سواء كانت موجهة إلى عموم 
أفراد المجتمع أم إلى الجهات الحكومية والخاصة، وبما يتناسب مع حاجاتهم, ويحقق الرؤية 
الوطنيــة 2030 والتالحــم الوطنــي، كما تقــوم األكاديمية بالكثير من األنشــطة والفعاليات, 
نحو: ورش العمل التدريبية والمشروعات والمبادرات التي تنشر ثقافة الحوار، وتعزز الوحدة 

والتالحم الوطنية.

1/5: البرامج التدريبية:
يحــرص المركــز مــن خالل أكاديمية الحــوار على تقديــم البرامج التدريبيــة الفاعلة المتخصصة 
فــي ترســيخ ثقافة الحــوار، وتعزيزها في المجتمع لتصبح أســلوًبا ومنهًجــا في التعامل مع 
مختلــف القضايــا والشــؤون الحياتيــة العامــة والخاصة لتعميــق قيمة الحوار في الشــخصية 

السعودية.

المسارات التدريبية: 
عملــت األكاديميــة على إعداد خطط وبرامج ومســارات تدريبية معدة وفق خطط إســتراتيجية 
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 الحضاري 	 

الحوار المجتمعي 	 

الحوار اإلعالمي 	 

الحوار التربوي	 

الحوار في بيئة العمل 	 

الحوار الفكري  	 

الحوار مع الطفل	 

الحوار و االتصال الدعوي 	 

الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر	 

الحوار الرياضي 	 

ثانيًا: التدريب باللغة اإلنجليزية :
مهارات االتصال في الحوار	 

الحوار الحضاري	 

الحوار األسري 	 

ثالثًا: التدريب بلغة برايل للمكفوفين:
مهارات االتصال في الحوار

رابعًا: التدريب اإللكتروني:
مهارات االتصال في الحوار

خامسًا: مقايس الحوار :
مقياس الحوار العام  

مقياس الحوار الزوجي

مقياس الحوار التربوي ) الطالب( 

مقياس الحوار التربوي ) المعلم( 
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عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرامجم

315190مهارات االتصال في الحوار1 

131292الحوار األسري2

375310الحوار في بيئة العمل3

91662الحوار التربوي4

52528الحوار مع الطفل5

3366الحوار المجتمعي6

3144الحوار الفكري7

91024الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر8

236المحاور الناجح9

112الحوار مع األبناء10

1352الحوار الزوجي11

11417916اإلجمالي

البرامج التدريبية المنفذة خالل العام 2021م:

جدول رقم )11( يوضح إحصائية البرامج التدريبية العامة المنفذة خالل العام 2021م 
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وزارة الموارد البشرية
عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرامجم
140الحوار الفكري 1 

129الحوار مع الطفل 2

128الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر3

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرامجم
4111الحوار األسري 1 

3149الحوار الحضاري 2

3108الحوار الفكري 3

8403الحوار في بيئة العمل 4

5184مهارات االتصال في الحوار 5

254الحوار التربوي6

281106اإلجمالي

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرامجم
8941تنمية مهارات االتصال الدعوي1 

614320مهارات الحوار في الطفولة المبكرة2

81302مهارات الحوار الفكري3

51130مهارات الحوار اإلعالمي4

827693اإلجمالي

عدد المستفيدينالبرامجم
58مدرب معتمد مهارات االتصال في الحوار 1 

جدول رقم )12( يوضح إحصائية البرامج التدريبية المعتمدة لدى موظفي الدولة خالل العام 2021م 

جدول رقم )13( يوضح إحصائية البرامج الدولية المنفذة مع منظمة اليونسكو خالل العام 2021م 

جدول رقم )14( يوضح إحصائية برامج المدرب المعتمد خالل العام 2021م 
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الجهات المستفيدة خالل العام 2021م:

مركز تدريب الرعايةواالبتكار إدارة التعليم الزلفيجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
في الرياض

جمعية بنيان الخيريةجامعة األمير سطام بن عبد العزيزجامعة الملك سعود

جمعية جو الخيريةإدارة التعليم الرياضجامعة الملك خالد

جامعة المجمعةجامعة أم القرى
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1/1/5: برنامج نسيج 

فكرة البرنامج:  

برنامج وطني يســعى لترســيخ قيم التالحم والتعايش المجتمعي بين شــرائح 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 المجتمع وأفراده في وطننا.	 

قيم البرنامج
التراحم.	 

االحترام.	 

التسامح.	 

التعاون.	 

حقائب برنامج نسيج

1/1/1/5: برنامج الحوار المجتمعي

برنامــج يســعى لبناء الوعــي المجتمعي لحماية أفراد المجتمع من كل ما يهدد تالحم نســيج 
الوطني من أجل بناء قاعدة مجتمعية متماسكة ومتعاونة في بناء الوطن.

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

 المستهدفون

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

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

ورش العمل: تقام ورش عمل حوارية.	 

العمــل التطوعــي: ُيدمــج الطــالب فــي أعمال تطوعية مشــتركة مــن أجــل تمكين قيم 	 
البرنامج وتعزيز الروح الوطنية المشتركة.

حقيبة الحوار 
المجتمعي

 حقيبة بناء السالم 
المجتمعي

حقيبة الكوادر 
التربوية

الوعي المجتمعي.	 

التعايش المجتمعي.	 

االعتدال والوسطية.	 

المشتركات المجتمعية.	 
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جدول رقم )15( يوضح تفاصيل مخرجات البرامج المنفذة بالشراكة مع جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 
فيصل بالمنطقة الشرقية خالل العام 2021م 

جدول رقم )19( يوضح دورات الحوار المجتمعي )المنفذة عن ُبعد( بالمنطقة الشرقية خالل العام 2021م 

جدول رقم )20( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي في فرع منطقة نجران 
خالل العام 2021م 

جدول رقم )16( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع المؤسسة العامة 
للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية خالل العام 2021م 

جدول رقم )21( يوضح إجمالي المستفيدين من برنامج الحوار المجتمعي في فرع منطقة نجران 
خالل العام 2021م 

جدول رقم )17( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع مجلس المنطقة 
الشرقية للمسؤولية االجتماعية خالل العام 2021م 

جدول رقم )18( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع جمعية نساء 
المستقبل األهلية خالل العام 2021م 

منجزات البرنامج خالل العام 2021

عدد الدورات عنوان البرنامج
التدريبية

عدد 
المدربين

ساعات 
التدريب

عدد األعمال 
التطوعية

إجمالي 
المستفيدين

65341409085699الحوار المجتمعي

66-111:30االتصال والحوار البناء

عدد الدورات عنوان البرنامج
التدريبية

عدد 
المدربين

ساعات 
التدريب

إجمالي 
المستفيدين

11819الحوار المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية

11816تنمية مهارات االتصال في الحوار

عدد الدورات الجهة
التدريبية

عدد المدارس 
عدد المستفيدينالمستهدفة

146837115إدارة تعليم منطقة نجران

40202259إدارة تعليم محافظة شرورة

جامعة منطقة نجران ومحافظة 
414-8شرورة

853-24الكلية التقنية بمنطقة نجران

240-6المعهد الثانوي الصناعي

ساعات المدربونالدوراتالبرنامج
المستفيدونالتدريب

الحوار المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية 
224146)عامة(.

الحوار المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية 
224259)اليوم الوطني "91"(.

448405اإلجمالي

إجمالي المستفيدينساعات التدريبعدد المدربينعدد الدورات التدريبية

11210

عدد الدورات 
الكليات ساعات التدريبعدد المدربينالتدريبية

والمعاهد
إجمالي 

المستفيدين

926518484997

عدد 
عدد المدربين عدد الشركاءالمستفيدين

المعتمدين
عدد الدورات 

التدريبية
عدد المدارس 

المستفيدة

21161728378199
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 2/1/1/5: برنامج بناء السالم المجتمعي
برنامــج تدريبــي يســعى إلى إعداد قيادات وطنية واعيــة ومدربين من ذوي المهارات العالية 
فــي ترســيخ الوحــدة الوطنيــة، ومعالجــة الظواهــر الســلبية التــي قــد تهــدد تالحــم النســيج 

المجتمعي وتحويلهم إلى شركاء دائمين لتحقيق أهداف مشروع نسيج الوطني.

 األهداف:
تعزيز قدرة القيادات المجتمعية على مكافحة مهددات الوحدة الوطنية.	 

تعزيز دور القيادات التربوية واألكاديمية في نشر ثقافة الوسطية واالعتدال.	 

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:

فــي ســبيل تنفيــذ البرنامــج ُيعــدُّ فريق منفــذ للبرنامج فــي كل مؤسســة تربويــة وأكاديمية 
بالتنســيق مع الشــركاء الدائمين، من أجل تحقيق هدف توطين البرنامج واســتدامة تأثيره عبر 

عدة أجيال، وذلك من خالل:

أواًل: اإلعــداد المعرفــي: بهــدف رفــع المســتوى المعرفــي للمــدرب فــي المصطلحات 
األساســية ومســارات غــرس القيــم وطرائــق صناعــة االنطباعــات اإليجابية ووســائل صناعة 

الذاكرة اإليجابية في المجتمع.

ثانًيــا: اإلعداد اإلثرائــي: وفيه ُتثرى معارف المــدرب بمجموعة من التجــارب العلمية في 
بناء الســلم والتعايش المجتمعي، وأســباب نجاح بعضها أو فشــل بعضها، وطرائق صناعة 

األفراد األسلميين، وأهم أسباب بناء السالم المجتمعي.

ثالثــًا: اإلعداد المهاري: وفيه يكتســب المــدرب أبرز المهارات التي ترفــع من قدرته على 
غرس القيم المجتمعية وتمكينها في نفوس المتدربين.

منجزات البرنامج خالل العام 2021

جدول رقم )22( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج بناء السالم المجتمعي في فرع منطقة نجران خالل 
العام 2021م 

إجمالي المستفيدونساعات التدريبعدد المدربينعدد الدورات التدريبية

11238
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 3/1/1/5: برنامج الكوادر التربوية وبناء السلم المجتمعي
برنامــج تدريبــي يســعى لتعزيــز دور الكــوادر التربويــة في حماية النســيج الوطنــي ومعالجة 
الظواهــر الســلبية التــي قــد ُتضعــف التالحــم بيــن شــرائح المجتمــع من خالل المؤسســات 

التعليمية.

 األهداف:
تعزيز دور التربويين في نشر قيم الوعي الوطني.	 

تحويل المدرسة إلى شريك في صناعة التالحم الوطني.	 

بناء حصانة ذاتية لدى الناشئة ضد كل ما يهدد نسيجهم المجتمعي.	 

المستهدفون:

المعلمون.	 
مرشدو الطالب.	 
قائدو المدارس.	 

منجزات البرنامج خالل العام 2021م:

جدول رقم )23( يوضح منجزات برنامج الكوادر التربوية وبناء السلم المجتمعي في وحدة التدريب 
واالبتعاث بمكتب تعليم القطيف خالل العام 2021م 

جدول رقم )24( يوضح إجمالي المستفيدين من برامج نسيج في فرع المنطقة الشرقية خالل 
العام 2021م 

ساعات التدريبعدد المدربين عدد الدورات التدريبيةعدد المستفيدين

107214

عدد المدربين عدد الشركاءعدد المستفيدين
عدد الدورات التدريبيةالمعتمدين

عدد المشاريع 
التطوعية

1128213 108168908

وكالء المدارس.	 
رواد األنشطة.	 
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2/5: الحقائب التدريبية
فــي إطــار ســعي األكاديميــة إلــى تجويد منتجاتهــا تجــرى مراجعة دوريــة للحقائــب التدريبية 
وتحــدث وتترجــم، باإلضافــة إلى تطوير برامــج تدريبية جديدة في مجاالت الحوار والتســامح 

والتعايش، ومن ذلك:

حقيبة مهارات الحوار لصناعة القرار.	 

حقيبة الحوار الدبلوماسي.	 

حقيبة حوار القيادة إلدارة التغيير.	 

مهارات الحوار السياحي.	 

3/5: عضوية المدربين 
تمثل عضوية المدربين اإلجراء الرســمي لتمكين المدربين المعتمدين من ممارســة التدريب 
علــى برامــج األكاديمية وتحت مظلتها، كما تمنــح العضوية المدربين امتيازات الحصول على 
الحقائب والشــهادات, والدعم اللوجســتي والمادي لتنفيذ التدريب االحترافي حيث بلغ عدد 
المدربيــن الحاصليــن علــى العضويــة )203( مدربــًا لهذا العــام 2021م  موزعين على مناطق 

المملكة كما هو موضح بالرسم البياني التالي:

رسم بياني رقم )2( يوضح توزيع المسجلين في عضوية المدربين على مناطق المملكة خالل العام 2021م

المنطقة القصيمالجوفحائلمكة المكرمةالرياض
الشرقية

الحدود تبوك
الشمالية

المدينة جازان
المنورة
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4/5: بناء المبادرات والمشروعات
في إطار عناية المركز بتفعيل الشراكة المجتمعية، وبناء جسور التواصل مع الجهات المختلفة 

نفذت األكاديمية عدًدا من المشروعات والمبادرات، ومنها:

1/4/5 مشروع جسور حضارية
)بالتعاون مع مجلس شؤون األسرة(:

فكرة المشروع
برنامج حواري يســتهدف إعداد األطفال من عمر )13 - 17( ســنة من الجنســين لقيادة الحوار 
وعــرض األفــكار مــع أبنــاء الثقافــات األخرى. وُيكســب هذا المشــروع المســتهدفين مهارات 
االتصــال والحــوار مــع أبنــاء الثقافات األخرى بكفــاءة وفاعليــة، إضافة إلى مهــارات اإللقاء، 
وتقديــم العــروض، مــن خالل تقديم سلســلة نشــاطات نظرية وعملية تســهم فــي تطوير 

مهارات الحوار واستخدامها لتعميق الروابط اإلنسانية، وتعزيز التكامل الثقافي.

الهدف العام
تنمية مهارات األطفال في التواصل الحضاري ومد الجســور مع أبناء الثقافات، واإلســهام 

في بناء مجتمعات متنوعة ومتعايشة. 

مخرجات المشروع 
نفذ عدد )15( من البرامج التدريبية واألنشطة التطويرية، وبلغ عدد المستفيدين )33(.

عدد البرنامجم
المستفيدين

51إستراتيجيات في النماذج العقلية.1

163اإلنفوجرافيك.2

2/4/5 مشروع حوار مع مستشار:

فكرة المشروع
برنامــج اجتماعــي وثقافــي وتربــوي يركــز علــى مناقشــة قضايــا ثقافيــة وظواهــر اجتماعيــة 
وتربوية تخص جميع شرائح المجتمع، ويتم ذلك عن طريق برامج تفاعلية يقوم بها نخبة من 
المتخصصيــن والمستشــارين فــي المجاالت االجتماعيــة والثقافية، بحيث ُيدار حوار مباشــر 

بين الخبراء والمختصين في مجاالت معينة مع الجمهور.

الهدف العام
نشر الوعي حول موضوعات اجتماعية وتربوية ونفسية تهم جميع شرائح المجتمع.

مخرجات المشروع: 
نفــذت )4( مــن البرامــج التدريبيــة واألنشــطة التطويريــة، وبلــغ عــدد المســتفيدين )4406(. 

3/4/5 برنامج تأهيل المدربين وتطويرهم:

فكرة البرنامج
اســتمرارًا في مواكبة كل ما هو جديد في التدريب تحرص أكاديمية الحوار على إثراء خبرات 
مدربيها المعتمدين بصفه مستمرة، حيث تقدم برامج إثرائية عن ُبعد للمدربين والمدربات.

الهدف العام
رفع كفاءة المدربين األعضاء وتطوير أدائهم التدريبي ومواكبة المستجدات.

مخرجات البرنامج 
جدول رقم )25( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج تأهيل المدربين وتطويرهم خالل العام 2021م 
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4/4/5 جيل جدارات الرؤية:

فكرة البرنامج
برنامــج مهــاري متخصــص حــواري في الجــدارات الخاصة بســوق العمــل يعتمد علــى إدماج 
المشــاركات فــي تجــارب مميــزة بالدخول في عــدد من التحديــات تقدم تقديمــًا تفاعليًا في 
المجال الخاص بالجدارة مع توافر خبراء لدعم المشاركات ومساعدتهم على النمو الشخصي، 
وتحقيــق المتعة واكتســاب المهارات األساســية في المجال. على أن يبــدأ البرنامج بالجدارة 
الشخصية واكتشاف الذات ثم يتعاقب مرور المشاركين بالتحديات بطريقة تتيح للمشاركين 

إعادة نقل الخبرة المكتسبة من الجدارات وترجمتها.  

الهدف العام
تمكين الفئة المستهدفة من أدوات قيادة المشروعات وبناء المهارات لإلسهام في تنمية 

الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030م.

مخرجات البرنامج 

عدد اسم البرنامجم
المستفيدين

25 مشاركةورشة تدريبية بعنوان: )قياس بيركمان(.1

26 مشاركةورشة تدريبية بعنوان: )مهارات الحوار والتواصل(.2

98 مشاركةورشة تدريبية بعنوان: )قيادة فرق العمل(.3

43 مشاركةورشة تدريبية بعنوان: )صناعة البراند الشخصي(.4

62 مشاركةورشة تدريبية بعنوان: )التخطيط إلدارة المشاريع(.5

32 مشاركةورشة تدريبية بعنوان: )توليد األفكار(.6

286اإلجمالي

البرنامجم
عدد 

البرامج 
المنفذة

عدد 
المستفيدين

1
ورشة تدريبية بعنوان:

 )مقياس بيركمان الكتشاف الذات(.
23 مشاركة2

23 مشاركة1ورشة تدريبية بعنوان: )المتاجر اإللكترونية (.2

23 مشاركة1ورشة تدريبية بعنوان: )مهارات الحوار والتواصل(.3

23 مشاركة1ورشة تدريبية بعنوان: )التقويم الذاتي(.4

23 مشاركة1ورشة تدريبية بعنوان: )قيادة فرق العمل(.5

23 مشاركة1ورشة تدريبية بعنوان: )توليد األفكار(.6

23 مشاركة2ورشة تدريبية بعنوان: )البراند الشخصي(.7

23 مشاركة1ورشة تدريبية بعنوان: )إعداد والتخطيط للمشروع(.8

23 مشاركة2ورشة تدريبية بعنوان: )تسويق المشروع(.9

276اإلجمالي

جدول رقم )26( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج جيل جدارات الرؤية )جامعة األميرة نورة( 
خالل العام 2021م 

جدول رقم )27( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج جيل جدارات الرؤية )جمعية جو( خالل 
العام 2021م 
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5/4/5 البرامج التدريبية الدولية لترسيخ قيم الحوار 
وتعزيز وبناء السالم المستدام:

فكرة المشروع
برامــج تدريبيــة دوليــة تســعى لتشــجيع التواصل البّنــاء بين أبنــاء المجتمعــات العالمية لبناء 
أسس مستدامة للسالم عبر تعزيز ثقافة الحوار بين الشعوب، وتنفذ بالتعاون مع منظمة 

اليونسكو، وتستهدف جميع أبناء المجتمعات في الوطن العربي من الجنسين.

األهداف 
تأهيــل مدربيــن معتمديــن فــي مهــارات التواصــل والحــوار الفكــري والحــوار اإلعالمي 	 

والحوار مع الطفل من مختلف مناطق العالم.

توفير منصات للحوار تعزز التنوع الثقافي وتبني المشتركات اإلنسانية بين الشعوب.	 

تعزيز شراكات إقليمية وعالمية بوصفها عوامل للتغيير وتعزيز التقارب بين المجتمعات.	 

تعزيز القيم اإلنسانية المشتركة بين البشر.	 

مجاالت العمل
إعــداد مدربيــن مــن األئمــة والخطبــاء والوعــاظ والواعظــات وتأهيلهــم علــى مهــارات 	 

التواصل الدعوي لتعزيز خطاب التسامح ونبذ الكراهية والعنف.

تأهيــل مدربيــن ومدربــات مــن المتخصصيــن في مجاالت األمــن الفكري لنبــذ التطرف 	 
والعنف بمختلف أشكاله.

تأهيل مدربين ومدربات من المتخصصين في الطفولة لنشــر ثقافة الحوار مع الطفل 	 
وتشجيع التفكير.

تأهيــل مدربيــن ومدربات من المتخصصين فــي اإلعالم على مهارات الحوار اإلعالمي 	 
لتعزيز دور اإلعالم في نشر قيم اإلنسانية المشتركة.

الشركاء
وزارات التعليم واألوقاف.	 

المراكز التعليمية للجودة والتميز في التعليم.	 

المراكز المتخصصة في التواصل الحضاري.	 

هيئة اتحاد الكشافة العالمية.	 

6/4/5: مشروع أمة وسطا:

فكرة المشروع
برنامــج نوعــي يهــدف إلى تكوين الشــخصية الســعودية وبنائها ضمن النســيج المجتمعي 
ت من قبل فريق  ن من مزيج من البرامــج النوعية التي ُأعدَّ ــال لوطــن مزدهــر، وهو مكوَّ الفعَّ
مشــترك مــن مختلــف القطاعــات ممثلة فــي لجنة التنميــة المجتمعيــة بإدارة إمــارة المدينة 
المنورة، ويســعى البرنامج إلى بناء شــخصية ســعودية متميزة محليًا, متفاعلة عالميًا قادرة 
وذات كفــاءة إنتاجيــة نوعيــة، لتحقيــق التطلعــات المشــتركة, وصــواًل إلــى تمثيــل مجتمعها 
فــي كل األصعــدة إلثــراء التواصل, وتقديم النموذج المحلي والعالمي في تأصيل رســالة 

السالم والتعايش ولبناء رؤية المملكة 2030م.

المخرجات

عدد اسم البرنامجم
المستفيدين

186المدرب المعتمد )مهارات الحوار في الطفولة المبكرة(.1

80المدرب المعتمد )مهارات الحوار الفكري(.2

90المدرب المعتمد )مهارات الحوار اإلعالمي(.3

جدول رقم )28( يوضح تفاصيل مخرجات البرامج التدريبية الدولية المنفذة خالل العام 2021م 
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األهداف
إبراز دور المملكة الرائد في التعايش وبناء السالم العاطفي تماشيًا مع رؤية 2030.	 

رفع الكفاءة التواصلية للمواطن والمقيم في المدينة المنورة.	 

تكوين بيئة داعمه وحاضنة للتنوع الثقافي.	 

إنتــاج مبــادرات مجتمعيــة وعالميــة متميزة تنبع من أهــداف الرؤيــة 2030 لتعزيز العمق 	 
العربي واإلسالمي في المملكة.

تمكيــن المواطــن والمقيــم فــي المدينــة المنــورة مــن اإلســهام فــي تعزيــز التعايش 	 
المجتمعي والسْلم العاطفي بين الشعوب.

غرس ثقافة الريادة المجتمعية والعمل التطوعي المشــترك لدى الشــباب من مختلف 	 
األطياف.

مخرجات المشروع
جدول رقم )29( يوضح مخرجات مشروع أمة وسطًا خالل العام 2021م 

البرامج التدريبية 
المنفذة

عدد المستفيدين من 
البرامج التدريبية

عدد المشاركين في 
المهرجان الفني 

الثقافي

عدد المشاركين في 
مسابقة حاور

126289276542 برنامج تدريبي

7/4/5: مشروع دبلوم تمكين المرأة:

فكرة المشروع
برنامج معرفي وتنموي يرمي إلى صناعة النموذج الخاص بحوار القيادة النسائية عبر دبلوم 
تأهيلي متخصص يعتمد على تطوير مهارات وقدرات المرأة لتمكينها من مهارات التواصل 
والحــوار وصقــل خبراتها ومنحهــا فرصة التألق ووضع بصمة خاصة لها في مجال عملها بما 

يسهم في تمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن والمجتمع.

الهدف العام
دعــم المــرأة في قيادة الحوار إلدارة المنظمات في المملكة العربية الســعودية بما يســهم 

في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

المحاور الرئيسة

رفع مســــتوى وعــــي القيــادات النســائية بأهميــة التمكــين مــن مهــارات الحــوار للقيــام 	 
بدورها المأمول في التأثير اإليجابي في المجتمع.

مســاعدة القيــادات النســائية علــى صــقل خبــراتهن وقــدراتهن فــي مهــارات التواصــل 	 
والحوار لرفع إنتاجيتهن في المناصب القيادية.

تنميـــــة خبــــرات القيـــادات النســـائية فـــي مجال إدارة الحـــوار بمـــا يعـــزز كفـــاءتهن فـــي 	 
إدارة األزمات.

تفعيـــــــل أســـــــس القيـــــادة المـــؤثرة مـــــن خالل االستفادة مـــــــن النمـــــاذج العالميـــــة، 	 
والتطبيق على كثير من المواقف الميدانية.

المحاكـــاة لبنـــاء نمـــوذج حـــوار خــاص بهـــا كقيـــادة بمـــا يسهم فـــي التـــو طين النـــوعي 	 
لقيادات الوطن في المراكز القيادية.

مخرجات المشروع
نفذ )25( من البرامج التدريبية واألنشــطة التطويرية وورش العمل، وبلغ عدد المســتفيدين 

)189( من قيادات الصف الثاني النسائية بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

8/4/5: برنامج تأهيل المستشارين األسريين )ضمن 
مبادرات منطقة الباحة(:

فكرة البرنامج
تتلخص فكرة المشروع في إعداد وإقامة سلسلة برامج تأهيلية للمستشارين والمستشارات 
األســريين في لجان التنمية األســرية ومراكزها التابعة لوزارة الشــؤون االجتماعية في جميع 
مناطــق المملكــة بمــا يؤهلهــم لنشــر ثقافــة الحوار األســري في كل فــرع مــن فروعها، وقد 
ُنفــذ البرنامــج بالتعــاون مع جمعيــة معين للتنمية االجتماعيــة بالباحة ووزارة الموارد البشــرية 

والتنمية االجتماعية، وبمشاركة عدد )56( مستشارة و )76( مستشارًا.

الهدف العام
توطين ثقافة الحوار األسري بلجان التنمية األسرية ومراكزها بمناطق المملكة.
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جدول رقم )31( يوضح موضوعات اللقاءات اإلذاعية مع مدربي أكاديمية الحوار خالل العام 2021م 

9/4/5: لقاءات إذاعية مع مدربي أكاديمية الحوار 
:)UFM إذاعة(

ُنفذت سلسلة لقاءات إذاعية مع عدد من مدربي أكاديمية الحوار حول أبرز القضايا المرتبطة 
بالحوار )18 موضوعًا( تبث يوميًا بطريقة مباشرة على إذاعة UFM وقد شارك فيها أكثر من 

)18( مدربًا ومدربة من المتخصصين في الحوار.

عدد المستفيدينالبرنامجم

)56( امرأة – )76( رجااًلتنمية مهارات الحوار واالتصال.1

)56( امرأة – )76( رجااًلالحوار األسري.2

)56( امرأة – )76( رجااًلالجانب النفسي.3

)56( امرأة – )76( رجااًلمبادرات أسرية.4

الموضوعمالموضوعم

مهارة توظيف لغة الجسد في الحوار.2مهارة التحدث في الحوار.1

الحوار مع المراهقين.4متطلبات الحوار مع الطفل.3

الحوار وفق متطلبات المراحل العمرية.6أسس الحوار مع األبناء.5

الحوار مع المعلم.8الحوار مع الوالدين.7

الحوار التربوي.10الحوار التربوي.9

حوار القائد في بيئة العمل.12حوار القائد في بيئة العمل.11

أنماط الحوار األسري.14حوار إدارة التغيير في العمل.13

الحوار مع األبناء للتخطيط 15
الحوار مع األبناء للتوجيه واإلرشاد.16للمستقبل.

الحوار لتشجيع التفكير.18الحوار مع السائح.17

جدول رقم )30( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج تأهيل المستشارين األسريين خالل العام 2021م 

مخرجات البرنامج
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6 - الشراكات والعالقات الثقافية
إيماًنا بمبدأ الشراكة وبناء االتفاقيات اإليجابية، فقد ُعني المركز ببناء عالقة تعاون وتشارك 
مــع عــدد مــن الجهــات لتعزيز أســس الشــراكة بيــن المركــز والجهــات الحكومية ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخاص ذات العالقة، لإلســهام في تحســين األداء المشــترك، 
ســعيًا إلى تحقيق األهداف اإلســتراتيجية للمركز والشــركاء من خالل تحديد هذه الشــراكات 
وتصنيفهــا وتحليلهــا، وقياس القيمة المضافة إلى كل شــراكة، والعمل على تحســينها بما 

يضمن تطوير األداء المشترك للمركز وشركائه.

نطاق مذكرة التفاهمالجهة

اللقاءات الحوارية، التبادل المعرفي، البرامج التدريبية، البرامج الشبابية، استطالعات الرأي العام، المسؤولية المجتمعية.مجلس الغرف السعودية

جمعية النهضة
عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية، والتعاون في إجراء الدراسات واالستقصاء، العمل على التوعية بأهمية 

مشاركة المرأة االقتصادية.

توحيد الجهود وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمعارف بين الجانبين.جمعية نساء المستقبل األهلية

مؤسسة األميرة صيته بنت عبد العزيز 
شراكة معرفية، وثقافية، وبحثية، وفعاليات مجتمعية بين األطراف الموقعة في هذه المذكرة. إلقامة ملتقى اإلبداع 

الوطني السعودي في تاريخ 20 ديسمبر 2021 م بمنطقة نجران يتخلله جائزة محدودة للمبدعين تتولى تنفيذه جائزة األميرة 
صيته خالل ملتقى اإلبداع الوطني السعودي وفقًا للشروط واألحكام المحددة.

اللقاءات الحوارية، التبادل المعرفي، استطالعات الرأي العام.المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

جدول رقم )32( يوضح الجهات التي وقع المركز معها مذكرات واتفاقيات تفاهم خالل العام 2021م

2/6: الوفود الزائرة:
اســتقبل المركز خالل العام 2021م ما يزيد على )18( وفدًا، حيث يســتقبل المركز في كل عام عدًدا من الوفود والشــخصيات الزائرة؛ للتعريف بتجربته في تعزيز قيم التعايش المجتمعي 

والتسامح والوسطية واالعتدال وترسيخها.

1/6: توقيع الشراكات ومذكرات التفاهم وتفعيلها:
امتداًدا لتوسع المركز في عقد الشراكات ومذكرات التفاهم، فقد وقع خالل هذا العام عدٌد من الشراكات ومذكرات التفاهم، ومنها:
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7 - برامج مشرفي المناطق ومشرفاتها
يمثــل مشــرفو المناطــق ومشــرفاتها امتــداًدا للمركز في جميــع مناطق المملكــة؛ من حيث 
تحقيــق أهدافــه التــي تتمحور حول نشــر ثقافة الحــوار وقيم التالحم الوطنــي في المجتمع 
ال في ترجمة توجهات المركز وأهدافه ترجمة  السعودي. ويقوم المشرفون بدور حيوي وفعَّ
اليات والندوات  عمليــة مــن خالل إقامة برامج التدريب، وتيســير ورش العمل، وتنظيــم الفعَّ

الثقافية على امتداد مناطق المملكة.

جدول رقم )33( يوضح إحصائية الفعاليات المنفذة لمشرفي المناطق ومشرفاتها خالل العام 2021م

المنطقة / المحافظة
نوع الفعالية

لقاء حواريمقاٍه حواريةديوانيات حوارية
19-مكة المكرمة

12-المدينة المنورة

--6حائل

-41الجوف

12-تبوك

512الحدود الشمالية

-21عسير

1--نجران

12-ينبع

--2الباحة

2--الطائف

46 فعاليةالمجموع

4527عدد المستفيدين
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8 - البرامج االتصالية
اليــات، والمؤتمرات، واللقاءات،  نســعى فــي المركز إلى تعريف المجتمع باألنشــطة والفعًّ
الــرأي، والبرامــج التدريبيــة، والحمــالت  والدراســات، والمؤشــرات العلميــة واســتطالعات 
التوعويــة التــي ينظمها من خالل وســائل اإلعــالم بمختلف قنواتها المرئية، والمســموعة، 
والمقروءة، ويهدف النشاط اإلعالمي إلى إبراز رسالة المركز للشرائح المستهدفة من خالل 
نشر ثقافة الحوار بين مكونات المجتمع وأطيافه الفكرية؛ تعزيزًا لمنظومة القيم التي يعمل 
عليها المركز من التعايش والتنوع، وترســيخ التالحم الوطني بما يســهم في حماية النســيج 

المجتمعي.

إنجازات وإحصاءات نشاط اإلعالم والنشر خالل 
العام 2021م

47

% 10.76% 89.24

3813
المقاالت

 الصحف
الورقية

 المواقع والصحف
اإللكترونية

األخبار

توزيع نشر األخبار في وسائل اإلعالم

إنجــازات وإحصاءات نشــاط اإلذاعــة والتلفاز 
خالل العام 2021م 

المواد المنشورة

إيجابي

محايد

% 72

% 28

اتجاهات المقاالت

21

6

33

4

 تغطية تم نشرها
 في القنوات

التلفزيونية واإلذاعية

 مداخلة هاتفية
 وأستديو للحديث عن

المركز ونشاطاته

قنوات حكومية
قنوات خاصة
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1/8 مجلة الحوار 
مجلــة الحــوار هــي مجلة فصلية فكرية ثقافيــة، تصدر عن المركز وُتعنى بنشــر ثقافة الحوار 
وترســيخها، وقــد صــدر منهــا خــالل 2021م )4( أعــداد، وقــد اســتطاعت المجلــة خــالل عــام 
2021م الوصول إلى شريحة كبيرة من القراء من خالل إطالق الموقع اإللكتروني الموجود 
علــى الموقــع الرئيــس للمركز، وذلك في إطار الجهود التــي يبذلها المركز من خالل منصاته 
اإلعالمية المختلفة لتعزيز ثقافة الحوار والوســطية واالعتدال ونشــرها، وكذلك إلبراز جهود 

المركز وشركائه في تحقيق تلك األهداف.
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2/8 التواصل الرقمي
يهــدف المركــز إلــى الوصــول إلى أكبر شــريحة مجتمعية مــن خالل االســتفادة من منصات 

وسائل التواصل االجتماعية اآلتية:

KACND

نسبة نمو المتابعين 

26,205,000

94,505

664,271,004

2,325

535

711
عدد ظهور 
التغريدات

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد الصور 
المنشورة

عدد مشاهدات 
الفيديوهات

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المتابعين 
الجدد

عدد 
المنشورات

2020 2021
92.180 94.505% 2.52

Twitter حساب المركز  على تويتر
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KACNDKACND

NATIONALDIALOGUE KACND

نسبة نمو المتابعين نسبة نمو المتابعين 

5,5521,419

 60

17994,192

 4,602

4271,5643,893

 2,760

143

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المتابعين الكلي

عدد الزوار الجدد

عدد 
الفيديوهات

عدد المشاهدات للسناب شات المنشورة

عدد اإلعجابات
عدد مشاهدات 

الفيديوهات
عدد 

المنشورات
عدد 

المنشورات
عدد مشاهدات 

المنشورات

عدد 
المشاهدات

20202020 20212021
5.3042.474 5.5523.893 % 4.7% 57

Snapchat حساب المركز  على سناب شات

Instagram حساب المركز  على إنستقرام

YouTube حساب المركز  على يوتيوب

LinkedIn حساب المركز  على لينكدإن

91,200
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9 - معرض الحوار
يحتوي المعرض على وسائل تفاعلية وتقنيات حديثة تقدم إلى الزائر تجربة فريدة عبر اثنتي 
عشــرة محطة يســتمد في كل منها تجربة مختلفة تســهم في فهم ثقافة الحوار ونشــرها 
وترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع، ويتبع المعرض منـهجيـة تعتمد على تقديـم 
الجوالت المدروسة، بحيث يتفاعـــل فيها الـــزوار ويتحـــاورون حـــول قـيـــم الحوار ومفاهيمه، 
ويســهم في إثـــراء الـــزوار بالـمعـــلومات المتجددة التي تســاعدهم على عرض آرائهم تجاه 
قضايــا تهمهــم مــن خــالل األدوات والوســائل التفاعليــة التي تضمن وصول الرســالة إلى 
الــزوار باختــالف طبقاتهــم الفكرية واالجتماعية. حيــث بلغ مجموع زوار المعــرض )894( زائرًا 
شكل الذكور ما نسبته%70 واإلناث30 %. وعلى الرغم من اإلغالق الذي اجتاح العالم، إال 
أن المعرض اســتقبل )107( من الوفود الزائرة من بريطانيا والكويت وأمريكا ومصر ولبنان 

والسودان وبلجيكا وسوريا واليمن وأسبانيا.

حــرص المعــرض على تفعيل الحضور االفتراضي من خالل الظهور االحترافي على مواقع 
التواصل االجتماعي، وذلك ببناء هوية بصرية جذابة ومميزة، وبنشر محتوى أصيل ومميز، 
باإلضافة إلى التفاعل مع المؤثرين ونشــر أخبار حول زيارتهم، لدعم التفاعل في حســابات 

مواقع التواصل االجتماعي. 

الزوار حسب النوع

30 عائلة107 وفود22 جهة تعليمية

13151037887 194

التعليقاتظهور التغريداتإعادة التغريداإلعجابالتغريدات 

@Dia_Exh

Twitter حساب المعرض  على تويتر
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10 - المشاركات 
تجسيًدا لروح المشاركة المجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع والجهات الحكومية واألهلية 
والجامعــات، مــن خالل الحضــور الفاعل في المؤتمرات واللقــاءات والمعارض بهدف تعزيز 
مفهوم التعايش والوســطية واالعتدال، ونشــر ثقافة الحوار، وتعزيز التالحم الوطني ومن 

أبرز هذه المشاركات:

شــارك المركــز بتقديــم ورقــة علميــة بعنــوان: )تأثيــرات جائحــة كورونــا علــى المجتمــع 	 
السعودي( في منتدى الحوار االجتماعي.

شــارك المركــز بتقديم ورقة عمل في )ملتقى حائل الســنوي لإلبــداع( بدعوة من جائزة 	 
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي في مدينة حائل.

شــارك المركــز بتقديم ورقة عمل فــي اللقاء التعريفي بجائزة الحوار لمنســوبي تعليم 	 
صبيا وطالبها.

تبنــى المركــز مشــروع )نــادي الحــوار( في الجامعــات، لدعــم الحوار في أوســاط طالبها 	 
وطالباتهــا؛ ولنشــر وتنمية مهارات الحــوار، وتفعيل مشــاركتهم المجتمعية، وتمكينهم 
من تحقيق تطلعاتهم، حيث تتضمن برامج مشــروع أندية الحوار في الجامعات: تمكين 
الشباب، طاقات الشباب )منصات(، ابتكار )صناعة المبادرات(، العمل التطوعي ورؤية 
2030، االنتشــار المحلــي، الحضــور الدولــي. وُدشــن خالل العــام 2021م نــادي الحوار 

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

شارك المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب.	 
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مرئيات المركز 
حول التعامل 
مع المعوقات
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في سبيل تحقيق المركز أهداَفُه وطموحاِتِه، يواجه مثَل غيره من الجهات بعض المعوقات 
والصعوبــات التــي يســعى جاهدًا إلى تجاوزهــا والتغلب عليها، ومن أهــم تلك المعوقات 

ما يلي: 

صعوبــة فــي تنســيق الجهــود وتوحيدهــا مــع الجهــات األخرى فــي وضــع البرامج 	 
وتنفيــذ األنشــطة مــع الشــركاء، ولمواجهة ذلك يعمــل المركز علــى تطوير برامجه 
وإعــداد خطــط تفصيليــة هادفة ومحــددة األدوار والمهمــات لبناء شــراكات هادفة 

ومثمرة وتفعيلها مع تحديد األدوار لكل جهه قبل بدء التنفيذ.

كمــا يواجــه المركــز صعوبــة فــي تأميــن حاجتــه مــن الكــوادر البشــرية نظــرًا لزيــادة 	 
المنافســة علــى اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة، والمحافظة عليهم من التســرب 
ال الســتقطاب الكوادر البشــرية  الوظيفــي؛ لــذا يعمــل المركز على إيجاد نظام فعَّ

والمحافظة عليهم، وتهيئة بيئة مناسبة لهم.

صعوبة تأمين موارد ماليه مستدامه، لذا عمد المركز على االستفادة المثلى من 	 
اســتثمار مبانيــه، وكذلــك تقديــم خدماته وبعض نشــاطاته بمقابــل مالي، إضافة 

لترشيد نفقاته.

مرئيات المركز حول التعامل 
مع المعوقات 
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بتوفيــق مــن اللــه تعالــى وفضــل منــه، استطعنا في هذا التقرير رصد وتوثيق كل ما يتسع 
 المجــال لذكــره من األنشــطة والفعاليــات التي نفذها مركز الملك عبــد العزيز  للحوار الوطني 
طــوال العــام 2021م عبر إداراتــه المختلفة والتي ُدعمت  باألرقام واإلحصاءات والمؤشــرات 
في متن التقرير ومالحقه المرفقة، لتعطي  وضوحًا ومصداقية وشفافية أكثر لكل ما حققه 
المركز على أرض الواقع  خالل العام الماضي عبر تتبع ما ُنفذ تنفيذًا كاماًل من خطط وبرامج، 

وما  ُنفذ تنفيذًا جزئيًا، وما لم ُينفذ.  

ق، يزداد فخرنا ويتسارع أملنا بالمزيد من تحقيق اإلنجازات, وكلنا أمل بأن  ومع كلِّ إنجاز يتحقَّ
يحوز كل  ما ورد في هذا التقرير على رضا كل أطياف المجتمع الفكرية، مرحبين  في الوقت 
ذاته بكل المالحظات والنقد اإليجابي الذي من شأنه تطوير العمل وتحسينه،  متطلعين إلى 
استشراف المستقبل بتفاؤل وثقة، واستكمال العمل وتحقيق  تطلعات ورؤى خادم الحرمين 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن، حفظهما  اللــه، ليواصل هــذا الصرح الكبير مســـيرة 
تطـــوره، وتتوالـــى إنجازاُته وإسـهاماُته فــــي تحقيــق أهــداف الوطــن  الكبــرى المتمثلــة فــي 

رؤيــة المملكــة 2030م ، سائلين الله التوفيق والسداد فــي القــول والعمــل. 

خاتمة
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المالحق
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ملحق رقم )1(
نشر نتائج 

االستطالعات 
في وسائل 

اإلعالم

المالحق

آراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع 
القضايا المجتمعية والوطنية

الرجال        

مدى تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية

(%68)عدد المشاركين في االستطالع  
  النساء 

(32%)

(1730)

 

تفاعل إيجابي   

تفاعل محايد 

تفاعل سلبي    

ال أعلم  19%

55%11%

14%
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استطالع آراء الموطنين حول أبرز
 المشكالت التي تواجه المجتمع السعودي

الفقر

الفساد

البطالة

الرعاية االجتماعية

المخدرات

التعليم العام

ضعف األجور والرواتب

مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية

البيئة والتلوث

التعليم العالي

العمالة األجنبية

ضعف االلتزام الديني

حوادث الطرق

انتشار الجريمة

غالء األسعار والمعيشة

تكاليف فواتير الخدمات (الماء والكهرباء والوقود)

التهديدات الخارجية والحروب

أشكال التمييز والتعصب القبلية والطائفية والمناطقية

اإلسكان

المشكالت األسرية

الطالق والعنوسة

مشكالت العدالة وحقوق اإلنسان

مشكالت الخدمات الصحية

خدمات الترفيه 

سوء السلوك العام واألخالق والذوق العام

مشكالت المراهقين 

وسائل التواصل االجتماعي

التغريب والتحرر 

ال يوجد مشكالت ( محايد )

جائحة كورونا

ضريبة القيمة المضافة 

أخرى

منطقةمن وجهة نظرك ما هي أبرز مشكلة تواجه المجتمع السعودي في الوقت الحالي ؟
13

أنثىذكر
الجنس والمنطقة اإلدارية

الفئة العمرية المستوى التعليمي

الدخل الشهري الحالة المهنية

5000 ريال فأقل 

من 5000 إلى 10.000 ريال

من 10.000 إلى 15.000 ريال

من 15.000 إلى 20.000 ريال

20.000 ريال فأكثر

طالب

باحث عن عمل

موظف قطاع عسكري

موظف حكومي مدني

رجل/ سيدة أعمال

ربة منزل

متقاعد

أقل من 20 سنة

من 20 إلى أقل من 30 سنة

من 30 إلى أقل من 40 سنة

من 40 إلى أقل من 50 سنة

60 سنة فأكثر

الثانوية العامة فأقل

 دبلوم

بكالوريوس

درجة الماجستير

درجة الدكتوراه
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هل لديك أبناء أعمارهم أكبر من     سنة و سيدرسون  
حضوريا (في التعليم العام أو الجامعي)؟ 

هل أخذت اللقاح ضد كورونا؟ 

إذا كان لديك أبناء أكبر من     سنة هل أخذ أبناء اللقاح؟ 

نعم كلهم أخذوا اللقاح 

بعضهم أخذ اللقاح 

لم يأخذ اللقاح منهم أحد 

مامدى تخوفك من أن تتسبب الدراسة الحضورية  بإصابات الطالب بكورونا؟ 

مامدى ثقتك أن وزارة التعليم ستتخذ كافة اإلجراءات  االحترازية التي تضمن سالمة الجميع،معلمين وطالبا؟ 

(68%)
(68%)
(68%)

غير خائف إطالقاغير خائف إلى حد ما    محايد  خائف إلى حد ما  خائف جدا

   28%   28%   28%    28%    28%

غير خائف إطالقا  غير خائف إلى حد ما    محايد  خائف إلى حد ما  خائف جدا

   28%   28%   28%    28%    28%

مامدى تخوفك من أن تتسبب الدراسة الحضورية بانتشار  كورونا في المجتمع؟

 غير واثق إطالقا  غير واثق إلى حد ما    محايد  واثق إلى حد ما  واثق جدا

   28%   28%   28%    28%    28%

 هل تفضل أن يدرس ابنك عن بعد أو حضوري؟  

(%68) عن بعد 
(68%)

استطالع آراء المواطنين حول 
 العودة للمدارس في زمن كورونا 

نعم        

ال           
54%
46%

نعم        

ال           
54%
46%
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حضوري 

12

12

الرجال        
(68%)

  النساء 
(32%)
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21% 56%

9%

1319

 كم عدد المناطق اإلدارية في المملكة ؟ 

  منطقة 13

  اكثر انجاز وطني خالل العامين الماضيين يشعرني بالفخر 

التعامل مع أزمة كورونا

تقدم المملكة للمركز الخامس عالميًا
 في 

 تسارع تقدم خدمات الحكومة االلكترونية

رئاسة المملكة لقمة دول العشرين

 تنويع المحافظ االستثمارية وتطوير

جهود المملكة في تعزيز النزاهة

استطالع اليوم الوطني السعودي

هـ
66%

35%

55%

3%

2%

وصف البنك الدولي للمملكة أنها“الدولة األكثر
تقدما في اصالح األنظمة المتعلقة بالمرأة 3%”

6%

متى تم فتح الرياض ؟

2665747 11 966+المركز الوطني الستطالعات الرأي العام +966 11 2665778 ncpop@kacnd.org @ksaopinionswww.ncpop.org.sa

سرعة االنترنت

35%45%

إجابة صحيحة

34%

إجابة غير صحيحة

إجابة صحيحة

خيارات متعددة

خيارات متعددة

1021

مثل أبشر وتوكلنا وناجز وغيرها

صندوق االستثمارات العامة

إجابة غير صحيحة
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استطالع رأي حول

  القراءة لدى السعوديين  

1036

2021

 سلوكيات

 الرياض

عسير

المدينة المنورة

القصيم المنطقة الشرقية

تبوك
حائل

نجران

الباحة

الجوف
الحدود

الشمالية

مكة المكرمة

36

جازان

13.6%

22.5%

22.2%

10.4%

10.7%

3.2%

4.1%

3.3%
3.2%

1.8%
1.7%

1.9%
1.4%

المناطق
الفئة العمرية

30 سنة إلى أقل 39

40 سنة إلى أقل 49

50 سنة فأكثر

أقل من 20 سنة

20 سنة إلى أقل 29

1.0 %

6.3 %

31.8%

40.4

20.5

%

%

المستوى التعليمي

دكتوراهماجستيردبلوم بكالوريوس 24.0%
10.4%

 الثانوية العامة
%1.4%7.2%60.8%6.6فما  دون
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متابعة المجتمع السعودي

الأحيانًانعم

في المقاهيفي المنزل
واالستراحات 

 في وسائل
 اإلعالم والتواصل

االجتماعي

الحضور في
الملعب 

المستوى التعليمي

دكتوراهماجستيردبلوم بكالوريوس

32%
 الثانوية العامة

فأقل

6.6%7.2%1.4%

أناث  ذكور
7426

 االهتمام بمباريات كرة القدم ومتابعتها 

2021

451441

 أين يشاهد السعوديون مبارايات  كرة القدم

712153

51%8%7%2%

؟
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  لكرة القدم 

1299
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جودة الحياة لدى كبار السن

مدة جمع
عدد  البيانات

المشاركين
إناث  ذكور            1015

75%25%

36%44%21%

72%

ساعة48

 غير ملتزمين 
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 التزام متوسطالتزام عالي

%22 فقط عند المناسبات %6   اليهتمون بأناقتهم  يهتمون بأناقتهم 

ضعيف عالي   متوسط53%

االهتمام بالمظهر لدى كبار السن 

االلتزام بالغذاء لدى كبار السن

االهتمام بحضور  الفعاليات الترفيهية
 أو الذهاب الى المطاعم أو الكافيهات

 
29%18%
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تعرضوا لظاهرة التسول االلكتروني 48%

67%33% التسول الواقعي في 
األماكن العامة

آراء المواطنين حول التسول 

أكثر أنواع التسول الذي تعرضوا له
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مدة جمع

المشاركينساعة48

1136           

من المواطنين73%

 يرون أن ظاهرة التسول في االماكن 
العامة قد قلت عما كانت علية قبل عشر سنوات 

إنـاث ذكــــــور
7822

التسول االلكتروني

 البيانات
عدد 

الواقعي وااللكتروني
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ملحق رقم )2(

عدد المشاركينالعنوان

281الرسائل البصرية .. وقوتها اإلعالمية

187اعقلها وتوكل

679المرأة في القيادة

318التصنيفات اإلقصائية وآثارها على الوحدة الوطنية

123ذا الين

2723التخطيط الشخصي االحترافي

1045إسهامات المرأة في تحقيق التنمية في ظل رؤية المملكة 2030

2512التنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

3340دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030

2595اليوم العالمي للعمل اإلنساني

1632العمل الخيري ورؤية المملكة 2030

1000دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030

40إثنينية الحوار عطاء وطن

اإلثنينيات المنفذة خالل العام 2021م
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ملحق رقم )3(

عدد العنوان
المشاركين

68ديوانية الحوار: ثقافة الحوار والتسامح لدى الشباب

34ديوانية الحوار: المعارف الرقمية وتأثيرها في المجتمع

118ديوانية الحوار: توظيف الحوار في العالم الرقمي

19ديوانية الحوار: تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الشباب

217لقاء حواري: دور الحوار في تعزيز األمن اإللكتروني

52ديوانية الحوار: خطوات نحو.. نهاية الجائحة

20ندوة ثقافية: الكينونة البنائية في التمازج بين الثقافة والحوار

67ملتقى مكة الثقافي: اإلبداع في الحوار الرقمي

ديوانية الحوار: ثقافة الحوار ودورها في ترسيخ قيمة التراث اللغوية 
68والثقافية

ملتقى مكة المكرمة اللقاء السابع: تأثير المعرفة الرقمية في مستوى 
73إنجاز الوزارات الحكومية

120ديوانية الحوار: االختالف والتعايش السلمي

112ديوانية الحوار: دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030

20مقهى الحوار: تعزيز لغة الحوار والتعايش بين الشباب 

عدد العنوان
المشاركين

191ديوانية الحوار: تنمية الحوار لدى الشباب ودورها في التواصل الحضاري

83ديوانية الحوار: تأثير الحوار الرقمي في العملية التعليمية

ديوانية الحوار: تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب في ظل المتغيرات 
94المعاصرة

الملتقى الحواري الرابع للمرأة بينبع: المرأة السعودية ريادة وتمكين في 
19رؤية 2030

39ملتقى مكة الثقافي: الثقافة الرقمية وعملية التحول الوطني

299ملتقى مكة الثقافي: تأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية

30لقاء حواري: دور الشباب للوصول إلى حوار حضاري

289لقاء حواري: الحراك الثقافي في مواقع التواصل االجتماعي

71لقاء حواري: فكر آمن لوطن آمن

59مقهى حواري: الحوار األسري

242ملتقى مكة المكرمة اللقاء الثامن: المواطنة الرقمية

مقهى الحوار: كيف يسهم أفراد المجتمع ومؤسساته في نشر ثقافة 
20الحوار 

20ديوانية الحوار: الحوار الصحي )ثقافة الدواء واستخدام العقاقير الطبية(

الملتقيات والديوانيات الحوارية المنفذة خالل العام 2021م
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عدد العنوان
المشاركين

79مقهى حواري: الحوار مع أصحاب الهمم

70مقهى حواري: لقاح كورونا كوفيد 19

20لقاء حواري: مهارات التواصل لدى الشباب

20لقاء حواري: ثقافة الحوار والتواصل االجتماعي لدى الشباب

20لقاء حواري: التواصل في بيئة العمل

لقاء حواري: دور اإلعالم في تعزيز الحوار البناء بين أفراد 
83المجتمع

لقاء حواري: حوارات أسرية لجودة حياتية وفق رؤية المملكة 
2030477

لقاء حواري: دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق 
60أهداف التنمية المستدامة

لقاء حواري: لقاء ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين 
30الشريفين "طموحات ومنجزات"

20لقاء حواري: كيفية تعزيز المهارات القيادية لدى الشباب

عدد العنوان
المشاركين

642ديوانية الحوار: فكر آمن لمجتمع آمن

20لقاء حواري: ثقافة الحوار والتواصل لدى الشباب

40لقاء حواري: منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية

20لقاء حواري: مهارات التواصل لدى الشباب

596لقاء حواري: الشباب والمواطنة الرقمية

لقاء حواري: دور المرأة السعودية في بناء الوطن.. ماضًيا 
20وحاضًرا ومستقباًل

20لقاء حواري: الحوار اإليجابي ودوره في تعزيز التسامح

20لقاء حواري: حاور فكري دون إعاقتي

20لقاء حواري: مفاهيم إسالمية في التسامح والتعايش

الملتقيات والديوانيات الحوارية المنفذة خالل العام 2021م
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