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 السنوي لمراكزجتماع ا� فيا
مير الوليد وا
ميرة أميره 
 ھارفردفي  ا�س�ميةالوليد بن ط�ل 

 

 "بين الثقافات ر التواصلوجس ھذا الحوار يقويا
مير الوليد: "
 

مؤسسة الوليد  مجلس إدارة رئيس ،صاحب السمو الملكي ا�مير الوليد بن ط�ل بن عبدالعزيز آل سعود حضر
، الرئيسنائبة  التي تشغل منصب ا�ميرة أميره الطويل،  وحرمه العالمية (المسجلة في لبنان)-لخيريةبن ط�ل ا

Dجتماع لمراكز الوليد بن ط�ل الجامعيةالسنوي  جتماعاDية بوستن.  في جامعة ھارفرد السنوي. وقد أقيم اDبو 
 

 الذي يتضمن كل من:و الستة رؤساء مراكز ا�مير الوليد بن ط�لوقد حضر اDجتماع 
� Harvard: س�مية  ،جامعة ھارفارد منQالبروفيسور علي اسانيبرنامج الدراسات ا 

� Georgetown:  س�مي، جامعة جورج تاونمنQايسبوسيتو البروفيسور جونالمسيحي -مركز التفاھم ا  

� Edinburgh:  س�مية في العالم ه،جامعة إدنبرمنQالبروفيسور المعاصر  مركز الوليد بن ط�ل للدراسات ا
 ھيوج ودارد

� Cambridge :  س�مية جامعة كامبردج منQالبروفيسور ياسر سليمانمركز الوليد بن ط�ل للدراسات ا 

� AUB: مريكية في بيروتمن ا�مريكية ،لجامعة ا�البروفيسور اليكساندر لوبن  مركز للبحوث والدراسات ا 

� AUC:  مريكية في القاھرةمن�مريكيةم ،الجامعة ا�الدكتورة ماجدة شاھين ركز الدراسات والبحوث ا 
 

سموه بقوله:  وأضاف ".ر التواصل بين الثقافاتوھذا الحوار يقوي جس : "خ�ل الحفل بقولة وعلق ا�مير الوليد
الزلزال ا�مني الذي حدث في المنطقة وخصوصا في تونس  إثرD بد من إدراك رسالة الربيع الواضحة "

واQص�ح  اDجتماعيوتتلخص ھذه الرسالة في أن التغير  .ر وليبيا وD يزال يحصل في سورياوجمھورية مص
 ."حة الفرصة للشعوب Qيصال أصواتھماDقتصادي ليس كافياً، بل يجب مشاركة الشعوب في عملية القرار واتا

 

ية في جمع العلماء وقادة الفكر أظھر نقاش اليوم أھمية دور مؤسسة الوليد بن ط�ل الخيروعلقت ا�ميرة أميره: "
في العالم Qيجاد حلول لبعض القضايا ا�كثر صعوبة في وقتنا الحاضر، حيث تساھم ھذه المراكز لفتح آفاقا جديدة 

امعية في ھذه من خ�ل الحوار والدراسات، وبالتعاون المشترك ستستمر مراكز الوليد بن ط�ل اDس�مية الج
 ."المھمة وبصوت مسموع

 

يومين الحالة الراھنة عن الع�قات بين العالم اQس�مي والغرب،  دامان من أبرز النقاشات في اDجتماع الذي وك
م وما بعده. وقد أدار الحلقة النقاشية 2012وعن أنجح السبل لتعزيز الع�قات بين الثقافات والتفاھم في عام 

وفيسور في جامعة ھارفارد لممارسة الدبلوماسية البروفيسور نيكوDس بيرنز، خبير في الشؤون الخارجية وبر
 والسياسة الدولية في كلية كينيدي في جامعة ھارفارد.

 

تھدف إلى كسر الصور النمطية والتي رؤية المناھج الدراسية وتركزت المناقشة على تنفيذ البرامج التعليمية كما 
عمقا والتقدير للتنوع الثقافي والديني في والتضليل حول الغرب واQس�م، في حين غرس التسامح وفھم أكثر 

 .الغرب على حد سواء والعالم العربي
 

خ�ل اDجتماع السنوي تم مناقشة دور مؤسسة الوليد بن ط�ل الخيرية في الفھم الثقافي العالمي من خ�ل تأسيس 
، ودفع منحة دراسية في ستة مراكز أكاديمية مع البرامج الدراسية التي تشجع على التسامح والتفاھم المتبادل

الدراسات اQس�مية والشرق أوسط، وفرص دعم الحوار بين ا�ديان والثقافات والمشاركة في الحفاظ على 
 التراث اQس�مي وا�دبي والفني في مختلف أنحاء العالم.

 



 
��� ����  

www.alwaleedfoundations.org 

media@alwaleedfoundations.org 

 

 

�	
�� ��  
  

 ����� �26 �	
� ��� 1433��  
���	������ 18 ���� �2012�  

  
  

 ������2  ��2  

ام لمؤسسة الوليد الوليد ا�ميرة أميره وفد تضمن كل من المھندسة نادية بخرجي ا�مين العا�مير  حضر معوقد 
بن ط�ل الخيرية والدكتور سمير عنبتاوي المستشار ا�كاديمي لسمو رئيس مجلس اQدارة الدكتورة نھلة العنبر 
المساعدة التنفيذية الخاصة لسمو رئيس مجلس اQدارة وا�ستاذة نور الدباغ المديرة التنفيذية لقسم الدراسات 

 .الع�قات العامة لمؤسسة الوليد بن ط�ل الخيرية مساعدة مدير وا�ستاذة نج�ء طربزوني اDستراتيجية
 

وفي إطار تنظيم العمل الخيري واستدامته فقد اتجھت رغبة سموه إلى أن يكون تنفيذ نشاطه الخيري عبر منظومة 
إنشاء مؤسسة الوليد بن ط�ل الخيرية تحت إشراف وزارة الشؤون اDجتماعية، التي منحت  تممؤسساتية. 

 10عاماً مضت أكثر من  30م. ھذا وقد بلغت تبرعات سموه الخيرية خ�ل 2009المؤسسة ترخيص في عام 
 مليار لایر انفقت عبر مؤسسات سموه الخيرية واQنسانية لجعل العالم مكاناً افضل.

 

تم مؤسسة الوليد بن ط�ل الخيرية بدعم وتحفيز المنظمات والدراسات والمراكز ا�كاديمية التي تھتم ھذا وتھ
بشؤون المرأة السعودية والتخفيف من معاناة الفقر، والرفع من مستوى الخدمات الموفرة للسكان، باQضافة إلى 

المؤسسة على دعم المشاريع التي تقدم عوناً  عدد من القضايا في مجال البنية التحتية اDجتماعية محلياً. وتعمل
مباشراً للمواطنين في المملكة العربية السعودية في مجالي الرعاية الصحية واQسكانية حيث تم تسليم مئات 
المنازل للمحتاجين ل�سكان في إطار خطة تنموية تنفذ على مدى عشر سنوات. ومن ا�عمال الخيرية ا�خرى، 

 لغة. 13ء للقرى المحتاجة، وطباعة وترجمة القرآن الكريم الى توصيل مولدات كھربا
 

وتعتبر المؤسسة ھي الثالثة التي يؤسسھا سمو ا�مير الوليد بن ط�ل، وتقع المؤسستان ا�خريان في لبنان، حيث 
يعة العالمية عالمياً للقضاء على ظاھرة الفقر وضمان اQغاثة السر –تعمل مؤسسة الوليد بن ط�ل الخيرية 

والفعالة للدول الفقيرة المتضررة من الكوارث الطبيعية وعلى توفير فرص التدريب والتعليم والعمل للنساء 
والشباب في منطقة الشرق ا�وسط عن طريق دعم المشاريع اDنسانية التنموية بشراكة مع منظمات متخصصة 

المنتديات التي تشجع على الحوار والتقارب في مجالھا. وتقوم المؤسسة كذلك بإنشاء المراكز ودعم الدراسات و
 بين مختلف ا�ديان في العالم، والمساھمة في الحفاظ على التراث ا�دبي والفن اQس�مي في المتاحف العالمية.  

 

أما بالنسبة لمؤسسة الوليد بن ط�ل اQنسانية في لبنان والتي تشغل فيھا منصب نائب رئيس مجلس اQدارة معالي 
ليلى رياض الصلح فتقوم بتقديم جميع ا�عمال اQنسانية كما توفر خدمات صحية وطبية. باQضافة إلى السيدة 

تقديم الدعم اDجتماعي لم�جئ ا�يتام، والمصحات العقلية، والسجون، وذوي اDحتياجات الخاصة والمراكز 
ھذا وتقديراً لجھود المؤسسة المميزة  التعليمية، وتنمية المشاريع اDقتصادية والزراعية عبر كل مناطق لبنان.

لدعم التعايش المشترك بين جميع الطوائف اللبنانية وتشجيع الخطى المبذولة لدعم الحوار بين ا�ديان، 
ولمساھماتھا اQنسانية المتنوعة التي استطاعت أن توفرھا للشعب اللبناني دون تمييز طائفي، َمنَح البابا بنيدكت 

يس مجلس إدارة مؤسسة الوليد بن ط�ل اQنسانية في لبنان السيدة ليلى رياض الصلح السادس عشر نائبة رئ
 الميدالية البابوية خ�ل حفل رسمي رفيع أقيم في الفاتيكان، وقد تسلمتھا السيدة ليلى شخصياً من البابا.

 

 سيرة ا
مير الوليد بن ط�ل
 صاحب السمّو الملكي ا�مير الوليد بن ط�ل

 سيرة ا
ميرة أميره الطويل

 صاحبة السمو ا�ميرة أميرة الطويل

 Global Cultural Understandingنبذة عن مشاريع 

 Global Cultural Understandingمشاريع 

 


