
فعاليات المهرجان الوطني للتسامح 2020 
نوفمبر   16  –  9



الجمهور مع  التفاعلية  األنشطة  2020 لعام  المهرجان  هوية 

الساعة 6 مساًء
عاما الخمسين  رة  المهرجان مسي إطالق  حفل  يعرض 

المستقبل  ويستشرف  الحاضر،  إلى  الماضية وصوًال   ً
تحت شعار: تسامح، القادمة وذلك  عامًا  الخمسين  في 

 تعايش، أمل، عمل:
ان نهي الشيخ  معالي  رئيسية:  ال الكلمة   •  

 Destined فلم "القدر"   •  
تأسيس ال  – الماضي   •  

الحاضر – نهوض األمة  •  
المستقبل الى   •  

حفل االفتتاح:
تسامح، تعايش، أمل، عمل

ين 09/11/2020 ن االث

الساعة 6 مساًء
ية، رون اإللكت اضات  ري ال في  التسامح  ة  بطول تتضمن 

رونية هي: إلكت ألعاب  أربعة 
PES - Pro Evolution Soccer  •  

DOTA - Defense of the Ancients  •  
E-Chess  •  

Hearth Stone  •  

بطولة التسامح في الرياضات اإللكترونية
الجمعة والسبت 13-14/11/2020 

الساعة 6 مساًء
تعايش وال التسامح  قيم  يجسد  فني  عمل 

كورال التسامح والتعايش
ين 16/11/2020  ن االث

الساعة 6 مساًء
يقومون  المشاركون  يقوم  تعايش، حيث  ال نداء  إطالق 
ر شبكات  عب ويشاركونه  تعايش  ال قيم  يجسد  بسلوك 

يات  جال مختلف  مع  تنسيق  ال ب لوزارة  ل االجتماعي  تواصل  ال
ة. الدول والسفارات في 

داء التعايش ن
ين 16/11/2020  ن االث

لوزارة تواصل االجتماعي ل منصات ال
يقومون  المشاركون  يقوم  تعايش، حيث  ال نداء  إطالق 
ر شبكات  عب ويشاركونه  تعايش  ال قيم  يجسد  بسلوك 

يات  جال مختلف  مع  تنسيق  ال ب لوزارة  ل االجتماعي  تواصل  ال
ة. الدول والسفارات في 

المaسابقات اليومية
ام المهرجان لة أي طي

لوزارة تواصل االجتماعي ل منصات ال
وبمشاركة  المجتمع،  فئات  مختلف  بمشاركة  نوعة  مت يات  فعال
تعرض من  والشباب  ين  اضي ري وال اء  واألدب انين  الفن من  مجموعة 

وزارة ال ب الخاصة  يوب  يوت ال منصة  خالل 

فعاليات االبتكار واإلبداع
ام المهرجان لة أي طي

لجهات الحكومية تواصل االجتماعي ل منصات ال
والشركاء،  الدولة  المختلفة في  الجهات  تم من خالل  ت مشاركات 

اتصاالت،  نطاق  ر  ي غي ت احية،  السي والمعالم  اني  المب ارة  ان مثل 
ادرة  مب الحكومية ضمن  الجهات  وتشمل مشاركة  كما  رها،  وغي

أنشطة  خالل  المهرجان من  لتسامح في  ل حاضنة  الحكومة 
يات االحتفاء  إقامة فعال الدولة، تشمل  40 جهة حكومية في  داخل 

الموظفين  ز وعي  عزي ت الى  تهدف  تي  ال التسامح  جان  ل جازات  إن ب
مجال  في  داعاتهم  واب طاقاتهم  ز  وتحفي تعايش  وال التسامح  بقيم 

المعتمدة  المهرجان  يات  لفعال رويج  ت وال عام،  بشكل  ية  اإلنسان القيم 
المجتمعية  ع  المشاري وإطالق  االجتماعي،  تواصل  ال وسائل  ر  عب

تعايش. وال التسامح  في  ية  والوطن

المبادرات المشتركة مع الجهات
ام المهرجان لة أي طي

يد: زا نهج  على 
عمل أمل،  تعايش،  تسامح،   

لتي  ا ية  ت را اإلما بة  تجر ل ا لم  لعا ل يقدم  مهرجان 
بدأ  ي  . مًا عا خمسين  منذ  لمؤسس  ا لد  لوا ا أطلقها 
لتي  ا رتها  ومسي لدولة  ا زات  نجا إ تجسد  ية  ل حتفا ا ب
هذه  دور  ويوضح  تعايش،  ل وا لتسامح  ا على  قامت 
على  م  قا أ من  كل  في  األمل  بعث  في  مية  لسا ا لقيم  ا
لعمل  ا لى  إ دفعهم  ما  وهو  لطيبة،  ا األرض  هذه 
خالل  هر.  زا ل ا لحاضر  ا لى  إ لنصل  ر،  تكا واالب ع  واالبدا
لقيم  ا مستقبل  استشراف  يتم  ن،  لمهرجا ا م  ا ي أ
من  لمقبلة،  ا مًا  عا للخمسين  ية  ت را اإلما لمبادئ  وا
علية،  تفا ل ا واألنشطة  رامج  ب ل ا من  لعديد  ا خالل 
لمي  لعا ا ليوم  ا في  لمهرجان  ا م  ا خت لى  إ لنصل 
جميعهم  لناس  ا يدعو  لمي  عا نداء  ب وذلك  لتسامح،  ل
م  ا لقي ا خالل  من  مية  لسا ا لقيم  ا هذه  بني  ت لى  إ
تعايش،  ل وا لتسامح  ا على  يدل  موثق  وسلوك  بعمل 
دة  لسعا ا لتحقيق  كسبيل  لم،  لعا ا مع  ركته  ومشا
ر  ا ب خت ا ب ليوم  ا يمر  لذي  ا لبشري،  ا للجنس  والسالم 

ا. ن ت ي ن نسا إ لمعنى  حقيقي 



والجامعات):  (المدارس  الشباب  فعاليات 

 6000 ر من (ستة أالف)  أكث بتسجيل  الدولة قامت  امارات  80 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف  ر من  أكث بها  يات تشارك  فعال
ومؤسسة  وخاصة  حكومية  جامعة   40 وتشارك  كمت  نشاط،   61 تضم  متنوعة  يات  فعال في  للمشاركة  طالبها  وطالبة  طالب 
وندوات  ولقاءات  ومسابقات  ورش  من  الجامعات  بة  لطل مخصصة  تفاعلية  أنشطة  في  العالي  تعليم  ال قطاع  ضمن  تعليمية 

تعايش. وال التسامح  ا  قضاي في 

16
08:00 — 11:30 AM

05:00 — 06:00 PM

06:30 — 07:00 PM

04:30 — 05:30 PM

بية دري ت دورة 
ر  الصغي الفارس   

... ؤ  لؤل ال غز  ل
رة الفوضى ابحث عن  جزي  

ية: فن ورشة 
CATS AWAY 

جلسة:
التسامح معالم  على  تعرف   

االثنين 15
08:00 — 11:30 AM

11:30 — 12:30 PM

12:00 — 01:00 PM

05:00 — 06:00 PM

06:00 — 07:00 PM

بية دري ت دورة 
ر  الصغي الفارس   

ية: فن ورشة 
األلوان ين  ب اغم  ن ت لمسة   

ية: فن ورشة 
تسامح ساعة   

... ؤ  لؤل ال غز  ل
عن  ابحث   

أحلى مشوار عمار في   

ورشة
خراريف  

الجمعة 12
08:00 — 11:30 AM

11:00 — 12:00 PM

12:00 — 01:00 PM

06:00 — 07:00 PM

بية دري ت دورة 
ر  الصغي الفارس   

... ؤ  لؤل ال غز  ل
عن  ابحث   

و لول اديق  صن  

... ؤ  لؤل ال غز  ل
عن  ابحث   

رًا وجدت أمي أخي  

ية ب دري ت دورة 
الشخصية  تصميم   

رواية ال في  المتسامحة   

الخميس 11
08:00 — 11:30 AM

11:30 — 12:30 AM

05:00 — 06:00 PM

06:00 — 07:00 PM

07:00 — 08:00 PM

ة: ي ب دري ت دورة 
ر  الصغي الفارس   

جلسة:
متسامحة ال  أجي ماجد   

جلسة:
التسامح  ارات  عب يات  جمال  

ية عرب ال الخطوط  ب  

ية: ب دري ت دورة 
الشخصية  تصميم   

رواية ال في  المتسامحة   

جلسة:
عن...  حدثني   

التسامح رودكاست  ب  

االربعاء

08:00 — 11:30 AM

12:00 — 01:00 PM

06:00 — 07:00 PM

07:00 — 08:00 PM

ة: ي ب دري ت دورة 
ر  الصغي الفارس   

ية: فن ورشة 
الدمى مسرح   

... ؤ  لؤل ال غز  ل
عن  ابحث   

منصور العم   

كوميدي: عرض 
واضح تشويش   

الثالثاء10

SMTWTFS



والمؤتمرات:  الملتقيات 

08:00 — 11:30 AM ية رون اإللكت اضات  ري ال في  التسامح  ملتقى 
 

ية. رون اإللكت اضات  ري ال في  لتسامح  ل عالمية  ال المفوضية  اجتماع   •  
ية. رون اإللكت اضات  ري ال التسامح في  ة  بطول •  إطالق   

مع  تعاون  ال ب ية  رون اإللكت اضات  ري ال التسامح في   - نقاشية  جلسة   •  
عالم. ال 80 دولة من  بمشاركة  ية  رون اإللكت اضات  ري ل ل الدولي  حاد  االت   

2020 / 11 / 10الثالثاء

10:00 — 11:00 AM2020 لتسامح  ل حاضنة  لحكومة  ل السنوي  لقاء  ال

 2020 لتسامح  ل حاضنة  لحكومة  ل األول  السنوي  لقاء  ال  
ة. حادي ات 40 جهة حكومية  والتي تشارك به   

2020 / 11 / 11األربعاء

06:00 — 07:00 PM:اعي الذكاء االصطن وزارة  تعاون مع  ال ب
ية  اإلنسان القيم  ودور  اعي  االصطن الذكاء  مر  مؤت

ا  تكنولوجي ل ل اإلنساني  القيمي  بعد  ال ناقش  ي عالمي  مؤتمر 
ية: ال ت ال المحاور  من خالل 

تقني ال تكار  االب التسامح في  دور   •  
اعي االصطن الذكاء  يات  تقن ية في  اإلنسان القيم  دمج   •  

والقيم ا  تكنولوجي ال ين  ب العالقة  تنظيم  وتشريعات  أبحاث   •  
المستقبل في  المجتمع  وقيم  ا  تكنولوجي ال ين  ب العالقة   •  

ا الكورون بعد  ما  عالم  في  تعايش  وال التسامح  وثقافة  ا  تكنولوجي ال  •  

10:00 — 11:30 AM:ة حادي االت والجهات  وزارات  ال التسامح في  جان  ل تنظمه 
المؤسسي   العمل  في  تعايش  وال التسامح  مؤتمر 

حادية  االت والجهات  وزارات  ال التسامح في  جان  ل تنظمه   
التسامح  ها:  من ا،  القضاي من  خالله مجموعة  ناقش من  ت  

والتسامح  رياضي،  ال التسامح  المجتمعي،  التسامح  يئي،  ب ال  
اإلنساني. العمل  في مجاالت   

2020 / 11 / 12الخميس

07:00 — -8:30 PM"العالم الى  ملتقى "رسالة سالم من اإلمارات 

ان مع  نهي الشيخ  به معالي  لتقي  ي ملتقى    
تعاون مع وزارة  ال ب خارج  ال سفراء الدولة في   
الدولي، ويطلق من خال  تعاون  وال خارجية  ال  

تعايش). ال (نداء  المجتمعية  ادرة  المب تفاصيل  له   

2020 / 11 / 16االثنين

رة الدولة في الخمسين  تنوع من: استعراض مسي تنظيم ملتقيات ومؤتمرات بمشاركات عالمية واسعة، الموضوعات ت
التجمع  رونية،  االلكت رياضات  ال في  التسامح  والتسامح،  تعايش  ال منظور  من  ية  اآلت الخمسين  واستشراف  الماضية 
التسامح  اإلنسانية،  القيم  وأهمية  االصطناعي  والذكاء  ثة  الحدي تقنيات  ال لجنة)،   40) التسامح  لجان  ل األول  السنوي 

المؤسسي. العمل  في  تعايش  وال
SMTWTFS



المستديرة": التسامح  "طاولة  ندوات 

10:00 — 11:00 AM تعاون مع مؤسسة ال ب ثقافي،   ال تعدد  ال رة:  طاولة مستدي
راشد بن  الشيخ محمد 

راشد  بن  الشيخ محمد  تعاون مع مؤسسة  ال ب نقاشية  ندوة   
تعايش. وال الحضاري  تواصل  وال ثقافي  ال تعدد  ال حول  لحديث  ل  

2020 / 11 / 11األربعاء

06:00 — 07:30 PMترنت االن على  نمر  ت ال رة:   طاولة مستدي

الرقمي. الفضاء  ر  عب نمر  ت ال بظاهرة  توعية  ال تدور حول  نقاشية  ندوة   

2020 / 11 / 12الخميس

07:00 — -8:30 PMالمائدة ا  حكاي رة:   طاولة مستدي
 

ثقافات،  ال الطبخ من مختلف  راء في  خب ها  ب نقاشية يشارك  ندوة   
الحضاري  ادل  ب ت وال تواصل  ال وأوجه  الطعام،  وأصناف  اريخ  ت اول  ن ت ت  

نوعة. المت اق  من خالل هذه األطب  

2020 / 11 / 14السبت

10:00 — 11:00 AMلفزيوني ت ال امج  رن ب ال رة:  مستدي طاولة 
لإلعالم   أبوظبي  الشراكة مع مؤسسة  ب اإلمارات"،  "قيم مجتمع 

 
إكسابها ألفراده.  المجتمع  رغب  ي تي  ال لقيم  ل الفرد  اكساب  رئيسية في  ال المصادر  إحدى  لفة  المخت اإلعالم  تعد وسائل   

ال، ودوره ال يقل أهمية عن دور االسرة  ين األجي تواصل ب تي تحقق ال وذلك كون االعالم الوطني الواعي أحد أهم الجسور ال  
ابي يؤسس  امج شب رن ب اج  ت أبو ظبي لإلعالم، إلعداد وإن تعايش مع مؤسسة  التسامح وال تعاون وزارة  ت والمدرسة. لذلك،   

بعد ذلك  تولى  ي ثم  االماراتي.  المجتمع  لقيم  المؤسس كنموذج  د  وال ال ية، من خالل شخصية  اإلمارات القيم  لمنظومة   
لفة. المخت ال  األجي ين  ب المفتوح  والحوار  نقاش  ال ية، مع  ل ي تمث ال دراما  ال يمزج  إطار  القيم في  مناقشة كل قيمة من هذه   

2020 / 11 / 15االحد

تعايش. وال التسامح  ا في  ناقض قضاي ت المهرجان  رة  فت نقاشية خالل  ندوات 

SMTWTFS


