يكتب لكم في النسك

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

معالي وزير الحج
والعمرة
د .محمد صالح بنتن

عضوة مجلس
الشورى
لينا خالد المعينا

مدير جامعة أم
القرى السابق
أ.د .بكري عساس
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 350ألفا لخدمة الحجيج ..والمملكة تفتح أبوابها الستقبالهم من كل مكان

ضيوف الرحمن في عيون خادم الحرمين الشريفين
يتابع خططهم

يقف على راحتهم
مؤسسة
مطوفي
الدول
العربية..

يدشن مشاريعهم

يحفظ أمنهم

ريادة جديدة ..تدشين البطاقة الذكية بدعم وزارة الحج
شراكة مثمرة« ..الحج األخضر» سنة أولى نجاح
أمين العاصمة المقدسة
م .عبدالله القويحص

في
حوارات
لـ «النسك»:

مدير األمن العام الفريق أول ركن

مدير التطويف المركزي

خالد الحربي

د .عثمان قزاز

رجل أمن يرشد حاجة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام

عدسة :عبدالغني بشير

افتتاحية
بشائر بنجاحات أجمل
بحمد اهلل وتوفيقه تتوالى جناحات مواسم احلج لتسطر يف سجل التاريخ مبداد من
ذهب وتتكلل جهود اململكة بقيادة خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي العهد األمني يف
خدمة ضيوف احلرمني الشريفني بالنجاح يف ظل منظومة اخلدمات املقدمة حلجاج
بيت اهلل احلرام ليؤدوا مناسكهم يف أجواء مفعمة بالراحة واالطمئنان.
لقد سخرت اململكة العربية السعودية يف هذا العهد الزاهر مشروعات عمالقة
ومنظومة خدمات عبر مبادرات متنوعة وخبرات متراكمة ليعود بعد ذلك حجاج
بيت اهلل إلى بلدانهم بحفظ اهلل ساملني بعد أن من اهلل عليهم بأداء مناسك احلج
يف راحة واطمئنان.
وانطالقا مما شرف اهلل به هذه البالد من خدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما من
حجاج ومعتمرين وزوار فقد حتققت بفضل اهلل ثم بتوجيه والة األمر  -أيدهم اهلل -
وبإخالص العاملني يف منظومة احلج قفزات عالية يف مجال استخدام التقنية وتعزيز
وتطوير املسار اإللكتروني وتطوير عدد من اخلدمات الذكية واستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي وتهيئة الكوادر البشرية من خالل ورش العمل والدورات التدريبية
بالتعاون مع مؤسسات أرباب الطوائف وجميع اجلهات ذات العالقة.
ومن وحي رؤية اململكة  2030جاء قرار مجلس الوزراء املوقر حول نظام مقدمي
خدمة حجاج اخلارج بتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مقفلة ،ليحقق
هذا النظام قفزة نوعية يف جتويد اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن ،ورفع كفاءة
األداء ،وتفعيل دور الشراكة ،مع القطاع اخلاص ،واستقطاب الكفاءات يف مختلف
مجاالت احلج ،وتطبيق قواعد احلوكمة يف شركات أرباب الطوائف ،يف إطار التوجه
االستراتيجي لالنتقال بقطاع مؤسسات الطوافة من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى
قطاع رائد يف تسخير أفضل التقنيات خلدمة احلجاج واملعتمرين ،مبشاركة املتميزين
٬من جميع املواطنني.
ونحن على ثقة بأن مثل هذه األنظمة املتميزة تبشرنا بقادم أفضل ومستقبل أكمل
وجناحات أجمل يف شرف خدمة ضيوف الرحمن ،إنفاذاً لتوجيهات خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل وسمو ولي العهد األمني
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل ،سائ ً
ال
اهلل عز وجل أن يدمي على هذه البالد أمنها وأمانها ورخاءها يف ظل قيادتنا الرشيدة،
وأن مين على حجاج بيت اهلل احلرام بأداء مناسك احلج والعودة إلى بلدانهم ساملني.

معالي الدكتور
محمد بن صالح طاهر بننت
وزير احلج والعمرة

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

يكتب لكم في النسك

التنسيق والمتابعة

مازن عطية
هيئة التحرير

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

معالي وزير الحج
والعمرة
د .محمد صالح بنتن

عضوة مجلس
الشورى
لينا خالد المعينا

مدير جامعة أم
القرى السابق
أ.د .بكري عساس
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ضيوف الرحمن في عيون خادم الحرمين الشريفين
يتابع خططهم

محمد سميح

يدشن مشاريعهم

بدر الهويل
شاكر الحارثي
أحمد العبدالله
حاتم العميري
شريف بن أحمد
إبراهيم جبريل
أبرار بدوي
سكرتير التحرير

يقف على راحتهم
مؤسسة
مطوفي
الدول
العربية ..

ريادة جديدة  ..تدشين البطاقة الذكية بدعم وزارة الحج
شراكة مثمرة« ..الحج األخضر» سنة أولى نجاح
أمين العاصمة المقدسة
م .عبدالله القويحص

أحمد إدريس
المصورين

عاطف هوساوي

يحفظ أمنهم

في
حوارات
لـ «النسك»:

مدير األمن العام الفريق أول ركن

مدير التطويف المركزي

خالد الحربي

د .عثمان قزاز

عبد الغني بشير
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
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06

04

خادم الحرمين الشريفين يقف على راحة
أكثر من مليوني حاج

16
14
18
21

08

وزير الداخلية
يتفقد جاهزية
قوات أمن الحج

خالد الفيصل :أبوابنا
مفتوحة الستقبال
الحجاج من كل مكان

مدير األمن العام :حريصون على تطوير
األفراد واإلمكانيات لخدمة الحجيج
ً
ً
أمين العاصمة المقدسة ١٣٨ :مخزنا أرضيا
للنفايات وقت الذروة
مدير التطويف المركزي ٨٠٠ :ألف حاج
مستفيد و  ٧٠٠رخصة للمطوفين
الحج األخضر ..سنة أولى نجاح في مخيمات
الحجاج العرب

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

10

وزير الحج يدشن
مشروع البطاقة
الذكية

إشراف

خادم الحرمين الشريفين يقف على جاهزية مشعر منى الستقبال الحجاج

الملك سلمان في قلب مشعر منى ..عين على الحجيج وأخرى على خدماتهم
4

خادم الحرمين الشريفين يقف على راحة أكثر من مليوني حاج
نعيم تميم الحكيم – النسك

السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

خلادم احلرمني الشريفني املهندس ناصر

وقف خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان

املشاريع وتذليل كل العقبات حتى تستقبل

احلرس امللكي الفريق أول ركن سهيل بن

احلجة ،على راحة حجاج بيت اهلل احلرام

املتزايدة من ضيوف الرحمن وذلك وفق

بن عبدالعزيز ،يف التاسع من شهر ذي
وما يقدم لهم من خدمات وتسهيالت ليؤدوا

بن عبدالعزيز الذي وجه بسرعة إجناز
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة االعداد

الرؤية الذي يوصف بأنه مهندسها األول .

بن عبد الرزاق النفيسي ،ومعالي رئيس

صقر املطيري.

وقد وصل مبعية خادم احلرمني الشريفني
 -حفظه اهلل  ،-صاحب السمو األمير

وكان يف استقبال خادم احلرمني الشريفني

خالد بن فهد بن خالد ،وصاحب السمو

ويحرص امللك املفدى يف كل عام على

امللكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

وصاحب السمو األمير فهد بن عبداهلل بن

احلجيج ..مقتديا آثار املؤسس املغفور له

وصاحب السمو األمير الدكتور خالد بن

مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان ،بعد

وصوله إلى مشعر منى.

الوقوف شخصيا على خدمة وراحة

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -طيب
اهلل ثراه -وسائرا على منهج حكام هذا
البلد املبارك الذين جعلوا خدمة وراحة

حجاج بيت اهلل احلرام كأولوية ،وأنفقوا يف

سبيل ذلك املليارات لينعم احلاج بالراحة

واالطئمنان والسكينة ،ويؤدي نسكه بأمان

حتى يعود لبلده ساملا غامنا..

وحتظى خطط احلج ومشاريعه العمالقة

مبتابعة دائمة من ولي العهد صاحب

-حفظه اهلل -يف قصر منى ،صاحب السمو

مستشار

خادم

احلرمني

الشريفني،

فيصل بن تركي وكيل وزارة احلرس الوطني

للقطاع الغربي ،وصاحب السمو امللكي
األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن

عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج

العليا.

امللكي األمير طالل بن سعود بن عبدالعزيز،
مساعد ،وصاحب السمو األمير فيصل

بن سعود بن محمد ،وصاحب السمو
امللكي األمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام

بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني

الشريفني.

كما وصل يف معية امللك املفدى ،معالي
رئيس املراسم امللكية األستاذ خالد بن

كما كان يف استقبال خادم احلرمني

صالح العباد ،ومعالي مساعد السكرتير

رئيس الديوان امللكي األستاذ عقال بن علي

متيم بن عبدالعزيز السالم ،وعدد من

الشريفني -حفظه اهلل  -معالي نائب
العقال ،ومعالي رئيس الشؤون اخلاصة

اخلاص خلادم احلرمني الشريفني األستاذ

املسؤولني.

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

إشراف

الدفاع المدني
17000

3000

1500

عنصر من
الدفاع المدني

آلية ومعدة
متطورة

متطوع قدموا
من كل مناطق
المملكة

وزارة الصحة

مستقبلو خادم الحرمين الشريفين في منى
صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم
الحرمين الشريفين

1.690.000

30000

25

حاج استفادوا من
خدمات الصحة
في المنافذ

مشارك
خدموا
الحجاج

مستشفى

أكثر من  750عملية قسطرة قلبية و 36عملية
قلب مفتوح و  600عملية جراحية مختلفة
إدخال جهاز ترجمة بـ 120لغة لخدمة الحجاج

صاحب السمو األمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس
الوطني للقطاع الغربي

الشركة السعودية للكهرباء

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

1616

معالي نائب رئيس الديوان الملكي األستاذ عقال بن علي العقال
معالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس
ناصر بن عبد الرزاق النفيسي
معالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري

4197
ميجاوات أحمال
الكهرباء القصوى
في مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة

5
1.2

13

ً
ً
مشروعا جديدا في
مجال نقل وتوزيع
الطاقة

مرافقو خادم الحرمين الشريفين إلى منى
صاحب السمو األمير خالد بن فهد بن خالد

مليار ريال لمشاريع
الطاقة في الحج

الكوادر البشرية

صاحب السمو الملكي األمير طالل بن سعود بن عبدالعزيز

23000

صاحب السمو األمير فهد بن عبدالله بن مساعد
صاحب السمو األمير فيصل بن سعود بن محمد
صاحب السمو الملكي األمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين
معالي رئيس المراسم الملكية األستاذ خالد بن صالح العباد
معالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين األستاذ
تميم بن عبدالعزيز السالم

عدد القوى العاملة المقدمة للخدمات خالل حج عام  1440هـ
257763

38750

30908

7098

6336

القوى
العاملة
المقدمة
للخدمات
العامة

القوى
العاملة
المقدمة
لخدمات النقل

القوى
العاملة
المقدمة
للخدمات
الصحية
والطبية

القوى
العاملة
المقدمة
لخدمات
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

القوى
العاملة
المقدمة
لخدمات
اإلشراف
والمتابعة
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ً
ً
ً
خبيرا ومهندسا وفنيا
على مدار الساعة
في خدمة الحجاج

75

400

1200

مندوبو الوزارة
والبلديات

مراقب
صحي

عامل
طوارئ

1250

1600

3150

مساندون
لقطاعات اخرى

مراقبون
مؤقتون

منسوبو أمانة
العاصمة

2600

5289

6536

منسوبو
مقاولي الصيانة
الذبح والنظافة
واإلنارة ووحدات
الذبح

منسوبو
مقاولي
النظافة

منسوبو
مقاولي
النظافة
بالمشاعر
المقدسة

الحفل السنوي

وزير الداخلية يلقي التحية العسكرية على قوات أمن الحج خالل العرض العسكري

شكلوا لوحات جسدية للترحيب بضيوف الرحمن

قوات أمن الحج لوزير الداخلية :جاهزون لحفظ أمن الحجيج
6

شريف بن أحمد – النسك

ويؤدوا مناسكهم يف يسر وطمأنينة».

اطمئن وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا

اللجنة األمنية يف احلج وقادة قوات أمن احلج

بن نايف بن عبدالعزيز ،على جاهزية قوات أمن

الدولة واملساندين لهم من وزارتي الدفاع ،واحلرس

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود
احلج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسالمة

احلجاج وتيسير أداء نسكهم .وشهد وزير الداخلية
احلفل السنوي الذي تنظمه قوات أمن احلج

املشاركة يف موسم احلج ،ويأتي هذا للتأكيد على
جاهزية قوات أمن احلج ،وذلك بحضور نائب

أمير منطقة مكة املكرمة األمير بدر بن سلطان

بن عبدالعزيز ،وأعضاء جلنة احلج العليا ،وقادة

القطاعات األمنية .من جهته أكد مدير األمن العام
رئيس اللجنة األمنية يف احلج الفريق أول ركن خالد

احلربي ،يف كلمة ألقاها بني يدي وزير الداخلية،
جاهزية قوات أمن احلج لتنفيذ خطط أمن احلج

وأداء مهامهم وفق منظومة عمل وخطط أمنية

وقائية ،وقال« :إن قوات أمن احلج واملساندين
لهم من القطاعات العسكرية واجلهات احلكومية

واخلدمية األخرى جاهزون ومستعدون خلدمة
حجاج بيت اهلل احلرام ،لينعموا باألمن واألمان

وأضاف« :نؤكد من هذا املكان ،ونيابة عن أعضاء
وجميع منسوبيهم من وزارة الداخلية ورئاسة أمن
الوطني ،ورئاسة االستخبارات العامة ،وجميع
الوزارات واجلهات احلكومية واألهلية املشاركة يف
مهام احلج ،أن اجلهات احلكومية واخلدمية يف

كامل جاهزيتها ملباشرة املهام خلدمة وراحة ضيوف
الرحمن ،كما أن رجال األمن جاهزون ملباشرة

قوات أمن
الحج
جاهزون
ومستعدون
لخدمة حجاج بيت
الله الحرام

وتنفيذ خطط أمن احلج ملنع كل ما من شأنه

املساس يف أمن احلج بكل قوة وحزم ،استشعاراً

منهم لقدسية الزمان واملكان لتوفير األمن والسالمة
حلجاج بيت اهلل احلرام» .وبدأ العرض العسكري

لقوات أمن احلج الذي شمل كتل الهرولة واآلليات
احلديثة املشاركة يف مهمة احلج ،يف وقت أديت

فرضية «نحن جاهزون» نفذها رجال األمن العام،
والتي تهدف لرفع التنسيق والتفاعل بني اجلهات

العرض
العسكري
شمل كتل الهرولة
واآلليات الحديثة
المشاركة في
مهمة الحج

األمنية خلدمة ضيوف الرحمن .وشكل منسوبو
شؤون التدريب يف األمن العام بأجسادهم عبارات

ترحيبية حلجاج بيت اهلل احلرام ،وعبارات وطنية.
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الحفل السنوي

االستعراض العسكري لقوات أمن الحج 1440

أبرز الشخصيات الحاضرة

ماذا قال مدير األمن العام في حفل قوات أمن الحج
قوات أمن الحج والمساندون لهم جاهزون ومستعدون لخدمة ضيوف الرحمن

وزير الداخلية رئيس لجنة الحج
العليا األمير عبدالعزيز بن
سعود بن نايف بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة مكة المكرمة
بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
أعضاء لجنة الحج العليا
قادة القطاعات األمنية

شعار قوات أمن الحج
خدمة ضيوف الرحمن مهمة
مقدسة وشرف عظيم

جاهزية جميع قطاعات وزارة الداخلية من رئاسة أمن الدولة والمساندين لهم من
وزارتي الدفاع ،والحرس الوطني ،ورئاسة االستخبارات العامة ،وجميع الوزارات والجهات
الحكومية واألهلية المشاركة في مهام الحج

الجهات المشاركة
رئاسة أمن الدولة
وزارة الدفاع
الحرس الوطني
رئاسة االستخبارات العامة

مهام قوات أمن الحج
توفير األمن للحجاج
إدارة الحركة
إنفاذ حركة السالمة العامة

ماذا شمل العرض العسكري
عروض وفرضيات عسكرية ،مدعومة
باآلليات الحديثة
ُ
استعراض اآلليات ونوعيات الطائرات
التي سيستفاد منها في أعمال حج
هذا العام
عروض لمراقبة الكثافات البشرية
واآللية في مختلف المشاعر المقدسة
قدمت قوات الطوارئ الخاصة
مهارات تطهير المباني من الخارجين
على النظام والقانون
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جولة تفقدية

8

األمير خالد الفيصل أثناء إطالقه عدد من المشاريع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ً
تجنيد  350ألفا من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن

خالد الفيصل :أبوابنا مفتوحة الستقبال الحجاج من كل مكان
أحمد العبدالله – النسك

موسم حج هذا العام ،فيما متت إعادة أكثر

وشدد الفيصل على أنه ليس هناك حياد يف

لم تخرج الكلمات التي صرح بها مستشار

حج .وأشار إلى أن عدد املركبات املعادة

فمن يحبها فأهال به وسنساعده ،ونشاركه

مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية

من  144ألف مركبة ،ومت القبض على 15
شخصاً ينقلون احلجاج بطريقة مخالفة،

فليس له من قبلنا إال املواجهة بالعمل،

وحول رسالته لضيوف الرحمن قال سموه

وزاد« :نحن أرقى من هذا املستوى ،فمن

وأفاد خالل جولته التفقدية للوقوف على

الرحلة اإلميانية بإميان ،فهم هنا للحج

وبالدهم والعالم أجمع ،فنحن نتشرف

وخدمة ضيوف الرحمن ملوسم حج العام

األخرى وسوف يلقون كل ترحيب وخدمة

خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة

األمير خالد الفيصل عن منهج اململكة

العربية السعودية منذ تأسيسها بالترحاب

باحلجيج  ،مؤكدا أن أبواب اململكة مفتوحة

الستقبال احلجاج من كل مكان يف العالم.

جاهزية القطاعات ذات العالقة الستقبال
احلالي يف املشاعر املقدسة ،إن حكومة
اململكة جندت أكثر من  350ألفاً من مختلف
القطاعات خلدمة ضيوف الرحمن خالل

من  329ألف مخالف ال يحملون تصاريح
والتي ال حتمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر

وأيضاً مت إغالق  181مكتب حج وهمي.

«أسألهم وأطلبهم وأرجوهم ،أن يكملوا هذه
والعبادة ،فليتفرغوا للعبادة وليتركوا األمور

من السعوديني» .وأضاف« :نسعى ألن تكون

مكة مدينة ذكية بالفعل وليس بالقول وقد

بدأنا مرحلة التحول الرقمي».

حب هذه البالد فإما أن يحبها أو يعاديها،

يف أن ننهض بهذه البالد إلى املكانة التي
تستحق إنساناً ومكاناً ،أما من يعاديها
وليس بالكالم.

أراد أن يساهم معنا يف إصالح بالدنا

ألن نكون وسيلة إصالح لإلنسان واملكان

واملجتمع» .وختم الفيصل حديثه بالتأكيد
على أن اململكة لن تشارك أحداً يف البذاءات

واملهاترات وأشياء ال تسمن وال تغني من

جوع ،نحن أكبر من كل هذا ولن نرد عليهم.
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أبرز محاور جولة األمير خالد الفيصل في المشاعر المقدسة

الوقوف على جاهزية القطاعات ذات العالقة الستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
ترؤسه اجتماعي لجنة الحج المركزية والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.
افتتاح مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة
تدشين محطة تحويل الكهرباء (النسيم) في العاصمة المقدسة ،وتبلغ سعة المحطة  20م.ف ،.ويحوي  34مغذي متوسط
الجهد ،وتقدم الخدمة ألكثر من  19ألف مستفيد
الوقوف على جاهزية المشاعر المقدسة
افتتاح المستشفى الميداني للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة
االطالع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات للغات الخمس المعتمدة وهي اإلنجليزية ،الفرنسية،
المالوية ،األردو ،الفارسية.
افتتاح مشاريع تطوير مساجد المشاعر المقدسة في مسجدي نمرة وعرفات
تدشين أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في المسجدين
االطالع على المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وسيتم االستفادة منها خالل حج هدا العام
ً
تسليم كسوة الكعبة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام ،نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وجريا على العادة السنوية
استعرض مشاريع وزارة المالية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة
االطالع على مراكز اإليواء األربعة بالمشاعر المقدسة خالل السنوات الماضية إليواء المتضررين من الكوارث  -ال سمح الله
اطلع على مشاريع الوزارة في توسعة المطاف وإنهاء األعمال المخطط لها بنجاح وإعادة فتح البوابات الثالث (باب الملك
عبدالعزيز ،وباب العمرة ،وباب الفتح)
االطالع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة به
االطالع على مشروع الطريق الدائري األول ومحطات النقل المؤقتة واألنفاق

استعدادات الجهات الحكومية
الشؤون الصحية

30

17

ألف موظف
وعامل

مستشفى

3535
ً
سريرا

المياه الوطنية

108
ً
مركزا
ً
صحيا

16
مركز طوارئ بمنشأة
الجمرات
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700

4000

ألف م3

عامل

مليونا م 3التخزين
االستراتيجي

الكهرباء
توصيل الكهرباء لعدد من المشاريع الجديدة
بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بإجمالي أحمال 10م.ف.أ
ربط بين القطاع الغربي والجنوبي من خالل
خطوط الجهد  380كيلو فولت§

9

تدشين

ً
معالي وزير الحج والعمرة متحدثا مع رئيس المؤسسة ونائبه أثناء تدشين مشروع البطاقة الذكية

ريادة جديدة لمطوفي الدول العربية بدعم وزارة الحج

 90ألف حاج عربي يستفيدون من مشروع البطاقة الذكية
10

نعيم تميم الحكيم – النسك

يومي يظهر أعداد احلجاج اخلاصة مبكاتب

يف مرحلتها األولى التي تتضمن عددا من

استفاد قرابة  90ألف حاج عربي من مشروع

حيث يظهر التقرير العدد الكلي للمكتب

نقلة نوعية يف اخلدمات املقدمة لضيوف

احلج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر

ويشير نائب رئيس املؤسسة املطوف األستاذ

معاليه أن مشروع منصة احلج الذكية يتضمن

البيانات أحدهما خدمة نقل بيانات حجاج

وهي بطاقة موحدة جلميع احلجاج ،حتتوي

طباعة البطاقة الذكية الذي دشنه معالي وزير
بننت بحضور معالي النائب الدكتور عبدالفتاح

مشاط  ،حيث كان للمؤسسة األهلية ملطويف

حجاج الدول العربية الشرف الكبير يف
العمل جنبا إلى جنب مع وزارة احلج إلطالق

املشروع .وحرصت املؤسسة وفق رئيس
مجلس اإلدارة املطوف املهندس عباس قطان

على تزويد اجلهة املعنية بجميع االحتياجات

اخلدمة التي يتم طباعة بطاقات حلجاجها،

والعدد املستقبل.

الدكتور محمد بياري إلنشاء خدمتني لنقل
املكاتب :حيث يتم من خاللها إرسال جميع

البيانات اخلاصة باحلجاج جلميع املكاتب
املعنية من خالل عملية الطلب التي تصلنا
من الوزارة .أما اخلدمة الثانية فهي تقوم

على عرض بيانات احلاج حيث يتم طلب

بيانات حاج معني من خالل رقم اجلواز

الالزمة إلجناح العمل يف املشروع.
وشكلت املؤسسة فريقاً مختصاً لإلجتماع مع

واجلنسية ويتم الرد بجميع البيانات اخلاصة

بالعمل ،ومت االجتماع مع الفريق التقني التابع

للمؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية

فريق الوزارة لتأمني جميع املتطلبات اخلاصة

للوزارة ومت عمل امللفات التقنية املطلوبة

لتحديد آلية تراسل البيانات بني الطرفني.

بهذا احلاج .وخلص الدكتور بياري إلى أن

الشرف الكبير يف االشتراك بهذا املشروع
الكبير ،مقدما شكره لوزارة احلج على

ويف وقت قياسي مت تأمني قاعدة بيانات

اختيار مؤسسة مطويف الدول العربية لتنفيذ

بالكامل مع ضمان كامل احلماية يف التراسل

احلج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بننت

حتتوي على بيانات مكاتب اخلدمة املطلوبة

بني املؤسسة واجلهة املعنية يف طباعة
البطاقات .وزودت اجلهات املعنية بتقرير

املشروع كريادة جديدة لها .وكان معالي وزير
قد دشن مشروع منصة احلج الذكية  ،حيث
ّ
اطلع معاليه على اخلطة التشغيلية للمنصة

اخلدمات اإللكترونية املتطورة التي ستحدث
الرحمن والقطاعات العاملة يف احلج .وأوضح

يف مرحلته األولى خدمة بطاقة احلج الذكية
على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية،

ميكن قراءتها عبر تطبيق على األجهزة الذكية

يتم ربطه مباشرة عبر تقنية (اتصال املجال
القريب(  NFCللمساعدة يف إرشاد احلجاج

التائهني ملقر إقامتهم يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة واملشاعر املقدسة ،والتحكم بدخولهم

للمخيمات واملرافق املختلفة ،واحلد من

احلج غير النظامي .كما أطلق معالي وزير
احلج والعمرة  8 ،برامج ومشاريع وخدمات

متطورة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية يف

اخلدمات املقدمة للحجاج ،تبدأ من مرحلة

ما قبل القدوم وحتى عودة احلجاج لبالدهم
بعد أداء املناسك؛ سعياً لتقدمي أفضل
اخلدمات لكل حجاج بيت اهلل احلرام،

وحتسني جتربتهم وإثرائها مبا يحقق
مستهدفات رؤية اململكة .2030
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مبادرات وبرامج دشنها الوزير
مبادرة «الرقابة على الخدمات»:
لرفع مستوى خدمات السكن بتوفير مساحات
إضافية للحجاج وتنظيم مسارات النقل الترددي
برنامج «التفويج»:

8

مبادرة «كن عونا» التطوعية:

1

المخصص إلدارة الحشود عبر نظام إلكتروني

2

إلعداد ومراقبة خطة التفويج

مشروع «زيادة الطاقة االستيعابية»:

3

حيث تمت إزالة جبل شرق ربوة منى بالكامل،
وبناء مخيمات مجهزة بكافة الخدمات

4
مبادرة «تطوير خدمات اإلعاشة»:

مبادرات وبرامج
دشنها الوزير

للمساهمة في األعمال التطوعية ،وفتح

8

المجال لجميع أفراد المجتمع لخدمة الحجاج

7

مبادرة «النظام االلكتروني للمشاعر المقدسة»:
نظام إلكتروني رقابي لقياس جاهزية
المشاعر المقدسة ومرافقها

6
مبادرة «حج بال حقيبة»:

5

إلعادة نقل أمتعة الحجاج من مقرات

للتوسع في تقديم الوجبات مسبقة

منصة الحج الذكي:

التجهيز في المشاعر المقدسة

سكنهم إلى صاالت الحج والعمرة في
مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

تبدأ خدماتها من بداية طلب التأشيرة اإللكترونية دون
الحاجة إلى الذهاب إلى السفارة تصدر بالتكامل مع
وزارة الخارجية عن طريق المسار اإللكتروني

هدف المنصة الذكية
يوفر لضيوف الرحمن ُعددا من الخدمات اإللكترونية
ً
ً
ُ
حدث نقلة نوعية في الخدمات
المتطورة ،مما سي ِ
المقدمة لضيوف الرحمن والقطاعات العاملة

على ماذا تشتمل منصة الحج الذكي
-1بطاقة الحج الذكية
-2بطاقة الحج البنكية
 -3شبكة انترنت األشياء (  :)IoTشبكة بنية تحتية هي األولى
من نوعها في المشاعر المقدسة ،وتتكون:
& 6محطات إرسال واستقبال
ً
& 350مستشعرا موزعة حول مشعر منى ومنشأة
الجمرات
&تمديد ألف ومائتي متر من كوابل األلياف الضوئية
الهدف من الشبكة:
تستخدم الشبكة لجمع وإرسال البيانات حول أماكن الزحام
ومسارات المشاة ،إضافة إلى المساعدة في محاكاة
الحشود لتحسين خطة التفويج
-4منظومة كاميرات مراقبة الحشود
-5مركز مراقبة التفويج وإدارة الحشود
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ندوة الحج

معالي وزير الحج والعمرة يستمع لشرح حول المعرض المصاحب لندوة الحج الكبرى بحضور الشيخ صالح بن حميد والدكتور عبدالفتاح مشاط

ناقشت موضوع «اإلسالم تعايش وتسامح» في دورتها الـ ..44وزير الحج والعمرة:

الندوة تجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين في نشر التسامح والسالم
شريف بن أحمد – النسك

12

وسمو ولي عهده األمني -حفظهما اهلل -يف

ضيوف الرحمن.

تصدر عنوان «اإلسالم تعايش وتسامح»

نشر التسامح والسالم واحملبة يف العالم أجمع
الفتاً النظر إلى أن خادم احلرمني الشريفني

املسلمني ألداء فريضتهم ،وتبذل كل ما يف

اختتمت مؤخرا يف العاصمة املقدسة.

يخص املشاريع والتطورات يف مكةاملكرمة

التعاون وتوحيداجلهود مع اجلهات العاملة يف

أعمال ندوة احلج الكبرى يف دورتها الـ 44التي

يتابع أحوال حجاج بيت اهلل احلرام وكل ما

وناقش املشاركون من علماء ومفكرين خمسة

واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

كالتالي :ففي اجللسة األولى متت مناقشة

أصدرت  2مليون تأشيرة إلكترونية للقادمني

محاور على مدى يومني توزعت عناوينها
محور «اإلسالم يف خدمة املجتمعات» ،أما

اجللسة الثانية فحملت اسم «منهاج التسامح
والتعايش يف اإلسالم» ،وكانت اجللسة الثالثة

بعنوان «اإلنسانية يف العصر الرقمي» وجلسة

وأكد أن اململكة حريصة على مساعدة
وسعها خلدمه حجاج بيت اهلل احلرام وتعزيز
منظومة احلج.

وكشف معاليه أن اململكة العربية السعودية

من جانبه استعرض معالي مستشار الديوان

للحج دون أي عناء والقادم أفضل بإذن اهلل

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الدكتور عبداهلل

منوها على حرص اململكة على توفير جميع
سبل الراحة حلجاج بيت اهلل احلرام ليتفرغوا

للعبادة وأداء النسك.

امللكي املشرف العام على مركز امللك سلمان
الربيعة ،املبادرات اإلنسانية التي قدمها
املركز خلدمة العالم ليجسد املعنى احلقيقي

للتعايش والتسامح كقيمة إسالمية أصيلة

وقال« :إن الندوة مبحوريها الشرعي والعلمي

تدعو إلى حتقيق السالم مبفهومه الشامل.

وكان معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد

يف كل بلدان العالم ونحن نفتخر ونرحب

لندوة احلج الكبرى ،التي حملت عنوان «العلم

احلج الكبرى يف دورتها الـ  44حتت عنوان

واملؤثرين يف الندوة.

«أبواب الهداية يف اإلسالم» واختتمت بجلسة

بعنوان «اإلسالم وقضايا التعايش املعاصر».

صالح بن طاهر بننت قد افتتح ،أعمال ندوة
«اإلسالم تعايش وتسامح» ،بحضور ومشاركة

نخبة من العلماء واملفكرين واألدباء واملثقفني
من اململكة والعالم ،واملقامة على مدى يومني

بفندق هيلتون املؤمترات مبكة املكرمة.

قدمت الكثير للمسلمني والباحثني عن العلوم
بتواجدعلماء الشريعة والعلوم الطبيعية

واإلسالم يف خدمة املجتمعات «أن اململكة يف
أعلى قائمة الدول الرائدة الداعمة ملجاالت

وبني أن مكة املكرمة اليوم تستقبل عد ًدا كبي ًرا

العمل اإلنساني واإلغاثي والتنموي يف مختلف

وهلل احلمد حسن اإلدارة والتنظيم اجليد
واملتطوريجعلنا نشعر أنهم جميعاً من سكان

الدول ذات االقتصادات الهشة إقليميا وعربيا

وإسالميا وعاملياإسهاما منها يف تخفيف ما

قدموا خلدمة احلجاج من كل اجلهات ونحن

والنزاعات واحلروب.

من احلجاج يوازي عدد سكانها ومع ذلك

ورحب معاليه بضيوف الندوة ،مؤكداً أن

مكة .مشيراً إلى أن قرابة  350ألف شخص

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يف اململكةالعربية السعودية نسعد بخدمة

الندوة جتسد اهتمام حكومةخادم احلرمني

وكشف الربيعة خالل ترؤسه اجللسة األولى

دول العالم ،فهي مت ّد يد العون واملساعدة لكل

تعانيه هذه الدول جراء الكوارث الطبيعية

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

ندوة الحج

ندوة الحج الكبرى

األهداف

الرؤية

الرسالة

لقاء عالمي بين مفكري األمة
وعلمائها في جو علمي
وروحي يتسم بالشفافية،
لتدارس قضايا الحج واألمة
بعلم وواقعية وبصيرة

تحقيق التواصل بين الفقهاء والعلماء
والمفكرين المؤثرين في مجال الوعي
والثقافة ،لتبادل المعرفة والخبرة ،وتأسيس
بيئة تعاونية واعية تعزز األداء الشرعي األمثل
لفريضة الحج ،في إطار السعي المشترك لبناء
مجتمع مسلم مؤسس على المعرفة والعلم
والوعي السليم بأمور دينية ودنياه

الدورة

44

الشعار

اإلسالم تعايش
وتسامح

األيام

يومان

الموقع

فندق هيلتون المؤتمرات
بمكة المكرمة

1

التعريف بإنجازات المملكة في
خدمة ضيوف الرحمن

2

ترسيخ مبدأ الحوار الفكري
الهادئ لقضايا األمة اإلسالمية
من خالل موسم الحج

3

إبراز الدور الثقافي والحضاري
الذي تضطلع به المملكة لخدمة
الحج والحجيج

4

5

6

7
المحاور
علماء وأطباء في خدمة المجتمع
منهاج التعايش والتسامح في اإلسالم
اإلسالم وقضايا التعايش المعاصرة
اإلنسانية في العصر الرقمي
أبواب الهداية في اإلسالم

9
10

إبراز المعاني اإلنسانية في
اإلسالم من خالل الشعائر
واألحكام والتشريعات

11

إبراز دور شعيرة الحج في تحقيق
التسامح والتعايش بين الناس

12

التعريف بسماحة اإلسالم

«اإلنسانية في العصر الرقمي»
الجلسة الرابعة
«أبواب الهداية في اإلسالم»
الجلسة الخامسة»
اإلسالم وقضايا التعايش المعاصر»
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التكامل والتآخي والتعاون بين
أبناء األمة اإلسالمية

إظهار أهمية التسامح كقيمة
إسالمية أصيلة

«منهاج التسامح والتعايش في اإلسالم»
الجلسة الثالثة

إبراز أهم اإلنجازات والمشروعات
الرائدة والتطورات المتالحقة
في الحرمين الشريفين لخدمة
المسلمين

8

«اإلسالم في خدمة المجتمعات»
الجلسة الثانية

التأكيد على الدور الثقافي
والحضاري للمدينة المقدسة
وأبنائها عبر العصور المختلفة

إرساء قواعد العمل الجماعي
الموحد ألبناء العالم اإلسالمي
في الرد على الشبهات التي تثار
حول العقيدة واألمة والثقافة

جلسات الندوة
الجلسة األولى

التواصل العلمي البناء مع
المؤسسات والمحافل العلمية
في
المتخصصين
والباحثين
معظم دول العالم

13

حوار

أمين العاصمة

يعترف
بأن النظافة
هاجسه األكبر
في الحج
القويحص
لـ «النسك»:

14

138

ً
ً
مخزنا أرضيا للنفايات وقت الذروة

حاتم العميري – النسك

في كل عام بموسم الحج تظهر على السطح قضية

الهاجس األكبر لدى الجميع خالل موسم الحج.

النظافة في المشاعر المقدسة خصوصا بمشعر منى

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تبذل قصارى

في ظل ضيق المكان وتزايد األعداد ،لذلك تضع أمانة

جهدها للقيام بواجباتها وتعتمد آلية العمل على ترحيل

العاصمة المقدسة ملف النظافة في أولوياتها وهو

النفايات في المشاعر المقدسة بواسطة معدات النظافة

مايؤكده أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد

المختلفة في أيام الذروة إلى المحطات االنتقالية القريبة

عبدالله القويحص ،مشددا على أن أعمال النظافة هي

من المشاعر المقدسة لتسريع أعمال النقل.

وأفصح يف حديثه لـ» النسك « عن االعتماد

إلى توفير خدمات باإلضافة إلى املشاعر

الرابع ،وقال »:أكملت األمانة أجزاء كبيرة

نسمة يف أيام معدودات».

(الدائري الرابع) التي دشنت بنجاح خالل

على تخزين النفايات خالل فترة الذروة يف

املقدسة والتي يتواجد بها قرابة  3ماليني

من طريق علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

املخازن األرضية والتي يبلغ عددها 138
مخزناً.

وأضاف أمني العاصمة  »:تسخر األمانة

األشهر املاضية ،مما ساهم بشكل كبير يف

موسم احلج يف عدد من أحياء مكة املكرمة،

يطرأ القليل من التغيير يف بعض أحياء

بدائل متعددة لتسهيل انسيابية احلركة

ونفى وجود تقصير لدى األمانة خالل
وقال« :أمانة العاصمة املقدسة تشرف على

نظافة ثالث مدن يف آن واحد وهي ،املنطقة

املركزية ويسكنها قرابة املليون ونصف
نسمة يف أغلب أشهر العام باإلضافة إلى

مكة املكرمة كمدينة ويوجد بها أكثر من 90
حي مأهول بالسكان وحتتاج هذه األحياء

كل إمكانياتها خلدمة البقاع الطاهرة وقد
مكة املكرمة نتيجة سحب جزء من املعدات

والعمالة إلى املشاعر املقدسة ومن املعلوم

أن النظافة العامة منظومة متكاملة تبدأ

من مصدر النفايات بتخفيضها ووضعها يف

املكان املخصص».

وكشف عن افتتاح جزئي للطريق الدائري

تخفيف العبء عن الطرق القائمة ،وإتاحة

املرورية وجاري العمل على فتح اجلزء
املتبقي بصورة مؤقتة مبسار واحد فقط يف
موسم احلج على أن يتم استكمال ما تبقى

من املشروع بعد احلج ،وسيتم اإلعالن فور

االنتهاء من اجلزء املتبقي».

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

حوار

أمانة العاصمة المقدسة

ً
معالي أمين العاصمة متحدثا لمحرر النسك

المستجدات

الكوادر البشرية

75

مندوبو الوزارة والبلديات

400

مراقب صحي

1200

عامل طوارئ

23

1250

مساندون لقطاعات اخرى

1600

مراقبون مؤقتون

ألف

3150

منسوبو أمانة العاصمة

2600

منسوبو مقاولي الصيانة والذبح
والنظافة واإلنارة ووحدات الذبح

5289

منسوبو مقاولي النظافة

6536

منسوبو مقاولي النظافة بالمشاعر
المقدسة

تنفيذ  20برادة ضمن مشروع برادات المياه في
مشعر مزدلفة كمرحلة أولى تحوي كل برادة
على  11نقطة لألهداف التالية:
)1توفير مياه الشرب للحجاج
 )2المحافظة على بيئة المشاعر المقدسة
)3التقنين من استخدام العبوات البالستيكية

المهام
النظافة العامة من خالل تجميع النفايات والتخلص منها
مراقبة األسواق والمحالت التي لها عالقة بالصحة العامة
تشغيل وصيانة المرافق العامة والمسطحات الخضراء واألنفاق

تنفيذ أكبر مجمع مواقف للسيارات بالشرق
األوسط بجوار الحرم المكي الشريف
بالقرب من مقبرة المعالة بحي السليمانية
بالمواصفات التالية:
ً
)1يتكون من  13طابقا
ً
 )2يحوي  550موقفا
 )3يحوي 10منافذ للسيارات
)4يتضمن المجمع صاالت لالنتظار
 )5صالة عزاء
 )6مرافق دورات مياه لخدمة الزوار
تنفيذ مشروع طالء االسفلت الخافض للحرارة
بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة شمل
المشروع في مرحلته األولى:

والطرق والجسور ومواقف ودورات المياه واإلنارة

طالء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى
منشأة الجمرات

نظافة وحدات الذبح في المشاعر المقدسة

مساحة المشروع اإلجمالية بلغت  3500م2

مكافحة الحشرات الضارة

يهدف إلى تخفيض درجات الحرارة لخدمة
ضيوف الرحمن

اإلشراف على تشغيل المسالخ

تجهيز ونقل ودفن المتوفين
تنفيذ الخطط المشتركة مع الجهات ذات العالقة وفقا لخطة الطوارئ
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حوار

مدير األمن
العام
الفريق
األول ركن
خالد الحربي
لـ» النسك»:
مهمتنا
األسمى ..
أمن الحج
والحجيج

16

حريصون على تطوير األفراد
واإلمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن
حاتم العميري – النسك
أكد مدير األمن العام رئيس اللجنة األمنية بالحج الفريق

الفتا إلى أن االستعدادات بدأت مبكرة وتحديدا فور

أول ركن خالد قرار الحربي أن ما تقدمه المملكة لضيوف

االنتهاء من مهمة موسم حج  1439هـ حيث تم االطالع

الرحمن عظيم وجليل وذلك منذ عهد المؤسس الملك

على كافة التقارير الميدانية والتوثيقات التي تم

عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله ،-وحتى عهد خادم

جمعها من مراكز القيادة والسيطرة والعمليات ،مضيفا:

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه

«جرى دراسة السلبيات واإليجابيات وعقد ورش العمل

الله مبينا شجاعة الشعب السعودي في مواجهة كل

بين قيادات أمن الحج وعدد من الوزارات ذات العالقة

ما يعكر صفو األمن  ،مشددا على أن القوات األمنية

وتم حينها إعداد الخطط التطويرية المستقبلية» فإلى

معنية بحفظ أمن وسالمة ضيوف الرحمن.

تفاصيل الحوار:

كيف ترون إجنازات اململكة يف موسم احلج؟
بداية حق لنا أن نفخر ونزهو بانتسابنا لهذه البالد
العظيمة التي حباها اهلل عز وجل بنعم عديدة
من أهمها أنها تضم أطهر بقاع األرض على وجه

البسيطة ومهد رسالة اإلسالم اخلالدة ومهوى
ألفئدة املسلمني .كما ننعم بقيادة كرمية أخذت

على عاتقها خدمة اإلسالم واملسلمني كما نعيش

بفضل اهلل نعمة أمن وأمان وطد أركانها مؤسسها

امللك عبدالعزيز رحمه اهلل وتعاهد غراسها أبناؤه

البررة حتى بلغنا ذروة الرفاهية واالستقرار والتطور

بعهد احلزم والعزم وهاهم حجاج بيت اهلل احلرام

ينعمون باألمن واألمان بعد أن كانت قوافلهم قبل
عهد املؤسس تتعرض لالعتداءات والسرقات أثناء

قدومهم ألداء نسك احلج.

كيف ترون الدعوات املغرضة ضد اململكة؟
الشعب السعودي عظيم بكرمه وشهامته وشجاعته

التخطيط
المبكر
واالجتماعات
مع الجهات
المعنية جهزتنا
لموسم الحج

يف مواجهة كل ما يعكر صفو الوطن وهذا يدركه
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حوار

اجلميع ومن ضمنهم املغرضني واحلاسدين

والتاريخ شاهد على ذلك وتأسيس اململكة

العربية السعودية على يد املغفور له بإذن
اهلل عز وجل امللك عبدالعزيز رحمه اهلل

شهد وقوف شعبه جنبا جلنب مع القيادة
الرشيدة يف مواجهة الظلم واالستبداد

حتى عم األمن واألمان مما ساهم يف
ازدهار اململكة العربية السعودية وعلى

هذا النهج حتى العهد الزاهر امليمون عهد
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن

عبدالعزيز-حفظه اهلل.-

ً
مدير األمن العام متحدثا لمحرر النسك

ما هي املهام الرئيسية املنوطة بقوات

استعداد مبكر

متى بدأمت االستعداد ملوسم احلج؟
االستعدادات بدأت مبكرة وحتديدا فور

االنتهاء من مهمة موسم حج  1439هـ حيث
مت االطالع على كافة التقارير امليدانية

والتوثيقات التي مت جمعها من مراكز
القيادة والسيطرة والعمليات وجرى دراسة

السلبيات واإليجابيات وعقد ورش العمل
بني قيادات أمن احلج وعدد من الوزارات
ذات العالقة ومت حينها إعداد اخلطط

التطويرية املستقبلية.

كيف ستواكب قوات أمن احلج والعمرة

أمن احلج خالل موسم حج هذا العام؟

رؤية اململكة  2030يف ظل التخطيط

كافة القوات األمنية معنية بخدمة حجاج

الستقبال  ٣٠مليون حاج؟

بيت اهلل احلرام يف كافة أرجاء الوطن منذ
وصولهم لألراضي املقدسة عبر املنافذ

البرية والبحرية واجلوية ويتركز التواجد
أكثر يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة

واملدينة املنورة والهدف املنشود من ذلك هو
حفظ أمن وسالمة ضيوف الرحمن على
مدار الساعة والسهر على راحتهم وتقدمي

اخلدمات اإلنسانية لهم.

بال شك إن جميع الوزارات والقطاعات
احلكومية تعكف على مواكبة املرحلة القادمة

ويأتي من بينها األمن العام الذي حترص
على املضي قدما يف شتى املجاالت املتعلقة

بخدمة ضيوف الرحمن سواء من الناحية
اآللية أو القدرات البشرية ،وسيكون هناك

تطوير شامل وخاصة فيما يتعلق بحجاج
بيت اهلل احلرام والزوار واملعتمرين.

مركز القيادة والسيطرة ألمن الحج

200

ليصبح مجموع
الكاميرات الرقمية

كاميرا عالية الدقة
لتنضم للكاميرات
السابقة

6109

مسؤوليات المركز

1
توفير قاعدة
من خطط الحج
المختلفة وما
يصاحبها من
المعلومات

2
متابعة تنفيذ
خطط القيادات

3

4

رصد ومتابعة
وتوثيق الحاالت
األمنية والخدمية،
والتوجيه بشأنها
ً
فورا

تنسيق كافة
الجهود المبذولة
(األمنية ،الخدمية،
اإلنسانية)
وتحقيق عنصري
االنسجام
والتناغم بينها

والبيانات
واالحصائيات
والخرائط
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5
مباشرة إدارة
حدوث أي أزمة
أو طارئ يطرأ
وتوجيه القيادات
الميدانية لتنفيذ
خطط الطوارئ
المعتمدة

6
التنبؤ بأي
موقف أو حالة
أمنية ،ووضع
السيناريو
المناسب
لمعالجة الموقف
واالستفادة من
التقنيات

17

التطويف المركزي

وصف تعاون مؤسسة الدول العربية بالمثالي..
مدير التطويف المركزي لـ «النسك»:

800

ألف حاج مستفيد

و 700

رخصة للمطوفين

18

ً
مدير مشروع التطويف المركزي الدكتور عثمان قزاز متحدثا للنسك

شاكر الحارثي – النسك

املستفيدين من املشروع وصل إلى  800ألف

الذين كانوا ينزلون مع احلجاج الستقبالهم

كشف مدير مشروع التطويف املركزي

حاج خالل  7أعوم .وأوضح قزاز إلى أن عدد
املطوفني لهذا العام وصل لـ  105مطوفاً،

يحتاجونه خالل حجهم وتقدميهم خدمة

نسبة احلجاج التائهني من مساكنهم إلى

طريقة احلصول على الرخصة قائمة على

األسمى واملقصد من هذا البرنامج الذي

الدكتور عثمان بن بكر قزاز ،عن انخفاض

املسجد احلرام منذ بدء تطبيق مشروع
التطويف املركزي إلى  ،%20وفق دراسة
أجراها معهد خادم احلرمني الشريفني

ألبحاث احلج والعمرة .وبني أن املشروع

يهدف إلى تقدمي خدمة راقية وإظهار
املستوى العالي الذي تبذله اململكة يف

خدمة ضيوف الرحمن من خالل تنظيم

يوفر للحجاج الوصول بأمن وسالم
للمسجد احلرام لتفادي قضية االزدحام
أوالتيه داخل احلرم ،مشيراً إلى أن عدد

باإلضافة لـ  30مراقباً ومرشداً .وأكد أن

اشتراطات ودورات تدريبية ومقابالت

شخصية البد من تخطيها للحصول على
الرخصة ،مشيرا إلى أن عدد من مت منحهم

الرخصة اخلاصة باملشروع خالل السنوات
السبعة وصل لـ 700رخصة.

وأفاد أن برنامج التطويف يقدم خدمة

احلصول على رخص تطويف ألبناء
الطائفة ،مشيداً بالتعاون الكبير الذي

قدمته املؤسسة األهلية ملطويف الدول

العربية ممثلة برؤساء وأعضاء مكاتب

وتطويفهم بأنفسهم ومتابعة كل ما
الطواف لهم .وشدد قزاز على أن الهدف

يحقق رؤية  ٢٠٣٠هو إثراء جتربة احلجاج
وتقدمي قيمة مضافة جلودة اخلدمات
املقدمة لضيوف الرحمن؛ مضيفا« :من هذا

املنطلق خرجت الهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوافة -والتي تعمل حتت إشراف

وزارة احلج والعمرة -بهذا املشروع كمبادرة

والذي يُعد أحد مشاريع الهيئة التنسيقية
ملؤسسات أرباب الطوائف والتي تتكون من

مشروع إرشاد التائهني ومشروع إرشاد
احلافالت».
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التطويف المركزي

مشروع التطويف المركزي
المدير

عمر المشروع

عدد الرخص الممنوحة

المستفيدون

الدكتور
عثمان بن بكر قزاز

7

700

أكثر من

سنوات

رخصة

800
ألف حاج

مكونات مشروع التطويف المركزي

30

105
ً

ً
ً
مرشدا ومراقبا

مطوفا

الموظفون

عدد الحجاج العرب
المستفيدون من المشروع

دورات

مقابالت

350

تدرييية

شخصية

ألف حاج

والمسجد النبوي الشريف

هدف المشروع هذا العام
ً
الوصول إلى  860ألفا من المؤسسات
المطبقة لهذا المشروع

عدد المكاتب
المنفذة
للمشروع العام
الماضي

لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا

114
ً

لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب

80
ً
مكتبا

للمسجد

االزدحام أو التيه داخل الحرم

*:

تطبيق ذكي يستخدم هذا العام في
 5مراكز موزعة على اتجاهات الحرم
الستقبال الحجاج وتفويجهم وفق
خطة معدة
توفير مرشدين لحجاجهم من مقر
سكنهم عن طريق مجموعات تحمل
ً
هوية المكتب أو المؤسسة وصوال
للحرم
إضافة خدمة السعي هذا العام ضمن
المشروع لمتابعة الحجاج في السعي
ً
وصوال لمقار سكنهم عن طريق
مرشدهم للقضاء على تيه الحجاج

أهم المعلومات للتسجيل

عدد الحجاج

ً
مكتبا

مكتبا

الحرام

لتفادي

قضية

ً
مكتبا

ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

153
ً

خدمة ضيوف الرحمن من خالل تنظيم

المستجدات

10

بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

مكتبا

المدة الزمنية
لتجديد الرخصة

دقائق

عن طريق الموقع االلكتروني الخاص

29

العالي الذي تبذله المملكة في

السابقون

كيف تجدد الرخصة

376

تقديم خدمة راقية وإظهار المستوى

يوفر للحجاج الوصول بأمن وسالم

آلية الحصول على الرخصة
اشتراطات

الهدف من المشروع

شرق آسيا

جنسياتهم

وقت وصولهم
تحديد الباب المناسب لدخول الحجاج من
خالل معرفة اتجاه وصولهم أو سكنهم

المحظورات

لمؤسسة مطوفي حجاج الدول
العربية
ً
مكتبا لمؤسسة مطوفي أفريقيا
غير العربية

المؤسسات المطبقة لهذا المشروع

خطر دخول الحجاج لصحن المطاف داخل
المسجد الحرام قبل الصالة بساعة
وبعدها بساعة
ً
يمنع حمل لوحات تحمل أرقاما أو أسماء
أو شعارات في ساحات المسجد الحرام

مؤسسة مطوفي الدول العربية

أو داخله من قبل مكاتب الخدمة

مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية

الميدانية قد تعيق الحركة أو تسبب
َ
األذى للحجاج

مؤسسة مطوفي جنوب آسيا
مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا
وأمريكا واستراليا
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جحلا حاجن

مقال
الحجاج كرم الضيافة بال من و ال أذى و لكن بكل مودة وسالم

لينه خالد آل معينا
عضوة مجلس الشورى

إن اململكة العربية السعودية منذ بداية تأسيسها رصدت ميزانيات مفتوحة خلدمة احلرمني الشريفني.
وتشرف ملوكها بلقب «خادم احلرمني الشريفني» .فال ينكر هذه اجلهود العظيمة التي تقوم بها اململكة
العربية السعودية إال جاحد أو مغرض .والشعب السعودي أسوة مبليكه هو أيضا يتشرف بهذه اخلدمة
اجلليلة فقد اصطفى اهلل آل سعود خلدمة احلرمني الشريفني واصطفى  ٪1.25من املسلمني يف العالم اليوم
وهم الشعب السعودي بهذه املسوولية والشرف بوجود األراضي املقدسة ضمن حدود هذه الدولة الشامخة.
لذلك ال بد من البدء باألهداف واملشاريع املستقبلية يف ظل إعالن رؤية اململكة العربية السعودية فيما يخص
احلرم املكي واحلرم املدني.
تستند رؤية اململكة العربية السعودية  2030على إحدى الركائز الثالث أولها العمق العربي و اإلسالمي .ومن
أهداف هذه الرؤية زيادة الطاقة االستيعابية لضيوف الرحمن من  8ماليني الى  30مليون حاج  .وقد وضع
برنامج خدمة ضيوف الرحمن التاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من املسلمني ألداء فريضة احلج والعمرة
والزيارة ،وإتاحة أفضل اخلدمات لقاصدي احلرمني قبل وأثناء وبعد زيارتهم وإظهار الصورة املشرقة
واحلضارية للمملكة وأخيرا و ليس آخرا إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعتمرين.
تستقبل اململكة العربية السعودية سنويا املاليني من احلجاج واملعتمرين برا وبحرا وجوا وتسخر وزارات
الدولة املختلفة وتكثف جهودها حتديدا يف موسم احلج .ولقد أنشأت اململكة العربية السعودية مدينة
متكاملة اخلدمات من مستشفيات وشبكة اتصاالت وطرق وأنفاق وقطارات .وال يوجد من يضاهي التجربة
السعودية يف إدارة احلشود عامليا ويتابعها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده
األمير محمد بن سلمان ،وميدانيا صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ورئيس جلنة احلج املركزية وصاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن
سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا .ويجند اجلنود والضباط والكوادر الطبية واملتطوعني
واملتطوعات وأبناء وبنات الكشافة إلجناح موسم احلج .وتهيأ حضانات األطفال لتسهيل احلج على الوالدين
وتوزع ماليني الوجبات واملشروبات عليهم.
ً
هذا ويستضيف برنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني ألفا من الشخصيات االسالمية البارزة من جميع
أنحاء العالم كل عام ليعكس رؤية خادم احلرمني الشريفني يف جمع كلمة املسلمني وحتقيق التواصل بني
اجلاليات االسالمية .وحسب األمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني فقد أراد اهلل جل
وعال أن تكون هذه الفريضة السنوية ملتقى مشهودا بني أبناء الدين الواحد تتجلى فيه وحدة الزمان واملكان
واملقصد ولتترسخ مفاهيمه اجلليلة يف وجدان أبناء هذه األمة.
ويف سعيها املستمر للتطور والتجديد ستزود وزارة احلج والعمرة احلجاج اعتبارا من 1441هـ وتزامنا مع
برنامج التحول الوطني  ،2020ببطاقة ذكية للدخول إلى منافذ اململكة عبر متريرها على ماسح ضوئي،
تظهر بعده عبارات ترحيبية باسم احلاج على الشاشات اإللكترونية باملنفذ ،إضافة إلى استخدامها يف قطار
املشاعر والدخول إلى الفندق املعد الستقباله وكافة اخلدمات املتعلقة باملناسك وبعدة لغات .ويستفاد من
البطاقة الذكية أيضا يف التعرف على مكان احلاج أو املعتمر يف حال فقدانه ،من خالل تطبيق إلكتروني على
أجهزة اجلوال .كما ستزود الوزارة احلجيج بسماعات أذن تبث األدعية املخصصة للطواف والسعي ،عالوة
على تصميم سوارة ذكية تعني احلاج على تذكر عدد األشواط السبع ،مدعومة بتنبيهات حلظة الوصول إلى
العلمني األخضرين..
لبيك اللهم لبيك
لبيك ال شريك لك لبيك
إن احلمد والنعمة لك وامللك
ال شريك لك

الحج األخضر

نائب رئيس المؤسسة يتفقد المخيمات المطبقة للمبادرة في مشعر منى برفقة عدد من أعضاء مجلس اإلدارة

ً
شراكة جديدة للمؤسسة طبقت في  13مكتبا بهدف رفع الوعي البيئي والصحي

«الحج االخضر» ..سنة أولى نجاح في مخيمات الحجاج العرب
نعيم تميم الحكيم – النسك

الدكتورة حنان عنقاوي عن بدايات تطبيق

التقف مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية

الوعي البيئي بني ضيوف الرحمن وحماية

كافة املستويات واألصعدة وهي تنشد حج آمن

السلبية لألنشطة البشرية واإلدارة البيئة

عند حد معني يف سبيل تطوير عملها على
وصحي للحجاج العرب.

مبادرة «احلج األخضر» التي تهدف إلى تعزيز

املتكاملة للنفايات .وقالت »:وقعت اتفاقية

لذا سعت لطرح كثير من املبادرات وتطبيقها
اخلدمات ورفع الكفاءة التشغيلية ملكاتب

«املبادرة تقوم على تطبيق الفرز يف عدد من

اخلدمة امليدانية التي تشكل الذراع اخلدمي

للمؤسسة.

األخضر) الدكتورة ماجدة أبو راس ،مضيفة:

مكاتبنا كعينة جتريبية ،وبالفعل مت اختيار
 13مكتب لوضع حاويات الفرز وإيجاد أماكن

وكانت املؤسسة سباقة يف طرح مبادرة املكاتب

للضغوط بحيث ينقل املفروز لهذه الضواغط».

تتضمن حزمة من اخلدمات واملبادرات منها

عند هذا احلد ،بل عملوا على االستفادة من

النموذجية التي طبقت يف أربع مكاتب والتي

احلج األخضر .لكن املؤسسة وسعت شريحة
املكاتب املطبقة ملبادرة احلج األخضر لتطبق

يف تسع مكاتب ليصبح إجمالي املكاتب املطبقة
 13مكتب .وحرص نائب رئيس املؤسسة

املطوف األستاذ الدكتور محمد بياري خالل

تواجده يف املشاعر املقدسة على الوقوف
ميدانيا على املخيمات املطبقة ملبادرة احلج
األخضر ،مؤكدا أهمية هذه املبادرة لرفع
الوعي البيئي والصحي.

ويف هذا السياق كشفت عضوة مجلس اإلدارة

عدد المكاتب المطبقة للمبادرة
في المؤسسة

بيئة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة من اآلثار

بني املؤسسة واملشرفة على مبادرة (احلج

على أرض الواقع بغية جتويد وحتسني

الحج األخضر

وتؤكد عنقاوي إلى أنهم سعوا إلى عدم التوقف
امللصقات والكتيبات لتوعوية احلجاج ،رغبة

يف تعميم هذه التجربة يف جميع املخيمات
األعوام املقبلة».

وأشارت إلى وجود برنامج (الوعي البيئي
الصحي) والذي يعتبر أحد محاوره (احلج

األخضر) حتت شعار (حج بالنفايات) ،والقائم

على إقامة محاضرات توعوية للحجاج مبجالي

الصحة والبيئة ،عبر اتفاقية مع مجمع امللك
عبداهلل الطبي ،ليقدم فريق من املجمع

محاضرات توعوية للحجاج بهذا اجلانب.
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13

ً
مكتبا

األهداف
تعزيز الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن
حمايه بيئة مكة والمشاعر المقدسة
من اآلثار السلبية لألنشطة البشرية
واإلدارة البيئية المتكاملة للنفايات
رفع مستوى الصحة العامة
تخفيض معدل التلوث للوصول الى
االستدامة
االستثمار األمثل للموارد الطبيعية
وتحويل النفايات من عبء إلى مصدر
استثمار ضخم للمملكة

رعاية المبادرة
إمارة منطقة مكة المكرمة

الشراكة االستراتيجية
وزارة الحج والعمرة
وزارة اإلعالم
الحرس الوطني
الهيئة العامة للطيران المدني
أمانة العاصمة المقدسة
مؤسسات الطوافة

21

الحج األخضر

الدكتورة ماجدة أبوراس خالل توقيع اتفاقية تنفيذ المبادرة في مخيمات الحجاج العرب بحضور رئيس المؤسسة ونائبه والدكتورة حنان عنقاوي

ً
ً
 15معيارا طبقت في  212مكتبا ..د .ماجدة أبورأس لـ" النسك:
22

 7فوائد رئيسة لـ"الحج األخضر"
حاتم العميري – النسك

رئيسة ،حيث تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي

كدراسات نظرية ،وبعد  5أعوام مت االنتهاء من

حددت املشرفة على مبادرة "احلج األخضر"

واملشاعر املقدسة من اآلثار السلبية لألنشطة

من تطبيق مؤسسات الطوافة ملبادرة "احلج

ورفع مستوى الصحة العامة ،وتخفيض معدل

ليتم االنطالق بتنفيذها يف العام املاضي من
خالل  16مخيماً ،لتشمل  5لغات مختلفة.

الدكتورة ماجدة أبو رأس  7فوائد رئيسة
األخضر" ،حتت رعاية إمارة منطقة مكة

املكرمة ،وبشراكة استراتيجية مع  5قطاعات
رئيسة يف احلج.

وأشارت إلى أن الفائدة األساسية تتلخص
يف إعطاء صورة إيجابية للعالم االسالمي يف

بني ضيوف الرحمن وحمايه بيئة مكة
البشرية واإلدارة البيئية املتكاملة للنفايات،
التلوث للوصول إلى االستدامة ،واالستثمار

األمثل للموارد الطبيعية وحتويل النفايات من
عبء إلى مصدر استثمار ضخم للمملكة.

وأوضحت أن املبادرة بدأت يف 1430هـ

املرحلة البحثية واحلصول على االستراتيجية،

وبينت أن املبادرة طبقت هذا العام يف 212
مكتباً بعد توقيع شراكة مع مؤسسات الطوافة
الست ،وشملت عرفات ومنى ومزدلفة

واإلسكان يف مكة املكرمة والنقل.

أهم جتمع إسالمي ،كما أنه يساهم يف حماية

البيئة ،باإلضافة إلى تخفيض االستهالك،

وإعادة تدوير النفايات والذي ينعكس ايجابا
على تخفيض االنبعاثات الغازية امللوثة للهواء،
وحتقيق أهداف رؤية اململكة  ٢٠٣٠يف حماية

البيئة ،ومتكني الشباب واملرأة واالستثمار
الالنفطي ،وتشجيع جمعيات املجتمع املدني،

وإعطاء صورة ايجابية تضاف إلجنازات
اململكة يف خدمة احلجاج.

ولفتت إلى أن املبادرة تأتي وفق  4أهداف

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

الحج األخضر

الحج األخضر

مبادرة متعلقة بالجانب البيئي

معايير المبادرة

أهداف المبادرة:

ً
ً
تطبق أكثر من  15معيارا بيئيا ،ومنها:

تعزيز الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن

ترشيد الطاقة والمياه.

حمايه بيئة مكة والمشاعر المقدسة من اآلثار السلبية
لألنشطة البشرية

الفرز من المصدر.

اإلدارة البيئية المتكاملة للنفايات
رفع مستوى الصحة العامة
تخفيض معدل التلوث للوصول إلى االستدامة
االستثمار األمثل للموارد الطبيعية
تحويل النفايات من عبء إلى مصدر استثمار ضخم للمملكة

بداية المبادرة:
١٤٣٠هـ كدراسات نظرية
1435هـ أنهيت المرحلة البحثية والحصول على اإلستراتيجية

المبادرة في 1439هـ:

إعادة التدوير من خالل حاويات خاصة ملونة للبالستيك
والكرتون وعلب المعدن واأللمنيوم ،ونقل جزئي
للضغاط الخاص به
تحديد حاويات حمراء لمكون الحالقة الصحية من
األمواس وأدوات الحالقة الحادة
ترشيد الغذاء وحفظ النعمة والصحة العامة
مكون تعقيم الهواء للتقليل من نسبة الميكروبات
مكون الطهارة ونظافته وتعقيم األيدي

الفوائد:
إعطاء صورة إيجابية للعالم اإلسالمي في أهم تجمع
إسالمي يساهم في حماية البيئة
تخفيض االستهالك

ً
طبقت في  16مخيما

إعادة تدوير النفايات

شملت  5لغات مختلفة

تخفيض االنبعاثات الغازية الملوثة للهواء

تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة
وعضوية الشركاء االستراتيجيين ،تحت متابعة وإشراف نائب
أمير منطقة مكة المكرمة

تحقيق أهداف رؤية المملكة  ٢٠٣٠في حماية البيئة

المبادرة في :1440
طبقت االستراتيجية في  212مكتب
تشمل عرفات ومنى ومزدلفة واإلسكان في مكة المكرمة
والنقل
وقعت المبادرة مع كافة مؤسسات الطوافة الست

رعاية المبادرة:
إمارة منطقة مكة المكرمة
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تمكين الشباب والمرأة واالستثمار الالنفطي
تشجيع جمعيات المجتمع المدني
إعطاء صورة ايجابية تضاف إلنجازات المملكة في
خدمة الحجاج

حجم النفايات المتوقع في هذا العام:
 ٢مليون حاج كل حاج تصل نفاياته يوميا إلى 1.8كم
أي بمعدل ثالثة ماليين وستمائة ألف كجم يوميا بما
يعادل ثالثة آالف وستمائة طن في اليوم الواحد٪٧٠
ً
منها مواد عضويه  ٢520طن يوميا تقريبا

23

الحج األخضر

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

5

حجاج مصر سياحة

رئيس المكتب
عالء عبدالعزيز محضر

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

١٠

١٠

مشرفات

مشرفات

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر
التنسيق مع المطوفات المسؤوالت عن مبادرة الحج األخضر
أخذ المعلومات الكافية لتطبيق التجربة
البدء بأخذ اإلجراءات التنفيذية لتطبيق التجربة

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
جهز المخيم بكل ما يساعد على تطبيق التجربة من توزيع حاويات وأكياس نفايات وأكواب
ورقية ومالعق خشبية وغير ذلك من المواد التي تحافظ وتساعد على نجاح تجربة الحج
األخضر

24

إعداد :بدر الهويل

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

4

إعداد :بدر الهويل

حجاج مصر سياحة

رئيس المكتب
المطوف صالح جميل تونسي

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

20

مقسمين بين
مشرفين ومشرفات

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر
التنسيق مع القائمين عن مبادرة الحج األخضر
شرح التجربة للعاملين في المكتب بعد جمعها
البدء بأخذ اإلجراءات التنفيذية لتطبيق التجربة

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
جهز المخيم بكل ما يساعد على تطبيق
التجربة من توزيع حاويات وأكياس نفايات
وتعليق البوسترات ونصب البنرات لتوعية
الحجاج بضرورة االلتزام فيها

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

الحج األخضر

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

7

إعداد :إبراهيم جبريل

حجاج مصر سياحة

رئيس المكتب
المطوف المهندس طالل محضر

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

5

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر
التخطيط ووضع الحلول لتنفيذ الخطة
تكوين فريق العمل و دعمه بالعمالة والمعدات
تأمين حاويات لجمع وتصنيف النفايات

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة

ً
ً
جهز المخيم من خالل فريق مكون  150موظفا وعامال ومن ضمن التجهيزات حاويات

مختلفة حسب المواد بجانب الملصقات التوعوية

أهم المعوقات في تنفيذ التجربة
قلة الوعي والتوعية

أهداف المكتب
طموحاتنا أن نقدم خدمة ترضي الحاج و تسهيل مهمة حجه بدون معوقات

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

68

حجاج سوريا

رئيس المكتب
المطوف فراس الدوبي

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

١٠

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر
التخطيط ووضع الحلول لتنفيذ الخطة
تكوين فريق العمل و دعمه بالعمالة و المعدات
تأمين حاويات لجمع وتصنيف النفايات

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
جهز المخيم من خالل فريق مكون  362من رئيس ونائب وأعضاء وموظفين ومن ضمن
التجهيزات حاويات مختلفة حسب المواد بجانب الملصقات التوعوية

إعداد :إبراهيم جبريل
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الحج األخضر

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

56

حجاج األردن

رئيس المكتب
المطوف رائد أحمد دومان

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

حضور ورشة العمل الخاصة بالمبادرة

١٠

طباعة بنرات توعوية توضح أهمية تعزيز ثقافة ومفهوم وأهمية فكر المبادرة
تنظيم برنامج توعوي باإلرشادات للحجاج ضمن برامج اللجنة الثقافية النسائية بالمكتب
تأمين حاويات لجمع وتصنيف النفايات

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
جهز المخيم بوضع اإلرشادات داخل أروقة المخيم بالمشاعر المقدسة لتنبيه وتذكير
الحجاج بشكل دائم بضرورة االلتزام برمي النفايات في الصندوق الخاص بها حسب نوعية
المادة

26

إعداد :شاكر الحارثي

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

44

حجاج العراق

رئيس المكتب
المطوف نبيل رشاد الدوبي

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

حضور ورشة العمل الخاصة بالمبادرة

5

شرح المبادرة لجميع أعضاء المكتب وكذلك العاملين بالمكتب
تأمين حاويات لجمع وتصنيف النفايات
طباعة ملصقات توعوية باستراتيجية الحج األخضر
تخصيص عمال لمتابعة سالل المهمالت المخصصة لجمع النفايات وتصنيفها

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
جهز المخيم بتوزيع حاويات وأكياس نفايات وتعليق البوسترات لتوعية الحجاج بضرورة
االلتزام بقواعد النظافة
إعداد :شاكر الحارثي

إصدار إعالمي توعوي موسمي يصدر عن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية
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مكتب الخدمة
الميدانية رقم

62

حجاج لبنان

رئيس المكتب
المطوف هتان محمد قزاز

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

١٠

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر
إقامة دورات وورش عمل
تنظيم خطة بجدول زمني لتطبيق المبادرة
االطالع على التجارب العالمية في المبادرات البيئية
تجنيد عناصر من المكتب مع توزيع المهام عليهم لتطبيق التجربة
مشاركة المكتب في الفئة غير المستدامة
عمل دورات داخلية للعناصر لزيادة التوعية لألعضاء والموظفين
توزيع المطبوعات والملصقات على مساكن الحجاج لزيادة الوعي

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
تم تجهيز المخيمات لتتواكب مع المبادرة بتوزيع وتعليق مطبوعات وملصقات على
مساكن الحجاج لزيادة الوعي
إعداد :أحمد العبدالله

مكتب الخدمة
الميدانية رقم

150

إعداد :أحمد العبدالله

حجاج الكويت

رئيس المكتب
المطوف عبدالحميد بن صالح مرداد

عدد العناصر التي جندها
المكتب لتطبيق المبادرة

١٠

أبرز الخطوات التي نفذت بالمكتب لتطبيق تجربة الحج األخضر
تجهيز فريق عمل لإلشراف على المبادرة وتطبيقها
طباعة المنشورات التوعوية واإلرشادات
توفير األدوات الالزمة
تجهيز زي خاص للفريق المشرف
طباعة البنرات الخاصة باالستراتيجية
تجهيز االستاندات الخاصة باالستراتيجية
شرح االستراتيجية ألعضاء المكتب كافة
توفير بعض أدوات التعقيم

طريقة تجهيز المكتب ليواكب المبادرة
تجهيز المخيمات ليتواكب مع المبادرة بنصب البنرات على مساكن الحجاج لزيادة الوعي،
وتثقيف العاملين في المكتب بالمبادرة وأهميتها وطريقة تنفيذها
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وحدة

مدير وحدة المتابعة وتقييم األداء المطوف حاتم أبو العال يتوسط فريق العمل

تجنيد  100مراقب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
28

 20ألف جولة ميدانية لتقييم مطوفي الدول العربية
إبراهيم جبريل – النسك

واخلدمات املقدمة للحجاج ومدى التزامها

وعملت الوحدة على تطوير آليات عملها من

جندت وحدة املتابعة وتقييم األداء 100

أما املرحلة الثالثة فتكون خالل مغادرة

تطوير وإصدار النسخة الثالثة للعام الثالث

تشمل مكاتب اخلدمة امليدانية ومساكن

بتنظيم مغادرة احلجاج وسهولة إجراءات

مراقب للقيام بـ 20ألف جولة ميدانية

احلجاج واملخيمات يف مكة املكرمة

واملشاعر املقدسة .ووفق مدير الوحدة
املطوف حامت علي أبو العال فإن مهام
الوحدة تتلخص يف متابعة التزام مكاتب
اخلدمة امليدانية يف تقدمي اخلدمات

األساسية واإلضافية حسب العقود املتفق
عليها من املؤسسة ،ومكاتب شؤون احلجاج،

والوكاالت والشركات السياحية ،بجانب

بتعليمات وزارة احلج والعمرة واملؤسسات.
احلجاج مبتابعة مكاتب اخلدمة امليدانية
مغادرتهم وتقييمها» .وأشار إلى أن التعامل
مع املخالفات يتم من خالل أنظمة وزارة
احلج والعمرة ،واملؤسسة األهلية ملطويف

حجاج الدول العربية ما يكفل حلجاج بيت
اهلل احلرام احلصول على كافة حقوقهم دون

املساس بحق شخص آخر وذلك بالتعاون مع
 7جهات رسمية.

خالل  4جوانب رئيسة يف هذا العام  ،أولها
لبرنامج لقياس مؤشرات أعمال فرق املتابعة

وتقييم األداء ،بجانب حتديث برنامج عمل
وحدة املتابعة وتقييم األداء وتاليف بعض

املالحظات التي مت رصدها على البرنامج
يف العام السابق ،كما عملت الوحدة
اعتماد احملاضر االلكترونية وحتديثها وفق
احلاالت ،أما رابع املستجدات يف هذا العام

فكانت استقطاب كوادر لديها خبرات يف
أعمال احلج».

زيارة مساكن احلجاج ومعرفة مدى جاهزية

استقبال ضيوف الرحمن .وبني أن اخلطة
التشغيلية للوحدة تسير وفق  3مراحل،

بقوله« :تشمل املرحلة األولى زيارة مساكن
احلجاج ومعرفة مدى جتهيزها ،ومتابعة

وصول احلجاج إلى مقر السكن اخلاص».

ويتركز العمل يف املرحلة الثانية على املشاعر
(منى وعرفات) مبتابعة جتهيزات املخيمات

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

وحدة

وحدة المتابعة وتقييم األداء
األقسام

المدير

فريق العمل
الموظفون

موظفون
إداريون

المطوف
حاتم بن علي أبو العال

فرق
ميدانية

مستخدمون
وسائقون

الخطة التشغيلية تسير وفق ثالث مراحل

المرحلة
األولى:

المهام

متابعة تجهيزات مكاتب الخدمة الميدانية ومعرفة مدى
جاهزيتها الستقبال الحجاج التابعيين للمؤسسة
اإلسكان :زيارة مساكن الحجاج ومعرفة مدى جاهزيتها الستقبال
الحجاج ومعالجة المالحظات وحاالت القصور إن وجدت

زيارة مساكن الحجاج ومعرفة مدى
جاهزية استقبال ضيوف الرحمن

االستقبال :متابعة وصول الحجاج إلى مقر السكن الخاص بهم
وتقييم استقبال المكتب للحجاج وما يتم تقديمه لهم من
وجبات وهدايا

متابعة تجهيزات مخيمات مكاتب الخدمة الميدانية في كل من
مشعر منى ومشعر عرفات ومعالجة حاالت القصور إن وجدت
متابعة مكاتب الخدمة الميدانية في تقديم الخدمات أثناء
تواجد الحجاج في مشعر منى ومشعر عرفات ومعالجة حاالت
القصور في حالة وجودها التزام المكاتب بتعليمات وزارة الحج
والمؤسسة

مغادرة الحجاج
المرحلة
الثالثة

100

ً
مراقب مقسمين  60مراقبا بمكة
ً
المكرمة و 40مراقبا بالمشاعر المقدسة

متابعة التزام مكاتب الخدمة الميدانية
في تقديم الخدمات األساسية واإلضافية
حسب العقود المتفق عليها

المشاعر (مشعر منى – مشعر عرفات)

المرحلة
الثانية

18

ً
موظفا

المراقبون

متابعة مكاتب الخدمة الميدانية في تنظيم مغادرة الحجاج
وتسهيل إجراءات مغادرتهم
تقييم كل مغادرة وفق عناصر موجودة في استمارة المغادرة

عدد المخالفات
رصد ما يقارب  100مخالفة حسب الزمان والمكان

طريقة التعامل معها
يتم التعامل مع كل مخالفة حسب أنظمة وزارة الحج والمؤسسة ما يكفل
للحجاج الحصول على كافة حقوقهم وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية:
وزارة الحج والعمرة

الجهات األمنية

قطاعات المؤسسة واإلدارات المعنية
مالك مساكن الحجاج

النقابة العامة للسيارات
متابعة خدمات الحجاج ومكاتب شؤون الحجاج

النقل والتصعيد

عدد الجوالت الميدانية

20000

جولة ميدانية
تشمل

مكاتب الخدمة الميدانية
مساكن الحجاج
مخيمات المشاعر المقدسة
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آلية العمل
زيارة مكاتب الخدمة الميدانية من قبل
الفرق المتابعة الميدانية على مدار 24
ساعة
تقييم المكاتب حسب استمارات تم إعداد
ً
عناصرها مسبقا
تقييم كل مرحلة من مراحل متابعة أعمال
مكاتب الخدمة الميدانية حسب الزمان
والمكان
متابعة أعمال فرق المتابعة عن طريق
برنامج مؤشرات قياس األداء
التأكد من تحقيق األهداف اليومية
ً
والسنوية التي تم وضعها مسبقا
تلقي البالغات الواردة من عمليات
المؤسسة والتي تتضمن وجود حاالت تم
البالغ عنها من قبل المكتب أو الجهات
الرسمية والوقوف عليها وسرعة
معالجتها

المستجدات
تطوير وإصدار النسخة الثالثة لبرنامج
قياس مؤشرات أعمال فرق المتابعة
وتقييم األداء للعام الثالث على التوالي
تحديث برنامج عمل وحدة المتابعة وتقييم
األداء وتالفي بعض المالحظات التي تم
رصدها على البرنامج
اعتماد المحاضر االإكترونية وتحديثها
وفق الحاالت
استقطاب كوادر لديها خبرات في أعمال
الحج

29

إدارة

إدارة تقنية المعلومات
مهام اإلدارة
توفير كوادر بشرية مؤهلة وذات

1

خبرة عالية للتشغيل تحت إشراف
اإلدارة وتتكون من فريق التشغيل
الدائم والموسمي

2
3
4
المشرف على تقنية المعلومات
المطوف ماهر جمال

المهندس عبدالرحمن العطاس

الشركة المشغلة
وظائف موسمية
(موظف استعالم –
فني صيانة – سكرتارية
موسمية)

عدد العاملين

تقديم الدعم لمستخدمي المسار اإللكتروني ومتابعة
البالغات عليه
تدريب جميع مستخدمي األنظمة الخاصة بالمؤسسة أو
كاف وقد وصل
بالمسار اإللكتروني قبل الموسم بوقت
ٍ
عدد المتدربين  400متدرب

الدائمين

8

موظفين

42

ً
موظفا

آلية استقبال البالغات
والتعامل معها

عن طريق مركز خدمات
العمالء على الرقم
الموحد للمؤسسة
وتحويلة المركز 6666
أو ايميل المركز ،ثم
مباشرة البالغ وحل
المشكلة وإقفال البالغ

للمهام والبرامج المطلوبة من

بالمؤسسة وإقامة الدورات التدريبية
لمنسوبيها

المعلومات

6

من

الفيروسات

واالختراقات وتطبيق متطلبات األمن
السيبراني بالتنسيق مع وزارة الحج
والهيئة الوطنية لألمن السيبراني
دور اإلدارة في تحول المؤسسة

إتاحة إرسال رسائل  smsلإلدارات والقطاعات التي ترغب
إعداد التقارير واإلحصائيات المطلوبة التي تسهم في
صناعة واتخاذ القرار
ميكنة جميع أعمال المؤسسة
بناء قاعدة بيانات متكاملة للحجاج والمساهمين

الموسميين

5

أبرز الخدمات

إنشاء األنظمة الجديدة ومتابعة بالغات الصيانة الواردة.

السكرتارية

التشغيل

والمتابعة

المستمرة

تحديث األنظمة والبرامج لحفظ

متابعة نظام مؤشرات األداء للمكاتب والقطاعات واإلدارة

نائب مدير اإلدارة

واألجهزة وأنظمة التشغيل

التطوير الدائم لألنظمة اإللكترونية

مدير اإلدارة

30

الصيانة الدورية لجميع البرامج

اإلدارة ووضع جدول زمني لها

مدير إدارة تقنية المعلومات المطوف ماهر جمال برفقة مدير اإلدارة المهندس عبدالرحمن العطاس

هيكلة اإلدارة

تنفيذ وتطوير األنظمة والبرامج
التي يتم العمل بها في المؤسسة

توفير التقنية بأحدث الوسائل لمنسوبي المؤسسة
لتسهيل إجراءات خدمة ضيوف الرحمن
استخدام الشبكة العنكبوتية لتسهيل اإلجراءات

المؤسسة جاهزة للتحول من الناحية
التقنية بنسبة عالية
مواكبة التحويل بإضافة وميكنة خدمات
ً
جديدة مثل تقييم المقاولين إلكترونيا
تطبيق معايير األمن السيبراني حسب
متطلبات الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني

أبرز المستجدات
تطوير نظام مؤشرات األداء وإضافة مؤشرات جديدة
تسهم في تحسين الخدمة والمتابعة
تطوير تطبيق الجوال بإضافة مزيد من الخدمات اإلضافية
كقراءة بيانات الحجاج من األسورة
الوصول إلى نسبة  %85في أتمتة أعمال المؤسسة

إعداد :بدر الهويل

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

معالم مكية

الواجهة الخارجية لمسجد المشعر الحرام في مزدلفة

تمت عمارته وتوسعته قبل  44عاما

المشعر الحرام ..أثر الرسول بمزدلفة في حجة الوداع
أحمد العبدالله – النسك

يبنى ويجدد ويوسعه األمراء والسالطني،

الميكن حلاج لبيت اهلل احلرام أن يؤدي

ببنائه املهيب .وهنا يوضح الدكتور عبداهلل

عمارته
وتوسعته

املشعر احلرام ،الذي يرتبط بالرسول صلى

سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة

1395هـ

النسك دون أن يسمع أو مير مبسجد
اهلل عليه وسلم.

حتى آل به املآل إلى ما هو عليه اآلن
بن حسني الشريف أستاذ كرسي امللك
بجامعة أم القرى ،أن املشعر احلرام يراد

يقع املسجد مبشعر مزدلفة يف منتصف

به املكان املعني الذي بني عليه املسجد،

ومسجد اخليف يف منى ،وهو املسجد

حني صلى الفجر يف مزدلفة ،حيث ركب

املسافة الواقعة بني مسجد منرة بعرفات

الذي نزل النبي عند قبلته يف حجة الوداع،

وكان على جبل يقال له «قزح» ويفيض إليه
احلجيج بعد غروب يوم عرفة.

مترا

اهلل وكبره وهلله  ،ومنه انصرف إلى منى ،
ويذكر مؤرخون أن املشعر احلرام هو قرن

عرفات فاذكروا اهلل عند املشعر احلرام».

ومتت عمارة املسجد وتوسعته عام

املسجد.

وفيما قيل أن املكان املبني عليه املسجد،

1395هـ ،وأصبح طوله من الشرق إلى
الغرب  90متراً ،وعرضه  56متراً وبات

الهجري مربع الشكل ،صغير املساحة
بسيط البناء ،ولم يكن مسقوفاً وما زال

منارتان بارتفاع  32مترا وله مداخل يف

وكان املسجد يف بداية القرن الثالث

من الشرق
إلى الغرب
ً
 90مترا

56
ً

حتى أتى املشعر احلرام ووقف عنده ودعا

ويعد من املساجد التي ذكرت يف القرآن

ذكر بعض العلماء أن مزدلفة كلها مشعر.

الطول

العرض

وهو الذي أتاه النبي عليه الصالة والسالم

قزح وهو اجلبل الذي يرتقيه الناس عند

الكرمي بقول اهلل تعالى «فإذا أفضتم من

مسجد المشعر الحرام

يستوعب أكثر من  12ألف مصل ،وله

اجلهات الشمالية واجلنوبية والشرقية.
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المنارات

المداخل

المصلين

منارتان
بارتفاع
ً
 32مترا

3

12

مداخل شمالية
وجنوبية وشرقية

ألف مصل

31

جحلا حاجن

ختام
رحلة حج مانسا موسى!!
أجمع املؤرخون على أن أغنى أغنياء البشر على مدى العصور املؤ َّرخة ليس بيل جيتس أو

ورين بافيت أو عائلة الروكافيليرز أو حتى الروثتشايلد ،بل ملك ُمسلم من ملوك أفريقيا
يسمى مانسا موسى األول ،يحكى أن ثروته تقارب  400مليار دوالر مبعيار وقتنا احلاضر.
كان مانسا موسى املولود عام 1280م ملكاً ململكة مالي وعاصمتها (نياني) يف وسط غرب
أفريقيا يف الفترة (1312م 1337-م) ،وكان عاملاً إلى جانب حنكته السياسية .كانت مملكة
مالي يف حقبته مركزاً لالزدهار والتجارة ومنارة للعلم يف القارة األفريقية ،يف الوقت الذي

كانت أوروبا تغط يف عصور الظالم.
كانت (متبكتو) يف مالي حينها عاصمة التجارة األفريقية وملتقى القوافل ،وكانت أسواقها
تشتهر بتجارة الذهب؛ وكانت حصة مالي منها تقارب الـ  %50من إجمالي حجم سوق الذهب
آنذاك ،كما كانت أسواق مالي لها احلصة العظمى أيضاً من جتارة امللح؛ الذي كان من أغلى
السلع يف ذلك الوقت.
أدى كل هذا لنهضة حضارية وعلمية وإنسانية كبرى ،ومن الشواهد على ذلك إنشاء مانسا
معالي أ.د .بكري معتوق عساس
مدير جامعة أم القرى السابق

موسى جلامعة (سان كوري) كمركز للعلم يف أفريقيا ومسجد (جنجو يريبر) الشهير وكالهما
قائم إلى وقتنا احلاضر .وقيل« :إنه كان يبني جامعاً كل جمعة».
قام مانسا موسى برحلته التاريخية الشهيرة للحج سنة 1324م ،ففي قافلة ملكية ض ّمت
بحسب املؤرخني -ما يقارب املئة بعير محملة مبا يقارب املئة وستة وثالثني كيلوغراماً منالذهب لكل بعير وستني ألفاً من احلرس واثني عشر ألفاً من العبيد جميعهم يحملون عص ًّيا
مصنوعة من الذهب.

بدأ رحلته للحج من عاصمته (نياني) متجهاً إلى مدينة (والتا) يف موريتانيا ثم (توات)
باجلزائر ومن ثم أكمل زيارة شهيرة إلى (القاهرة) استقبله فيها السلطان اململوكي امللك
الناصر بحفاوة بالغة ،حتى وصل إلى (املدينة املنورة) و(مكة املكرمة) وأقام فيها املناسك
وأغدق من اخليرات على أهالي تلك املدن التي زارها بإسهاب ،لدرجة أن سعر الذهب
بالعالم انخفض بسبب ما أُنفِ َق يف رحلة احلج تلك ،ولكثرة ما وزع احلاج مانسا موسي من
ذهب على طول الرحلة ،أدخل ذلك اقتصاد العالم أجمع يف حالة من التضخم السريع.
وذكر املؤرخ العربي العمري أن مانسا موسى اضطر يف نهاية رحلة احلج تلك
لالقتراض لنفاد كمية الذهب التي كانت معه ،مضيفاً (والكالم للعمري) ،أنه وجد حني
زار القاهرة بعد زيارة مانسا موسى باثني عشر عاماً أن القاهريني مازالوا يحكون
عن تلك الزيارة ،ملا أغدق على فقرائهم ومحتاجيهم من ذهب وخيرات وصدقات.
تويف امللك مانسا موسى عام 1337م ،بعد أن أصبحت عاصمته متبكتو بجنوب غرب النيجر
مركزاً لتجارة الذهب وتعليم اإلسالم.
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