مكرمة
الملك سلمان
باستضافة ضيوف
الرحمن إرث
إصدار إعالمي توعوي موسمي
يـصــدر عـن الـمـــؤســسة األهـلـيـــة
لـمـطـوفـي حجـاج الـدول الـعربـيـة
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أطلقتها المؤسسة بحزمة برامج ..وتسعى لتعميمها األعوام المقبلة

المكاتب النموذجية..
نواة التحول ..جودة وتميز في الخدمات

في العدد
حوارات خاصة
لـ «النسك» مع:

برامج ثقافية وسياحية

3
2

1

مؤشرات
قياس
األداء

تطبيقات
إلكترونية

الحج
األخضر

قائد أمن الحج
والعمرة
اللواء سعود
القرني

4

أساور
ذكية

5
مدير عام المرور
بالمملكة
اللواء محمد
البسامي

جديد
المؤسسة

ريادة جديدة  ..شراكة مع المركز العالمي لطب الحشود
ً
إنجاز كبير ..مركز خاص الستقبال  ٣٠ألفا من الحجاج الفرادى
يكتب لكم في النسك

الشيخ
عبدالرحمن

د .حسين

د .سعود

السديس

الشريف

المصيبيح

رئيس وحدة
التفويج بوزارة
الحج والعمرة
اللواء .د .محمد
القرني

جموع غفيرة من الطائفين في المسجد الحرام

عدسة :عبدالغني بشير

نجاح الحج

افتتاحية
الحج عبادة وتقديس ..ال شعارات وتسييس
مبنح َلْ َلء ،وأَ ْو َر َدنَا موارد الفضل واجلود واآلالء ،والصالة والسالم على النبي
احلمد هلل الذي أيدنا ٍ
محمد الراقي إلى السماء ،وعلى آله و صحبه األوفياء ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء.
أما بعد :فها هي فريضة احلج الزهراء قد أضاءت يف سماء األمة أنوارها ،وتألألت لياليها وأشرق
وس َط َع ْت يف أفئدة احلجيج
نهارهاَ ،
وعبَقَت بالبشائر أزهارها ،وباخليرات والبركات ثمارهاَ ،
فضائلُها وآثارها.
َّ
السعادة يَ ْجأ ُر
َاع َها
حطت َمواكِ ُب للحجيج َمت َ
وال ُك ّ ُل من َف ْر ِط َّ

خص املولى -تبارك وتعالى -بالد احلرمني الشريفني بِفضائل جليلة،
معاشر القراء األكارم :لقد َّ
وخصائص كرمية جزيلة؛ فهي مهبط الوحي ،ومنب َع الرسالة ،وقِ بْلة املسلمني ،ويقول صلى اهلل عليه
وأحب أرض اهلل إلى اهلل» ،أخرجه الترمذي وقال:
وسلم عن مكة« :واهلل إنك خلير أرض اهلل،
ُّ
حديث حسن صحيح.
احلج عبادة من أعظم العبادات ،بل ركن من أركان اإلسالم ،له من الشروط
حجاج بيت اهلل احلرام:
ّ
واألركان والواجبات ما يجب على كل من أَ َّم هذا البيت أن يعلمها؛ ليعمل بهاَ ،فيُ ْقبَل حجه عند اهلل
تعالى ،وكذلك له من املقاصد واملنافع واحلِ كم واآلداب ،ما ينبغي لكل حاج أن يستشعره؛ ليحصل له
ب ّر احلج ،ويعو َد مبنافعه وآثاره العظيمة ،فأهم املقاصد والغايات وأعظم احلكم والواجبات :أن يكون
احلج منطلقا لتحقيق التوحيد اخلالص هلل وحده ،فال أنداد وال شركاء ،وال شفعاء وال نظراء ،ال تعلق
إال باهلل وحده ،استسال ًما له ،وانقيا ًدا ألمره سبحانه ،ال مجال فيه للشعارات احلزبية ،أو التجمعات
والسنَّة ،ومن كل
الطائفية ،أو االستقطابات السياسية ،بل فيه براءة من كل مبدأ يخالف نهج الكتاب ّ ُ
عقيدة لم يكن عليها سلف هذه األمة.
معاشر ا ُ
حل َّجاج الكرام :ما أروع أن يستشعر احلاج والزائر مكان َة البيت العتيق ،وقداسة هذه البقاع
املباركة ،وما أحيطت به من التعظيم واملهابة فال يُ ْسف ُ
َك فيها دم ،وال يُ ْع َ
ض ُد فيها شجر ،وال يُنَ َفّر فيها
صيد ،وال تُلْتَقط لقطتها إ ّالَ ملن ع َّرفها ،فإن املولى عز وجل قالَ ﴿ :و َمن َد َخل َ ُه َكا َن آمِ نًا﴾ ،وال يجوز أبداً
أن يُ َح َّول هذا املكان إلى ما ينايف مقاصد الشريعة ومنهج اإلسالم ،وال تكون فيه دعوة إ ّالَ هلل وحده،
وال يُ ْر َفع فيه شعار إ ّالَ شعار التوحيد هلل ،وال يح ّ ُل ملن يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يؤذي فيه املسلمني،
يروع اآلمنني ،أو يصرف احلج إلى ما يخالف سنَّة س ِ ّيد املرسلني ،فإن اهلل جل وعال قالَ ﴿ :و َمن
أو ِ ّ
َ
ُ
يُرِ ْد فِ يهِ ِب ِإ ْ َ
ل ٍاد بِظل ْ ٍم نُذِ ْق ُه مِ ْن َع َذ ٍاب أل ٍِيم﴾ ،ذاك ملن َه َّم ،فكيف مبن يباشر؟ فاألمر أنكر وأخطر.
الصعاب و َم َّكنَكم من الوفود على بيته
احلج  -عباد اهلل  -فريضة العمر ،فاحمدوا ربكم أن ذ ّلَل لكم ِ ّ
احلرام ،يف أمن وأمان ويُ ْسر وسالم ،واجعلوا من ُح ْسنِ أخالقكم ُعنوا ًنا لكم؛ فساعدوا الضعيف
بالسكِ ينة والرأفة والتراحم ،وسددوا وقاربوا.
واحملتاج ،وأرشدوا التائه والضال ،وعليكم َّ
وإن من فضل اهلل وعظيم آالئه أن احلرمني الشريفني قد حظيا منذ قدمي ال َّدهر بالعناية والرعاية،
غير أنهما لم يحظيا عبر التاريخ مبثل ما نااله يف هذه اآلونة من فائق العناية وبالغ الرعاية .وأسط ُع
التوسعات املعمارية التاريخية الباهرة األخاذة ،العمالقة اجلذابة،
البراهني الناطقة واألدلةِ العابقة تلك:
ِ
ُ
التي تُ َع ّ ُد مفخرة لكل مسلم ،وإشراقة ساطعة يف جبني التاريخ خدمة للبيت احلرام ومسجد النبي
عليه أفضل الصالة وأزكى السالم ،وابتغا ًء لراحة ضيوف الرحمن ،ومتكينهم من عباداتهم ،وطاعاتهم
ومناسكهم ،عبر أجواء ُمفعمة باليسر والطمأنينة ،والسهولة والسكينة.
ميا ومهاب ًة ،وزد من ّ
عظمه وشرفه ومن حجه واعتمره
اللهم زد بيتك هذا تعظي ًما وتشري ًفا وتكر ً
ميا ومهابة و ِب ًرا ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على
تعظي ًما وتشري ًفا وتكر ً
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

معالي الشيخ
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
إمام وخطيب احلرم املكي الشريف
الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام
واملسجد النبوي

المحتويات
المشرف العام

المطوف  .أ .د  .محمد بن مصطفى بياري
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة

وضعنا نصب أعيننا إبراز الصورة المشرقة ألشرف وأنبل مهنة
وهي خدمة ضيوف الرحمن من خالل هذا المنبر اإلعالمي
الصادر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية..
ً
ابتغاء مرضاة الله أوال ثم سيرا على توجيهات حكومتنا الرشيدة
بطرح مهني خالق متجدد كلمة وصورة .

رئيس التحرير

نعيم تميم الحكيم

مكرمة
الملك سلمان
باستضافة ضيوف
الرحمن إرث

التنسيق والمتابعة

مازن عطية

إصدار إعالمي توعوي موسمي
يـصــدر عـن الـمـــؤســسة األهـلـيـــة
لـمـطـوفـي حجـاج الـدول الـعربـيـة
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هيئة التحرير

محمد سميح

المكاتب النموذجية..
نواة التحول ..جودة وتميز في الخدمات
3

شاكر الحارثي

2

شريف بن أحمد
إبراهيم جبريل
أحمد العبدالله
1

مؤشرات
قياس
األداء

تطبيقات
إلكترونية

الحج
األخضر

قائد أمن الحج
والعمرة
اللواء سعود
القرني

4

أساور
ذكية

5
مدير عام المرور
بالمملكة
اللواء محمد
البسامي

سكرتير التحرير

أحمد إدريس

جديد
المؤسسة

ريادة جديدة  ..شراكة مع المركز العالمي لطب الحشود
ً
إنجاز كبير ..مركز خاص الستقبال  ٣٠ألفا من الحجاج الفرادى

المصورين

يكتب لكم في النسك

عاطف هوساوي
عبد الغني بشير

حوارات خاصة
لـ «النسك» مع:

برامج ثقافية وسياحية

بدر الهويل

أبرار بدوي

في العدد

الشيخ
عبدالرحمن

د .حسين

د .سعود

السديس

الشريف

المصيبيح

رئيس وحدة
التفويج بوزارة
الحج والعمرة
اللواء .د .محمد
القرني

يوسف تمبكتي
علي الحرازي
إبراهيم فالته

جميع الحقوق محفوظة:
وال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة أو اختزانه في
نظام حفظ المعلومات أو نقله وإرساله بأي صورة أو بأي وسيلة
إلكترونية كانت أو التسجيل أو خالفه بدون إذن مسبق من المؤسسة
األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

العدد ( )80السنة ( 8 - )20ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق  ٩أغسطس ٢٠١٩م
إصدار إعالمي توعوي موسمي  -يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

06

04

مكرمة الملك سلمان..
إرث ملكي عريق في خدمة ضيوف الرحمن

10
12
22
19

08

خالد الفيصل يحفز
اإلعالميين بـ «جائزة
اإلمارة لإلعالم الجديد»

ريادة جديدة للمؤسسة..
شراكة مع المركز
العالمي لطب الحشود

اللواء البسامي ١٨ :قيادة مرورية إلدارة
حركة المركبات داخل المشاعر
اللواء القرني :متابعة لحظية من وزير
الداخلية لألمن العام في الحج
العقيد القحطاني ٤ :شوارع لتفويج الحجاج
العرب إلى جسر الجمرات
المكاتب النموذجية ..نواة التحول..
جودة وتميز في الخدمات

مالحظة:
دعمت بعض المواد في المجلة بمقاطع مرئية منشورة في قناة
المؤسسة على اليوتيوب يمكن مشاهدتها عبر الباركود
المقاالت والبحوث المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اإلصدار

23

مركز خاص الستقبال
ً
 ٣٠ألفا من الحجاج
الفرادى

مكرمة ملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وجه باستضافة  5500حاج من  76دولة
6

مكرمة الملك سلمان ..إرث ملكي عريق في خدمة ضيوف الرحمن
شريف بن أحمد – النسك

حيث توالت املكرمات امللكية يف هذا العام

حتمل دالالت متعددة ،أبرزها جمع املسلمني،

تسير اململكة وفق إرث ملكي عريق يف
استضافة ضيوف بيت اهلل احلرام سنوياً،

دولة حول العالم ،لتؤكد على مبدأ تكرمي

اإلسالمية التي يف مدلوالتها التجمع على

ألداء فريضة احلج ،فمنذ عهد املغفور له امللك
عبدالعزيز آل سعود ،مروراً بأبنائه الكرام

لتشمل أكثر من  5500حاج وحاجة من 76

املسلمني يف مشارق األرض ،ومغاربها وظهر

ذلك يف صور تكرمي هؤالء.

حيث جمعت اململكة بني الدين اإلسالمي يف

والدبلوماسية اإلسالمية ،من خالل استضافة

يف إكرام وفادة الناس ،وخصوصا اإلخاء

سعود وفيصل وخالد وفهد وعبداهلل ،وصوالً

عبدالعزيز.

ذوي الشهداء ،وتسهيل مهمة احلج لهم

1000

عليه عليها الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-
اإلسالمي بني املسلمني مع بعضهم البعض.

1000

تكريم شهداء
هجوم نيوزيلندا

حاج فلسطيني

اإلخاء ،والسلم ،والسالم ولم شمل املسلمني.
وجاءت هذه االستضافات انطالقاً من القيم
وترسيخاً ملبادئها التي جاء بها اإلسالم ،وحث

مكارمه ،وأخالقياته ،وبني السياسية الشرعية

إلى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن

وشمل وحدتهم ،ومشاركتهم يف هذه الشعيرة

حاج سوداني

أمر خادم الحرمين باستضافة

حرص

بن

ّ
وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-

 1000حاج وحاجة من ذوي

عبدالعزيز على مواساة أهالي

باستضافة ( )1000حاج وحاجة من جمهورية

لينضموا

ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي

السودان ألداء فريضة الحج لهذا العام1440هـ،

لضيوف خادم الحرمين الشريفين

استهدف مسجدين في مدينة

يمثلون  500حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني

للحج والعمرة والزيارة التي

كرايست تشيرش في نيوزيلندا،
ً
وأسفر عن مقتل  50شخصا

وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية
الشقيقة المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم

وإصابة العشرات ،من خالل

وإعادة األمل» ضمن قوات التحالف العربي

استضافة  200حاج وحاجة.

الداعمة للشرعية في اليمن ،و 500حاج وحاجة من

شهداء

فلسطين

تنفذه وتشرف عليه
ً
الشؤون اإلسالمية سنويا.

وزارة

الملك

سلمان

عموم الشعب السوداني الشقيق.

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

مكرمة ملكية

2000

72

حاج يمني

دولة
لم ينس خادم الحرمين المسلمين في عموم

كرم الملك سلمان ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة

األرض ،حيث أمر باستضافة  1300حاج وحاجة

الشعبية المشاركين في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة األمل» ،بتوجيهه

من مختلف قارات العالم ألداء فريضة الحج

باستضافة  2000حاج وحاج يمني .وجسد هذا التوجيه الرعاية والعناية

لهذا العام 1440هـ ،حيث ينتمون إلى  72دولة
ً
حول العالم .ويأتي ذلك متوافقا مع المكانة

المستمرة من القيادة الرشيدة ألشقائهم من الشعب اليمني الشقيق
ً
وذوي الشهداء خاصة ،تقديرا للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء
ً
ووفاء لهم لما قدموه في الدفاع عن حياض الدين،
األبرار رحمهم الله،

العالم اإلسالمي بصفتها رائدة لكل عمل

ووحدة اليمن وسالمة أراضيه وكرامة وعزة أهله .يشار إلى أن إجمالي
ً
من استفادوا من البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ ،صل إلى  52.747حاجا

إمكاناتها لخدمة اإلسالم والمسلمين وتسعى
ً
دائما لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.

وحاجة من مختلف دول العالم ،ليساهم البرنامج في تحقيق حلم

المرموقة والرائدة التي تليق بالمملكة في
إسالمي نافع لألمة اإلسالمية ،حيث تسخر كل

مسلمين كثر ألداء الركن الخامس من أركان اإلسالم.

ضيوف خادم الحرمين الشريفين ألداء مناسك حج 1440
المستفيدين

ماذا تقدم المكرمة لذوي الشهداء؟
توفير كامل الدعم لذويهم من خالل
الكثير من المكرمات

1000

حاج وحاجة
من السودان

200

حاج وحاجة
من نيوزيلندا

1300

حاج وحاجة
من  72دولة

2000

حاج وحاجة
من اليمن

1000

حاج وحاجة
من فلسطين

تسخير اإلمكانات الالزمة ألداء مناسك
الحج
تجهيز المخيمات بأفضل المستويات
تأمين وسائل النقل واإلعاشة
الرعاية الطبية واالستشارية

لماذا تقدم هذه المكرمة؟
ً
تقديرا من القيادة السعودية للمرابطين في
الحد الجنوبي
التواصل الدائم بين الشعوب العربية واإلسالمية
ً
تأكيدا على مدى هذا الحرص للمملكة قيادة
وشعبا ،إلعطاء فرصة أداء فريضة الحج
تقدير القيادة السعودية على ما تقدمه
الشعوب من دماء أبنائها الستقرار المنطقة
بأكملها

دالالت االستضافة الملكية
ً
ً
انطالقا من القيم وترسيخا لمبادئها التي جاء بها اإلسالم
المملكة جمعت بين الدين اإلسالمي في مكارمه ،وأخالقياته ،وبين السياسية الشرعية
والدبلوماسية اإلسالمية
جمع المسلمين ،ولم شملهم
مشاركتهم في هذه الشعيرة اإلسالمية التي في مدلوالتها التجمع على اإلخاء،
والسلم ،والسالم ولم شمل المسلمين
البرنامج المسؤول عن االستضافة
برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج
هذا العام 1440هـ
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مؤتمر صحفي

ً
األمير خالد الفيصل متحدثا أثناء إطالق حملة الحج عبادة وسلوك حضاري في نسخته الثانية عشر ويظهر بجواره نائب أمير المنطقة األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

أطلق حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»في عامها الثاني عشر

خالد الفيصل يحفز اإلعالميين بـ «جائزة اإلمارة لإلعالم الجديد»
8

شريف بن أحمد – النسك

احلرام واملسجد النبوي الشريف الشيخ

وأضاف« :إن وزارة احلج والعمرة هذا العام

يف خطوة تهدف لتحفيز وسائل اإلعالم

وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط:

الوصول إلى هذه البالد دون عناء ،متمنياً

احلج من خالل وسائل اإلعالم اجلديد أعلن

ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن

والعاملني فيه إلخراج أجمل صورة ممكنة عن
صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل

مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة

مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية عن
إطالق جائزة لإلعالم اجلديد حتت مسمى
(جائزة إمارة منطقة مكة املكرمة لإلعالم
اجلديد) يف أربعة أفرع هي الفيلم القصير،

الصورة ،التغريدة والسناب شات بقيمة نصف

مليون ريال.

الدكتور عبدالرحمن السديس ومعالي نائب

«يسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير
عبدالعزيز يحفظه اهلل ،على اهتمامه باملنطقة،
راجياً من اهلل أن نكون عند مستوى طموحاته

يحفظه اهلل وطموحات ولي عهده األمني .كما
قدم سموه الشكر لكافة القطاعات املسؤولة
عن خدمة ضيوف الرحمن ،خاصاً بالشكر

نائب أمير مكة املكرمة األمير بدر بن سلطان
ورجال األمن على ما يقومون به من جهود».

هيأت أنظمة جديدة تسهل على احلجاج

جناحها وأن تكون هذه الرحلة اإلميانية مكللة
بالنجاح ومريحة حلجاج بيت اهلل احلرام».

وزاد« :يف كل عام هناك دراسات وأبحاث عن
ما مت يف احلج املاضي ،نحرص على االستفادة

منها حيث تقوم جلنة احلج املركزية بدراسة

املالحظات وتالفيها واإليجابيات وتطويرها
داعيا من سبق لهم احلج بفتح املجال ملن لم

يؤدوا الفريضة من قبل».

وذلك خالل املؤمتر الصحفي إلطالق احلملة
اإلعالمية التوعوية «احلج عبادة وسلوك
حضاري» ،حتت شعار (احلج رسالة سالم) يف

نسختها الثانية عشرة.

وقال األمير خالد الفيصل خالل املؤمتر
الصحفي الذي حضره صاحب السمو امللكي

األمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة
املكرمة ومعالي الرئيس العام لشؤون املسجد

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

مؤتمر صحفي

حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»

جائزة األمارة لإلعالم الجديد
أهداف الجائزة

االرتقاء بنوعية وجودة المحتوى اإلعالمي
تسليط الضوء على تجربة الحجاج
عكس الجهود المبذولة في خدمة الحاج
وخدمة ضيوف الرحمن

فروع الجائزة
أفضل
تغطية
(سناب
شات)

عمر الحملة

أفضل فيلم
قصير (دقيقتان
كحد أقصى)

12

الجهات المشاركة
بداية التقديم

نهاية التقديم

موعد إعالن الجائزة

ذو القعدة

ذو الحجة

ذو الحجة

1440

1440

1440

30

جهة حكومية وخاصة

500.000

مراحل

1

2

رسالة «لماذا التصريح؟» وتهدف للتوعية
بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب
عدم إصداره ،وتستهدف المواطنين
والمقيمين في المملكة ،ومواطني
دول مجلس التعاون الخليجي

3

تحمل رسالة سلوكيات الحج ،إلى التنويه
بأبرز السلوكيات السلبية خالل تأدية
فريضة الحج ،وتستهدف عامة الحجاج

4

تحمل رسالة شكر للعاملين في موسم
الحج ،والحجاج على التزامهم بالتوجيهات

األهداف
استشعار مسؤولية وشرف خدمة ضيوف الحرمين
التوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم االلتزام
التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خالل فريضة الحج
رسالة شكر للعاملين في موسم الحج وللحجاج الملتزمين بالتوجيهات
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3

مجموع الجوائز المقدمة

٤

الرحمن،
ضيوف
استقبال
واستشعار مسؤولية وشرف
خدمتهم ،وتستهدف سكان
المكرمة،
مكة
منطقة
والعاملين في موسم الحج

أفضل
صورة

مواعيد الجائزة

21

ً
عاما

أجمل
تغريدة

9

معايير التقييم
جودة
ونوعية
المحتوى

اإلبداع
في طرح
المحتوى

مدى إيجابية التخصص
التأثير
في
واالنتشار
خدمة الحج

شروط الجائزة

1
2
3
4
5

أن المشاركة المقدمة أصلية من إنتاج
المشترك ويمتلك حقوقها
أن يكون المنتج ذا زاوية مبتكرة وإبداعية
ذات قيمة مضافة
أن

تكون

المشاركة

مرتبطة

باألعمال

والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
أن تكون المشاركة واضحة الرسالة والرؤية
أال تتضمن أي نوع من الترويج لمنتج أو
شركة تجارية أو توقيع أو هوية

شراكة

نائب وزير الحج ووكيل وزارة الصحة يتوسطان رئيس المؤسسة ونائبه ومدير المركز العالمي لطب الحشود بعد توقيع االتفاقية

وقعت اتفاقية شراكة بدعم وحضور نائب وزير الحج ووكيل وزارة الصحة

ريادة جديدة لمطوفي الدول العربية ..شراكة مع المركز العالمي لطب الحشود
نعيم تميم الحكيم – النسك

10

ريادة جديدة بصمت عليها املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية
عندما وقعت اتفاقية شراكة مع املركز العاملي لطب احلشود مبقر وزارة
احلج بحضور ودعم نائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط
ووكيل وزارة الصحة للصحة اإللكترونية والتحول الرقمي الدكتور أحمد
بلخير .ومثل مطويف الدول العربية رئيس مجلس إدارة املؤسسة املطوف
املهندس عباس قطان ونائبه املطوف األستاذ الدكتور محمد بياري،
فيما مثل املركز مديره الدكتور أنس خان .وتهدف اتفاقية الشراكة التي
متتد لثالث سنوات لرفع الوعي البيئي والصحي بني احلجاج العرب،
وعمل دراسات لوضع حلول استباقية متنع تعرض احلجاج ألي مخاطر
أو أمراض ،بجانب تعزيز الثقافة الصحية يف أوساط العاملني يف خدمة
احلجاج .وركزت االتفاقية على وضع اإلطار العام آلليات التعاون بني
الطرفني يف مجاالت التنسيق املشترك املتعلقة يف مجالي البحوث
العلمية والتدريب والتطوع .وتضمنت االتفاقية على استفادة الطرفني
من اخلبراء واخلبرات واإلمكانيات واملواد املتوفرة لدى الطرفني يف
التخطيط والبحث يف اجلوانب الطبية والوقائية .ونصت االتفاقية
تقدمي خدمات ذات مقاييس عالية تستويف املعايير القياسية العاملية
مبا يتواءم مع رؤية  2030ومتطلبات وزارتي احلج والصحة.

نائب وزير الحج والعمرة :المؤسسة سباقة
في مجال المبادرات لتجويد الخدمات
علق نائب وزير احلج والعمرة الدكتور
عبدالفتاح مشاط على االتفاقية
بقوله« :هذه االتفاقية تسهم يف رفع
سقف جتويد اخلدمات التي تقدم
لضيوف الرحمن ،مضيفا« :مبادرة
مؤسسة مطويف الدول العربية جيدة
ونوعية خصوصا أنها تتعامل مع مركز متخصص يف طب احلشود
وهو أمر مهم ونحن نتعامل مع قرابة مليوني حاج ،وهذه املبادرات
نحتاجها بني مؤسسات الطوافة» .ونفى مشاط تأخر مثل هذه
املبادرات ،مشددا على أنها جاءت وفق التخطيط االستراتيجي
ملنظومة احلج كاملة ،مشيرا على أن وزارة احلج تعمل وفق مبادرات
ضيوف الرحمن وحتقيق رؤية  ٢٠٣٠اخلاصة برفع سقف اخلدمات
وتيسيرها لضيوف الرحمن .ووصف نائب وزير احلج والعمرة
مؤسسة مطويف الدول العربية بأنها سباقة يف مجال املبادرات،
مؤكدا أنها خطوة متقدمة يف سبيل حتسني خدمات احلجاج
والتعريف على كيفية حتسني رحلة احلاج بصفة عامة ،وهذه شراكة
مستقبلية وسوف تؤدي إلى حتسني هذه اخلدمات.

وكيل وزارة الصحة :الشراكة ستساعدنا في تقديم خدمات صحية أفضل
توقع وكيل وزارة الصحة للصحة اإللكترونية والتحول
الرقمي أحمد بلخير أن تكون هذه االتفاقية هي
البداية ،مضيفاً« :سوف نتلمس بها األبواب التي ميكن
أن تفتح لتحسني هذه اخلدمة» ،مبينا أن طب احلشود
من الفروع اجلديدة التي تعتبر اململكة رائدة فيها
وبدأت بها منذ عدة سنوات .وزاد« :الشراكة مع هذه
املكاتب سوف تساهم يف كيفية اخلروج بدراسات وفهم

أكثر لكيفية إدارة احلشود ،ووجود راع من خالل وزارة
احلج يعتبر دافعاً أقوى لتعميم هذه التجربة واالستفادة
منها بصورة أكبر» ،ولفت بلخير إلى أن الوقاية أفضل
عالج وأقل تكلفة وأفضل يف النتائج ،موضحا أن كل
حاج يف رحلته يحتاج معلومة معينة يف وقت معني،
وهذه الشراكة تساعدنا يف التكامل مع هذه املؤسسات
يف تقدمي خدمة أفضل وإبقائهم بصورة صحية أفضل.
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شراكة

مدير مركز طب الحشود :شراكتنا ستطور المشاريع الصحية للحجاج العرب
فيما قال مدير عام املركز العاملي لطب احلشود يف

مثل برامج الصحة العامة لسالمة احلجاج .ووفق

األعمال التي تقوم بها الوزارة واجلهات احلكومية

سواء مكة أو املدينة واستعدادات الطوارئ وكذلك

وزارة الصحة الدكتور أنس خان« :نحن نتشرف بكل

خلدمة ضيوف الرحمن» .وأضاف خان« :نحتاج مثل

هذه املبادرات لرفع جودة البرامج املقدمة للحجاج،

خان فإن طب احلشود يحلل املدينة املستضيفة

تقدمي خدمات صحية بجودة ونوعية عالية .وعن
التعاون مع املؤسسة قال مدير مركز احلشود:

ويدنا ممدودة لكل اجلهات» .ويؤكد خان أن شراكتهم مع مؤسسة

«حجاج الدول العربية عمود أساسي من السهولة العمل معهم

الصحية حلجاج الدول العربية .وأبان أن تطبيق طب احلشود يف

وسيكونون معنا يف الفترة املقبلة ،ويؤكد أن اتفاقية التفاهم بني

مطويف حجاج الدول العربية أول االتفاقيات لتطوير املشاريع
املوسم مفيد ،خصوصا أن الضغط كبير جراء قدوم احلجاج من
مناطق مختلفة ،وبالتالي التوقعات والبرامج املطلوبة تكون مختلفة

ً
م .قطان :شكرا لمقام الحج والعمرة
على تبنيها هذه المبادرة
شكر رئيس مجلس اإلدارة املطوف
املهندس عباس قطان مقام وزارة
احلج والعمرة على تبنيها هذه املبادرة
برئاسة وزير احلج والعمرة الدكتور
محمد صالح طاهر بننت ،ومباركة
معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط،
ووكيل الوزارة الدكتور حسني الشريف .وأوضح أن هذه املبادرة متت
بتوجيهات من معالي الوزير لعمل شراكات مع قطاعات من الدولة ،وكان
من ضمنها هذه الشراكة ،حيث وقعنا مسبقا مبادرة احلج األخضر،
مشددا على أن هذه االتفاقية هي األولى يف هذا املجال ،ونأمل أن
تعود بالنفع على احلجاج ،مشيرا لوجود متابعة من قبل نائب املؤسسة
ومهندس الشراكة األستاذ الدكتور محمد بياري لتفعيلها ،مؤكدا على
أنه سيكون هناك مبادرات قوية وزيارات ميدانية لتوعية احلجاج يف
سكنهم .ونحن نعمل بخطوات استباقية لتوعية احلجاج حتى تكون
بيئتهم وإقامتهم صحية .وأضاف« :إلى أنه لوال هذا التحول ملا انطلقت
املؤسسات من العمل املوسمي إلى الدائم وبالتالي تنطلق املؤسسة يف
مشاركة هذه اجلهات على مدار العام بحيث تؤدي اخلدمات للحجاج
واملعتمرين بأفضل صورة وفق توجيهات القيادة احلكيمة».
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يدا بيد ونعتبرهم شركاء معنا يف التحول باخلدمات الصحية،
اجلهتني ستكون بوابة مفتوحة ملشاريع بحثية ورفع األداء وحتسني

احلالة الصحية للحجاج».

أ.د .بياري :نسعى لعقد المزيد من الشراكات
الفاعلة لالرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن
أشار نائب رئيس املؤسسة ومهندس

االتفاقية املطوف األستاذ الدكتور
املطوف محمد بياري أن مطويف

الدول العربية أحد أكبر املؤسسات
التي تخدم حجاج اخلارج البالغ
عددهم  380ألف حاج قادمني من

 19دولة ،ولديها يف الوقت نفسه حوالي  4آالف عامل يف جميع

القطاعات والفروع التابعة لها .وشدد بياري على أن من اهتمامات
املؤسسة التحول لشركة مساهمة بعد موسم احلج.

وكشف بياري عن سعيهم لعقد املزيد من الشراكات الفاعلة

لالرتقاء بخدمة ضويف الرحمن مبينا أن هذه الشراكات املجتمعية
الفعالة مع الدوائر احلكومية بجانب القطاع اخلاص تصب يف هذا

االجتاه .ويرى أن االتفاقية مع املركز العاملي لطب احلشود ستكون
فاحتة خير ،وهي اتفاقية ستعنى بصحة احلاج ،وتغطي اجلانب
البحثي وتبادل املعلومات واجلانب التدريبي والتطوعي ،متمنياً أن

تثمر نتائج مبهرة وكبيرة تصب باالرتقاء يف خدمة ضيوف الرحمن.

11

حوار

مدير عام
مرور المملكة
اللواء محمد
البسامي في
حواره مع
«النسك»:
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تجربتنا مع المؤسسة ناجحة
في تطبيق الخطة المرورية للحج
محمد سميح – النسك
وصف مدير عام المرور بالمملكة والمساعد لقائد قوات

حيث سيخدم بشكل كبير حجاج الدول العربية وجنوب آسيا

أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي

وسيسرع في عودة الرد الثاني إلى عرفات.

التعاون والشراكة مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول

وشدد مدير عام المرور على وجود تناغم كبير بين قيادة

العربية بالناجحة والرائعة لتطبيق الخطة المرورية في

شؤون المرور وقيادة تنظيم المشاة ،مؤكدا على أنه

موسم الحج.

ال يمكن العمل كجهتين منفصلتين بل البد من التعاون

وأفصح البسامي عن وجود متغيرات جديدة هذا العام

والتكامل في العمل لتحقيق المراد والهدف من الخطة

من أجل تسهيل الحركة المرورية أبرزها فتح جسر في

المروية وهي سالسة الحركة وأمن وسالمة الحشود..

باطن مزدلفة لعودة الرد الثاني على طريق  62و،56

فإلى تفاصيل الحوار:

بداية مامدى تعاون مؤسسة مطويف الدول

هل لديكم يف هذا العام طرق جديدة مت إدخالها يف

العربية مع إدارة املرور يف تنفيذ اخلطة املوسمية

اخلدمة وهل هناك متغيرات يف اجتاه الطرق؟

باحلج؟

نعم يف مشعر عرفات هناك تغير يف طريق  56كان

أشيد بجهود كل املؤسسات التي تعمل على خدمة

سابقا من الغرب باجتاه الشرق واآلن عكسنا بحيث

العام املاضي كان لدينا جتربة جدا رائعة ،وحاولنا أن

مع اجلهات ذات العالقة ،مما ينعكس بشكل إيجابي

احلجاج ،وبالذات مؤسسة مطويف الدول العربية ،ففي

يكون هناك شراكة ناجحة يف تنفيذ هذه اخلطط والتي

توجت بثناء كبير من مكاتب شؤون احلجاج وبالذات
الذين كانوا على امتداد طريقي  4و.5

أصبح من الشرق باجتاه الغرب بعد ما متت دراسته

على حجاج الدول العربية وجنوب آسيا بالنفرة من

عرفات إلى مزدلفة بشكل أسرع.
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قيادة
مرورية
إلدارة حركة
المركبات داخل
المشاعر

وهناك جسر جديد يف باطن مزدلفة لعودة الرد

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

حوار

أبرز مالمح الخطة المرورية
لموسم حج عام 1440هـ
عدد القيادات المرورية
في المشاعر المقدسة

18
قيادة

مهام القيادات
المرورية في
المشاعر المقدسة

1

متابعة حركة السير

2

إرشاد الحافالت للمواقع
المخصصة لها

3

اإلشراف على تنفيذ الخطط
(منى-
المشاعر
في
مزدلفة – عرفات)

الثاني على طريقي  62و ،56وهذين الطريقني

العمل كجهتني منفصلتني بل البد من التعاون

4

التحكم في نقاط المنع
وفق الخطط الموضوعة

وجنوب آسيا وسيسرع يف عودة الرد الثاني

اخلطة املروية وهي سالسة احلركة وأمن

5

اإلشراف على خطط النقل
الترددي

ً
اللواء محمد البسامي متحدثا لمحرر النسك

اعتماد خطة المرور من الشرق للغرب
حتى الـ  9من ذي الحجة
سيخدمان بشكل كبير حجاج الدول العربية
إلى عرفات.

كم عدد مخارج الطرق من منى إلى
املشاعر؟
 -تتركز اخلطة املرورية من يوم  1إلى 9

ذو احلجة من جهة الشرق للغرب والشمال،

كما متت إتاحة طريق امللك عبدالعزيز يف
اجتاهني وطريق الرابطة وطريق القصر امللكي
واجلوهرة وسوق العرب وطرق ذات االرقام
62و56و50و44و 38لالستخدام أيضا ،فيما

ستكون اخلطوط العرضية مفتوحة عند جسر

امللك عبداهلل وجسر امللك خالد.

أما جسر امللك فيصل فلن يتم إغالقه إال يوم

 7من ذي احلجة خدمة ألهالي مكة.

كيف سيتم فصل حركة احلشود عن
املركبات هذا العام؟
هناك تناغم كبير بني قيادة شؤون املرور

وقيادة تنظيم املشاة ،وندرك أنه ال ميكن

العدد ( )80السنة ( 8 - )20ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق  ٩أغسطس ٢٠١٩م

والتكامل يف العمل لتحقيق املراد والهدف من
وسالمة احلشود.

لكن إذا لم تتحرك احلافالت هناك منط آخر
للوصول للمواقع وهو املشي على األقدام.

6

و يف املجمل فإن خطوط املشاة قائمة بدورها

وخطوط السيارات قائمة بدورها ومتى ما

أبرز المستجدات في
خطة هذا العام:

تداخلت هذه اخلطوط فاألفضلية للمشاة

وخاصة يف منى أيام التشريق.

هل لديكم خطة لتدريب سائقي احلافالت
واملرشدين على املخارج واملداخل التي يسلكونها؟

1

بدأ الدور التنسيقي مع اجلهات للوصول إلى

تدريب املرشدين وقائدي احلافالت ،من أجل
حتقق معدالت قياسية يف التصعيد والنفرة،

وفق اخلطط املجدولة حلركة احلجيج.

وهناك  18قيادة للمرور يف املشاعر املقدسة
تعمل على متابعة حركة السير وارشاد
احلافالت للمواقع املخصصة لها ،كما مت
إعدادخطط مرورية يف مزدلفة ومنى وعرفات

ولنقاط املنع يف املعيصم والنقل الترددي.

فصل الحركة المروية عن
المشاة وتقديم األفضلية
للمشاة في مشعر منى

2

تغيير اتجاه طريق 56
من الشرق إلى الغرب
لسالسة نقل حجاج الدول
العربية وجنوب آسيا
بالنفرة من عرفات إلى
مزدلفة
فتح جسر جديد في باطن
مزدلفة لعودة الرد الثاني
على طريقي  62و56
لضمان عودة الرد الثاني
إلى عرفات بشكل أسرع

13

حوار

قائد أمن
الحج
والعمرة
اللواء
سعيد
القرني في
حوار خاص
لـ" النسك":
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5

آالف كاميرا منتشرة في مكة
والمشاعر لحفظ أمن الحج

محمد سميح – النسك
المتخصصة في فن التعامل مع الجمهورإليضاح أهمية

جند األمن العام آالف الكوارد البشرية في مختلف
ً
سواء في الجانب المروري أو األمني أو
التخصصات

هذه المناسبة اإلسالمية العظيمة وقداستها.

التنظيمي المتعلق بإدارة وتنظيم الحشود.

وأفصح اللواء القرني عن نشر  5آالف كاميرا في مكة

ويؤكد قائد أمن الحج والعمرة اللواء سعيد بن سالم

المكرمة والمشاعر المقدسة لحفظ أمن الحج والتأكد من

القرني في حوار خاص لـ"النسك" إخضاع هذه القوات

سالمة الخطط التي وضعت باألساس لسالمة وأمن الحجاج،

إلى دورات تدريبية من قبل قيادات ذات كفاءة عالية

مشيرا لوجود متابعة لحظية من وزير الداخلية لكل خطوات

وباالستعانة

ببعض

الجهات

التعليمية

منذ متى بدأ استعدادتكم ملوسم حج هذا العام؟
نطمئنكم بأن األمن العام أمت استعداداه لهذه املهمة
الشريفة والسامية والتي جتند لها حكومة سيدي

خادم احلرمني الشريفني كل اإلمكانيات منذ وقت
مبكر.

كالجامعات

األمن العام بالحج فإلى تفاصيل الحوار:

كم عدد الكوادر البشرية التي مت جتنيدها هذا
املوسم؟
نعم جند االمن العام آالف الكوادر البشرية يف مختلف

التخصصات سوا ًء يف اجلانب املروري أو األمني
أو التنظيمي املتعلق بإدارة وتنظيم احلشود ،حيث

فبعد كل موسم حج نعمل على االستعداد للموسم

خضعت هذه القوات إلى دورات تدريبية من قبل

للوقوف على الطبيعة ومراجعة اخلطط التي متت

التعليمية كاجلامعات واملتخصصة يف فن التعامل

املقبل من خالل عقد ورش عمل وتكوين فرق عمل
واستحضار اإليجابيات والعمل على تعزيزها يف
اخلطط األمنية واملرورية والتنظيمية التي تعد ،كما

نعمل يف الوقت نفسه على تاليف السلبيات والبحث
عن مسبباتها لضمان عدم تكرارها.

قيادات ذات كفاءة عالية وباالستعانة ببعض اجلهات

متابعة
لحظية
من وزير
الداخلية لكل
خطوات األمن
العام بالحج

مع اجلمهورإليضاح أهمية هذه املناسبة اإلسالمية

العظيمة وقداستها ،ولعل كل اإلمكانيات املادية

والبشرية التي تسخرها الدولة لهذه املناسبة لهو خير

دليل على أهميتها .ونحن نبدأ باستقبال احلجاج عبر

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

حوار

املنافذ الثالثة البرية والبحرية واجلوية ترافقهم

يتخذها األمن العام وقد تفضل سموه مشكوراً

املدينة أو مكة سوا ًء يف رحلة القدوم أو العودة
حتى يعودوا إلى بالدهم ساملني غامنني.

كل اخلطط التنظيمية واملروية واألمنية وكافة
اخلطط التي تعمل على إخراج احلج بالصورة

وضع الخطط

األمن العام حلظي وميداني على كل اخلطوات

دوريات أمنية يف كل الطرق التي يسلكونها إلى

كيف ترى اخلطط األمنية؟
جميع املؤشرات األمنية ملوسم حج هذا العام

1440هـ حتى هذه اللحظة مؤشرات إيجابية.

ويف الوقت نفسه فإن اخلطط األمنية واملرورية
والتنظيمية ملوسم احلج أكتملت للوصول إلى
موسم حج مميز يعكس الصورة احلقيقية
واجلهود املبذولة من اجلميع.

ما نوع خطط الطوارئ التي تعملون عليها؟
هناك خطط مساندة للخطط األمنية واملرورية
والتنظيمية وهو ما يسمى بدعم املراقبة الفنية
عن طريق مركز القيادة والسيطرة وهو مدعم

بعدد كبير من الكاميرات يف كافة املشاعر املقدسة
واحلرم املكي الشريف ،وكل املواقع يف العاصمة

املقدسة التي يقطنها احلجاج أو يسلكونها.

كم عدد الكاميرات التي تغطي مناطق احلجاج؟
يبلغ عدد الكاميرات التي تغطي هذه املواقع 5

آالف كاميرا.

التطبيق الميداني

ما اآللية التي تعتمدون عليها لالنتشار
امليداني؟
هناك املتابعة اجلوية ممثلة يف رحالت الطيران
املجدولة سلفاً والتي تعمل على مدار  24ساعة،

وهناك العنصر البشري ممثل يف القوات األمنية
املتواجدة على أرض امليدان ،كل هذه العناصر

تعمل على إدارة حركة احلجاج سواء كانوا

يستقلون املركبات أو يسيرون على أقدامهم،
وكل هذه املعطيات تسهم يف إخراج احلج كما

تخطط له اجلهات املسؤولة يف الدولة وعلى
رأسهم سيدي خادم احلرمني الشريفني وسمو

ولي عهده األمني-حفظهما اهلل .-وهناك متابعة
حلظية لسمو وزير الداخلية لكل اخلطوات التي

العدد ( )80السنة ( 8 - )20ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق  ٩أغسطس ٢٠١٩م

باعتماد اخلطة العامة للحج ،والتي انبثقت منها

القرني :تنسيق دائم مع
مؤسسات الطوافة لضبط
عمليات التفويج

املشرفة .وهناك إشراف من قبل معالي مدير
التي تتخذ والوقوف على أرض امليدان للتوجيه
واملتابعة.

هل بدأ التطبيق امليداني للقوات األمنية؟
بدأنا بالتطبيق امليداني من  25شوال من خالل
مراكز الضبط األمني والدوريات امن الطرق

ودوريات املرور والشرطة والتي تستقبل احلجاج
عبر املنافذ الثالثة.

وهناك نقاط الضبط األمني املتاخمة على

حدود العاصمة املقدسة سواء يف الطائف أو

جدة أو على طريق الليث ،أو على كافة الطرق
الرسمية املغطاة من وقت مبكر ملنع دخول

املقيمني الذين ال يحملون تصاريح للحج ،أو عن
طريق اجلوازات لدخول مكة ،واقتصر دخول

املقيم للذين ميلكون تصريح باحلج أو من لديهم

تصاريح عمل يف مكة أو من يسكنون العاصمة
املقدسة .وبدأ يف  25ذو القعدة مبنع املواطنني

احملرمني من القدوم إلى مكة ،ومن 1ذو احلجة
ستكتمل األطواق األمنية كاملة ،طبعاً نقاط
الضبط األمني للمنافذ غير الرسمية والتي

عادة يسلكها احلجاج املخالفني عن طريق
املهربني وفعلت منذ  25ذو القعدة.

وأؤكد لك من هنا لن يتمكن مخالف من
دخول مكة املكرمة ،ولن يتمكن مخالف من

داخل أحياء مكة املكرمة من الوصول إلى
املشاعر املقدسة ،ويف الوقت نفسه فإننا
نعول على كل مواطن ومقيم ،بعدم مخالفة

األنظمة خصوصا أن احلاج النظامي مهيأة

له اخلدمات واملساكن والطرق أما املخالفني
فسيشكلون عام ً
ال سلبياً على خطط احلج

وتؤثر على احلجاج النظامني وهذا ال يجوز
نظاماً وال شرعاً .ونأمل أن يتحلوا بأخالق

الدين اإلسالمي احلنيف وأن النظام رادع

وصارم ولن يتجاوز عن أي شخص.

وصف قائد أمن الحج والعمرة
اللواء سعيد بن سالم القرني
التعاون مع مؤسسات الطوافة
بالمثمر ،مشيدا بتعاون مؤسسة
مطوفي الدول العربية.
وقال:

«التعاون

على

قدم

وساق ،وقد عقدنا أكثر من
ورشة عمل بين األمن العام
ومؤسسات

الطوافة

برعاية

وزارة الحج ،ونعول كثيرا على
التنسيق الميداني المشترك بين
رجال األمن ومؤسسات الطوافة
ووزارة

الحج،

لضبط

عملية

التفويج وتوفير الخدمات التي
تليق بمكانة وسمعة المملكة
وضيوفها من حجاج بيت الحرام
والمعتمرين والزوار.

أرقام من الحوار

5000

كاميرا تغطي مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة
تواريخ الضبط لمنع التسلل لمكة
المكرمة من الحجاج المخالفين
 25شوال بدأ التطبيق الميداني في
مراكز استقبال الحجاج عبر المنافذ
الثالثة (البحرية-البرية-الجوية)
 25ذو القعدة يبدأ منع
المواطنين المحرمين من
القدوم إلى مكة
 1ذو الحجة تستكمل األطواق
األمنية كاملة
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تصريح

اللواء محمد القرني وبجواره نائب رئيس المؤسسة الدكتور محمد بياري في لقاء بمركز القيادة والسيطرة

أكد وجود تنسيق مع المؤسسة ..رئيس وحدة التفويج اللواء القرني لـ «النسك»:

تعجل  % 60من العرب برمي الجمار يخفف الزحام صباح العيد
محمد سميح – النسك

التفويج ،حيث يوجد مراحل تفويج للقدوم،

يف الوقت الذي يتبع  % 60من حجاج الدول

عمليات.

قبيل فجر يوم العاشر ،ض ّمنت وزارة احلج
والعمرة ذلك ضمن خططها يف عملية التفويج.

احلاج من املنفذ الذي وصل إليه إلى سكنه

سواء أكان يف مكة املكرمة أواملدينة املنورة،

والعمرة للعمليات والطوارئ رئيس وحدة

من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة أو العكس

العربية فتاوى التيسير برمي جمرة العقبة
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وهو ما أشار إليه مستشار معالي وزير احلج
التفويج اللواء الدكتور محمد القرني ،ووصفه

باألمر اإليجابي.

وأخرى للمغادرة ،وكل منها حتوي عدة

سواء قبل احلج أو بعده.

وأضاف القرني  »:هناك نوع ثاني من التفويج

عرفات إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى لرمي

املرحلة الثالثة للتفويج داخل املشاعر والتي

يوم العاشر خصوصا ممن يحرصون على

مبيت الليل كله يف مزدلفة ثم يأتون إلى منى
صباح العاشر.

للحرم والعكس وكذلك املشاعر »،فيما ستكون

تشمل التفويج يوم التروية ملنى ثم التصعيد
لعرفات ،يليها النفرة من عرفات إلى مزدلفة

يوم التروية الذي يصادف يوم جمعة ،مشددا

أو من يفوجون من منى ملنازلهم مباشرة.

ومسارات زمنية ونأمل أن يلتزم اجلميع فيها

حتى تتكلل بالنجاح.

التفويج يوم  12ثم للحرم ألداء طواف الوداع

وأفصح عن وصول عدد مراحل التفويج هذا
العام لـ  21مرحلة ،مبينا التوجه لتطوير

برنامج التفويج بالكامل بحيث يشمل كل

ويؤكد القرني جاهزيتهم الكاملة للعمل

األماكن التي يقصدها احلاج.

شؤون احلجاج وزعت خاللها جداول التفويج
ملراحل احلج ،الفتاً لوجود اختالف يف مراحل

مبؤسسة مطويف الدول العربية ،مشيرا لوجود

امليداني ،بعد اجتماعات عديدة مع مكاتب

أقسام التفويج
تفويج
بين المدن
ويشمل:

التفويج
داخل المدن
ويشمل

وشدد على وجود عالقة وثيقة تربطهم
تعاون كبير إلجناح خطط احلج.

التنقل بين مكة
والمدينة والعكس
التنقل من المنفذ
إلى مكة المكرمة أو
المدينة المنورة
التنقل من مسكن الحاج
إلى الحرم والعكس
نقل الحاج من مسكنه
إلى المشاعر المقدسة
التصعيد إلى عرفات

العقبة صباح يوم العاشر ،والتفويج للمسالخ

وأبان أنه مت التركيز هذا العام على آلية

على أن كل املراحل وضعت لها خطط وجداول

مرحلة

ثم إلى منى ،بجانب التفويج لرمي جمرة
ثم الذهاب للحرم ألداء طواف اإلفاضة ،يليها

التفويج يف املشاعر املقدسة خصوصا التفويج

21

وهي مرحلة تفويج املدن بحيث يفوج احلاج

وقال اللواء القرني لـ» النسك» « :تعجل % 60

جمرة العقبة قبل الفجر يخفف الزحام صباح

عدد مراحل التفويج

وعدد القرني مراحل التفويج التي تبدأ بتفويج

داخل املدن والذي يشمل نقل احلاج من مسكنه

من حجاج مؤسسة الدول العربية النفرة من

التفويج مراحله وأقسامه

النفرة إلى مزذلفة
النفرة إلى منى
التفويج
داخل
المشاعر
ويشمل

رمي جمرة العقبة
الذهاب للمسالخ
الذهاب للحرم ألداء
طواف اإلفاضة
رمي الجمار يوم 12
نقل الحجاج من المشاعر
إلى مساكنهم
الذهاب للحرم ألداء
طواف الوداع
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نجاح الحج

مقال
الدنيا بحذافيرها
نعم ..حيزت لنا ّ
« َمن بات آمنا يف سربه ،معافى يف بدنه ،عنده قوت يومه ،فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها» ..هذا
احلديث للرسول صلى اهلل عليه وسلم ،يلخص بكل اختصار معاني وجماليات احلياة ،والوصول إلى
السعادة التي يرجتيها اإلنسان له ولذريته .وأول األمر هو أن يبيت آمنا يف سربه ،مبعنى أن يبيت ويستغرق
يف النوم ،وهو سعيد يف مقر سكنه ،بني زوجته وأوالده  -إذا كان متزوجا  -فإن هذا األمان نعمة كبرى من
اهلل سبحانه وتعالى ،ال يدرك قيمته إال من افتقده .
وامللك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود  -رحمه اهلل  -موحد اململكة العربية السعودية ،له فضل كبير
على هذه األرض املباركة يف أن ينعم املواطن واملقيم يف تطبيق هذا املفهوم العظيم ،وهو األمن يف السرب،
وذلك بعدة أمور أهمها تطبيق الشريعة اإلسالمية ،التي كان لها أبلغ األثر يف استتباب األمن (الذين إن
مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور) ،فكان
أن عمل على تأسيس األنظمة اإلدارية للشرط ،وحرص على دعمها وأقام العدل ،وحارب اجلرمية ،وضبط
النظام ،فانعكس ذلك على الوطن ،وصار مضرب املثل يف األمن والطمأنينة والسكون ..حيث حرص امللك
عبدالعزيز رحمه اهلل على مالحقة اجلرمية ،وتنفيذ األحكام وإعالنها. .
وتابع أبناؤه من بعده املسيرة ،حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تطور ومنو يف مجال اخلدمات األمنية
باختالف أقسامها وفروعها.
ويروي الدكتور إبراهيم العتيبي يف كتابه املم ّيز (األمن يف عهد امللك عبدالعزيز) يف مقابلة مع سمو األمير
نايف بن عبد العزيز ولي العهد رحمه اهلل بقوله( :يف عهده لم تكن هنالك جرمية غامضة فاملجرم يرى
أنه ليس يف مقدوره إخفاء جرميته ،فإذا هرب يُقبض عليه حتما ،وكان جاللته يبت يف القضايا بسرعة،
وكان يهتم مبالحقة املجرمني.)..
وقد أوردت جريدة أم القرى العدد ١/١٠/١٣٤٤هـ قصة ملخصها قيام رجلني من أهل تثليث قرب جنران
بقتل شخص وسلب نقوده البالغة ( )٣٤٢رياال ،ثم هربا إلى قبيلة يام ،وملا علم امللك باألمر أرسل أحد
رجاله اخلاصني من مكة املكرمة ومعه كتاب إلى أمير قبيلة يام ،يأمره بإحضار املطلوبني والنقود حاال.
وقد مت إحضارهما فعال بعد أن حاوال الهرب إلى اليمن ،وسلمهما إلى مندوب امللك الذي ق ّدمهما للملك،
ونفذ فيهما حكم اهلل.
إن هذا األمن يف السرب الذي يطمح إليه اإلنسان هو الذي وصفه رسول الهدى صلوات اهلل وسالمه عليه
بأنه مع معافاة البدن ،ووجود قوت اليوم كأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها ،وهذه هي القناعة لإلنسان
العادي الذي يبحث عن رضا اهلل ،والعيش القنوع الهادئ ..وتروي لنا الكتب املوثقة قصصاً مأساوية عن
األمن قبل عهد امللك عبد العزيز ،وكيف كان قطاع الطرق واللصوص واملجرمون ومقتحمو البيوت ال
يجعلون الناس يأمنون على أنفسهم ،فجاء امللك عبد العزيز  -بعون من اهلل ،ثم بحزمه وعدالته فطمأن
األنفس ،وأوجد األمن ،وحارب اجلرمية حتى شهد احلجاج واملعتمرون يف عهده البون الشاسع يف تطور
األمن الذي حققه لقاصدي بيت اهلل.
ومن ذلك ما ذكرته مجلة املنار يف عددها ٣٠/٢/١٣٤٣هـ بأن احلالة كانت سيئة يف احلجاز ،وأن احلجاج
كانوا يقتلون وينهبون يف احلكم الذي سبق حكم امللك عبدالعزيز ،ثم يف عددها ٢٩/٢/١٣٤٦هـ تذكر بأنه
الداعي خلروج احململ املسلح حلراسة احلجاج؛ ألن األمن يف احلجاز اآلن (خالل حكم امللك عبدالعزيز)
أمت وأكمل منه يف مصر .إنها صورة نقية صافية،ينبغي أن نحمد اهلل عليها ،وأن ننقلها لألجيال؛ ليدركوا
فضل اهلل على هذه البالد بأن قيض لها البطل املوحد؛ لننعم يف خير وفضل جهوده .حتى نبات يف سربنا
آمنني مطمئنني ،وهي نعمة اليدرك قيمتها إال من فقدها.
وموسم احلج وكل حج شاهد من خالل مئات املاليني الذين حجوا أو اعتمروا منذ تأسيس وتوحيد اململكة
العربية السعودية.

د .سعود بن صالح املصيبيح

مستشار أمني يف مكتب وزير الداخلية
سابقا ورئيس مركز تعارفوا لإلرشاد
األسري

الخطة التشغيلية

راعت مختلف المستجدات والتعليمات لحج عام 1440هـ

الخطة التشغيلية لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية
ً
رؤية المؤسسة :معا ..لنكون األفضل في خدمة ضيوف الرحمن
األهداف المراد تحقيقها بكل قطاع
أوال:
يتولى رئيس
ونائب رئيس
وأعضاء مجلس
اإلدارة التخطيط
لـ تطوير مهنة
الطوافة
باستخدام أحدث
وسائل التقنية

ً
ثانيا :تعمل جميع القطاعات واإلدارات واألقسام على تحقيق التالي:
العمل على االرتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
ً
ً
العمل على أن يكون الحج سهال وميسرا من خالل الجهود البشرية والتقنية المقدمة.
التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم.
العمل وفق قيم وتعاليم العقيدة اإلسالمية السمحة لتقديم خدمات متميزة.
توحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره ،ما وسعه ذلك ،في خدمة
ً
ً
ضيوف الرحمن سواء مكلفا أو متطوعا.

ً
ثالثا:
تتولى إدارة عالقات المطوفين
والمطوفات من خالل البرامج
التدريبية بالتنسيق مع وزارة
الحج والعمرة ،للعمل على:
االرتقاء بمهارات العاملين
في الخدمة الميدانية لضمان
خدمات متميزة للحجاج ،باعتماد
برامج تدريبية متميزة وفاعلة.

من أبرز األعمال والمستجدات للخطة التشغيلية:

1
18

2

المتابعة الميدانية وتقييم األداء
تكثيف وزيادة آليات العمل وفرق
المتابعةالميدانية وتزویدهم بأحدث
التقنيات الحدیثة من أجهزة التابلت
تطویرأداء لجان المتابعة المشرفة علی
تقدیم الخدمات لضیوف الرحمن
وضع منهجية واضحة لقياس مدی فعالية
لجنة المتابعة من خالل وضع مؤشرات
تساعد في قیاس أدائها
التنسيق مع فرق لجان الوزارة وتعزيز
التعاون والتفاهم فيما بینهما لمتابعة
كافة الحاالت ومحاولة حلها ورصدها

غرفة قياس مؤشرات األداء
تجهيز غرفة المراقبة اآللية باالحتياجات
الالزمة ومنها زيادة عدد شاشات العرض
وبما يتوافق مع المهام المطلوب
متابعتها وحجم العمل
تطویر أداء رؤساء مكاتب الخدمة الميدائية
واكسابهم مهارات تقنية فى سرعة
متابعة أعمالهم من أي موقع واطالعهم
علی نتائج الرصد اآللي ومباشرة أي تأخیر
ومعالجته في حینه
أهمية سرعة التعامل وتنفيذ المؤشرات
من قبل بعض المكاتب مثل مؤشر إسكان
مكة المكرمة والنقل والتصعید وإخالء
مكة المكرمة وتجهيز مخيمات المشاعر
المقدسة
التوسع في إضافة مؤشرات أداء الخدمات
المقدمة في المشاعر المقدسة خدمة
العمالء

مركز المعلومات واإلحصاء
تطویر موقع المؤسسة اإللكتروني على
اإلنترنت.
تحديث برامج التواصل مع المطوفين
ً
ً
ً
والمطوفات (اجتماعياوإلكترونا وتأهيليا)
تطوير برامج الحاسب اآللي والربط مع
الجهات ذات العالقة وتبادل المعلومات
بما یتناسب مع المسار اإللكتروني
وسهولة تبادل المعلومات

إدارة عالقات المطوفين والمطوفات
إتاحة الفرصة ألبناء المطوفات وأزواجهن
للعمل في موسم الحج كموظفين وفي
مكاتب الخدمة وتقدیم طلباتهم آلیا
دعم المطوفين والمطوفات وأبنائهم،
من صندوق المطوفين مراعاة
لظروفهم الخاصة
إشراك المطوفين والمطوفات في رسم
الخطط المستقبلية التطویریة خالل فرق
عمل متخصصة في مجاالت مختلفة
تطوير مقار مكاتب الخدمة الميدانية بما
يعكس الوجه المشرف لخدمة الحاج،
وبما يتناسب مع آلية العمل الجديدة
(المناقصات).

الخدمات العامة
دعم أسطول المؤسسة من السیارات
بمجموعة حدیثة من سیارات اإلسعافات
وسیارات الخدمات

3

4

5
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الخطة التشغيلية

٦

نقل وتفويج الحجاج
تعزیز ودعم أعمال وحدة متابعة برامج التفویج بالمؤسسة بمینة أعمال التفویج
االستفادة من نفرة الحجاج في الرد الواحد في وقت مبكر لضمان دخولهم
ً
إلى مشعر منى مبكرا
التأكيد علي أهمية خروج الحجاج من مشعر مزدلفة قبل الفجر مباشرة
التأكيد على مكتب شؤون الحج بتأخير  % 50الحجاج يوم 12من ذي الحجة من
ً
النزول إلى مكة المكرمة وتفویجهم إلى المسجد الحرام منعا لالزدحام

٧

رمي الجمرات
التوسع في برنامج االستعانة بفريق
الكشافة العربية السعودية لمرافقة
الحجاج لرمي الجمرات
التأكيد على مكاتب شؤون الحجاج بمتابعة
تفويج الحجاج أثناء رمي الجمرات بمنى
يوم  10من ذي الحجة وايام التشريق

اللجان النسائية
االستمرار في تعيين أكثر من  150مطوفة في مختلف قطاعات وأدوات المؤسسة
االستمرار في تعيين العدد الالزم من المطوفات في برنامج مؤشرات قياس األداء على مكاتب الخدمة الميدانية
االستمرار في تعيين عدد المطوفات في مكاتب الخدمة الميدانية لإلشراف على الخدمات المقدمة للحجاج عند استقبالهم
وتقديم الهديا الالزمة لهم

إجمالي عناصر الخطة التنفيذية للمهام لموسم حج 1440هـ

1

٢

٣

٤

٥

عدد الحجاج
المتوقع قدومهم
مناسك الحج
ألداء
ً
تقريبا

عدد مكاتب
الخدمة
الميدانية

عدد مساهمي
المؤسسة
من مطوفين
ومطوفات

متوسط عدد الحجاج
المتوقع بكل مكتب
خدمة ميدانية

عدد الحجاج
المستهدف بالنقل
بقطار المشاعر
المقدسة

368.000 352.821
حاج

حاج

146

146

مكتب
خدمة

مكتب
خدمة

5194

5492

ً
مساهما
ومساهمة

ً
مساهما
ومساهمة

2416

2475

6000

ً
حاجا

ً
حاجا

حاج

6500
حاج

٦

٧

٨

٩

١٠

عدد المطوفين
العاملين في
مكاتب الخدمة
الميدانية

عدد موظفي
المؤسسة َ
الموسميين تقريبا

عدد
مواقع
العمل

عدد الدول العربية
التي تقوم
المؤسسة بخدمتها

عدد السيارات
الخاصة لخدمة
المؤسسة

1752

1752

ً
مطوفا

ً
مطوفا

2230

2300

ً
موظفا
ً
موسميا

ً
موظفا
ً
موسميا

18

18

موقع
عمل

موقع
عمل

١١

١٢

١٣

عدد سيارات
اإلسعاف
بالمؤسسة

عدد
الدراجات
النارية

عدد
السيارات الكهربائية
(مطار)

دولة

دولة

56
سيارة

سيارة

العدد المتوقع لعام 1440هـ

24

18

85

85

2

2

سيارة
إسعاف

سيارة
إسعاف

دراجة
نارية

دراجة
نارية

سيارة

سيارة

العدد ( )80السنة ( 8 - )20ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق  ٩أغسطس ٢٠١٩م

19

19

54

العدد الفعلي لعام 14٣٩هـ

19

لقاء

اللقاء التعريفي لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية

رئيس المؤسسة ونائبه خالل اللقاء التعريفي السنوي لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية

المكان

الزمان

مقر
المؤسسة

االثنين
 5ذو القعدة

المشاركون

الحدث

اللقاء التعريفي السنوي لرؤساء
مكاتب الخدمة الميدانية

رئيس المؤسسة
المطوف  .م  .عباس قطان
نائب رئيس المؤسسة
المطوف  .أ .د .محمد بياري
المشرف على قطاع مصر
المطوف فائق مداح
المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية
المطوف فؤاد بشارة

20

المشرف على قطاع ساحل البحر ووحدة عرب الخليج

الفئة المستهدفة
رؤساء مكاتب الخدمة ميدانية

المطوف محمد معاجيني
أعضاء مكاتب الخدمة والعاملين فيها

المشرف على قطاع شمال إفريقيا
المطوف  .م .ياسر السباعي

أبرز ماركز عليه اللقاء
التعريف بالخطة التشغيلية
التشديد على ضرورة التقيد بها
التعرف على برنامج راصد وأهميته لتجويد الخدمات
ضرورة التزام االعضاء بأداء المهام بكفاءة وجودة

المشرف على إدارة النقل والتصعيد وقطار المشاعر
المطوف إبراهيم فياللي
رئيس وحدة المتابعة وتقييم األداء
المطوف حاتم أبو العال

التقيد بقواعد السالمة العامة لضمان حج آمن

نائب مدير إدارة تقنية المعلومات والمسار اإللكتروني

شرح خطط النقل والتصعيد والدعوة لتطبيقها

تركي نتو

التعريف ببرنامج مؤشرات األداء
شرح آلية التقييم والمتابعة
التعريف بأنظمة إدارة تقنية المعلومات المطبقة في الموسم

رئيس وحدة راصد
محمد الخزامي

إعداد :أحمد إدريس

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

المكاتب النموذجية

جانب من استقبال الحجاج في أحد المكاتب النموذجية

طبقتها المؤسسة ألول مرة في أربعة مكاتب ..وتطمح للتوسع فيها

المكاتب النموذجية ..نواة التحول ..جودة وتميز في الخدمات
نعيم تميم الحكيم – النسك

مملكتنا الغالية ومع التحول احلاصل

لم يقتصر دور املؤسسة األهلية ملطويف

يحتذى به لكافة مكاتب اخلدمة

إدراتها ،واستحداث أخرى والرفع من

وسعت هذه املكاتب لتطبيق حزمة من

حجاج الدول العربية على تطوير
جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية
على كل املستويات ،وذلك يف سعيها

نحو التحول لشركة مساهمة مغلقة
استجابة لقرار مجلس الوزراء ،واتساقا
مع الرؤية التي وضعت جتويد اخلدمات

وتسخير كل اإلمكانيات خلدمة ضيوف
الرحمن يف أولوياتها.

باملؤسسة ،على أن تكون نواة ومنوذجاً
باملؤسسة يف األعوام املقبلة.

األداء لكافة أنشطتها ،بجانب تطبيقات
إلكترونية وأساور ذكية تخدم احلاج
ومقدم اخلدمة ،كما تقدم هذه املكاتب

برامج ثقافية وأخرى سياحية تثري
جتربة احلاج.

من خالل مبادرة املكاتب النموذجية.

قطان ونائبه املطوف األستاذ الدكتور

املؤسسة املطوف املهندس عباس

وسارعت املؤسسة يف موسم حج هذا

محمد بياري الذي حرص شخصيا

على أربعة مكاتب خدمة ميدانية

املبادرات التي تقدمها ورفع معنويات

يرأسها نخبة متميزة من شباب الوطن
الطموحني ،ستطبق معايير اجلودة

والتميز يف خدماتها ،تتماشي مع رؤية

4

احلج األخضر ،وتطبيق مؤشرات قياس

بل طال األذرع التنفيذية خلطط

العام إلطالق هذه املبادرة القائمة

عدد المكاتب
المطبقة

رؤساء المكاتب
نخبة من الشباب الطموح

األنشطة واملبادرات أبرزها مبادرة

وحتظى هذه املكاتب بدعم رئيس

املؤسسة وهي مكاتب اخلدمة امليدانية

مبادرة المكاتب النموذجية

على زيارة هذه املكاتب ،وشكرها على
القائمني عليها ،حتفيزا وسعيا لتكون
هذه املبادرة أمنوذجاً مطبقاً يف جميع

مكاتب املؤسسة.
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الهدف من المبادرة
تطبيق معايير الجودة والتميز في خدماتها
تتماشي مع رؤية المملكة ومع التحول الحاصل
بالمؤسسة
نواة ونموذج يحتذى به لكافة مكاتب الخدمة
بالمؤسسة
األنشطة والمبادرات التي تقدمها هذه المكاتب
أوال :مبادرة الحج األخضر
ثانيا :تطبيق مؤشرات قياس األداء لكافة
أنشطتها
ثالثا :تطبيقات ‘إلكترونية وأساور ذكية تخدم
الحاج ومقدم الخدمة
رابعا :تقديم برامج ثقافية وأخرى سياحية
تثري تجربة الحاج

21

المكاتب النموذجية

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

27

مصر جمعيات

الخدمات

رئيس المكتب
المطوف علي عبدالله علوش

استقبال الحجاج فور وصولهم إلى األراضي المقدسة بالهدايا والورود وماء زمزم
توفير وجبات خاصة حسب طلبهم يوم الوقفة بمشعر عرفات

فريق العمل

12

ً
عضوا من
المؤسسة

8

موظفين
موسمين

توفير المشروبات الساخنة والباردة لهم ضمن اهتماماتنا براحة الحاج خالل أدائه فريضة الحج

35

تجهيز دورات مياه إضافية للحجاج في مشعر عرفات

ً
عامال

وجود مخيمات مجهزة وفق اتفاقية مع بعثة الحجاج بمشعر منى لراحة الحجاج خالل
قضائهم يوم العيد وأيام التشريق

خطط التنفيذ

22

الطموح

بفضل الله ثم بتعاون أعضاء
المطوفين
من
المكتب
والموظفين والعمالة وضعنا
خطط عمل منذ افتتاح المكتب
ووضعنا خطة زمنية مجدولة
لتنفيذها كل حزمة في وقتها

الوصول الي التميز والسمعة الحسنه في خدمة
حجاج بيت الله الحرام وأن يجعل ما تقدمه المؤسسة
وكافة مكاتب الخدمة الميدانية في ميزان حسانتهم.

عدد الحجاج

2050
ً

إعداد :إبراهيم جبريل

حاجا

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

12

مصر سياحة واقتصادي

رئيس المكتب
المطوف معتز علي وقاد

فريق العمل:

الطموح

أبرز الخدمات المقدمة
تشييد الخيام وتجهيزها

االرتقاء بخدمة الحجاج ومهنة

تقديم اإلعاشة والمشروبات الساخنة والباردة

الطوافة

تجهيز دورات المياه
مرافقة الحجاج إلى المسجد الحرام

18

ً
موظفا

5

موظفات

المعوقات
يتم التغلب عليها من
خالل خطط بديلة

زيارة لعدد من المعالم التاريخية
التواصل مع الحجاج عن طريق مواقع التواصل االجتماعي

طريقة تطوير العمل
من خالل تجربة العمل يتبادر إلى ذهن المنفذ بعض األفكار
والتساؤالت التي تصب في تطوير آلية تنفيذ العمل
إعداد :أحمد العبدالله

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

المكاتب النموذجية

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

90

إعداد :أحمد إدريس

الجزائر

الخدمات

رئيس المكتب
المطوف فارس غازي بانه

خطط التطوير

تنويع وجبات الضيافة

المستجدات

سيكون ضمن حزمة المكاتب

الهدايا التذكارية في االستقبال والتوديع

المشاركة في تحول المؤسسة

إطالق موقع إلكتروني في 1438هـ

لشركة مساهمة مغلقة
تطوير وتجويد الخدمات بشكل
متواصل

تدشين التطبيق في هذا العام ،ويعتبر األول على مستوى المكاتب
التواصل على مدار الساعة بين المطوفين والحجاج (الهاتف ،التطبيق).
دعم الكوادر النسائية ،ودعمهم بالنزول إلى الميدان والتقاء القيادات والمسؤولين
إطالق شراكة مجتمعية مع نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة
تدشين ملتقى صحفي ،إلبراز جهود وخدمات المكتب المقدمة للحجاج

االعتماد على الحوكمة و الكفاءة
العالية والقدرة التنظيمية واإلدارة
الفاعلة لتحقيق رؤية 2030

فريق العمل

٨٥

ً
موظفا يخدمون
المكتب

30

عامل نظافة في
المشاعر المقدسة

34

ً
مرشدا إلرشاد
الحافالت

12

ً
مطوفا

9

موظفين
(الجوازات ،المكتب)

5

موظفين المركز
اإلعالمي

12

حارس
أمن

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

75
ليبيا

رئيس المكتب
المطوف هيثم طالل عالم

فريق العمل:

23

ً
موظفا وموظفة

الطموح

إعداد :بدر الهويل

أبرز الخدمات المقدمة
تدشين موقع إلكتروني
اساور خاصة للحجاج ( )QR CODEمتصلة

بتم التخطيط لمواكبة
التحول لشركات في
المؤسسة وتجويد
ً
الخدمة وفقا لرؤية
المملكة 2030

بموقع المكتب
إطالق قسم (العناية بالحجاج) تحت إدارة
الفريق النسائي للرد على االستفسارات
عمل برنامج مزارات (إثراء) للحجاج
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23

ورشة عمل

العقيد مسفر القحطان والدكتور شادي مسكي يتوسطان رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج العرب

المؤسسة تنظم ورشة لشرح خطط التفويج..العقيد القحطاني:

 4شوارع لتفويج الحجاج العرب إلى جسر الجمرات
نعيم تميم الحكيم – النسك

عددهم  380ألف حاج من مخيماتهم

نظمت املؤسسة األهلية ملطويف حجاج

والشارع اجلديد (ب) بجانب شارع سوق

التفويج وإدارة احلشود مبشاركة العقيد

عبر طريق امللك فهد نزوال على كوبري

الدول العربية ورشة عمل لشرح خطط

24

مسفر القحطاني قائد املنطقة الثانية
بأمن املشاة يف مشعر منى ،وعضو مجلس

إدارة املؤسسة املشرف على اخلدمات
العامة وإدارة جسر اجلمرات املطوف

الدكتور شادي مسكي وركزت الورشة

التي شهدها رؤساء مكاتب شؤون احلجاج
العرب وأعضاء التفويج مبكاتب اخلدمة

امليدانية على شرح خطط التفويج ملنشأة
جسر اجلمرات ،ونقاش أبرز املعوقات

وطرق تالفيها .وشرح قائد املنطقة الثانية
بأمن املشاة يف مشعر منى العقيد مسفر
القحطاني حركة احلشود من يوم  8إلى
يوم  13يف مشعر منى واستمع احلضور إلى

طريقة وأماكن حتركات احلجاج من يوم
قدومهم ووصولهم إلى مشعر منى يوم 8
وحتى مغادرتهم يوم  .13وحذر القحطاني

خروج احلجاج من مخيماتهم قبل وصول

حافالتهم خصوصا يوم التروية ويف حال
النفرة من عرفات ملزدلفة ومن ثم إلى منى.
وأفصح عن تخصيص أربعة شوارع يف

مشعر منى لتفويج احلجاج العرب البالغ

جلسر اجلمرات وهي الشارع اجلديد (أ)

العرب وامللك فهد ،مبينا أن العودة ستكون
امللك عبداهلل.

من جهته طالب عضو مجلس اإلدارة

ورشة العمل الخاصة لتدريب أعضاء
التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية
على التطبيق اإللكتروني
المكان

الزمان

مقر المؤسسة

الخميس
11/29

املشرف على إدارة جسر اجلمرات املطوف
الدكتور شادي مسكي املطوفني بضرورة
التقيد التام بخطط وزارة احلج والعمرة

يف تفويج احلجاج إلى منشأة اجلمرات
والعودة مرة أخرى إلى املخيم وذلك عبر

الجهة المنظمة
إدارة منشأة جسر الجمرات
بإشراف عضو مجلس اإلدارة
د .شادي مسكي
ومدير اإلدارة فيصل سالغور

الطرق املخصصة.

الفئة المستهدفة

وأشار إلى أن خطة التفويج مت اعتمادها،
وسوف تكون وفق اجلداول املخصصة

مبتابعة تامة من قبل رئيس املؤسسة
املطوف املهندس عباس قطان ،ونائبه
املطوف الدكتور محمد بياري.

وكانت إدارة جسر اجلمرات قد نظمت

ورشة عمل خاصة لتدريب أعضاء التفويج

مبكاتب اخلدمة امليدانية على التطبيق
اإللكتروني املعد من قبل وزارة احلج،
وقدمت شرحاً مفص ً
ال عن بوابة التفويج

الشاملة ،والتدريب على استخدام التطبيق
الذي يشمل جداول التفويج واألوأمر

واحملاضر.

أعضاء الجمرات بمكاتب الخدمة الميدانية

الجهة المعدة للتطبيق
وزارة الحج والعمرة

أبرز ما ركزت عليه الورشة
التعريف بالتطبيق اإللكتروني للتفويج
الخاص بوزارة الحج والعمرة
التعرف على بوابة التفويج الشاملة
التدريب على استخدام التطبيق الذي
يتضمن التالي:

1

2

3

جداول
التفويج

األوامر

المحاضر

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

مركز خاص

وكيل وزارة الحج والعمرة ونائب رئيس المؤسسة يستمعان لشرح عن مركز حجاج الفرادى

جهزته المؤسسة بهدف توفير الوقت والجهد

ً
إنجاز كبير ..مركز خاص الستقبال  30ألفا من الحجاج الفرادى
نعيم تميم الحكيم – النسك

االستقبال إلى أن املؤسسة ممثلة بقطاعاتها
األربعة خصصت املكاتب التي حتمل أرقام

جهزت املؤسسة مركزاً خاصاً باستقبال

()179-178-176-175-174

يعرف مبركز دفع العوائد ،وذلك بهدف

هذا املركز .وحرصت املؤسسة على توفير

حجاج الفرادى وذلك يف نقطة اجلموم،

توفير اجلهد والوقت على حجاج بيت اهلل
احلرام .ووفق املشرف على إدارة االستقبال

والتفويج باملؤسسة املطوف أحمد شطا

فإن املركز خصص للحجاج الفرادى الذين
قدموا لألراضي املقدسة دون أن يدفعوا
الرسوم ،حيث ميكنهم من خالل هذا املركز

تسديد الرسوم وفق شرائح اخلدمات
املقدمة لهم ،حيث تتفاوت األسعار بحسب
اخلدمة املطلوبة من احلاج .وأوضح شطا

أن نصف حجاج الفرادى القادمني من
الدول العربية البالغ عددهم حوالي ()30

ألف حاج ،يستفيدون من هذا املركز ،حيث

يسددون الرسوم يف وقت قصير اليتجاوز 5
دقائق كأقصى حد .ووفرت املؤسسة وقتا

إضافيا للحجاج الفرادى ،حيث يتم إنهاء
إجراءات مكاتب اخلدمة امليدانية ومنحهم

األساور اخلاصة بهم توفيرا لوقتهم
وجهدهم ،ليذهبوا ملساكنهم مباشرة دون

املرور على مكاتب اخلدمة اخلاصة بهم

كما جرت العادة .وأشار املشرف على إدارة

خلدمة

حجاج الفرادى ممن سددوا عوائدهم عبر
 4شاشات كبيرة يف املركز لبث رسائل

توعوية يستفيد منها احلاج خالل تواجده،
والتي تركز على جوانب االلتزام باألنظمة
وعدم مخالفتها والسير على اخلطط التي

وضعتها الدولة حرصا على سالمة وراحة

ضيوف الرحمن.

وخصصت املؤسسة  90موظفاً مقسمني

على ثالث فترات لتغطية كامل اليوم

بجانب  30عفاشا و 10عربات وذلك لنقل
أمتعة احلجاج بشكل مجاني ،ووزعت
املوظفني على  15كاونترا مزوداً بقارئات

ضوئية وكل املستلزمات التي تضمن سرعة

إنهاء إجراءات احلاج وخدمته بأسرع وقت
ممكن .ويف الوقت نفسه فإن املؤسسة
حرصت على وضع حافلتني صغيرتني لنقل

احلجاج عند وجود احلاالت الطارئة ،من
مبدأ خطط الطوارئ ،وذلك توفيرا ألقصى
درجات الراحة والسالمة للحجاج العرب
القادمني من  19دولة.
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مركز استقبال الحجاج الفرادى
نقطة تفتيش
الجمووم

المكان

25

سبب إنشاء المركز
دفع الرسوم من قبل الحجاج الفرادى
توفير الوقت والجهد على الحجاج
ضمان عدم التأخير في السداد لتقديم
أفضل الخدمات

عدد
الحجاج
الذين
يخدمهم
المركز

عدد
الحجاج
الذين ياتون
مسددين
الرسوم

عدد الحجاج
الذين
يسددون
الرسوم
في المركز

30
ً

15
ً

15
ً

ألفا

ألفا

ألفا

الخدمات المقدمة في المركز
سداد الرسوم في وقت قياسي
إنهاء إجراءات مكاتب الخدمة الميدانية
منحهم األساور الخاصة
تقديم رسائل توعوية للحجاج

تجهيزات المركز
ً
 15كاونترا مزودا بقارئات ضوئية
 10عربات لنقل األمتعة
 4شاشات عرض لبث رسائل توعوية
حافلتان صغيرتان لنقل الحجاج عند الطوارىء

إدارة

إدارة االستقبال والتفويج
مهام اإلدارة
تشكيل

1

والمراكز

فرق

العمل

واختيار

بالمنافذ

أفرادها

من

الكوادر المؤهلة والملمة بدورات
الحاسب اآللي ومن ذوي الخبرة
واإلشراف على أعمالهم
االجتماع مع بعثات الحج لمناقشة

2

آليات االستقبال وشرح المستجدات
والوقوف على اإليجابيات وتعزيزها
وتالفي سلبيات الموسم الماضي
التنسيق مع أعضاء مجلس اإلدارة

3

المشرفين على الحجاج في آلية
توزيع الحجاج على مجموعات
الخدمة

4

إعداد خطط بديلة لبرنامج االستقبال
والتفويج في حالة الطوارئ
وضع ضابط اتصال للتنسيق فيما

مدير اإلدارة المطوف أحمد شطا

26

5

مدير اإلدارة
أحمد شطا

هيكلة اإلدارة

6

المستجدات
إنشاء مركز موحد الستقبال حجاج المجاملة بالتعاون مع
شركة فالي ناس

نائب مدير اإلدارة
السكرتارية
وظائف موسمية
(موظف استعالم –
فني صيانة – سكرتارية
موسمية)

عدد الموظفين

موظفا

15

مركز توجيه
الحجاج بخط
النوارية

العفاشين

30

ً
عفاشا

مركز توجيه
الحجاج بخط
الشرائع

2
3
4

8

وإنهاء إجراءاتهم حين وصولهم
لمنافذ المملكة

الحجاج حتى وصولها إلى مساكن
الحجاج

8

الشبكة الالسلكية أو الفاكس أو
الهاتف عن أعداد الحافالت والحجاج
الواصلين والمحولين إلى سكن
الحجاج

مركز االستقبال
بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

1

عدد المراكز

استقبال الحجاج والترحيب بهم

إبالغ مجموعات الخدمة عن طريق

مركز توجيه الحجاج
بخط جدة الزايدي

مركز توجيه
الحجاج بخط
الليث

240
ً

ً
مرشدا

7

وتطبيقها على األنظمة والميدان
إنشاء مركز موحد الستقبال الحجاج اإلضافيين

ومتابعة خدماته

تشكيل فريق عمل لمتابعة حافالت

عمل  4دورات بالتنسيق وإشراف إدارة تقنية المعلومات

الشركة المشغلة

المرشدين

عقد ورش عمل مع موظفي االستقبال وشرح آلية العمل

يتعلق بمشروع إرشاد الحافالت

8
7
6

5

مركز االستقبال
بميناء جدة
اإلسالمي

9

تسجيل المالحظات على بعثات
الحج التي ال تلتزم بوضع ملصقات
المؤسسة بالطريقة الصحيحة

10

إعداد اإلحصائيات والتقارير الالزمة
التي تتعلق ببرنامج االستقبال

مركز االستقبال
بالمدينة
المنورة

المركز الموحد الستقبال
حجاج المجاملة

إعداد :أحمد إدريس

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

إدارة

إدارة الخدمات اإلضافية
مهام اإلدارة

1

إعداد قائمة بالخدمات التي
تقدمها المؤسسة لعرضها على
بعثات الحج

2

التفاوض مع مكاتب شؤون الحجاج
وتوقيع مذكرة تفاهم بالخدمات
المطلوبة

3

وضع برنامج زمني للتعاقد مع
مكاتب شؤون الحج والشركات
والوكاالت السياحية

4

توجيـــه الدعـــــــوات للشـــركــــــــــات
والمؤسسات وزيارة مستودعاتهم

المشرف على اإلدارة المطوف أحمد يحيى أحمد

المشرف على اإلدارة

مدير اإلدارة

المطوف أحمد يحي أحمد

المطوف سعود سقاط

هيكلة اإلدارة

أبرز مستجدات هذا العام
تنفيذ الخدمات المطلوبة حسب العقود المبرمة بمستوى
عال من الجودة

عضو مجلس اإلدارة
المشرف على الخدمات
اإلضافية
مدير إدارة الخدمات
اإلضافية
السكرتارية

6

توفير فريق العمل واإلمكانيات
الالزمة لمتابعة تنفيذ الخدمة

7

تعيين استشاري لمتابعة تنفيذ
الخدمة اإلضافية وتوفيرها

متابعة سالمة األغذية المقدمة للحجاج
تجويد الخدمات اإلضافية المقدمة للحجاج بشكل مستمر
واالرتقاء بها

8

استحداث تطبيق آلي لمتابعة تنفيذ الخدمات اإلضافية
في المشاعر

9

أبرز الخدمات اإلضافية التي زاد عليها الطلب هذا الموسم

منسق اإلدارة

التكييف في مخيمات عرفة بعد مضاعفة الطلب عليه

وحدة اإلسناد
الشركات المتعاقد معها
للخيام والتغذية

إضافة خدمة الفريون في مخيمات مشعر منى

عدد العاملين
الدول التي شملها الطلب

تعيين استشاري لمتابعة التغذية
ووقاية سالمة الغذاء
استقبال طلبات الخدمات اإلضافية
وإحالة إبرام العقود مع مكاتب
شؤون الحجاج إلى المسار اإللكتروني

10

متابعة تنفيذ أعمال الخدمات
اإلضافية حسب ما نصت عليه
العقود المبرمة

11

تعيين إدارة لإلسناد بالمشاعر
المقدسة

12

توفير وجبات جافة ومعلبات جافة
ومعلبات للطوارئ والنقص

ً
الدول األكثر طلبا للخدمات اإلضافة

الوظائف الموسمية

الدائمين

5

توجيه الدعوات للشركات والمؤسسات
المؤهلة لدخول مناقصات الخيام
والتجهيزات واإلعاشة

الموسميين

78

3

ً
موظفا

موظفين

عدد عقود الخدمات
اإلضافية التي تم

إعداد :بدر الهويل

توثيقها هذا العام

28
ً
عقدا
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مدير اإلدارة المطوف سعود سقاط

27

إدارة

إدارة الخدمات العامة
مهام اإلدارة

مدير اإلدارة فهد أبو طالب

المشرف على اإلدارة

مدير اإلدارة

المطوف الدكتور شادي مسكي

فهد أبو طالب

أقسام اإلدارة

1

إرشاد الحجاج التائهين والبحث عن
المفقودين

2

إنهاء إجراءات الحجاج المتوفين
بجميع حاالت الوفاة (طبيعية-
شبهة جنائية-حادث مروري)

3

دفن الحجاج داخل مكة أو حسب
رغبة ذوي الحجاج

4

توفير اإلحصائيات عن الحجاج

5

التنسيق مع مكتب الوكالء الموحد
بجدة ومؤسسة اإلدالء بالمدينة
المنورة فيما يخص االستفسارات
عن الحجاج وجوازات سفرهم
وتداولها عبر قنوات رسمية

6

أبرز مستجدات هذا العام
تجهيز سيارات اإلسعاف بأجهزة «»GPS

28
الخدمات العامة

للمساهمة في وصول السيارة في موقعها وتحديد
موعد وصولها لتقديم الخدمة سواء في مكة أو خارجها

الوفيات

7

أبرز اإلمكانيات التي وفرتها اإلدارة

قسم الحاسب اآللي
الخدمات الصحية
الحركة

عدد العاملين

الدائمين

الموسميين

موظفين

ً
موظفا

3

420

فترة العمل

 21سيارة
إسعاف
سيارتان في
النقل الموحد
مع وزارة الحج

يبدأ العمل من 7

سيارتان (كوستر)
حافلة صغيرة

8

 7سيارات
خدمية خاصة
بالحجاج
التائهين

9

الرفع للجهة األمنية المعنية
لتمديد تأشيرات سفر المرضى
وتجديدها حتى موعد مغادرتهم
إلى بالدهم

سيارة

 5دراجات نارية
 10أجهزة الالسلكية

 60عربة لكبار السن والعجزة

توزيع الفرق الميدانية على مستشفيات مكة المكرمة

مستشفيات
داخل
مكة

8
مستشفيات
في المشاعر
المقدسة

إنهاء إجراءات السماح
المرضى بعد تلقيهم
إليصالهم لمقر إقامتهم

بخروج
العالج

متابعة صدور التقارير الطبية
لبعض الحاالت المنومة التي
يتطلب تواجدها في المستشفيات
إلى ما بعد نهاية موسم الحج

 90جهاز برافو

6
إلى  17ذو الحجة

33

اإلسعاف
خدمات
تقديم
ومتابعة المنومين في جميع
مستشفيات منطقة مكة المكرمة
ومستشفيات المشاعر المقدسة

4

4

في
مشعر
منى

في
مشعر
عرفات

مهام فرق العمل
متابعة المرضى من خالل المندوب
الخاص الموكل له المهمة وكل ما
من شأنه إنهاء الخدمة للحاج من
المستشفى المتواجد فيه

آلية اختيار الموظفين
إعداد :شاكر الحارثي

الخبرة في مجال العمل
ودافعية العمل وحب
الخدمة

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

وزارة الصحة

الصحة في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز استعدادات الصحة
العامة لموسم حج هذا
العام 1440هـ
خدمات وزارة الصحة المقدمة
للحجاج ما يلي:
الخدمات الوقائية
الخدمات العالجية
الخدمات اإلسعافية في حالة
الطوارئ واألزمات بالتنسيق مع
الجهات ذات الصلة
فريق من وزارة الصحة على أهبة االستعداد في المنطقة المركزية

30000

156

25

5000

180

أبطال
الصحة

مركز
صحي

مستشفى

سرير
تنويم

سيارة
إسعاف

مستشفيات المشاعر المقدسة

8

عدد المراكز الصحية
بالمشاعر المقدسة

عدد األسرة

مستشفيات
( 4في منى  4 -في عرفات)

1316

عدد المراكز الصحية التي ستعمل
لخدمة حجاج البيت الحرام بمكة المكرمة

35

ً
ً
مركزا صحيا
(  28مستديم و 7موسمي )

93

ً
ً
مركزا صحيا (  46في عرفات
  22في منى  16 -جسرالجمرات  6 -طريق المشاة
بمزدلفة

18
النقاط الطبية
في قطار
المشاعر

16
مركز طوارئ
على جسر
الجمرات

أبرز المهام فيما يخص الجوانب الوقائية في المنافذ الثالث (البرية  -والبحرية  -والجوية):
تنفيذ البرنامج بتكليف عدد من األطباء بمختلف تخصصاتهم والفنيين في منافذ الدخول
المختلفة ومناطق الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .
عدد السعوديين من هذه الفئات ( )20288منهم ( )15022من الذكور ( )5266من اإلناث

تتضمن خطة وزارة الصحة للصحة العامة ثالثة مراحل هي:
اإلعداد والتحضير تبدأ في  15ذو الحجة من كل عام
التنفيذ والمتابعة تبدأ في  15جمادى الثانية من كل عام
اإلشراف الميداني تبدأ في  6شوال من كل عام

إجمالي عدد
المستشفيات
والمراكز
الصحية

25

مستشفى

142

مركزا صحيا
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الخدمات الفنية المساندة
الخدمات التطويرية
الخدمات اإلعالمية

تنفيذ برنامج الصحة
العامة بالحج

ً
تكليف عدد ( )2600مرشحا للعمل
بمنافذ الدخول المختلفة ومناطق
الحج وتوزيعهم كما يلي:
مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك
ً
عبد العزيز الدولي بجدة ( )630مكلفا
مركز المراقبة الصحية بميناء جدة
ً
اإلسالمي ( )114مكلفا
مراكز المراقبة الصحية بمطار األمير
محمد بن عبد العزيز بالمدينة ()350
ً
مكلفا
مركز المراقبة الصحية بمنافذ الدخول
ً
البرية السبعة ( )600مكلفا
إدارة الصحة العامة بمكة المكرمة
ً
والمشاعر المقدسة ( )547مكلفا
إدارة الصحة العامة بالمدينة المنورة
ً
( )359مكلفا

عدد سيارات اإلسعاف

80

80

سيارة اسعاف
كبيرة (سند)

سيارة اسعاف
أخرى

55

25

سيارة بمكة
المكرمة والمشاعر
المقدسة

سيارة بالمدينة
المنورة

إعداد :بدر الهويل

29

رئاسة الحرمين

رئاسة الحرمين الشريفين في الحج

30

أرقام وإحصائيات وخدمات
محاور الخطة التشغيلية للرئاسة العامة
لشؤون الحرمين:

1
2
3
4
5
6
7
8

المحور اإلداري
المحور الخدمي
المحور التوجيهي واإلرشادي
المحور العلمي والفكري
المحور الهندسي والتشغيلي
المحور الرقابي والتطويري
المحور الثقافي
المحور اإلعالمي
إنجازات الرئاسة في 1440هـ

1
2
3
4
5
6

حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا )7
ً
إصدار مجلة الحرمين الشريفين ( )11عددا
 140مبادرة لخدمة الحجاج
تجهيز البنية التقنية في الحرمين
تطوير فاعلية استخدام المساحات
والخدمات داخل الحرمين من خالل
التقنية الذكية
تطوير الرسالة اإلعالمية للحرمين بعدة
لغات

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

رئاسة الحرمين

أبرز مهام رئاسة الحرمين الشريفين

خدمة التوجيه واإلرشاد التي تعنى بتوعية
الحجاج والزائرين بأمور دينهم وإرشادهم
إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه
الصحيح

التوسعات والخدمات الجديدة التي يستفيد منها الحاج

إقامة حلقات للدروس يلقيها عدد من المشايخ
والعلماء والمدرسين

1

رفع الطاقة االستيعابية للمطاف حيث بلغ عدد الطائفين في
جميع أدوار الحرم إلى  107آالف طائف في الساعة

توزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية
والتوجيهية واإلرشادية

2

االستفادة من التوسعة السعودية الثالثة (التوسعة الشمالية)
بكامل طاقتها االستيعابية ،حيث ستكون جميعها مصليات

ترجمة خطب الجمعة الفورية في الحرمين
الشريفين لعدد من اللغات

3

استغالل جميع الساحات المحيطة حول الحرمين بنسبة %100

إطالق الرئاسة لعدد من البرامج ومنها:

4

االستفادة من تكييف الدور األول في التوسعة السعودية
األولى ،من سلم الصفا إلى منتصف توسعة الملك فهد

5

تكييف القبو للمرحلة الثانية بالتوسعة السعودية األولى ،ابتداء
من قبو باب الملك عبدالعزيز إلى منتصف المنطقة الواقعة
أمام قبو توسعة الملك فهد

6

تكييف الدور األرضي في التوسعة السعودية األولى ،من سلم
الصفا إلى منتصف توسعة الملك فهد

7

االستفادة من جسر الراقوبة المؤدي إلى المسعى (المروة)
الدور الثاني ،من وإلى الساحات

8

تكييف مشروع المطاف للدور األرضي و الدور األول و دور القبو

1
2
3
4

الحسبة في خدمة ضيوف الرحمن
دور المرأة في خدمة الحاجة والزائرة
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
حملة «صفا واحدا معكم جنودنا البواسل»
وحملة «آمنا»
إطالق البرامج والمسابقات العلمية والحوافز
التشجيعية لضيوف الرحمن- - ،إطالق مقرأة
الحرمين للقرآن الكريم ومقرأة الحديث النبوي
الشريف
تهيئة جميع األبواب والساللم خالل موسم
الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها  210أبواب
و 28سلما كهربائيا
تجهيز عدد من المشربيات الرخامية لماء زمزم
بلغ عددها بالمسجد الحرام كالتالي:

1
2
3
4
5

 660مشربية
 25,000حافظة
الخزانات االستانليس أستيل  352خزانا
 10,000عربة عادية
 700عربة كهربائية
تكثيف أعداد المباخر والطيب في أروقة
المسجد الحرام وممراته الستقبال الحجاج
والزوار والمصلين وتطييبهم
تجهيز  600مروحة تلطيف هواء في المسجد
الحرام وساحاته و 4500مروحة في أروقة
مبنى المطاف و 52,499سجادا بالحرم المكي
والمدني
إعداد :نعيم تميم الحكيم
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معالم مكية

مسجد الجن من الخارج

شيد في القرن الثالث وجدد في عهد الملك فهد
32

ً
مسجد الحرس ..شاهدا على بيعة الجن للرسول

أحمد العبدالله – النسك

يف أعلى مكة املكرمة وحتديداً مبنطقة
احلجون ينتصب مسجد اجلن على مساحة
 500متر مربع ،ومبنارة ترتفع  23متراً،

ال على أحيائها واملسجد احلرام ،شاهداً
مط ً

على ما يروى عن بيعة اجلن للنبي محمد
صلَّى اهلل عليه وسلَّم.

ووفق الباحث يف اآلثار والتاريخ املكي السيد

سمير احمد برقة فإن تفاسير تؤكد أن اآلية
الكرمية « ُق ْل أ ُ ِ
استَ َم َع نَ َف ٌر ِ ّم َن
وح َي ِإلَ َّي أَ ّنَ ُه ْ
ال ِ ّن َفقَالُوا ِإ ّنَا َسمِ ْعنَا ُق ْرآناً َع َجباً» نزلت
ِْ

عنه  3آالف متر .وارتبط املسجد برسول
اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،إذ يروى أن نفراً
من أصحاب الرسول افتقدوه يوماً ،وبينما

هم يبحثون عنه فإذا هو مقبل من جهة
املعالة ،فسألوه عن غيبته تلك ،فقال لهم

فيما معناه «كنت أفقه إخوانكم من اجلن».
وكان أهل مكة املكرمة يسمونه قدمياً «مسجد

متر مربع

بني املسجد يف أوائل القرن الثالث
الهجري ،ومت إعادة بنائه مرات عدة يف

عصور املسلمني املختلفة ،وكان آخر عهد

بالقرب من املكان الذي خط للصحابي

اهلل ،-عام 1421هـ .ويالحظ الزائر

الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز-رحمه
يف أيامنا هذه أن املسجد فيه من اآلثار

وأبان أن مسجد اجلن يقع بالقرب من

التاريخية اجلميلة ما ال ميحى وال يطغى

األحياء القريبة من املسجد احلرام ،ويبعد

التي متت إضافتها إلى املسجد.

مقبرة املعالة يف حي الغزة أحد أقدم

منطقة
الحجون شمال
المسجد
الحرام

القرن
الثالث
الهجري

500

مكة حتى إذا انتهى إليه وقف عنده.

له يف التجديد يف عهد خادم احلرمني

عبداهلل بن مسعود ،فسمي مبسجد البيعة.

الموقع

تاريخ
البناء

مساحته

احلرس» ،ألن العسس كانوا يجتمعون عنده
لي ً
ال ،حيث كان صاحب احلرس يطوف يف

بعدما التقى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
لي ً
ال بجن قدموا من نصيبني (املوصل)،

وتال عليهم آيات من القرآن الكرمي ،وبايعوه

مسجد الجن

على اجلمال العمراني والتطورات اجلميلة

آخر
إعادة
تجديده
في عهد
الملك فهد بن
عبدالعزيز-رحمه
الله -عام 1421هـ

ارتفاع
المنارة

أسماء
أخرى

23
ً

مسجد
الحرس

مترا

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

اللجان النسائية

اللجان النسائية

لجنة قياس مؤشرات األداء
مهام اللجنة
متابعه مؤشرات أداء المكاتب عبر استمارات
منذ افتتاح المكتب وصوال إلي حركة استقبال
الحافالت وباقي الخدمات المقدمة
عمل التقاريراليومية المفصلة لما تم إنجازه

عضوة مجلس اإلدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي تتوسط عضوات اللجان النسائية بالمؤسسة

التدقيق بكل البالغات التي تم إرسالها

لجنة الرد االلي

بحسب الوسيلة المستخدمة

مهام اللجنة
الرد اآللي لخدمة الحجاج ومكاتب شؤون الحجاج أومن
أفراد البعثة من البالد المعنية

التنبيه الوقتي اليومي لكل مؤشر عبر
شاشات متصلة بغرف التحكم في المؤسسة

تحويل المتصل إلى جهة االختصاص

عدد العامالت في اللجنة

16

فتاة على ثالث فترات
مقسمين على 4 :قياديات
 12فتاة علمية مؤهلة

عدد العامالت
في اللجنة

9

مقسمين على ثالث فترات بحيث تتواجد
في كل فترة  3موظفات
لجنة الخدمة االجتماعية

لجنة السياحة:
لجنة الوعي البيئي وإدارة النفايات

مهام اللجنة
هي لجنة ترفع شعار حج بال نفايات من
خالل مبادرات منها رفع الوعي البيئي،
ونشر العبارات التوعوية ،مع وجود فريق
عمل متكامل لمراقبة النظافة

عضوات اللجنة
رئيسه

نائبة

مسنقتين

 50عضوة موزعات على المكاتب المختلفة

العضوات في مكاتب الخدمة الميدانية
رئيسه

نائبة

مسنقتين

 50عضوة موزعات على المكاتب المختلفة

هي لجنة مستحدثة
هذا العام
الهدف منها:
عمل رحالت للحجاج
على أن تكون مرشدة
الرحلة من الحاصالت
على رخصة سياحية
استقبال الحجاج كضيوف
في بيوت مكية بهدف
التعريف بكرم المجتمع
المكي وإعطاء فكرة
عن ثقافته

هي لجنة خارج إطار الحج لكن في
وقت الحج توجه للتنسيق لمهمتين:
 -١التنسيق لزيارة ضيوف الرحمن لبيوت

تعريفها

مكية
 -٢التنسيق ألعمال متعلقة بخدمات
مجتمعية

عدد العاملين في اللجنة
عدد من العضوات

 7منهم رئيسة ومنسقات

عدد البرامج التي نسقتها اللجنة
مهرجان المعمول

االستضافة في بيوت مكية

لجنة الرعايا اإلنسانية
هي لجنة مستحدثة ستشرف على الحاالت
التي تستدعي المتابعة مباشرة في مستشفيات
العاصمة المقدسة

المستشفيات التي تتوزع فيها االعضاء

عدد المكاتب

50

ً
مكتبا

عدد العضوات
في كل المكاتب

250
ً
عضوا

إعداد :أبرار بدوي
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مستشفى الششة

مستشفى النور

مستشفى الوالدة

مستشفى حراء العام

مدينة الملك عبدالله الطبية
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جحلا حاجن

ختام
في خدمة ضيف الرحمن

د .حسني بن ناصر الشريف
وكيل وزارة احلج والعمرة
لشؤون احلج

تتسارع وتيرة األيام لنبلغ ذروة احلج ويومه األكبر ،ثم منضي مودعني موسماً آخر ،تتكاتف
اجلهود واملساعي ليكون مميزاً ومرضياً لتطلعات قادة بالد احلرمني الشريفني ،ونقدم للعالم
منوذجاً متجدداً يزداد ألقه على مر السنني.
ومن أجل أن يؤدي احلجاج نسكهم يف يسر وطمأنينة وراحة وسكينة ،ثم يعودوا إلى ديارهم
وذنب بإذن اهلل تعالى مغفور ،وضعت اجلهات العاملة يف خدمتهم
ساملني غامنني بحج مبرور ٍ
خططاً تشغيلية محكمة ،حتظى بدعم منقطع النظير من حكومة خادم احلرمني الشريفني
ـ أ ّيده اهلل ـ تتكامل فيها األدوار من أجل هدف واحد ،سنحققه مبشيئة اهلل تعالى وتوفيقه.
ومن جانبها ،فإن وزارة احلج والعمرة بقيادة الوزير الهمام معالي الدكتور محمد صالح بن
طاهر بننت ،على أهبة االستعداد بعد أن اعتمدت منذ وقت مبكر خططاً متطورة للعمليات
التشغيلية وفق مقاييس عالية ،لتقف حلظة بلحظة على أداء مؤسسات وشركات حجاج الداخل
واخلارج ،وجميع مقدمي اخلدمات ،من أجل مواكبة متطلبات برنامج خدمة ضيوف الرحمن
املنبثق عن رؤية اململكة  ،2030وكان ملعالي الوزير جوالت مهمة للوقوف على جاهزية مؤسسات
الطوافة ،فض ً
ال عن رفع جاهزية الوزارة نفسها من خالل ورش العمل والدورات التدريبية
خلدمة احلجاج ،وتأهيل مكاتب اخلدمة امليدانية ،لتوفير كافة اخلدمات؛ من قبيل التوجيه
والتوعية وإرشاد التائهني ومتابعة احلاالت الصحية وغير ذلك ،من أجل أن يحظى احلاج
بأفضل اخلدمات التي تعينه على التفرغ ألداء مناسكه ،منذ ساعة الوصول عبر مختلف
املنافذ ،وحتى تفويج آخر حاج يف مرحلة العودة.
وتواصل الوزارة ومنظومة اجلهات التي تشرف حتقيق قفزات نوعية يف خدمة ضيوف الرحمن،
ال سيما يف مجال استخدام التقنية وتعزيز وتطوير املسارات اإللكترونية حلجاج اخلارج
والداخل ،وما تشهده كذلك منظومة نقل وإسكان وإعاشة احلجاج.
وحري بي يف هذا املقام أن أشير وأشيد مبا يتم بذله من أجل حتقيق األمن والسالمة حلجاج
بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وأثمن عالياً مبادرات برنامج خدمة ضيوف
الرحمن ،خاصة مبادرة طريق مكة التي تبدأ مع احلاج رحلته وهو يف بلده ،ليجد مستوى
متقدماً من اخلدمات عند الوصول إلى أرض اململكة ،يف جتربة مميزة ،حققت منذ إطالقها
يف موسم احلج قبل املاضي نتائج مبهرة ،وأصبحت تستوعب املزيد من الدول اإلسالمية ،حيث
شملت هذا العام خمس دول ،ويرجح أن تتوسع يف موسم احلج املقبل بشكل كبير ،وهي مبادرة
تسجل بفخر يف سجل وزارة الداخلية وشركائها ،ومن ضمنهم وزارة احلج والعمرة.
كما أن قائمة الشرف تطول يف مقام الشكر ملن قدموا خدمات جليلة لضيوف الرحمن ،يزينها
اسم خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني ـ حفظهم اهلل ـ وأصحاب السمو يف
جلان احلج وبقية عقد املسؤولني ،فهم يشكلون القدوة يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرام ،ومنهم
يستلهم اجلميع معاني البذل والعطاء.

منظر خارجي لمسجد الجن

عدسة :عبدالغني بشير

