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الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 
المطوفون - األدالء - الوكالء - الزمازمة

 

بمناسبة شهر رمضان المبارك 
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام خادم احلرمني الشريفني

 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وإلى صاحب السمو امللكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

وإلى الشعب السعودي النبيل، واألمتني العربية واإلسالمية 
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات



خدمات بمعايير عالمية
حتظى اململكة بش��رف خدمة احلرمني الش��ريفني وقاصديهما م��ن احلجاج واملعتمرين والزائرين، وال ش��ك أن ما 

حتق��ق ويتحق��ق من جناحات ما ه��و إال نتاج لالهتمام والرعاي��ة الكبيرة التي توليها القيادة الرش��يدة للحرمني 

الشريفني وقاصديهما، يف إطار إستراتيجية عامة للدولة يقف على رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

ب��ن عبدالعزيز، وصاحب الس��مو امللكي األمير محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز، ولي العه��د نائب رئيس مجلس 

ال��وزراء وزير الدفاع يحفظهما اهلل، ويتم اإلش��راف عل��ى تنفيذها ومتابعتها على أرفع املس��تويات من قبل جلنة 

احل��ج العليا وجلن��ة احلج املركزية وجلنة احلج باملدين��ة املنورة، ضمن منظومة عم��ل متكاملة من جميع اجلهات 

املعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وانطالقًا من توجيهات خادم احلرمني الش��ريفني وولي عهده األم��ني حفظهما اهلل، ومواكبة لرؤية اململكة 2030، 

فإن الهدف اإلس��تراتيجي األول ملنظومة احلج والعمرة هو إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من املس��لمني من جميع 

أنحاء العالم ألداء فريضة احلج ومناسك العمرة، والعمل على أن تكون هذه الرحلة اإلميانية؛ سواء بغرض احلج أو 

العمرة أو زيارة مدينة املصطفى عليه الصالة والس��الم، مقننة وسهلة وميسرة يف أجواء من السكينة والطمأنينة، 

لتبقى ذكرى مميزة يف ذاكرة احلاج و املعتمر والزائر،  حتقق له الرضا وجتعله سفيرًا ينقل للعالم جهود اململكة يف 

خدمة ضيوف الرحمن.

والوزارة تعمل وفق منهجية واضحة أيضًا على تأسيس اقتصاد مستدام من خالل النهوض بخدمات واقتصاديات 

احلج والعمرة، ويأتي منتدى مكة االقتصادي الذي افتتحه صاحب الس��مو امللكي األمير خالد الفيصل مستش��ار 

خادم احلرمني الش��ريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، يف إطار توجيه االستثمارات نحو 

منطق��ة مك��ة املكرمة لتطوير وتنمي��ة مدنها لتكون ملبية لطموحات س��كانها وقادرة على اس��تضافة املاليني من 

احلج��اج واملعتمري��ن، والوزارة حريصة على مد جس��ور الش��راكة مع القط��اع اخلاص وحتوي��ل العمل يف خدمات 

احل��ج والعم��رة إل��ى عمل ممنهج ودائم ال يرتبط مبوس��م معني، من خ��الل إيجاد صناعة ضيافة بش��كل احترايف 

ومبعايي��ر عاملية يف خدمة احلجاج واملعتمرين، حيث يس��تطيع أصحاب األعمال الدخول يف اس��تثمارات ترتبط 

بجميع مراحل خدمة احلجاج واملعتمرين والزوار، س��واء كان يف مجاالت اإلس��كان واإلعاش��ة أو النقل واخلدمات 

اللوجس��تية وغيره��ا، والب��اب مفتوح لطرح األف��كار اإلبداعية واملش��اريع البناءة لتحقيق ه��دف خدمة ضيوف 

الرحمن بأعلى املعايير.

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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ملف العـدد

مكة المكرمة:  الرفادة

“خدم�ات قط�اع الح�ج والعم�رة ومبادراته المبتك�رة وإث�راء تجربة 

رئيس�ة  ومح�اور  عناوي�ن  ش�ّكلت  وتحس�ينها”،  الرحم�ن  ضي�وف 

لفعاليات وأعمال الدورة الثانية لمنتدى مكة االقتصادي 2019، الذي 

أُقيم تحت ش�عار: )الطريق لمس�تقبل حضري... اس�تثمر في مكة(، 

واس�تمرت فعالياته على مدى )4( أيام، ش�هدت )25( جلسة حوارية 

وحلق�ات نقاش، بمش�اركة ما يزيد عل�ى )65( متحدثًا ومح�اورًا من 

مختلف دول العالم، من وزراء ومس�ؤولين ورؤس�اء م�دن وبلديات 

وخب�راء ورواد قطاعات اقتصادية مختلفة وُصن�اع قرار وقادة أعمال 

وشخصيات قيادية بارزة محليًا وإقليميًا ودوليًا..

بمشاركات فاعلة في دورته الثانية

منتدى مكة االقتصادي 2019 
يستعرض مبادرات قطاع الحج والعمرة

“الوزارة” هي )نقطة الوصل والتواصل( 
بين ضيوف الرحمن وبين )منظومة الحج 

والعمرة( التي تتكون من أكثر من )40( 
جهة حكومية

وزير الحج والعمرة: البعد اإلسالمي 
والعربي من أهم الركائز التي ترتكز عليها 

رؤية المملكة 2030
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طرح منتدى مكة االقتصادي عددًا من الفرص االس���تثمارية باملنطقة 

في مجاالت: )احلج والعمرة، واخلدمات اللوجس���تية، والبنى التحتية، 

والس���ياحة، والصناعة(، واس���تعرض مبادرات مبتكرة وخاّلقة حول 

احلج، لتش���هد فعاليات يومه األول جلس���ة وزارية خاصة شارك فيها 

معال���ي وزير احلج والعم���رة الدكتور محمد صالح ب���ن طاهر بننت، 

بجانب )3( وزراء آخرين، وكذلك جلسة نقاش في يومه الثاني، شارك 

فيها معالي “الوزير”، ووكيل “الوزارة” لش���ؤون العمرة، واملش���رف 

العام على قطاع التخطيط والتطوير بالوزارة، وعدد من املسؤولني في 

بعض اجلهات والقطاعات.

شراكات إستراتيجية 
“عزميُتنا س���عودية وحكمُتنا عربية وروُحنا إس���المية”، بهذه الكلمات 
عة، أطلق صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل،  زة واملُشجِّ امُلفِّ

مستش���ار خادم احلرمني الش���ريفني أمير منطقة مكة املكرمة، أعمال 

ال���دورة الثانية للمنتدى، وذلك بحضور نائبه صاحب الس���مو امللكي 

األمير بدر بن س���لطان، ومعالي وزير احل���ج والعمرة الدكتور محمد 

صالح بن طاهر بننت، وعدد من أصحاب املعالي الوزراء، وذلك بفندق 

جب���ل عمر “هيلتون”، مبكة املكرمة، وال���ذي نظمته إمارة منطقة مكة 

املكرمة، بشراكة إستراتيجية مع الغرف التجارية الصناعية باملنطقة، 

وهي غرف���ة “مكة املكرم���ة”، وغرفة “ج���دة”، وغرف���ة “الطائف”، 

واستمرت فعالياته خالل الفترة من 16 – 19 رجب 1440ه� املوافق 

كلمة خالد الفيصل
“مرحبًا بكم يف قبلتكم، ووفقكم اهلل يف ندوتكم،  قداس�������ة 
مكان،  واس�������تثمار زمان،  بفكر إنس�������ان، و دي�������ن ودنيا وهمة 
لوا  علي�������ا، كفانا تأملًا وجراح�������ًا، نريد كفاحًا وجناح�������ًا،  فعِّ
زوا الصناعة واالقتص�������اد، العلم  العلم واالجته�������اد،  وع�������زِّ
ب�������دون عم�������ٍل هدر، وال�������كالم ب�������دون فعل ه�������در،  والفوز ملن 
جد وصبر، عزميتنا س�������عودية، وحكمتن�������ا عربية، وروحنا 

إسالمية، والسالم”..

املحاور

اخلدمات العامة والبنية التحتية

النقل واخلدمات اللوجستية

االبتكار يف احلج والعمرة

التنمية احلضرية
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م���ن 23 إل���ى 26 م���ارس 2019، والذي رمى 

الستكش���اف التقنيات واحللول املبتكرة لتحفيز 

فرص االستثمار املتعلقة بالتنمية احلضرية في 

منطقة مكة املكرمة، والسعي لبناء قاعدة راسخة 

للتكامل ب���ني القطاعني احلكومي واخلاص، مبا 

يت���واءم مع رؤية اململك���ة 2030، وكذلك بهدف 

رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع اخلاص، 

واس���تقطاب املزيد من االس���تثمارات األجنبية 

املباش���رة لرفع الناجت امللي، مبا في ذلك دعم 

املنشآت والكيانات الصغيرة واملتوسطة لزيادة 

 كل من يعمل في 
قطاع الحج والعمرة 

يمثل المملكة ويجب 
أن يحرص على أن يكون 

خير سفير وخير ممثل 
للمملكة أمام ضيوف 

الرحمن

والبنية  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 
التحتية

تواج�������ه معظ�������م امل�������دن حتدي�������ًا ملحًا يف 
توفير اخلدمات واملنشآت واملرافق العامة 
على نحو فعال، وربط األحياء الس�������كنية 
بحاجتها من املي�������اه والكهرباء واحلدائق 
وغيره�������ا.. ذل�������ك ف�������إن اإلدارات احمللي�������ة 
جتته�������د لتلبية الطلب بش�������كل واٍف أمام 
النمو السكاني السريع، األمر الذي يسفر 
عن�������ه س�������وء اإلدارة والتده�������ور. كما ينتج 
عن�������ه ظهور االس�������تخدامات العش�������وائية، 
وبخاصة عندما تتوسع األحياء السكنية 
عل�������ى نح�������و اعتباط�������ي، وتش�������يد املرافق 
املس�������تقلة ويت�������م االرتب�������اط باخلدم�������ات 
العام�������ة بغي�������ر تخطي�������ط، ناهي�������ك ع�������ن 
مواط�������ن احلاجة اخلاص�������ة مبنطقة مكة 
املكرمة، التي تس�������فر عنها ضغوط قطاع 
احل�������ج والعم�������رة، والتي متل�������ي متطلبات 
معينة، وبنى حتتية واسعة النطاق، قادرة 
على استيعاب التدفق املستمر للحجاج.. 
تتن�������اول ه�������ذه اللجنة احلل�������ول واألمثلة 
الناجح�������ة لتوفي�������ر اخلدم�������ات واملراف�������ق 
والبني�������ة التحتية يف املدن بطريقة فعالة 
ومالئمة، وس�������بل حتفيز مشاركة القطاع 

اخلاص واستثماره يف هذا القطاع.
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مشاركتها في هذا اجلانب، واالنتقال من الواقع 

النظ���ري إلى مرحلة التطبيق الفعلي، كما يعمل 

على توحيد جه���ود القطاعني الع���ام واخلاص 

حت���ت مظلة واح���دة، وذلك بهدف اس���تقطاب 

أكبر عدد من املس���تثمرين ورجال األعمال على 

مختلف املستويات.

جلسة وزارية 
بحض���ور ورعاية صاحب الس���مو امللكي األمير 

بدر بن س���لطان نائب أمير منطقة مكة املكرمة، 

ش���هدت فعالي���ات “املنتدى” وأعمال���ه في يومه 

األول � وعقب حفل االفتتاح مباش���رة � جلس���ة 

وزارية رئيس���ة، ش���ارك فيه���ا )4( وزراء هم: 

)معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح 

ألداء مناس���ك احلج والعمرة(، وب���ني: )منظومة 

احل���ج والعمرة(، وذلك قب���ل الوصول لألراضي 

املقدس���ة ألداء هذه املناس���ك، وأثنائه���ا، وبعد 

االنته���اء من أدائها وحتى الع���ودة إلى بلدانهم، 

منوهًا بأن منظومة احلج والعمرة، جتسد اهتمام 

القطاع���ات واجلهات احلكومي���ة باململكة العربية 

الس���عودية بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى 

أن “ال���وزارة” هي اجله���ة التي تقف بني ضيف 

الرحم���ن وهذه اجله���ات احلكومي���ة التي تقدم 

اخلدمات، وكذلك بني القطاع اخلاص الذي يقدم 

خدماته له���م أيضًا، وأن هذه امله���ام تعد مهام 

كبيرة، وأن احلاج أو املعتمر أو القادم لألراضي 

املقدس���ة للحج أو العم���رة أو الزيارة، ال يتعامل 

في العادة مباشرًة مع أي جهة من هذه اجلهات، 

إمنا يتعامل عبر وزارة احلج والعمرة، أو عبر أي 

جهة أخرى مرخص لها من “الوزارة”.

برنامج خدمة ضيوف 
الرحمن يضم )30( 
جهة والعمل في 

“الوزارة” يقوم على 
قاعدة )نعمل من 

الفكرة.. إلى الذكرى(

بن طاهر بننت، ومعالي وزير العدل الدكتور وليد 

ب���ن محمد بن صالح الصمعان���ي، ومعالي وزير 

العم���ل والتنمية االجتماعي���ة املهندس أحمد بن 

س���ليمان بن عبدالعزيز الراجحي، ومعالي وزير 

اإلس���كان األس���تاذ ماجد بن عبدالل���ه بن حمد 

احلقيل(، وأدارها اإلعالمي األستاذ عبدالوهاب 

الفايز، رئيس التحرير وعضو مجلس إدارة هيئة 

الصحفيني السعوديني.

في اجللس���ة الوزارية اخلاصة، اس���تهل معالي 

وزي���ر احل���ج والعم���رة الدكتور محم���د صالح 

ب���ن طاهر بن���نت، حديثه بتق���دمي تعريف موجز 

بال���وزارة وأدوارها، موضحًا أنه���ا هي )نقطة 

الوصل والتواصل( بني: )جميع ضيوف الرحمن 

القادمني م���ن مختلف أنحاء العالم اإلس���المي 

املو�سوعات الرئي�سة حللقات النقا�ش

احلج وعصر 
التكنولوجيا اجلديدة

اإلسكان بني العرض 
والتكلفة

الضيافة والتنمية 
التجارية

رفع مستوى األحياء غير 
النظامية وحتقيق التكامل 

فيما بينها

تقدمي اخلدمات 
العامة واملرافق والبنية 

التحتية واملؤسسات ذات 
النفع العام

حتديث حركة 
املواطنني والزوار

تسهيل عملية 
تسليم املشاريع

تعزيز االتصال 
واالستفادة من 

األصول اللوجستية
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بواس���طة ما ميلك من أجهزة هواتف نقالة أو 

كاميرات تصوير خاصة، وإرس���اله إلى بلده، 

وبالتالي قد ينقل صورة غير صحيحة بس���بب 

بعض األخطاء أو أوجه التقصير التي قد حتدث 

في هذا اجلانب، ومن هنا فإن دور الوزارة هو 

التأكد من أن عملية تش���غيل املس���اكن، عملية 

منظم���ة ومقننة، وذلك من منطل���ق أن الوزارة 

تقوم بحماية الطرف���ني، وذلك بحكم أنها نقطة 

الوص���ل بني احل���اج أو املعتم���ر، أو من ميثله 

من مكاتب ش���ؤون احلجاج )بعث���ة احلج(، أو 

الشركات السياحية أو الشركات املتخصصة، 

والتأكد من أن العقود التي تبرم تعتبر سندات 

تنفي���ذ � كما ذكر معالي وزي���ر العدل في هذه 

اجللس���ة � كما أؤكد أن هن���اك اهتمامًا كبيرًا 

بتوفير الطاقة االس���تيعابية، وذل���ك بالتعاون 

مع الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة واملش���اعر 

املقدس���ة، وذلك ضمن إط���ار االهتمام بالبنية 

التحتية بصفة عامة، ومساكن ضيوف الرحمن 

على وجه اخلصوص، وذلك بتش���ييد مس���اكن 

جديدة للحجاج خارج املنطقة املركزية، وتوفير 

وس���ائل النقل واملواصالت الس���هلة واملريحة 

الت���ي متكن احلاج أو املعتمر من الوصول إلى 

املسجد احلرام، بكل سهولة ويسر”.      

عق���ب ذلك، تن���اول معاليه في مع���رض حديثه 

موضوع )إس���كان ضيوف الرحمن(، وأش���ار 

إل���ى أن هن���اك تاريخًا طوي���اًل وعريقًا جلانب 

إس���كان احلجاج واملعتمرين واالهتمام الكبير 

ب���ه، وأكد أنهم يقوم���ون بالتأكد من أن جميع 

اخلدم���ات التي يحصل عليها احلاج أو املعتمر 

بصفة عامة، وخدمات الس���كن بصفة خاصة، 

يجب أن تكون على مس���توى يعكس ما تتطلع 

إليه اململكة العربية السعودية في اخلدمات التي 

تقدمها لضي���وف الرحمن، منوهًا بضرورة أن 

تتوافر مس���تويات عالية في مساكن احلجاج، 

ال تقل عن أي مس���توى عامل���ي، مؤكدًا وجود 

عملي���ات مراقب���ة ومتابعة للتأك���د من أن هذه 

املس���اكن صاحلة، وتليق باملس���توى املطلوب، 

قائاًل في ه���ذا اخلصوص: “أن���ا أحتدث في 

هذا اجلانب من واقع خبرات س���ابقة وجتارب 

طويلة لل���وزارة في مجال الس���كن، ومنها ما 

يختص مبس���ألة التصريح للمساكن، حيث إن 

كثيرًا من املس���تثمرين في هذا املجال في مكة 

املكرم���ة، يدركون متام اإلدراك أن هناك فئات 

مختلف���ة، وتصاريح خاصة للفنادق، وتصاريح 

أخرى لبعض املباني التي يسكن فيها احلجاج، 

من ناحي���ة الصالحية، وتواف���ر عوامل األمن 

والسالمة وكذلك توافر جميع اخلدمات”.

وأوض���ح معالي الدكتور محمد صالح بننت في 

حديثه االش���تراطات واملواصف���ات التي يجب 

توافره���ا في املباني اخلاصة بس���كن ضيوف 

الرحمن، مشددًا على احلرص الكبير على عدم 

وجود أي نقص أو خلل في عمليات: )التشغيل(، 

أثناء سكن احلجاج أو املعتمرين فيها وإقامتهم 

بها، األمر الذي قد يس���بب تذمرهم وشكواهم 

منه���ا، وقال في ه���ذا الص���دد: “نحن ندرك 

مت���ام اإلدراك أن كل ح���اج أو معتمر يفد إلى 

األراض���ي املقدس���ة، يعتبر مراس���اًل صحفيًا 

عامليًا، وذلك ألنه يقوم بعملية تصوير أي حدث 

اهتمام كبير بتوفير 
الطاقة االستيعابية 

لمساكن الحجاج وبالبنية 
التحتية بالتعاون مع 

الهيئة الملكية لمكة 
المكرمة والمشاعر 

المقدسة
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رؤية ومستقبل 
ثم اس���تعرض معالي وزير احلج والعمرة )رؤية 

ومس���تقبل( اخلدمات التي يحصل عليها ضيوف 

الرحم���ن، وذل���ك خ���الل رده على س���ؤال حول 

لرؤيتها  الذي عرضته “الوزارة”  “الس���يناريو” 
املس���تقبلية لرحل���ة احل���اج واملعتمر ف���ي العام 

1451ه�، وذل���ك ضمن فعاليات الدورة )األولى( 

ملنتدى مكة االقتص���ادي، والتي عقدت في العام 

املنص���رم )1439ه����(، وتطوير البني���ة التحتية 

واالرتقاء مبس���توى اخلدمات، فق���ال معاليه في 

إثراء تجربة الحاج 
والمعتمر والزائر 

بإدراج بعض المناطق 
والمعالم التاريخية في 
المدينتين المقدستين 

في جدول زياراته

هذا الشأن: “لقد سبق وذكرت أن الوزارة تعتبر 

نقطة الوصل بني ضيوف الرحمن ومنظومة احلج 

والعمرة الت���ي تتكون من أكثر م���ن )40( جهة 

حكومية، تضم وزارات وهيئات وإدارات مختلفة، 

باإلضافة إل���ى القطاع اخل���اص، وانطالقًا من 

أهداف رؤية 2030 بتسهيل قدوم املسلمني ألداء 

املناسك، فإننا لو نظرنا إلى اإلجراءات اخلاصة 

بقدوم أي ش���خص ألداء مناس���ك العمرة، جند 

أنها قد تتطلب منه الذهاب إلى كثير من اجلهات 

املتع���ددة واملختلفة، ولتفادي ه���ذه العملية، فقد 

حتسني وإثراء جتربة
 ضيوف الرحمن

ه�������دف حلقة النقاش، ع�������رض آخر التطورات 
لتجرب�������ة احلج والعمرة يف ض�������وء برامج رؤية 
2030، واملب�������ادرات التي تش�������رف عليه�������ا وزارة 

احلج والعمرة..
أما مح�������اور النقاش فكانت: حتس�������ن وإثراء 
جتربة وخدمات ضيوف الرحمن � زيادة أعداد 
ضيوف الرحمن، ومت�������دد التطوير احلضري 
باملنطق�������ة � تطوير املش�������اعر واملناطق األثرية 
خدم�������ة  منظوم�������ة   � باملنطق�������ة  والتاريخي�������ة 

ضيوف الرحمن، من منظور رؤية 2030.



12   العدد الثاني والعشرون - رمضان 1440هـ  

وذلك بإدراج كثير من املناطق واملعالم التاريخية 

في املدينتني املقدستني في جدول زياراته”.

في معرض حدي���ث معالي الدكتور محمد صالح 

بننت، أشار إلى أن تنفيذ تصور “الوزارة” ملناسك 

احلج بعد 12 عامًا، وحتديدًا في العام 1451ه�، 

سيكون عن طريق تطبيق إلكتروني خاص يتوافر 

على الهواتف الذكية وأجهزة احلاسب اآللي، وأن 

ه���ذه اخلطوة في مراحله���ا وخطواتها النهائية، 

وذلك انطالقًا م���ن أن أحد أهداف رؤية 2030، 

هو تس���هيل قدوم املس���لمني إلى أراضي اململكة 

العربية الس���عودية ألداء مناسك احلج والعمرة، 

حي���ث إن هذا اجلانب ال يعد عقب���ة، بل إن هذا 

الهدف يعتبر حرية شخصية لكل راغب في أداء 

املناس���ك، كما مت إبرام ع���دد من االتفاقيات مع 

شركات الطيران الوطنية، ومنها اخلطوط اجلوية 

العربية السعودية، وطيران ناس، لتتمكن من منح 

التأش���يرات لكل من يستوفي املتطلبات املطلوبة 

للقدوم، ول���كل من يرغب ف���ي احلضور كراكب 

“ترانزيت” أو لقض���اء وقت محدد في األراضي 
الس���عودية، ومن ث���م العودة إلى ب���الده. وأكد 

معالي الوزير أن تنفيذ هذه اإلجراءات وتطبيقها 

مت أمتت���ة أو رقمنة هذه اجلزئي���ة كاملة، وقريبًا 

سيتم اإلعالن عن التأش���يرة اإللكترونية اآلنية 

الفوري���ة، وذلك بعد اس���تكمال جميع املتطلبات 

التي يحتاجها القادم لألراضي املقدس���ة ألداء 

املناس���ك، حيث إن هناك اهتمام���ًا كبيرًا بهذا 

األمر، وذل���ك ألن هذه التأش���يرة تعتبر إجراء 

مهمًا جدًا ملرحلة ما قبل الوصول، وتأس���يًا مبا 

يح���دث في كثير من دول العالم في هذا املجال، 

وإننا لو نظرنا إلى املس���لمني في مختلف أنحاء 

العالم، جند أن الفئات التي تس���تطيع أن تنتظر 

ملدة تت���راوح بني 15 – 20 يومًا للحصول على 

التأشيرة للقدوم، تعد فئات قليلة ومحدودة العدد، 

وفي الوقت ذاته لو نظرنا للفئات األخرى بصفة 

عامة، والت���ي تضم الطبيب واملهندس والطالب، 

جند أنه���م يحتاجوا إلى أن يق���رروا احلضور 

في فت���رة زمنية قصيرة، وبالتال���ي يرغبوا في 

احلصول على إجراءات س���هلة وسريعة لتحقيق 

رغبتهم ه���ذه، وأن التصور ال���ذي حتدثت عنه 

في املنتدى الس���ابق فيما يتعلق مبرحلة ما قبل 

الوصول، س���يكون جاهزًا ف���ي القريب العاجل 

� بح���ول الله وقوته � وفيم���ا يختص بإجراءات 

اختيار احل���اج أو املعتمر حل���زم اخلدمات، أو 

أثناء وجوده في األراضي املقدس���ة، فس���تكون 

هناك منصة تسويقية جلميع اخلدمات املتوافرة 

في منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة، ستعمل 

إن شاء الله تعالى قريبًا، وبالتالي فإن أي فندق 

أو س���كن أو حافلة أو وس���يلة نقل ومواصالت 

سيس���تقلها ويرغب في التعاقد معها، س���تكون 

متوافرة له إلكترونيًا بحول الله تعالى، وذلك من 

منطلق أن من أهداف الوزارة تس���هيل القدوم، 

وحتس���ني اخلدمة، حيث إن املنصة لن تتضمن 

ه���ذه اخلدمات إال بعد التأكد التام من جودتها، 

هذا بجانب إثراء جتربة احلاج واملعتمر والزائر، 

توجه لتشييد مساكن 
جديدة للحجاج خارج 

المنطقة المركزية وتوفير 
وسائل النقل والمواصالت 
السهلة والمريحة للمسجد 

الحرام

التقنيات احلديثة 
يف خدمة احلج

هدف�������ت حلق�������ة النق�������اش إلى ع�������رض مناذج 
ناجح�������ة خاص�������ة بالتقنيات املط�������ورة يف مكة 
املكرم�������ة، ومناقش�������ة البرامج واملب�������ادرات التي 
س�������محت بتطويرها، والتقنيات املس�������تقبلية 
الت�������ي ميكن أن تس�������اعد يف رحل�������ة احلج، قبل 

وبعد الوصول إلى األراضي املقدسة. 
كما ناقش�������ت احللقة أيضًا، سبل توسيع نطاق 
استعمال هذه التقنيات الناشئة التي ُاختبرت 

يف مكة املكرمة، لتطبق يف مدن أخرى. 
أم�������ا مح�������اور النق�������اش فكانت: مناقش�������ة 
رحلة احلج والتقني�������ات ذات الصلة على 
مدار ه�������ذه الرحلة � عرض مناذج ناجحة 
لتقني�������ات مت تطويرها للح�������ج والعمرة � 
مناقش�������ة البرامج واملبادرات التي أتاحت 
تطويره�������ا � إمكاني�������ة توس�������يع نطاق هذه 
التقني�������ات لتطبيقه�������ا يف م�������دن أخ�������رى � 

التمويل واالستثمار يف قطاع التقنية.
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وإنزالها ألرض الواقع، قد استغرق وقتًا طوياًل، 

وذل���ك انطالقًا من أن مه���ام “الوزارة” تتضمن 

عملي���ات: )التش���ريع، والتخطي���ط، والتنظي���م، 

والتشغيل، والتطوير(، وهو عمل غير محدد وإمنا 

يتم على جميع األصعدة.

استدامة العمل
كم���ا تطرق معالي وزير احلج والعمرة في حديثه 

منصة تسويقية لجميع 
الخدمات المتوافرة 

للحجاج والمعتمرين في 
منطقة مكة المكرمة 

والمدينة المنورة 
ستعمل قريبًا

جلانب )االس���تدامة في أعمال احل���ج والعمرة، 

وفي جمي���ع مجاالت خدمة ضي���وف الرحمن(، 

وطالب رواد األعمال والغرف التجارية الصناعية 

باملنطقة � ومن واقع العمل املش���ترك � بالسعي 

وب���ذل اجلهود لتغيي���ر بعض املفاهي���م القدمية 

اخلاص���ة مبن يعم���ل في قط���اع خدمات احلج 

والعم���رة واملتعلقة مبفهوم أو مس���مى: )العمل 

املوس���مي(، وذلك بدخولهم كمستثمرين إلنشاء 

قطاع تتصف أعماله باالس���تمرارية والدميومة، 

مؤك���دًا على أن يتوافر ه���ذا العامل في كل من 

يعمل في هذا املجال، وذلك بأن يعمل على مدار 

الع���ام، مطالبًا في الوقت ذاته بأعمال تقوم على 

إستراتيجيات ودراسات مسبقة وتخطيط، وعلى 

برام���ج عمل فعال���ة ولفترات طويلة ومتوس���طة 

باالس���تمرارية  وتتص���ف  امل���دى،  وقصي���رة 

والدميومة، وبخطط اس���تثمارية مثم���رة، قائاًل 

في هذا اخلصوص: “هذا ما نطمح في حتقيقه 

ابتداء من العام الق���ادم بحول الله وقوته، وذلك 

ألن أعم���ال العم���رة تنطلق في بداي���ة كل عام 

هجري وتس���تمر حتى موس���م احلج، وبالتالي 
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قطاع واعد 
وفي خت���ام مداخلته، قال وزي���ر احلج والعمرة: 

“إننا نعيش في عصر يحف���ل بكثير من األعمال 
الكبيرة والواعدة واخلدمات العظيمة لقطاع احلج 

والعمرة، والتي منها على وجه اخلصوص مسألة 

التصني���ع، حيث إن أي حاج أو معتمر يأتي إلى 

هذه الديار املقدسة، يرغب في أن يأخذ معه � في 

العادة � بعض الهدايا املعروفة ألهله في بلده عند 

عودته، مثل سجادات الصالة والطواقي والسبح 

وبعض العط���ور، حيث ميكن للقطاع الذي يعمل 

في مجال الصناع���ة، أن يقوم بتصنيعها محليًا، 

ليفخر احلاج واملعتم���ر بهذه الصناعات الوطنية 

التي تتم في األراضي املقدس���ة، وأطمح في أن 

تهت���م الغ���رف التجارية الصناعي���ة بأماكن بيع 

الهدايا، ألنها متثل س���وقًا كبي���رًا يذخر بحجم 

مبيع���ات كبي���ر، وذلك بن���اء عل���ى نتائج بعض 

الدراسات االقتصادية في هذا املجال”. 

وفيما يتعلق مبس���ألة التأش���يرات اخلاصة بالعمالة 

الت���ي تعمل في الش���ركات واملؤسس���ات التي تقدم 

خدمات احلج والعمرة، أوضح معالي الدكتور محمد 

صالح بننت، أن العمل جاٍر للتنسيق مع وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية بواس���طة جلان متخصصة من 

الطرفني، لضمان حصول هذه الشركات واملؤسسات 

على التأشيرات املطلوبة وبالعدد املناسب.

إثراء التجربة 
عمل املنتدى على توحي���د جهود القطاعني العام 

ف���إن من يعمل في العمرة، س���يكون عمله طوال 

العام، األمر الذي سيتحقق معه مبدأ االستدامة 

في أعم���ال احلج والعمرة، والتي تعني أن يكون 

لدينا استدامة في املوارد البشرية، وتتحقق معه 

االستدامة املالية واالقتصادية، بحيث ال تنحصر 

االس���تثمارات في موسم احلج أو في فترة شهر 

رمض���ان فقط، بل تكون على مدار العام، بهدف 

أن يس���هم هذا القطاع احليوي واملهم في تقدمي 

خدم���ات راقي���ة لضي���وف الرحم���ن، ومن هذا 

املنطل���ق، فإن هناك تنس���يقًا وتعاونًا كبيرًا مع 

عدد من اجلهات، منها إمارة منطقة مكة املكرمة 

والهيئة امللكية ملكة املكرمة واملش���اعر املقدسة، 

للعمل ي���دًا واحدة لتنفيذ ه���ذه اخلطط والرؤى 

والتصورات، التي ستتجس���د على أرض الواقع 

إن شاء الله تعالى”.  

ونادى معاليه، بقيام قطاع يسهم في اقتصاديات 

اململكة، وفي حتس���ني صورتها، حيث إن كل من 

يعمل ف���ي مجالي احلج والعم���رة ميثل اململكة، 

ويجب أن يحرص كل من ينتمي إلى هذا القطاع 

ويعمل فيه، على أن يكون خير سفير وخير ممثل 

للمملكة أم���ام ضيف الرحمن. كما طالب معالي 

الوزي���ر بالبحث ع���ن االس���تفادة االقتصادية، 

وأيض���ًا البحث عن املوارد البش���رية التي تعمل 

في مختلف مجاالت خدمة ضيوف الرحمن.

قريبًا سيتم اإلعالن 
عن التأشيرة 

اإللكترونية اآلنية 
الفورية وذلك بعد 

استكمال جميع 
المتطلبات التي 

يحتاجها القادم ألداء 
المناسك

يتطلب قدوم حش�������ود احلج�������اج واملعتمرين إلى 
مكة املكرمة كل عام، تواف�������ر موارد إدارية ومالية 
وتقني�������ة جزيل�������ة يف كل م�������ن اململك�������ة العربي�������ة 
الس�������عودية والدول التي تف�������د منها هذه الوفود. 
لذلك.. فإن حتقيق مثل هذا املش�������هد احلضري 
يش�������تمل على عملية دورية ال تق�������ف عند حدود 
اململك�������ة فحس�������ب، ب�������ل تعب�������ر حدوده�������ا، عملية 
تتضمن على س�������بيل الذك�������ر ال احلصر معاجلة 
طلب�������ات اس�������تصدار رخص احل�������ج أو العمرة من 
أرجاء العالم، ورس�������م خطط التوجيه والتمويل 
لدعم زوار األراضي املقدس�������ة خالل رحلتهم إلى 
مكة املكرمة، ووضع آليات أمنية مكرس�������ة إلدارة 
الدخول إلى مك�������ة املكرمة واخلروج منها، فضاًل 
عن إدارة احلش�������ود وتقنيات املالحة، الرامية إلى 
إرش�������اد احلركة بن رحاب احلرمن الش�������ريفن. 
ومع تنام�������ي حجم هذا احلدث الس�������نوي مبرور 

الزمن، تنامى كذلك الطموح إلى حتقيق إجناز 
تخطيطي تقني بارع اإلجناز، األمر الذي حّمل 
اجلهات املنظمة للحج على تبني برامج أوس�������ع 

نطاقًا وأكثر تطورًا. 
من ه�������ذا املنطل�������ق، تتناول جلس�������ات هذا احملور 
االس�������تثمارات واالبتكارات الالفتة التي أسفرت 
عنها االس�������تجابة لهذا احلدث العاملي العظيم. 
لتهتم حلق�������ة النقاش األولى مبراجعة املش�������هد 
التقن�������ي يف املنطق�������ة، مس�������لطة الض�������وء عل�������ى 
التقني�������ات التي من ش�������أنها حتس�������ن إدارة احلج 
والعم�������رة، فض�������اًل عن نق�������ل ه�������ذه التقنيات مبا 
يخ�������دم التنمي�������ة احلضري�������ة يف س�������ياقها العام، 
بينم�������ا تعال�������ج حلقة النق�������اش الثاني�������ة احللول 
املبتكرة يف التموي�������ل واإلدارة، التي مت تطويرها 
لدعم وتوجيه احلجاج واالرتقاء برحلتهم ألداء 

مناسك احلج.

احلج.. من منظور مختلف
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واخلاص حتت مظلة واحدة، بهدف اس���تقطاب 

أكبر عدد من املس���تثمرين ورجال األعمال على 

مختلف املس���تويات، وكذلك ق���ام بطرح عدد من 

الفرص االستثمارية باملنطقة في مجاالت: )احلج 

والعمرة، واخلدمات اللوجستية، والبنى التحتية، 

والس���ياحة، والصناعة(.. ومن هذا املنطلق فقد 

بعض املبادرات املبتكرة  اس���تعرض “املنتدى” 

واخلالقة حول احلج، حيث شهدت فعاليات اليوم 

الثاني، جلس���ة نقاش بعنوان: “حتس���ني وإثراء 

جتربة ضي���وف الرحمن”، ش���ارك فيها كل من 

معالي وزير احلج والعمرة، الدكتور محمد صالح 

بن طاهر بننت، ووكيل “الوزارة” لشؤون العمرة 

الدكتور عبدالعزيز الوزان، واملش���رف العام على 

قطاع التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو 

تطبيق إلكتروني 
خاص باإلجراءات 

على هواتف ضيوف 
الرحمن الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر في مراحله 

وخطواته النهائية

امل���داح، والرئي���س التنفيذي لش���ركة جبل عمر 

للتطوير العقاري األستاذ ياسر الشريف، وأدار 

اجللسة األس���تاذ ماهر بن صالح جمال، رئيس 

غرفة مكة املكرمة التجارية السابق. 

وتناول املش���اركون في اجللس���ة التي خصصت 

لتحس���ني وإث���راء جترب���ة ضي���وف الرحم���ن، 

آخ���ر جه���ود تطوير وحتس���ني جترب���ة ضيوف 

الرحم���ن ف���ي ظل رؤي���ة اململك���ة 2030، وذلك 

من خالل اس���تعراض مب���ادرات وبرامج وزارة 

احلج والعمرة، واس���تعرضوا بع���ض اخلدمات 

املقدم���ة لضيوف الرحمن وجتاربه���م ورغباتهم 

وتطلعاتهم، وناقشوا موضوعات تختص بتوسيع 

نط���اق التنمية احلضرية في منطقة مكة املكرمة، 

وتطوير األماكن املقدس���ة، واملواق���ع التاريخية 

واألثرية في املنطقة، وذل���ك من منطلق أن قدوم 

حش���ود احلجاج واملعتمرين إلى مكة املكرمة في 

كل عام، يتطلب توافر موارد إدارية ومالية وتقنية 

في كل من اململكة والدول التي يفد منها احلجاج 

واملعتمرون، لذلك، فإن حتقيق املشهد احلضري 

يتضمن عملية ال تقف عند حدود اململكة فحسب، 

بل تعبر حدودها إلى آفاق أرحب وأوسع وأشمل.

وتناولت اجللسة:

 ممكنات وعوامل حتسني وإثراء جتربة ضيوف 

الرحمن.

 رؤية إستراتيجية لهذا التوجه.

 عوامل جذب املعتمرين.

 آليات حتس���ني وإثراء جتربة ضيوف الرحمن 

ووسائلها.

 استعراض بعض املشاركات الناجحة في هذا 

املجال.
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سعود طيب الله ثراه، قائاًل في هذا اخلصوص: 

“ف���ي وقتنا احلاض���ر، وفي هذا العه���د الزاهر 
املش���رق، يؤكد خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في 

كل جلس���ة ملجلس الوزراء وفي كل لقاء ومناسبة 

على تق���دمي أرق���ى اخلدمات وكل التس���هيالت 

لضيوف الرحمن، بل ويقف حفظه الله، شخصيًا 

على هذه اخلدمات في كل موس���م من مواس���م 

احلج والعمرة ويش���رف عليها إشرافًا مباشرًا، 

وذلك بهدف االرتقاء مبس���توى ه���ذه اخلدمات، 

لك���ي يعود احل���اج واملعتم���ر إلى ب���الده، وهو 

يحم���ل أجمل الذكري���ات واالنطباعات عن رحلة 

عمره هذه، وعن إنس���ان هذا البلد الذي أحسن 

استقباله وضيافته، وتفانى في خدمته”.  

وأض���اف معاليه: “يعد البعد اإلس���المي والبعد 

العرب���ي، من أهم الركائز التي ترتكز عليها رؤية 

اململكة 2030 الطموحة، لصاحب السمو امللكي 

األمي���ر محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز، ولي 

العهد، حيث أصبح للحج والعمرة رؤية وأهداف 

وعلى مس���تويات متعددة في هذه الرؤية، والتي 

تؤك���د أن اململكة ترحب بقدوم جميع املس���لمني 

م���ن مختلف أنحاء العالم، وجميع من يش���هدوا 

أن ال إل���ه إال الله وأن محمدًا رس���ول الله، ولكل 

من هو مس���لم، ودون متييز جلنسية أو جنس أو 

ع���رق أو مذهب، وبدون أي قيد أو ش���رط، وذلك 

من منطلق أن ش���روط صحة احلج هي ش���روط 

ربانية مرتبطة بقداسة املكان والشعيرة، وليست 

شروطًا للمملكة العربية الس���عودية. وأشار في 

وفي الكلمة الرئيس���ية الت���ي ألقاها معالي وزير 

احل���ج والعمرة الدكتور محم���د صالح بن طاهر 

بننت ف���ي حلقة النقاش، تن���اول عدة موضوعات 

ومحاور، منها:

 الرؤية اإلستراتيجية خلدمات احلج والعمرة.

 الرؤية ملستقبل خدمات احلج والعمرة.

 الرؤية لدور الوزارة.

 الرؤية لدور الشركاء.

عناية اململكة
وأكد معالي الوزير أن اململكة تولي أداء مناس���ك 

احلج والعمرة جل اهتمامها، وذلك منذ عهد امللك 

املؤس���س الباني عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن آل 

إبرام عدد من 
االتفاقيات مع 

شركات الطيران 
الوطنية لتتمكن 

من منح التأشيرات 
لكل من يستوفي 

المتطلبات المطلوبة 
للقدوم

بينما ش�������كلت املدن دومًا مراكز مهمة الس�������تقبال 
وتصدي�������ر املس�������افرين والس�������لع واخلدم�������ات، ازداد 
الطل�������ب الي�������وم على النق�������ل احلض�������ري، إلى حد 
غير مس�������بق، نظرًا لتوس�������ع ش�������بكات العوملة، ومنو 
احلرك�������ة والنش�������اط االس�������تهالكي عل�������ى النطاق 
العامل�������ي، األم�������ر الذي يس�������تدعي حتقي�������ق حركة 
سلس�������ة لألف�������راد والس�������لع داخل امل�������دن وخارجها، 
ونظرة ش�������مولية تضم�������ن تنمية متكامل�������ة للبنية 
التحتي�������ة الصلب�������ة والداعم�������ة. وك�������ون أن منطقة 
مك�������ة املكرمة مس�������ؤولة ع�������ن تنقل ما يق�������ارب من 
)9( مالين حاج ومعتمر س�������نويًا، تتطلب املنطقة 

ش�������بكة نق�������ل مترابطة، تش�������مل املطارات وس�������كك 
احلدي�������د والط�������رق وممرات املش�������اة، وألنه�������ا أيضًا 
تقع على ساحل البحر األحمر، فإن حركة السلع 
من وإلى منطق�������ة مكة املكرم�������ة تقتضي تصميم 
ش�������بكة متزامنة ش�������املة من األصول اللوجستية، 
لذلك حظي تطوي�������ر البنية التحتية حتى اليوم، 
باس�������تثمارات هائلة لدعم حركة األفراد والس�������لع 
واخلدم�������ات، مبا يف ذل�������ك حتديث مين�������اء البحر 
األحمر وتوسعة املطارات وتشييد قطار احلرمن 
الس�������ريع ومترو مكة املكرمة. كم�������ا أنه من املتوقع 
أن يحفز اإلع�������الن عن برنامج تطوي�������ر الصناعة 

الوطنية واخلدمات اللوجس�������تية، االستثمار، وأن 
يس�������فر عن حتول القاع�������دة الوطني�������ة الصناعية 
واللوجستية واالقتصادية. كيف ميكن االستفادة 
من هذه االس�������تثمارات يف البنية التحتية إلنشاء 
نظ�������ام لوجس�������تي فعال ومتماس�������ك؟ وكيف ميكن 
جتن�������ب تصميم مش�������اريع بني�������ة حتتي�������ة منعزلة، 
وتعزيز ترابط ومتاس�������ك النظام اللوجستي؟ وما 
دور التقنية والبنية التحتي�������ة الداعمة؟ لتتناول 
أول جلس�������ة حت�������ت ه�������ذا العن�������وان النق�������ل وحركة 
األفراد، بينما ستركز اجللسة الثانية على مناهج 

التطوير النظام اللوجستي حلركة السلع .

النقل واخلدمات اللوجستية
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معرض حديثه إلى ما حبا الله س���بحانه وتعالى 

مكة املكرمة من أعلى درجات الس���لم والس���الم، 

وما تنعم به من أمن وأمان، مشددًا بأن يكون كل 

من يأتي إليها حاجًا أو معتمرًا مساملًا.

وبني معالي الدكتور محمد صالح بننت، أنه ومن 

هذا املنطلق، فقد حرصت اململكة على بذل جميع 

اجلهود وحش���د كل الطاقات في كل عام خلدمة 

ضي���وف الرحمن من حج���اج ومعتمرين وزوار 

للمسجد النبوي الش���ريف، مثمنًا ما مت حتقيقه 

في رؤية اململكة 2030 من منجزات كبيرة، تتمثل 

في توس���عات احلرمني الش���ريفني، ومشروعات 

املش���اعر املقدسة، وش���ق وتش���ييد العديد من 

الطرق وزي���ادة قدراتها وطاقاتها االس���تيعابية 

عامًا بعد عام، ه���ذا بجانب اجلهات والقطاعات 

احلكومية واألهلية التي يتم اس���تنفارها، مشيرًا 

إل���ى أن هناك أكثر من )40( جهة حكومية تقوم 

بالدراسات وتعد اخلطط وجتند طاقاتها وتسخر 

إمكاناته���ا لتقدم خدم���ات مباش���رة للحجاج، 

منوهًا ب���أن جهود الدولة جه���ود ال حتصى وال 

تع���د وال تقدر بثم���ن لتقدمي أقص���ى اخلدمات 

لضي���وف الرحمن، منوهًا بحجم االس���تعدادات 

الت���ي تتم واخلطط التي تع���د، لتوفير كل عوامل 

الراحة لضيوف الرحمن، وتوفير األمن والسالمة 

جلموعهم، قائاًل في هذا الشأن: “لو أخذنا عامل 

الس���المة على س���بيل املثال، ووقفنا على جانب 

م���ن جوانب ما تق���وم اململكة بفعل���ه لكي تتأكد 

أعمال “قطاع الحج 
والعمرة” تتصف 

باالستمرارية 
والديمومة ويجب أن 

تقوم على إستراتيجيات 
ودراسات مسبقة

من س���المة احلجاج، س���نجد توافر أهم وأقوى 

الش���روط التي يجب توافرها في الطائرات التي 

تقوم بنق���ل احلجاج إل���ى األراضي املقدس���ة، 

ومنه���ا عم���ر الطائ���رة االفتراضي وس���اعات 

تش���غيلها وطيرانها، وهل س���بق لها النزول في 

مطارات الس���عودية أم ال؟ وكذلك سنلحظ توافر 

الشروط اخلاصة مبواصفات وسائل نقل ضيوف 

الرحمن من حافالت وس���يارات وخالفه، وكذلك 

اخلاصة مبس���اكن  واملواصفات  االش���تراطات 

احلجاج، والتي تتم بإش���راف عدة جهات، منها 

وزارة احل���ج والعمرة، والهيئة العامة للس���ياحة 

واآلثار، وجلان إس���كان احلج���اج بكل من مكة 

املكرمة واملدين���ة املنورة، األمر ال���ذي يؤكد أن 

الس���المة ترافق ضي���وف الرحمن م���ن حجاج 

ومعتمري���ن وزوار للمس���جد النب���وي، في حلهم 

وترحاله���م، وأينما حل���وا، وأينما ووقتما وجدوا 

في األراضي املقدس���ة، في مس���اكنهم، وخالل 

تفويجه���م لرمي اجلمرات، وفي طرق ووس���ائل 

تنقالتهم في املش���اعر املقدسة وبني مدن احلج، 

وف���ي دخوله���م وخروجه���م للمس���جد احلرام 

واملس���جد النب���وي، وأن جانب الس���المة جانب 

مهم، وهو مثال للجه���ود التي تبذل من قطاعات 

وجه���ات مختلفة، خلدم���ة وفد الل���ه، ومن هذه 

اجلهود الطرق املؤدية للحرم، والتي يتم حس���اب 

طاقاتها االس���تيعابية، مع جتهيز طرق للطوارئ 

ال س���مح الله، هذا باإلضافة إلى إدارة احلشود 

وحساب وتقدير أعداد احلجاج املوجودين داخل 
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تواف���ر حد أدنى من مس���توى ج���ودة اخلدمات 

املقدمة للجميع، في النقل واإلعاش���ة والس���كن، 

بل وفي جميع اخلدمات التي يحتاج إليها، وذلك 

حتى تكون هذه اخلدمات الراقية، ذكرى طيبة في 

ذهن احلاج واملعتمر”.  

وأضاف: “م���ا يخص هذا اجلان���ب أيضًا، هو 

إث���راء جترب���ة احل���اج واملعتمر، وذل���ك بإتاحة 

فرص���ة زيارته لكثير من األماكن واملعالم األثرية 

والتاريخية، والتي تس���هم في اس���تغالل وجود 

احلجاج واملعتمرين لتعريفهم بها، وبالتالي تعمل 

على تخفيف وجود هذه األعداد الكبيرة في داخل 

احلرم في وقت واح���د، خاصة وأن للحرم طاقة 

اس���تيعابية محدودة، وذلك من منطلق أن توفير 

عامل الس���المة حترص عليه اململكة، وتفويجهم 

بطريق���ة آمنة وضمان س���المتهم ف���ي احلرمني 

الش���ريفني، وكذل���ك حتقي���ق رغبات م���ن يأتي 

ألداء ش���عيرة العمرة، في الوق���وف على بعض 

املعالم اإلسالمية، واملواقع الشهيرة في التاريخ 

اإلس���المي، وتهيئته لزيارة ه���ذه األماكن، وذلك 

بتجهيز صاالت اس���تقبال خاص���ة بها، وإعداد 

أفالم وثائقية للتعريف بكل أثر أو معلم، وتوضيح 

تاريخه بطريقة حضارية وشرعية صحيحة، حتى 

ال يق���ع الزائر احلاج في بع���ض البدع التي قد 

يكون منبعها األساس غريزته الدينية وروحانياته 

وبع���ده اجلغرافي ع���ن هذه األماكن املقدس���ة، 

احلرم ف���ي وقت ما، مؤكدًا أن ل���دى “الوزارة” 

مواصفات محددة ومعايير سالمة صارمة تطبق 

على مساكن احلجاج وكذلك على عمليات نقلهم، 

وذلك وفقًا للمقاييس العاملية، مؤكدًا أن عمليات: 

)التروية، والتصعيد ملش���عر عرفات، والنفرة من 

منى ملزدلفة، ورمي اجلمرات، وطواف اإلفاضة(، 

عمليات محسوبة وتتم بدقة عالية، وذلك من باب 

احلرص على س���المة ضيوف الرحمن، وضمان 

أدائهم ملناس���كهم بكل يس���ر وس���هولة، وحتى 

عودتهم لبالدهم ساملني غامنني”.

)3( ركائز
ثم ع���رض معاليه آخ���ر تط���ورات جتربة احلج 

والعمرة، وبعض مب���ادرات “الوزارة” في ضوء 

رؤي���ة 2030، وأش���ار إلى أن الرؤية بالنس���بة 

للح���ج والعمرة تقوم عل���ى )3( ركائز أو أركان، 

أوله���ا: )تس���هيل ق���دوم جميع املس���لمني ألداء 

مناس���ك احلج وش���عائر العمرة، ولكل من يرغب 

في ذلك ويس���توفي متطلباتها الشرعية(، منوهًا 

بأنه ف���ي حال تواف���ر املكان، ووجود ش���خص 

مس���الم، ومستطيع، ومتفرغ تفرغًا تامًا للعبادة، 

ف���إن هذا األمر يعتبر قرارًا ش���خصيًا له، حيث 

إنن���ا في عصر التقنية، ليمكن له أن يقوم بجميع 

اإلج���راءات بواس���طة جهاز هاتف���ه املمول أو 

حاس���وبه، ومن ثم احلضور لألراضي املقدسة، 

دون أن يق���وم مبراجعة أي جهة، وهذا ما تعمل 

“الوزارة” عليه في الوقت الراهن، باإلضافة إلى 
العديد من اإلجراءات واخلطوات التقنية األخرى، 

بجانب توفير معلومات عن اخلدمات التي يحتاج 

إليها احلاج واملعتمر.

وأضاف معالي الدكت���ور محمد صالح بننت في 

هذا اجلانب: “وكذلك حتقيق إمكانية االستمتاع 

بهذه اخلدم���ات املتوافرة، وذلك بتحس���ني هذه 

اخلدمات ورف���ع جودتها ومعاييرها، والتأكد من 

أن تكون أي خدمة تقدم للحاج أو للمعتمر، ذات 

جودة عالية، ومس���توى مرٍض، ومستوى قياسي 

عامل���ي، لتنال رضا احلاج وحتق���ق رغبته، وذلك 

دون التقلي���ل من مس���توى احل���اج أو املعتمر، 

وأيضًا دون النظر ملس���توى دخله، س���واء كان 

دخله عاليًا أو متوسطًا أو منخفضًا، حيث يجب 

مهام “الوزارة” تتضمن 
عمليات )التشريع 

والتخطيط والتنظيم 
والتشغيل والتطوير( 
وهو عمل غير محدد 

ويتم على جميع 
األصعدة
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وأيض���ًا إتاحة بع���ض التجارب الت���ي يجب أن 

يعيشها احلاج، مثل إتاحة الفرصة له لكي يعيش 

في بعض األجواء اخلاصة باملشاعر املقدسة في 

األيام العادية وفي غير مواسم احلج، كأن يقضي 

ليلة في خيمة في مش���عر “منى”، أو في مشعر 

“عرفات” أو في “مزدلفة”، وأن هذه تعد فرصة 
مواتية إلس���عاد ضيوف الرحمن وإثراء جتاربهم 

في مك���ة املكرم���ة واملدين���ة املنورة واملش���اعر 

املقدس���ة، بل وفي طريق الهج���رة وفي الطائف 

والق���رى واملناطق حول مكة املكرمة، ليعيش���وا 

جانبًا م���ن التاريخ اإلس���المي، منوهًا بأن هذه 

تعد فرصة كبرى، وأنه جاري العمل مع القطاع 

اخلاص لتنفيذ بعض هذه املش���روعات وجتهيز 

بعض األماكن واملواقع اآلمنة، التي تس���هم في 

إث���راء جتربة احلاج واملعتم���ر، وتزيد من ثقافته 

وترغب���ه في الع���ودة � هو وأفراد أس���رته � مرة 

أخرى لألراضي املقدسة ألداء شعيرة العمرة”.

القدرات واإلمكانات
عقب ذلك مت عرض فيلم عن تصور احلج والعمرة 

ف���ي عام 1451ه�، وهو عب���ارة عن مقطع فيديو 

سبق وأن نش���رته وزارة احلج والعمرة، يوضح 

تصوره���ا ملناس���ك احلج بعد 12 عام���ًا، والذي 

س���يتم فيه التسجيل في احلج من خالل “تطبيق 

إلكترون���ي”، ويوض���ح أن البطاق���ة اإللكترونية 

ستغني حجاج اخلارج عن الوقوف في اجلمارك 

وقضاء وقت طويل إلنهاء إجراءات دخولهم، عقب 

التنسيق جاٍر مع وزارة 
“العمل” لضمان حصول 
الشركات والمؤسسات 

على تأشيرات العمالة 
المطلوبة وبالعدد 

المناسب

علي���ه معالي الدكتور محم���د صالح بننت، مؤكدًا 

أن العمل في احلج والعمرة ضمن برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن، يضم نح���و )30( جهة، ويقوم 

على قاعدة: )نعمل من الفك���رة.. إلى الذكرى(، 

وذلك لكي تبقى أداء مناسك احلج والعمرة ذكرى 

طيبة في ذهن احلاج واملعتمر، وأشار إلى العمل 

على إس���عاد جميع س���كان العالم اإلس���المي، 

وإن���ه س���يكون هناك )تش���ويق( ألداء مناس���ك 

احلج والعمرة بداًل عن )تس���ويق(، الس���تقطاب 

فئ���ات من اجلامعات، وكذلك متوس���طي الدخل، 

ومس���اعدة الفئات الضعيفة ألداء هذه املناس���ك 

مبس���تويات خدم���ة تبقى ف���ي ذاكرته���م وتعلق 

ف���ي أذهانهم، مع العمل عل���ى تطويرات قدرات 

الطيران الوطني وإمكاناته، ليتمكن من إحضار 

ركاب “الترانزيت”، من املعتمرين والزوار لبعض 

املط���ارات في بالدنا، والقي���ام بنقلهم من مدينة 

ألخ���رى داخل البالد، مؤكدًا ب���أن للمملكة � ولله 

احلمد � اإلمكانات والقدرات على إس���عاد العالم 

اإلسالمي مبا أنعم الله عليها � ولله املنة والفضل 

� من نعم كثيرة، وأنه يجب أن نعكس هذا اجلانب 

جلميع املسلمني، وأن نتعاون معهم، وأن نحرص 

على أن نكسبهم بذكرى طيبة.  

تال ذلك عرض فيلم: )الطريق إلى ثنيات الوداع(، 

الذي أعدته “الوزارة”، وفيه توضيح مرئي ملسار 

ه���ذه الهجرة الش���ريفة وتوثيق ملعال���م طريقها، 

وإتاحته الفرصة لضيوف الرحمن ملشاهدة هذه 

املعالم، ومتكينه���م من تعقب خطى النبي الكرمي 

صل���ى الله عليه وس���لم في هجرت���ه، وذلك منذ 

اخلط���وة األولى، وعبر أكثر من )37( محطة في 

الطريق، وحتى وصوله صلى الله عليه وسلم إلى 

املدينة املنورة.

وفي رد ملعالي وزير احلج والعمرة على سؤال حول 

كيف يرى مس���تقبل قطاع احلج والعمرة؟ وطلب 

امل���اور، كلمة محفزة من معالي���ه للعاملني فيه، 

قال: “انتهز هذه املناسبة ألوضح أن هناك كثيرًا 

من اإلجراءات واآلليات التي س���تتغير في قطاع 

انعكاسات حتس��ني بيئة األعمال 
عل��ى تط��ور املس��تقبل احلضري 

ملنطقة مكة املكرمة

ناقش�������ت احللقة مع معالي الدكتور ماجد بن 
عب�������داهلل القصبي، وزير التجارة واالس�������تثمار 
وزي�������ر الش�������ؤون البلدي�������ة والقروي�������ة املكل�������ف، 
انعكاس�������ات حتس�������ن بيئة األعمال على تطور 
املس�������تقبل احلض�������ري ملنطق�������ة مك�������ة املكرمة، 
وفرص مش�������اركة القطاع اخلاص يف مشاريع 

املنطقة التنموية، وتطوير بيئة األعمال.
هدفت حلقة النق�������اش إلى إعطاء حملة عامة 
عن املش�������اريع التي لم تبل�������غ مرحلة التنفيذ 
الكام�������ل، ومناقش�������ة آلية الش�������راكة املثلى بن 
القطاعن العام واخل�������اص، لضمان التنفيذ 

والتنمية املستدامة. 
وكان�������ت محاور النق�������اش كالتالي: نظرة عامة 
للمش�������اريع الراهن�������ة واملخط�������ط له�������ا، والتي 
تعان�������ي من تأخ�������ر التنفيذ � حتليل األس�������باب 
وع�������رض احلل�������ول إلحي�������اء املش�������اريع � عرض 
الف�������رص والقطاع�������ات اجلاذبة لالس�������تثمار � 

آليات للشراكة بن القطاع العام واخلاص.
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)املمكن���ات اخلارجية للمعتمري���ن، للوصول إلى 

األعداد املستهدفة(، قائاًل: “إن الصورة الذهنية 

للح���اج واملعتم���ر عندما يأتي إل���ى اململكة، تعد 

إح���دى العناصر التي بنيت عليها هذه املمكنات، 

وذلك ألن كل ش���خص يذهب إلى مكان ما، يبدأ 

في وضع ص���ورة ذهنية: ماذا س���يرى؟ وكيف 

س���تكون هذه الرحلة؟ وفي اعتق���ادي أن مركز 

صورة املعتم���ر الذهنية هي البي���ت احلرام في 

مكة املكرمة، والروضة الشريفة باملسجد النبوي، 

وبالتال���ي يجب علينا كمواطنني، وأيضًا كعاملني 

في وزارة احلج والعم���رة، وفي القطاع اخلاص 

كذل���ك، أن نعمل جاهدين إلب���راز هذه الصورة 

للمعتم���ر، ال���ذي � في العادة � تك���ون طموحاته 

وتوقعات���ه عالية ج���دًا عند حض���وره لألراضي 

املقدس���ة، ونرغب في أن يخرج من هذه البالد، 

بأكث���ر من ما كان يطمح في���ه أو كان يتصوره، 

وعلى أن تكون جتربت���ه أفضل مما كان يتوقع، 

وذل���ك انطالقًا م���ن أن الص���ورة الذهنية تعتبر 

واحدة من املمكنات”.

وأكد وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون العمرة، 

العمل على إيجاد البني���ة التحتية القوية، منوهًا 

بارتفاع عدد الش���ركات واملؤسسات التي تقدم 

خدمات العمرة، من نحو )46( ش���ركة ومؤسسة 

إلى نحو )725(، مؤكدًا أن الس���بب في توسيع 

هذه القاعدة، هو الطموح في تقدمي خدمات على 

أفضل املس���تويات، قائاًل ف���ي هذا اخلصوص: 

“ال ميك���ن الوص���ول إل���ى نح���و )30( ملي���ون 

خدمات احلج والعمرة، وذلك بهدف أن جتعل منه 

قطاعًا مس���تدميًا يعمل فيه الكل، وفي اعتقادي 

أن املنضوي���ن اجل���دد للعمل في ه���ذا املجال، 

قد يكونوا في حاجة ماس���ة ملس���اعدة األخوان 

أصح���اب اخلبرات والتجارب الذين يعملون فيه 

منذ سنوات طويلة س���ابقة، األمر الذي بتطلب 

من املس���ؤولني وأصحاب اخلب���رات في الغرف 

التجاري���ة الصناعية باملنطقة، أن يزودوا � ومن 

واق���ع خبراتهم وجتاربهم الس���ابقة � أصحاب 

هذه الش���ركات اجلدي���دة مبعلومات وأس���س 

وقواع���د العمل في هذا القط���اع، وأن ميدوهم 

بأساليب االس���تثمار في مجاالته املتعددة، وأن 

يبينوا لهم أن العمل فيه يحتاج جلهد وصبر لكي 

ينمو ويزداد ويتطور لألفضل، وبالتالي لتتوسع 

أعماله���م، لتحدث لهم قف���زات كبيرة في أعداد 

احلج���اج واملعتمرين الذين س���يقومون بتقدمي 

خدماته���م لهم ف���ي األعوام القادم���ة، في هذا 

القطاع الواعد الذي سيس���تقطب )30( مليون 

معتمر � بح���ول الله تعالى � األم���ر الذي يؤكد 

احلاجة للمزيد من الش���ركات العاملة فيه، وهذا 

ما يجس���د الدور الكبير للقطاع اخلاص، ويؤكد 

املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقه”.

الصورة الذهنية
عقب ذلك، تن���اول الدكتور عبدالعزيز وزان وكيل 

وزارة احل���ج والعمرة لش���ؤون العمرة، املاور 

واملوضوع���ات اآلتي���ة: حتديد فئ���ات املعتمرين 

� فه���م متطلباته���م � جذب ومتك���ني املعتمرين � 

املمكنات اخلارجي���ة للمعتمري���ن، للوصول إلى 

األعداد املس���تهدفة � التمكني من احلصول على 

التأشيرات، وتوفير السهولة لتحقيق هذا الهدف 

� التمكني من اختيار الباقات املناس���بة � تسهيل 

إج���راءات اخلصائ���ص احليوي���ة �الوصول إلى 

شرائح املسلمني املختلفة.

واس���تهل الدكتور عبدالعزيز الوزان حديثه حول 

القصبي: إستراتيجية 
ورؤية مستقبلية 

لمنطقة مكة المكرمة 
شملت األبعاد الثقافية 

واالجتماعية والدينية 
من أجل الجودة ولضمان 

حياة أفضل

االتفاقيات

ش�������هدت فعالي�������ات حف�������ل افتت�������اح “املنتدى”، 
توقي�������ع صاحب الس�������مو امللك�������ي األمير خالد 
الفيصل، مستش�������ار خادم احلرمن الشريفن 
أمير منطق�������ة مك�������ة املكرمة، بحض�������ور نائبه 
صاحب السمو امللكي األمير بدر بن سلطان، 

)4( اتفاقيات هي:
� اتفاقية إلنش�������اء مركز العالم اإلس�������المي يف 

مشروع الفيصلية. 
� اتفاقي�������ة ثانية م�������ع معالي املهن�������دس خالد 
الفال�������ح وزي�������ر الطاق�������ة والصناع�������ة والث�������روة 
املعدنية، إلنشاء مشروع للطاقة الشمسية يف 

منطقة مكة املكرمة. 
� أم�������ا االتفاقية الثالثة، مع معالي وزير احلج 
والعمرة الدكتور محمد صالح بننت، لتشغيل 

الواحة العاملية يف مكة. 
� يف املقاب�������ل مت توقيع االتفاقي�������ة الرابعة مع 
معال�������ي املهن�������دس إبراهيم ب�������ن عبدالرحمن 
العمر، محاف�������ظ الهيئة العامة لالس�������تثمار، 
لتعزيز االس�������تثمارات احمللي�������ة واألجنبية يف 

املنطقة.
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معتم���ر، والقي���ام بخدمتهم بعدد )46( ش���ركة 

فقط، وبالتالي س���تكون الطاقة التش���غيلية لهذه 

الش���ركات املدودة العدد، طاقة عمل جبارة وال 

ميك���ن حتقيقها بأي حال م���ن األحوال، كما مت 

أيضًا إعادة دراس���ة الكثي���ر من اآلليات، وأؤكد 

في هذه املناس���بة على أهمية موضوعي: )النقل 

والس���المة(، وأوضح أنه فيما يختص بالعمرة، 

ق���د مت وضع آلي���ات لنقل املعتمري���ن بحافالت 

ذات مواصفات حديثة جدًا، إضافة إلى املراقبة 

واملتابع���ة الدقيقة، والتي تتلخص في أنه مبجرد 

أن يصل الس���ائق إلى منطقة إركاب املعتمرين، 

يتم � من خالل رقم سجله املدني إذا كان سعوديًا 

أو من معلومات اإلقامة لغير الس���عودي � معرفة 

الفترة التي أخذ فيها قسطًا من الراحة من آخر 

رحل���ة له، ف���إذا كانت الفترة ه���ذه أقل من )8( 

س���اعات، فإنه يتوجب تغيير احلافل���ة أو تبديل 

الس���ائق نفسه، حيث ال ميكن لس���ائق لم يأخذ 

فترة راحة ملدة )8( س���اعات على األقل، أن يقوم 

برحل���ة أخرى، كما أنه ج���اري العمل في الوقت 

الراه���ن على تطوي���ر مراكز اإلرش���اد ومراكز 

اخلدمة الش���املة، بحيث تكون هذه املراكز على 

مستوى مراكز الش���ركات العاملية ومبواصفاتها 

نفس���ها، وبالتالي عندما يدخل احلاج أو املعتمر 

في مركز من هذه املراكز، يتمكن من أن يحصل 

على مس���اعدة املوظفني العاملني في���ه � لو كان 

يحتاج ألي مس���اعدة � وكذلك على املعلومة التي 

يطلبها، وذلك عن طريق أجه���زة إجابات ذاتية، 

د. عبدالعزيز وزان: 
العمل على تطوير قطاع 

العمرة واالنتهاء من 
وضع دليل لحوكمته 

يحوي نحو )180( إجراء

العمرة، يوضح لهم فيه املتطلبات، كما أن هناك 

توجيه���ًا أيضًا بإعداد مطوية تس���لم للمعتمر، 

لكي يلم بجميع األشياء املطلوبة منه، ويدرك ما 

هي اخلدمات التي يجب أن يحصل عليها، وذلك 

قبل وصوله إلى األراضي املقدسة، وهذا كل ما 

يتعلق باملمكنات اخلاصة بالبنية التحتية”.

وفي رده على س���ؤال من ُمحاِور اجللس���ة نّص 

على: “ذكرت ف���ي حديثك إن الوزارة في مرحلة 

اإلعداد، فيما يخص زيادة أعداد الش���ركات، أو 

بتوصيف اخلدمات، واعتق���د أن أغلب احلضور 

يرغب���وا ف���ي معرفة كيف س���يصل الع���دد إلى 

)30000000( معتم���ر؟ وأيضًا ما هي املراحل؟ 

وهل س���يتم هذا اإلج���راء على مراح���ل بواقع 

مرحلة في كل عام؟ وذلك لكي تتمكن الش���ركات 

واجلهات العاملة في هذا القطاع، من أن تخطط 

مع الوزارة لتنفيذ هذه اخلطة”؟ 

قال الدكتور عبدالعزيز وزان: “بالنسبة للعدد 30 

بتوفير مثل ه���ذه األجهزة الذاتي���ة، ثم يغادر 

مراكز اخلدمة الش���املة هذه، وقد متت خدمته 

بأفضل صورة، وهو راٍض متام الرضا”. 

دليل للحوكمة 
وأض���اف الدكت���ور عبدالعزي���ز وزان: “كما 

أن���وه بأن���ه ق���د مت االنتهاء من وض���ع دليل 

حلوكم���ة قطاع العمرة، ويح���وي هذا الدليل 

نح���و )180( إجراء واضحًا، من املس���ؤول 

عنه؟ ما املستندات املطلوبة بالكامل؟ والزمن 

املستغرق، وس���تكون هذه احلوكمة املرجعية 

ل���كل م���ن يعمل في ه���ذا القطاع، وس���يتم 

تخصيص جزء منها لش���ركات ومؤسس���ات 
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الس���امي في الوق���ت احلالي، وم���ن املتوقع أن 

تصدر املوافقات علي���ه والتوجيه بتنفيذه في أي 

وقت، كما أنه من املتوقع � ومن واقع تطبيق نظام 

التأش���يرات اجلديد هذا، والشركات العاملة في 

هذا القط���اع � أن تبلغ أعداد املعتمرين ما نأمل 

فيه ونصبو ونتطلع إليه”.

وفي إجابة له على سؤال: “كيف ميكن أن تساعد 

وزارة احلج والعمرة ش���ركات العمرة للحصول 

على التنوع في اخلدمات، وبالتالي تس���تطيع أن 

تخفض من التكلفة، وحتى تتمكن من أن تتجاوز 

مرحل���ة التحول، إلى مرحل���ة العمل الفعلي، هذا 

جان���ب واجلانب اآلخر، هل م���ن املتوقع أن يتم 

تطبيق نظام التأش���يرات اجلدي���د هذا في العام 

2019 مثاًل”؟ 

لش���ؤون العمرة بقوله:  وأجاب وكيل “الوزارة” 

“فيم���ا يخص الش���ركات واملؤسس���ات املقدمة 
خلدم���ات احلج والعم���رة، فأقول إن���ه من واقع 

لقاءات���ي مع بعض أصحابها، وجدت أن بعضها 

ق���د بدأ يض���ع أقدام���ه على املس���ار الصحيح 

الذي يصل بها إلى ب���ر األمان، وأن بعض هذه 

الش���ركات بدأت ف���ي وضع خارط���ة أو صورة 

ذهنية خاصة به���ا، وكمثال على ذلك، أن إحدى 

الش���ركات قد خصص���ت مرافقًا خاص���ًا لكل 

مجموعة تتك���ون من )50( معتم���رًا، وذلك منذ 

وصوله���م للمطار، وحتى مغادرتهم، يرافقه حتى 

وه���م في الفندق، ويقوم بتلبي���ة احتياجاتهم إذا 

احتاج أحدهم لعالج أو ألي ش���يء آخر، كما أن 

بعض شركات العمرة قد استفادت من خبراتها 

وجتاربها ومن وجود شركات سياحية تابعة لها، 

فبدأت ف���ي إعداد برامج س���ياحية للمعتمرين � 

وذلك باإلضافة لبرامجهم الرئيسة � لتأخذهم في 

رحالت وجوالت إلى مش���عر )عرفات(، وبعضهم 

إلى منطقتي )الهدا والشفا( بالطائف � وإن كان 

التج���اوب ال ي���زال قلياًل في ه���ذا اجلانب � هذا 

باإلضافة إلى أن بعض الش���ركات قد بدأت في 

مرحلة التخصص، وانطلقت للتخطيط الستغالل 

فترات وجود ش���ريحة من بع���ض املعتمرين في 

األراضي املقدس���ة، لتقوم بعقد بعض املؤمترات 

التجارية والفعالي���ات العلمية خالل هذه الفترة، 

وذلك لالستفادة من وجودهم، وبالتالي يكون لها 

شريحة معينة تتعامل معها من املعتمرين، وهذا 

مليون���ًا، أود أن أوضح أن الزيادة فيه س���تكون 

زي���ادة مرحلية، وأن م���ن أهم ممكنات���ه أيضًا 

� باإلضاف���ة إلى الش���ركات واآللي���ات التي مت 

وضعها � هو موضوع )التأش���يرات(، ألنه عندما 

قام���ت الوزارة بدراس���ة موضوع التأش���يرات، 

وج���دت أن هناك اختالفات في ش���ريحة وفئات 

املعتمري���ن، وأن هن���اك رجال أعم���ال، وطالبًا، 

وأس���اتذة جامع���ات، وموظفني، كم���ا أن هناك 

فئ���ة من الناس البس���يطة، وبالتالي ال ميكن أن 

يكون لديك نظام موحد للتأشيرات يتم استيعاب 

هذه األعداد والفئ���ات جميعها، فكان أول توجه 

وأوضح توجه بالنس���بة للتأشيرات، هو أن يكون 

إصداره���ا إلكترونيًا وآليًا، ولك���ي يكون إجراء 

تسليم اجلوازات للسفارات ألخذ التأشيرة ذكرى 

من ذكريات املاضي بإذن الله تعالى”.

)6( تأشيرات
وأض���اف وكي���ل وزارة احلج والعمرة لش���ؤون 

العمرة: “لدينا في الوقت الراهن )6( أنواع من 

التأش���يرات، والوزارة بصدد اعتمادها، األولى 

هي: )تأشيرة األفراد(، والتي يتم االعتماد فيها 

عل���ى املواطن واملقيم في اململك���ة إقامة نظامية، 

حيث س���يكون له احلق في اس���تضافة مجموعة 

محددة األعداد من املعتمرين، يستضيفهم حتت 

مس���ماه أو مبوجب سجله املدني، ليؤدوا مناسك 

العمرة، وقد أثبتت الدراس���ات أنه من املمكن أن 

تستقطب هذه الشريحة نحو )1800000( معتمر، 

كما أن هذه الشريحة، تختلف عن الشريحة التي 

تعمل فيها الش���ركات. وأيضًا هناك: )التأشيرة 

العائلية(، والتي تعني أن يتم التعامل مع العائلة 

كوحدة واحدة أو كمجموعة واحدة وليس كأفراد، 

وذلك فيما يختص برسوم التكرار. كما أنه سيتم 

تفعيل: )تأش���يرة الترانزي���ت(، وذلك عن طريق 

الناقل اجلوي الوطني بهدف دعمه، حيث وجد أن 

نحو )20000000( ش���خص ميرون عبر أجواء 

اململكة، من الشرق إلى الغرب، أو من الغرب إلى 

الش���رق، وأن منهم أعدادًا كبيرة من املسلمني، 

فسيكون هناك تفعيل لهذا النوع من التأشيرات 

للتس���هيل على هذه الفئة م���ن املعتمرين. وهناك 

أيضًا: )التأش���يرة الس���ريعة(، والتي س���تتيح 

للمعتم���ر الذي أدى مناس���ك العم���رة من قبل، 

للمجيء للمرة الثانية وأن يدخل البلد بتأش���يرته 

القدمية، بحيث ميكن أن ميكث لنحو )5( أيام في 

املرة الثانية، كما أوضح أن موضوع التأشيرات 

هذا في مراحله النهائي���ة، ومعروض على املقام 

إيجاد بنية تحتية قوية 
لقطاع “العمرة” 

وارتفاع عدد الشركات 
والمؤسسات التي تقدم 
خدمات العمرة من )46( 

إلى )725(
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م���ا يكرس عملية التخص���ص، وفي هذه احلالة، 

فإن أي ش���ركة تب���دأ في وضع أه���داف وتقوم 

بتحديد ش���ريحة تتعامل معها، فإنها س���تصل 

إلى مس���توى عاٍل من اخلبرات املهنية والتجارب 

العملية بإذن الله تعالى”.

اخلطط املستقبلية 
بدوره، استعرض الدكتور عمرو املداح، املشرف 

العام على قطاع التخطيط والتطوير بوزارة احلج 

والعمرة، في هذه اجللسة املوضوعات التالية:

 تهيئة بيئة األعمال الداخلية.

 جودة اخلدمات.

 إثراء التجربة.

 حتسني بيئة إقامة الضيف.

 حتسني جتربة الضيف اإلثرائية.

 حتسني بيئة األعمال واستثمار التقنية.

 بع���ض التحوالت: حت���ول ف���ي أدوار الوزارة 

)إس���تراتيجي، إش���رافي( � حت���ول ف���ي أدوار 

الشركاء احلاليني.

واس���تهل حديثه بالرد على سؤال حول كيف ينظر 

إلى خطط الوزارة املس���تقبلية � قريبة املدى وبعيدة 

امل���دى � لتطوير األداء وحتس���ني اجل���ودة وإثراء 

جتربة ضيوف الرحمن، وتطوير هذا القطاع، وذلك 

بالتركي���ز ع���ن اجلانب امللي، حي���ث إن الدكتور 

عبدالعزيز وزان حتدث عن اجلانب اخلارجي؟

وق���ال الدكتور عمرو املداح: “أود في البداية أن 

أوضح أن خطة الوزارة لهذا التحول، تنطلق من 

رؤي���ة اململكة 2030، وكم���ا تفضل وذكر معالي 

عداس: “الهيئة الملكية 
لمكة والمشاعر” تسعى 

إلى تحسين جميع 
المجاالت التي تضمن 

استيعاب ضيوف الرحمن 
بما يليق بهذه البقعة 

الشريفة

معتمر في الع���ام 2030، وأن هذا العدد الكبير 

املستهدف، يتطلب منا أن نعيد تعريف املنظومة 

بالكام���ل، وكذلك أن نعي���د تغيي���ر طريقة أداء 

العمل وأس���اليبه، وأن نتعامل مع أش���خاص لم 

نك���ن نتعامل معهم في الس���ابق، وه���ي الفئات 

التي أش���ار إليها معالي الوزير في حديثه، حيث 

ثبت أن نحو 60% ممن يؤدون مناس���ك العمرة، 

ه���م من الفئة ضعيفة الدخ���ل، والذين يأتون من 

القرى واملناطق الريفية من مختلف البلدان، وأن 

هن���اك فئات كثيرة ترغب ف���ي أداء العمرة، وأن 

طبيعة ومكان عملها وأماكن وجودها تس���توجب 

عليها أن يكون قدومها بش���كل محدد، ولتحقيق 

أهدافه���ا، فقد روع���ي في اإلس���تراتيجية التي 

وضعتها الوزارة للوصول لألعداد املطلوبة هذه، 

ضرورة تغيير طريقة التعامل مع املنظومة بشكل 

وزير احل���ج والعمرة، فإن هن���اك )3( محاور 

رئيس���ة لهذه الرؤي���ة الطموحة، وه���ي زيادة 

األعداد، وحتسني األداء، وإثراء التجربة، األمر 

الذي يقوم بخدمة املس���لمني من خارج اململكة 

بشكل مباش���ر، أكثر من خدمة املوجودين في 

داخ���ل اململك���ة، وبالتالي لتع���د رؤية 2030، 

هدية اململكة للعالم اإلس���المي، حيث إن نحو 

)1.6( مليار مس���لم، يتطلع���ون لرؤية 2030 

لتحقيق أهدافهم وتلبية رغباتهم، وذلك مثل ما 

نتطلع نحن لهذه الرؤية، وعند تناولنا للجوانب 

الثالثة، جند أن اإلس���تراتيجية التي يجب أن 

نتعامل معها تبنى على املستهدف، وهو تسهيل 

ق���دوم )15000000( معتمر خالل الس���نتني 

القادمت���ني، والوص���ول إل���ى )30000000( 
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الت���ي تليها، وهي تأهيل العامل���ني، وذلك ألنه مع 

حتس���ني اخلدم���ات، وتواف���ر أفضل قط���ار على 

مس���توى دول العالم، وأفضل مط���ار في العالم، 

وعدم وجود من يقوم باس���تقبال املعتمر بالش���كل 

الالئق، ميك���ن أن يكون كل هذا بال قيمة! لذا فقد 

قامت الوزارة بوض���ع مجموعة املهارات اخلاصة 

بالعامل���ني في منظومة احل���ج والعمرة، وذلك بناء 

عل���ى نطاق العمل، ومنها دبلومات تربوية خلدمات 

احل���ج والعمرة للعاملني في هذا القطاع، بالتعاون 

والش���راكة مع القطاع التعليم���ي، باإلضافة إلى 

جتهيز مركز متخصص لتدريب العاملني وتأهيلهم، 

بحيث أن يكون لدى كل شخص يعمل في منظومة 

احلج والعم���رة، رخصة للعمل ف���ي هذا القطاع، 

وأن تك���ون لدي���ه اخلب���رة والكف���اءة للتعامل مع 

ضي���وف الرحمن، وأن يحقق املعايير واملواصفات 

املوضوع���ة، هذا بجانب متكني الفئات األخرى من 

أداء مناس���ك العمرة، ومنها قطاع املوظفني الذي 

يعد قطاع���ًا كبيرًا، وذلك لكي نس���هم في وصول 

هذه األعداد الكبيرة، وذلك بزيادة أعداد املعتمرين 

القادم���ني من ق���ارات أوروبا، وأوروبا الش���رقية 

وآس���يا الوسطى على س���بيل املثال، ولكي يتحقق 

ذل���ك، فال بد من توافر رح���الت من هذه املناطق، 

ومن هذا املنطلق يتم التنسيق مع القطاع اخلاص 

لتحقيق هذه األهداف.

جتويد األداء 
وأض���اف الدكتور عمرو امل���داح: “وللحديث عن 

كام���ل، وأن ال نتحدث ونعمل ك���وزارة فقط، بل 

من خالل منظومة احلج والعمرة، والتي تش���مل 

ال���وزارة، والقط���اع اخلاص، كم���ا تضم جميع 

اجلهات احلكومية ذات العالقة، األمر الذي يلزم 

التكاتف والتعاون والتنسيق، لتحقيق هدف واحد 

وواضح، ودون ذلك لن نس���تطيع أن نصل لهذه 

األهداف وحتقيقها.

منظومة احلج
ومض���ى املش���رف العام عل���ى قط���اع التخطيط 

والتطوي���ر بالوزارة قائ���اًل: “ل���ذا... فقد أعادت 

الوزارة تعريف إس���تراتيجياتها وصياغة أهدافها 

للعم���ل ضمن هذه املنظومة، ولي���س للعمل كجهة 

واحدة تق���وم بتنفيذ كل ش���يء مبفردها، وتأكيد 

مداح: تعد رؤية 2030 
هدية المملكة للعالم 

اإلسالمي حيث يتطلع 
)1,6( مليار مسلم لها 

لتحقيق أهدافهم 
وتلبية رغباتهم بأداء 

المناسك

العمل ضم���ن منظومة، م���ع اس���تهداف الفئات 

اخلارجي���ة التي لم تأت ألداء مناس���ك العمرة من 

قب���ل، ولديها الق���درة اجلس���دية واملالية على فعل 

ذلك، ولك���ن طبيعة أعمالها ال تس���مح لها باملرور 

بإجراءات طويلة، وذلك انطالقًا من أن الهدف أنه 

إذا قرر الشخص القدوم ألداء العمرة، فإنه ميكن 

له ذلك خالل )10( دقائق، ولهذا الهدف، فإنه عند 

احلديث عن حتس���ني اخلدمات، ف���إن أول خطوة 

تتمثل في وضع املواصف���ات واملقاييس واملعايير 

التي نرغب في الوصول لها، وجتويد وحتس���ني ما 

هو قائم ومتوافر من خدم���ات في الوقت احلالي، 

والتي تش���مل اإلس���كان واإلعاش���ة وغيرها من 

خدمات، وذلك من خالل كثير من الدراس���ات التي 

ُأجريت خالل الس���نة املاضية، لننتقل إلى اخلطوة 
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آليات عمل إث���راء التجربة، فإثراء التجربة يعني 

جتويد األداء، ومن واقع الدراسات، فقد وجد أن 

أعمار نس���بة 70% ممن يأتوا ألداء العمرة، فوق 

س���ن ال� )50( س���نة، وهناك فئة الشباب � على 

سبيل املثال � التي ترغب في أداء العمرة، وترغب 

أيضًا في حتقيق بعض الفوائد واملنافع إلى جانب 

أداء املناسك، األمر الذي يستوجب التنسيق مع 

بعض اجلهات � كالهيئة العامة للرياضة � وأيضًا 

قيام ش���راكة مع القطاع اخل���اص لتحقيق هذه 

األهداف، وذلك بقيام���ه بإعداد بعض املبادرات 

وتنظيم بعض املناس���بات والفعاليات التي ميكن 

لفئة الش���باب االستفادة منها، والتي منها � على 

سبيل املثال � مبادرة طريق الهجرة، والتي تتحقق 

فيها كثير من التجارب الدينية والروحانية املفيدة 

بجان���ب عامل اإلثارة واملغام���رة، هذا باإلضافة 

إلى تفعيل تأش���يرة الترانزيت، والتي من املتوقع 

أن تسهم في زيادة أعداد املعتمرين لتصل لنحو 

)1500000( معتم���ر ف���ي الع���ام األول، ولنحو 

)3000000( معتم���ر في الع���ام الثاني، والتي 

بدورها ستعمل على تس���هيل قدوم أعداد كبيرة 

من ش���ريحة املثقفني ورجال األعمال من جنوب 

شرق آسيا، واملقيمني والعاملني في بعض الدول 

كبريطانيا وأمريكا، حيث ثبت أن )35000000( 

شخص يعبرون أجواء اململكة ذهابًا وإيابًا منهم 

أعداد كبيرة من املس���لمني، حيث ميكن أن نتيح 

لعدد منهم ونس���هل له���م أداء مناس���ك العمرة 

أثناء توقفهم بتأش���يرة الترانزيت في مطار امللك 

“الشريف”: توافق 
التشريعات المؤهلة 

للمستثمرين مع 
المرحلة ووجود صناديق 

متخصصة في الحج 
والعمرة والضيافة 

تكرس لـ )180( صناعة

جتربة مميزة 
من جهته، تناول األستاذ ياسر الشريف، الرئيس 

التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير العقاري:

 منوذج لشراكات الوزارة: )وزارة احلج والعمرة 

وشركة جبل عمر(.

 قطاع الضيافة: )ملة ملستقبل قطاع الضيافة 

مبكة املكرمة واملدينة املنورة(.

 فرص لقطاعات مساندة للضيافة.

 فرص موازية لقطاع الضيافة.

وأكد في معرض حديثه، أن األنظمة والتشريعات 

حتتاج لتس���هيالت وعقد ورش عم���ل متواصلة، 

وأخذ آراء اجلميع، مبا فيهم املطورون العقاريون، 

ألنهم ش���ركاء أساس���يون لنج���اح جتربة احلج 

والعمرة، مشيرًا إلى أن التطوير ليس بناء أبراج 

فقط، بل يجب أن حتظى أهم بقعة إس���المية في 

العالم بتجربة حياتية مميزة.

ورّكز الش���ريف على أن 20% فقط مما يستهلكه 

املعتمرون يذهب فق���ط داخل البالد، أما بقية ما 

يدفعونه فيذهب إلى السماسرة في بلدانهم األم، 

مبينًا أن التش���ريعات املؤهلة للمستثمرين يجب 

أن تتوافق مع املرحلة، وأن تكون هناك صناديق 

متخصص���ة في احلج والعمرة والضيافة، تكرس 

ألكثر من )180( صناع���ة، وأن تعمل الوزارات 

بشكل متكامل وتنسيق ناجح وفّعال بني مختلف 

اجلهات التشريعية. 

ودعا إل���ى إيجاد لوائح تنظيمية موحدة بالقطاع 

اخل���اص للتعامل مع املس���تثمر املل���ي حاليًا 

عبدالعزي���ز الدولي بجدة، وذل���ك بتجويد األداء 

وحتسني اخلدمات”.

ف���ي خت���ام حديثه، أك���د الدكتور عم���رو املداح، 

املش���رف العام عل���ى قطاع التخطي���ط والتطوير 

بوزارة احل���ج والعمرة، توافر فرص لش���راكات 

إس���تراتيجية جيدة مع القط���اع اخلاص، ومنها 

من���وذج )قط���اع الضيافة بجبل عم���ر(، وأوضح 

أن وزارة احل���ج والعمرة وقّعت اتفاقية لتحس���ني 

السكن على املس���توى العاملي، وبإجراءات رقابية 

متقدمة، مؤكدًا أنها أصبحت تعمل ضمن منظومة 

متكاملة للحج والعمرة تش���مل القطاعني اخلاص 

واحلكومي، وقال: “إننا في حاجة إلى رواد أعمال 

وأصحاب أفكار ومبادرات للش���راكة مع الوزارة 

ف���ي تقدمي اخلدمات، بحي���ث أن يكون ما يجمعنا 

هو تقدمي اخلدمة وتقدمي السعودية بشكل رائع”.
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والتي تتماش���ى م���ع رؤية اململك���ة 2030، كما 

تسعى “الهيئة” إلى حتسني جميع املجاالت التي 

تضمن استيعاب ضيوف الرحمن مبا يليق بهذه 

البقعة الشريفة واملساهمة في تطويرها بالتعاون 

مع الوزارات املعني���ة، وذلك من منطلق أنها تعد 

الكيان املس���ؤول عن االرتقاء باخلدمات املقدمة 

ألهال���ي مكة املكرمة وضي���وف بيت الله احلرام، 

حيث تتمي���ز مكة املكرمة بطاب���ع روحاني فريد 

وإرث اجتماع���ي عريق، وعليه فإن عملية التطور 

احلضري في املدينة املقدسة يجب أن تراعي هذه 

املي���زة، مفيدًا أن حداثة إنش���اء “الهيئة”، جعل 

من س���ن رؤية طويلة املدى وإستراتيجية واسعة 

النطاق ملس���تقبل مدينة مكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة وحتس���ني منط حياة س���كانها وجتربة 

زوارها، أولوية رئيسية لها خالل األشهر املقبلة.

وف���ي ختام حديثه أكد الرئي���س التنفيذي للهيئة 

امللكية ملدينة مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة، أن 

“الهيئة” س���تعمل خالل الس���نوات القادمة على 
تنفيذ اخلطة اإلس���تراتيجية إلى جانب عدد من 

املوضوعات الهيكلية، التي تش���مل إدارة احلرم 

املكي وإدارة النقل العام والطرق وإدارة املرافق 

العامة، بالش���راكة والتنس���يق مع اجلهات ذات 

العالقة، كما ناقش ال���دور املوري الذي تؤديه 

“الهيئة” لوضع إس���تراتيجية التطور احلضري، 
وذلك ضمن عملية التح���ول الهادفة إلى االرتقاء 

بجمي���ع اخلدمات املقدم���ة في املدين���ة، خلدمة 

ساكنيها وضيوفها الكرام.

والعاملي مستقباًل، بحيث يتعامل مع جهة موحدة، 

إضاف���ة إلى عرض الفرص وتس���ويقها، وإجراء 

دراس���ات اقتصادية ودراس���ات ج���دوى فيها، 

وشراكات فيها التزامات قانونية واضحة ومرنة.

وفي خت���ام حديثه، أش���ار ياس���ر الش���ريف 

إل���ى إمكاني���ة حتقي���ق ه���دف ال�وص���ول إلى 

م���ن ضي���وف  زائ���ر  ملي���ون   )30000000(

الرحم���ن بحل���ول عام 2030، وذل���ك من خالل 

حتسني التش���ريعات واللوائح في اململكة، وعبر 

تبني ثقاف���ة احلوار املفتوح والنق���اش املتبادل 

مع املطورين العقاريني، والش���ركات الصغيرة 

واملتوس���طة، وذلك لكونها ركن أصيل ومحوري 

في خلق جتربة حج ناجحة.

رؤية إستراتيجية 
شهدت فعاليات اليوم الثاني من أيام “املنتدى”، 

عقد لقاء مفتوح مع الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية 

ملدينة مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة، املهندس 

عبدالرحمن ب���ن فاروق عداس، حتدث خالله عن 

الهيئة ودورها في قيادة التطور احلضري ملدينة 

مكة املكرمة، وفيه بني املهندس عداس أن الهيئة 

امللكي���ة ملدينة مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة 

أنش���ئت بأمر ملكي كرمي في شهر رمضان من 

العام املنصرم 1439ه�، ويترأس مجلس إدارتها 

ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز، لتكون اجلهة املسؤولة عن 

تش���كيل الرؤية اإلستراتيجية ملدينة مكة املكرمة، 

السليماني: إطالق 
أول صندوق استثماري 
للشركات الناشئة ذات 

االبتكارات والتقنيات 
المتقدمة يخدم قطاعي 

الحج والعمرة برأسمال 
)40( مليون ريال
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طفرات منو 
م���ن جانب���ه، حت���دث معال���ي وزي���ر التجارة 

واالس���تثمار وزير الش���ؤون البلدي���ة والقروية 

املكل���ف الدكتور ماج���د بن عبدالل���ه القصبي، 

ف���ي حلقة نقاش خاصة أقيم���ت ضمن فعاليات 

“املنتدى”، حملت عنوان: “انعكاس���ات حتسني 
بيئ���ة األعمال عل���ى تطور املس���تقبل احلضري 

ملنطقة مكة املكرمة”، عن كيفية تأثير االستدامة 

والتنمي���ة احلضرية على بيئة األعم���ال واألداء 

االقتصادي، وق���ال معالي الدكت���ور القصبي: 

“إن وزارة الش���ؤون البلدية مس���ؤولة عن رحلة 
كاملة في مشاريع البنية التحتية في جميع مدن 

اململك���ة، بدءًا من التصمي���م والتخطيط وصواًل 

إلى التنفيذ واإلش���راف والصيانة وإلى الرقابة 

واملتابعة، باإلضافة إلى إدارة املدن من خدمات 

وإصدار التراخيص.

ونوه معاليه بأن املدن الس���عودية شهدت طفرات 

منو بوتيرة متس���ارعة جدًا، واتس���عت جغرافيًا 

بش���كل أفقي وطولي، وأن هذا ق���د كلف تغطية 

أمني���ة وخدمية وبنية حتتي���ة، ولكن لم يكن هناك 

زيادة في اخلدمات كمًا ونوعًا، ومن الطبيعي أن 

النمو الذي يسبق اخلدمات البد وأن يحدث خلاًل.

وأش���ار الدكتور ماجد القصبي إلى أن القطاع 

البلدي في اململكة يعم���ل به )80( ألف موظف، 

وُرصدت له ميزانية )25( مليار ريال س���عودي، 

باإلضافة إلى )10( مليارات من ميزانية التحول 

ف���ي هذا العام 2019م، وأن هذا القطاع يتكون 

م���ن )268( بلدية و)17( أمانة، مؤكدًا أن مهام 

تطوير “تقنيات رقمية” 
لخدمة ضيوف الرحمن 

بالتعاون مع “الحج 
والعمرة” 

املقدس���ة مكة املكرمة )3( مليار ونصف املليار، 

ومدينة جدة )2( مليار ونصف املليار، والطائف 

)2( مليار و)200( ألف ريال.

ونوه معاليه إلى أن العالم يش���هد موجات تغير 

وحتول نحو التعامالت االفتراضية، وش���دد على 

ض���رورة مواكبة هذا التطور م���ن خالل تفعيل 

التح���ول الرقمي مع اعتماد البنية التحتية للمدن 

الذكية، وأشار إلى أن القطاع البلدي يعمل على 

تطوير برنامج كامل للتشاركية من أجل حتسني 

جتربة املواطن واملواطنة في املدن، بحيث تكون 

جتربة ذكية واحلصول على اخلدمة بأسلوب راق 

وس���ريع، كما أكد معالي الوزير على أن وزارة 

البلدي���ة أعدت إس���تراتيجية ورؤية مس���تقبلية 

شملت كل األبعاد الثقافية واالجتماعية والدينية، 

وش���ملت منطق���ة املكرمة من أجل ج���ودة حياة 

أفض���ل ودور أكبر للقطاع اخلاص، وحتس���ني 

املش���هد البصري مبعاجلة ظاهرة العشوائيات، 

حي���ث تعمل ال���وزارة على تنفيذ عدة مش���اريع 

في منطقة مك���ة املكرمة، منها مش���روع إعادة 

تأهي���ل األحياء الس���كنية مبيزاني���ة بلغت نحو 

)100( مليون ريال، ومشاريع معاجلات التشوه 

البصري، مببلغ )453( مليون ريال.

وح���ول قطاع املنش���آت الصغيرة واملتوس���طة، 

أش���ار معالي الدكتور ماجد القصبي إلى وجود 

أكبر معرض امتياز جتاري في الشرق األوسط 

يقام ف���ي مدينة جدة لدعم املنش���آت الصغيرة، 

وأك���د على رصد الدولة ملبل���غ )12( مليار ريال 

هذا القطاع البلدي كبيرة ومتشعبة، ويستهدف 

بجان���ب االرتقاء بج���ودة اخلدمات، إش���راك 

القطاع اخل���اص والتش���جيع عل���ى التعاون 

والتشاركية مع اجلهات احلكومية، ورفع كفاءة 

تنفيذ مش���اريع البنية التحتية، مؤكدًا على أن 

إجمالي املش���اريع املعتمدة ف���ي البلدية خالل 

الع���ام احلالي وصل���ت إلى )8( ملي���ار ريال 

س���عودي، موزعة على النحو التالي: العاصمة 
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البحرية، بحيث يتاح للمواطنني االستفادة منها 

مجانًا”، مش���يرًا إلى أن محور التنمية الرئيسي 

في جدة، هو البنية التحتية ومدى تطورها، وأن 

مناطق شرق جدة لها أولوية التنمية واملشاريع، 

بسبب نقص اخلدمات األساسية فيها، وإلى أن 

األولوية في مش���اريع البنية التحتية تتجه صوب 

هذه املناطق الشرقية.

وأوضح التركي عزمه إنش���اء إدارة لالستفادة 

من النفايات، قائاًل في هذا الصدد: “نس���ترجع 

الي���وم ما بني 20-30% من قيم���ة النفايات عن 

طريق التدوير، ونهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 

50%”. وأش���ار إلى حتويل وكالة االستثمار في 

أمانة جدة إلى وكالة االستثمار وخدمة املجتمع، 

وذلك ألن االس���تثمار ال���ذي ال يخدم املجتمع ال 

ميكن أن ينجح.

متجر إلكتروني
ش���هدت جلس���ات اليوم األخير للمنتدى، حلقة 

نق���اش بعن���وان: )التقنيات احلديث���ة في خدمة 

احل���ج(، برعاية ش���ركة وادي مكة لالس���تثمار 

التابع���ة جلامعة أم القرى، حت���ّدث فيها كل من 

املهندس هش���ام بن س���راج حمامي، مستشار 

وزير احلج والعمرة املش���رف الع���ام على تقنية 

املعلوم���ات بال���وزارة. والدكت���ور فیصل عالف 

الرئی���س التنفیذي لش���ركة وادي مك���ة للتقنیة. 

والدكتور بسام مظفر، الرئيس التنفيذي لشركة 

رؤية اخلبراء االستشارية. واملهندس ولید مطیر، 

الرئیس التنفیذي لش���ركة االتصاالت السعودیة 

املتخصص���ة. وأدار احللقة املهن���دس خالد بن 

عبدالغني س���لیماني، رئیس مجلس إدارة شركة 

وادي مكة لالستثمار.

وأك���د اخلبراء خالل جلس���ة النقاش على أهمية 

توظی���ف التقنیات ومتكین الش���باب من تطویر 

قطاع احل���ج والعم���رة، وتناولوا س���بل تعزیز 

االس���تثمار في الش���ركات التقنیة الناشئة التي 

تخدم هذا القطاع، حيث حتدث املهندس هشام 

حمامي مستش���ار وزیر احلج والعمرة واملشرف 

العام عل���ى تقنیة املعلومات، ع���ن البرامج التي 

قامت “الوزارة” بطرحها لتشجیع الشباب على 

املساهمة في تفعیل التقنیات احلدیثة في خدمات 

احلج والعمرة، وكش���ف عن أن الش���هر املقبل 

لدعم املنش���آت الصغيرة واملتوسطة، وأن هناك 

قروضًا منحت للمس���تفيدين مبليارات الرياالت، 

ومت تقدمي مبادرات متويل لنحو )485( منش���أة 

واعدة، كم���ا قمنا بإعادة هيكل���ة برنامج كفالة 

وزي���ادة رأس ماله، هذا باإلضاف���ة إلى تفعيل 

نظام التأش���يرات الفورية، وأك���د على أن أكبر 

جن���اح حتقق في الفترة احلالية هو التش���اركية 

والتعاون بني الوزراء واجلهات احلكومية وثقافة 

روح الفري���ق الواح���د، حيث ال���كل يعمل ألجل 

خدمة املواطن.

وتطرق في حديثه جلانب: “اس���تقطاب االستثمار 

األجنبي”، وأكد على حاجة الدولة للخبرات الدولية 

في مجاالت كثيرة، وق���ال: “نعمل على فتح أبواب 

االستثمار وحتس���ني البيئة بشكل أفضل” وأشار 

إلى أن هناك استثمارات نوعية مثل النفايات الطبية 

نحتاج ملستثمرين أجانب لديهم اخلبرة واملعرفة.

واختتم معالي وزير التجارة واالس���تثمار وزير 

الش���ؤون البلدية والقروية املكلف الدكتور ماجد 

ب���ن عبدالله القصب���ي، حواره بذك���ر مجموعة 

من مبادرات وزارة التجارة واالس���تثمار، مثل: 

)مرك���ز اس���تعداء املنتج���ات املعيب���ة، وحتفيز 

التجارة اإللكترونية، ومكافحة الغش والتس���تر، 

وتطوير مركز بالغ موحد للمستهلك(.

مشروعات جدة
من جهة أخرى، كشف معالي أمني محافظة جدة 

األستاذ صالح التركي، خالل مشاركته في لقاء 

خاص في إحدى جلسات “املنتدى”، عقدت في 

يومه الرابع واألخير، عن مش���اريع تطوير النقل 

في محافظة جدة، واألس���باب التي تعيق إنشاء 

مترو أنفاق فيها، مؤكًدا أن “املترو” غير مناسب 

لطبيع���ة جدة ف���ي الوقت احلالي، وذلك بس���بب 

وجود مش���كلة املياه اجلوفية الهائل���ة، والتكلفة 

العالي���ة لنزع امللكيات، وأن مش���اريع النقل في 

جدة س���تركز على احلافالت والنق���ل الترددي، 

وقال: “سننشئ خالل الفترة املقبلة نفقني و)6( 

كباري حلل مشكالت النقل في جدة”. 

وحول مش���روعات الواجه���ة البحرية لكورنيش 

“جدة” ومعيق���ات تنميتها وتطويرها، قال: “لقد 
مت هدم املش���اريع التي أقيم���ت على البحر بعد 

انقضاء عقود إيج���ار األرض، وذلك ألنها بنيت 

على أس���اس املنفع���ة اآلنية، ول���م تعد صاحلة 

لالستخدام بعد انتهاء العقود، وحيث يشترط على 

املشاريع الساحلية أن تكون على غرار الواجهة 

تأسيس متجر لتطبيقات 
خدمة الحاج والمعتمر 

سيخلق ثورة تقنية في 
العالم اإلسالمي
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سيشهد تدشین تطبیقات جدیدة للحج والعمرة، 

باإلضافة إلى عدد من التطبیقات احلكومیة.

وأوضح الدكتور فیصل عالف، الرئیس التنفیذي 

لش���ركة وادي مكة للتقنیة، التابع���ة جلامعة أم 

الق���رى، أن اجلامعة � وبالتعاون مع وزارة احلج 

والعمرة � قد استثمرت في املوارد التي متتلكها، 

من أراض جتاوزت قيمتها املالیة ال� 10 ملیارات 

ریال، وقوة بش���ریة ضمت ما یزی���د على ال� 7 

آالف عضو هيئ���ة تدریس، وأكثر من 100 ألف 

طال���ب وطالبة، لتأس���يس هذه الش���ركة بهدف 

حتسین التجارب التقنیة في القطاع، مشيرًا إلى 

أن توجه الش���ركة بتفعیل قیمة التقنیات احلدیثة 

ف���ي قطاع احلج والعمرة، جاء بس���بب خبراتها 

الت���ي تؤهلها للقیام بهذا الدور، وأنها تعكف في 

الوقت احلالي على توعیة الش���باب بأهمية قطاع 

احلج والعمرة، واملقومات االس���تثماریة الهائلة 

التي ميتلكها، مؤكدًا حرص الشركة على تعزیز 

الشراكة والتعاون مع وزارة احلج والعمرة، من 

خالل متكین الشباب لتطویر املزید من التقنیات 

املبتكرة التي تخدم هذا القطاع.

من جانبه، أش���ار الدكتور بسام مظفر، الرئیس 

التنفیذي لشركة رؤیة اخلبراء االستشاریة، إلى 

وج���ود فجوة بی���ن االحتیاج���ات التقنیة لقطاع 

احلج والعمرة، وبني ما یتم طرحه من الشركات، 

مبینًا أن الفجوة تكمن في االستشارات وتقدیم 

البیان���ات التي یجب أن یتم على أساس���ها بناء 

وتطویر البرامج، مثل ربط قواعد البیانات عالیة 

األداء بأنظمة “إنترنت األش���یاء”، وحتلیل عدد 

احلش���ود والكثافات املختلف���ة في احلج، وكیفیة 

ربطها بأنظمة التفویج.

أم���ا املهندس ولی���د مطیر، الرئی���س التنفیذي 

لشركة االتصاالت الس���عودیة املتخصصة، فقد 

سلط الضوء على منو عدد احلجاج واملعتمرین، 

ومواكبة الش���ركات لذلك، حیث قامت بإنش���اء 

شركة متخصصة لتشغیل كل اجلهات احلكومیة 

وغيرها في موس���م احلج، وربطها ببعضها من 

خالل عملیات تشفیر عالیة السرعة.

وخالل حلق���ة النقاش أعلن املهن���دس خالد بن 

عبدالغني س���ليماني رئیس مجلس إدارة شركة 

وادي مك���ة لالس���تثمار، عن تطلع “الش���ركة” 

بالتع���اون مع وزارة احل���ج والعم���رة، لتطوير 

التقنيات الرقمية خلدم���ة ضيوف الرحمن. كما 

تضمنت احللقة إعالن تأس���يس متجر لتطبيقات 

خدمة احلاج واملعتمر س���يخلق ث���ورة تقنية في 

العالم اإلسالمي. واإلعالن عن إطالق “الشركة” 

ألول صندوق اس���تثماري س���عودي للش���ركات 

الناش���ئة امللي���ة والدولي���ة ذات االبت���كارات 

والتقنيات املتقدمة، يخدم قطاعي احلج والعمرة 

برأس���مال )40( مليون ريال، وذلك بالش���راكة 

مع الشركة السعودية لالستثمار اجلريء، وهي 

ش���ركة حكومية وإحدى مب���ادرات خطة حتفيز 

القطاع اخلاص. 

وأوض���ح أن الصندوق اخل���اص بتقنيات احلج 

والعم���رة يعد الثال���ث، مضيف���ًا أن هناك )3( 

صناديق استثمارية، أغلق األول وقد بلغ حجمه 

)10( ماليني ريال، واس���تثمر في )8( شركات، 

فيما اس���تثمر الصندوق الثاني في )12( شركة 

حت���ى اآلن منذ إطالقه، و يعتبر صندوق التمويل 

األساسي األولي للشركات الناشئة. 

وأش���ار “الس���ليماني” إلى أن الصندوق يركز 

اس���تثماراته في مج���االت “إنترنت األش���ياء، 

والنقل، وإدارة احلشود، والتكنولوجيا الصحية 

واملالية، واملش���اريع التي  تخدم أهداف التنمية 

والتصمي���م  النمذج���ة  وأيض���ًا  املس���تدامة، 

التكنولوج���ي”، كما يخدم “تطوي���ر تكنولوجيا 

اإلعالم والتوعية، والتأهيل واخلدمات الصحية، 

وخدمات ذوي االحتياج���ات  اخلاصة، واحلركة 

والتفويج، باإلضافة إلى اإليواء والسكن”. 

وأوضح أن الصندوق لم يغفل أيًضا االستثمار 

في: “تقنيات األمن والسالمة، و جتارة التجزئة، 

واإلعاش���ة، واخلدم���ات اللوجس���تية، وخدمات 

االس���تعالم والترجمة”، وغيره���ا من اخلدمات 

املقدم���ة للحاج واملعتمر  ط���وال رحلته، بدًءا من 

التس���جيل للقدوم وحتى مغادرته اململكة، مؤكدًا 

احل���رص عل���ى اس���تقطاب الش���ركات التقنية 

الناش���ئة  من جميع أنحاء العالم، والتي سيرتكز 

عملها على تطوي���ر تقنيات قطاع احلج والعمرة 

عن طريق برنامج “االنتقال السلس”  بالشراكة 

م���ع الهيئ���ة العامة لالس���تثمار، األم���ر الذي 

سينعكس على توفير العديد من الوظائف خلدمة 

القطاع امللي.

معرض إسالمي
من جهته، أعرب رجل األعمال عبدالرحمن فقيه، 

خالل كلمة له مبناسبة اختياره شخصية املنتدى، 

عن أمله في إنش���اء معرض إسالمي للصناعات 

اإلس���المية، يع���رض فيه احلج���اج واملعتمرون 

معروضاتهم م���ن املنتجات الصناعية والزراعية 

واملعدات امليكانيكية، على أن يكون مبثابة ملتقى 

للحج���اج القادمني للحج والعم���رة، وفيه تتفاعل 

عروضهم وخدماتهم، ويتناولون مع س���كان مكة 

املكرمة جمي���ع اخلدمات التجاري���ة والصناعية 

والزراعية. وقد علق سمو األمير خالد الفيصل، 

عل���ى ذلك، مؤك���دًا أن املعرض س���يكون ضمن 

مشروع “الفيصلية”.



جدة: الرفادة

ورش عم�ل ون�دوات ودورات تدريبية متنوعة قدمها مس�ؤولون وخبراء ومستش�ارون 

ومختص�ون، باإلضافة إلى )100( جهة مش�اركة، تمثل )13( مج�ااًل تجاريًا وخدميًا مختلفًا 

تق�وم بتقدي�م خدماته�ا لضي�وف الرحم�ن م�ن حج�اج الخ�ارج والداخ�ل، تضمنته�ا 

فعاليات )ملتقى ومعرض تجهيزات الحج 1440ه�(، الذي نظمه المجلس التنس�يقي 

لمؤسس�ات وش�ركات خدم�ة حج�اج الداخل، وأُقي�م ألول م�رة في المملك�ة برعاية 

وزارة الح�ج والعم�رة، خ�ال الفترة من 10 – 12 ش�عبان 1440ه�، بفن�دق “هيلتون” جدة، 

بمش�اركات واس�عة لعدد م�ن الجه�ات الحكومية واألهلي�ة العاملة ف�ي منظومة 

الح�ج والعمرة، ويع�د المعرض األول الذي يجمع بين مؤسس�ات الطوافة وش�ركات 

ومؤسسات خدمات الحج والقطاعات التجارية والصناعية الداعمة لها.

ملتقى ومعرض تجهيزات الحج األول لعام 1440هـ

ملتقيات

شاركت “الهيئة 
التنسيقية” بجناح في 

المعرض المصاحب 
وشكل منسوبو أرباب 
الطوائف حضورًا في 

مختلف الفعاليات

شاركت فيه “الهيئة التنسيقية” وضم فعاليات متنوعة
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يعد المعرض األول الذي يجمع بين 
مؤسسات الطوافة وشركات ومؤسسات 

خدمات الحج والقطاعات التجارية والصناعية 
الداعمة لها

ش���اركت “الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف” بجناح متميز 

ف���ي املع���رض املصاحب لفعاليات “امللتقى” وش���كل رؤس���اء ونواب 

ومنس���وبو املؤسس���ات حضورًا في مختلف الفعاليات، باإلضافة إلى 

جناح خاص بالنقابة العامة للس���يارات، في هذا “امللتقى واملعرض”، 

الذي مّثل فرصة مناسبة للمبدعني واملخترعني والرياديني الستعراض 

أفكارهم وع���رض منتجاتهم أمام مقدمي خدمات احلجاج من مديرين 

ومالك ومطوفني ومس���تثمرين في قطاع احلج، حيث ُأتيحت لهم فرصة 

املش���اركة وتقدمي األفكار واملنتجات اجلديدة التي تس���هم في تطوير 

اخلدم���ات املقدم���ة لضيوف الرحم���ن واالرتقاء بها، مب���ا يتوافق مع 

رؤي���ة اململكة 2030، وف���ي الوقت ذاته حتقق أه���داف برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن الذي تتضمنه ه���ذه الرؤية الطموحة، والذي تضطلع 

31   العدد الثاني والعشرون - رمضان 1440هـ  



32   العدد الثاني والعشرون - رمضان 1440هـ  

)200( ش���ركة ومؤسس���ة من مقدم���ي اخلدمة 

حلجاج الداخل واخلارج ومكاتب اخلدمة التابعة 

لها، إضافة إلى )200( مطبخ لإلعاش���ة، لعرض 

منتجاتها وخدماتها، كم���ا تبنى امللتقى “برنامج 

صفقات املبدع���ني”، وذلك انطالقًا من أن خلدمة 

حج���اج الداخل واخلارج، مكانته���ا املتميزة في 

منظومة اخلدمات املقدمة جلميع ضيوف الرحمن 

بصفة عامة.

حفل االفتتاح والتدشني
دشن صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل، 

مستشار خادم احلرمني الش���ريفني أمير منطقة 

مك���ة املكرمة رئيس جلنة احل���ج املركزية، بتاريخ 

“امللتقى واملعرض”  1440/08/10ه�، فعاليات 

وذلك بحض���ور نائب أمير منطق���ة مكة املكرمة، 

صاحب الس���مو امللكي األمير بدر بن سلطان بن 

عبدالعزيز، ومعال���ي وزير احلج والعمرة الدكتور 

محم���د صالح ب���ن طاهر بن���نت، ومعال���ي نائبه 

األس���تاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، 

وع���دد من الوكالء واملستش���ارين والقياديني في 

“الوزارة”، ورؤس���اء مجالس إدارات مؤسسات 
أرباب الطوائف، والشركات واملؤسسات املقدمة 

خلدمات حجاج الداخل ومنسوبيها.

بدأ حفل التدشني بافتتاح سموه للمعرض املقام 

بهذه املناس���بة، وقيامه وس���مو نائبه بجولة على 

أجنحته وأقس���امه املختلفة، مس���تمعًا لشرح من 

تناول )تطوير 
منظومة خدمات 

واقتصاديات الحج( 
ورؤية “الوزارة” لرحلة 

الحج والعمرة التي 
تعتمد على “التقنية”

وزارة احل���ج والعمرة باإلش���راف عليه وتنفيذه، 

والذي يهدف لتيس���ير وتس���هيل وصول ضيوف 

الرحمن م���ن حجاج ومعتمرين وزوار للمس���جد 

النبوي الش���ريف إلى احلرمني الشريفني، وتقدمي 

خدم���ات ذات ج���ودة عالية له���م، باإلضافة إلى 

إث���راء جتربتهم الدينية والثقافية، وذلك من خالل 

مشاركة العديد من اجلهات اخلدمية في املعرض 

املصاحب لهذه املناسبة، والتي من أهمها: )النقل 

اجل���وي والبري، والضياف���ة، والتموين، واخليام 

ومواد البناء، والطاقة، وخدمات احلجز، والفندقة، 

واالتصاالت(، لتعتبر الفعالية فرصة مواتية لنحو 
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املس���ؤولني عن ما حتويه من منتجات وخدمات، 

ليب���دأ احلف���ل اخلطابي املع���د لهذه املناس���بة، 

بالسالم امللكي، ثم تالوة آيات من القرآن الكرمي.

عق���ب ذلك ألقى األس���تاذ عبدالرحم���ن بن فالح 

احلقباني، رئيس مجلس إدارة املجلس التنسيقي 

لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، كلمة 

“املجلس”، الت���ي رّحب في مس���تهلها بصاحب 
الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل، مستش���ار 

خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة 

رئي���س جلنة احلج املركزية، وس���مو نائبه، مثمنًا 

رعايته الكرمي���ة لهذه الفعالي���ة، ومنوهًا بالدعم 

ال���ذي يجده “املجلس” من وزارة احلج والعمرة، 

ومشيرًا إلى أن هذا “املجلس” قد تقدم مبجموعة 

من املبادرات للمس���اهمة في حتقيق رؤية اململكة 

2030 عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن، متثلت 

في أكثر م���ن )10( مبادرات، كانت إحداها هذه 

املبادرة اخلاصة بتنظي���م معارض داعمة لقطاع 

احل���ج والعمرة، لإلس���هام في توط���ني األموال 

املهاجرة خارج الوطن.

ت���ال ذلك كلمة معالي وزير احلج والعمرة الدكتور 

محم���د صال���ح بننت، والت���ي قال فيه���ا: “يأتي 

حرصكم ي���ا صاحب الس���مو برعاي���ة ومتابعة 

اخلدم���ات التي تقدم لضي���وف الرحمن امتدادًا 

مل���ا تقدمه اململكة العربية الس���عودية وتس���خره 

م���ن جهود وإمكان���ات لعم���ارة وخدمة احلرمني 

الشريفني وخدمة احلجاج واملعتمرين، بتوجيهات 

مباش���رة م���ن خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان بن عبدالعزيز، وس���مو ولي عهده األمني 

األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز حفظهما 

الله، فشكرًا لكم يا صاحب السمو، وشكرًا لسمو 

النائب، وش���كرًا لكل من ساهم وعمل على إقامة 

هذا املعرض وامللتقى من منس���وبي إمارة منطقة 

مكة املكرمة، ومن املجلس التنس���يقي لش���ركات 

ومؤسس���ات خدمة حجاج الداخل، ومن زمالئي 

في وزارة احلج والعمرة، وجميع املش���اركني في 

مجموعة من 
المبادرات للمساهمة 

في تحقيق رؤية 
المملكة 2030 عبر 

برنامج خدمة ضيوف 
الرحمن
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تطوير مخطط شامل ملنظومة التفويج، والتي أكد 

أنها تعد إحدى أهداف رؤية اململكة 2030، التي 

ستأخذ في احلسبان التغيرات املستقبلية املتوقعة 

في منظوم���ة احلج والعم���رة بجمي���ع أبعادها: 

)التخطيطي���ة والتنظيمية والتش���ريعية واإلدارية 

والتوعي���ة، وغيرها(، والتي ترمي للتيس���ير على 

ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم، وتقدمي خدمات 

بجودة عالية لهم. 

وضمت ورش���ة العمل هذه، رؤساء مجالس إدارة 

مؤسس���ات وش���ركات حجاج الداخل ومؤسسات 

الطوافة، وأعضاء التفويج وأعضاء النقل بها، حيث 

أوض���ح املتحدث الدكتور محمد القرني أن الهدف 

منها هو مناقشة وبحث أجنع السبل لتطوير عملية 

“التفويج”، بهدف ضمان س���المة ضيوف الرحمن 
من حجاج الداخل واخلارج، وحتديد مهام كل جهة 

ومس���ؤولياتها واألعمال املناطة بها، ومنها أدوار 

ومهام أعضاء التفويج ومساعديهم بهذه الشركات 

واملؤسسات، وآليات اختيارهم وتأهيلهم منذ وقت 

مبك���ر، والتأكيد عل���ى أهمية ه���ذه األدوار التي 

ستس���هم في حتقيق “التفويج” املنشود واملخطط 

له، والذي يعد عملية مفصلية في أعمال احلج، مع 

التأكيد على االلتزام التام بجداول التفويج، خاصة 

فيم���ا يختص بنظام املتعجل���ني من احلجاج وغير 

املتعجلني، وضرورة االلت���زام بالبرامج املعدة في 

اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، منوهًا بأن 

هذه املس���ألة س���تكون ضمن معايير تقومي أعمال 

املوسم لكل جهة. 

كما رمت الورشة التفاعلية كذلك � والتي اختتمت 

بنق���اش مفتوح ح���ول متطلبات حج ه���ذا العام 

)1440ه����( � لالط���الع على ما لدى مس���ؤولي 

“التفويج” في الشركات ومؤسسات الطوافة، من 
مقترح���ات ورؤى وتصورات حول آلية “التفويج” 

ورشة عمل عن رؤية 
شاملة لتطوير وتشغيل 

منظومة التفويج 
ضمت المسؤولين عن 

“التفويج” في مؤسسات 
الطوافة والشركات 

أنشطة هذا املعرض وامللتقى من القطاعني العام 

واخلاص، والذي بذلت فيه جهود كبيرة، للتواصل 

مع الش���ركات العاملي���ة والتواصل م���ع مقدمي 

اخلدمات وأيضًا التنسيق مع اجلهات احلكومية، 

ليقام ه���ذا املعرض وهذا امللتقى في وقت قصير 

جدًا لم يتعد األسابيع الثالثة”.

عقب ذلك، رعى صاحب السمو امللكي األمير خالد 

الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير 

منطق���ة مكة املكرمة رئيس جلن���ة احلج املركزية، 

ومعال���ي وزير احل���ج والعمرة، إط���الق وتوقيع 

ع���دد من الش���راكات واملبادرات ب���ني “املجلس 

التنس���يقي” وعدد م���ن اجله���ات، ليختتم حفل 

االفتتاح بتكرمي سموه، للجهات الراعية واملنظمة 

لفعاليات ه���ذا امللتقى واملع���رض، وكذلك تكرمي 

الرعاة اإلعالميني.

فعاليات اليوم األول
عقب التدش���ني، انطلقت فعالي���ات “امللتقى” من 

ورش عمل وندوات ودورات تدريبية، وذلك بورشة 

عم���ل )أولى( عنوانها: “الرؤية الش���املة لتطوير 

وتش���غيل منظومة التفويج”، قدمها اللواء معاش 

الدكت���ور محمد ب���ن عبدالله القرني، مستش���ار 

وزي���ر احلج والعمرة للعملي���ات والطوارئ رئيس 

وحدة التفويج بال���وزارة، وكانت عبارة عن حلقة 

عمل تفاعلي���ة، ولقاء مفتوحًا بني منظومة التفويج 

في “الوزارة”، واملس���ؤولني ع���ن عمليات تفويج 

احلجاج في مؤسس���ات وش���ركات خدمة حجاج 

الداخ���ل، ومؤسس���ات الطوافة، لش���رح مبادرة 
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إلى احلرم املكي الش���ريف خالل أيام التش���ريق الثالث���ة، ألداء طواف اإلفاضة 

وطواف الوداع. كما اس���تعرضت “التغذية الراجعة”، ملا مت في موسم حج العام 

املاض���ي )1439ه�( من عملي���ات تفويج، ومعرفة مالحظات مؤسس���ات الطوافة 

وشركات حجاج الداخل حول اجلداول الزمنية للتفويج بصفة خاصة، وعن العملية 

بأكملها بصفة عامة في ذاك املوسم.

فعاليات اليوم الثاني
)مبادرة مخيم احلج األخضر، واالعتماد املؤسس���ي، ومقاصد احلج الش���رعية، 

ودور املسؤولية االجتماعية في القطاع اخلاص في تنمية اململكة، وتطوير منظومة 

احلج واقتصادياته(، ش���كلت أب���رز فعاليات ورش عمل الي���وم )الثاني( من أيام 

“امللتقى واملعرض”. وقد اس���تهل ورشة العمل األولى لهذا اليوم، الدكتور عبدالله 
بن فيصل الس���باعي، رئيس قسم البحوث البيئية والصحية مبعهد خادم احلرمني 

الش���ريفني ألبحاث احلج والعمرة بجامعة أم الق���رى، بالتعريف مببادرة: )مخيم 

احلج األخضر(. 

عقب ذلك حتدث املستشار في اجلودة والتميز األستاذ خالد احلازمي عن: )مفهوم 

االعتماد املؤسسي(، موضحًا كيف تستطيع املنشأة أن تكون في الطريق الصحيح 

لكي ُتعتمد في برنامج “اجلودة”، وذلك بالتطبيق على ش���ركات ومؤسسات خدمة 

حجاج الداخل، مش���يرًا إلى أن رؤية اململك���ة 2030 قد نصت في محور: )وطن 

طموح(، على الس���عي للعمل وفق معايير عالية من الش���فافية واملسؤولية، مشددًا 

عل���ى أهمية أن تتبنى هذه اجلهات معايير للتميز واالعتماد املؤسس���ي، للحصول 

على شهادة االعتماد.

)مقاصد احلج الش���رعية.. أهميتها وآثار غيابها(، مّث���ل املوضوع الثالث الذي مت 

تناوله في ورشة العمل )الثانية(، حيث حتدث الدكتور حسن بن عبداحلميد بخاري، 

“الملتقى والمعرض” يعتبر فعالية تسهم في 
تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن 

واالرتقاء بآليات عملها 

القطاعات المستهدفة

شركات الطيران

مالك ومشغلو الفنادق

خدمات اإلسكان

املركبات واملواصالت والنقل

الرعاية الصحية واإلجراءات الوقائية

البنوك

املطاعم والوجبات السريعة

التبريد والتحكم يف املناخ

اخليام واألبنية املؤقتة واملرافق الصحية

السلع االستهالكية واإللكترونية

وكالء ومكاتب السياحة والسفر

وكالء ومكاتب السياحة والسفر

شركات تأجير السيارات والباصات العامة

املستشفيات واملستوصفات والعيادات

مؤسسات األمن والسالمة

شركات املأكوالت والضيافة والتموين

مولدات الطاقة املتنقلة واإلضاءة

التعبئة والتغليف

املالبس وامللحقات

االتصاالت والهواتف اجلوالة
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اقتصادي���ات منظومة احلج والعم���رة(، لضمان 

حص���ول ضي���ف الرحمن عل���ى أج���ود خدمة، 

وبأفضل سعر. 

يوم ختامي
واختتم “امللتقى واملعرض”، فعالياته بعقد دورات 

تدريبية ف���ي يومه الثالث واألخير، وذلك بالتعاون 

مع كل من املديري���ة العامة للدفاع املدني واألمن 

العام، والت���ي بدأها العميد الدكت���ور محمد بن 

عبدالعزيز أبوعباة، الذي عمل قائدًا ملركز عمليات 

الدف���اع املدني باحلج ملدة )5( س���نوات، بتقدمي 

دورة: “التحكم في األزم���ات واملخاطر باحلج”، 

أوضح فيها مفهوم وخصائص األزمات واملخاطر 

والك���وارث، والفرق بني “األزم���ة” و”الكارثة”، 

وقدم حتلياًل ل���كل منها، وعّرف احلضور مببادئ 

التعام���ل الفّعال ف���ي إدارة األزم���ات، ونّوه بأن 

بعض عوامل النس���ق التنظيم���ي إلدارة الكارثة 

تتلخ���ص في: “االتص���االت الفعال���ة، والتكامل 

بني النش���اطات املتعددة، وتوفير مناخ إداري”، 

ومن املراحل األساس���ية إلدارة الك���وارث التي 

تتكون من عدة مراحل، تناول املتحدث بالتفصيل 

مرحلة: “االس���تعداد والوقاي���ة”، والتي خلصها 

في: “تكوين فري���ق إلدارة الكارثة، ومركز قيادة 

وس���يطرة، والتنس���يق مع اجلهات ذات العالقة، 

والتنبؤ وإش���ارات اإلنذار املبكر، وإعداد اخلطط 

مناقشة وبحث تطوير 
عملية “التفويج” 

لضمان سالمة ضيوف 
الرحمن من حجاج 

الخارج والداخل 

مّثل فرصة للمبدعين 
الستعراض أفكارهم 

أمام مقدمي خدمات 
الحجاج من مطوفين 

ومديرين ومالك 
ومستثمرين في 

قطاع الحج

أس���تاذ أصول الفقه املش���ارك بجامعة أم القرى، 

حول اآلثار املترتبة على غياب هذه املقاصد، مبينًا 

معناها وأهميتها، وأنواعها، وطرق التعرف عليها.

عق���ب ذل���ك، اس���تعرض النائ���ب األول للرئيس 

التنفي���ذي لبن���ك “اجلزي���رة”، رئي���س مجموعة 

املس���ؤولية االجتماعي���ة البرنام���ج اخلاص بهم: 

)خير اجلزي���رة... ألهل اجلزيرة(، كنموذج عملي 

لهذا اجلانب، كما تناول تطور مفهوم املس���ؤولية 

االجتماعي���ة، ومح���ددات التنمي���ة املس���تدامة، 

وأدوار القطاعات الثالثة: )احلكومية، واخلاصة، 

واجلمعيات اخليرية(.

واختت���م الدكت���ور عمرو املداح، املش���رف العام 

على قط���اع التخطي���ط والتطوير ب���وزارة احلج 

والعم���رة، أعم���ال الورش���ة، بورق���ة عمل حول: 

)تطوي���ر منظومة خدم���ات واقتصاديات احلج(، 

مس���تهاًل حديثه بالتعريف بدور “الوزارة”، قائاًل 

في هذا الصدد: “هي نقط���ة الوصل والتواصل 

بني جميع املس���لمني في جميع أنح���اء العالم أو 

من ين���وب عنهم في كل ما يخص احلج والعمرة، 

وب���ني منظومة احلج والعمرة ف���ي اململكة العربية 

الس���عودية من القطاع���ات العامة واخلاصة وكل 

من يقدم خدمات للحجاج واملعتمرين والزوار، في 

كامل رحلتهم من الفك���رة إلى الذكرى”، معرجًا 

للحديث عن أهداف رؤية اململكة 2030، ومتناواًل 

نظرة “الوزارة” لرحل���ة احلج والعمرة في العام 

1451ه�/ 2030م، والتي س���تعتمد على “تقنية 

املعلومات” بشكل أساس وكبير. 

كم���ا تن���اول الدكتور عمرو امل���داح آليات تطوير 

منظوم���ة اخلدمات، وأكد أنه���ا تعتمد على مقدم 

اخلدمة، منوهًا بتوقيع اتفاقيات مع )4( جامعات 

س���عودية لتدري���ب العامل���ني في ه���ذه املنظومة 

وتأهيلهم، مش���ددًا في ختام حديثه على )تطوير 
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والتماري���ن الفرضية، والتدريب والتوعية، وتوفير 

امل���وارد الالزمة إلدارة الك���وارث، وتنفيذ تدابير 

الدف���اع املدني”، وف���ي ختام دورت���ه التدريبية، 

ش���دد املاضر على أهمية إيج���اد نظام وقائي 

ضد الكوارث، كما عّرف بأهم متطلبات وعناصر 

جناح العمليات الوقائية ضد الكوارث، وبأساليب 

إدارة الكوارث أثناء موسم احلج. 

عقب ذل���ك، ع���ّدد العقيد س���امي ب���ن إبراهيم 

السلوم، من املديرية العامة للدفاع املدني، بعض 

املالحظات على األعمال اإلضافية � غير النظامية 

� الت���ي تتم ف���ي مخيم���ات احلجاج باملش���اعر 

املقدس���ة، موضحًا مخاطرها وأضرارها واآلثار 

السالبة املترتبة عليها، وأوضح خطوات احلصول 

على التصاريح اخلاصة بهذه اإلضافات لكي تتم 

بطرق صحيحة، وذلك في الدورة التدريبية الثانية 

التي قدمها بعنوان: “متطلبات السالمة وشروط 

الوقاية باملشاعر املقدسة”.

واختتمت الدورات التدريبية، بدورة ثالثة وأخيرة 

بعنوان: “إدارة احلش���ود بني متطلبات السالمة 

وج���ودة التجهيز”، قدمها العمي���د دكتور محمد 

بن عبدالله الزهران���ي، مدير معهد تنظيم وإدارة 

احلش���ود باألمن العام، والت���ي بدأها بالتعريف 

مبحاور هذه الدورة، وهي: “واقع إدارة احلشود 

البشرية في املشاعر املقدسة خالل موسم احلج، 

وحتديات إدارة احلش���ود البش���رية في موس���م 

احلج، وبعض التجارب واخلبرات في مجال إدارة 

احلشود البشرية، وعّرف بنموذج إدارة احلشود 

الناجحة، لألماكن التي تش���هد كثافات عالية في 

احلرم واملشاعر املقدسة.

نقلة نوعية 
ه���ذه الفعالية، تعتبر من املب���ادرات التي رفعها 

املجلس التنس���يقي ملؤسس���ات وشركات خدمة 

حج���اج الداخل، لوزارة احل���ج والعمرة لتطوير 

اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، لتش���كل نقلة 

نوعية في قطاع احلج، عبر خلق بيئة تنافسية بني 

مزودي اخلدمات املختلف���ة، وذلك بالتركيز على 

الشركات واملؤسسات املقدمة خلدمات اإلعاشة 

مس���بقة التجهيز، والتي تع���د أحد برامج مكتب 

حتقيق الرؤي���ة في “الوزارة”، مما يس���هم في 

الرقي باخلدمات وتطويرها والرفع من كفاءتها، 

وفي الوقت نفسه تكرس أدوار “املجلس” الذي 

يس���عى لتحقيق جملة من األهداف في مقدمتها 

تق���دمي أفض���ل اخلدم���ات التنس���يقية جلميع 

الكيان���ات العامل���ة في مج���االت خدمة حجاج 

الداخ���ل واملنضوية له وتعمل بإش���رافه وحتت 

مظلت���ه، والتي تتكون من أكثر من )180( كيانًا 

خدميًا ومنش���أة تقدم خدماتها حلجاج الداخل، 

به���دف تس���هيل مهامه���ا وأعماله���ا وأدوارها 

املناطة بها، واملس���اهمة ف���ي تهيئتها وتوعيتها 

بخطط وزارة احلج والعمرة واملجلس التنسيقي 

للموس���م وباألنظمة املتعلقة بها، واإلس���هام في 

تذلي���ل العقبات وإيجاد احلل���ول املقترحة خالل 

املوس���م، إضاف���ة لتحقي���ق عدد م���ن األهداف 

اإلس���تراتيجية التي تسهم في االرتقاء مبستوى 

خدم���ات حج���اج بيت الل���ه احلرام م���ن داخل 

اململكة، واالرتقاء ب���األداء وتطوير آليات العمل، 

للوصول إلى التح���ول من مفهوم “اخلدمة” إلى 

مفهوم “منظومة الضيافة”، واالنتقال من خدمة 

احلاج إلى صناع���ة متخصصة تقدم بكل مهنية 

واحترافية، والتي تعتبر من املرتكزات األساسية 

التي تسعى “الوزارة” لتحقيقها.

االتفاقيات ومذكرات التفاهم
ورع���ى صاحب الس���مو امللك���ي األمي���ر خالد 

الفيصل، مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير 

منطق���ة مكة املكرمة رئيس جلن���ة احلج املركزية، 

ومعالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح 

بن طاهر بننت، إطالق وتوقيع عدد من الشراكات 

واملب���ادرات بني “املجلس التنس���يقي” وعدد من 

اجلهات، منها: 

 توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمي���ة � ممثاًل في مش���روع اململكة لإلفادة من 

حل���وم الهدي واألضاحي، وذلك لتوفير س���ندات 

البيع في مخيمات حجاج الداخل. 

 توقيع وثيقة تفاهم وتعاون مع جامعة أم القرى 

� ممثلة في معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث 

احل���ج والعم���رة، لتفعيل مب���ادرة: “مخيم احلج 

األخضر”، في مخيمات حجاج الداخل.

 توقي���ع اتفاقية ثالثة مع كلي���ة إدارة األعمال � 

قسم إدارة احلج والعمرة، للمساهمة في توظيف 

الكفاءات م���ن خريجي اجلامع���ة، وإفادة قطاع 

خدمة حجاج الداخل باخلبرات العلمية والعملية.

 إبرام اتفاقية رابعة وأخيرة مع جمعية: “إكرام” 

حلفظ الطعام، لالستفادة من فائض األطعمة في 

مخيمات حجاج الداخل أثناء املوسم.

تبنى الملتقى “برنامج 
صفقات المبدعين” 
لكون أن لمبادرات 

المبتكرين والمخترعين 
مكانتها في منظومة 
خدمات ضيوف الرحمن



جدة: الرفادة
تحت ش�عار )رع�اة ملتقى مكة الثقافي... ش�كرًا لدعمك�م... أثركم يبقى(، رعى صاحب الس�مو الملك�ي األمير خالد 
الفيصل، مستش�ار خادم الحرمين الش�ريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حفل تكريم الجهات الراعية والمش�اركة في 
فعالي�ات ملتقى مكة الثقافي: “كيف نكون قدوة”، الذي نظمته إمارة منطقة مكة المكرمة، وافتتح س�موه فعاليات 
 األس�بوع الثقاف�ي للملتق�ى ال�ذي حمل في نس�خته الثالثة له�ذا العام 1440ه�� موض�وع: “تطوير مدنن�ا لخدمة الحج 
والعم�رة”، مع التركيز على االهتم�ام بضيوف الرحمن وخدمتهم، وذل�ك بقاعة “القصر” بفندق “هيلت�ون” بجدة، بتاريخ 
1440/08/17ه��، بحض�ور أصحاب الس�مو وكالء اإلمارة، ومعالي نائ�ب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان 
مش�اط، ووكيل إمارة منطق�ة مكة المكرمة المش�رف العام على “الملتقى” الدكتور هش�ام ب�ن عبدالرحمن الفالح، 
وأمناء أمانات ومحافظي محافظات منطقة مكة المكرمة، ومديري الجامعات وبعض القطاعات العسكرية والمدنية، 
ورؤس�اء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ونوابهم ومنس�وبي المؤسسات، وعدد من المسؤولين في األجهزة 

والقطاعات والجهات األهلية والحكومية العاملة في منظومة الحج والعمرة.

فعاليات

ضمن الجهات الراعية لملتقى مكة الثقافي
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“أمير مكة” يكرم “الهيئة التنسيقية” 
ويفتتح فعاليات األسبوع الثقافي
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مبادرات وريادة
بدأت أولى فعاليات األس���بوع الثقافي في يومه 

األول، وهذه االحتفالية، بزيارة  سمو أمير منطقة 

مكة املكرمة للمع���رض املصاحب ملبادرات العام 

اجلاري، والتي ش���ملت زيارة جناح: )احلج بني 

املاضي واحلاضر(، ال���ذي عكس تطور خدمات 

احلج على مدى السنوات املاضية، وبقية األجنحة 

األخرى التي يضمها املعرض، ومن بينها اجلناح 

اخل���اص بوزارة احل���ج والعم���رة، وكذلك زيارة 

ورش���ة عمل: )ريادة األعمال واالبتكار في احلج 

والعم���رة(، املقدم���ة من مدينة املل���ك عبدالعزيز 

للعل���وم والتقني���ة، ممثلة ف���ي برنام���ج )بادر( 

حلاضنات التقنية، مبشاركة جامعة امللك عبدالله 

للعل���وم والتقنية، كم���ا زار األمير خالد الفيصل 

جناح جامع���ة امللك عبدالعزي���ز، واطلع على ما 

يضمه م���ن مقتني���ات ومعروض���ات ومبادرات 

في  ومش���روعات، حي���ث ش���اركت “اجلامعة” 

“امللتقى” في نس���خته الثالثة، مببادرتني خلدمة 
ضيوف الرحم���ن، وهي الدبل���وم املهني إلدارة 

خدمات احلج والعمرة، ومركز الريادة في التميز 

املؤسسي، وهو مركز قياس األثر ورضا احلجاج 

واملعتمرين على اخلدمات املقدمة لهم.

ثم بدأ احلفل اخلطابي املعد لهذه املناسبة بالسالم 

امللكي، وتالوة آيات م���ن الذكر احلكيم، تال ذلك 

عرض فيل���م قصير عن “امللتق���ى”، ليلقي عقب 

ذلك صاحب الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل 

مستش���ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

مك���ة املكرمة كلمة أعلن فيها عن إطالق: )جائزة 

كاوس���ت لالبتكار في تقنيات احل���ج والعمرة(، 

والتي تقدمها جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية 

بقيمة مليون ريال، وقال سموه مخاطبًا احلضور: 

“يش���رفني في هذا اليوم املبارك أن أكون معكم 
في هذه املناس���بة الس���عيدة، التي نك���رم فيها 

املميزي���ن في جميع نواحي احلي���اة، وفي جميع 

نواحي التقدم واالزدهار له���ذا الوطن القدوة”، 

وأضاف س���مو أمي���ر مكة: “أحمل رس���الة من 

جامع���ة امللك عبدالل���ه للعلوم والتقني���ة، أود أن 

إطالق: )جائزة 
كاوست لالبتكار في 

تقنيات الحج والعمرة( 
المقدمة من جامعة 

الملك عبدهلل 
للعلوم والتقنية 

بقيمة مليون ريال

شملت فعاليات 
األسبوع الثقافي 

جلسات حوارية إثرائية 
وورش عمل تخصصية 
حول موضوعه الرئيس

"ملتق��ى مك��ة الثق��ايف" بدأ منذ ثالث��ة أعوام مبش��اركة أكثر من )100( جه��ة حكومية 
وأهلية باملنطقة، وذلك وفق رؤيته: "ريادة ثقافية ومتيز يف بناء اإلنسان وتنمية قدراته 
يف بيئة إبداعية محفزة"، ورسالته التي تتمثل يف تقدمي برامج ومبادرات نوعية تسهم 
يف بناء اإلنس��ان وتنمية املكان باملنطقة، وهو الش��عار الذي رفعه سمو أمير منطقة مكة 

املكرمة وحوله ملشروع كبير انعكست آثاره اإليجابية على املنطقة وأهلها.
ويرك��ز امللتقى عل��ى عناصر القدوة املتمثلة يف ركائز أربع يجس��دها اإلمام يف املس��جد، 

واألب يف منزله، واملعلم يف مدرسته، واملسؤول يف وظيفته.
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“كيف نطور مدننا لخدمة 
الحج والعمرة” محور 

األسبوع الثقافي بتسليط 
الضوء على التجارب 
والخبرات في إدارة 

خدمات الحج والعمرة

اجلامعة وإم���ارة منطقة مكة املكرمة(.. وأضاف 

س���موه: “هذه الرس���الة تتحدث عن القدوة بكل 

معانيها، وكل صورها، فإلى القدوة نسعى”. 

عقب ذل���ك مت تكرمي الفائزي���ن بجوائز: )مبادرة 

الريادة واالبتكار( املقدمة من جامعة امللك عبدالله 

للعلوم والتقنية، والتي نالها كلٌّ من أحمد العمودي 

عن مشروعه: “رحلة احلج”، وعبدالكافي النواب 

عن مش���روعه: “ُميّس���رة”، ومحمد اخلليفة عن 

ابت���كار: “تكنولوجيا مبتكرة لتبريد خيم احلجيج 
بطاقة أقل وكفاءة أعل���ى”، وعبدالله احليفي عن 

مش���روعه: “نظام اإلدارة والتحك���م في طاقات 

املباني”، وخالد الغامن���ي عن ابتكاره: “الثالجة 

الش���خصية املتنقلة للحج���اج واملعتمرين”، فيما 

مثلت الفائزة أنهار املطيري العنصر النس���ائي، 

وذلك عن ابتكارها: “تركي���ب احلروف األبجدية 

العربية لتعليم أطفال عسر القراءة”.

تكرمي “الهيئة التنسيقية”
تال ذلك تكرمي رعاة “امللتقى” حيث كانت الهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، ضمن هذه 

اجلهات التي مت تكرميها نظير جهودها في رعاية 

هذا املفل الثقافي املهم، حيث تس���لم رئيس���ها 

املط���وف الدكتور رأفت بن إس���ماعيل بدر، درع 

التكرمي من س���مو األمير خالد الفيصل، والذي 

متث���ل رعايته له���ذا احلفل التكرمي���ي، امتدادًا 

لرعايته للنس���خ السابقة لفعاليات هذا “امللتقى” 

وذلك منذ انطالقته قبل عامني، لتشهد محافظات 

منطقة مكة املكرم���ة، حراًكا ثقافًي���ا كبيرًا عبر 

العدي���د من ورش العمل الهادف���ة لبناء مبادرات 

وفعاليات وبرام���ج، وذلك ضمن فعالياته، لتلتقي 

أقرأ بعضها عليكم، والذي سيكفيني عن ما أود 

أن أقول���ه في هذه املناس���بة، والتي وردت فيها 

هذه الفقرة: )حيث إن اجلامعة تس���عى لتسخير 

العقل والعلم خلدمة احلج والعمرة، فإننا يشرفنا 

تخصيص جائزة مببلغ مليون ريال سعودي، تقام 

فعالياتها س���نويًا باحلرم اجلامعي بجامعة امللك 

عبدالله للعلوم والتقنية، تسمى جائزة “كاوست” 

لالبتكار في تقنيات احلج والعمرة على مس���توى 

الوطن، وذلك تفعياًل للش���راكة اإلستراتيجية بني 
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واكتمل���ت الفترة املس���ائية لبرنامج اليوم األول، 

بحلقة نقاشية مت تسليط الضوء فيها على جتربة 

ملتقى مكة الثقافي وأثره، وذلك مبش���اركة عدد 

من اخلبراء واألكادمييني واملس���ؤولني باملنطقة، 

تالها حوار بعنوان: “اإلعالم اجلديد واحلج”، ثم 

ورش���ة عمل: “االبتكار وريادة األعمال في احلج 

والعم���رة”، بينما قدمت في اليوم الثاني ورش���ة 

عم���ل: “إدارة احلش���ود في احلج ب���ني النظرية 

والتطبيق”، وذلك للوقوف على اخلطط التشغيلية 

ملوس���م احلج، وجتويد أداء العاملني فيه، والرقي 

مبس���توى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن في 

املشاعر املقدسة، حيث تتضمن قائمة املبادرات 

املقدمة في امللتقى هذا العام، مشاركة عدة جهات 

“دبلوم مهني إلدارة 
خدمات الحج والعمرة 

ومركز ريادة في التميز 
المؤسسي” مبادرتان 
لجامعة “المؤسس” 

لخدمة ضيوف الرحمن

سواء حكومية أو من القطاع اخلاص، األمر الذي 

يؤكد الوعي الكبير بأهمي���ة املوضوعات املقدمة 

وبالفائ���دة املرجوة منها، والتي تتس���ق مع رؤية 

اململك���ة 2030، وتتوافق م���ع خصوصية منطقة 

مك���ة املكرمة، ودورها في تق���دمي أفضل وأرقى 

اخلدمات للحجاج واملعتمرين والزوار.

مم���ا يجدر ذكره أن فعاليات األس���بوع الثقافي 

للملتق���ى ق���د امتدت ليوم���ني، واش���تملت على 

جلسات حوارية إثرائية، وورش عمل تخصصية 

حول موضوع امللتقى: “كيف نطور مدننا خلدمة 

احلج والعمرة؟” وذلك من خالل تس���ليط الضوء 

على التجارب واخلبرات في إدارة خدمات احلج 

والعمرة، كما يتضمن العديد من البرامج الثقافية 

الفاعلة من ندوات ونقاشات ومعارض مصاحبة 

 وورش عم���ل، إضافة لفعالي���ات معرفية متميزة 

وع���روض مرئية، تت���واءم مع الهدف  املرس���وم 

للملتقى: “كيف نكون قدوة”، مبش���اركة العديد 

من اجله���ات  احلكومية واخلاصة التي س���تقدم 

مبادراته���ا في يومي امللتق���ى، لتختتم الفعاليات 

الثقافية للمنطقة بحفل جائزة مكة للتميز بتاريخ 

1440/08/19ه�. 

اجلهات املختص���ة وذات العالقة بخدمة ضيوف 

الرحم���ن من حجاج ومعتمرين وزوار للمس���جد 

النبوي الش���ريف في ه���ذا املفل املهم، بعد أن 

توافرت لها اخلبرات والتجارب، ليمثلوا ش���ركاء 

حقيقيني، يتقاس���مون حتمل املسؤولية في رسم 

اخلطط الهادفة والبناءة واملش���اركة في تفعيلها، 

فجاءت الدورة الثالثة للملتقى أكثر تطويرًا وأعمق 

أثرًا، بعد جتربتني ناجحتني في الس���ابق، متثلت 

في النسخة األولى والثانية، وذلك من منطلق أنه 

أمر في غاي���ة األهمية أن يحتض���ن ملتقى مكة 

الثقافي كل األف���كار اخلاّلقة واجلهود اإليجابية 

لتكون إمارة منطقة مك���ة املكرمة، حاضنة للقيم 

وميدانًا لالستثمار في اإلنس���ان، واقتصاديات 

املعرفة وتطوير اخلدمات.

جتربة وأثر 
وعقب تدشني املعرض املصاحب وحفل االفتتاح 

والتكرمي، عقدت جلس���ة تفاعلية بعنوان: )جتربة 

وأث���ر(، ش���ارك فيه���ا معالي نائ���ب وزير احلج 

والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن س���ليمان مشاط، 

تناول فيه���ا جتربة “الوزارة” لترك أثر طيب في 

نفوس ضي���وف الرحمن من حج���اج ومعتمرين 

وزوار للمس���جد النبوي، وذلك من خالل االرتقاء 

باخلدمات املقدم���ة لهم وإحداث نقالت وحتوالت 

كبرى فيها، لالنتقال م���ن مفهوم “اخلدمة” إلى 

مفهوم “الضيافة”، وملواكبة رؤية اململكة 2030 

وأهداف برنامج “خدمة ضيوف الرحمن” الذي 

تتضمن���ه، وإث���راء جتاربهم لك���ي يعود ضيوف 

الرحم���ن بأجمل ذكرى وأفضل أثر وانطباع عن 

هذه الب���الد املضيافة وأهلها.. كما قدم عدد من 

الشخصيات في هذه اجللسة جتاربهم اإليجابية 

في مجال احلج والعم���رة، وأوضحوا كيف أنهم 

كانوا قدوة في خدمة ضيوف الرحمن. 

 6000
متطوع

1744
مبادرة

 16850
فعالية

3000000
رسالة 
390000 إرشادية

تغريدة وسناب
 ومقطع

 1869
ورشة 
26733عمل

األخبار
 واللقاءات



املدينة املنورة: الرفادة
برعاية خادم الحرمين الش�ريفين الملك 
س�لمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، افتتح 
صاح�ب الس�مو الملك�ي األمي�ر فيصل 
ب�ن س�لمان ب�ن عبدالعزيز أمي�ر منطقة 
الح�ج  لجن�ة  رئي�س  المن�ورة،  المدين�ة 
والزي�ارة بالمنطق�ة، ي�وم الخمي�س 30 
جمادى اآلخ�رة 1440ه� الموافق 07 مارس 
2019م، الملتقى العلمي التاس�ع عش�ر 
ألبح�اث الح�ج والعم�رة والزي�ارة، والذي 
نظم�ه معهد خادم الحرمين الش�ريفين 
واس�تمرت  والعم�رة،  الح�ج  ألبح�اث 
القاع�ة  ف�ي  وذل�ك  يومي�ن  فعاليات�ه 
الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

)33( توصية لتطوير الخدمات المقدمة 
لضيوف الرحمن

ملتقيات

األمير فيصل بن سلمان: 
رحلة الحج والعمرة 

والزيارة رحلة واجب ديني 
ورحلة حضارية وثقافية 

وتاريخية

 د. عبدهلل بافيل: المعهد 
يعمل لتحقيق الرؤية 

الطموحة بأن يصبح المرجع 
العلمي االستشاري ألبحاث 

الحج والعمرة 

في الملتقى العلمي التاسع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة
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د. سامي برهمين: المعهد مستمر في 
مسيرته العلمية لتطوير وتجويد مرافق 
وخدمات منظومة الحج والعمرة والزيارة

خرج امللتقى العلمي التاسع عشر ألبحاث احلج والعمرة والزيارة، ب� 33 

توصية، كانت حصيلة 6 جلسات علمية وجلسة ملصقات، عرض خاللها 

خمسون بحثًا علميًا محكمًا، باإلضافة إلى أربعني ورقة عمل.

خدمة ضيوف الرحمن.. شرف واعتزاز
صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز أمير 

منطقة املدينة املنورة أعرب خالل كلمة ألقاها بهذه املناسبة، عن شكره 

وتقديره خلادم احلرمني الش���ريفني رعاه الله، على التوجيه الكرمي بعدم 

املس���اس بأي موقع من مواقع التاريخ اإلسالمي املثبتة واملوجودة لدى 

ع���دد من اجلهات إال بعد الرجوع لتلك اجله���ات والتعامل معها تعاماًل 

ح���ذرًا واملافظة عليها، موضحًا أن هذا التوجيه سيس���هل من مهام 

التنسيق مع اجلهات األخرى للعناية بتلك املآثر وتطويرها.. وقال: “إن 

رحل���ة احلج والعمرة والزيارة هي رحلة واج���ب ديني فيما يخص مكة 

املكرمة، ومطلب رغبة لزيارة املدينة املنورة، وتعد في الوقت نفسه رحلة 

حضاري���ة وثقافية وتاريخية، ومن أهم ما أنعم الله علينا في هذا البالد 

كثرة مواقع التاريخ اإلسالمي”.

وأوض���ح األمير فيصل بن س���لمان أن هناك ميزانيات رصدت في أمانة 

املنطق���ة ووزارة احلج من خالل برنامج “ضيوف الرحمن” وهيئة تطوير 

منطقة املدينة املنورة، لتطوير مواقع التاريخ اإلسالمي املثبتة التي نتطلع 

أن يكون زيارة املعتمر واحلاج لها زيارة تضيف ملعرفته وتدبره في مآثر 

التاريخ اإلسالمي واالستفادة من ذلك التاريخ.

وأكد سموه أن توجيهات خادم احلرمني الشريفني حفظه الله، حتث دائمًا 

للس���عي والعمل على راحة احلجاج وال���زوار واملعتمرين لقضاء ركن من 

أركان اإلس���الم وهو احلج، مضيفًا أن خادم احلرمني ُيبني في أكثر من 

مناس���بة أن ملك هذه البالد يشرف بلقب خادم احلرمني الشريفني، هذا 

اللقب الذي ال يضاهيه لقب آخر.

وأشار إلى أن معظم حجاج اخلارج يرغبون بزيارة املدينة املنورة بحسب 

البحوث المختارة

الجهات المشاركة

أوراق العمل

التوصيات

50

30

40

33
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احلج والعمرة بجامعة أم القرى.

وألقى معالي مدير جامعة أم القرى األس���تاذ 

الدكتور عبدالله بافيل كلمة بني فيها أن انعقاد 

امللتقى التاس���ع عش���ر ألبحاث احلج والعمرة 

والزي���ارة في املدينة املنورة جاء مجددًا لتاريخ 

الدعوة اإلسالمية، من خالل التقاء مكة املكرمة 

وطيبة ألجل خدمة اإلس���الم واملسلمني.. وقال: 

“تتش���رف جامعة أم الق���رى باحتضان معهد 
خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة 

والزيارة، ليحقق الرؤي���ة الطموحة بأن يصبح 

املرج���ع العلم���ي االستش���اري ألبحاث احلج 

اإلمكانات  بتس���خير  وتطبيقاته���ا،  والعم���رة 

املعرفي���ة والطاق���ة العلمي���ة والبحثية في حل 

مشكالت احلج والعمرة”.

وأفاد معاليه أن الدورة التاس���عة عشرة للملتقى 

تع���د مبثابة حلقة منبثقة من سلس���لة مش���اريع 

وبرامج املعه���د، مؤكدًا على أن محاوره وأبحاثه 

املتنوعة س���تؤتي ثمارها في توفير سبل الراحة 

والسكينة للحجاج واملعتمرين والزوار بإذن الله.

وش���كر معاليه س���مو أمير منطقة املدينة املنورة 

على تش���ريفه امللتقى الفتتاح فعالياته واالطالع 

على برام���ج املعهد، ودعم���ه املتواصل ألبحاث 

احل���ج والعمرة، مش���يدًا باهتمام وزي���ر التعليم 

األستاذ الدكتور حمد آل الشيخ في دعم البحث 

العلمي باجلامعات السعودية، ومتابعته املباشرة 

 إيجاد منصة إلكترونية 
مشتركة للربط بين 

أنظمة الجهات 
المعنية بخدمات 

ضيوف الرحمن

وقدم س���مو أمي���ر منطقة املدينة املنورة ش���كره 

وتقديره ملعهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث 

احلج والعمرة على ما يقدمه من جهود وتعاون مع 

أي طلب للدراس���ة والتقومي ألي جتربة، وجلامعة 

أم القرى التي تقوم على هذا املؤمتر س���نة مبكة 

املكرمة وسنة باملدينة املنورة.

وك���رم األمير فيص���ل بن س���لمان الفائزين من 

اجله���ات املؤسس���ية واألفراد بالنس���خة األولى 

للتميز اإلعالمي  بجائزة “رحلة الروح واجلسد” 

واألفالم القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، والتي 

ينظمها معهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث 

األرقام التي ترد، والبالغة أكثر من 90%، مبينًا أن 

الدولة تقوم بواجبها نحو توفير كل س���بل الراحة 

واألمن واالطمئنان لزائري املدينة املنورة.
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ألعمال معهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث 

احلج والعمرة بش���كل خاص، كما ش���كر معالي 

مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز الس���راني، 

على استضافة امللتقى العلمي وتسخير اإلمكانات 

الكاملة إلجناح فعالياته.

االرتقاء باخلدمات
م���ن جانبه أوض���ح عميد معهد خ���ادم احلرمني 

الشريفني ألبحاث احلج والعمرة بجامعة أم القرى 

ورئيس اللجنة املنظمة للملتقى العلمي التاس���ع 

عش���ر ألبحاث احلج والعم���رة والزيارة الدكتور 

س���امي برهم���ني، أن امللتقى يعقد س���نويًا منذ 

عام 1422ه����، من أجل إتاحة الفرصة للباحثني 

واملختص���ني واملس���ؤولني والعاملني في مجاالت 

احلج والعم���رة والزيارة كافة لعرض خالصة ما 

لديهم من أبحاث ودراسات ومقترحات وخبرات، 

واإلف���ادة من أح���دث التقنيات العاملي���ة، للرقي 

بخدم���ة احلج���اج واملعتمرين والزوار وتيس���ير 

أمورهم.

وب���ني أن اللجنة العلمية للملتقى اس���تقبلت هذا 

الع���ام أكثر م���ن 220 بحثًا وورق���ة عمل، تقدم 

بها باحث���ون وباحث���ات من مختل���ف اجلهات، 

ومت حتكيمه���ا حتكيمًا علمي���ًا واختيار 50 بحثًا 

علميًا منه���ا، باإلضافة إلى 40 ورقة عمل، توثق 

مبادرات وإجن���ازات وجتارب اجلهات احلكومية 

واألهلية واخليرية، ه���ذه األبحاث وأوراق العمل 

تعرض في ست جلس���ات علمية، وجلسة لشرح 

امللصق���ات ومحتواها العلم���ي والتطبيقي، فيما 

وصل عدد اجلهات املشاركة في امللتقى الى أكثر 

من 30 جه���ة حكومية وأهلية وخيري���ة.. وقال: 

“لق���د مت طباعة الس���جل العلمي ال���ذي يحتوي 
على النصوص الكامل���ة جلميع األبحاث العلمية 

املكمة كتوثي���ق للملتقى وإتاحتها لالس���تفادة 

منها م���ن قبل الباحث���ني في ترقياته���م العلمية 

ودراساتهم املستقبلية”، مشيرًا أن معهد أبحاث 

احل���ج والعم���رة بجامعة أم القرى مس���تمر في 

تدريب العاملين في 
خدمة ضيوف الرحمن 

على اإلسعافات 
األولية وأساسيات 

مكافحة الحريق 
واإلخالء والسالمة 

العامة
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حكومتنا الرش���يدة لألبحاث العلمية، إلى جانب 

كل ما يتعلق بضيوف الرحمن واخلدمات املقدمة 

له���م، وما يبذل م���ن أجل التيس���ير عليهم ألداء 

مناسكهم في راحة وأمن واطمئنان.

ومن التوصيات في مجال “املدن الذكية”، العمل 

على توفير متطلبات املدن الذكية في مكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة من بنية حتتية 

ومرافق وخدمات وغيرها، واس���تخدام التقنيات 

املتقدم���ة مث���ل ال���ذكاء االصطناع���ي وإنترنت 

األشياء ونحوها وتس���خيرها في خدمة ضيوف 

الرحمن والتوس���ع في تطبي���ق مفهوم املخيمات 

واملساكن الذكية.

وف���ي مج���ال “إث���راء التجربة”، بن���اء وقياس 

مؤشرات جودة احلياة الروحية والنفسية ومدى 

الطمأنينة لدى ضيوف الرحمن عند ممارس���تهم 

لشعائر الدين ومناسكه، وتنظيم رحالت لضيوف 

الرحمن للتعرف على تاريخ احلرمني الش���ريفني 

وعمارتهما وتراث اململكة، وإنشاء متاحف وأفالم 

وثائقية واس���تخدام النماذج التفاعلية والتقنيات 

احلديث���ة في ذل���ك، وتصميم ت���ذكارات وهدايا 

متنوعة، وإجراء دراس���ات اقتصادية عن رغبات 

وأوجه اإلنفاق للجنس���يات املختلفة من ضيوف 

الرحمن لتوفير متطلباتهم الش���رائية والغذائية 

والسكنية والسياحية وإنعاش االقتصاد امللي.

وفي مجال “التوعية”، أك���د امللتقى على أهمية 

وتوجيه اإلعالم نحو التوس���ع في نشر مقاصد 

احلج وغاياته وثقافة املثالية فيه، وتوظيف مواقع 

التواصل االجتماع���ي، وضرورة التوعية بحرمة 

مك���ة املكرمة واملدينة املنورة ووجوب تعظيمهما، 

وإص���دار أنظمة عقوبات مل���ن انتهك حرمتهما، 

وتوعية الشركات واملؤسسات العاملة في منظومة 

خدمة ضي���وف الرحمن باألنظم���ة واللوائح مع 

أهمية توضيحها للحجاج واملعتمرين والزوار.

وف���ي مجال “جودة املرافق واخلدمات”، أوصى 

وضع معايير لجودة 
األغذية الُمقدمة 

بُسفر اإلفطار 
بالحرمين الشريفين 

وساحاتهما

مس���يرته العلمية البحثية م���ن أجل حتقيق رؤية 

اململكة 2030 من خ���الل تطوير وجتويد مرافق 

وخدم���ات منظوم���ة احل���ج والعم���رة والزيارة، 

وتسهيل أداء املناس���ك لضيوف الرحمن وإثراء 

جتربتهم واستضافة املزيد منهم.

)33( توصية
وخرج امللتق���ى ب� )33( توصي���ة، جاءت أوالها 

برفع برقيات ش���كر وامتنان إلى خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وصاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل س���عود، ولي العهد نائب رئيس 

مجل���س الوزراء وزير الدفاع، وصاحب الس���مو 

امللك���ي األمي���ر عبدالعزيز بن س���عود بن نايف 

بن عبدالعزيز وزي���ر الداخلية، رئيس جلنة احلج 

العلي���ا، رئيس جلنة اإلش���راف على معهد خادم 

احلرمني الش���ريفني ألبح���اث احل���ج والعمرة؛ 

وصاحب الس���مو امللكي األمي���ر خالد الفيصل 

مستش���ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

مك���ة املكرم���ة، نائ���ب رئيس جلنة احل���ج العليا 

رئي���س جلنة احل���ج املركزية؛ وصاحب الس���مو 

امللك���ي األمير فيصل بن س���لمان بن عبدالعزيز 

أمير منطق���ة املدينة املن���ورة، رئيس جلنة احلج 

باملدين���ة؛ راع���ي حفل افتتاح امللتق���ى نيابة عن 

خ���ادم احلرمني الش���ريفني، وصاحب���ي املعالي 

وزير التعليم ووزير احلج والعمرة، عضوي جلنة 

اإلش���راف على املعه���د؛ على رعايته���م للملتقى 

وثقته���م باملعهد، والدعم الس���خي ال���ذي تقدمه 
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املجتمع����ون إيجاد منصة إلكترونية مش����تركة 

وموح����دة للربط ب����ني أنظمة اجله����ات املعنية 

بخدمات ضيوف الرحمن، ورفع جودة اخلدمات 

املقدمة في املواقيت املكانية، مع زيادة نس����بة 

دورات املي����اه املخصصة ل����ذوي االحتياجات 

اخلاصة، وترقيم مواقف احلافالت حلل مشكلة 

احلج����اج التائهني، وتوفير مس����ارات خاصة 

لذوي االحتياجات اخلاصة لتس����هيل وصولهم 

للحرم����ني الش����ريفني واملرافق املختلف����ة بدًءا 

م����ن أماكن نزولهم من املركبات، واس����تخدام 

منهجية حتليل أمناط الفشل وتأثيراته احلرجة 

اجل����ودة  لتحقي����ق متطلب����ات   )FMECA(

الشاملة في مختلف املؤسسات.

وف���ي مجال الصحة والس���المة، دعا املجتمعون 

إلى تدري���ب جميع العاملني ف���ي خدمة ضيوف 

الرحم���ن على اإلس���عافات األولية وأساس���يات 

مكافح���ة احلريق واإلخ���الء والس���المة العامة، 

وتطبي���ق النظ���ام الصحي اإللكترون���ي، وتوفير 

أجه���زة استش���عار طبي���ة الس���لكية ذات قدرة 

على قراءة بيانات املرضى بدقة وس���رعة عالية، 

والفحص املبكر للحجاج قبل قدومهم، لتشخيص 

األمراض التي تؤثر على أداء املناس���ك أو تضر 

ببقية ضيوف الرحمن، وإعطاء التوصيات الالزمة 

سواء بعدم منح تصريح احلج أو توفير اخلدمات 

املناس���بة للحج���اج املرضى، وتصني���ف احلالة 

الصحية للحج���اج لتقدمي اخلدمات الصحية لهم 

بكفاءة عالية عن طريق مؤسس���ات متخصصة، 

وتطوي���ر اخلدمات العالجية ف���ي مراكز الرعاية 

الصحية األولية لإلس���راع في عملية التشخيص 

وإدارة احلاالت الباردة والبسيطة، ومنع اإلحالة 

غير املبررة للحاالت إلى املستش���فيات، وتطوير 

خدمات الطوارئ واإلس���عاف والتوعية الصحية 

باحلرمني الش���ريفني والتنسيق بني اجلهات ذات 

الصلة لتكوين إدارة موحدة لها.

وف���ي مجال “التغذي���ة”، وض���ع معايير جلودة 

األغذي���ة املُقدم���ة بُس���فر اإلفط���ار باحلرم���ني 

والشريفني وساحاتهما، وتكثيف التوعية للجهات 

الرس���مية واملؤسس���ات اخليري���ة القائم���ة على 

اإلطعام اخليري مبعايير تقدمي الوجبات، وتوفير 

وجب���ات مناس���بة للمرض���ى ذوي االحتياجات 

الغذائي���ة اخلاصة في حمالت احل���ج، وتوفيرها 

في مناف���ذ بيع متخصصة بأس���عار مناس���بة، 

واس���تخدام مركبات معتمدة عامليًا في تس���ريع 

ذوبان اللحوم املجمدة بأنواعها، لتفادي تس���مم 

تلك اللحوم عند اس���تخدام طرق غير صحية في 

عملية الذوبان.

وفي مجال “العمران وإدارة احلش���ود”، الدعوة 

إلى وض���ع اس���تراتيجية للحفاظ عل���ى التراث 

العمران���ي والهوي���ة العمراني���ة مبك���ة املكرمة 

واملدين���ة املن���ورة، وتطبيق املس���ارات واحلجز 

املسبق لتنظيم زيارة األماكن املزدحمة كالروضة 

الشريفة، وتظليل املطاف لتوزيع الكثافة البشرية 

على مدار اليوم.

أما في مجال “االس���تدامة”، أوصى امللتقى على 

العناية باألوقاف املتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن 

والعمل على تنميته���ا والتوعية بأهميتها، وتنويع 

مجاالت الوقف تبعًا الحتياجات ضيوف الرحمن 

ومتطلباتهم، واالس���تثمار في إعادة تدوير بقايا 

األطعمة والنفايات املختلفة كعمل أسمدة للنباتات 

وعلف للحيوانات وإنتاج الوقود والطاقة احليوية، 

واس���تخدام التقنيات احلديثة ف���ي ذلك، وتطوير 

مش���روع مخيم احلج األخض���ر ومتابعة تنفيذه 

والتوعية بأهميته والتوسع في تطبيقه، وتبني علم 

 Energy( وأس���اليب التدقيق في أنظمة الطاقة

Auditing(، وإيج���اد برام���ج تدريبي���ة تعنى 
بتنمية مه���ارات العاملني في هذا املجال، وإنتاج 

قماش لباس اإلحرام من خامات نسيجية خفيفة 

ومحافظة للبيئ���ة وذات امتصاص عال وجتفيف 

سريع وذات حتلل بيولوجي سريع.

وفي مجال “التطوع والقط���اع غير احلكومي”، 

ش���دد املجتمعون عل���ى ضرورة تبن���ي وحتديث 

واس���تكمال ميث���اق العم���ل التطوع���ي من قبل 

اجله���ات العامل���ة ف���ي منظومة خدم���ة ضيوف 

الرحمن، وتشجيع إنشاء مؤسسات ربحية وغير 

ربحية متخصصة في خدم���ات ضيوف الرحمن 

وحتفيزها للقيام بعمل القطاع العام مع ضرورة 

التأكد من تقدميها للخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وفي مجال “الس���المة البيئي���ة”، التوصية بوقف 

أنش���طة قطع الصخور عند سفح جبل ثور وإزالة 

الكتل الصخرية غير املستقرة فيه وتثبيت اجلوانب 

الت���ي تعاني من تراكم ش���ظايا كبيرة، ومعاجلة 

مخاطر االنهيارات الصخرية على املناطق اجلبلية 

مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وزيادة التشجير 

مبكة املكرمة واملدينة املنورة وزيادة املس���احات 

املظللة، وزيادة اس���تخدام أجهزة الرذاذ لتلطيف 

اجلو وخصوصًا ف���ي أماكن التجمع، مع مراعاة 

مستويات الرطوبة النسبية.

وضع استراتيجية 
للحفاظ على التراث 

العمراني والهوية 
العمرانية بمكة 

المكرمة والمدينة 
المنورة



حــوار العــدد 

مكة المكرمة: عماد الدين خلف اهلل
أكد معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة، أن “الوزارة” 
ب�دأت ومن�ذ انطالق رؤي�ة المملك�ة 2030، في إع�ادة هيكلة إج�راءات الح�ج والعمرة 
والخدم�ات المقدم�ة لضيوف الرحم�ن، بحيث تصن�ع الخدمة وال تكتف�ي بتقديمها، 
وفي الوقت نفسه تهدف لالنتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، ومن العمل 
الموس�مي إلى ثقاف�ة العمل على م�دار العام، وبن�اء منظومة فاعل�ة من خدمات 
واقتصادي�ات الحج والعمرة، إلثراء تجربة الحاج والمعتمر، وتس�هيل رحلتهم وأدائهم 
للمناس�ك وفق أهداف هذه الرؤية الطموحة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مؤسسات 

أرباب الطوائف في مختلف مجاالت خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الخارج..

نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط:

نعمل وفق إستراتيجية متكاملة لتطوير 
منظومة الحج والعمرة

وفود مكاتب شؤون 
الحجاج يثمنون األدوار 

التي تقوم بها المملكة 
لخدمة ضيوف الرحمن
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لمؤسسات أرباب 
الطوائف خبرات 
تراكمية وتجارب 

متميزة في مجاالت 
الخدمة وتسعى 
“الوزارة” لتطوير 

أعمالها

حتقيق رؤية اململكة 2030، للوصول إلى مليون 

متطوع سنويًا.

وهناك أيض���ًا مبادرة نوعية باس���م: “حاضنة 

مب���ادرات ملتقى مكة الثقافي”، حيث س���تتبنى 

ال���وزارة وأمان���ة امللتقى حاضن���ة تختص في 

العناي���ة بجميع املبادرات، وتقدمي املس���اعدات 

واالستش���ارات حت���ى توظف وتفّع���ل، حرصًا 

منها على تطوير األفكار واس���تدامة املشروعات 

التنموي���ة، وحتقي���ق جودة أعل���ى وخدمة أرقى 

لضيوف الرحمن، ولضرورة وجود قالب للتفكير 

خارج الصندوق.

هال سّلطتم املزيد من الضوء معالي النائب على 
ة التي  مس��تجدات خط��ط “ال��وزارة” التش��غيليِّ
يج��ري تطبيقه��ا عل��ى أرض الواق��ع يف موس��م 
العم��رة احلال��ي، وكذل��ك يف موس��م ح��ج ه��ذا 
ة التي  الع��ام وأعداد الك��وادر والطاقات البش��ريِّ
تق��وم بتنفيذه��ا يف مختلف ميادي��ن العمل من 

منسوبي “الوزارة”؟
إن أبرز مبادرات الوزارة ومش���اريعها املنصات 

الذكية، مثل تطبيق ُيسر، ومبادرة صديق املعتمر 

الت���ي تهدف إلى إثراء جترب���ة احلاج واملعتمر، 

وتس���هيل رحلتهم وأدائهم للمناسك وفق أهداف 

رؤية اململكة 2030.

هذه املبادرات:

� مبادرة ميثاق أخالقيات العمل املهني للعاملني 

في قطاع احلج والعمرة.

� مبادرة إنشاء مركز لتأهيل وترخيص العاملني 

في مج���ال أعم���ال وخدم���ات احل���ج والعمرة 

والزيارة.

� تطبيق “ُيسر” اإللكتروني الذي يجمع تطبيقات 

قطاعي احلج والعمرة.

� مبادرة: “صديق املعتمر”، التي تعنى بتدريب 
املتطوع����ني وتهيئتهم من خ����الل ورش تدريبية 

معتمدة إلرش����ادهم، وإعدادهم خلدمة ضيوف 

الرحم����ن، بداية م����ن االس����تقبال املميز منذ 

دخول أراضي اململكة، وطيلة الرحلة اإلميانية، 

حتى توديعه في محطة املغادرة، إس����هامًا في 

 أك���د معال���ي نائب وزي���ر احل���ج والعمرة أن 

“ال���وزارة” تثم���ن جه���ود “مؤسس���ات أرباب 
الطوائف وتشيد بخططها التشغيلية التي طبقتها 

في موسم احلّج املنصرم )1439ه�(، منوهًا بأن 

أفرادها ميلكون خب���رات تراكمية وجتارب ثرة 

ومتميزة، وأن “الوزارة” تسعى لتطوير أعمالها، 

وحتقي���ق مواكبتها للتحول املؤسس���ي من أجل 

فاعلي���ة العمل ورف���ع كف���اءة األداء، مبا يحقق 

أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، جاء ذلك 

في حوار ش���امل أجرته “الرف���ادة” مع معاليه، 

فيما يلي نصه..

أبرز املبادرات
 وضع��ت القي��ادة الرش��يدة أيده��ا اهلل، خدم��ة 
ضي��وف الرحم��ن يف قل��ب رؤي��ة اململك��ة 2030 
والعم��رة  احل��ج  وزارة  وكّلف��ت  الطموح��ة، 
باالضطالع بهذا البرنام��ج وتنفيذه، فما تعليق 

معاليكم؟
وزارة احل���ج والعم���رة ش���رعت ف���ي تطبيق 

اخلط���وات العملي���ة لتنفيذ رؤي���ة 2030، التي 

تقضي باستهداف 30 مليون معتمر سنويًا، إذ 

مت تقدمي فترة موسم العمرة، ليكون اعتبارًا من 

غ���رة محرم، بداًل مما هو معتاد في كل عام من 

غرة شهر صفر. كما بدأت الوزارة بالتعاون مع 

وزارة اخلارجية في إصدار تأشيرات املعتمرين 

ملوس���م هذا العام، وذلك توافقًا مع رؤية اململكة 

2030 لزيادة أعداد املعتمرين واحلجاج. وكما 

مت تسهيل دخول احلجاج من املنافذ واختصار 

مدة بقائهم في املط���ارات إلى دقائق عدة بداًل 

م���ن 30 - 40 دقيقة، والذي ب���دوره يعد أحد 

إجراءات رؤية 2030.

 دّشن صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
مستش��ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 
مكة املكرم��ة، املرحلة األولى ملبادرات وزارة احلج 
والعم��رة، بعن��وان: “تطوير مدنن��ا خلدمة احلج 

والعمرة”، فما أبرز هذه املبادرات؟ 
أعدت “الوزارة” العديد م���ن املبادرات الهادفة 

لالرتق���اء باخلدمات الت���ي تتش���رف بتقدميها 

لضيوف الرحمن من حج���اج ومعتمرين وزوار 

وتطويرها وحتقيق حتول جذري فيها، ومن أبرز 
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م��ا تعليق معالي النائ��ب على موافقة مجلس 
الش��ورى الت��ي ص��درت مؤخرًا، على مش��روع 
وش��ركات  الطوائ��ف  أرب��اب  ش��ركات  نظ��ام 

تقدمي اخلدمة؟
إن مش���روع نظام مؤسس���ات أرباب الطوائف 

وش���ركات تقدمي اخلدمة، يهدف إلى رفع كفاية 

العاملني في مجال خدمة حجاج بيت الله احلرام 

وال���زوار القادم���ني من خارج اململك���ة، وإعادة 

هيكل���ة ش���ركات أرباب الطوائ���ف، للتحول من 

نظام مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك للعمل 

على توسيع قاعدة املشاركة في هذه الشركات، 

واس���تقطاب الكف���اءات الوطنية م���ن املواطنني 

الراغبني في العمل، وذلك لتقدمي أفضل اخلدمات 

للحجاج والزوار، وس���عيًا إلى تطوير اخلدمات 

املقدمة له���م وجتويد أعمال احل���ج، وتوفير كل 

اإلمكانات والسبل التي متكنهم من أداء فريضة 

احلج وزيارة املسجد النبوي، بكل يسر وسهولة 

وطمأنينة وأمان.

ضم��ن اس��تعدادات “ال��وزارة” املبكرة ملوس��م حج 
هذا العام، التقيتم بعدد من وفود مكاتب شؤون 
احلج��اج، فما تق��ومي معاليكم ملس��توى التعاون 
والتنس��يق القائ��م بني ه��ذه املكاتب و”ال��وزارة”، 
واألدوار املناطة بها لإلسهام فيما حتققه مواسم 

احلج من جناحات قياسية؟ 
تلك الوفود تثم���ن األدوار التي تقوم بها حكومة 

اململكة العربية الس���عودية بقيادة خادم احلرمني 

الش���ريفني امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز، وولي 

العهد األمير محمد بن س���لمان يحفظهما الله، 

واملتمثل���ة في تقدمي كل ما من ش���أنه التيس���ير 

على ضي���وف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، 

ووزارة احلج والعمرة بدورها تثني على التنسيق 

والتعاون املستمر واملثمر والبناء ما بني الوزارة 

ووفود مكاتب ش���ؤون احلج���اج، والذي ينعكس 

على جناح موسم احلج في كل عام ولله احلمد، 

وتؤكد الوزارة على التزام مكاتب شؤون احلجاج 

باألنظمة والقوانني املعمول بها في اململكة العربية 

الس���عودية حفاظًا على حجاج بيت الله احلرام، 

ولضمان استمرار أداء املناسك بكل يسر وراحة 

وطمأنينة وأمان.

كما أن رؤس���اء وأعضاء هذه الوفود، يشّيدون 

إستراتيجية متكاملة
“ال��وزارة”  توج��ه  ومهت��م  متاب��ع  كل  يالح��ظ 
احل��اج  خدم��ة  م��ن  لالنتق��ال  اإلس��تراتيجي 
واملعتم��ر إل��ى صناع��ة الضياف��ة، وم��ن ثقاف��ة 
أو مفه��وم العم��ل املوس��مي، إل��ى العم��ل الدائم 
واملستمر، وذلك لإلسهام يف حتقيق رؤية اململكة 

2030، ونود معرفة أهم مالمح هذا التوجه؟ 
وزارة احل���ج والعمرة بدأت من���ذ انطالق رؤية 

اململكة 2030 في إع���ادة هيكلة إجراءات احلج 

والعم���رة واخلدمات املقدم���ة لضيوف الرحمن، 

بحي���ث تصنع اخلدمة وال تكتفي بتقدميها.. وقد 

نظم���ت الوزارة عدة ورش عم���ل لصناعة احلج 

والعمرة والتي تش���هد مرحلة بارزة من التطوير 

والتنظيم والتخطيط والتنمية الدائمة والشاملة، 

وذل���ك بتوجيهات القي���ادة لالرتق���اء باخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحمن، واالس���تعداد لالنتقال 

من خدمة احل���اج إلى صناع���ة الضيافة، ومن 

العمل املوسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام، 

وبن���اء منظومة فاعلة م���ن خدمات واقتصاديات 

احلج والعمرة لتحقيق رؤية اململكة 2030. 

وهناك إس���تراتيجية متكامل���ة لتطوير منظومة 

احلج والعم���رة وإتاحة الفرصة للمس���لمني من 

مختلف بقاع العالم لتأدية مناسك احلج والعمرة 

بس���هولة واطمئنان، ولالرتقاء باخلدمات املقدمة 

للحجاج، وتيسير وتوحيد اإلجراءات وتضمينها 

ف���ي باقة اخلدمات، بحيث تتكامل املعلومات بني 

جميع اجلهات املشاركة في أعمال احلج.

مشروع نظام 
شركات أرباب 

الطوائف وشركات 
تقديم الخدمة 

يهدف إلى رفع 
كفاية العاملين في 
مجال خدمة الحجاج

“الوزارة” تثمن جهود 
“أرباب الطوائف” 
وتشيد بخططها 
التشغيلية التي 

طبقتها في موسم 
الحج المنصرم
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بالبرامج اخلدمية والتقنية املقدمة خلدمة ضيوف 

الرحمن، حيث إن هذه اخلدمات تتيح مزيدًا من 

السالس���ة واملرونة والشفافية لضيوف الرحمن، 

حتى قبل قدومهم إلى األراضي املقدسة.

 عق��دت “الوزارة” عددًا من اللق��اءات التعريفية 
اخلاص��ة  احل��ج،  ش��ؤون  مبكات��ب  للمختص��ني 
بالنظ��ام اإللكتروني املوّح��د خلدمات احلجاج، 

فما أبرز أهداف هذه اللقاءات؟
ه���ذه اللق���اءات التعريفية للمختص���ني مبكاتب 

ش���ؤون احلج، تأتي وفق���ًا لتوجيه���ات قيادتنا 

الرش���يدة أيدها الله، لإلعداد اجلي���د لترتيبات 

اس���تقبال رؤس���اء وفود حجاج بيت الله احلرام 

وزوار مس���جد رس���وله الك���رمي ملوس���م ح���ج 

1440ه�، وتقدمي أفضل اخلدمات لهم ومتكينهم 

من أداء نس���كهم بكل يسر وس���هولة وطمأنينة 

وأمان، كما أن هذا اإلعداد يأتي في إطار خطط 

الوزارة للتنسيق مع رؤساء وفود مكاتب شؤون 

حج الدول العربية واإلس���المية، ودول األقليات 

اإلس���المية ملناقش���ة تنظيم حجاجهم القادمني 

ألداء مناس���ك حج هذا العام، ومنها استقبالهم 

وتفويجهم وإس���كانهم وتنقالته���م، وكذلك بحث 

املوضوعات املتعلقة باخلدمات التي س���تقدمها 

له���م وزارة احلج والعمرة، ومؤسس���ات أرباب 

شراكة استراتيجية 
وتعاون وتنسيق 

مع عدد من الجهات 
العاملة في خدمة 

ضيوف الرحمن

إعادة هيكلة “أرباب 
الطوائف” للتحول 

إلى شركات لتوسيع 
قاعدة المشاركة

وجاهزيتها ملوسم حج هذا العام )1440ه�(؟
رضا جيد وأن املؤسسات لديها خبرات تراكمية 

مع السنوات في خدمة ضيوف الرحمن وجتارب 

متميزة، وتسعى وزارة احلج والعمرة إلى تطوير 

أعمال ه���ذه املؤسس���ات، ومواكبته���ا للتحول 

املؤسس���ي من أجل فاعلية العم���ل ورفع كفاءة 

األداء، مبا يتوافق وتوج���ه رؤية اململكة 2030، 

ومب���ا يحق���ق أه���داف برنامج خدم���ة ضيوف 

الرحمن، نحو املزيد من اإلجادة والتحس���ني في 

خدمة ضيوف الرحمن.

تعاون وتنسيق
 أبرمت “ال��وزارة” مؤخرًا مذكرات تفاهم وبحثت 
فه��ل  اجله��ات،  م��ن  ع��دد  م��ع  التع��اون  أوج��ه 
حتدثتم معاليكم عن جانب التعاون والتنس��يق 

هذا بتفاصيل أكثر؟   
أبرم���ت وزارة احلج والعمرة واملؤسس���ة العامة 

للخطوط اجلوية العربية السعودية وشركة طيران 

ن���اس مذكرتي تفاهم ضمن توج���ه الوزارة لعقد 

ش���راكات إس���تراتيجية مع الناق���الت الوطنية 

إلنش���اء منص���ات رقمية للعم���رة، وفتح وجهات 

جديدة الستقبال األعداد املتزايدة من املعتمرين، 

مبا يحقق أحد أهم أه���داف رؤية اململكة 2030 

باس���تقبال 30 ملي���ون معتم���ر، وه���ذا التعاون 

الطوائ���ف التي تعم���ل حتت مظلته���ا، والنقابة 

العام���ة للس���يارات، وكل ما تعن���ى به اخلطط 

التشغيلية للوزارة حلج موسم 1440ه�.

م��ا مدى رض��ا معاليك��م عن أداء مؤسس��ات 
أرباب الطوائف، وما تقوميكم الستعداداتها 
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على منفذ ق��دوم أفواج املعتمري��ن اإللكتروني: 
“مق��ام”، للتس��هيل عل��ى ضي��وف الرحم��ن م��ن 

املعتمري��ن وال��زوار، فم��ا أه��م ه��ذه اخلط��وات 
التطويرية؟ 

إن إط���الق بوابة “مقام” يأت���ي ضمن اجلهود 

احلثيث���ة التي تبذلها ال���وزارة لتحقيق أحد أهم 

أهداف رؤية اململكة 2030 باستقبال 30 مليون 

معتمر سنوًيّا، إضافة إلى ما يشهده قطاع العمرة 

من منو مضطرد نتيجة لتزايد أعداد املعتمرين، 

مما يتطلب إيج���اد حلول ذكية، ومنصات رقمية 

تلبي احتياج���ات املعتمرين وال���زوار، وتضمن 

تق���دمي أرق���ى اخلدمات لهم لتحس���ني جتربتهم 

وإثرائها؛ لتكون جتربة العمرة والزيارة ذات أثر 

وقيمة عالية في نفوس املعتمرين.

وتس���تهدف بوابة “مقام” الدول التي ال يتوافر 

بها وكيل خارجي للعم���رة، وعددها 157 دولة، 

وبذلك يتمكن قاصدو العمرة والزيارة من احلجز 

اإللكترون���ي من خالل هذه البوابة، وقد بلغ عدد 

ش���ركات ومؤسس���ات العمرة التي استخدمت 

البوابة في مرحلة التشغيل التجريبي 30 شركة 

ومؤسس���ة عمرة، وبلغ عدد املعتمرين القادمني 

خ���الل العام املاضي 1439ه� عن طريق البوابة 

أكثر من مليون معتمر.

وتسهل بوابة “مقام” احلجز اإللكتروني لراغبي 

أداء العمرة والزيارة من خالل تبس���يط عمليات 

البحث عن حزم برامج العمرة، فبمجرد الدخول 

إلى موقع وزارة احلج والعمرة الرس���مي، ومن 

ث���م الضغط على خدم���ات املعتمري���ن وإدخال 

البيان���ات املطلوب���ة، يتم توجيه املس���تخدم إلى 

احلزم املتوافرة في مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

سيس���هم بش���كل مباش���ر في خدمة املعتمرين 

وتسهيل إجراءات وصولهم إلى اململكة.

وأيض���ًا وقعت الوزارة مذكرت���ي تفاهم، املذكرة 

األول����ى مع ش����ركة “إس إيه ب����ي” األملانية، 

لتطوي����ر تقني����ات س����حابة مبتك����رة لتحويل 

العمليات املطلوبة، واملذكرة الثانية مع ش����ركة 

“سيس����كو” الس����عودية، بهدف املساهمة في 
تعزيز البنية التحتية واخلدمات الرقمية لوزارة 

احل����ج والعمرة، وتس����عى ال����وزارة من خالل 

مذكرت����ي التفاهم للتح����ول الرقمي إلى تطوير 

منظومة العمل اإللكترون����ي اخلاص بخدمات 

احلج والعم����رة، مبا يحقق الس����رعة واملرونة 

في احلصول عل����ى اخلدم����ات والوصول إلى 

املعلومات وفق أفضل املعايير التقنية واألمنية 

املتبعة في هذا املجال، إذ س����يتم اس����تخدام 

منص����ة رقمية س����حابية تتيح توحي����د جميع 

البيان����ات املتعلق����ة باحلج، باس����تخدام تقنية 

“إس إيه ب����ي”، وبالتعاون مع مختلف وكاالت 
السفر في جميع أنحاء العالم، فضاًل عن توفير 

إمكانية حصول الوزارة على كامل إحصاءات 

جتربة الس����فر للحجاج في حينها، األمر الذي 

سيتيح حتسني إدارة احلشود، والنقل، وتقدمي 

وتنظيم اخلدمات اللوجستية، مع ضمان صحة 

وسالمة احلجاج في جميع األوقات.

كما مت توقيع مذكرة تفاهم بني الوزارة وشركة 

“أجودا”، حي���ث ميكن لضي���وف الرحمن في 
الوقت الراهن زيارة بوابة: “أجودا” اإللكترونية 

 agoda.com/umrah املخصص���ة: 

للوصول إلى الفن���ادق املعتمدة من وزارة احلج 

والعمرة حلجوزات احلج والعمرة، باإلضافة إلى 

موقع احلجوزات األش���مل، وبإمكان املعتمرين 

العث���ور على طيف متنوع م���ن خيارات اإلقامة، 

وحجزه���ا بس���هولة وأمان عبر منص���ة متعددة 

مبختلف اللغات والعمالت. 

وس���يعمل الطرفان على إعادة صياغة مستقبل 

الس���فر للمعتمرين القادمني م���ن مختلف أنحاء 

العالم إل���ى اململكة، والتع���اون لتطوير خدمات 

مس���تقبلية تواكب األعداد املتزايدة من ضيوف 

الرحم���ن، وجعل حجوزات اإلقام���ة متاحة على 

نطاق أوسع، وبخطوات سهلة وسريعة وآمنة.

أحدث التقنيات
يؤكد معاليكم دائمًا على التوس��ع يف اس��تخدام 
التقنية، لتحقق “الوزارة” ذلك، وحتصد العديد 
��ة يف  ��ة والعامليِّ ��ة واإلقليميِّ م��ن اجلوائ��ز احملليِّ
ه��ذا املج��ال، فم��ا أه��ّم البرام��ج التقني��ة التي 
واخلط��ط  الراه��ن،  الوق��ت  يف  تطبيقه��ا  يت��م 

ة يف هذا املجال؟ واملشروعات املستقبليِّ
إن وزارة احل���ج والعمرة ال تدخر جهدًا لضمان 

مواكبة أحدث التقنيات واستخدام أفضل احللول 

املتطورة وتس���خير جمي���ع وس���ائل “التقنية” 

احلديثة به���دف إثراء جتربة احل���اج واملعتمر، 

وتس���هيل تق���دمي اخلدم���ات حلجاج بي���ت الله 

احلرام واملعتمرين وال���زوار، وأن الوزارة تؤمن 

بأن إدخال أحدث التقنيات يؤدي دورًا رئيس���ًا 

في االرتقاء مبس���توى اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن، كم���ا نؤكد أن الوزارة ستس���تمر في 

مواكبة واستخدام أفضل التقنيات على املستوى 

العاملي، لتق���دمي جتربة مميزة تعم���ل على دعم 

قطاع احلج والعمرة.

أطلقت “ال��وزارة” مؤخرًا حزمة م��ن التحديثات 

مبادرة: “صديق 
المعتمر” تعنى 

بتدريب المتطوعين 
وتهيئتهم وإعدادهم 

لخدمة ضيوف 
الرحمن

صناعة الحج والعمرة 
تشهد في الوقت 

الراهن مرحلة 
بارزة من التطوير 

والتنظيم والتخطيط 
والتنمية الشاملة

نحرص على تطوير 
األفكار واستدامة 

المشروعات التنموية 
وتحقيق جودة 

الخدمة المقدمة 
لضيوف الرحمن
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باإلضافة إلى خدمات النقل.

وقامت ال���وزارة ممثلة بوكالة الوزارة لش���ؤون 

العم���رة، ومكت���ب حتقيق الرؤي���ة، بعقد لقاءات 

تعريفي���ة وورش عم���ل لش���ركات العمرة خالل 

مرحلة التش���غيل التجريبي، ودراسة اخليارات 

واإلجراءات وإضافة حتس���ينات على البرنامج 

حتى تكون هذه اخلدمة مالئمة ومثالية.

وتتيح بوابة “مقام” لشركات ومؤسسات العمرة 

تعيني وكالء في الدول املس���تهدفة مباش���رة من 

خ���الل البواب���ة دون احلاجة للرج���وع للوزارة، 

ويقدم املوقع خدماته للمس���تفيدين بثالث لغات 

هي العربية، واإلجنليزية، والفرنسية.

عطاء سخي
حّقق موس��م عم��رة الع��ام املنص��رم )1439ه�(، 
جناح��ات قياس��ية، رغ��م الع��دد الكبي��ر وغير 
ش��هده،  ال��ذي  املعتمري��ن  أع��داد  يف  املس��بوق 
واس��تمراره من غ��ّرة ش��هر احملرم وحتى ش��وال، 
ملدة )10( أش��هر ألّول مّرة يف تاري��خ العمرة، فما 

تعليقك على ذلك؟
إن من أس���باب هذا النجاح الباهر ملوسم عمرة 

العام املنصرم )1439ه�(، توفيق الله س���بحانه 

وتعال���ى أواًل وأخي���رًا، ثم ذلك العطاء الس���خي 

والدع���م الالمح���دود الذي دأب علي���ه والة األمر 

حفظه���م الله، في هذه البالد املباركة في س���بيل 

خدمة احلرمني الشريفني وتطويرهما، وتهيئتهما 

لضيوف الرحمن، األمر الذي جعل احلج والعمرة 

والزيارة س���هلة األداء وتتم في أجواء من الهدوء 

والراحة والس���كينة واألمن واألم���ان، ومن ذلك 

أيًضا تضافر جه���ود جميع العاملني في الوزارة 

وقطاعاتها لتقدمي أرق���ى اخلدمات لهذه األعداد 

القياس���ية، حيث لم يس���بق للوزارة من قبل وأن 

اس���تقبلت ه���ذا العدد من املعتمرين في موس���م 

واح���د، وكذلك اخلطط املكمة التي س���هر على 

وضعه���ا القائمون على ش���ؤون ضيوف الرحمن 

وتنفيذه���ا بكل مهني���ة ومرونة واالس���تفادة من 

اخلب���رات املتراكمة عبر الس���نني املتكررة، مما 

يجعل الطريق إلى التطوير والرقى بالعمل أيس���ر 

وأس���هل، وأيض���ًا العمل بروح الفري���ق الواحد، 

فلذا كان ه���ذا العمل له األثر على أرض الواقع، 

حيث أدى املعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة 

تحول رقمي 
لتطوير منظومة 

العمل اإللكتروني 
لخدمات الحج 

والعمرة لتحقيق 
السرعة والمرونة 
في الحصول على 

الخدمات

استخدام منصة 
رقمية سحابية تتيح 

توحيد جميع البيانات 
المتعلقة بالحج 

باستخدام تقنية 
“إس إيه بي”

وطمأنينة بحمد الله وتوفيقه.

تضم منظومة احلج والعمرة، أكثر من )30( 
جه��ة، م��ن ال��وزارات واألجه��زة والقطاعات 
املختصة وذات العالقة، فما مدى التنس��يق 
والتع��اون والتناغم القائم بينه��ا من وجهة 

نظر معاليكم؟
* وزارة احل���ج والعم���رة تؤكد ح���رص القيادة 
الرش���يدة أيدها الل���ه، في اململك���ة على تطوير 

اخلدمات لقاصدي بيت الله احلرام، ال سيما وأنها 

أوجدت برنامجًا خاصًا بخدمة ضيوف الرحمن 

ضم���ن برامج رؤي���ة اململك���ة الطموحة 2030، 

لتستمر خدمة ضيوف الرحمن مبستويات عالية، 

وذلك من خالل خطة تش���ارك فيها ما يزيد على 

30 جهة حكومية، به���دف إتاحة الفرصة ألكبر 

ع���دد من املس���لمني ألداء العمرة وفريضة احلج 

وزيارة املس���جد النبوي الشريف. كما أن هناك 

تعاونًا دائمًا ومس���تمرًا وتنسيقًا كبيرًا بني هذه 

اجلهات ذات العالقة بأعمال احلج، والتي تتمثل 

في املزيد من االجتماعات املتواصلة.

حفل��ت خط��ط مؤسس��ات الطوافة التش��غيلية 
التي طبقتها يف موسم احلج املنصرم )1439ه�(، 
بكثير من املس��تجدات اخلدمية، ومنها التوس��ع 
واس��تخدام  التجهي��ز،  مس��بقة  الوجب��ات  يف 
مخيم��ات  وتكيي��ف  الدوري��ن،  ذات  ة”  “األس��رَّ
عرفات، وحتديث أنظمة تكييف مخيمات منى 

وغيرها، فما تعليق معاليكم؟
إن تقدمي اخلدمات املس���تجدة واملميزة يعد نقلة 

نوعي���ة في العدي���د من اخلدم���ات املكملة، وذلك 

اس���تمرارًا للعناية الفائقة والتحس���ني والتطوير 

واالبت���كار التي حترص عليه القيادة الرش���يدة 

أيدها الله، في س���بيل راحة ضي���وف الرحمن، 

وحتقيق���ًا لرؤية اململكة املبارك���ة 2030 الهادفة 

لتطوي���ر جودة العمل، ورفع مس���توى اخلدمات، 

واجلاهزية واالس���تعداد املسبق من خالل خطط 

ش���املة لتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات، والوزارة 

تثمن جميع اجلهود وخطط مؤسس���ات الطوافة 

التشغيلية التي طبقتها في موسم احلج املنصرم 

)1439ه�(.

 يف خت��ام ه��ذا اللق��اء، هل م��ن كلم��ة توجيهية 
ضي��وف  خدم��ة  يف  العامل��ني  جلمي��ع  ملعاليك��م 
واجله��ات  “ال��وزارة”،  موظف��ي  م��ن  الرحم��ن، 
والقطاعات التي تعمل بإش��رافها وحتت مظلتها، 

ومنهم منسوبو “أرباب الطوائف”؟
 تؤك����د وزارة احل����ج والعم����رة حرصها 

الدائم عل����ى االرتقاء باخلدم����ات املقدمة 

القادمني  وال����زوار  واملعتمرين  للحج����اج 

إلى اململكة العربية الس����عودية، كما تؤكد 

حرصه����ا على تطوير أعم����ال مهن أرباب 

والوكالء،  واألدالء،  )املطوفون،  الطوائف: 

والزمازم����ة(، وكذل����ك االرتق����اء بخدمات 

ش����ركات حجاج الداخل، وذلك باستخدام 

أحدث وسائل التقنية.

كما تش���دد الوزارة على أهمي���ة تضافر جهود 

املؤسس���ات املختص���ة كاف���ة وذات العالق���ة 

مبنظومة احل���ج والعمرة، واالرتق���اء مبهارات 

العامل���ني في اخلدمة امليداني���ة، لضمان تقدمي 

خدم���ات متميزة للحج���اج واملعتمرين، لتحقيق 

رؤي���ة اململكة 2030، فضاًل عن حتقيق تطلعات 

القيادة الرشيدة أيدها الله.



إحصاءات 

مكة المكرمة: الرفادة
أص�درت الهيئ�ة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائف بعد موس�م حج 
الع�ام الماضي 1439ه��، ملفًا صحفيًا خاصًا، بمس�مى )الح�ج في أرقام(، 
عني باإلحصائيات وأهم المؤشرات الرقمية في مختلف مجاالت الحج، وهو 
جه�د إعالمي كبير للقائمين على أمر الهيئة والعاملين فيها، بما حواه من 

أخبار وفعاليات وأرقام ومقاالت رأي، نُشرت في وسائل اإلعالم المختلفة.

الحج في أرقام.. 
إصدار توثيقي لحج 1439هـ

إحصائية حجاج اخلارج
بلغ عدد احلجاج القادمن من اخلارج ألداء مناسك احلج عام 1439ه�،

 1.765.039 حاجًا، 

عدد الذكور منهم 930.030 ميثلون نسبة %53 

وعدد اإلناث 826.009 ميثلن نسبة %47

 وذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا األمير 

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، موضحًا ازدياد عدد حجاج 

موسم حج 1439ه� عن العام الذي سبقه

 ب� 1.666 حاجًا بنسبة قدرها %0.1

وكان دخول احلجاج على النحو التالي:

عن طريق البحر: 16.163 حاجًا

عن طريق اجلو: 1.654.265 حاجًا

عن طريق البر: 85.611 حاجًا

ومثل احلجاج 165 جنسية من مختلف 
أقطار العالم
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أبرز اإليجابيات املرصودة خالل موسم حج عام 1439ه�:
  انخفاض أعداد املتسللني إلى املشاعر املقدسة

  خلو احلج من احلوادث واألمراض الوبائية واملعدية

  توف���ر اخلدمات بش���كل كامل مثل املياه والكهرب���اء والتغذية في مكة 

واملشاعر

  انعدام الشكاوى املرفوعة حول نقص اخلدمات

  سالسة نقل احلجاج وتوفير األمن لهم

  شمولية مخيمات مشعر منى بالتكييف اجلديد املطور

  جاهزية مواقع سكن احلجاج في املشاعر

  جناح الفرضيات والتمارين التي أجريت خالل املوسم

  تطوير وإنشاء غرف عزل املرضى مبستشفيات املشاعر

330  ألف حاج شملتهم اخلدمات الصحية في مكة واملشاعر

  تطوير آليات تفويج احلجيج وانخفاض الظواهر السلبية

  انسيابية احلركة املرورية وانتظام رحالت القطار في أوقاتها

  ارتف���اع أعداد املتطوعني بالدفاع املدني من 813 إلى 1485 متطوعًا 

ومتطوعة

  إسهام مبادرة "الطريق إلى مكة" في إنهاء إجراءات 100 ألف حاج

  حتديث اإلجراءات التقنية لتسريع دخول احلجاج

  دعم جوازات املنافذ بالعنصر النسائي بواقع 143 سيدة

  زيادة كاونترات اجلوازات في صاالت احلج بجدة لتصبح 184 

  تقليص إجراءات االستقبال في مطار امللك عبدالعزيز بجدة

  تطوير النظام اإللكتروني املوحد حلجاج اخلارج

  إضافة س���اللم كهربائية للوصول ملخيمات حجاج الداخل في املواقع 

اجلبيلة

  استخدام الوجبات مسبقة التحضير

اهت�������م اإلصدار الصحفي الرقمي بإب�������راز اهتمام القيادة 
أيده�������ا اهلل ورعايته�������ا للح�������ج واحلجاج، والت�������ي تصدرت 
محتوياته، ثم فعاليات وزارة احلج والعمرة، تلتها أنشطة 
الهيئة التنسيقية ومؤسسات أرباب الطوائف، ثم اجلهات 

العاملة يف احلج، واختتمت باملقاالت وكّتاب الرأي.

القيادة واحلج
اس�������تضاف برنام�������ج ضيوف خ�������ادم احلرمن الش�������ريفن 
5400 حاج وحاجة من مختلف دول العالم يف موسم حج 
1439ه�، وتكّفل خادم احلرمن الش�������ريفن امللك س�������لمان 
ب�������ن عبدالعزيز آل س�������عود يحفظ�������ه اهلل، بنفقات الهدي 
جلميع احلجاج املس�������تضافن ضم�������ن البرنامج.. وميكن 

تفصيله كاآلتي:

95 دولة
 من مختلف 
قارات العالم

 5400
حاج وحاجة

  استحداث حاضنات األطفال املوسمية

  التوسع في استقطاب الراغبني في العمل التطوعي

  تخصيص كامل صحن املطاف واألدوار املطلة عليه والسطح للطائفني

  تفويج احلجاج من اجلمرات إلى املسجد احلرام بانسيابية

  االستفادة من جميع مساحات املسجد احلرام مبا في ذلك التوسعة

  فتح األنفاق الشمالية مما أسهم في توزيع كثافة احلجاج

  حتديد الطاقة االس���تيعابية ملرحلة الق���دوم في املطار ب�� 45 ألف حاج 

في اليوم الواحد
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مكتب الوكالء الموحد

مؤسسة حجاج تركيا 
ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا

مؤسسة حجاج إيران

1.756.039

1.752.014

أعداد الحجاج الذين قام 
المكتب بخدمتهم

 تظليل ممرات املشاة أسهم في تقليل اإلصابة 

باإلجهاد

 توفي���ر ف���رق طبية مخصصة لنق���ل احلجاج 

املنومني إلكمال نسكهم

 زيادة ضبطيات املواد االس���تهالكية املخالفة 

بنسبة 30% عن العام املاضي

 زيادة كفاء أعمال النظافة

 انخفاض معدل الهدر في عبوات املياه املعبأة 

وفاعلية إعادة توزيع مواقع البرادات اخليرية

 انتشار رشاشات املياه في املشاعر واملسجد 

احل���رام مما خف���ض درجات احل���رارة ولطف 

األجواء

  زيادة كميات املياه في وقت الذروة إلى 912 

ألف م3

ة ذات الدورين    تطبيق جتربة استخدام األسرَّ

ألكثر من 70 ألف حاج مبشعر منى

منظوم��ة  قدم��ت  والعم��رة  احل��ج  وزارة 
متكاملة من اخلدمات

وزارة احل���ج والعمرة قدم���ت منظومة متكاملة 

من اخلدمات والتس���هيالت، مبوس���م حج العام 

1439ه����، من خالل تطوير األنظمة وتس���هيل 

اإلجراءات واس���تخدام التقنية بش���كل موسع، 

وتشجيع وحتفيز املؤسس���ات التي تعمل حتت 

إش���رافها باالرتقاء بأدائها وتق���دمي خدماتها 

مبعايي���ر عاملي���ة، وجعل رضا احلج���اج هدفًا 

وغاية.

وقام معالي الدكتور محمد صالح بننت بجوالت 

تفقدي���ة على مراكز وقطاع���ات تقدمي اخلدمات 

ب���كل من مك���ة املكرمة واملدينة املن���ورة وجدة، 

وذلك للوقوف على أعمالها ميدانيًا، وبحث سبل 

تطوير أعمالها وتذليل ما قد تواجهه من عقبات 

أو صعوب���ات حتى تس���تطيع مواصلة اجلهود 

وتطوي���ر خدماته���ا املقدمة لضي���وف الرحمن، 

ولالجتماع مع املسؤولني فيها واملشرفني عليها 

وااللتق���اء بهم لالس���تماع ملالحظاتهم وآرائهم، 

وملناقشة االستعدادات والترتيبات املبكرة ملوسم 

احلج مب���ا يخدم حجاج بيت الله احلرام وتقدمي 

أرقى وأفضل اخلدمات لهم ليؤدوا مناسك حجهم 

بيسر وسهولة، مبا يتوافق مع توجيهات القيادة 

الرش���يدة الرامية إلى تسخير جميع اإلمكانات 

اخلاص���ة بتقدمي اخلدمات حلجاج البيت العتيق 

تبدأ ف���ي وقت مبك���ر ومبجرد انتهاء املوس���م 

الس���ابق، حيث تتولى التنس���يق ب���ني مختلف 

اجلهات املس���اهمة في خدمات احلج واحلجاج، 

ويتصاعد نش���اطها باس���تمرار حتى موعد بدء 

موسم احلج. وفي سياق هذه االستعدادات، عقد 

معالي وزير احلج والعم���رة عدة اجتماعات مع 

وكالء الوزارة وكبار املسؤولني فيها والقياديني، 

ومع القطاعات املقدمة خلدمات احلج، وذلك من 

أجل القي���ام ومنذ وقت مبك���ر، بتحديد مناهج 

الوزارة وبرامجها وخططها اخلدمية للموس���م، 

لتحقي���ق نق���الت نوعية ف���ي خدماته���ا املقدمة 

لضيوف الرحمن، وفق برامج توصيف تقوم على 

أسس علمية، وتسخر كل وسائل التقنية احلديثة 

وأس���اليبها، لالرتقاء باخلدمات، وحتقيق سرعة 

إجنازها، لنيل أعلى نس���بة من رضا احلجاج، 

ولتحقي���ق تطلعات القيادة الرش���يدة، وذلك من 

منطل���ق أن وزارة احل���ج والعم���رة، بوصفه���ا 

مسؤولة عن احلج وتقوم بتنفيذ سياسات اململكة 

جت���اه احلج واحلجاج واملعتمرين والزوار، تقوم 

بأدوار التخطيط والتنفيذ واإلش���راف واملراقبة 

لضم���ان تق���دمي اخلدمات على مس���توى رفيع 

للحجاج واملعتمرين والزوار، مبا يرضي طموح 

والة األمر في هذه البالد املضيافة، حيث ينص 

نظام احلكم الصادر في عام 1414ه� على القيام 

بكل ما من ش���أنه رعاية وتقدمي جميع املعينات 

للحجاج واملعتمرين وال���زوار، وإعمار احلرمني 

الش���ريفني، وتوفير كل اخلدمات واملس���اعدات 

التي تكفل للحجاج واملعتمرين والزوار من أداء 

واخلدمات أمام ضيوف الرحمن، ومتكينهم من 

أداء الرك���ن اخلامس من أركان اإلس���الم بكل 

يسر وسهولة وأمان، حيث أعدت هذه القطاعات 

العدة لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن، 

وذلك وفق برامج عمل خططها التش���غيلية التي 

أعدتها ملوس���م حج العام احلالي، والتي حددت 

فيها عدة مرتكزات، تقوم على أس���س تتطابق 

مع الواقع الفعلي، وذلك باعتماد تأهيل العاملني 

لديه���ا على أنظم���ة التقنية اجلدي���دة، ووضع 

تصورات مبدئية مقس���مة إل���ى مراحل، بحيث 

تكون لكل مرحلة أهدافه���ا اخلاصة واجلزئية، 

وما يقابلها من متطلبات وميزانية مالية وكوادر 

بشرية لتحقيق النتائج املرجوة.

ومما يذكر أن استعدادات وزارة احلج والعمرة 

242.659

87.301

أعداد الحجاج الذين
 قامت المؤسسة 

بخدمتهم

عدد الحجاج )اإليرانيين( 
الذين قامت المؤسسة 

بخدمتهم
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مؤسسة إفريقيا
 غير العربية

مؤسسة جنوب آسيا

مكتب الزمازمة الموحد..

مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان.

كما قامت الوزارة باإلشراف على اخلدمات لهم 

منذ وصولهم إلى منافذ اململكة وحتى مغادرتها، 

كما تقوم باإلش���راف على املكاتب واملؤسسات 

والش���ركات التي تتولى خدمة ضيوف الرحمن، 

كمكتب ال���وكالء املوحد ومؤسس���ات الطوافة، 

إضافة إل���ى مكتب ال���وكالء املوح���د، ومكتب 

الزمازم���ة املوحد، واملؤسس���ة األهلية لألدالء، 

والنقابة العامة للسيارات.

كما تقوم ال���وزارة بالتخطيط للعمليات اخلاصة 

بهذه املؤسس���ات واملكات���ب املخصصة خلدمة 

ضي���وف الرحم���ن، كما تق���وم بالتع���اون مع 

مكاتب ش���ؤون احلجاج لتس���هيل مهامها، كما 

تنس���ق الوزارة مع جميع املؤسسات والوزارات 

واملصالح التي تسهم في خدمة احلجاج، وتلقى 

الوزارة جميع الش���كاوى واالقتراحات املتعلقة 

باخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين والزوار، 

كما تعمل الوزارة على جتديد وحتديث اخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحم���ن لتبلغ بها إلى مدارك 

عالي���ة، وتتولى أيضًا اإلش���راف على الدورات 

التدريبية للعاملني ف���ي خدمة ضيوف الرحمن، 

باإلضافة إلى إش���رافها على حج���اج الداخل 

وتقدمي جميع اخلدمات لهم.

جناح مشهود
حت���رص الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف على التنس���يق مع وزارة احلج وجلنة 

احلج العليا وجلنة احلج املركزية وجميع اجلهات 

املعني���ة لالرتقاء مبس���توى اخلدم���ات املقدمة 

وذلك ثمرة ملجهود امتد لعام كامل متثل في عقد 

اللق���اءات واالجتماعات وورش العمل والدورات 

التدريبية وإعداد اخلطط التشغيلية والتي حققت 

بفضل الله الغاية التي وضعت لها.

وبعد توجي���ه وزارة احلج والعمرة، اس���تعانت 

مؤسس���ات الطواف���ة األهلية للم���رة األولى في 

تطبي���ق برنامج آل���ي إلكترون���ي ملعرفة رغبات 

حجاج بيت الله احلرام حيال الوقت األمثل الذي 

يفضلون���ه ألداء طواف اإلفاضة، واس���تهدفت 

اخلطوة اجلديدة تنظي���م تفويج حجاج بيت الله 

احلرام ألداء طواف اإلفاضة مبا يتماش���ى مع 

تعليم���ات وزارة احل���ج والعم���رة القاضية إلى 

تنظيم العملية بشكل منهجي.

اس����تحدثت مؤسس����ة مطوفي حج����اج الدول 

األفريقي����ة غير العربية ملوس����م حج 1439ه�، 

أمتتة عملي����ات اخلدمات اإلضافي����ة وربطها 

باملسار اإللكتروني، وكذلك استمارة إلكترونية 

لتفويج حجاجها، كما حددت املؤسس����ة خالل 

خطتها التش����غيلية برامج عمل من أجل تنفيذ 

امله����ام واألهداف بطرق مبتك����رة منها تطبيق 

نظام تقني يسهم في تطوير وتسهيل إجراءات 

التفويج للمس����اكن، مع مراعاة  توفير وسائل 

الس����المة العامة والرعاي����ة املتكاملة واملتابعة 

في جمي����ع مراحل تنقالت ضي����وف الرحمن 

مبكة املكرمة واملش����اعر املقدس����ة، واملشاركة 

الفاعلة في توعية احلج����اج وضرورة تقيدهم 

بالتعليمات واإلرش����ادات املقدمة لهم للحفاظ 

على أمنهم وسالمتهم.

وس���عيًا منها لتوفير مزي���د من الراحة لضيوف 

الرحمن ونظرًا ملدودية الطاقة االستيعابية في 

منى وكثرة أعداد احلجاج مما يس���بب ضغطًا 

كبيرًا في أعداد احلجاج داخل املخيمات أدخلت 

مؤسس���ة مطوف���ي حج���اج دول جنوب آس���يا 

ة ذات الدورين ألول مرة خالل موسم حج  األسرَّ

1439ه�، للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم في 

مخيمات مشعر منى، وتوفير 140 مكتب خدمة 

ميدانية يخدم كل مكتب 3780 حاجًا.

وجهزت مؤسس���ة مطوفي حجاج جنوب شرق 

آس���يا مخيم���ات حج���اج ماليزيا ف���ي عرفات 

خالل موس���م حج 1439ه� بوح���دات التكييف 

وذل���ك ضم���ن جهود املؤسس���ة بالتع���اون مع 

مكتب ش���ؤون حجاج ماليزيا لالرتقاء مبستوى 

لضي���وف الرحمن لتناس���ب الرعاي���ة الكبيرة 

الت���ي توليها اململكة لقاص���دي بيت الله احلرام 

واملسجد النبوي الشريف..

وقد س���خرت كافة مؤسس���ات أرباب الطوائف 

إمكاناته���ا البش���رية والتقني���ة لتحقيق الهدف 

السامي، من خالل سعيها ملواكبة التطور التقني 

في تقدمي اخلدمة وفق األنظمة والبرامج التقنية، 

وكذلك من خالل حرصها على االرتقاء بالكوادر 

البش���رية العاملة في تق���دمي اخلدمة ألكثر من 

مليون و700 ألف حاج منذ حلظات قدومهم إلى 

أرض اململكة وحتى مغادرته���م، حاملني معهم 

ذكرياتهم الطيبة عن رحلة احلج العظمى.. 

أعداد الحجاج الذين
 قامت المؤسسة بخدمتهم

أعداد الحجاج الذين
 قامت المؤسسة بخدمتهم

أعداد الحجاج الذين قام 
المكتب بخدمتهم

1.756.039

544.683

160.483

57   العدد الثاني والعشرون - رمضان 1440ه�  



58   العدد الثاني والعشرون - رمضان 1440هـ  

اخلدمات املقدم���ة للحجاج وانس���جامًا مع ما 

تولي���ه وزارة احلج والعمرة م���ن عناية واهتمام 

بضيوف الرحمن.

وقامت مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول العربية 

وألول مرة بتش���غيل العنصر النسائي مبكاتب 

اخلدم���ة امليداني���ة بعد التجرب���ة الناجحة التي 

نفذتها املؤسس���ة خالل املواس���م املاضية مبقر 

املؤسس���ة الرئيس من خالل األعم���ال امليدانية 

الت���ي تقوم فيها اللجان النس���ائية واملتمثلة في 

االس���تقبال واس���تقصاء رضا احلجاج الذين 

يقارب عددهم 380 ألف حاج من 19 دولة.

فيما ش���هدت مؤسس���ة مطوفي حج���اج تركيا 

ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا نقلة نوعية 

ف���ي اجلانب الغذائي، حي���ث اعتمدت من خالل 

مكاتبها للخدمات امليدانية على تسخني وجبات 

احلجاج عبر أف���ران كهربائية وحرارية جديدة، 

تعمل وفق أنظمة آلية متطورة حتافظ على جودة 

الطع���ام، ورفع درجة حرارته مبا يتناس���ب مع 

الوضع الطبيعي الس���تخدام الوجبات الساخنة 

خالل موسم احلج.

وجنحت مؤسس���ة مطوفي حجاج إيران إلجناز 

مهامه���ا في موس���م احلج وعمل���ت على تطوير 

اخلدمات الت���ي تقدمها لضي���وف الرحمن من 

احلج���اج اإليراني���ني الوافدي���ن ومنها: صدور 

تأشيراتهم ألداء مناسك حج إلكترونيًا، وتوفير 

جميع اخلدمات لهم، م���ن خالل مكاتب اخلدمة 

امليدانّية، إضافة إلى مكتب خلدمات الش���ركات 

السياحية مركزيًا باملؤسسة، والتي تضم كوادر 

مؤسسة
 الدول العربية

المؤسسة
 األهلية لألدالء

بشرية مدربة ومؤهلة من املطوفني واملطوفات.

ونف���ذ مكتب الزمازمة املوحد خطته التش���غيلية 

ملوسم حج 1439ه� عبر مراحل عملية اعتمدت 

في مجملها على س���قيا حجاج بيت الله احلرام، 

بتجني���د أكثر من )1200( ف���رد لتنفيذ اخلطة، 

وزعت مهامهم ومس���ؤولياتهم وفقًا لتخصصات 

كل منهم، ومت تشكيل )7( مكاتب خدمة ميدانية 

)داخل مكة + مراك���ز التوجيه ومراقبة التفويج 

عل���ى مداخل ومخ���ارج مكة املكرم���ة(، وزعت 

جغرافًيا ليتولى كل منها متابعة توفر مياه زمزم 

داخل محيطه املدد.

ونفذت املؤسس���ة األهلية ل���ألدالء بنجاح خطة 

عمله���ا ملوس���م احلج م���ن خالل م���ا يزيد على 

2500 موظ���ف مؤه���ل وم���درب خلدم���ة زوار 

املس���جد النبوي من احلجاج، وتعمل املؤسسة 

عل���ى الترحيب باحلجاج وتكرميه���م وتزويدهم 

باملعلومات الوافية عن اخلدمات الواجب تقدميها 

للحج���اج الكرام خ���الل فترة إقامته���م باملدينة 

املنورة، وتوفر املؤسس���ة مرشدًا باالشتراك مع 

ش���ركات نقل احلجاج ل���كل حافلة تقل احلجاج 

حني وصولهم ملراكز االستقبال باملدينة املنورة، 

ولس���هولة إنهاء إجراءات نقل احلجاج من جدة 

إلى املدينة املنورة وانسيابية توزيع احلجاج على 

مكات���ب اخلدمة امليدانية في مراكز االس���تقبال 

في املدينة املنورة تقوم املؤسس���ة بإبالغ مكاتب 

ش���ؤون احلج املعنية قبل حض���ور احلجاج من 

بالده���م بضرورة تزويد مكت���ب الوكالء املوحد 

بعقود إسكان حجاجهم في املدينة املنورة.

جهات ذات عالقة
هذا باإلضافة إلى نش���ر أخبار وأرقام كثير من 

اجلهات ذات العالقة بأعمال موس���م حج العام 

املاضي )1439ه�(، ومنها: )وزارات الش���ؤون 

اإلس���المية والدع���وة واإلرش���اد، والصح���ة، 

واملالي���ة، والنق���ل، والدفاع، وإدارة مش���روع 

إسكان احلجاج مبخيمات منى التابع لصندوق 

االس���تثمارات العامة، والرئاسة العامة لشؤون 

املس���جد احلرام واملس���جد النبوي، ومشروع 

امللك عبدالله لسقيا ماء زمزم، والرئاسة العامة 

لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأمانة 

العاصمة املقدس���ة، ورابطة العالم اإلس���المي، 

ومعهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج 

والعمرة بجامع���ة أم الق���رى، واملديرية العامة 

للجوازات، ومطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، 

ومط���ار األمير محمد ب���ن عبدالعزي���ز الدولي 

باملدين���ة املن���ورة، والبنك اإلس����المي للتنمي�ة، 

وبرنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني للحج، 

واخلطوط اجلوية العربية السعودية، وميناء جدة 

اإلسالمي، وهيئة الهالل األحمر(، وغيرها، هذا 

باإلضاف���ة إلى مقاالت عدد م���ن الُكتَّاب، والتي 

ُنشرت في الصحف الورقية واإللكترونية، خالل 

موسم حج )1439ه�(.

300.307

1.756.039

358.362

عدد الحجاج الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم

عدد الحجاج الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم

عدد الحجاج الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم

مؤسسة
 جنوب شرق آسيا
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مكة المكرمة: الرفادة
 )128( معلوماته�ا  ضم�ت  أب�واب،   )4(
صفح�ة، ذاخ�رة باألرق�ام واإلحصائيات، 
ومزدان�ة بالج�داول والرس�وم البياني�ة 
بالمنج�زات  وحافل�ة  واإلنفوجرافي�ك، 
الت�ي تحققت عل�ى أرض الواقع، وفي 
ميادين العمل المختلفة، والتي قامت 
التس�ع،  الطوائ�ف  أرب�اب  مؤسس�ات 
بتنفيذه�ا لخدم�ة حجاجها في موس�م 
حج الع�ام المنصرم )1439ه��(، ضمها 
التنس�يقية  للهيئ�ة  الس�نوي  التقري�ر 

لمؤسسات أرباب الطوائف..

ركز على المعلومات الرقمية

التقرير السنوي للهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف

يشكل إضافة مهمة إلصدارات “الهيئة 
التنسيقية” اإلعالمية واإلرشادية 

والتوعوية 

تؤكد الهيئة التنس���يقية حرص مجلسها على إبراز منجزاتها بصفة خاصة، 

ومنجزات جميع “املؤسسات” بصفة عامة، والتعريف بهذه الكيانات اخلدمية 

الشامخة، ومبا تضمه من كوادر وطاقات بشرية مؤهلة ومدربة، ومبا حتويه 

من إمكانات تقنية ومادية كبيرة، ومبا تعده من خطط ودراسات وبرامج عمل 

هادفة وجتهيزات كبيرة خلدمة ضيوف الرحمن من حجاج اخلارج. 

ويش���كل التقرير الس���نوي، إضافة مهم���ة إلصدارات “الهيئة التنس���يقية” 

اإلعالمية واإلرش���ادية والتوعوية والتثقيفية وملطبوعاتها، والتي منها: )مجلة 

الرفادة، واحلج والصحافة، واحلج في أرقام، ودليل املرشد، وبعض الكتيبات 

واللوائح والس���جالت الوثائقية، واملطويات التوعوية من فاليرات وبرشورات 

تقرير 
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وآمال القائمني على أمره���ا وطموحاتهم ورؤاهم 

وتصوراته���م، الرامي���ة للنهوض به���ذه الكيانات 

واالرتق���اء بآليات العمل فيها، لتتماش���ى مع رؤية 

اململكة 2030، لتنفيذ توجيهات القيادة الرش���يدة 

أيده���ا الله، بتق���دمي أقصى اخلدم���ات لضيوف 

وبوسترات(، هذا باإلضافة إلى بعض اإلصدارات 

املهني���ة، والتي يقف كتاب: )ذاك���رة املهنة( على 

رأسها.

تقرير سنوي
ودرج مجل���س الهيئ���ة التنس���يقية ملؤسس���ات 

 - األدالء   - )املطوف���ون  الطوائ���ف:  أرب���اب 

ال���وكالء - الزمازم���ة(، منذ تأس���يس “الهيئة” 

في العام 1408ه����، على إعداد وإصدار )تقرير 

سنوي(، يس���تعرض الوضع احلالي، ويبرز أهم 

مس���تجداتها وبرامج عملها وخططها املستقبلية، 

الرحمن، وحتقيق طموحات املسؤولني في الدولة 

بصف���ة عامة وفي وزارة احلج والعمرة على وجه 

اخلص���وص، وتطلعات مجل���س الهيئة ومجالس 

إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، وطباعته، 

وتوزيع نس���خ منه على املس���ؤولني ف���ي الدولة، 

وعلى جمي���ع اجله���ات والقطاع���ات واألجهزة 

العامل���ة في احلج وذات العالق���ة بأعماله، وعلى 

قطاع عريض من الدارسني والباحثني واملهتمني 

بش���أن أرباب الطوائف بصفة خاصة، وبشؤون 

احل���ج بصفة عامة، وكذلك توزيع نس���خ منه في 

كثي���ر من املناس���بات والفعالي���ات، من حفالت 

س���نوية وندوات وورش عمل ولقاءات وملتقيات 

ومنتدي���ات، ومختلف الفعاليات الرس���مية التي 

تقام ف���ي كل عام مبكة املكرمة، واملدينة املنورة، 

ومحافظة جدة.

اإلحصائيات واملعلومات
تقري���ر الهيئ���ة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف الس���نوي ألعمال موس���م ح���ج العام 

املاض���ي )1439ه����(، ص���در للع���ام اخلامس 

والعش���رين على التوالي، وجاء في نحو )128( 

صفحة م���ن املقاس الكبير )A4(، وفي ش���كل 

جذاب وثوب قش���يب وبإخ���راٍج راٍق، اعتمد فيه 

على أس���لوب املعلومات الرقمي���ة واإلحصائيات 

ورسومات اإلنفوجرافيك، لتقدمي املعلومة بصورة 

واضحة وبش���كل مباش���ر ومختصر، وضم )4( 

أبواب، هي: 

الباب األول: الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب 
الطوائف.

الباب الثاني: املنجزات في العام 1439ه�.
الباب الثالث: أرقام وإحصائيات.

الب��اب الرابع: أبرز اإلجنازات املس���تجدة خالل 
عام 1439ه�.

كما حوى الكثير م���ن اإلحصائيات واملعلومات 

الرقمية، وتصدرته صور القيادة الرشيدة أيدها 

الله، وأصحاب السمو امللكي أمراء منطقتي مكة 

املكرمة واملدينة املنورة وسمو نائبيهما، وصورة 

معالي وزير احلج والعمرة ومعالي نائبه. 

ويبني التقرير الس���نوي الشامل، باإلحصائيات 

واألرق���ام واألدل���ة والبراه���ني، أن جميع هذه 

“املؤسس���ات” ق���د عملت في موس���م حج العام 

14

1439هـالتقرير السنوي

تــــأســـســـت
1408/9/25 هـ

يتكون هيكلها من رئيس ونائب 
وأمين عام و 9 أعضاء

تحت إشراف وزارة الــحــــج 
والـــعـــمــرة

تشرف على
عـــــــدد رؤســــــائـــهـــا9 كــيـــانــــات

9رؤساء منذ التأسيس

123456789
المؤسسة األهلية 

لمطوفي حجاج تركيا 
ومسلمي أوروبا وأمريكا 

وأستراليا

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 

إيران

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 

جنوب آسيا 

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 
جنوب شرق آسيا

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج الدول 

األفريقية الغير عربية

المؤسسة األهلية 
لمطوفي حجاج 

الدول العربية

المؤسـسة
األهــلــــيــــة

 للـأدالء

مـــكـــتـب 
الوكـــالء
 الموحـــد

 مكـــتــب
 الزمازمة
 الموحد

الكيانات التسعة

�تصر التقرير السنوي للهيئة التنسيقيةملؤسسات أرباب الطوائف 1439هـ

الهيئة التنسيقيةملؤسسات أرباب الطوائف
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المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا 
المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج إيرانومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

الـــــتـــــطـــــويـــــف
الــــــــمــــــــركــــــــزي

االحـــــــصـــــــاءات 
ــة ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

المصروفات اإليرادات   

3.903.714.932.777.313.94

املــــــــــؤســــــــــســــــــــة
ا�هـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة
ملـــــــــــــــــطـــــــــــــــــو�
حـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاج 
الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة

254364

املــــــــــؤســــــــــســــــــــة
ا�هـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة
ملـــــــــــــــــطـــــــــــــــــو�
ا�فريقية الدول  حجاج   
عــــربــــيــــة الـــــــغـــــــ�   

172428

املــــــــــؤســــــــــســــــــــة
ا�هـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة
ملـــــــــــــــــطـــــــــــــــــو�
حـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاج
ــا ــرق آســي ــ ــوب شـ ــنـ  جـ

291202

املــــــــــؤســــــــــســــــــــة
ملــطــو� ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ا�ه  
ــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ حــــــــجــــــــاج تـ
ــلـــمـــي أوروبـــــــا  ومـــسـ
ــا وأســـ�الـــيـــا ــكـ ــريـ وأمـ

34785

أنشئت عام 1402/11/18هـ

تقع في مكة المكرمة

عدد الحجاج 243162

عدد المكاتب 57

مكاتب شؤون الحج 12

الدول التي تخدمها 77

عدد اإلنجازات لحج عام 1439هـ  (4) 

أنشئت عام 1403/09/14هـ

تقع في مكة المكرمة

عدد الحجاج 86290

عدد المكاتب 8

مكاتب شؤون الحج 1

الدول التي تخدمها 1

عدد اإلنجازات لحج عام 1439 هـ  (13)

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج 
جنوب آسيا

أنشئت عام 1403/09/21هـ

تقع في مكة المكرمة

عدد الحجاج 544554

عدد المكاتب 140

مكاتب شؤون الحج 11

الدول التي تخدمها 11

عدد اإلنجازات لحج عام 1439 هـ  (4)

ضم معلومات رقمية 
لـ )9( مؤسسات 

ومكاتب تشمل )4( 
طوائف 
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املرجوة لتحقيق هذه املبادرة، بإش���راف مباشر 

من معالي وزير احلج والعمرة، ومتابعة متواصلة 

من معالي نائب وزير احلج والعمرة”. 

وضمت صفح���ات التقرير األولى، تعريفًا موجزًا 

برؤساء مجلس “الهيئة التنسيقية” منذ إنشائها 

في عام 1408ه�، وكذلك برؤية “الهيئة” ورسالتها 

وقيمه���ا، باإلضاف���ة إل���ى مختص���ر ملتويات 

“التقري���ر”، يوضح: )تاريخ تأس���يس “الهيئة”، 
واجلهة التي تش���رف عليها، والكيانات التي تقوم 

“الهيئة” باإلش���راف عليها، وعدد رؤسائها منذ 
تأسيس���ها، ومكونات هيكلها التنظيمي(، بجانب 

التعريف بالكيانات التس���ع التي تش���رف عليها. 

كما ض���م “التقري���ر” تعريفًا بهذه املؤسس���ات 

التسع، شمل: )تاريخ النش���أة، واملوقع، وأعداد 

احلج���اج الذي���ن قامت بخدمته���م، وعدد مكاتب 

اخلدمة امليدانية بها، وعدد مكاتب ش���ؤون احلج 

لل���دول التي يفد منها حجاجها، وعدد الدول التي 

تقوم بخدم���ة حجاجها، وعدد اإلجن���ازات التي 

حتققت في موس���م حج الع���ام املنصرم(، لينتقل 

القارئ ملعلومات موجزة عن إصدارات “الهيئة” 

ومطبوعاتها.

الباب األول
تصدرت الب���اب األول من أبواب التقرير األربعة، 

صورة تاريخية للمؤس���س الباني امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن آل س���عود طي���ب الله ثراه، وهو 

النج���اح املميز الذي ظهر من خالل موس���م حج 

1439ه�، سواء في اخلدمات املكلفة بها مؤسسات 

أرب���اب الطوائف ومكاتبها امليدانية، أو من خالل 

تناسق وتناغم العمل مع جميع القطاعات في هذه 

البالد املباركة، التي جعلت خدمة احلاج واملعتمر 

والزائر من أول اهتماماتها. 

وكلمة أخرى لألم���ني العام للهيئة، حملت عنوان: 

)ارتق���اء يتج���دد(، ورد فيها: “يالح���ظ الناظر 

ف���ي هذا التقرير، الس���عي احلثيث ملجلس الهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، إلى إجناز 

وتنفي���ذ مخرجات رؤي���ة اململك���ة 2030، والتي 

قدمت خالله���ا وزارة احلج والعم���رة العديد من 

املبادرات املتعلق���ة باخلدمات التي يقدمها أرباب 

الطوائف، وأهم تلك املبادرات، حتويل مؤسسات 

أرباب الطوائف إلى ش���ركات مس���اهمة مغلقة، 

والتي بدأت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف تخط���و خطوات واس���عة لتنفيذها من 

خالل عقد ع���دد من االجتماعات مع الش���ركات 

واملكاتب االستشارية املتخصصة، واملشاركة في 

العديد من اللقاءات والورش، للخلوص إلى الثمرة 

املاض���ي )1439ه�(، بكل ج���د وإخالص خلدمة 

ضي���وف الرحم���ن، مس���تعينة بالل���ه ع���ز وجل 

ومتوكلة عليه، ومس���تغلة كل املنجزات التطويرية 

التي حققتها في الس���نوات الس���ابقة، واخلبرات 

والتج���ارب وامله���ارات التراكمي���ة امليدانية التي 

اكتسبها منسوبوها، كما يجسد حرصها الكبير 

على اس���تخدام جميع وس���ائل “التقنية” في كل 

امله���ام واألعمال والتخصصات املس���ندة إليها، 

وكذلك تطبيق كل املفاهي���م العلمية في أعمالها، 

مع االهتمام الكبير بالتنسيق واملتابعة والرصد، 

والتركي���ز على مفهوم اجلودة ف���ي تقومي األداء، 

لتس���هم � بعد توفيق الله ع���ز وجل � في اخلروج 

مبوس���م حج اتصف بنجاح كبير، كانت س���مته 

الهدوء والطمأنينة واالنسيابية في العمل.

من جهة أخرى، يتيح التقرير لكل مختص وراصد 

ومهت���م ومتاب���ع، االطالع على معلوم���ات رقمية 

وإحصائي���ة كثي���رة ومتنوعة، م���زودة باجلداول 

والرسوم البيانية ورسوم اجلرافيك، مت جمعها من 

مصادر مختلفة ومتعددة، تتمثل في )9( مؤسسات 

ومكات���ب ألرباب الطوائف، تش���مل )4( طوائف 

هي: )املطوفون، واألدالء، والوكالء، والزمازمة(، 

تتنوع أعماله���ا وتخصصاتها ومهامها، وتتوحد 

أهدافه���ا في تقدمي أرقى اخلدمات ملن تتش���رف 

بخدمتهم من حجاج اخلارج، األمر الذي يؤكد أن 

هنال���ك جهًدا كبيًرا قد ُبذل من القائمني على أمر 

الهيئة التنسيقية إلعداده، وذلك لتنوع مادته، هذا 

باإلضافة إلى حرص “الهيئة التنس���يقية”، على 

أن يضم هذا التعريف معلومات أساسية ومهمة، 

مثل تاريخ التأسيس ورقم القرار الوزاري، وأبرز 

املس���تجدات واإليجابي���ات الت���ي حتققت خالل 

عام )1439ه�(، وغيرها م���ن معلومات توثيقية، 

مس���تقاة من واقع ما مت من أعمال وإجنازات في 

ذاك املوسم. 

معلومات شاملة 
م���ن أهم محتوي�ات التقري���ر، كلمة لرئيس الهيئة 

التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، أكد فيها 

بذل اإلخ���وة الزم���الء أعضاء املجل���س جهودًا 

مضنية أضاءت الطريق ورسمت معامله، من خالل 

مش���اركاتهم املثمرة وآرائهم الفاعلة وحضورهم 

املؤثر، والذي مت ترجمته على أرض الواقع، فأنتج 

صدر في )128( صفحة 
وضم )4( أبواب واعتمد 

على “اإلنفوجرافيك” 
لتقديم المعلومة 
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يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء ووفود احلج، 

ف���ي عام 1357ه� املوافق للعام 1938م، ويجلس 

بجواره خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

الباب الثاني 
ُخصص الباب الثاني، الس����تعراض أهم املنجزات 

التي حتققت في موس����م حج عام 1439ه�، مدعمًا 

بالص����ور الفوتوغرافي����ة وبالبيان����ات واإلحصاءات 

واألرق����ام، ومنه����ا: )اجتماعات مجل����س “الهيئة” 

في دورته اخلامسة والعش����رين، والتي بلغت )20( 

اجتماعًا، مع استعراض التوصيات التي ُأجنز منها 

الس����ابق )1439ه�����(، بل وفي الس����نوات العش����ر 

املنصرمة مجتمع����ة، وبيان بأعداد الق����وى العاملة 

واألجه����زة واملع����دات، وبعض األرقام واملؤش����رات 

املهمة، ذات العالقة بأعمال “املكتب”.

كما ضم الب����اب تعريفًا ب� )مش����روع مركز مراقبة 

ترحيل احلجاج الفرادى، الواقع بطريق مكة املكرمة 

– جدة الس����ريع(، مع إدراج رس����وم بيانية توضح 
أع����داد احلجاج الذي����ن مت ترحيلهم لكل مؤسس����ة 

من مؤسس����ات الطوافة، وكذلك تعريفًا مبش����روع 

التطويف املركزي.

كما ضم الب���اب تعريفًا بأهم اجله���ود التوعوية 

واإلرش���ادية واإلعالمي���ة التي قام���ت � وتقوم � 

به���ا “الهيئة التنس���يقية”، وبخاصة في مجاالت 
التوعية واإلرش���اد، وإصدار املطويات التوعوية، 

وبعض املطبوعات واإلصدارات، كمجلة الرفادة، 

واملطبوعات التوعوية، والتقرير الس���نوي ألعمال 

“الهيئ���ة”، والئحتها التنظيمية، ودليل املرش���د، 
واإلص���داران: )احل���ج والصحاف���ة، واحلج في 

أرقام(، وكتي���ب رحلة احلج باللغت���ني: )العربية 

واإلجنليزية(، وكت���اب: ذاكرة املهن���ة(، وكتيب: 

)امليثاق األخالقي ألرباب الطوائف، والعاملني في 

مكاتب اخلدمة امليدانية(.

الباب الثالث 
أم���ا الباب الثالث من أب���واب التقرير األربعة، فقد 

خصص لعرض بعض األرقام واإلحصائيات، وبدأ 

بق���راءة س���ريعة، وبيان بإجمالي أع���داد احلجاج 

خالل الس���نوات العشر املاضية، ومنذ عام 1430 

وحتى عام 1439ه�، ث���م عرج على: )اإلحصاءات 

اإلدارية(، وأوضح منها أعداد القوى العاملة، والتي 

منها )الرسميون(، خالل موسم حج العام 1439ه� 

و)الرس���ميون( من أبن���اء الطائفة، و)الرس���ميون 

السعوديون( من غير أبناء الطائفة، و)الرسميون( 

غير الس���عوديني، و)املوسميون( من أبناء الطائفة، 

و)املوس���ميون الس���عوديون( و)املوس���ميون غير 

الس���عوديني(، وكذل���ك أع���داد الق���وى العامل���ة 

)املوسميون(، وأعداد حجاج اخلارج لكل مؤسسة، 

وأع���داد مكاتب اخلدم���ة امليدانية لكل مؤسس���ة، 

وع���دد الدول التي تقوم بخدمته���ا، وأعداد مكاتب 

ش���ؤون احلجاج التابعة لها، في موسم حج العام 

املاض���ي 1439ه�، وأيضًا بي���ان بوقوعات حجاج 

والتي ل����م تنجز، وتلك التي حت����ت اإلجراء. وكذلك 

موضح����ًا في����ه رق����م كل اجتماع في ه����ذه الدورة 

وموضوعه، وما دار في����ه من تداول وما خلص إليه 

من توصي����ات(. كما عرف باللقاءات واملش����اركات 

واللجان التي نفذتها “الهيئة التنسيقية” أو شاركت 

فيه����ا، من ورش عمل واجتماع����ات وبرامج تدريبية 

للتعريف ببعض  واحتف����االت، ليع����رج “التقري����ر” 

مش����روعات “الهيئة” وبرامجها، والتي من أهمها: 

)مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(، موضحًا 

أه����م التقنيات التي يس����تخدمها، وأعداد احلافالت 

العاملة في املوس����م والتي مت إرش����ادها في كل من 

مك����ة املكرمة واملدينة املنورة في موس����م حج العام 
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التقرير السنوي 1439هـ

مكتب إرشاد الحافالت

مكتب إرشاد الحافالت• 
مركز ترحيل الحجاج • 

الفرادى
تدريب المرشدين• 
التطويف المركزي• 

الهيئةالمشروعات والبرامج اللقاءات والمشاركاتاجتماع المجلس للدورة (25)مراكز اللقاءات السنوية للهيئة
اللقاء مع القيادة الرشيدة • 
التواصل مع إمارة • 

منطقة مكة المكرمة
االجتماعات مع وزير الحج • 

والعمرة ونائب الوزير ووكالء 
الوزارة

مركز بيانات الهيئة• 
مركز معلومات الهيئة • 

عدد االجتماعات  (20) • 
عدد التوصيات (69) • 
التوصيات التي أنجزت  (46)• 
التوصيات التي لم تنجز  (11)• 
التوصيات التي تحت اإلجراء  (12)• 

اجتماعات• 
ورش العمل • 
الدورات • 
للقاءات• 

عدد احلافالت 
املغادرة من 

الشميسي
21,382

عدد احلافالت 
املغادرة  من 

اجلموم
21,235

عدد العاملني
 باملكتب مبنطقة 

مكة املكرمة

1,187

عدد احلافالت 
املغادرة من �طة 

املطار (املدينة املنورة)

21,471

عدد احلافالت
 املغادرة من �طة 

الهجرة (املدينة املنورة)

23,749

عدد العاملني 
باملكتب مبنطقة 

املدينة املنورة

1,429

عدد احلافالت 
املغادرة (مطار جدة 

- مكة املكرمة)
21,223

عدد احلافالت 
املغادرة (مطار جدة 

- املدينة املنورة)
810

عدد احلافالت 
املغادرة (ميناء جدة

 - مكة املكرمة)
159

عدد احلافالت 
املغادرة (ميناء جدة 

- املدينة املنورة)
169

عدد احلافالت التي 
مت إرشادها داخل 

مكةاملكرمة
42,616

عدد احلافالت 
املغادرة (مطار 
جدة - اجلموم)

1,061

عدد احلافالت 
املغادرة (ميناء 
جدة - اجلموم)

0 صفر
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اجل���اد على اس���تيفاء جميع العناص���ر املطلوبة 

إلعداده من مصادرها الرس���مية، ومراعاة الدقة 

واإليجاز والوضوح، مع االهتمام ببناء توصيات 

ومخرج���ات ذات مصداقية تنعك���س إيجابًا على 

أعمال “املؤسس���ات” وواجباتها ومهامها املناط 

بها أداءها، لتتحق���ق بالتالي األهداف من إعداد 

التقري���ر، وذل���ك بوصف���ه وثيقة مهني���ة تتضمن 

نقل معلومات وبيانات ونتائ���ج، وهدفها الرئيس 

عك���س الواقع املعاش، وتق���دمي أفكار وتوصيات 

ومخرجات واقعي���ة ومنطقية، تعكس ما مت بعون 

الل���ه وتوفيق���ه من منج���زات، وتق���دم تصورات 

لألعمال املستقبلية.

كل مؤسسة في املوسم، ومواقع تركيز احلجاج في 

أحياء مكة املكرمة، وأعدادهم لكل مؤسسة.

وش���مل الباب الثالث أيض���ًا: )إحصاءات مالية(، 

ضمت: )اإلي���رادات( وبيان ذلك في جدول يوضح 

حساب اإليرادات العامة )التقديرية – الفعلية( – 

للعام املالي 1439/ 1440ه�، وجدول آخر يوضح 

مقارنة بني اإليرادات الفعلية لألعوام املالية الثالثة 

األخي���رة: )1437 – 1438 – 1439ه�(، وجدول 

ثال���ث خاص باملصروفات، يوض���ح مقارنة توزيع 

بنود املصروفات العامة: )التقديرية – الفعلية( – 

للعام املالي 1439/ 1440ه�، وجدول رابع يوضح 

مقارن���ة بني املصروف���ات الفعلية لألع���وام املالية 

الثالثة األخيرة: )1437 – 1438 – 1439ه�(. 

الباب الرابع
قدم الب���اب الراب���ع واألخي���ر، تعريف���ًا بجميع 

مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف، وأوض���ح أهم 

اإلجنازات التي حققتها في موسم احلج املاضي 

1439ه�، وهي:

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي 

أوروبا وأمريكا وأستراليا. 

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران.

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا. 

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية 

غير العربية. 

 املؤسس���ة األهلية ملطوفي حج���اج دول جنوب 

شرق آسيا. 

 املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية. 

 مكتب الوكالء املوحد.

 مكتب الزمازمة املوحد.

  املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة.

وش���مل التعري���ف املوج���ز: )تاريخ نش���أة كل 

مؤسس���ة، وتفاصيل عنوانها الذي ضم صندوق 

البريد والرمز البريدي ورق���م الهاتف والفاكس، 

وموقعها اإللكتروني عل���ى “اإلنترنت”، وبريدها 

اإللكترون���ي(، باإلضافة إلى أع���داد الدول التي 

تتش���رف بخدمة حجاجه���ا، ورئي���س وأعضاء 

مجلس إدارتها، وكذلك أبرز اإلجنازات املستجدة 

خالل عام 1439ه�.

املعايير والقواعد
إلعداد هذا التقرير الش���امل، أخذ مجلس الهيئة 

التنس���يقية على عاتق���ه، أن يحرص كل احلرص 

على االلتزام التام بقواعد إعداد التقارير السنوية 

ومعاييرها، والتي تتلخص في الصدق والوضوح 

الت���ام والش���فافية العالية في ع���رض املعلومات 

والس���عي  واإلحصائي���ة،  الرقمي���ة  والبيان���ات 

بين باإلحصائيات 
واألرقام عمل 

“المؤسسات” في 
موسم حج )1439هـ(
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تكريم  

مكة المكرمة: الرفادة
تم تكريم الدكتور حس�ين بن ناصر الشريف، وكيل 
وزارة الح�ج والعمرة لش�ؤون الحج، بوس�ام مجلس 
والتنمي�ة  المدني�ة  للخدم�ة  الخليج�ي  التع�اون 
اإلدارية، ضمن )5( ش�خصيات من الكفاءات اإلدارية 
بالمملك�ة، وذل�ك بتاري�خ 1440/08/26ه��، بفن�دق 
“قصر البس�تان” بمدينة “مسقط” عاصمة “سلطنة 
عمان”، وذلك في حفل تكريم )30( شخصية قيادية 
إداري�ة من الكف�اءات العامل�ة بقطاع�ات الخدمة 
المدني�ة والتنمية اإلدارية بدول مجلس التعاون في 
دول الخليج العربية، بواقع خمسة أشخاص من كل 
دول�ة، وذلك برعاية صاحب الس�مو الس�يد فهد بن 
محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
ال�وزراء العمان�ي، نيابة ع�ن الس�لطان قابوس بن 

سعيد سلطان سلطنة عمان حفظه اهلل. 

ضمن )5( شخصيات من المملكة و)30( شخصية بدول التعاون الخليجي

تكريم حسين الشريف بوسام الخدمة 
المدنية والتنمية اإلدارية الخليجي

تكريم الشخصيات إلسهامها في تعزيز 
مجاالت الخدمة الخليجية الشاملة والحفاظ 

على المكتسبات التي تحققت

حتقيق املنجزات
يأت���ي هذا التكرمي واالحتفاء، الذي مت بحضور عدد من أصحاب الس���مو 

واملعالي والس���عادة رؤس���اء أجهزة اخلدمة املدنية والتنمية اإلدارية بدول 

مجل���س التع���اون لدول اخللي���ج العربي���ة، ومعالي الدكت���ور عبداللطيف 

بن راش���د الزياني، األمني الع���ام ملجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية، 

وأصحاب السمو والسعادة رؤس���اء البعثات الدبلوماسية املعتمدون لدى 

السلطنة، تقديرًا للجهود التي يبذلها منتسبو قطاعات اخلدمة املدنية بدول 

مجل���س التعاون لتحقيق تطلعات القادة، وتعزيز مجاالت اخلدمة اخلليجية 

الشاملة، واحلفاظ على املكتسبات التي حتققت.

وبهذه املناس���بة، صرح الدكتور حسني الشريف، وكيل “الوزارة” لشؤون 

احلج قائ���اًل: “مت هذا التكرمي بتوفيق الله س���بحانه وتعالى أواًل وأخيرًا، 

وبدعم ومباركة معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 

بننت، ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن س���ليمان مش���اط، وانتهز هذه 

الفرصة ألثمن عاليًا ألصحاب املعالي هذا الترشيح وألشكرهما على هذه 

الثق���ة، والتي تعد حافزًا لبذل املزيد من اجلهد والتفاني في خدمة ضيوف 

الرحم���ن، كما أتقدم بالش���كر جلميع زمالئي ومن عمل���ت معهم لتعاونهم 

ومس���اهمتهم معي في حتقيق هذا اإلجناز، وأس���أل الله العلي القدير أن 

يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي”.

وللدكتور حس���ني الشريف مس���يرة متتد ألكثر من )5( سنوات في مجال 

خدمة ضيوف الرحمن، انطالقًا من منصة وزارة احلج والعمرة، وذلك منذ 

أن وافق مجلس الوزراء في اجللسة التي عقدها بتاريخ 6 رجب 1435ه� 

املواف���ق 5 مايو 2014م، على تعيينه على وظيفة: )وكيل الوزارة لش���ؤون 

احلج(، باملرتبة اخلامس���ة عشرة، ليس���هم في حتقيق كثير من املنجزات 

طوال هذه الس���نوات اخلمس، التي ش���هدت فيها “ال���وزارة” العديد من 

التحوالت والنقالت النوعية، التي انعكس���ت إيجابًا على مستوى اخلدمات 

الت���ي تقدمها لضيوف الرحم���ن، من حجاج ومعتمرين وزوار للمس���جد 

النبوي الشريف.
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يأتي التكريم تقديرًا 
للجهود التي يبذلها 

منتسبو قطاعات 
الخدمة المدنية بدول 

مجلس التعاون لتحقيق 
تطلعات القادة 

البحري���ن في الع���ام 1426ه�، كما ش���ارك في 

املؤمتر اإلقليمي الثاني حول املؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنس���ان ف���ي العالم العرب���ي بالدوحة، 

في ش���هر مارس 2006م، وف���ي عضوية بعض 

اللجان اإلدارية واألكادميية بقس���م األنظمة، وله 

اهتمامات بحثية، منه���ا: )إلغاء القرار اإلداري، 

والضبط اإلداري، والتأديب اإلداري، ومسؤولية 

الدولة عن أعمال القضاء، والقضايا الدستورية، 

وحق���وق اإلنس���ان(، باإلضاف���ة إل���ى بع���ض 

االهتمامات األكادميي���ة والعلمية البارزة، والتي 

تتمثل في احلضور واملش���اركة ف���ي املؤمترات 

عل���ى املس���توى املل���ي والدول���ي ذات العالقة 

بالتخصص وحقوق اإلنس���ان، وكذلك املشاركة 

ف���ي ورش العمل وحلق���ات النق���اش واللقاءات 

التلفزيونية والصحفية ذات الصلة، والتواصل مع 

دور النش���ر العلمية واملواقع اإللكترونية املرتبطة 

بالنواحي العلمية في موضوع التخصص، ونال 

العديد من ش���هادات الش���كر والتقدير، من عدة 

جهات حكومية وأهلية.

في عام 2004م، كما ش���ارك في مؤمتر حماية 

امللكية الفكرية، ال���ذي ُأقيم حتت رعاية املنظمة 

الدولية حلماية امللكية الفكرية: )WIOP(، في 

إمارة عجمان بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

1424ه����، وفي املؤمت���ر اإلقليمي حول املكمة 

اجلنائية الدولية بدولة البحرين 1425ه�، وكذلك 

ف���ي الن���دوة اإلقليمية حول مراقب���ة املاكمات 

ومعايي���ر املاكم���ة العادلة بدول���ة البحرين في 

ع���ام 1426ه�، وفي ال���دورة اإلقليمي���ة ملراقبة 

املاكمات ومعايي���ر املاكم���ة العادلة مبملكة 

والدكتور حس���ني الش���ريف، م���ن مواليد العام 

1389ه����، وه���و حاصل على درج���ة الدكتوراه 

ف���ي القانون الع���ام � تخصص قان���ون إداري � 

باململك���ة املتحدة، في  من جامعة “نيوكاس���ل” 

موض���وع: “قوانني اجلامعات في اململكة العربية 

السعودية وإجنلترا � دراس���ة مقارنة”، في عام 

2000م. وقد ُعني معيدًا بجامعة امللك عبدالعزيز 

عام 1411ه�، وعمل ب���اإلدارة القانونية بجامعة 

املل���ك عبدالعزيز من����ذ عام 1411ه����، ثم ُعني 

على وظيفة أس���تاذ مس���اعد بقسم األنظمة كلية 

االقتص���اد واإلدارة بجامعة امللك عبدالعزيز عام 

1423ه�، وُكلف بعمل أمني قس���م األنظمة للعام 

الدراس���ي 1423/ 1424ه����، ثم رئيس قس���م 

األنظم���ة )القانون( باجلامع���ة لفترتني متتاليتني 

منذ عام 1424ه�، وحت���ى عام 1428ه�، وعمل 

رئيس���ًا للجنة االنتس���اب ملادة القانون اإلداري 

بقس���م األنظمة بجامعة امللك عبدالعزيز، وكذلك 

رئيس���ًا للجنة التطوير واخلطط اإلس���تراتيجية 

بقس���م األنظمة، وقام بتدريس كثي���ر من املواد 

في هذا التخصص وغي���ره، وحصل على دورة: 

“ديناميكي���ة التدري���س الفعال” مبرك���ز تطوير 
التعلي���م اجلامعي بجامعة املل���ك عبدالعزيز عام 

1424ه�، وش���ارك في تدريس عدد من الدورات 

التدريبي���ة، الت���ي نظمها كل م���ن معهد اإلدارة 

العامة، واملديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة 

جدة، وأش���رف على ع���دد من برام���ج التدريب 

وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل العام 

الدراسي 1424/1423ه�.

مسيرة حافلة
كما أن الدكتور حس���ني الشريف، عضو مؤسس 

للجمعي���ة الوطني���ة حلق���وق اإلنس���ان باململكة، 

واملشرف العام على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 

اإلنس���ان مبنطقة مكة املكرم���ة، ومحكم معتمد 

ل���دى وزارة الع���دل، ومن أهم أنش���طته العلمية 

واملجتمعية، أنه ش���ارك في احلوار الوطني حول 

مؤسسات التعليم العالي بالطائف عام 1426ه�، 

وف���ي احلوار الوطني حول احل���وار بني املجتمع 

ومؤسس���ات العم���ل بجدة ع���ام 1428ه�، وفي 

مؤمت���ر احلماي���ة القانونية للمال الع���ام، والذي 

عقد بجامعة الزقازي���ق بجمهورية مصر العربية 
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جدة: الرفادة
ضم�ن فعالي�ات ملتقى مكة الثقاف�ي الثالث ال�ذي أُقيم مؤخرًا تحت ش�عار: “كي�ف نكون قدوة”، ت�ّوج صاحب 

الس�مو الملك�ي األمير مش�عل بن ماجد ب�ن عبدالعزيز محاف�ظ جدة، المؤسس�ة األهلية لمطوف�ي حجاج الدول 
العربية بجائزة جدة لإلبداع في نس�ختها الثانية في مجال القدوة في الحج والعمرة، عن مبادرة: “مؤش�رات قياس 

األداء وتقييم األثر واالستدامة”، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي األمير سعود بن عبداهلل بن جلوي، مستشار 
أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان 

مش�اط، ورئي�س اللجنة اإلش�رافية للجائزة األس�تاذ الدكتور أس�امة ب�ن صادق طي�ب، وعدد من ممثل�ي الجهات 
الحكومي�ة والجه�ات ذات العالقة، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المس�ؤولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسس�ة 

مطوف�ي حجاج ال�دول العربية، ونائبه وأعضاء المجل�س، وممثلي الجهات الفائزة، الفائزي�ن والفائزات بالجائزة 
في نس�ختها الثانية للعام 1440ه�، وذل�ك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمقر جامع�ة الملك عبدالعزيز بجدة، 

بتاريخ 14 جمادى اآلخرة 1440ه� الموافق 19 فبراير 2019م.

تكريم

في نسختها الثانية.. وفي مجال القدوة في الحج والعمرة

مؤسسة حجاج “الدول العربية” تحصد 
جائزة جدة لإلبداع
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أدام الله عزها بالنصر � محققة طفرات تنموية 

وتطويرية ف���ي كل أرجاء اململكة، كما متتد يد 

اخلي���ر والنماء إلى هذه املنطق���ة العزيزة من 

وطننا املعطاء.

آفاق رحبة 
بدأ احلفل الذي ُأقيم بهذه املناس���بة، بوصول 

سمو محافظ جدة مقر احلفل، ثم قيامه بجولة 

على املعرض املصاحب، الذي مت خالله عرض 

املبادرات والصور التي جتسد اجلهود املبذولة 

للمساهمة في تطوير محافظة جدة.

بعد ذل���ك اطلع س���موه على نتائ���ج التحكيم 

النهائي���ة، واعتمد س���موه النتيج���ة النهائية 

باجلائ���زة،  والفائ���زات  الفائزي���ن  وأس���ماء 

الت���ي توصل���ت إليها جلان التحكي���م واللجنة 

اإلش���رافية، وذل���ك بعد حتكيمها م���ن اللجنة 

العلمية والتنفيذية للجائزة.

ثم كرم س���مو محافظ جدة اللجنة اإلش���رافية 

وجلان التحكيم والداعم���ني والرعاة واجلهات 

اإلعالمية الراعية للجائزة.

في هذا احلفل التكرميي، ألقى صاحب السمو 

امللكي األمير مش���عل بن ماجد بن عبدالعزيز 

محافظ ج���دة كلم���ة أوضح فيه���ا أن بالدنا 

الغالية بقيادة خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي 

عه���ده األمني حفظهما الل���ه، تنطلق إلى آفاق 

رحب���ة جديدة من التقدم واالزدهار، وتتواصل 

املراح���ل التطبيقية لرؤية قيادتنا الرش���يدة � 

وأش���ار س���موه إلى أن محافظة جدة تكتسب 

مكانة متميزة في مجاالت التطوير االقتصادي 

واالجتماع���ي والعلمي والثقافي والس���ياحي 

والترفيهي وغيرها م���ن املجاالت، بدعم كرمي 

من صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 

مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

مكة املكرمة، كما تس���جل مدين���ة جدة أروع 

النماذج في التواصل احلضاري واإلنس���اني، 

بحكم موقعها اإلس���تراتيجي كبوابة للحرمني 

الش���ريفني، وأن هذا التطور وهذا النماء ميثل 

� وم���ن خالل هذه اجلائزة � البيئة املثالية لدعم 

ومساندة كل املبادرات اإلبداعية، سواء كانت 

حكومية أو أهلية أو فردية.

كما قال س���موه في كلمته: “يسرنا أن نلتقي 

معًا في هذا املس���اء املبارك مبناس���بة العام 

الثاني جلائزة جدة لإلبداع، لنس���تعرض معًا 

بكل فخر واعتزاز هذا النجاح القياسي جلائزة 

منوذجي���ة لم متر مبرحل���ة الطفولة، فقد ولدت 

شابة فتية ناجحة ومتطورة”.

العطاء اإلنساني 
وأض���اف س���مو األمير مش���عل ب���ن ماجد: 

“متضي احلياة في رحلتها إلى ما ش���اء الله، 

نالت مؤسسة 
مطوفي حجاج 
الدول العربية 
“الجائزة” عن 

مبادرتها: 
“مؤشرات قياس 

األداء وتقييم األثر 
واالستدامة”
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حيث التأثير املباش���ر وحتفيز املبدعني للتسابق 

والتنافس في ميادين اإلبداع، من خالل منظومة 

متكامل���ة وآليات علمية تس���تند إل���ى التخطيط 

الس���ليم واإلعداد اجليد والرؤية الواضحة، التي 

حتولت إلى منهاج عمل تطبيقي من خالل نش���ر 

ثقافة املب���ادرات والعمل املعرفي املتخصص في 

جميع املجاالت.

وقال س���موه: “نس���عد جميعًا في هذه املناسبة 

بتتوي���ج وتهنئ���ة املبدع���ني أصح���اب املبادرات 

الفائزة، فإننا في الوقت نفس���ه نكرم كل األفكار 

واملبادرات دون استثناء، ففي عالم اإلبداع الكل 

فائ���ز، كما نعبر عن س���عادتنا ب���روح التنافس 

اإليجابي واملشاركة الواسعة من قطاعات عديدة 

ومتنوعة، مبا يؤك���د حرص اجلميع على توظيف 

كل الطاق���ات خلدمة املجتمع، كم���ا يؤكد أيضًا 

املكان���ة املرموقة جلائزة جدة لإلبداع التي تزداد 

رسوخًا عامًا بعد عام، ومع التكرمي ومع النجاح 

الذي حتققه جائزة جدة لإلبداع”.

وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لألساتذة 

أعضاء اللجنة اإلش���رافية وأعضاء جلنة التحكيم 

وللرعاة والداعمني، على مساندتهم ودعمهم لهذه 

اجلائزة، وإلى إدارة جامعة امللك عبدالعزيز بجدة 

على ما قدمته من تس���هيالت إلقامة هذه املناسبة، 

وجلميع العاملني في ه���ذه املنظومة، وملن أبدعوا 

ف���ي اإلع���داد والتنظي���م واإلخراج له���ذا احلفل 

املتمي���ز، متمني���ًا أن نلتقي دائمًا في مناس���بات 

للتفوق واإلبداع على هذه األرض الطيبة.

أسماء الفائزين 
بع���د ذلك أُعلنت أس���ماء الفائزي���ن في مجاالت 

جائزة جدة لإلبداع للعام 1440ه�، والتي جاءت 

كما يلي:

)مج���ال القدوة في احل���ج والعمرة(: حصل على 

املركز األول مديرية الش���ؤون الصحية مبحافظة 

ج���دة، عن مب���ادرة س���فراء التوعي���ة الصحية 

ف���ي احل���ج والعمرة. وج���اء في املرك���ز الثاني 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية 

عن مبادرتهم: “مؤش���رات قي���اس األداء وتقييم 

األثر واالستدامة”. وحققت املركز الثالث اإلدارة 

العامة للتعليم بجدة عن مبادرتهم: “لبيك” خلدمة 

ضيوف الرحمن.

)مج���ال اإلبداع احلكوم���ي(: حصل على املركز 

األول مستش���فى جامع���ة املل���ك عبدالعزيز، عن 

مب���ادرة بواب���ة مرض���ى املستش���فى اجلامعي 

“شفاء”. وفي املركز الثاني جاءت اإلدارة العامة 
لتعليم ج���دة، عن مبادرة مركز خدمة مس���تفيد 

تعليم جدة مبفهوم س���عيد. وف���ي املركز الثالث 

حلت املؤسس���ة العامة لتحلية املياه، عن مبادرة 

إنشاء أضخم وحدة حتلية في العالم تعمل بتقنية 

التبخير متعدد التأثير.

)مجال اإلبداع األمني(: فاز باملركز األول اإلدارة 

العام���ة ملكافحة املخدرات، عن مب���ادرة معًا لغد 

مشرق. وفي املركز الثاني جاءت الدوريات األمنية 

مبحافظة ج���دة، عن مبادرة احلزم والعزم. وحلت 

باملرك���ز الثالث اإلدارة العام���ة للمرور مبحافظة 

جدة، عن مبادرة قاموس اإلرشاد املروري.

)مجال اإلبداع املجتمعي.. املب���ادرات الربحية(: 

ف���از باملركز األول ش���ركة تفاصي���ل الدولية، عن 

مب���ادرة إعادة تعريف الثوب. وف���ي املركز الثاني 

جاءت ش���ركة رازبري، عن مب���ادرة التنبؤ املبكر 

باحتمالية فيضان األنفاق وإدارتها عن بعد. وحقق 

املركز الثالث انهوميد، عن مبادرة “طبيبك لبيتك”.

)مج���ال اإلب���داع املجتمع���ي.. املب���ادرات غير 

الربحية(: حصل على املركز األول جمعية إطعام 

اخليري���ة، مببادرة جدة بال ه���در. وجاء باملركز 

الثان���ي اإلدارة العامة للتعليم بجدة، عن مبادرة 

مته���ني. وحق���ق املرك���ز الثالث الوق���ف العلمي 

بجامع���ة امللك عبدالعزيز، عن مبادرة مكتبة امللك 

فهد العامة بجدة.

م. قطان: “المؤسسة” 
وضعت نصب عينها مبدأ 

اإلبداع والتفاني في 
خدمة أغلى الضيوف 

وأشرفهم أال وهم 
ضيوف الرحمن 

ويتواصل العطاء اإلنس���اني عل���ى مر العصور 

في مجاالت كثي���رة، ويتحقق التط���ور الطبيعي 

في الصناع���ة والزراعة والبناء والتنمية وغيرها، 

لكن ش���يئًا واحدًا يصنع الفارق وس���ط كل هذا 

الزحام.. إنه اإلبداع”.

ومضى س���موه قائ���اًل: “باإلب���داع أيها اإلخوة 

تقوم احلض���ارات، وباإلبداع تتحقق اإلجنازات، 

وباإلبداع وحده تتواصل املبتكرات واملخترعات، 

ومن خالل اإلب���داع تنطلق األفكار اجلديدة وفاء 

للوطن وخدم���ة للمجتمع، وفي الوقت ذاته تتعدد 

النظم واآلليات والنظريات، التي تختص بقياس 

مستوى األداء واإلنتاجية، إال أن اإلبداع الذاتي 

والش���خصي يظل وحده أقوى العناصر تأثيرًا، 

وأس���رعها إطالق���ًا للطاقات الكامن���ة من احليز 

املدود إلى آفاق ال تعرف احلدود”.

وأكد س���مو محافظ جدة أن جائزة جدة لإلبداع 

ف���ي عامها الثاني تكتس���ب أبع���ادًا جديدة من 
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س���مو محاف���ظ جدة عل���ى الرعاية والتش���ريف 

والدعم له���ذه اجلائزة التي تص���ب في مصلحة 

ج���دة، كم���ا قدم ش���كره ألهالي جدة، مش���يدًا 

بتجاوبه���م وتفاعلهم املنقط���ع النظير عبر موقع 

اجلائ���زة اإللكتروني، الذي س���جل ما يزيد على 

)46000( زائر وزائرة، لتقدمي مبادرات وصلت 

لنحو )242( مبادرة.

كما قدم ش���كره جلمي���ع القطاع���ات احلكومية 

املدنية والعسكرية ووسائل اإلعالم التي سخرت 

كل إمكاناتها للتعري���ف باجلائزة والتحفيز على 

املش���اركة، مبينًا أن جلان التحكيم شكلت بعناية 

ممن لهم خبرات محلية وعاملية سابقة في حتكيم 

اجلوائز، حيث عملوا على مدى ش���هر كامل في 

تقييم املبادرات الت���ي كانت تعرض عليهم بدون 

اسم املتقدم لضمان العدالة واملوضوعية، وكانت 

كل مب���ادرة تقيم م���ن )7( مقيمني باس���تقاللية 

تامة، وذلك ملا س���يكون للجائزة من حراك ثقافي 

وإبداع���ي باملافظة مبجاالتها الس���تة، وحتفيز 

املبدعني وبناء مبادراتهم ونش���ر ثقافة املبادرات 

بني أطي���اف املجتمع، إلى جانب حتقيق التكامل 

التنموي باملافظة، واستثمار املقومات الثقافية 

والطاق���ات اإلبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل 

الثقافي واملعرفي في املج���االت املختلفة وتكرمي 

املبادرات املتميزة، والت���ي تتركز رؤيتها في أن 

تك���ون محافظة جدة، رائدة ف���ي تكرمي اإلبداع 

واملبدعني، وتقدير الطاقات اإلبداعية بجدة.

“الجائزة” تشمل: 
)المجال الحكومي 

ومجال الحج والعمرة 
والمجال األمني 

والمجال المجتمعي 
- ربحي وغير ربحي - 

ومجال األفراد(

احلراك الثقايف
جدي���ر بالذك���ر أن جائزة جدة لإلب���داع، جائزة 

تهدف لإلسهام في احلراك الثقافي والتنموي في 

املافظة، وإتاحة الفرصة للمبدعني للمش���اركة 

في تنمية محافظتهم في شتى املجاالت، وتشمل 

املجاالت اآلتية: 

 املجال احلكومي. 

 مجال احلج والعمرة. 

 املجال األمني.

 املجال املجتمعي � ربحي وغير ربحي. 

 مجال األفراد.

وته����دف لتك����رمي املبدع����ني وتك����رمي املجتمع 

باإلضاف����ة إل����ى تك����رمي أبناء وبن����ات الوطن 

املبدعني وحتفيزهم، وتق����وم على تقدير العمل 

املب����دع الذي يتماش����ى مع الرؤي����ة الطموحة 

للمملك����ة 2030، وفي الوق����ت ذاته تثمن عاليًا 

كل مبادرة � س����واء كان����ت حكومية أو خاصة 

أو فردي����ة � ذات قيمة تس����هم في تطوير ومناء 

محافظة جدة، وقد أس����همت ف����ي دورتها في 

الع����ام املاض����ي )1439ه�(، في إب����راز عدد 

من االجتهادات الت����ي كانت موجودة ولم تكن 

معروفة للكثيرين وإظهاره����ا للمجتمع، والتي 

بلغ����ت نحو )600( مب����ادرة قوي����ة وإيجابية، 

مت حتكي����م )300( منه����ا بواس����طة محكمني 

سعوديني، وذلك ضمن إطار سعيها ألن تظهر 

للمجتمع مكامن التغيير ومجاالت اإلبداع.

)مجال املبادرات املجتمعية.. مبادرات األفراد(: 

ف���ازت باملركز األول فاطم���ة عثمان باوجيه، عن 

مب���ادة القاموس اإلرش���ادي للرياضيات. وجاء 

باملركز الثاني فريق طريق التغيير، عن مبادرتهم 

“البحث طريق التغيي���ر”. وحققت املركز الثالث 
معدي���ه محمد العم���ري، عن مب���ادرة “حمالت 

سافينو التطوعية”.

اإلبداع والتفاني 
بهذه املناسبة، قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

مطوفي حج���اج الدول العربية، املطوف املهندس 

عباس ب���ن عبدالغن���ي قطان، عبارات الش���كر 

والتقدي���ر لراع���ي االحتف���ال صاحب الس���مو 

امللكي األمير مش���عل بن ماجد ب���ن عبدالعزيز، 

على مبادرة سموه في اس���تحداث هذه اجلائزة 

والتوجيه باس���تمرارها، ش���اكرًا في الوقت ذاته 

كل اجلهات الراعية له���ذه اجلائزة، والتي قدمت 

كل التس���هيالت وس���خرت جميع املوارد لتكون 

اجلائزة طموحًا يس���عى له جميع املبدعني، وأكد 

أن هذا الفوز وه���ذا التتويج، يعد ثمرة عمل كل 

منسوبي “املؤسسة”، مؤكدًا أنها وضعت نصب 

عينها مب���دأ اإلبداع والتفاني ف���ي خدمة أغلى 

الضيوف وأش���رفهم، أال وهم ضيوف الرحمن، 

ليس لغرض دنيوي، لكن ابتغ���اء املثوبة واألجر 

من الله س���بحانه وتعالى أواًل وأخيرًا، ثم طاعة 

ألولياء األمر وحتقيقًا لتطلعاتهم.

من جانبه، شكر رئيس اللجنة اإلشرافية للجائزة 

معالي األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، 



مبادرات 

مكة المكرمة: الرفادة

ضم�ن مب�ادرات وزارة الحج والعم�رة الجديدة، الهادف�ة لتحقيق برنامج “خدم�ة ضيوف الرحمن”، ال�ذي أعلن ضمن 

برامج أقرها مجلس الش�ؤون االقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية 2030، والذي ركز الهدف األول المباشر له على تيسير 

اس�تضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين، فيما خصص الهدف الثاني لتقديم خدمات ذات 

جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وأشير في الهدف الثالث إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، 

مع تحديد 8 أهداف غير مباش�رة للبرنامج تش�ترك في البرامج األخرى، تعكف “الوزارة” في الوقت الراهن على إنهاء 

الدراس�ات والخطط التش�غيلية الخاصة بتنفيذ مبادرة جديدة بمس�مى الطريق إلى ثنيات الوداع: )طريق الهجرة(، 

تهدف إلى اقتفاء أثر النبي الكريم صلى اهلل عليه وس�لم في الطريق الذي س�لكه عند هجرته من مكة المكرمة 

إل�ى المدينة المنورة، وهو طري�ق الهجرة بطول 380 كم، وهو طريق للقوافل قديم�ًا، لتعود الجمال إلى الواجهة 

مرة أخرى لنقل ضيوف الرحمن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك من خالل هذه المبادرة.

)طريق الهجرة(..

مبادرة إلثراء تجربة الحجاج 
والمعتمرين الدينية والثقافية

إتاحة الفرصة لخوض تجربة الهجرة من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة عبر المسار الذي 

سلكه النبي صلى هلل عليه وسلم



رحالت للقوافل بالجمال على امتداد الطريق برفقة مرشد 
سياحي وتوفير خيارات أخرى بسيارات دفع رباعي وتنظيم 

فعاليات

الرحمن، بالشراكة مع الهيئة امللكية ملكة املكرمة 

واملش���اعر املقدس���ة، حي���ث س���يتاح لضيوف 

الرحم���ن من حجاج ومعتمرين وزوار للمس���جد 

النبوي الش���ريف والسياح واملواطنني واملقيمني، 

خوض جتربة الهجرة من مكة املكرمة إلى املدينة 

املنورة، عبر املس���ار الذي سلكه النبي صلى الله 

عليه وسلم.

وسيشمل املشروع تطوير 27 نقطة ومعلمًا على 

خ���ط الهجرة النبوية، إضافة للمواقع ذات القيمة 

التاريخية ف���ي املنطقة، وذلك بهدف إثراء جتربة 

ضيوف الرحمن حتقيقًا لرؤية اململكة 2030.

كما يهدف املشروع إلى العناية واستثمار كل ما 

ميس ذاكرة املسلمني والربط بني التاريخ والتراث 

والبعد الروحي، حيث ميكن إثراء التجربة وتقدمي 

املعرفة بهذا املشروع لضيوف الرحمن وكل زوار 

العاصمة املقدس���ة، كما س���يكون هناك عدد من 

الصروح واملرافق الكبيرة املصاحبة للمش���روع، 

مثل املتاح���ف ومراك���ز االس���تقبال والتوجيه، 

والفن���ادق، واالس���تراحات، وتش���ييد عدد من 

الطرق املعبدة، وذلك مراعاة للقيمة املكانية لهذا 

الطريق، حيث إنه بوصول الرسول الكرمي صلى 

الله عليه وس���لم إلى قباء في الي���وم الثامن من 

ربيع األول م���ن العام األول للهجرة، كان الركب 

النب���وي قد س���ار 8 أيام من غار ث���ور في مكة 

املكرمة حتى املدينة املنورة، حيث قدم رسول الله 

صلى الله عليه وس���لم املدينة املنورة والناس في 

فرح وسرور مبقدمه صلى الله عليه وسلم، فكان 

التاريخ والتراث 
بعد موسم حج كل عام، وبعد أداء مناسكهم، يبدأ 

كثير من احلجاج ومن مختلف الدول في استغالل 

أوقاتهم لزيارة املعالم الدينية والتاريخية واألثرية 

في مك���ة املكرمة واملدينة املن���ورة، للتعرف على 

جوانب مهمة من التاريخ اإلسالمي، الذي تذخر 

به هاتني املدينتني املقدستني، حيث ميضي الكثير 

منهم وقتهم في زيارة هذه اآلثار واملواقع للوقوف 

عليها، ومن أهمها حديثًا: "طريق الهجرة النبوية" 

م���ن مكة املكرم���ة إلى املدينة املن���ورة، الذي مت 

حتديده بدقة عبر إحداثيات متت االستعانة فيها 

بخرائط "قوقل"، عبر عمل متواصل بدأ منذ أكثر 

من 20 عامًا، استطاع فريق سعودي من جامعة 

اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في املنطقة الشرقية، 

حتديد مس���ار هذه الهجرة وتوثيقه عبر اخلرائط 

الرقمية، وإتاحته لزوار احلرمني الش���ريفني عبر 

تطبيق���ات خاصة، متكنهم من تعقب خطى النبي 

صل���ى الله عليه وس���لم في هجرت���ه، وذلك منذ 

اخلط���وة األولى من بيته صلى الله عليه وس���لم، 

وعب���ر أكثر م���ن 37 محطة وحت���ى وصوله إلى 

املدين���ة املنورة. كما يقوم تطبيق "Hislo" وعبر 

خرائط "قوقل" وعشرات الصور، بإرشاد الزوار 

بالطري���ق، والتعريف بكل محطة م���ر بها النبي 

الكرمي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتوضيح 

ما جرى فيها من مواقف أو مصاعب، وغير ذلك، 

حيث تبذل السلطات املختصة واجلهات املسؤولة 

في اململكة، جهودًا كبيرة من أجل رقمنة وإتاحة 

هذا التاريخ والتراث للعالم أجمع، ومبا يتماشى 

مع تطلعاتها في رؤية 2030.

وملواكبة هذه التطلع���ات والرغبات وحتقيق هذا 

اله���دف، مت إع���داد مبادرة الطري���ق إلى ثنيات 

ال���وداع )طري���ق الهج���رة(، والتي تع���د إحدى 

املب���ادرات املعتمدة م���ن قب���ل برنامج ضيوف 
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والتي تسعى إلى إيجاد برنامج يستهدف طالب 

امل���دارس واجلامع���ات، لتعريفهم بأه���م وأبرز 

املواقع واملعالم التي ش���هدت أحداث���ًا تاريخية 

منذ هجرة النبي صلى الله عليه وس���لم، حيث إن 

من ش���أن هذه املبادرة أن تنشئ أجيااًل تتجاوز 

مرحل���ة االنبهار بالكم الهائل من املعالم واملواقع 

التاريخية � خاصة ما ارتبط منها بالسيرة النبوية 

� إل���ى حتمل مس���ؤولية احلفاظ عليه���ا ومن ثم 

االس���تفادة منها. ومن أهم سمات هذه املبادرة، 

دقة معايير التعريف باملواق���ع التاريخية، والتي 

تضمنت مسارات تاريخية على النحو التالي:

• مس���ار الهجرة النبوية، ويتع���رف الطالب من 
خالله على املعالم التالية:

• جبل عير: )طريق الظبي(: والذي تشير املصادر 
التاريخية أن النبي الكرمي صلى الله عليه وسلم، 

سلكه حني وصل املدينة املنورة مهاجرًا، وينتهي 

في الوقت احلالي عند مسجد بني أنيف املعروف 

مبسجد املصبح، بحي العصبة.

• مزرع���ة املس���تظل: والتي ال ت���زال موجودة في 
الوقت احلالي، وشهدت نزول النبي صلى الله عليه 

وس���لم عند بئر "عذق"، وتعرف مبزرعة املستظل، 

حيث أظل فيها أبوبكر رضي الله عنه النبي صلى 

الله عليه وس���لم، حني طلعت عليه الشمس، وفيها 

بئر "عذق" الواردة في السيرة النبوية.

منطقة قباء، حيث يتم التعرف على: 

• مس���جد قباء: موضع دار الصحابي كلثوم بن 
الهدم، حيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم.

• مس���جد اجلمع���ة، وهي منازل بني س���الم بن 
عوف، وهو املوضع الذي ش���هد أول جمعة للنبي 

صلى الله عليه وسلم.

• موقع س���راقة بن مالك، الذي تتب���ع أثر النبي 
صلى الله عليه وسلم طمعًا في جائزة قريش.

• موقع تعثر ناقته صلى الله عليه وسلم.
• موقع الطريق املختصر، الذي دله عليه مسعود 

األسلمي.

• موقع ثنيات الوداع.

مسارات الهجرة
وف���ي س���ياق متصل، تفاع���ل الوس���ط البحثي 

باملدينة املن���ورة مع املبادرة الت���ي أطلقها أمير 

املنطقة صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن 

س���لمان، لتعريف الطالب مبعالم املدينة املنورة، 

تطوير 27 نقطة 
ومعلمًا على خط 

الهجرة النبوية إضافة 
للمواقع ذات القيمة 

التاريخية في المنطقة

لبنات األنصار موقفًا مشرفًا، حيث قمن بإنشاد 

هذه األبيات وهن في فرح وسرور:

ط������ل������ع ال��������ب��������در ع���ل���ي���ن���ا 

م��������ن ث������ن������ي������ات ال��������������وداع 

وج����������ب ال�����ش�����ك�����ر ع���ل���ي���ن���ا 

داع  هلل  دع����������������ا  م������������ا 

أي�������ه�������ا امل������ب������ع������وث ف���ي���ن���ا 

ج�����ئ�����ت ب�������األم�������ر امل�����ط�����اع 

ج�����ئ�����ت ش������رف������ت امل����دي����ن����ة  

داع  خ�����ي�����ر  ي�������ا  م�����رح�����ب�����ًا 

وق���د كان للصبيان موقفًا عظيم���ًا، فقد خرجوا 

أمام رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم، يرفعون 

أصواتهم بالتكبير والتبش���ير مبقدمه الش���ريف، 

وي���رددون: "الل���ه أكبر، جاء رس���ول الل���ه، الله 

أكبر جاء محمد"، لتتس���ع البهجة والسرور ملقدم 

رس���ول الله صل���ى الله عليه وس���لم إلى األرض 

التي اختارها الله لبناء الدولة اإلس���المية فيها.. 

وقد كانت هذه الهج���رة املباركة طريقًا إلى قيام 

دولة اإلس���الم في املدينة املنورة، وأرست ركائز 

املجتمع اإلس���المي على أس���اس م���ن الوحدة 

واملبة والتكاف���ل والتآخي واحلرية واملس���اواة 

وضمان احلقوق، وكان الرس���ول صلى الله عليه 

وسلم هو رئيس هذه الدولة وقائد جيوشها وكبير 

قضاتها ومعلمها األول.

األهداف والوسائل
ومن وسائل النقل املستهدفة لالستخدام في هذه 

املبادرة: )رحالت القواف���ل باجلمال على امتداد 

الطريق برفقة مرش���د س���ياحي، وتوفير خيارات 

أخرى بسيارات دفع رباعي، وتنظيم فعاليات من 

نوع سفاري، ومنطاد، ودراجات، وإعداد برامج 

زي���ارة لبع���ض املعالم التاريخي���ة، وجوالت على 

اآلثار والقرى على الطريق(.

وتهدف مبادرة الطريق إلى ثنيات الوداع، لتحقيق 

عدة أهداف، منها: )إعادة رسم الطريق وتهيئته، 

وجتهي���ز اس���تراحات ومتاحف، وتأهي���ل املعالم 

التاريخية(.. ومن أهم معالم هذا الطريق:

• غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
• خيمة أم معبد اخلزاعية، التي مسح النبي صلى 

الله عليه وسلم على شاتها، فدرت اللنب.

صروح ومرافق 
مصاحبة للمشروع 
تتمثل في متاحف 

ومراكز استقبال 
وفنادق واستراحات
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• موض���ع دار الصحابي عتب���ان بن مالك، زعيم 
بني سالم بن عوف.

إلى أن يصل للحرم النبوي الش���ريف، حيث انتهت 

قص���ة الهجرة النبوية، حيث بركت ناقة النبي صلى 

الله عليه وس���لم، "القص���واء" عند موض���ع املنبر 

احلالي، والكائن داخل املس���جد النبوي الشريف، 

واس���تقر النبي صلى الله عليه وس���لم عند دار أبي 

أيوب األنصاري رضي الله عنه.

كم���ا مت كذلك اعتماد مس���ار معالم الغزوات داخل 

النطاق العمراني، والذي يضم معالم بعض الغزوات 

واملع���ارك التي جرت أحداثها ف���ي املدينة املنورة، 

وه���ي 6 غزوات: )غزوة بن���ي قينقاع، أحد، حمراء 

األسد، بني النظير، األحزاب، بني قريظة(.. وميتاز 

مس���ار معالم الغزوات بالتن���وع بني معالم طبيعية؛ 

جب���ال وأودي���ة، ومعال���م عمرانية، مثل املس���اجد 

وغيرها. ومن بني هذه املسارات، مسار آخر يضم 

أحداثًا تاريخية أخرى ش���هدتها املدينة املنورة عبر 

العص���ور التاريخية املختلفة، وتس���لط الضوء على 

فترات مختلف���ة، يتعرف الطالب م���ن خاللها على 

العمق التاريخي الذي متيزت به املنطقة.

فرع "الوزارة"
جدير بالذك���ر أنه ملواكبة أحد أه���داف برنامج 

خدم���ة ضيوف الرحم���ن، ال���ذي تضمنته رؤية 

اململكة 2030، واخلاص���ة بإثراء وتعميق جتربة 

ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، قام فرع وزارة 

احلج والعمرة مبحافظة جدة بتنفيذ هذه املبادرة 

اجلديدة واملبتكرة للتعريف بطريق الهجرة النبوية 

املتخصصني من الهيئة العامة للسياحة واآلثار، 

للتعريف بالهجرة وإستراتيجياتها، ولشرح أبرز 

معالم طريقها التاريخية واألثرية، والوقوف على 

أه���م محطاته املوازية خلط س���يرهم، والتي من 

أهمها: )منطقة عس���فان، ث���م منطقة بنو املدلج: 

)وادي س���تارة( الذي خيم فيه الرس���ول صلى 

الله عليه وس���لم، ث���م وادي قديد وقصة أم معبد 

املعروفة، مرورًا مبيقات أهل املدينة املنورة: "ذو 

احلليفة"، دون توقف، ثم مرورًا مبركز اس���تقبال 

احلجاج واملعتمري���ن الواقع على طريق الهجرة، 

حيث مت استقبالهم باألهازيج والتمر وماء زمزم 

والورد، وصواًل إلى مسجد "قباء" باملدينة املنورة، 

انتهاء بوجهتهم األخيرة ومقصدهم: )املس���جد 

النبوي الشريف(. ولقد لقيت املبادرة صدى طيبًا 

في نفوس حجاج البيت العتيق، الذين عبروا عن 

س���رورهم بها وثنائهم عليها، كما نالت إش���ادة 

املسؤولني وتقديرهم.

وتب���ذل جهات عدة ف���ي اململكة، جه���ودًا كبيرة 

إلحياء وترميم اآلثار التاريخية وتوثيقها، ومتكني 

اجلمهور من زيارتها. ومع دخول التقنية احلديثة، 

جرى تطوير عش���رات التطبيقات اخلاصة التي 

ميكن االس���تعانة بها، من قبل اجلمهور، للتعرف 

على آث���ار اململكة، وباألخص اآلثار اإلس���المية 

والنبوية التي تذخر بها األماكن املقدس���ة، حيث 

إن م���ن أبرز املعالم الت���ي يقصدها احلجاج في 

مكة املكرم���ة أيضًا، غار حراء، ال���ذي نزل فيه 

الوحي على النبي الكرمي، صلى الله عليه وسلم، 

وكذلك غار ثور، الذي انطلقت منه الهجرة النبوية 

من مكة املكرم���ة إلى املدينة املنورة، وغيرها من 

املواقع الشهيرة في التاريخ اإلسالمي.

استثمار كل ما يمس 
ذاكرة المسلمين والربط 

بين التاريخ والتراث 
والبعد الروحاني

الشريفة، من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة، ألول 

مرة في موس���م حج العام املنصرم )1439ه�(، 

وذل���ك بتنظيم رحلة بري���ة لعدد من احلجاج على 

م���نت حافلة خاص���ة )VIP(، مجه���زة ومزودة 

ببع���ض الكتيبات التعريفي���ة واخلرائط اخلاصة 

بها، والتي مت توزيعها عليهم، وكذلك مبا يلزم من 

هدايا وضيافة، لتقلهم م���ن مقر إقامتهم بجدة، 

واالنط���الق بهم في هذه الرحل���ة التاريخية التي 

اصطحبهم فيها عدد من املرش���دين السياحيني 



مـعارض

المدينة المنورة: الرفادة
معرض )محمد رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وس�لم(، المقام في مبنى مجاور للمس�جد النبوي الش�ريف 
ويقع غربه في الجهة المقابلة لباب الملك سعود، وعلى مساحة 2200 متر مربع، بمحتوياته ومعروضاته 
الثرية، يجسد لهذه األمة، تاريخ اإلسالم، وكيف جاهد الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم كي يوصل 
إلينا هذه العقيدة وهذا الدين الس�مح، ومعجزات اهلل س�بحانه وتعالى وتأييده اإللهي لنبيه صلى اهلل 
عليه وسلم، وذلك بما يضمه من مجموعة كبيرة من اللوحات التوضيحية عن المصطفى عليه الصالة 

والسالم، من حيث )والدته، ونسبه الشريف، وبعثته، وسيرته العطرة، وحكمته، وسماحته، وهجرته(...

معرض )محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( بطيبة الطيبة..

إطاللة فريدة على العهد النبوي الشريف
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يقام “المعرض” على 
مساحة 2200 متر مربع 

ويقع غرب المسجد 
النبوي الشريف

من األحاديث الصحيحة.

القس���م الثاني: يختص بالتوثيق العلمي لس���يرته 

صلى الله عليه وسلم العطرة.

وفي صالة االستقبال يتم استقبال احلجاج واملعتمرين 

والزوار وضيافته���م والترحيب به���م وتفويجهم، وذلك 

باخت���الف جنس���ياتهم وأطيافهم وألوانهم وألس���نتهم، 

جمعه���م اإلس���الم وحّب رس���ول الله والش���وق ملعرفة 

تفاصيل سيرته عليه الصالة والسالم. 

وبصحبة ال�مرش���دين املؤهلني شرعيًا وعلميًا، يتنقل 

ال���زوار بني أجنح���ة وقاعات “املع���رض” املتعددة، 

حيث تأتي قاعته األولى حتت عنوان )محمد رس���ول 

الله صلى الله عليه وس���لم(، وفيها ع���دة زوايا ذات 

تنس���يق رائع تتحدث ع���ن )توقير النب���ي صلى الله 

عليه وس���لم( وتكرميه. ثم تأتي زاوية: )التهيئة لتلقي 

احلبيب(، وفيه���ا عرض رائع ونصوص بديعة للتهيئة 

لتلقي احلبيب املصطفى صلى الله عليه وس���لم، وذلك 

وس���ط ازدحام كبير من الزائرين الذين يتابعون هذه 

املعلومات التي ينقلها لهم املرش���دون بشغف شديد، 

كيف ذلك.. وهم في حضرة رسولهم محمد صلى الله 

عليه وسلم.

وخصصت القاعة الثانية )النبي اإلنسان صلى الله 

عليه وس���لم(، وفيها )9( زوايا ج���اءت ناطقة عبر 

النص���وص والصور اجلمالّي�ة لتع���رف الزّوار على 

تفيض مش���اعر زوار معرض )الرس���ول صلى الله 

عليه وس���لم( عند جتوله���م في جنباته وأقس���امه 

املتع���ددة واملتنوعة، ممزوجة بالس���عادة والدموع، 

ملا يحتويه من تقنيات مبهرة ومجس���مات ولوحات 

مضيئة وشاش���ات تفاعلية لس���يرة الرسول الكرمي 

صلى الله عليه وس���لم في املرحلتني املكية واملدنية 

منذ والدته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد مت 

افتتاحه في إطار االحتفال باختيار منظمة التعاون 

اإلسالمي للمدينة املنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 

في عام 1435ه� املواف���ق للعام 2013م، ليعد من 

أبرز فعاليات طيبة الطيب���ة الثقافية والتراثية تأنقًا 

وتألقًا، وذلك مبا حققه من جناحات كبيرة في جذب 

اجلمهور من زوار ومقيمني مبختلف شرائحهم.

األقسام واملقتنيات
وينقس���م “املعرض” الثري الذي يهدف إلى اطالع 

الزوار على تفاصيل حياة الرس���ول صلى الله عليه 

وسلم، إلى قسمني:

القس���م األول: يتناول مراحل حياة النبي صلى الله 

عليه وس���لم، من خالل جوان���ب مختلفة تبرز عظمة 

الرس���ول صلى الله عليه وس���لم، ومكانته وفضله 

وم���ا له من احلقوق والواجبات على أمته، من خالل 

تصميم لوحات تضم عددًا من النصوص املستمدة 

مركز بحوث ودراسات 
المدينة المنورة 

قام بإعداد المادة 
العلمية للمعرض

افتتح في إطار االحتفال 
باختيار المدينة المنورة 

عاصمة للثقافة 
اإلسالمية في عام 

1435هـ
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وحفظ حقوقهم، كما أن هذه القاعة تسلط الضوء 

عل���ى حاله صلى الله عليه وس���لم عند انتصاره، 

وحلمه ورحمت���ه بأعدائه، ولينه صل���ى الله عليه 

وسلم مع أصحابه وسماحته وطيب نفسه وكرمه 

معهم، صلى الله عليه وسلم.

عروض تفاعلية 
جميع تلك املعلومات التاريخية واإلنسانية ينقلها 

املعرض ل���زواره بالصور والنصوص والعروض 

املرئية التفاعلية، يصحب ذلك مجسمات للمدينة 

املنورة في العهد النبوي، وملطات الطريق الذي 

سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى 

املدين���ة املنورة نحو من���ازل أخواله بني النجار، 

كم���ا تظه���ر املجس���مات مراحل غزوت���ي ُأُحد 

واخلندق، واجلبال واألودية التي جرت الغزوتان 

بينهما، ومجسمًا للمسجد النبوي في عهد رسول 

الله صلى الله عليه وس���لم، وللحجرات الشريفة، 

إلى غير ذلك من املجس���مات الرائعة التي تقرب 

للزائر التاريخ.. ليراه في احلاضر.

ويتضمن “املعرض” )39( لوحة عن سيرته صلى 

الله عليه وس���لم في العهدين املكي واملدني، وعن 

نس���به الش���ريف، وحياته العائلية وأبنائه وبناته 

صلى الله عليه وس���لم، كما يتضمن لوحات عن 

تاريخ عمارة املسجد النبوي الشريف وتطورها، 

والعديد من الوس���ائل واألدوات والتقنيات التي 

رسمت الواقع، وجسدت السيرة النبوية، وبصفة 

إجمالي���ة، يضم أكثر م���ن )150( لوحة، تتناول 

جوانب عدة من حياة الرسول الكرمي عليه أفضل 

الصالة والس���الم منذ والدته ونس���به الشريف، 

وصفاته اخللقية واألخالقية وعالقته مع ربه، ومع 

أهل بيته، وأصحابه رض���وان الله عليهم، وعدد 

أبنائه وبناته صلى الله عليه وسلم، هذا باإلضافة 

إلى مجس���مات عن بناء املسجد النبوي، ومنزله 

عليه الصالة والسالم وحجراته، ومجسم للمدينة 

النبوية في زمن الرس���ول الكرمي صلى الله عليه 

وس���لم، بجانب أفالم وثائقي���ة تتحدث عن بعثته 

وهجرته التي غي���رت مجرى التاريخ، واللحظات 

احلاسمة في تاريخ اإلنسانية: }إذ أخرجه الذين 

كفروا ثان���ي اثنني إذ هما في الغ���ار{.. وتذلل�ه 

صلى الله عليه وسلم وشكره لله تعالى.

وتب���رز م���ن محتوي���ات املع���رض، العديد من 

يضم أكثر من )150( 
لوحة تتناول جوانب 
حياة الرسول الكريم 
عليه أفضل الصالة 

والسالم

اصطفائه صلى الله عليه وسلم ومولده الشريف، 

ونشأته وطفولته وأس���مائه الثابتة في األحاديث 

الصحيحة، كما أن فيها تعريفًا بنسبه صلى الله 

عليه وس���لم وعائلته الشريفة، وصفاته اخَل�لْ�ِق�ّي�ة 

واخُل�ُل�ِق�ّي�ة... وبعثته.. ثم هجرته صلى الله عليه 

وسلم من مكة املكرمة للمدينة املنورة، وعالقته مع 

ربه وحاله مع الص���الة، وكذا على عالقته صلى 

الله عليه وسلم مع أهل بيته رضوان الله عليهم.. 

ثم هناك زاوية يتعرف الزائر من خاللها على يوم 

في حياته صلى الله عليه وسلم.

وبعد تلك اإلطاللة على نس���به الشريف وصفاته 

الكرمية، تأت���ي: )قاعة النبي القائ���د صلى الله 

عليه وسلم(، وفيها تعريف بالنبي صلى الله عليه 

وس���لم كقائد عادل وحاكم، حكمته وس���ماحته، 

كرمه وس���خاؤه، صب���ره، عدله ومس���اواته بني 

الناس، تواضعه ورحمت���ه وعطفه على الضعفاء 

من أهم المحتويات 
)حجرة أم المؤمنين 

عائشة رضي هلل عنها( 
ومجسم للمدينة في 

العهد النبوي 
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العروض التي جتسد سيرة الرسول األعظم عليه 

أفضل الصالة والس���الم، كما يعرض معلومات 

ع���ن أمهات املؤمن���ني وحياتهن مع رس���ول الله 

صلى الله عليه وسلم، وما نقلنه رضي الله عنهن 

م���ن األحاديث عن���ه، ومعلومات ع���ن بعض من 

الصحاب���ة وصفاتهم وأدوارهم في خدمة الدعوة 

وبناء املجتمع.

وأكث���ر ما يش���د انتباه الزائر خ���الل جتوله في 

املعرض، املجس���مات املعبرة التي أفلح ُشّراحها 

في تنزيل حياة رسولنا الكرمي عليه أفضل الصالة 

والس���الم عبرها، حتى أصبحت معاشة ملموسة 

محسوسة، أمام أعني الزوار وبني أيديهم، وملء 

مسامعهم، ببيئتها وهيئتها وعناصرها وفحواها، 

وهذه متثل أهم مجهودات الفريق املدرب واملؤهل 

الذي يعمل فيه، ويقوم بتقدمي املعلومات للزائرين.

ومن أه���م محتويات املعرض )حجرة أم املؤمنني 

عائش���ة رض���ي الله عنه���ا(، ومجس���م ضخم 

للمدينة املنورة في العه���د النبوي يبني مكوناتها 

األساس���ية، ومعاملها الرئيس���ة، ويحوي حّراتها 

وجبالها، ووديانها، تتخلله مزارعها وش���وارعها، 

ومسالكها ومساكنها والطريق الذي ساره النبي 

صلى الله عليه وسلم عند هجرته.

وق���د قام مركز بحوث ودراس���ات املدينة املنورة 

� وبإش���راف من دارة املل���ك عبدالعزيز � بإعداد 

امل���ادة العلمية للمعرض، كما أع���د املركز فريقًا 

مدرب���ًا لتق���دمي املعلوم���ات للزائري���ن باللغات: 

والفارس���ية،  والتركية،  )العربي���ة، واإلجنليزية، 

 التوثي����ق العلمي ملعال����م وأحداث الس����يرة العطرة 

واأليام النضرة لرسولنا احلبيب صلى الله عليه وسلم.

 بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.

توثيق علمي 
ويتي���ح “املعرض” الفرصة لضيوف الرحمن من 

حجاج ومعتمرين وزوار، ليعيشوا أجواء السيرة 

النبوية الش���ريفة، من خالل مقتنيات���ه التي بها 

يس���تحضر الس���يرة النبوية بالصور والعروض 

التفاعلية واملجس���مات بعدة لغ���ات، وملا فيه من 

توثي���ق علمي ملعال���م وأحداث الس���يرة العطرة، 

واأليام النضرة لرس���ولنا احلبيب صلى الله عليه 

وس���لم، وتعري���ف موثق بتاريخ عمارة املس���جد 

النبوي الشريف وتطورها عبر احلقب التاريخية 

املختلفة. وفي الوقت نفسه حقق أهدافه املنشودة، 

م���ن خالل توافد أعداد كبي���رة على املعرض من 

ضيوف الرحمن والزوار وجهات حكومية وأهلية 

وم���دارس من داخل املدين���ة املباركة وخارجها، 

مبدين اهتمامهم بس���يرة الرس���ول الكرمي عليه 

الص���الة والس���الم، وترس���يخ نصرة الرس���ول 

صلى الله عليه وس���لم، وحتبيب األطفال والزوار 

في س���يرته العط���رة، وفي الوق���ت ذاته معربني 

عن ش���كرهم وتقديرهم العال���ي خلادم احلرمني 

الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ولس���مو ولي عهد األمني حفظهما الله، ملا يوليانه 

م���ن خدمات جليلة وكاملة لراحة حجاج بيت الله 

احل���رام والزوار والعمار، الذي���ن يقصدون مكة 

املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة ألداء 

مناسك احلج أو العمرة أو الزيارة.

واألوردي���ة(، والعديد من اللغ���ات األخرى، ومت 

تخصيص فريق عمل متميز مدرب ومؤهل للعمل 

في املعرض، واستقبال الزوار على مدار العام.

وتتلخص رس���الة املع���رض في )ترس���يخ حب 

الرس���ول صلى الله عليه وسلم، واملساعدة على 

الوصول إلى التأس���ي املطلوب ب���ه صلوات الله 

وس���المه عليه، من خالل ع���رض تفاصيل حياته 

صلى الله عليه وس���لم، بوسائل تقنية مختلفة(.. 

ومن أبرز أهدافه:

 توعي����ة الزوار بتفاصيل مهمة في حياة الرس����ول 

صلى الله عليه وسلم، تبرز عظمته وتزيد من محبته.

 تقدمي الصورة احلقيقية لنبي الرحمة صلى الله 

عليه وسلم.

 تأكيد إعالء قدر النبي صلى الله عليه وسلم في 

العالم، ونصرته.



ضمن الملتقى العلمي التاسع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي نظمه معهد خادم الحرمين الشريفين 
ألبحاث الحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة، مؤخرًا، قدم كل من المهندس عبداللطيف بن حمزة سنان، مدير 
اإلدارة العامة للخدمات المش�تركة بوزارة الحج والعمرة، والدكتور مازن بن إبراهيم الش�مراني، وكيل المشاريع 
البحثي�ة بمعهد خادم الحرمين الش�ريفين ألبح�اث الحج والعمرة، ورق�ة بحثية تناولت تطوي�ر أنظمة وإجراءات 
الس�امة العام�ة في المراف�ق والخدم�ات، ضمن منظوم�ة المدن الذكي�ة لمكة المكرم�ة والمدين�ة المنورة 
والمشاعر المقدسة، حيث يعتبر محور السامة العامة أحد أهم المحاور التي تسعى الجهات العاملة في مجال 

خدمة ضيوف الرحمن لتعزيزها والرفع من جودتها على جميع المستويات..

تطوير أنظمة وإجراءات السالمة 
في المرافق والخدمات

أبحاث ودراسات

ضمن منظومة المدن الذكية في المدينتين المقدستين

م. عبداللطيف بن حمزة سنان
مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة 

الحج والعمرة
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د. م. مازن بن إبراهيم الشمراني
وكيل المشاريع البحثية بمعهد

 خادم الحرمين الشريفين

 ألبحاث الحج والعمرة



تفعيل التقنيات الحديثة 
بما يتناسب مع طبيعة 

وخصوصية اإلسكان 
بمكة والمدينة 

والمشاعر المقدسة

تطوير منظومة 
حديثة مبنية على 

أحدث التقنيات التي 
تعتمد عليها المدن 

الذكية

متثل املعايير الدولية للس���المة ركيزة أساسية 

تدع���م اخلبرات املتراكمة ل���كل اجلهات لتأمني 

منظومة من اخلدمات واملرافق اآلمنة، تتناسب 

م���ع التوجه���ات املباركة للمملك���ة لدعم أعمال 

التطوي���ر ملدن ذكي���ة في كل من مك���ة املكرمة 

واملدين���ة املن���ورة واملش���اعر املقدس���ة، ومع 

الزيادة املتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن من 

احلجاج والعّمار والزوار حسب الرؤية املباركة 

2030، تزداد احلاجة لتطوير أنظمة وإجراءات 

الس���المة العامة، وذلك بتفعيل أحدث التقنيات 

واألنظمة واملمارس���ات مبا يتناس���ب والطبيعة 

الدميوغرافية والطبوغرافية للمدينتني املقدستني 

والثقاف���ات واخللفي���ات العلمي���ة واالجتماعية 

لضيوف الرحمن..

السالمة يف احلج
تتناول الدراسة الصورة الشاملة ألمناط السالمة 

املختلفة في بيئة احلج والعمرة والزيارة بواقعها 

احلالي، وبالتحديد في ما يخص خطط ووس���ائل 

اإلخ���الء واإلنقاذ في املراف���ق املختلفة، وأنظمة 

الرب���ط والتش���غيل، وأنظمة الس���المة ومكافحة 

احلريق واألنظمة املرتبطة واملماثلة.

وقامت الدراس���ة بتقيي���م عام للوض���ع احلالي 

ملنظومة الس���المة العامة، حيث استعرضت أبرز 

املشكالت احلالية واالحتياجات العاجلة، ومن ثم 

اس���تعرضت األمناط النموذجية للسالمة العامة 

وقامت بدراسة حالة فيما يخص إخالء مخيمات 

ضيوف الرحمن.

ومن خالل الدراسة تبني االحتياج الكبير لتطوير 

منظومة حديثة للس���المة واحلماية من املخاطر، 

مبني���ة على أح���دث التقنيات الت���ي تعتمد عليها 

املدن الذكية، حيث ميثل تفعيل إجراءات وأنظمة 

حديثة لألمن والس���المة في م���ا يخص منظومة 

اإلس���كان، وقد أظهر النم���وذج املطبق إمكانية 

تفعيل التقنيات احلديثة مبا يتناس���ب مع طبيعة 

وخصوصي���ة اإلس���كان مبكة املكرم���ة واملدينة 

املنورة واملشاعر املقدسة، حيث برزت أهمية رفع 

مستوى الوعي واالستعداد من مستوى املتوسط 
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حتدي���د مخارج الط���وارئ ومس���احات وأطوال 

املم���رات والكثاف���ة القص���وى ألش���غال املخيم 

والتوقعات امليط���ة مبواجهة املتوجهني للخارج 

في حاالت اإلخالء.

وقد مت بحث التطوير باس���تخدام أنظمة اإلنذار 

ومكافحة احلريق املس���تخدمة ف���ي املدن الذكية 

واملجرب���ة في بيئات مختلفة لنق���ل هذه التجربة، 

مع مراع���اة األخذ في االعتب���ار مراحل تطوير 

البنية التحتية املخطط لها في املش���اعر املقدسة، 

حيث إن التعامل مع املخيمات يختلف متامًا عن 

التعامل مع املباني، ويعد األصعب في التطوير.

وبالفعل مت عمل دراسة شاملة للتصميم الذي مت 

اختياره، وتضمنت الدراس���ة استخدام األنظمة 

الذكية في عمليات اإلن���ذار واالخالء، بحيث يتم 

استحداث أجهزة استشعار موجهة لنظام مرتبط 

باألقمار الصناعية، بحيث توصل رسالة التحذير 

على األجه���زة الذكية ومنص���ات التوعية داخل 

املخيم واجلهات املس���ؤولة ع���ن املخيم في غرف 

العمليات مباشرة، سواء الدفاع املدني أو وزارة 

احل���ج والعم���رة، وكذلك بث الرس���ائل التوعوية 

املباشرة بالصوت والصورة.

وأكدت الدراسة أهمية التوعية الختالف الثقافات 

واملس���تويات التعليمي���ة لدى ضي���وف الرحمن، 

وكذل���ك أهمية اس���تمرار تطوير البني���ة التحتية 

احلالية، عالوة على إمكانية تفعيل األنظمة الذكية 

تقليل أوقات اإلخالء 
بمعدل 50% من 

المعدل الحالي

فكرة البحث
يه���دف البح���ث إلى تطوي���ر املنظوم���ة احلالية 

خلدم���ات ضي���وف الرحمن إل���ى منظومة املدن 

الذكي���ة، وللوصول لألهداف املنش���ودة منه فقد 

مت توجيه البحث إلى س���المة ضي���وف الرحمن 

ف���ي عمليات اإلخالء في مخيمات اإلس���كان في 

املش���اعر املقدسة، وجرت الدراس���ة باستخدام 

من���وذج لتصمي���م معتم���د ملخيم في املش���اعر 

املقدس���ة، وعكفت الدراس���ة على دراس���ة خطة 

اإلخالء املعنية بإخالء شاغلي املخيم من ضيوف 

الرحم���ن والعاملني على خدمته���م، بحيث جرى 

إلى املس���توى العالي، مما يس���اهم من تقليل 

أوقات اإلخ���الء مبعدل 50% من املعدل احلالي 

املُق���در، باإلضافة لذلك يتمي���ز النظام املطور 

بالفاعلية وسرعة الرصد والتنبيه وزيادة فعالية 

التدخل عن بعد في عمليات اإلسعاف واإلنقاذ، 

وال���ذي من ش���أنه أن يرفع جودة ومس���توى 

الس���المة العامة مبا يتناس���ب مع املواصفات 

العاملي���ة والتوجه���ات املس���تقبلية، ولعل���ه من 

املناسب وضع مواصفات خاصة للمنظومة مبا 

يتناس���ب مع طبيعة وخصوصي���ة مكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

استعراض أنماط 
نموذجية للسالمة فيما 

يخص إخالء مخيمات 
ضيوف الرحمن
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فعاًل م���ع ضرورة عمل مواصفات خاصة تواكب 

املواصفات العاملية، س���واء في وضع املخيمات 

احلال���ي أو ف���ي حال كان���ت منش���آت عمرانية 

للظروف املرتبطة باملوسم.

أهداف البحث
� اس���تعراض األمناط النموذجية للسالمة العامة 

فيما يخص إخالء مخيمات ضيوف الرحمن.

� اس���تعراض نتائج تطوير منظومة حديثة مبنية 

عل���ى أحدث التقني���ات التي تعتم���د عليها املدن 

الذكية.

� إمكاني���ة تفعيل التقنيات احلديثة مبا يتناس���ب 

م���ع طبيعة وخصوصية اإلس���كان مبكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

� إمكانية رفع مس���توى الوعي واالس���تعداد من 

مس���توى املتوس���ط الى املس���توى العالي، مما 

يساهم من تقليل أوقات اإلخالء مبعدل 50% من 

املعدل احلالي.

� امتياز النظام املطور بالفاعلية وس���رعة الرصد 

والتنبي���ه وإمكانية التدخل ع���ن بعد في عمليات 

اإلسعاف واإلنقاذ.

� حتقيق رفع جودة ومس���توى الس���المة العامة 

مبا يتناس���ب مع املواصفات العاملية والتوجهات 

املستقبلية.

� التوصية بوضع مواصفات خاصة للمنظومة مبا 

يتناسب مع طبيعة وخصوصية املكان والزمان.

منهجية البحث 
مت في هذا البحث العلمي الدراس���ة باالستقراء 

ودراس���ة احلاالت احلالي���ة وإمكاني���ة التعديل 

والتطوير مرحليًا لتقليل نس���بة املخاطر خاصة، 

وكمث���ال ما يخص عمليات اإلخالء أثناء احلاالت 

الطارئ���ة أو الكارثية ال قدر الل���ه، وأهمية أمتتة 

تنفي���ذ عمليات اإلخ���الء الكل���ي واجلزئي، وقد 

تناولت الدراس���ة أواًل تعريفات متنوعة وتفاصيل 

عن أنواع املخاطر والتي منها ما هو مباش���ر أو 

غير مباشر في تأثيره على ضيوف الرحمن ومن 

يقومون بخدمتهم.

وتضمن���ت الدراس���ة التعريف مبب���دأ املخاطر 

ومفهومه���ا في األعم���ال األكث���ر تعرضًا وهي 

املش���اريع بش���كل عام، وكذلك إيضاح املخاطر 

اإليجابية والس���لبية باألمثلة مع ش���رح مبس���ط 

إلمكاني���ة حتول اخلط���ر اإليجاب���ي، وذلك قبل 

استعراض أنواع املخاطر.

كم���ا أن منهجي���ة البحث العلم���ي اعتمدت على 

مصادر معلوماتية محدودة، فقد مت التركيز على 

حتس���ني الوضع الراهن وتعديل م���ا يلزم لرفع 

مستوى السالمة بطريقة سريعة ومتطورة، وذلك 

على مراح���ل تعتمد على إمكانيات البنى التحتية 

واحلالة التخطيطية واإلجراءات الالزمة للتنفيذ.

النظام المطور يمتاز 
بالفاعلية وسرعة 

الرصد والتنبيه 
وإمكانية التدخل عن 

بعد

رفع جودة ومستوى 
السالمة بما يتناسب 

مع المواصفات 
العالمية

وضع مواصفات 
خاصة للمنظومة بما 

يتناسب مع طبيعة 
وخصوصية المكان 

والزمان



نقل آمن للحجاج
اململكة ال تدخر جهدًا يف س�������بيل تسهيل شعيرة احلج لكل مسلم قصد بيت 
اهلل احل�������رام، انطالقًا م�������ن أنه يأتي يف مقدمة اهتمامات قيادتنا الرش�������يدة، 
فحرصت على تيس�������ير كل السبل، وتقدمي أفضل اخلدمات وأرقاها لضيوف 
الرحمن، وضمان سالمتهم وأمنهم حتى يؤدوا نسكهم وسط أجواء مفعمة 

بالسكينة واإلميان.
وتب�������ذل النقابة العامة للس�������يارات � والت�������ي تعمل حتت إش�������راف وزارة احلج 
والعمرة � جهودًا كبيرة، لتنظيم العمل يف عدد كبير من الش�������ركات الوطنية 
املنضوية حتت لوائها يف مج�������ال نقل احلجاج، لتوفير نقل مريح وآمن بني 
جدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة، ولرحلة املشاعر املقدسة، ومن وإلى منافذ 
الوصول، من خالل حافالت مجهزة ومهيأة فنيًا، وحتديثها بش�������كل مستمر 
مب�������ا يحقق الراح�������ة واألمان، وحتقيق التش�������غيل الفعال م�������ن خالل أجهزة 
فنية وتش�������غيلية، وكوادر إدارية، واس�������تخدام أفضل م�������ا توصلت إليه التقنية 

احلديثة، األمر الذي أّهلها للقيام بأدوارها على أكمل وجه.
كما تعمل النقابة وفقًا لشراكة إستراتيجية مع الهيئة التنسيقية ملؤسسات 
أرباب الطوائف، ممثلة يف مكتب إرش�������اد احلاف�������الت الناقلة للحجاج، الذي 
رفع “تس�������خير التقني�������ة خلدمة ضيوف الرحمن” ش�������عارًا، فقام يف موس�������م 
ح�������ج العام املاضي )1439ه�( بتطبيق منصة نظام تقني حديث “أرش�������دني”، 
لتوجيه وإرش�������اد احلافالت املقلة للحجاج من مراكز استقبالهم وتفويجهم 
إلى مواق�������ع مكاتب اخلدمة امليداني�������ة التابعة ملؤسس�������ات الطوافة، ومن ثم 
ملقرات س�������كنهم، ليتكام�������ل مع املس�������ار اإللكتروني املوحد حلج�������اج اخلارج، 
بأس�������لوب مهني واحترايف جعل رحلة احلج سلسة وميسرة، من خالل تقدمي 
كل التس�������هيالت لضي�������وف الرحمن، من�������ذ وصولهم إلى األراضي املقدس�������ة، 
وخالل تنقالتهم بني مدن احلج، مرورًا باستقرارهم يف مقار سكنهم، وخالل 
تنقالتهم يف املش�������اعر املقدسة، وحتى عودتهم إلى منافذ املغادرة للعودة إلى 

بالدهم ساملني آمنني.
وال شك أن جناحات احلج التي تتواصل، هي ثمرة توجيه القيادة الرشيدة، 
وتع�������اون جميع القطاعات، ونحن جزء من هذا ال�������كل، وعلينا أن نعمل بكل 
طاقتنا وأقصى جهودنا لإلس�������هام يف هذا النجاح، واس�������تمراره، وتطوره عامًا 

بعد آخر.

عبدالرحمن بن معيوف احلربي
رئيس النقابة العامة للسيارات

األخيرة




