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مركز الخليج لألبحاث 
الهوية والتصنيف

ــكل البرامــج الصــادرة  ــج لألبحــاث« المحضــن الرئيســي ل ــل »مركــز الخلي يمث
بحثيــة  وهــو مؤسســة  الثقافــي واإلعالمــي«..  »البرنامــج  ذلــك  ومــن  عنــه، 
ــا  مســتقلة غيــر ربحيــة، شــعاره )المعرفــة للجميــع(، وأولوياتــه خدمــة قضاي
وأهــداف شــعوب ودول منطقــة الخليــج. وكان ابتــداء تأسيســه في يوليو عام 
ــه فــروع  ــة الســعودية، ول 2000م، ومقــره الرئيســي فــي جــدة بالمملكــة العربي
فــي كل مــن جامعــة كامبريــدج بالمملكــة المتحــدة، وجنيــف بسويســرا. وقــد 
التــزم المركــز منــذ تأسيســه بالمســاهمة الفاعلــة فــي قضايــا منطقــة الخليج، 
والمنتديــات  المؤتمــرات  وتنظيــم  والدراســات،  البحــوث  إجــراء  خــالل  مــن 
ورش عمــل، عــالوة علــى النشــر اإلعالمــي حــول قضايــا األمــن والسياســة 
واالقتصــاد والشــئون العســكرية والتعليميــة والبيئيــة والثقافيــة واإلعالميــة 
وغيرهــا، وترجمــة ونشــر عديــد مــن األبحــاث والكتــب والمعاجــم المتخصصــة 
والتــي بلغــت قرابــة 500 كتــاب فــي السياســة واألمــن واالقتصــاد والعالقــات 
الدوليــة والفكــر االســتراتيجي والبيئــة واإلعــالم والتــوازن اإلقليمــي والدولــي... 

إلــخ.
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تصنيف المركز إقليميا 
ودوليا

حافــظ »مركــز الخليــج لألبحــاث« علــى وجــوده ضمــن أبــرز مؤسســات الفكــر 
والــرأي ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى مســتوى العالــم البالــغ عددهــا 
11700، بوصفــه أحــد أكبــر مؤسســات الفكــر والــرأي فــي الشــرق األوســط، وذلك 
طبًقــا لمــا أعلنــه برنامــج العالقــات الدوليــة فــي جامعــة بنســلفانيا فــي 30 
ينايــر 2020م، ضمــن التصنيــف الســنوي الــذي يقــوم بــه البرنامــج لمؤسســات 

الفكــر فــي العالــم.
كمــا جــاء وفقــا لهــذا التصنيــف كأحــد أبــرز مؤسســات الفكــر والــرأي المهتمــة 
أفضــل  بيــن  ومــن  الدوليــة،  والشــؤون  الخارجيــة  السياســية  بالشــؤون 

مؤسســات الفكــر والــرأي ضمــن تصنيــف التعــاون المؤسســي.

االقتصــادي  المجلــس  لــدى  خــاص  المركــز علــى صفــة استشــاري  حصــل 
واالجتماعــي لألمــم المتحــدة )Ecosoc(، ممــا يحــق لممثليــه المشــاركة فــي 
اجتماعــات وحضــور جلســات األمــم المتحــدة بصفتــه مؤسســة غيــر حكوميــة 

 .)NGO( وغيــر ربحيــة
األمــم  لبرنامــج  الحاكــم  للمجلــس  استشــاري  وضــع  علــى  المركــز  حصــل 
المتحــدة للبيئــة ليصبــح منظمــة عالميــة غيــر حكوميــة منــذ عــام 2005م، ممــا 
يســمح لــه أيضــاً بتعييــن مندوبيــن كمراقبيــن فــي اجتماعــات تتصــل بالقضايــا 
ــة.  ــي يســتضيفها المجلــس الحاكــم لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــة الت البيئ
تــم تعييــن المركــز فــي مرفــق البيئــة العالمــي للبنــك الدولــي )G E F(، ومحــور 

شــبكة )FEF-NGO( لغــرب آســيا. 
قــام المركــز بتنفيــذ العديــد مــن الدراســات واالستشــارات لبرامــج مختلفــة 

فــي األمــم المتحــدة. 
لــدى المركــز تعــاون مــع االتحــاد األوروبــي، وحلــف شــمال األطلســي )ناتــو(، 
ــي لهــا اهتمامــات  ــة، والت ــك مــن الجهــات الرســمية ذات المصداقي ــر ذل وغي

ــج.  بمنطقــة الخلي
يعــد المركــز شــريك معرفــي مــع الملتقــى االقتصــادي العالمــي، وشــريك 

معرفــي مــع قــادة الشــباب العــرب )2006-2007م(. 
يتمتــع المركــز بأكثــر مــن 120 اتفاقيــة تعــاون وشــراكة مــع العديــد مــن الهيئات 

والمنظمــات الدوليــة والجامعــات ومراكــز الفكر فــي العالم.

على مستوى مؤسسات الفكر 
والرأي في جميع أنحاء العالم

على مستوى مؤسسات الفكر 
والرأي المهتمة بالسياسة 
الخارجية والشؤون الدولية 

على مستوى أفضل تعاون 
مؤسسي

139

77

56
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البرنامج الثقافي 
واإلعالمي

البرنامج الثقافي واإلعالمي:
إيمانــاً بــدور الثقافــة والفنــون كرافعــة رئيســة لحالــة النمــو والتقــدم الــذي 
ينشــده وطننا، وانطالقاً من أهمية المشــاركة الفاعلة للمجتمع المدني في 
حفــظ وتنميــة المــوروث الثقافــي بمختلــف أشــكاله، جــاء تأســيس »البرنامــج 
الخليــج لألبحــاث« ليســهم فــي حفــظ وتنميــة  الثقافــي واإلعالمــي بمركــز 
الفعــل الثقافــي واإلعالمــي بمفهومهمــا اإلنســاني العــام )األنثروبولوجــي(، 

مؤمنيــن بــأن:

روى( )الثقافة وعي قبل أن تكون معرفة، واإلعالم إدراك قبل أن يكون خبر يُ
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مهام البرنامج

يهتــم البرنامــج الثقافــي واإلعالمــي بصناعــة وترجمــة ونشــر وإدارة المحتــوى 
مختلــف  بإنجــاز  والقيــام  الثقافيــة،  أشــكاله  بمختلــف  للمركــز  المعرفــي 
الدراســات الثقافيــة واإلعالميــة واالجتماعيــة وغيرهــا ممــا يصــب فــي جانــب 
المعرفــة اإلنســانية، كمــا يتولــى البرنامــج إدارة وتنظيــم مختلــف المنتديــات 
والمؤتمــرات العلميــة ذات البعــد الثقافــي والمعرفــي التــي يقــوم بهــا المركــز 

ــج المعرفــي الصــادر عــن المركــز. ، وإدارة نشــر المنت تكليفــاً أو تأسيســاً
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مجلة ارآء حول الخليج

الخليــج وقضاياهــا  منطقــة  بشــؤون  ومتخصصــة  معنيــة  مجلــة شــهرية 
االســتراتيجية  القضايــا  وكذلــك  تواجههــا،  التــي  والمخاطــر  والتحديــات 
وقضايــا التنميــة المســتدامة بمعناهــا الشــامل، وأيضــاً معنيــة باســتقرار 
عــددا   180 2022م  ديســمبر  حتــى شــهر  منهــا  الخليــج. صــدر  منطقــة  وأمــن 
متخصصــا، وكان ابتــداء صدورهــا عــن مركــز الخليــج لألبحــاث فــي دبــي بدولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة، ثــم حصلــت ابتــداء مــن العــدد 96 الصــادر فــي 
أول يونيــو 2015م علــى الترخيــص بالصــدور والطباعــة والتوزيــع مــن جــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. وهــي مجلــة موثوقــة وجــادة وتســتكتب أكثــر 
مــن 800 كاتــب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة والعالــم، 
وتعــد مرجعــاً علميــاً للباحثيــن واألكاديمييــن ولطــالب درجتــي الماجســتير 
والدكتــوراه فــي مختلــف الجامعــات العربيــة؛ كمــا إنهــا مســتقلة وتســمح 
ــرأي فــي إطــار مــن المســؤولية االجتماعيــة واالخالقيــة، وتعتمــد  باختــالف ال
األســلوب التحليلــي الموضوعــي فــي الطــرح، والهــدوء فــي المعالجــة حــول 
كل مــا يتعلــق بمنطقــة الخليــج أو القضايــا التــي تلقــي بظاللها وانعكاســاتها 
علــى المنطقــة، وتطــرح مــع كل عــدد ملفــاً حــول قضيــة محــددة يتــم مناقشــة 
موضوعهــا مــن كافــة الجوانــب بمقــاالت متنوعــة تعبــر كل منهــا عــن رأي 

كاتبهــا فــي المقــام األول. 
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شركة المعرفة

عــد شــركة المعرفــة مــزود حلــول يســتخدم قــوة المعرفــة فــي التطويــر  تُ
التكنولوجــي والرقمــي عبــر مقرها فــي المملكة العربية الســعودية واإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والمنتجــات تحــت 

مظلــة واحــدة مــن المحتــوى والتكنولوجيــا إلــى خدمــات إدارة الفعاليــات.
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الرؤية

يسعى البرنامج إلى:

تعميــق حالــة المعرفــة مــن خــالل دعــم وترجمــة ونشــر مجمــل الدراســات 
الجــادة فــي مختلــف اإلطــارات الثقافيــة والتراثيــة والعلميــة علــى الصعيــد 
)التاريخــي، واالجتماعــي، والسياســي، واألنثروبولوجــي، واألدبــي، وغيرهــا(.

تطويــر حالــة الوعــي بأبعــاد تطــور العمليــة االتصاليــة واالتجــاه المتســارع 
ــد، وقيــاس انعكاســات ذلــك  نحــو وســائل االتصــال الحديثــة والعالــم الجدي
علــى العالقــات التفاعليــة بيــن وســائل اإلعــالم والجمهــور المتلقــي للرســالة 

ــة.  اإلعالمي

تعزيــز الفعــل الثقافــي ضمــن محيــط المجتمــع، وتنميــة روح اإلبــداع بيــن 
أفــراده بالتعــاون مــع الجهــات الرســمية الراعيــة لذلــك، وانطالقــا مــن أهــداف 

ــة الســعودية. ــة للمملكــة العربي ورؤى الخطــة االســتراتيجية الثقافي
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األهداف

المســؤولة  الجهــات  مــع  التعــاون  تعزيــز 
عــن الثقافــة واإلعــالم والنشــر فــي المملكــة 
التعــاون  مجلــس  ودول  الســعودية  العربيــة 

لخليجــي. ا

المراكــز  مــن  مــع عديــد  التعــاون  مــد جســور 
والعالميــة. اإلقليميــة  والعلميــة  الثقافيــة 

تعزيــز الحــوار والتواصــل الخــالق بيــن الباحثيــن 
والفاعليــن فــي المشــهد الثقافــي بوجــه عــام.

العربيــة  المكتبــة  إثــراء  فــي  اإلســهام 
بالدراســات والبحــوث المعرفيــة فــي مختلــف 

الثقافــة. وإطــارات  مجــاالت 

مــد جســور التواصــل والتعــاون مــع الكفــاءات 
العلميــة والفكريــة داخــل المملكــة وفــي إطــار 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

توثيــق المــوروث الثقافــي التاريخــي، واألدبــي، 
)الفلكلــور،  الفنــي  والمــوروث  واالجتماعــي، 
واألهازيــج الشــعبية، والحكايــات الشــفهية( 
فــي  ذلــك  وإصــدار  علمــي،  منهــج  وفــق 

رقميــة.. وإلكترونيــة  ورقيــة  مصنفــات 

01

02

03
06

05

04
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لمســاعدة  متخصصــة  عمــل  ورش  عقــد 
اإلعالمييــن علــى مواكبــة أحــدث المســتجدات 
والنظريــات  المفاهيــم  صعيــد  علــى 
اإلعــالم  مجــاالت  مختلــف  فــي  والتوجهــات، 

والمســموع. والمرئــي  المقــروء 

لدرجتــي  الجامعيــة  الرســائل  بعــض  نشــر 
التاريــخ  أقســام  فــي  والدكتــوراه  الماجســتير 
بعــض  فــي  واإلعــالم،  واالجتمــاع  واألدب 
الجامعــات التــي يختــار المركــز التعــاون معهــا.

المســاهمة فــي مختلــف النشــاطات الثقافيــة 
والعالميــة،  واإلقليميــة  الوطنيــة  واإلعالميــة 

ــة العالميــة. ــام الثقافي عــالوة علــى األي العلمــي فــي مجــال  البحــث  تعزيــز وتشــجيع 
علــى  عــالوة  واالتصــال،  واإلعــالم  الثقافــة 
إطــار  ضمــن  المعرفــة  مجــاالت  مختلــف 

البرنامــج. اهتمامــات 

عــدد  إلجــراء  متميزيــن  باحثيــن  مــع  التعــاون 
مــن األبحــاث المعمقــة فــي مجــال اهتمامــات 

البحثيــة.  البرنامــج 

األهداف

08
11

12 09

10

تنظيــم برامــج تدريبيــة فــي مختلــف المجــاالت 
الثقافيــة واإلعالميــة حضوريــا وافتراضيــا.

07
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إجراء الدراسات والبحوث في 
كل ما يتعلق بالشأن الثقافي 

واإلعالمي.

ترجمة وإصدار 
المطبوعات ونشرها.

إقامة الندوات والملتقيات 
والمحاضرات العلمية والفكرية 

والثقافية واإلعالمية.

إقامة دورات متخصصة في 
مجال اهتمامات المركز.

نشاطات البرنامج

يســعى البرنامــج الثقافــي واإلعالمــي إلــى عمــل العديــد مــن األنشــطة ومــن 
ذلــك: 
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ضوابط النشر المعرفي

مــن  عــدد  تحديــد  علــى  لألبحــاث  الخليــج  بمركــز  الثقافــي  البرنامــج  حــرص 
الضوابــط والمعاييــر المعرفيــة الواجــب توفرهــا فــي أي عمــل يقــوم المركــز 

بتبنــي طباعتــه ونشــره بعــد موافقــة اللجنــة العلميــة، ومــن ذلــك:

أن ينســجم البحــث مــع سياســات وضوابــط 
النشــر العلمــي المتعــارف عليهــا نصــا وتوثيقا.

أن يكــون موضــوع البحــث ذا عالقــة 
اإلنســانية. بالدراســات 

النشــر  وقواعــد  العلمــي  بالمنهــج  االلتــزام 
العلمــي. البحــث  فــي  المرعيــة 

أن تكــون لغــة البحــث لغــة ســليمة 
األخطــاء. مــن  وخاليــة 

1

2

3

4

بالموضوعيــة  متصفــا  البحــث  يكــون  أن 
العلميــة. واألمانــة  5

البحــث  نشــر  ســبق  قــد  يكــون  أال 
نشــرها. المزمــع  والدراســة  6

أن يلتــزم الباحــث بإجــراء التعديــالت المقترحــة 
وفــق  بالمركــز  العلميــة  اللجنــة  قبــل  مــن 

التقريــر المرســل لــه.
7
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مشاريع ثقافية وإعالمية

يهتــم البرنامــج الثقافــي واإلعالمــي بتنفيــذ عديــد مــن البرامــج التــي هــي مــن 
صميــم أفــكاره، ومنهــا مــا يكــون بالتعــاون مــع جهــات رســمية كاألمانــة 
العالــم اإلســالمي، وغيرهــا  الخليجــي، ورابطــة  التعــاون  العامــة لمجلــس 
مــن المؤسســات الدوليــة، ومنهــا مــا يكــون برعايــة مــن الــوزارات المعنيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ــات المجتمــع،  ــز الفعــل الثقافــي فــي جنب ــى تعزي وتهــدف هــذه المشــاريع إل
وتقديــم حالــة ثقافيــة منهجيــة وفــق رؤيــة شــعبية أيضــا. ومن هذه المشــاريع 

ــي:  القائمــة والمزمــع تنفيذهــا إمــا بشــكل دوري أو بصــورة ســنوية التال
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مختبر الحوار الثقافي الخليجي

ــر الحــوار الثقافــي الخليجــي إلــى جمــع المشــاركين المختصيــن  يهــدف مختب
لمناقشــة عديــد مــن القضايــا المتنوعــة التــي تخــص نطــاق تنميــة الحالــة 
الثقافيــة فــي إطــار دول مجلــس التعــاون الخليجــي في عدد مــن الموضوعات 
الثقافية الرئيســة وهي: القصة والرواية، المســرح والفنون األدائية، الســينما 
ــات  ــي، الترجمــة، المكتب ــة، والخــط العرب ــون البصري ــرة، الفن واألفــالم القصي
والنشــر، الموســيقى، التــراث المــادي والغيــر مــادي، األثــار والمتاحــف، التاريــخ 
ــن والمســؤولين  ــة مســاعدة المعنيي ــك بغي ــي، واإلعــالم. وذل والســرد الروائ
لبلــوغ رؤيــة مســتقبلية واضحــة، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف فــي مختلــف 
اإلطــارات المعرفيــة المعنــي مناقشــتها، ليتــم تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة، 
المطــروح  المشــهد  حركيــة  تعيــق  أن  يمكــن  التــي  التحديــات  ومعالجــة 
للمناقشــة. مــن خــالل تســليط الضــوء بحريــة كاملــة ومســؤولة علــى كل 
يتــم مناقشــتها خــالل عــدد  التــي  العناويــن  موضــوع منهــا عبــر عــدد مــن 
مــن اللقــاءات االفتراضيــة المتفــق عليهــا وبمشــاركة عــدد مــن المختصيــن 
المرشــحين للمشــاركة مــن قبــل مشــرف حلقــة النقــاش )الســمنار( ومديــر 
البرنامــج الثقافــي واإلعالمــي بمركــز الخليــج لألبحــاث، عــالوة علــى غيرهــم 
ممــن تقبــل ملخصاتهــم المرســلة عبــر الموقــع اإللكترونــي الخــاص بمختبــر 
للمشــاركة  بالتســجيل  اهتمامــا  يبــدون  ممــن  وآخريــن  الخليجــي،  الحــوار 

باالســتماع والتعليــق. 



مشروع لتعارفوا

الثقافــة  الناعمــة إلبــراز جهــود المملكــة فــي خدمــة  القــوة  أحــد ركائــز  يمثــل المشــروع 
عــن  العامــة  الصــورة  تشــوه  التــي  المغرضــة  اآلراء  ومواجهــة  واإلســالمية،  العربيــة 
المملكــة حكومــة وشــعبا، حيــث ســيتيح المشــروع للمثقــف واألكاديمــي المســلم فرصــة 
التعــرف علــى مختلــف المناشــط الثقافيــة والمعرفيــة واألكاديميــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية دون توجيــه أو ضغــط، ومــع مــرور الوقــت وتكثيــف حالــة التواصــل وفــق آلياتهــا 
المعتمــدة والمدروســة، ســنتمكن مــن خلــق حالــة توافــق ثقافــي ومعرفــي داعــم للمملكــة 

جــراء معرفتــه بجوهــر جوانبهــا اإلنســانية.  

مشروع الملتقى الدولي للتواصل الحضاري

حصــرت الصــورة النمطيــة القاصــرة دور »رابطــة العالــم اإلســالمي« ونطاقهــا الحركــي فــي 
مظهــر دينــي بحــت، فباتــت وكأنهــا حكــراً علــى شــكل معيــن وســياق معرفــي خــاص، وال 
شــك فــإن ذلــك مــن صميــم عملهــا، لكنهــا أيضــا وبحكــم شــمولية ديننــا الحنيــف منفتحــة 
علــى مختلــف األطيــاف المعرفيــة المتنوعــة التــي تشــكل أغلبهــا قــوة ناعمــة فــي إطارهــا 
ــد الثقافــي  ــى الصعي ــرازه وإظهــاره عل الثقافــي والمعرفــي بوجــه عــام، وهــو مــا نطمــح إب
اإلنســاني مــن خــالل برنامــج »الملتقــى الدولــي للتواصــل الحضــاري« المقــرر تنفيــذه بشــكل 

ســنوي فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

مشروع منتدى الخليج الثقافي 
واإلعالمي

فــي ظــل نقــاط القــوة والضعــف، والفــرص والتحديــات، التــي كشــفت عنهــا االســتراتيجية 
ــاء تصــور ســنوي لعقــد  الثقافيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، يمكــن بن
منتــدى ثقافــي ســنوي يهــدف إلــى تفعيــل التعــاون الثقافــي بيــن مختلــف المؤسســات 

ــي.  ــن الرســمي والمدن ــى الصعيدي ــة عل المعني
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برنامج )أراء(

برامج بودكاست مركز الخليج 
وشركة المعرفة

لــكل منــا رأي، وفــي مجلــة أراء نســتجمع مــا يتــراءى مــن أراء ننشــرها كتابــة، 
ونقــوم بإعــادة بــث بعضهــا صوتــا وصــورة عبــر برنامــج أراء فأهــال بكــم.

برنامج )رؤى خليجية(

تمــوج األحــداث فــي منطقــة الخليــج العربــي ومحيطــه اإلقليمــي والدولــي، 
ــا  ــى الحــدث )أي ــد أن ننظــر إل ــا نري ــى أنن ــة، عل ــا الرؤي ــوع زواي ــرؤى بتن ــوع ال وتتن

كان( بعيــون ورؤى خليجيــة، كونــوا معنــا فــي الدقائــق التاليــة.

برنامج )تفاصيل(

حياتنــا مجموعــة مــن تفاصيــل، ومشــهدنا قائــم علــى تفاصيــل؛ فــي برنامــج 
تفاصيــل نبحــر فــي ثنايــا التجربــة، ونغــوص برفــق، لنقــف علــى جانــب مــن 

أحداثهــا وقصصهــا، ونســلط الضــوء علــى مختلــف أنســاقها المعرفيــة.

برنامج )كلمة(

برنامج )حوار الشباب(

قوامــه  كتــاب  وكل  كلمــة،  أساســها  والمعرفــة  كلمــة،  منشــؤها  الحيــاة 
كلمــة. فــي برنامــج كلمــة نعــرض لكــم مختــارات مــن عالــم النشــر والمعرفــة 

ــا وإدراكا. ــا وعي ــي تزيدن ــر الكلمــة الت ــأن النهضــة كلمــة، فلنخت ــا ب إيمان

، وعديــد منهــا  فــي األفــق أفــكار ومفاهيــم كثيــرة، بعضهــا قــد يكــون واضحــاً
يحتــاج إلــى زيــادة توضيــح، فــي برنامــج »حــوار الشــباب« نعمــل علــى تكثيــف 

النقــاش برؤيــة منهجيــة علميــة لتتجلــى لنــا المفاهيــم الصحيحــة. 
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»لتعارفوا« 

كراسي
األمانة العامة لمجلس 

التعاون للدراسات 
الخليجية

تعرف على السعودية

منتدى الخليج الثقافي

المعرفة شريك إلثراء

مختبر الحوار الثقافي 
الخليجي

معهد الخليج لتعليم 
اللغة العربية لغير 

الناطقين بها

بود كاست 
»مركز الخليج لألبحاث«

مشاريع ثقافية

المؤتمر الدولي 
للتواصل الحضاري

نيوم أرض األنبياء 

وطن في مدينة
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 1 يناير يوم السالم العالمي 

 21 مارس اليوم العالمي 
للقضاء على التمييز 

العنصري

 24 يناير اليوم العالمي 
للتعليم 

 6 أبريل اليوم الدولي 
للرياضة من أجل التنمية 

والسالم

 14 يناير اليوم العالمي 
للمنطق

 21 مارس اليوم العالمي 
للشعر

 11 فبراير اليوم الدولي للمرأة 
والفتاة في مجال العلوم 

)عالمات سعوديات(

 11 فبراير اليوم الدولي للمرأة 
والفتاة في مجال العلوم 

)عالمات سعوديات(

 15 أبريل اليوم العالمي للفن

 15 يناير يوم الطفل العربي 

 24 مارس يوم المسرح 
العالمي

 13 فبراير اليوم العالمي 
لإلذاعة

 23 أبريل اليوم العالمي 
للكتاب وحقوق المؤلف

 5 يونيو اليوم العالمي للبيئة

 12 أغسطس يوم الشباب 
الدولي

 17 يونيو اليوم العالمي 
لمكافحة التصحر والجفاف

 8 سبتمبر اليوم العالمي 
لمحو األمية  

 9 أغسطس اليوم الدولي 
للشعوب األصلية في 

العالم

 21 سبتمبر اليوم الدولي 
للسالم

األيام الثقافية العالمية

 5 أكتوبر اليوم العالمي 
للمعلمين

 17 أكتوبر اليوم العالمي 
للقضاء على الفقر

 27 أكتوبر اليوم العالمي 
للتراث السمعي والبصري

 14 نوفمبر اليوم العالمي 
لمكافحة االتجار غير المشروع 

بالممتلكات الثقافية

 16 نوفمبر اليوم العالمي 
للتسامح

 18 نوفمبر اليوم الدولي 
للفنون اإلسالمية

 25 نوفمبر اليوم العالمي 
إلزالة العنف ضد المرأة

يهتــم البرنامــج الثقافــي واإلعالمــي أيضــا بالتفاعــل مــع مختلــف األيــام 
الثقافيــة العالميــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل األمــم المتحــدة وهــي 

علــى النحــو التالــي:



فــي  للباحثيــن والمشــاركين  صــور جماعيــة 
مركــز  ينظمــة  الــذي  الســنوي  اإلجتمــاع 
الخليــج لألبحــاث فــي رحــاب جامعــة كامبريدج
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