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»ال يراودني أدنى شك أن إنشاء المركز وتواصل الحوار تحت رعايته سوف يكون 
بإذن اهلل إنجازاً تاريخيًا يسهم في إيجاد قناة للتعبير المسؤول سيكون لها 
أثر فعال في محاربة التعصب والغلو والتطرف ويوجد مناخًا نقيًا تنطلق منه 

المواقف الحكيمة واآلراء المستنيرة«
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مــركـز 
الملك عبد العزيز 

للحوار الوطني

هيئة وطنية أنشئت بموجب األمر السامي الكريم برقم )339 / م( في تاريخ 
24 / 5 / 1424هـ الموافق )25 / 7 / 2003م( سعيًا إلى نشر ثقافة الحوار بين أفراد 
الشرعية،  للثوابت  وترسيخًا  الحياة،  أساليب  من  أسلوبًا  وجعله  المجتمع، 
وتجسيداً للوحدة الوطنية وأمنها، وتفعيل ذلك المشروع الرائد في مناقشة 
القضايا المهمة التي تتصل بالوطن والمواطن، أماًل في تضافر الرؤى والفكر 

في تحقيق التقدم والرقي والغايات واألهداف السامية.
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كلمة معالي 

األميـــن 
العــــــام

يعد الحوار أحد أهم األساسيات التي تساهم في تقدم األمم ونموها فكريًا وحضاريًا، 
وهذا هو ما يعمل عليه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من أجل نمو وازدهار 

مجتمع متكامل بجميع أطيافه الفكرية.
أقدم  أن  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  الملك  مركز  في  زمالئي  واسم  باسمي  يسّرني 
رئيس  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لمقام 
عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  العهد  ولولي  الوزراء،  مجلس 
آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولولي ولي العهد صاحب السمو 
الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  مقرن  األمير  الملكي 
لمركز  السنوي  التقرير  الشريفين،  الحرمين  لخادم  الخاص  والمبعوث  المستشار 
به  قام  ما  أبرز  يوضح  الذي  1435هـ   /  1434 للعام  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  الملك 
عام  خالل  الحوار  ثقافة  لدعم  نفذت  وبرامج  أنشطة  من  إنجازه  تم  وما  المركز 

التقرير فيما يقع ضمن اختصاصه ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.

األمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
 فيصل بن عبد الرحمن بن معمر          

الحوار أساٌس مهم 

لتقدم الوطن



14

المقدمة

20
14



15

يحظى مركز الملك عبد العزيــز للحـوار الوطني بدعم ورعاية خادم الحرميـــــن الشريفيــن 
العزيز، وسمو ولي عهده األميــن صاحــب السمو الملكي األميـــــر  الملك عبد اهلل بن عبد 
النائــب  العهد  الدفاع، وسمو ولي ولي  الوزراء، وزير  نائب رئيس مجلس  العزيز  سلمان عبد 
الحرميـــن  لخادم  الخــاص  والمبعـوث  المستشــار  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  الثـــاني 
ليخطو  اهلل-  -حفظهم  العزيز  عبد  بن  مقرن  األميــر  الملكي  السمو  صاحب  الشريفيــن 
واالعتدال  التسامح  قيم  من  عليه  ينطوي  وما  الحوار  ثقافة  نشر  صوب  واثقة  خطوات 
للتعبير  قناة  باعتباره  الشريفين  الحرمين  خادم  رؤية  وفق  يعمل  أنه  كما  والوسطية، 

المسؤول لطرح التصورات والرؤى حول مختلف القضايا الوطنية.

يسـر مركـز الملك عبد العزيز للحــوار الوطني أن يضع بين أيديكم تقريـره السنوي لعـام 1434 
– 1435 هـ، الذي يقدم صورة شاملة ألبرز البرامج الحوارية والفكرية والتثقيفية التي تمت في 
يبذلها  التي  والجهود  المجتمع،  شرائح  مختلف  تستهدف  التي  الحوارية  والفعاليات  المركز، 

لتحقيق نجاحات متميزة ونقلة نوعية وتفاعلية، لجعل الحوار سلوكًا وأسلوبًا للحياة.

يبرز التقرير اللقاءات الفكرية ونشاطات المركز موضحًا التوجه صوب قراءة الخطاب الثقافي 
والتربوي،  المجتمعي،  كالحوار  المتنوعة:  التدريبية  برامجه  عقد  ومواصلة  المملكة،  في 
مع  التفاهم  ومذكرات  الشراكات  عقد  مواصلته  عن  فضاًل  الشبابية،  وبرامجه  واألسري، 
استثمار  على  والتركيز  والمطبوعات،  الدراسات  وإصدار  واألهلية،  الحكومية  المؤسسات 
مع  التواصل  في  اإلنترنت  شبكة  على  اإللكترونية  مواقعه  خالل  من  الجديد  اإلعالم  آليات 

مختلف الفئات خصوصًا فئة الشباب. 

تلك الجهود المبذولة من أجل تنشيط برامج المركز وتفاعل جميع أفراد المجتمع معها، 
تدل داللة واضحة على أن الوعي االجتماعي قد أصبح أكثر نضجًا لثقافة الحوار، وأكثر مشاركة 
والتقويم  التقييم  على  يحفز  الذي  األمر  وهو  الوطنية،  القضايا  مناقشة  في  ومالمسة 
اآلخر، خصوصًا مع  الرأي والرأي  الحوار في مكانٍة تحترم  يبقي  أن  الدائمين لكل ما من شأنه 

اقتراب االحتفالية التي يعتزم المركز إطالقها بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه.

واهلل ولي التوفيق،،،
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الرؤية
حياة  وأسلوب  تعامل  منهج  الحوار  يكون  أن 

لكل مواطن سعودي.

الرسالة
وأن  وتعزيزها  المجتمع  في  الحوار  ثقافة  نشر 
في  المسؤول  للتعبير  موثوقة  قناة  نكون 
ووسائل  آليات  وفق  الوطنية  القضايا  مختلف 
فعالة مبنية على الوسطية واالعتدال واحترام 

التعددية والتنوع لتعزيز الوحدة الوطنية. 
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•  ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق 	
المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

• مناقشة القضايا الوطنية من اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية، 	
وتربوية، وغيرها، وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته.

• اإلسهام 	 على  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المجتمع  أفراد  تشجيع 
والمشاركة في الحوار الوطني.

• الوسطية 	 المبني على  الصحيح  الخطاب اإلسالمي  اإلسهام في صياغة 
واالعتدال.

• اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع.	

• وضع رؤًى استراتيجية لموضوعات الحوار الوطني.	

أهداف المركز
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اللقاءات 
والمؤتمرات 

والندوات

20
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اللقاءات
أوالً: لقاءات الخطاب الثقافي

الحوار  الوطني على تعزيز ثقافة  العزيز للحوار  الملك عبد  عمل مركز 
سلسلة  بتنظيم  الفكرية،  وتوجهاته  وشرائحه  المجتمع  أطياف  بين 
السعودي تم من خاللها  الثقافي  الخطاب  الفكرية حول  الحوارات  من 
السعودية  العربية  المملكة  في  والثقافة  الفكر  رموز  من  عدد  دعوة 

لمناقشة موضوعات مختلفة، كان من أهمها:

الخطاب الثقافي السعودي السادس: 

في  االجتماعي(  التواصل  مواقع  في  الثقافي  )الحراك  عنوان:  تحت  ُعقد 
الموافـــق  / 1434هـ  األولى  جمادى   /  29-28 بتــاريـــخ  الـدمـام،  مدينـــة 

)9– 10 / 4 / 2013م(.

تناول اللقاء المحاور التالية:

المحور األول: الحراك الثقافي في شبكات التواصل االجتماعي.

المحور الثاني: لـغة خطاب ثقافة التواصل االجتماعي.

المحور الثالث: ماذا يريد المجتمع السعودي من هذا الخطاب؟

المحور الرابع: المستقبل المأمول لخطاب التواصل االجتماعي.
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الخطاب الثقافي السعودي السابع: 
على  وأثرهـــا  الفكريــة  )التصنيفات  عــنــوان:  تحت  ُعقد 
بتاريـــخ  الريــاض،  مدينــة  في  السعودي(  الثقافي  الخطاب 

25 – 26 / 12 / 1434هـ الموافق )30 – 31  / 10 / 2013م(.

تناول اللقاء المحاور التالية: 

الخطاب  في  وواقعها  الفكرية  التصنيفات  األول:  المحور 
السعودي.

الخطاب  في  الفكرية  التصنيفات  مغذيات  الثاني:  المحور 
الثقافي السعودي.

المحور الثالث: آثار التصنيفات الفكرية على الوحدة الوطنية، 
ومسؤولية النخب السعودية في هذا الشأن.

التمحور  يتجاوز  ثقافيًا  خطابًا  نبني  كيف  الرابع:  المحور 
الوحدة  ظل  في  الفكري  والتعايش  الحوار  نحو  والتصنيف 

الوطنية؟

الخطاب الثقافي السعودي الثامن: 
الفكرية  التصنيفات  )تداعيات  عنوان:  تحت  ُعقد 
بتــاريــخ  جــدة،  بمدينــة  الوطنيــة(  الوحــدة  على 

25 - 26 / 4 / 1435هـ الموافق )26-27 / 2 / 2014م(.

تناول اللقاء المحاور التالية:

السلبية  بين  الفكرية  التصنيفات  األول:  المحور 
واإليجابية.

الفكرية  التصنيفات  دوافــــع  ــي:  ــثــان ال الــمــحــور 
ومحركاتها.

الفكرية  التصنيفات  انعكاسات  الثالث:  المحور 
على السلم االجتماعي والوحدة الوطنية.

الــوطنيــــة  الـرابـع: كيـف نعـــزز وحدتنـــــا  المحـور 
فـــي إطـــــــار التنــــوع الفكـــــري فــــي مجتمعنــــــا 

السعـــودي؟
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ثانيًا: لقاء تطوير مسيرة الحوار الوطني واستشراف مستقبله
مسيرة  تطوير  إلى  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  الملك  مركز  من  سعيًا 
إنشاء  من  سنوات  عشر  )بعد  مستقبله،  واستشراف  الوطني  الحوار 
المفكرين  مــن  نخبة  بمشاركة  ــقــاءات  ل ــدة  ع عقد  تــم  الــمــركــز( 
تناولت  حيث  العام،  بالشأن  المهتمين  ومن  واألدبــاء  واألكاديميين 

اللقاءات واقع الحوار ومستقبله وسبل تطويره.

اللقاء األول:
عقد اللقاء األول في مدينة الخبر، بتاريخ 4 / 1 / 1435هـ )7 نوفمبر 2013م(.

محاور اللقاء:

المحور األول: واقع نمو ثقافة الحوار في المجتمع السعودي.

المحور الثاني: تقويم برامج المركز.

المحور الثالث: استشراف المستقبل.

اللقاءات
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اللقاء الثاني: 
/ 5 / 1435هـ  الثاني في مدينــة جــدة، بتاريــخ 19  اللقــاء  عقد 

)20 / 3 / 2014م(.

محاور اللقاء:

السعودي  المجتمع  في  الحوار  ثقافة  واقع  األول:  المحور 
وسبل تطويره.

المحور الثاني: فاعلية اللقاءات الوطنية والخطاب الثقافي.

المحور الثالث: استشراف مستقبل المركز.

اللقاء الثالث: 
الريــــاض بتاريــــخ  الثالث في مدينــة  اللقـــاء  عقد 

16 / 7 / 1435 )15 / 5 / 2014م(.

محاور اللقاء:

الوطنية  اللقاءات  مشروع  تقويم  األول:  المحور 
الثقافي  الــخــطــاب  وسلسلة  الــفــكــري  لــلــحــوار 

السعودي.

المحور الثاني: سبل نشر ثقافة الحوار في المجتمع 
خصوصًا،  الشباب  أوساط  وفي  عمومًا،  السعودي 

وتقويم مشروع التدريب على ثقافة الحوار.

من  المركز  مستقبل  استشراف  الثالث:  المحور 
المختلفة  القطاعات  مع  الشراكات  تعزيز  خالل 

وتوصيات للمستقبل.
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المؤتمرات
والنـــدوات

ثالثًا: المؤتمرات والندوات
للوصول  بالمركز  العمل  ركائز  من  ركيزة  والندوات  المؤتمرات  تعد 
معالجة  خالل  من  المجتمع  شرائح  مختلف  إلى  وأهدافه  برسالته 
ولم  والمجتمعية،  والحوارية  الفكرية  بالجوانب  العالقة  ذات  القضايا 
يقتصر دور المركز في ذلك على المستوى المحلي، بل تجاوز ذلك إلى 

المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.

مؤتمر الشباب الدولي للتطوع والحوار
منظمة  تنفذه  الذي  والسالم  للحوار  اهلل  عبد  الملك  برنامج  ضمن 
من  بتمويل  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمــم 

حكومة المملكة العربية السعودية.
تم تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم السعودية 
ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومنظمة اليونسكو، ويهدف 
إلى تبادل التجارب واآلراء ووجهات النظر بين الشباب المشاركين من 
المختلفة، وكذلك تقديم عروض وقصص نجاح وطرح  العالم  أقطار 
مناقشات في مجالي التطوع والحوار. كما أقيم على هامش المؤتمر 

معرض يتم فيه عرض نماذج من مشروعات التطوع الشبابية.

أهداف المؤتمر
اإلبداعية . 1 وإمكاناتهم  للشباب،  التطوعي  العمل  قنوات  اكتشاف 

ذات الصلة، كقوة بناء تؤدي إلى التكافل االجتماعي، والتسامح، وإلى 
أشكال جديدة من القيادات الشابة.

الشباب . 2 واحتياجات  تطلعات  تلبي  التي  والسبل  المستقبل  رسم 
مشاعر  تعزز  والنجاح  األمل  مع  التي  النمو  فرص  من  وتمكينهم 

المواطنة واالنتماء.
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من . 3 للشباب،  التطوعي  للعمل  جديدة  مسارات  تحديد 
أجل تعزيز الحوار بين الثقافات من أجل استخدام شبكة 

اإلنترنت، ووسائل اإلعالم االجتماعية األخرى.
توسيع نطاقات الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين . 4

المؤسســات  لتشمل  وكوبنهــاغـن(  الـربــاط  )مؤتمرات 
والجمعيات  الحكوميـــة،  غيـــــر  والمنظمات  الخيريـــة، 
الخاص  القطاع  من  وأيضًا  القائمة  والشبكات  التطوعية، 

وبالتالي إعطاء المزيد من الزخم لهذه العملية.

تاريخ االنعقاد ومقره:
من )3-5( ديسمبر 2013 في فندق االنتركونتيننتال جدة.

دعوة الشباب من مناطق المملكة
الشباب  دعوة  تم  بالمركز  البيانات  قاعدة  إلى  العودة  بعد 
مراعاة  مع  بالمؤتمر  للمشاركة  المملكة  من  والشابات 
الجنسين  بين  والتوازن  للمشاركين  المناطقي  التوزيع 
تم  ذلك  على  بناء  التطوعي  العمل  طبيعة  في  والتميز 
في  مناطق   )7( من  شابة  و)32(  شاب   )36( عدد  اختيار 

المملكة.

دعوة الشباب من جميع أنحاء العالم 
للتطوع  عالمية  ومنظمات  جهات  اليونسكو  خاطبت 
مشاركين  لترشيح  العالم  كل  في  مكاتبها  طريق  عن 
الذاتية  السير  مراجعة  بعد  المؤتمر.  لحضور  ومشاركات 
التي أرسلت من قبل هذه المنظمات تم اختيار المميزين 
مديري  اختيار  تم  كما  الجلسات  في  كمتحدثين  منهم 
عدد  المجال.  هذا  في  خبراتهم  على  بناء  منهم  جلسات 
دعوة  تم   .)16( المتحدثين  وعــدد   )4( الجلسات  مديري 

الشباب من )33 دولة( من جميع أنحاء العالم بعد 
باريس  في  اليونيسكو  مكاتب  من  ترشيحهم 
وبيروت بناء على خبراتهم التطوعية للمشاركة 
الترشيحات  هذه  ومراجعة  وتم  المؤتمر  وحضور 
للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  الرأي من قبل  وإبداء 
بالمركز. عدد المشاركين العرب)30( من )14( دولة 
عربية. واألجانب )27( من )23( دولة. وقد روعي في 

االختيار التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين.

المنظمات المشاركة
تنظيم  في  ودولية  محلية  جهات  عدة  شاركت 

هذا المؤتمر وهي:
- وزارة التربية والتعليم

- مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني
- منظمة اليونسكو العالمية

كما شارك بالحضور: 
هيئة التطوع في األمم المتحدة. 5
منظمة الكشافة العالمية. 6
مجلس شباب أمارة مكة المكرمة. 7

المعرض المصاحب
المؤتمر  في  المشاركة  الجهات  مع  التنسيق  تم 
كذلك  المعرض  في  لها  تعريفية  أركــان  إلقامة 
داخل  التطوعية  الجهات  أهــم  مع  التواصل  تم 

المملكة لدعوتهم للمشاركة في المعرض. 
مجمل عدد الجهات التي شاركت في المعرض )5 

جهات( عالمية و)16( جهة محلية.

المؤتمرات والندوات 
ركيـزة من ركائـز 

العمل بالمركز
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المؤتمرات والندوات الدولية:

نظم المركز وشارك في عدد من الندوات العالمية كان من أهمها:
الصين . 1 وجمهورية  السعودية  العربية  المملكة  بين  علمية  ندوة 

مكتبة  مع  بالتعاون  2014م(   /  4  /  10( 1435هـ   /  6  /  9 بتاريخ  الشعبية، 
الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

منتـدى جـدة االقتصـــادي في مدينــة جدة، بتـاريــخ 16-18 / 5 / 1435هـ . 2
)18-20 / 3 / 2014م(.

لقاء الحوار السعودي البريطاني في مكتبة الملك عبد العزيز العامة . 3
في الرياض، بتاريخ 23 / 4 / 1434هـ )6 / 3 / 2013م(.

والعدالة . 4 والتنمية  الديمقراطية  ــداء  ن العربي:  )العالم  مؤتمر 
أقيم في مكتبة اإلسكندرية بجمهورية مصر  االجتماعية(، والذي 

العربية، بتاريخ 1 / 6 / 1435هـ )2-4 / 4 / 2014م(.

القيادة، . 5 والتعاطف في  المحبة  اإلنسانية« قوة  الثاني»روح  المنتدى 
ريكافيك-ايسلندا 10-12 ابريل 2014

ندوة »مهارات الحوار بين الثقافات« الذي نظمته منظمة اليونسكو . 6
في مدينة بيروت بدولة لبنان بتاريخ 16-17 / 6 / 2014م.
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المؤتمرات والندوات المحلية:
شارك المركز في عدد من المؤتمرات والمحافل المحلية، 
من  المملكة،  أنحاء  مختلف  في  الندوات  من  عدداً  ونظم 

أهمها:
التربوي( . 1 و)الحوار  الطفل(،  مع  )الحوار  مشروعي  عرض 

بوزارة التربية والتعليم.

ندوة، »دور المملكة وجهود خادم الحرمين الشريفين . 2
المنورة  بالمدينة  الثقافات«  بين  الحضاري  الحوار  في 

1434هـ )2013م(.

ـــدوة الــحــوار الــوطــنــي، جــدلــيــة األســئــلــة واإلجــابــات . 3 ن
بالمنطقة  المركز  ــرع  ف أقامها  الــتــي  والــمــخــرجــات 
هـ   1435  /  4  /  29 بتاريخ  صفوى  محافظة  في  الشرقيـة 

)1 / 3 / 2014م(.

بالمدينة . 4 طيبة  بجامعة  الحضاري  للحوار  طيبة  ندوة 
المنورة بتاريخ 18 / 12 / 1434هـ )23 / 10 / 2013م(.

بمعرض . 5 االفتراضي  المجتمع  في  اآلخر  مع  الحوار  ندوة 
بتاريـــخ  الريـــاض  للكتـــاب فـي مدينــة  الدولي  الريــاض 

7 / 5 / 1434هـ )19 / 3 / 2013م(.

المخدرات . 6 لمكافحة  الثانية  اإلقليمية  الندوة 
وتبادل المعلومات، 30 ابريل-2 مايو 2013م.

محاضرة بعنوان »الحوار الحضاري« لمنسوبات . 7
الجامعة السعودية اإللكترونية، 16 / 4 / 2014م.

الملتقى التوعوي الحقوقي األول الخاص بـ)آلية . 8
التعامل مع حاالت العنف( اإلثنين 20 / 5 / 1434هـ 

الموافق 1 / 4 /2013م.

على . 9 التدريب  »نــمــوذج  بعنوان  عمل  ــة  ورش
للحوار  عبدالعزيز  الملك  مركز  فــي  الــحــوار 
 20-17 فيينا  اآلخـــر،  ــورة  ص مؤتمر  الوطني« 

نوفمبر 2014م.

األســرة . 10 قــيــادة  فــي  الــمــرأة  »دور  عمل  ــة  ورق
في  واعدة  خطوة  ملتقى  في  قدمت  بالحوار« 

القطيف 4 / 4 / 2014م.
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الدراسات 
والبحــوث
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الدراسات 
والبحــوث

من  نمطًا  وجعله  السعودي  المجتمع  في  الحوار  ثقافة  نشر  يعد 
مركـز  أهــداف  من  ونوعيـــًا  استراتيجيــًا  هدفًا  العامــة  الحيــاة  أنماط 
الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والذي يسعى إلى تجسيده من خالل 
المجاالت  مختلف  في  والمستقبليــة  الحالية  المجتمع  قضايا  تبنيه 
)االقتصاديـــة، والسياسيــة، واالجتماعيــة والثقافيــة( من خالل نخبــة 
والكفاءات  البرامج  إلى  إضافة  المتميزين،  والباحثين  العلمــاء  من 
والملتقيات التي عقدت في طور اإلعداد سعيًا إلى تحقيق أهداف المركز 

من خالل ما يقدمه من أنشطة وفعاليات وبرامج.
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أواًل: اإلصدارات 
ــي إصــــدار الــبــحــوث والـــدراســـات  ركـــز الــمــركــز ف
المستخلصات  على  الــعــام  ــذا  ه المتخصصة 
موضوعات  تناولت  التي  والبيليوجرافيا،  العلمية 
تسهياًل  واإلنجليزية  العربية  المكتبة  في  الحوار 
في  علمية  بحوث  بإجراء  والمهتمين  للباحثين 

هذه الموضوعات،

المؤلف الكتاب م

د. عبد الرحمن فراج حوار الحضارات قائمة بيليوجرافيا باإلنتاج 
الفكري العالمي المنشور باللغة اإلنجليزية 1

د. سلطان الثقفي بيليوجرافيا ومستخلصات دراسات وإصدارات 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 2

إدارة الدراسات والبحوث هموم الشباب وآمالهم الواقع والتطلعات 
)تحليل محتوى( 3

جدول رقم )1( يوضح إصدارات المركز لهذا العام
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ثانيًا: البحوث والدراسات العلمية
تبناها  التي  العلمية  والــدراســات  البحوث  نتائج 
نشر  فــي  ملحوظًا  إســهــامــًا  ساهمت  المركز 
القضايا  العلمي، ومعالجة كثير من  البحث  ثقافة 
واضحة  تتجلى  والتي  المجتمعية،  والمشكالت 
إلى  إضافة  متنوعة،  إصــدارات  منظومة  خالل  من 
تناقش  التي  العلمية  البحوث  تحكيم  مهمة 
طبعاتها  واعتماد  الــحــوار  قضايا  موضوعاتها 

لتكون من قائمة إصداراته.

ثالثًا: استبانات البحوث
يتقدم عدد من طالب الدراسات العليا وطالباتها 
تطبيقها  قبل  البحثية  استباناتهم  بــعــرض 
عمليًا على المركز ألخذ مالحظات المتخصصين 
البحوث  تدعيم  فــي  تسهم  التي  ومرئياتهم 

وتقويتها.

الباحث البحث م

صالح اليامي
دراسة: مهارات الحوار اإليجابي وعالقتها بالتوافق 
الزوجي وبعض المتغيرات البيليوجرافية لدى عينة 

من المعلمين بمنطقة نجران
1

سرى العليان دراسة: دور رياض األطفال في تنمية 
مهارات الحوار لدى الطفل 2

سارة القحطاني وسائل الحوار األسري ومعوقاته 3

نوعه عنوان البحث م

استبانة اتجاهات المرشد الطالبي في تطبيق الحوار في 
المؤسسات التعليمية 1

استبانة
االحتياجات التدريبية لتنمية مهارات الحوار التربوي 
لدى مديرات مدارس التعليم العام باألحساء من 

وجهة نظرهن
2

جدول رقم )2( يوضح البحوث التي تمت لعام 1435هـ

جدول رقم )3( يوضح االستبانات البحثية للعام 1435هـ
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رابعًا: رسائل في الحوار 
المهمة  المشروعات  من  هو  الحوار  في  رسائل  مشروع 
التي أطلقها المركز عن طريق إصدار سلسلة من الكتيبات 
واضح  بأسلوب  بالحوار  متعلقة  عدة  موضوعات  تناقش 
يالئم شرائح القراء كافة، لتحقيق الهدف والغاية السامية 

للحوار.

المستكتبون
والمفكرين  والمثقفين  المستكتبين  عدد  بلغ 
سلسلة  لــمــشــروع  مخاطبتهم  تمت  الــذيــن 
رسائل في الحوار 23 مستكتبًا ومستكتبة، إضافة 
الجامعات  فــي  األقــســام  رؤســـاء  استكتاب  إلــى 

الحكومية التالية:

• جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.	

• جامعة الملك فيصل باألحساء.	

• جامعة أم القرى.	

• جامعة طيبة.	

المحكمون
قامت اللجنة بإعداد قائمة تصل إلى )120( ُمحكمًا 
لتحكيم  التخصصات  مختلف  مــن  ومحكمة 
االستعانة  تم  وقد  اللجنة،  إلى  تقدم  التي  البحوث 

بعدد )12( محكمًا خالل هذا العام. 

رقم اإلصدار المؤلف الكتاب م

 )14( د. فيصل بن سعود الحليبي  حوارك مع زوجك  1

)15( د. محمد بن علي العتيق  التعصب الرياضي، أسبابة
وآثاره وسبل معالجته بالحوار  2

)16( أ. عبد العزيز بن فهد الدهاسي وللصورة كلمة فلتثر حوارتنا  3

)17( د. أسماء بنت راشد الرويشد  الحوار الدعوي، مفاهيم وتطبيقات  4

)18( أ.د. محمد بن عبد العزيز المبارك عشرون قاعدة فقهية ـ تشكل 
حواراتك  5

جدول رقم )4( يوضح الكتب التي صدرت عن هيئة تحرير 
سلسلة رسائل في الحوار خالل عام 1435هـ

20
14
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سابعًا: قاعدة بيانات الباحثين
انطالقًا من إدراك إدارة الدراسات والبحوث بالمركز أهمية البحث العلمي في التنمية وفي كل مجاالتها، سواء 
كانت اقتصادية أم اجتماعية، تسعى اإلدارة إلى تبني واستقطاب المتميزين في كل المجاالت والمشاركة في 
العلمي  البحث  النابهين في مجاالت  التقنية لتحقيق االستفادة القصوى من جهود  صناعته، واستثمار وسائل 
بأيسر الطرق وأدقها، من خالل إنشاء قاعدة بيانات الباحثين والمفكرين لالستفادة من خبراتهم وتميزهم في 

مجال البحث العلمي والتعاون في وضع منظومة استراتيجية للبحث العلمي وفق مراحل عمل محددة.

ففي المرحلة األولى تم جمع مـا يقــارب )86( سيـرة ذاتية للباحثات و)97( سيــرة ذاتيــة للباحثيــن في المنطقة 
الوسطى والشرقية والغربية، ويجري العمل في المرحلة الثانية على المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.
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ثامنًا: مكتبة المركز
الحوار على  المكتبات تخصصًا في مجال  أكثر  المركز من  تعد مكتبة 
مستوى المملكة، إذ يتوافر فيها أكثر من )800( كتاب متخصص يتناول 
الوحدة  وموضوعات  ومجاالتها،  أنواعها  بمختلف  الحوار  موضوعات 
الوطنية وغيرها من الكتب المساندة في مجال الحوار، التي تسهم في 
إثراء المكتبة، وتفيد المتخصصين في هذا المجال، مما جعلها مكتبة 
المكتبة  تزويد  يتم  كما  والمتخصصة،  النادرة  الكتب  تحوي  متفردة 
كل سنة بجديد اإلصدارات العربية من عناوين وموضوعات لها عالقة 

بالحوار وموضوعاته.
أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة:

• دعم الباحثين والباحثات بالكتب والمراجع.	

• توفير الكتب لالستعارة الداخلية.	

• استقبال مكالمات الباحثين واإلجابة عن االستفسارات المطروحة.	

• إمداد الباحثين بنسخ من مطبوعات المركز.	
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استطالعات
الرأي العام
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وحدة استطالعات الرأي العام
تمثل وحدة استطالعات الرأي العام بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حلقة 
القرار، وذلك من خالل قياس  الوصل بين فكر المواطن وتطلعاته وبين صناعة 
استطالعات  تتيح  كما  المهمة.  القضايا  من  عدد  نحو  وآرائه  المجتمع  توجهات 
الرأي العام الفرصة لصناع القرار في مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية 
باستخدام هذه القناة من أجل اإلسهام في التنمية الشاملة ومعرفة التوجهات 

العامة للمواطن.
وتخضـع عمليـــة االستطالعات لسلسلـة من الخطــوات العلميــة الدقيـقـة، بدءاً 
باختيار الموضوع وصواًل إلى مرحلة نشر االستطالع، إيمانًا بأهمية حيادية الطرح 

لتحقيق مبدأ عدم التحيز، أو السعي لتوجيه المجتمع تجاه قضايا محددة.
وانطالقًا من أهمية النتائج الخاصة بالدراسات التي ينفذها المركز وأثرها في تذليل 
المجتمع  تشغل  التي  الموضوعات  في  المرضية  الحلول  إلى  والوصول  الصعوبات 
الــدراســات  من  عــدد  بــإجــراء  المركز  قــام  فقد  أفـــراده،  اهتمام  على  وتستحوذ 

االستطالعية الهاتفية على النحو التالي:

• التصنيـفات الفكريـة وأثرها على الوحدة الوطنـية.	

• التحرش الجنسي.	

• العمالة المنزلية في المجتمع السعودي.	

• خطبة الجمعة وأثرها في التنشئة االجتماعية.	

• الوالء التنظيمي.	

• تأثير اإلشاعة في الرأي العام والمجتمع.	
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التدريب 
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التدريب
يسعى المركز ممثاًل في أكاديمية الحوار للتدريب واستطالعات الرأي 
الحوار  ثقافة  وتعزيز  وقيمه،  ومهاراته  الحوار  ثقافة  نشر  إلى  العام 
بوصفها أسلوبًا حضاريًا ال يتعارض مع الثقافات األخرى، من خالل تقديم 
البرامج التدريبية الفاعلة المتخصصة في ثقافة الحوار وتكريسها في 
القضايا  مختلف  مع  التعامل  في  ومنهجًا  أسلوبًا  ليصبح  المجتمع 
والشؤون الحياتية، وتعميق قيمة الحوار في الشخصية السعودية، لذا 
عملت األكاديمية على إعداد خطط وبرامج تدريبية متوافقة مع خطط 
مفهوم  لترسيخ  التدريبية  الحقائب  وتصميم  االستراتيجية،  المركز 
الحوار ونشره في المجتمع، كما تم  اعتماد جميع المسارات التدريبية 

من وزارة الخدمة المدنية.

األهداف العامة للتدريب:

• تصميم البرامج والحقائب التدريبية المتخصصة في الحوار. 	

• برامج 	 لتقديم  ومعتمدين  مؤهلين  ومــدربــات  مدربين  إعـــداد 
األكاديمية في مجاالت التواصل والحوار.

• تقديم برامج تدريبية متخصصة لجميع شرائح المجتمع كافة. 	

• إجراء الدراسات االستطالعية والميدانية. 	

• قياس اتجاهات الرأي العام. 	

• تقديم الدعم الالزم لصناع القرار.	

• ربط مشروعات الدراسات االستطالعية بحاجات المجتمع وقضاياه. 	
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المتعددة  األسرية  واإلشكاالت  القضايا  حل  في  السائدة 
والمختلفة، من خالل التدريب على البرامج التالية: 

الحوار الزوجي . 1
حوارنا مع أوالدنا . 2
المحاور الناجح . 3

المسار الثالث: الحوار التربوي
في  التربوي  الحوار  ثقافة  لتنمية  متخصص  تدريبي  مسار 
الوسط التعليمي والتربوي في المملكة، من خالل التدريب 

على البرامج التالية:
حوار المعلم مع الطالب. 1

حوار الطالب مع المعلم . 2
حاورني . 3

المسار الرابع: الحوار الحضاري »جسور«
على  الرئيسة  فكرته  وتقوم  المركز،  تبناه  تدريبي  مسار 
أتباع  بين  للحوار  الشريفين  الحرمين  خادم  مبادرة  ترجمة 
األديان والثقافات إلى ممارسات سلوكية يومية للحوار مع 
الثقافات العالمية في حياة المواطن السعودي والمقيمين 

أواًل: المسارات التدريبية:
من  عــدد  إلــى  الــحــوار  بأكاديمية  التدريب  يصنف 
على  بالتدريب  تختص  التي  والمجاالت  المسارات 

مهارات متقدمة في المسارات التالية:

المسار األول: التدريب المجتمعي   
تدريبي  مسار  وهــو  المجتمعي  التدريب  مسار 
الفنية  التدريب  جوانب  لجميع  ومتكامل  شامل 
شرائح  جميع  إلــى  للوصول  والبشرية،  ـــة  واإلداري

المجتمع بتنفيذ البرامج التالية: 
تنمية مهارات التواصل في الحوار . 1

والمعتمر . 2 الحاج  مع  الــحــوار  مــهــارات  تنمية 
والزائر 

الحوار المجتمعي . 3

المسار الثاني: الحوار األسري    
مسار تدريبي متخصص لنشر ثقافة الحوار األسري 
وقيمه  الحوار  مهارات  إلى  للتعرف  المجتمع  في 
اللغة  الحوار  وجعل  ــرة،  األس ــراد  أف بين  ومبادئه 

على  بالتدريب  السعودية  العربية  المملكة  في 
البرامج التدريبية التالية:  

أنا وأنت. 1
نحن أبناء كوكب األرض . 2
الحوار الحضاري . 3
الحوار من أجل السالم . 4
»اللغة . 5 الــحــوار  فــي  االتــصــال  مــهــارات  تنمية 

الدولية بالعربية«
»اللغة . 6 الــحــوار  فــي  االتــصــال  مــهــارات  تنمية 

الدولية باإلنجليزية« 
المحاور العالمي  . 7

المسار الخامس: الحوار اإلعالمي 
مسار تدريبي لنشر ثقافة الحوار اإلعالمي الهادف.  

المسار السادس: الحوار الرياضي
مع  بالتعاون  الرياضي  التعصب  لنبذ  تدريبي  مسار 

رابطة دوري المحترفين.  
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ثانيًا: البرامج التدريبية
إلى  موجهة  الحوار  مجاالت  في  متنوعة  تدريبية  برامج  المركز  يقدم 
عموم أفراد المجتمع، بهدف تلبية احتياجاتهم التدريبية ورفع كفاءتهم 

الحوارية. 
حيث يقوم المركز مع الجهات الحكومية بالشراكة في تنظيم الفعاليات 
والبرامج المتخصصة في الحوار من برامج تدريبية ومقاِه حوارية وندوات.

عدد المستفيدين الجهة المستفيدة عدد البرامج البرنامج

150 موهبة 2 الحوار الحضاري 

95 جامعة الملك سعود 1 الحوار الحضاري

38 منسوبات مجلس الشورى 2 الحوار الحضاري

174 جامعة الملك سعود 2 المحاور الناجح

25 موظفات جامعة الملك سعود 1 حوارنا مع أوالدنا

85 خيمة أبها الدعوية 2 الحوار الزوجي 

567 المجموع 10 المجموع

جدول رقم )5( يوضح البرامج التدريبية التي ُقدمت خالل العام 1434-1435هـ
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الحوار:  ثقافة  لنشر  المجتمعية  التدريبية  البرامج 
التدريبي مساراً شاماًل ومتكاماًل  يعد هذا المسار 
والبشرية،  الفنية واإلدارية  التدريب  لجميع جوانب 

للوصول إلى جميع شرائح المجتمع.

عدد 
المستفيدين

عدد 
البرامج البرنامج

95 4 تنمية مهارات االتصال في الحوار

48 2 الحوار الزوجي

7 1 الحوار الحضاري

32 2 المحاور الناجح

182 9 المجموع

جدول رقم )6( يوضح البرامج التدريبية المجتمعية 
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البرامج الخاصة )النوعية( لنشر ثقافة الحوار: 
وليس  المجتمع  أفـــراد  مــن  فئة  تخص  التي  البرامج  بعض  هناك 

عمومهم ، ولذلك كانت ضمن البرامج النوعية والخاصة.

عدد المستفيدين البرنامج موجه  عدد البرامج البرنامج

77 األئمة والخطباء 4 تنمية مهارات االتصال في الحوار 

45 أكاديمية/  الجامعات 1 تنمية مهارات االتصال في الحوار

38 منسوبات مجلس الشورى 2 تنمية مهارات االتصال في الحوار

89 معلمات القرآن  3 تنمية مهارات االتصال في الحوار

17 قيادات العمل الخيري 1 تنمية مهارات االتصال في الحوار

22 منسوبات أكاديمية نايف لألمن الوطني 1 تنمية مهارات االتصال في الحوار

288 المجموع 12 المجموع

جدول رقم )7( يوضح البرامج التدريبية الخاصة



57

برامج نشر  والمدربات على  المدربين  تأهيل  برامج 
ثقافة الحوار:  

مجال  فــي  العاملين  الــبــرامــج  ــذه  ه تستهدف 
التدريب من ذوي الخبرة والقدرة والمؤهل التدريبي 
تدريبية في نشر  برامج  لتدريبهم على  المناسب 
المدربين  تأهيل  برامج  وتشمل  الــحــوار،  ثقافة 
والمدربات مسارات أربعة هي: التدريب المجتمعي، 

والحوار األسري، والتربوي، والحوار الحضاري.

30 ساعة تدريبية  مدرب معتمد لنشر ثقافة الحوار  التدريب المجتمعي

40 ساعة تدريبية  المستشار المعتمد للحوار األسري الحوار األسري

30 ساعة تدريبية  مدرب معتمد للحوار التربوي  الحوار التربوي

25 ساعة تدريبية  مدرب معتمد للحوار الحضاري الحوار الحضاري )جسور(

جدول رقم )8( يوضح مسارات برامج إعداد المدربين

20
14

الجهة 
المستفيدة

عدد 
البرامج البرنامج

الشؤون الدينية بوزارة الدفاع 1 إعداد المدرب المعتمد على مهارات الحوار 

جدول رقم )9( يوضح البرامج التدريبية المجتمعية 
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البرامج الدولية:  
للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  يقدمها  التي  التدريبية  البرامج  لجودة 
في  الثقافية  المركز  برامج  اعتماد  تم  الحوار،  ثقافة  نشر  في  الوطني 
من  العديد  في  المركز  مشاركة  إلى  باإلضافة  اليونسكو،  منظمة 
المركز في نشر ثقافة  برامج  بالتدريب على  الدولية، وذلك  الملتقيات 

الحوار، ومن أهم تلك البرامج:
برنامج الحوار من أجل السالم الذي يهدف إلى تعزيز واحترام األديان . 1

وتعميق  الشعوب،  بين  النبيلة  والقيم  المختلفة  والحضارات 
الحوار  ثقافة  ونشر  اإلنسانية،  المشكالت  لمعالجة  التفاهم 
مع  الحوار  من  فيه  المشاركين  وتمكين  البناء،  الحضاري  والتبادل 

الثقافات والحضارات المختلفة.
السالم . 2 أجل  من  الحوار  برنامج  على  وتأهيلهم  المدربين  إعــداد 

لتعزيز ثقافة الحوار.

أماكن إقامة الدورة الجهة المستفيدة عدد البرامج البرنامج

الرياض منظمة الكشافة العالمية 
)مجموعة من الكشافة الدوليين( 1 الحوار من أجل السالم

عمان
الرياض

السودان 

بالتعاون مع اليونسكو في دولة 
السودان )مجموعة من المدربين في 

الوطن العربي( 
4 برنامج إلعداد المدربين حول تعزيز 

ثقافة الحوار من أجل السالم

الرياض بالتعاون مع اتحاد الكشافة العالمي

جدول رقم )10( يوضح البرامج الدولية
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البرامج الموجه إلى موظفي مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني: 

الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  يحرص 
على تدريب موظفيه وتأهيلهم  حتى يكونوا على 
أعلى مستوى من الجاهزية في إرسال ثقافة الحوار 

ونشرها.

المستفيدون عدد 
البرامج البرنامج

موظفو المركز 
وموظفاته

1 تنمية مهارات االتصال في الحوار

3 الحوار الزوجي

1 مهارات االتصال في بيئة العمل

1 مهنتي حياتي

1 نظام الفاكس اإللكتروني

1 فهم أساسيات أنماط الشخصية

1 حل المشكالت واتخاذ القرارات

1 إدارة األهداف

1 بوصلة الشخصية

1 السبورة الذكية

147 12 المجموع

جدول رقم )11( يوضح البرامج الموجهة إلى موظفي المركز

20
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ثالثًا: ورش العمل
هي إحدى الفعاليات التي تضم أكبر عدد من المهتمين بموضوع ما أو 
عدد من المفكرين والخبراء وذوي الرؤية من أجل مناقشته وتطويره 

تطويراً علميًا.

التاريخ المكان ورشة العمل م
21 / 6 / 1435هـ )22 / 4 / 2014م( أكاديمية نايف دور المرأة في تعزيز األمن الفكري لمنسوبات وزارة الداخلية 1

24-25 / 5 / 1435هـ )25-26 /3 / 2014م( أمانة مدينة الرياض دور المرأة في تعزيز قيم المواطنة ضمن برنامج الربيع 2

18 /12 / 1434هـ )23 / 10 /2013م( مركز األمير سلمان 
االجتماعي إعداد فريق العمل التطوعي ضمن برنامج عطاء 3

4-6 / 4 / 1435هـ )5-7 /2 / 2014م( عبر اإلنترنت اللقاء اإللكتروني األول للمدربين والمدربات عن بعد بحضور )126( مدربًا ومدربة 4

22 / 11 / 1434هـ )27 / 9 /2013م( مدينة الرياض ورشة عمل حول مستقبل األكاديمية لنخبة من المدربين المعتمدين 5

12 / 11 / 1434هـ )17 / 9 /2013م( مدينة الرياض ورشة عمل حول مستقبل األكاديمية لنخبة من المدربات المعتمدات 6

20 / 4 / 1435هـ )21 /2 / 2014م( مدينة جدة ورشة عمل تطوير الحوار الوطني واستشراف مستقبله 7

14 /3 / 1435هـ )16 / 1 / 2014م( مدينة الرياض ورشة عمل لتطوير حقائب المركز 8

14 /3 / 1435هـ )16 / 1 / 2014م( مدينة الرياض ورشة عمل لمصممي الحقائب لتطوير تصميم الحقائب 9

3 / 4 / 1435هـ )4 /2 / 2014م( مدينة الرياض  ورشة عمل تمهيدية عن الحــوار الريــاضي 10

12 /2 / 1435هـ )15 /12 /2013 م( قاعة الفرع بالشرقية اإلعالم الجديد وأثره على الوحدة الوطنية 11

10 / 5/ 1435 هـ )11 /3 / 2014 م( مكتب التربية والتعليم 
بالقطيف )الفرع النسائي( ورش عمل وسائل تعزيز قيم الحوار والتعايش في المجتمع 12

2 / 6 / 1435هـ )2 / 4 / 2014م( قاعة الفرع بالشرقية دور المسجد في تعزيز القيم المجتمعية  13

9 / 7 / 1435هـ )8 / 5 / 2014 م( قاعة فندق الكونتيننتال 
بالهفوف

واقع اللجان الشبابية بالمنطقة الشرقية واستشراف مستقبلها في تعزيز 
القيم المجتمعية 14

جدول رقم )12( يوضح الورش المقامة في العام 1434هـ/ 1435هـ
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رابعًا: الحقائب التدريبية
الخطة  بمنزلة  التدريبية  الحقائب  إعــداد  يعد 
عن  وذلــك  الفعلي،  التدريب  لعملية  التنفيذية 
اإلجرائية  والخطوات  العلمية  المادة  إعداد  طريق 

الالزمة للتنفيذ.
 يتم إعداد الحقائب التدريبية على أساس األهداف 
التدريبية، والمعارف، والمهارات، وطرائق التدريب 
ووسائله التي تم اتخاذ قرارات بشأنها في مرحلة 
على  وتنفيذه  التدريب  لضمان  وذلك  التصميم، 

أسس ومعايير علمية وفنية سليمة.

حقائب تدريبية حديثة:
تطوير  ــى  إل للتدريب  الــحــوار  أكاديمية  تسعى 
بناء ثقافة  الالزمة، من أجل  التدريبية  االحتياجات 
يتم  لذلك  سلوكًا،  بوصفه  مهاراته  ونشر  الحوار، 

طرح حقائب جديدة بين الفينة واألخرى.

تطوير الحقائب:
لبرامج  النوعي  والتحول  الجودة  هاجس  يشكل 
التدريب أحد قيم العمل التي تؤمن بها األكاديمية، 
تــطــويــر وتحسين  إعــــداد خــطــة  ــم  ت ـــذا فــقــد  ول
التطور  يكون  وقد  التدريبية،  للحقائب  مستمرة 

كليًا أو جزئيًا وفق رؤية خبراء متخصصين.

جدول رقم )13( يوضح الحقائب المستحدثة

جدول رقم )14( يوضح الحقائب المطورة

20
14

الفئة المستهدفة إعداد الحقيبة م

الدعاة واإلعالميون/  العالقات العامة/  المسوقون الحوار اإلقناعي  1

عموم المجتمع الحوار المجتمعي 2

نوع التطوير  االسم م

كلي الحوار من أجل السالم  1

كلي حاورني  2

جزئي الطالب المحاور 3
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الشراكات 
والعالقات  

الثقافية

20
14
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الشراكات
والعالقات

الثقـافيـة
يعد نشر ثقافة الحوار من أبرز األهداف االستراتيجية التي يسعى مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى تحقيقها، كما يسعى المركز إلى 
الشراكات  المجتمع، من خالل عقد  الحوار في  ثقافة  التوسع في نشر 
مؤسسات  مختلف  مع  الثقافية  العالقات  وتعزيز  التفاهم،  ومذكرات 

المجتمع الرسمية واألهلية والخيرية.

أواًل: الشراكات ومذكرات التفاهم
في ضوء أهداف المركز واستكمااًل لمهمات إدارة الشراكات، فقد تم 

خالل هذا العام:
• توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 	

ومصلحة الجمارك العامة، بتاريخ 9 / 7 / 1435هـ.
• توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الملك عبد العزيز للحوار والوطني 	

ومجلس الشورى، بتاريخ 19 / 7 / 1435هـ.
تاريخه  التفاهم حتى  ليصبح إجمالي عدد ما تم توقيعه من مذكرات 

)21( مذكرة تفاهم وشراكة.
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1. شراكات مع جهات خارجية:

اليونسكو

الكشاف المسلم

الكشافة العالمية

المنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة

1

3

2

4
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2. شراكات مع جهات داخلية:

الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب

جامعة 
القصيم

جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن

وزارة 
التربية والتعليم

جامعة 
الملك سعود

هيئة األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة 
حائل

جامعة 
طيبة

جامعة 
الملك عبد العزيز

المؤسسة العامة 
للتدريب المهني والتقني

كلية 
دار الحكمة

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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تابع: شراكات مع جهات داخلية:

13

17

21

14

18

22

15

19

16

20

جمعية 
الكشافة السعودية

مدينة 
المعرفة االقتصادية

مصلحة 
الجمارك العامة

جمعية 
النهضة النسائية

مشروع الملك عبد اهلل 
لتطوير التعليم - »تطوير«

جامعة 
أم القرى

وزارة 
العمل

 مجلس 
الشورى

وزارة 
الشؤون االجتماعية

جامعة 
شقراء
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مـــع  مماثلة  اتفاقيــات  توقيـع  بصدد  أيضًا  المركز 
الجهةمجموعة من الجهات الحكومية واألهلية. م

وزارة الثقافة واإلعالم 1

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 2

وزارة التعليم العالي 3

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 4

جامعة الملك خالد 5

كرسي األمير نايف لتنمية الشباب بجامعة األمير محمد بن فهد 6

كرسي معالي أ.د محمد عبده يماني بجامعة أم القرى 7

الهيئة الملكية للجبيل وينبع 8

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالرياض "إنسان" 9

جمعية مودة للرعاية األسرية بمحافظة جدة 10

كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية 11

جامعة األمير سلطان 12

جامعة دار العلوم 13

جامعة الفيصل 14

جدول رقم )15( يوضح الجهات الحكومية واألهلية 
التي بصدد توقيع اتفاقيات مع المركز
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الجهة م
وزارة الصحة 1

الهيئة العامة لالستثمار 2

جامعة الملك فيصل 3

جامعة الطائف 4

لجنة إصالح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة 5

جامعة الدمام 6

جامعة جازان 7

جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية 8

وزارة الصحة 9

الشركة الكيميائية السعودية 10

معهد العاصمة النموذجي 11

أرامكو 12

سابك 13

كرسي األمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية 14

مؤسسة الملك عبد اهلل لوالديه لإلسكان التنموي 15

مشروع إبن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج 16

الهيئة العامة لالستثمار 17

شركة االتصاالت السعودية 18

جدول رقم )16( يوضح جهات يجري العمل على 
توقيع مذكرات تفاهم معها

المركز   من  ترغب  ــرى  أخ جهات  هناك  أن  كما 
طور  في  زالت  وال  معها  تفاهم  مذكرات  توقيع 
بين  التفاهم  مذكرة  بنود  واستكمال  التنسيق 

الطرفين هي:

20
14
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ثانيًا: اإلهداءات
القراءة ونشرها  ثقافة  إلى تشجيع  المركز  يهدف 
في المجتمع، وخصوصًا فيما يتعلق بثقافة الحوار 
إهدائه  في  يتأتى  وذلك  ممكنة،  شريحة  أكبر  عبر 
مجموعة من إصدارات المركز أو اإلصدارات األخرى 

التي تتناول الحوار ومجاالته إلى جهات عدة.

اإلهداءات الجهة م

إصدارات المركز لعمادة التعليم 
عن بعد بجامعة اإلمام

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية 1

إصدارات المركز لجامعة الملك عبد العزيز جامعة الملك عبد العزيز 2

إصدارات المركز لجامعة طيبة جامعة طيبة 3

إصدارات المركز لجامعة الطائف جامعة الطائف 4

إصدارات المركز لجامعة الملك سعود جامعة الملك سعود 5

جدول رقم )17( يوضح الجهات التي تم إهداؤها حتى عام 1435هـ 
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المعارض 
واألركان  

التعريفية

20
14
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المعارض 
واألركــان
التعريفية

االجتماعية  والمراكز  الجامعات  في  دورية  بمعارض  المركز  يشارك 
ومختلف األندية، لنشر ثقافة الحوار وتوعية أفراد المجتمع بأهميتها. 

ومن هذا الجانب حرص المركز على الحضور المكثف في هذه المعارض 
المعارض  هذه  من  عدد  في  ثابتًا  وركنًا  يتجزأ  ال  جــزءاً  أصبحت  حتى 
ليقدم إصدارات وسلسلة من الكتب والرسائل التوجيهية والتعليمية 
والتطويرية في مجال الحوار إلى أفراد المجتمع، ومن أبرز تلك المعارض 

التي شارك فيها المركز وأهمها:
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اليونسكو . 1 مؤتمر  هــامــش  على  المقام  المعرض 
الفتــرة  خالل  جـــدة،  مدينــــة  في  والمقــام  للشبــاب 

28-30 / 11 / 1434هـ )3-5 / 10 / 2013م(. 

معرض وسائل الدعوة إلى اهلل )كن داعيًا( والمقام في . 2
/ 1434هــ   6 / إلى 8  الفتــرة 5-28  مدينــة عــرعــر خــالل 

)9-19 / 4 / 2013م(.

مهرجان التراث والثقافة )الجنادرية( والمقام في مدينة . 3
الرياض، للعام 1435هــ )18-29 /2 / 2014م(.

مدينة . 4 في  والمقام  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض 
الرياض، للعام 3-13 / 5 / 1435هـ )5 / 3 / 2014م(.

معرض سوق عكاظ الدولي والمقام في مدينة الطائف، . 5
خالل شهر شوال 1434هـ.

في . 6 والمقام  النسائي  سعود  الملك  جامعة  معرض 
مدينة الرياض، خالل شهر محرم للعام 13-18 / 1 /1434هـ 

)27-2/1 / 11 / 2012م(.

معرض جامعة اإلمام التوعوي الخامس التابع لجامعة . 7

والمقام  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 
في مدينة الرياض، خالل الفترة من خالل الفترة 

من5-9 / 6 / 1435هـ )6-10 إبريل 2014م(.

برعاية . 8 النسائي  الثقافي  المهرجان  معرض 
أمانة مدينة الرياض، والمقام في مدينة الرياض 

للعام 15-21 / 3 / 1434هـ )27 / 1-2 / 2 / 2013م(.

سعود . 9 بــن  محمد  ـــام  اإلم جامعة  مــعــرض 
وأثره  الحوار  مؤتمر  هامش  على  اإلسالمية 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  الدفاع  في 
1435/1/24هـ  خالل  الرياض،  مدينة  في  والمقام 

)28 / 11 / 2013م(.

الوطنية . 10 الحملة  فــي  بمعرض  المشاركة 
الملك فهد  المقامة في مركز  أمانة«  »وطننا 
الثقافي، خالل بتاريخ 8 / 5 / 1435هـ )10 / 3 / 2014م(. 

الملتقى التوعوي الحقوقي األول الخاص بـ)آلية . 11
التعامل مع حاالت العنف( االثنين 20 / 5 / 1434هـ 

)1 إبريل2013م(. 

معارض دورية في 
بعض الجامعات 

والمراكز االجتماعية 
وأندية متميزة
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البرامج  
االتصالية

20
14
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البرامج
االتصالية

الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  في  والنشر  اإلعــالم  يشكل 
حلقة الوصل بين المركز والمجتمع، من خالل وسائل اإلعالم المرئية 
رسائله  وبث  الحوار  بأهمية  الوعي  لترسيخ  والمسموعة  والمقروءة 

إلى شرائح المجتمع المتعددة.
في  المركز  يبذلها  التي  الجهود  إبراز  إلى  اإلعالمي  النشاط  يهدف  كما 
بمختلف  اإلعــالم  وسائل  خالل  من  وذلــك  الحوار،  ثقافة  نشر  مجال 
والمؤتمـــرات  والفعاليــــات  باألنشطـــة  المجتمـــع  وتعريــف  قنواتهـا، 
واللقاءات التي ينظمها المركز، لتحقيق األهداف السامية والنبيلة من 
تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، واألدوار واألهداف التي 

يسعى إلى تحقيقها على النحو التالي:

• إعداد األخبار والتقارير الخاصة بالمركز ونشرها.	

• تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات التي يحتاجونها عن المركز.	

• التجهيز واإلشراف على المراكز اإلعالمية في اللقاءات التحضيرية.	

• تنظيـم المؤتمرات الصحفيــة التي يقيمهــا المركـز بالتنسيــق مـع 	
وسائل اإلعالم.

• تصوير اللقاءات وفعاليات المركز وتوثيقها.	

• نشر اإلعالنات الخاصة بالمركز في وسائل اإلعالم.	

• الترويج لألنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز.	
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أواًل: مجلة الحوار

مجلة الحوار مجلة فصلية ثقافية تصدر كل أربعة 
للحـوار  العزيـز  عبد  الملك  مركز  يصدرهــا  أشهر، 
الحوارية،  المركز  رسالة  حمل  إلى  تهدف  الوطني 
كما  المملكة،  في  الحواري  المشهد  عن  وتعبر 

تقيم عدداُ من الندوات واللقاءات الثقافية.

آالف  خمسة  تطبع  التي  المجلة  توزيع  تم  كما 
ــى مختلف  إل أعــدادهــا  نسخة مــن كــل عــدد مــن 
والمسؤولين  الوطنية،  والمؤسسات  الهيئات 
تـــــم  كمــا  والمفكــريــن،  والكتــــاب  والعلمــاء 
خـــالل  وكاتبـــة  كاتبـــًا   47 مــن  أكثــر  استكتاب 

العــام 1434-1435هـ.

الكمية جهات التسليم م

704 الديوان الملكي 1

4800 الوزارات )الداخلية/  الثقافة واإلعالم( 2

5200 إمارات المناطق 3

5200 الجامعات 4

7200 األندية األدبية 5

3200 قطاعات أخرى 6

3200 اإلهداءات 7

29504 7 المجموع

جدول رقم )18( يوضح الجهات التي تم توزيع المجلة عليها وأعدادها

20
14
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ثانيًا: نشاط المركز على مواقع اإلعالم الجديد
يسعى المركز ومن خالل مواقع اإلعالم الجديد إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وذلك للتعريف بأنشطة المركز 
الفكرية والعلمية، باإلضافة إلى إيجاد حوارات تفاعلية يعبر فيها المشاركون عن آرائهم بأسلوب راق ومسؤول، كما يقوم المركز 
بعمل تقرير دوري عن أبرز القضايا التي يتداولها المواطنون في مواقع التواصل االجتماعي حيث يتم االستفادة منها في الدراسات 

واستطالعات الرأي العام.

1. قناة حوارت المملكة على اليوتيوب
خدمة تم تطويرها من أجل تمكين المهتمين من طرح تساؤالتهم على ضيوف اللقاء، ويجري اإلعالن عن الضيف على موقع المركز 

وعلى موقع الجهة الخاصة بالضيف، ليتمكن الزوار من طرح األسئلة والتصويت على األسئلة األكثر أهمية بالنسبة إليهم.
استضافت القناة خالل هذا العام كاًل من:

العامة للسياحة والسفر )األمير سلطان بن سلمان(. الهيئة  	••رئيس 
المياه والكهرباء )المهندس/ عبد اهلل الحصين(. 	••وزير 

)الدكتور/ جبارة الصريصري(. النقل  	••وزير 

0

200.000

400.000

عدد المشاهدات عدد األصوات عدد المسجلين بالموقع

رسم بياني رقم )1( يوضح القناة باألرقام



81

20
14

:YouTube 2. قناة المركز على موقع اليوتيوب
تم إنشاء قناة خاصة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على موقع اليوتيوب تحتوي على مجموعة من الفيديوهات ذات العالقة 

بنشر ثقافة الحوار، وتنقسم الفيديوهات الموجودة في القناة إلى ثالثة أقسام:

• الفيديوهات التوعوية: وهي مشاهد تمثيلية تسلط الضوء على بعض الممارسات االجتماعية الخاطئة، والتي يمكن حلها بالحوار.	

• اللقاءات والندوات: يحتوي القسم على مقاطع من اللقاءات والندوات التي عقدها المركز.	

• مناسبات وبرامج تلفزيونية: يحتوي القسم على تسجيالت للبرامج التلفزيونية والمناسبات ذات العالقة بالمركز.	

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

عدد المشاهدات عدد المشتركين عدد المقاطع

رسم بياني رقم )2( يوضح إحصائية قناة حوارات المملكة على اليوتيوب
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3. صفحة المركز على موقع الفيس بوك: 
بوك  الفيس  موقع  على  بالمركز  خاصة  صفحة  إنشاء  تم 
واللقطات  العالقة  ذات  األخبار  إضافة  وتتم   )Facebook(
والصور الخاصة بالحوار الوطني بشكل دوري على الصفحة، 
على  للنقاش  وموضوعات  استفتاءات  المركز  يطرح  كما 

صفحة المركز.

4. صفحة المركز على موقع تويتر:
على  تويتر  موقع  على  صفحته  خــالل  من  المركز  يركز 
تقديم النصائح المتعلقة بآداب الحوار، ونشر أخبار المركز 
المركز  فإن  التفاعلي،  الموقع  لطبيعة  ونظراً  وأنشطته، 
نقاشات  في  بالمشاركة  تويتر  على  حسابه  متابعي  يحث 
ــالل إنــشــاء وســوم  تتعلق بــالــحــوار وآدابــــه، وذلــك مــن خ

)Hashtags( تتعلق بالحوار ويتفاعل معها المتابعون.
يقوم  الموقع  فإن  الفكرية،  الوطنية  اللقاءات  عقد  وعند 
المتابعون  فيه  يقوم  لقاء،  كل  مع  تفاعلي  وسم  بإنشاء 
للقاء بنشر أطروحاتهم والتعبير عن آرائهم المتعلقة بما 

يطرحه المشاركون في اللقاء. 

5. حساب المركز على انستقرام:
صور  بنشر  الحساب  هذا  خالل  من  المركز  يقوم 
ثقافة  نشر  في  تسهم  صغيرة  فيديو  ومقاطع 
الحوار وصور من النشاطات والفعاليات التي يقيمها 
 )Hashtags( المركز، ويتم ذلك باستخدام وسوم

معبرة لتوسيع قاعدة انتشار هذه الصور.

6. حساب تمكين على تويتر: 
إلى  يهدف  والذي  تمكين،  ببرنامج  خاص  حساب 
صنع  في  التفكير  على  والشابات  الشباب  تشجيع 
المبادرات عن طريق ورش عمل في كل مناطق 

المملكة.

7.  حساب اللجنة الشبابية على موقع تويتر: 
الشبابية  اللجنة  أنشطة  بنشر  يعنى  حساب 
وفعاليتها واللقاءات التي عقدها، ويسعى الحساب 
بالحوارات  المهتمين  الشباب  إلى استقطاب فئة 

الفكرية واالجتماعية.
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الوفود
الـزائـرة

بالتواصل  للمركز  الزائرة  الرسمية  الوفود  استقبال  على  المركز  دأب 
الضيافة  وتأمين  واالستقبال،  المراسم  بأعمال  والقيام  الوفود  مع 
الالئقة، كما تقوم العالقات العامة بالتنسيق مع الفرع النسائي واللجنة 
الشبابية ومسؤولي المركز باستقبال نظرائهم من الوفود الرسمية 

والتعريف بأعمال المركز وأنشطته.
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أواًل: الوفود الدولية 
الدولية  الوفود  العديد من  العام الماضي استقبال  تم خالل 

الرسمية وهي:

• الخارجية السويدي لالطالع على 	 زيارة معالي نائب وزير 
أهداف المركز وبرامجه.

• زيارة أعضاء الكونجرس األمريكي.	

• زيارة أعضاء الوفد البرلماني البريطاني.	

• زيارة الرئيس والمدير التنفيذي بمعهد شرق غرب.	

• االستراتيجية 	 الدراسات  مركز  في  الباحثين  كبير  زيارة 
والدولية بواشنطن.

ثانيًا: الوفود الطالبية والمحلية 
قام المركز بتنسيق زيارات لبعض الوفود الطالبية 

خالل السنة الماضية.
حيث يتم التعريف بالمركز وأعماله وأنشطته من 
خالل العــرض المرئـي والشــرح الشفهــي، وتقديـم 

إصدارات المركز. 
وكان من ضمن الوفود الطالبية الزائرة:

• وفد شبابي التابع لمشروع »نامي« لتنمية الشباب.	

• وفد طالبي من جامعة تبوك.	

• وفد من طالب المدارس العامة. 	

• وفد طالبي من جامعة الملك سعود.	
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البرامج
الشبابيـة

يقدم المركز برامج شبابية تطوعية تستهدف الشباب والشابات من 
الملك  مركز  أهداف  تحقيق  في  تسهم  سنة،   )25-16( العمرية  الفئة 

عبد العزيز للحوار الوطني ونشر رسالته بين الفئات الشابة.

أواًل: برنامج حوارات الشباب )تمكين(

العمل  ورش  من  جملة  على  يشتمل  ــواري  ح برنامج  هو  تمكين 
واللقاءات الحوارية الشبابية.

مبادرات  إلى  أفكارهم  تحويل  في  الشباب  )تمكين(  برنامج  يساعد 
مـركــز  وفـرهـــا  آليـــات  خالل  من  البرنـــامـج  تنفيــذ  ويتــم  عمليــة، 
ومنها  المتطوعيـن،  للشباب  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك 
إقامــة ورش العمل الحواريـــة في عدد من مناطق المملكة، وتوفير 
اإلمكانات اإللكترونية التفاعلية من خالل الموقع اإللكتروني التفاعلي، 
ورش  ثالث  أقيمت  وقد  االجتماعية.  التواصل  شبكات  مع  والتفاعل 

حوارية في البرنامج:
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	•الورشة األولى: 

أقيمت في فندق الشيراتون الدمام، يوم األربعاء 
29 / 12 / 1433هـ )14 / 11 / 2012م( 

في  المقامة  الورشة  في  المشاركين  من  ونتج 
مدينة الدمام 9 مبادرات:

محاور النشاط اسم 
المبادرة

مؤسسة توفر أماكن وخدمات لتوظيف طاقات الشباب والشابات 
وتوجيهها عبر توفير وظائف جزئية للطالب والطالبات للتدريب والخبرة بيدي

تقسيم اختبار القدرات إلى ثالثة اختبارات بعد كل مرحلة دراسية وتأصيل 
مفهوم اختبار القدرات الطالب من المرحلة اإلبتدائية إلى المرحلة الجامعية

تطوير نظام اختبار 
القدرات العامة

جمعية رسمية تعمل على تقنين وتمكين وإدارة األعمال التطوعية 
وتدريب وتعزيز ودعم ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع

جمعية 
المتطوعين 

بالمنطقة الشرقية

االهتمام بغذاء األطفال وتوعية األسرة بالمسؤولية الملقاة عليها 
وتوفير الكوادر المتخصصة مع األهداف صغيري

تفعيل أي قرار يرتبط بالمسؤول حسب رؤيته ويكون المواطن شريكًا 
فيه، فال بد من تفعيل المواطن باعتباره متخذاً للقرار مع منحه كافة 

الصالحيات وبشكل مستقل عن األجهزة الحكومية 
صوتي قرار

إنشاء مدينة رياضية تعليمية متخصصة على مثيل المدن الصناعية 
يلتحق بها الطالب من المرحلة اإلبتدائية ويدرس العلوم والمواد العامة 

ومن ثم يتخصصون رياضيًا

مدينة رياضية 
تعليمية

توفير وسائل نقل من األحياء السكنية إلى مراكز رئيسِية موزعة في 
جميع مناطق المملكة لكي تكون وسيلة النقل األولى أو األفضل 

واألسرع للموظفين وطالب الجامعات

إنشاء مؤسسة 
نقل عام

انطالقًا من معاناة الطالب الجامعي على كافة األصعدة، نشأت فكرة 
تأسيس حقوق الطالب لتوعية الطالب بحقوقه وإنصافه بحيث يكون لها 

السلطة األعلى في التشريع والتنفيذ
معك

احتواء الطاقات الكامنة واإلبداعية وتفريغها من خالل بناء مراكز 
شاملة للمجاالت الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية، وفهم 

طاقاتهم المختزنة على بناء المستقبل
واثق

جدول رقم )19( يوضح المبادرات الناتجة عن الورشة األولى
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الثانية:  	•الورشة 

يوم  الــريــاض،  في  الــحــوار  أكاديمية  في  أقيمت 
الثالثاء 21 / 5 / 1434هـ )2 / 4 / 2013م( 

في  المقامة  الورشة  في  المشاركين  عن  ونتج 
مدينة الرياض )11( مبادرة شبابية، تمثلت باآلتي:

محاور النشاط اسم 
المبادرة

مركز خدمي يهتم بتنمية وتطوير أفراد المجتمع بالتركيز على األسرة 
واألطراف التي تتعامل معها، وذلك على الصعيد االقتصادي، واالجتماعي، 

والنفسي، والصحي، والتعليمي والترفيهي إضافة إلى تقديم فرص تطوعية 
لتنمية وتمكين المجتمع بالشراكة مع القطاعين الخاص والمدني وبمظلة 

من مؤسسة حكومية عليا )وزارة الشؤون االجتماعية(

بـيت الحي

استبدال الكتاب المقروء بكتاب آخر من مستفيدين آخرين، من خالل آليات 
وتطبيقات كالمعارض العامة وسيارات متنقلة، ووسائل إلكترونية تدوير الكتاب

مبادرة صحية تعنى باإلنتقال من معالجة األمراض المزمنة إلى الوقاية منها 
من خالل بيئة صحية إيجابية تنطلق من صناع القرار وأصحاب المشكلة درايـة

ساحات للفنون بأنواعها تسهم باستقطاب الموهوبين في مجاالت الفنون 
بحيث تشكل تجمعًا للمهتمين بالفنون ومعلمًا جماليًا للمدينة منصة الفن

مبادرة شبابية تهدف لبناء بيئة شبابية مختصة بذوي القدرات الخاصة حيث 
توفر لهم الحرية المطلقة باختيار توجهاتهم التي بدورها تعزز فيهم الثقة 

وتنمية اإلبداع وانسيابية تواصلهم مع المجتمع
شـبابيات

برنامج يهتم بصقل الطالب الجامعي وإكسابه المهارات والخبرات الحياتية 
وتهيئته لسوق العمل بعد التخرج

Skillful
)ماهر(

تهدف المبادرة لربط العمل الميداني مع المقرر األكاديمي بحيث يطبق 
الطالب ما تعلمه داخل القاعة من خالل التطبيق الميداني في سوق العمل متمكن

تكوين فريق شبابي تابع لجهة مشرفة على المرافق الرياضية، لمتابعة 
المرافق الرياضية وتنظيمها والعمل على تطويرها وتهيئتها للمجتمع مرافقنا الرياضية

نشر الوعي الصحي في األماكن العامة المهيئة للمشي والتي يقصدها المهتمون 
بالصحة واللياقة، من خالل فرق شبابية تقدم معلومات مختلفة عن الرياضة

)شد حيلك(
المرشد الصحي

توفير جهة في المطار مسؤولة عن إحضار متطوعين من الشباب للترحيب 
بالزوار وإقامة فعاليات لهم وإعطائهم فكرة عن بلد اإلسالم وفكرة على 

الدين وإنماء تراثنا
نَورتـونا

توفير نادي لشباب الرياض يحتوي على إمكانات رياضية باإلضافة ألنشطة 
اجتماعية، تستقطب الشباب واآلباء واألبناء نادينا

جدول رقم )20( يوضح المبادرات الناتجة عن الورشة الثانية
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محاور النشاط اسم 
المبادرة

االستفادة من وجود هوية الطلبة وإعطائهم خصومات لما يحتاجونه في 
دراستهم امتيازاتك

استثمار الطاقات والمواهب واحتضانها من خالل لقاءات متكررة في 
مواهب مختلفة ومتعددة شاطح

تكوين لجنة شبابية في كل منطقة، تكون ذات حس علمي وتدرس مشاكل 
الشباب والبحث فيها، وتزود الجهات بتوصيات الدراسات لحل المشاكل ن حسِّ

برنامج توعوي حقوقي، ينشر ثقافة الوعي الحقوقي، لتكوين جيل ملم 
بحقوقهم من خالل التعليم وطني

إتاحة الفرصة للشباب للحوار حول أفكارهم ومبادراتهم، ويكون النادي داعمًا 
للشباب ويساعد على إيصال آرائهم للجهات التي يمكن أن تدعم أفكارهم نادي الحوار الوطني

ربط السجل المدني والبصمة بالملف الطبي لألفراد للتمكين من استخدام 
البيانات في إجراء األبحاث والتطورات وربطه بالتاريخ الصحي العائلي الهوية الصحية

تأهيل الكادر الوظيفي لمراكز األحياء بجدة لرفع الوعي من خالل ورش 
عمل ودورات تدريبية للوصول لمجتمع واعي

تفعيل دور مراكز 
األحياء

إقامة البرامج والحمالت التوعوية على منطقة مكة المكرمة لتهيئة 
المجتمع لمشاركة المرأة في جميع الميادين من خالل التعريف بحقوقها 

ألنها نصف المجتمع وأساس بناء الحضارات
الشريطة الخضراء

وجود اتحاد لكل تخصص ليكون المرجع األقوى واألعلى بالنسبة 
للقرارات واإلجراءات اتحاد التخصصات

آلية إعادة تدوير بمردود مادي على هيئة كوبونات يمكن استخدامها مع 
الشركات المساهمة أعطني وأعطيك

خدمة تقدم لذوي االحتياجات الخاصة لتوفير الوقت، وسهولة توفرها 
لجميع شرائح المجتمع جريدة مسموعة

جدول رقم )21( يوضح المبادرات الناتجة عن الورشة الثالثة
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ثانيًا: برنامج مقهى الحوار
يعد برنامج مقهى الحوار من أكثر البرامج الجاذبة للشباب، وهو لقاء 
حول  الحوار  فيه  يــدور  العامة،  األماكن  أحد  في  يقام  شهري  حــواري 
موضوع يختاره الشباب، ويدار من قبل شخصية معروفة في األوساط 
الشبابية، أو يتم استضافة شخصية ويقام الحوار معها، وقد أقامت 

اللجنة الشبابية هذا العام عدة مقاٍه حوارية، وهي كالتالي:

عدد الحضور المكان العنوان م

50 أكاديمية الحوار  لغة حوارات الشباب في شبكات التواصل   1

160 أكاديمية الحوار  دور الشباب بالعمل التطوعي  2

50 أكاديمية الحوار  التعصب الرياضي 3

- أكاديمية الحوار  المحتاج المتعفف مسؤولية الجميع 4

100 أكاديمية الحوار  الحوار اإلعالمي 5

200 أكاديمية الحوار  ثقافة السفر 6

50 جامعة الملك سعود هويتي  7

75 جامعة الملك سعود بقيمي أرتقي 8

60 جامعة الملك سعود ماذا أريد من جامعتي 9

35 مكتبة الملك سعود كيف تديرين أهدافك  10

45 حديقة الملك عبد اهلل بالملز قيم المواطنة  11

40 أكاديمية الحوار  اإلبتعاث بعيون إعالمية 12

جدول رقم )22( يوضح المقاهي الحوارية المقامة في عام 1435هـ
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ثالثًا: برنامج سفير
برنامج يهدف إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب، من خالل تفهم الثقافات األخرى وتقبلها، والعمل 

على تعزيز المبادئ المشتركة، وذلك من خالل عقد اللقاءات.
حيث تم عقد اللقاءات التالية خالل العام 1434هـ/ 1435هـ

لقاءات المدارس العالمية بالمملكة:
اللقاء الطالبي الحواري الثاني المتعدد الثقافات

األحد 28 / 4 / 1434هـ الموافق )10 / 3 / 2013م( 
لقاءات األطفال:

لقاء األطفال متعدد الثقافات
األربعاء 11 / 5 / 1435هـ الموافق )12 / 3 / 2014م(

لقاءات المقيمين:
اللقاء الحواري الثالث المتعدد الثقافات بين النساء السعوديات وزوجات السفراء

اإلثنين 1 / 4 / 1434هـ الموافق )11 / 2 / 2013م( 
لقاءات الجامعات:

اللقاء الحواري متعدد الثقافات لطالبات السنة التحضيرية ومدرباتها بجامعة الملك سعود
يوم الثالثاء 27 / 6 / 1434هـ الموافق )7 /  5 / 2013م(

اللقاء الحواري متعدد الثقافات لطالبات معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
يوم اإلثنين 19 / 6 / 1434هـ الموافق )29 / 4 / 2013م(

رابعًا: برنامج العمل التطوعي )بيادر(
برنامج يتيح مختلف الفرص في المجاالت التطوعية للمشاركة في نشر ثقافة الحوار في المجتمع.

تقوم  التي  التطوعية  الفرق  من  ومجموعة  التطوعي،  للعمل  تنظيمية  الئحة  من  البرنامج  يتكون 

على إقامة البرامج المختلفة، وتنقسم هذه الفرق 
إلى أربع مجموعات، تقوم كل مجموعة بمهمات 

محددة، وهذه المجموعات هي:

• بالعمل 	 وتقوم  التطوعية:  بيادر  مجموعة 
على رصد الجهود التطوعية للمتطوع، وجمع 
الساعات الخاصة بخدمة المجتمع، كما تقوم 
على توفير الفرص للمتطوعين باالنضمام إلى 

البرنامج التطوعي بالمركز.

• مجموعة البرامج الشبابية: وتقوم على تكوين 	
المتطوعون،  الشباب  يقترحها  التي  البرامج 

وتجهيزها بما يجعلها قابلة للتنفيذ.

• على 	 تعمل  ــي  وه الــفــنــي:  الــدعــم  مجموعة 
بالمتطوعين،  الخاصة  البيانات  قاعدة  تحديث 
في  التقنية  والجوانب  اإللكتروني،  والتواصل 

البرنامج.

• تفعيل 	 على  وتعمل  اإلعالمية:  المجموعة 
القنوات التواصلية من خالل شبكات التواصل 
االجتماعية، وتغطية كل الفعاليات من خاللها، 
التواصلية  السبل  هذه  عبر  المجتمع  وإشراك 

في األنشطة التطوعية.
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خامسًا: قافلة الحوار
الشباب  أوساط  بين  الحوار  ثقافة  نشر  على  يقوم  برنامج 
في مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، والعمل على تعزيز 
الوطنية، من خالل إقامة برامج متعددة، كالتدريب  القيم 
في  التطوعي  العمل  تشجيع  وكذلك  الميدانية،  والجوالت 
وتعزيز  وتنميتها،  الحوار  مهارات  نشر  بهدف  المجتمع 
في  الشباب  أوساط  بين  الحضاري  والتنوع  الوطنية  القيم 

مناطق المملكة ومحافظاتها.
تقوم فكرة مشروع قافلة الحوار على اطالق مجموعة من 
المركبات إلى محافظات الرياض، حيث يقوم المتطوعون 
البرامج، مثل:  العديد من  بتقديم  القافلة  المشاركون في 
إصدارات  وتوزيع  واألسرة،  للطلبة  العمل  وورش  التدريب، 

المركز وحضور خطبة الجمعة المتعلقة بالحوار.
تم تدشين القافلة بالتعاون مع )حملة وطننا أمانة( برعاية 
كريمة من قبل أمير منطقة الرياض، بتاريخ 8 / 5 / 1435هـ.
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توزيعها

عدد المستفيدين 
من الحملة

رسم بياني رقم )3( يوضح اإلحصائية العامة لإلصدارات 
والمستفيدن من القافلة

اإلحصائية العامة لبرنامج قافلة الحوار

63900 اإلصدارات التي تم توزيعها خالل البرنامج

10650 عدد المستفيدين من الحملة

45 متطوعًا ومتطوعة عدد المتطوعين في جميع الفعاليات

303 ساعة تطوعية عدد الساعات التطوعية في تنظيم البرنامج

جدول رقم )23( يوضح اإلحصائية العامة لبرنامج قافلة الحوار
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رسم بياني رقم )4( يوضح عدد المتطوعين والساعات 
التطوعية في قافلة الحوار

جدول رقم )24( يوضح اإلحصائية العامة لبرنامج قافلة الحوار

التاريخ جهات التسليم المكان 

8 / 5 / 1435هـ 
)10 / 3 / 2014م( إقامة معرض في صالة العرض  حفل التدشين في مركز 

الملك فهد الثقافي 

7 / 6 / 1435هـ 
)8 / 4 / 2014م( 

فعالية مصغرة عن الحوار وتم توزيع عدد من الجوائز على 
المشاركين، وتم توزيع إصدارات المركز بعدد 300 نسخة 

إقامة فعالية للحملة 
في مجمع غرناطة

11 / 6 / 1435هـ 
)12 / 4 / 2014م( 

تم توزيع عدد 200 نسخة على الجمهور، باإلضافة إلى 
إرتداء الالعبين لقمصان تحمل شعار الحملة 

إقامة فعالية في مباراة 
الهالل والشباب في 

كأس خادم الحرمين 
الشريفين 

12 / 6 / 1435هـ 
)3 / 4 / 2014م( تم توزيع 200 نسخة على عدد المواطنين  إقامة فعالية في شارع 

التحلية بالرياض

26 / 6 / 1435هـ تم توزيع 500 نسخة من إصدارات الحملة والمركز على 
طالب فرع جامعة الملك سعود

المشاركة في حفل 
تدشين حملة )وطننا 

أمانة( بمحافظة الدوادمي

21 / 6 / 1435هـ 
)22 / 4 / 2014م(

توزيع 500 نسخة من إصدارات الحملة والمركز على 
الطالب جامعة الملك سعود 

3-4 / 7 / 1435هـ 
)3-4 / 5 / 2014م( 

االتفاق مع ثالثة خطباء على أن تكون خطبة الجمعة 
عن الوطن وتوزيع عدد من المطبوعات على 

المواطنين، وإقامة فعالية في أحد الموالت
إقامة فعاليات في 

محافظة
الخرج ومركز الدلم

4 / 7 / 1435هـ مقهى حواري بعنوان: دور األسرة في تعزيز قيم المواطن

5 / 7 / 1435هـ برنامج تدريبي بعنوان: )تنمية مهارات االتصال في الحوار(

6 / 7 / 1435هـ برنامج تدريبي بعنوان: )المحاور الناجح(
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سادسًا: برنامج جسور 
بين  البناء  الثقافي  والتواصل  الحوار  أسس  ينمي  مشروع 
ــة  األدل مــن  سلسلة  إصـــدار  ــالل  خ مــن  الثقافات  مختلف 
اإلرشادية، والكتب والقصص، والبرامج التدريبية على أسس 
مسبوقة  غير  بخطوة  المركز  قام  وقد  الحضاري،  الحوار 
هذه  غــرس  إلــى  تهدف  لألطفال  حــواريــة  أنشطة  إلقــامــة 
المستقبل،  أجيال  باعتبارهم  للسالم  العالمية  المفاهيم 
الصيفي  البرنامج  إقامة  خالل  من  الواعدين  السالم  ودعاة 

»نحن أبناء كوكب األرض«.

الهدف العام من النشاط:
وصور  ذاتــه  صــورة  إلدراك  والتفكير  للتأمل  الطفل  تحفيز 

اآلخرين من حوله والتعرف على ثقافات جديدة.

فكرة النشاط:
هو عبارة عن نشاط ترفيهي يتم من خالله عرض 
أفكــار دليـل )نحن أبنــاء كوكب األرض( ودليــل )أنا 
جسور  مشروع  مطبوعات  مجموعة  من  وأنــت( 
للحوار الحضاري. من خالل هذا النشاط يتم التعرف 

على ثقافات مختلفة وتطبيق أنشطة متنوعة.
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برامج 
مشرفي
المناطق 

ومشرفاتها
ومشرفاته  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  مشرفو  يعمل 
العديد من  التواصل مع المجتمع بكل شرائحه وأطيافه، بإقامة  على 
التثقيفية،  والمحاضرات  التدريبية،  الدورات  خالل  من  الحوارية،  البرامج 
والندوات الحوارية، واألركان التعريفية، وورش العمل، وحلقات النقاش، 

والزيارات التعريفية لجعل الحوار سلوكًا حياتيًا.
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جدول رقم )25( إحصائية عامة لبرامج مشرفي المناطق ومشرفاتها

جدول رقم )26( يوضح البرامج المنفذة للعام 1434هـ/ 1435هـ

20
14

العدد اإلحصائيات م

1200 البرامج المنفذة 1

123294 المستفيدون 2

25413 اإلصدارات 3

57600 الحقائب التدريبية 4

عدد البرامج اسم البرنامج م

288 دورات تدريبية 1

177 محاضرات تثقيفية 2

233 زيارات تعريفية 3

147 أركان تعريفية 4

152 حلقات نقاش 5

107 ورش عمل 6

116 ندوات حوارية 7
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الحقائب واإلصدارات:
من  بــعــدد  والــمــشــرفــات  المشرفين  ــم  دع تــم 
بالمركز  الخاصة  واإلصـــدارات  التدريبية  الحقائب 
لتغطية احتياجات التدريب، فقد تم توزيع عدد من 
والثالثة  الثانية  المرحلة  في  ــدارات  واإلص الحقائب 

وهي على النحو التالي:

عدد الحقائب اسم الحقيبة م

24870 مهارات االتصال في الحوار 1

1290 المحاور الناجح 2

10730 حوارنا مع أبنائنا 3

9910 الحوار الزوجي 4

جدول رقم )27( يوضح الحقائب التدريبية
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رسم بياني رقم )5( يوضح الحقائب التدريبية الموزعة من قبل مشرفي المناطق ومشرفاتها



105

عدد اإلصدارات اإلصدارات م
4795 التربية بالحوار 1

4006 الحوار األسري – التحديات والمعوقات 2

3836 أسرار الحوار واإلقناع 3

3811 تعزيز ثقافة الحوار 4

3725 هندسة الحوار 5

3005 مكانة الحوار ومعوقاته 6

2245 دور معلم التربية اإلسالمية 7

جدول رقم )28( يوضح اإلصدارات
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رسم بياني رقم )6( يوضح اإلصدارات التي تم توزيعها من قبل مشرفي المناطق ومشرفاتها
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