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 خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌرأس جلسة مجلس الوزراء

 

 

 سم وا2116سبتمبر  5هـ الموافق  1431ذو الحجة  3جدة 

الجلسة، التً  -حفظه هللا  -رأس خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 .عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الٌوم االثنٌن، فً قصر السالم بجدة

وفً بداٌة الجلسة، اطمأن خادم الحرمٌن الشرٌفٌن على مختلف االستعدادات وجاهزٌة الجهات 

 -رعاه هللا  -والقطاعات الحكومٌة واألهلٌة ذات العالقة بخدمة حجاج بٌت هللا الحرام ، ووجه 

بأهمٌة تنسٌق الجهود بٌن مختلف الجهات لتقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف الرحمن وتسهٌل جمٌع 

شكره وتقدٌره لصاحب السمو الملكً  -أٌده هللا  -بل لٌؤدوا حجهم بكل سهولة وٌسر، كما وجه الس

األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز آل سعود ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة 

اج بٌت رئٌس لجنة الحج العلٌا على ما تضطلع به اللجنة ومختلف الجهات التً وفقها هللا لخدمة حج

هللا الحرام من جهود كبٌرة ومتواصلة لالرتقاء بمستوى الخدمات التً تقدم للحجاج مواكبة لما 

قامت وتقوم به الدولة من تنفٌذ للمشروعات الكبٌرة فً الحرمٌن الشرٌفٌن والمشاعر المقدسة 

سائالً هللا عز وجل  انطالقاً من رسالتها فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن التً شرفها هللا بها وهلل الحمد ،

أن ٌمن على حجاج بٌت هللا الحرام بأداء مناسك حجهم بأمن وأمان وأن ٌتقبل منهم إنه سمٌع 

 .مجٌب

بعد ذلك أطلع خادم الحرمٌن الشرٌفٌن المجلس على نتائج استقباله رئٌس المنظمة الدولٌة للطٌران 

راً ما عبر عنه من شكر للمملكة على المدنً الدولً "اٌكاو" الدكتور أولوموٌا بٌنارد ألٌو ، مقد

مساعدة برنامج المنظمة فً مساعدة الدول غٌر القادرة على تطبٌق القواعد والتوصٌات الدولٌة 

 .الخاصة بسالمة الطٌران والبرامج ذات العالقة

وأوضح معالً وزٌر الدولة عضو مجلس الوزراء وزٌر الثقافة واإلعالم بالنٌابة الدكتور عصام بن 

بن سعٌد فً بٌانه لوكالة األنباء السعودٌة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بنتائج زٌارات سعد 
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زٌز آل سعود ولً ولً العهد النائب الثانً صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالع

لرئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع لكل من جمهورٌة باكستان اإلسالمٌة وجمهورٌة الصٌن 

عبٌة والٌابان والتً جاءت استجابة للدعوات المقدمة من حكومات تلك الدول وبناء على توجٌه الش

بذلك وتمثٌل سموه للمملكة فً قمة قادة دول مجموعة  -حفظه هللا  -خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

العشرٌن، وما أكدت علٌه المباحثات بٌن سموه ورؤساء تلك الدول وكبار المسؤولٌن فٌها من عمق 

للعالقات اإلستراتٌجٌة وتعزٌز للتعاون والتشاور حول القضاٌا ذات االهتمام المشترك بما ٌخدم 

  .المصلحة المشتركة للمملكة وشعبها وشعوب باكستان والصٌن والٌابان

وأكد مجلس الوزراء أن مباحثات سمو ولً ولً العهد مع فخامة الرئٌس الصٌنً شً جٌن بٌنغ 

ٌس الوزراء تشان قاو لً وعدد من كبار المسؤولٌن وما جرى خالل زٌارة سموه ودولة نائب رئ

من لقاءات ومنتدٌات اقتصادٌة والتوقٌع على اتفاقٌة إنشاء لجنة مشتركة سعودٌة صٌنٌة رفٌعة 

اتفاقٌة ومذكرة تفاهم بٌن  15المستوى ومحضر أعمال الدورة األولى للجنة إلى جانب توقٌع 

عربٌة السعودٌة وجمهورٌة الصٌن الشعبٌة ٌجسد عمق العالقات اإلستراتٌجٌة حكومتً المملكة ال

والفرص المستقبلٌة لتعزٌز الشراكة القائمة بٌن المملكة والصٌن والسعً من خالل اللجنة لتحقٌق 

األهداف التً ٌطمح لها البلدان الصدٌقان فً مختلف المجاالت وفقاً لرؤٌة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

 .الرئٌس شً جٌن بٌنغ والتً تهدف لمصلحة البلدٌن والشعبٌن الصدٌقٌنوفخامة 

كما أكد المجلس أن مباحثات سموه مع جاللة امبراطور الٌابان وولً عهد الٌابان ودولة رئٌس 

 1الوزراء والتوقٌع على مذكرة تفاهم فً المجال الدفاعً بٌن وزارتً الدفاع فً البلدٌن وتبادل 

لبلدٌن تجسد متانة العالقات وتعزٌز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي مذكرات تفاهم بٌن ا

ٌحقق مصلحة البلدٌن والشعبٌن الصدٌقٌن ، مبدٌاً كامل التقدٌر لما عبر عنه البلدان الصدٌقان من 

 .ورغبٍة فً بحث مجاالت الشراكة بشأنها 2131ترحٌب برؤٌة المملكة 

وبٌن معالٌه أن مجلس الوزراء تطرق إلى أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرٌن التً انعقدت فً 

مدٌنة هانغجو بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة تحت عنوان " تعزٌز سٌاسات التنسٌق وفتح مسار للنمو " 

لعهد ، واللقاءات الجانبٌة لصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً ولً ا

النائب الثانً لرئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع مع أصحاب الفخامة والدولة رؤساء وفود دول 

 .المجموعة

وجدد المجلس إدانة المملكة العربٌة السعودٌة للهجوم الذي تعرضت له سفارة جمهورٌة الصٌن 

جانب  الشعبٌة لدى عاصمة جمهورٌة قرغٌزستان معرباً عن تضامن المملكة ووقوفها إلى

 .جمهورٌتً الصٌن الشعبٌة وقرغٌزستان وتمنٌاتها للمصابٌن بالشفاء العاجل

وأكد مجلس الوزراء أن أمر خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسٌن حالٌاً على 

حسابهم الخاص فً جمهورٌة الصٌن الشعبٌة ودولة الٌابان بالبعثة التعلٌمٌة ضمن برنامج خادم 
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كادٌمٌة فً جامعات موصى بها ، مٌن الشرٌفٌن لالبتعاث الخارجً ممن بدأوا الدراسة األالحر

والذي أعلنه صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً ولً العهد النائب 

على تلمس  -رعاه هللا  -الثانً لرئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع، ٌجسد حرص الملك المفدى 

  .ت المواطنٌن والمواطنات واالهتمام بقضاٌاهماحتٌاجا

وأفاد معالً الدكتور عصام بن سعد بن سعٌد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة 

على جدول أعمال جلسته، ومن بٌنها موضوعات اشترك مجلس الشورى فً دراستها ، وقد انتهى 

  :المجلس إلى ما ٌلـــً

 :أوالً 

أوصى به مجلس الشؤون االقتصادٌة والتنمٌة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة  بعد االطالع على ما

على أن ٌرأس معالً وزٌر البٌئة والمٌاه والزراعة مجلس إدارة الشركة السعودٌة لالستثمار 

  (.الزراعً واإلنتاج الحٌوانً )سالك

 :ثانٌاً 

 -أو من ٌنٌبه  -وة المعدنٌة وافق مجلس الوزراء على تفوٌض معالً وزٌر الطاقة والصناعة والثر

بالتوقٌع على مشروع مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربٌة مشتركة للكهرباء ، ومن ثم رفع النسخة 

  .النهائٌة الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامٌة

  :ثالثاً 

 بعد االطالع على ما رفعه معالً وزٌر اإلسكان فً شأن طلب استكمال اإلجراءات النظامٌة لتعدٌل

ما ٌتصل بنقل اإلشراف على نشاط البٌع على الخارطة من وزارة التجارة واالستثمار إلى وزارة 

اإلسكان ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المتعلقة ببٌع أو تأجٌر وحدات عقارٌة على 

ًٌّا من األنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة ال مختصة فً الخارطة ، على كل من ٌزاول أ

وزارة اإلسكان المشار إلٌها فً الضوابط لتعدٌل أوضاعه بما ٌتفق مع هذه الضوابط ، وذلك خالل 

 .مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تارٌخ نفاذها

  :رابعاً 

/  111بعد االطالع على ما رفعه معالً وزٌر التعلٌم ، وبعد النظر فً قرار مجلس الشورى رقم )

هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمً وتعلٌمً 1143/  9/  16( وتارٌخ 41

بٌن وزارة التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة ووزارة التعلٌم العام فً الوالٌات المكسٌكٌة المتحدة 

  .هـ1431/  4/  1، الموقعة فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ 

  .وقد أُعد مرسوم ملكً بذلك

 :خامساً 

أو  -زراء على تفوٌض صاحب السمو رئٌس مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة وافق مجلس الو
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مذكرة تفاهم للتعاون فً مجال  بالتباحث مع مكتب البراءات األوروبً فً شأن مشروع -من ٌنٌبه 

براءات االختراع بٌن مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ومكتب 

راءات األوروبً ، والتوقٌع علٌه ، ومن ثم رفع النسخة النهائٌة الموقعة ، الستكمال اإلجراءات الب

  .النظامٌة

 :سادساً 

وافق مجلس الوزراء على تعٌٌنات بالمرتبتٌن الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو 

  :التالً

لى وظٌفة ) مستشار أمنً ( تعٌٌن سمو األمٌر / منصور بن محمد بن سعد آل سعود ع 1- 

  .بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلٌة

تعٌٌن عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا بن رشود على وظٌفة ) مستشار أمنً ( بالمرتبة الرابعة  2- 

  .عشرة بوزارة الداخلٌة

المرتبة تعٌٌن عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن البازعً على وظٌفة ) رئٌس كتابة عدل ( ب 3- 

  .الرابعة عشرة بوزارة العدل

تعٌٌن سعد بن ناهض بن فهد الناهض على وظٌفة ) مدٌر عام جمرك الرٌاض / المٌناء الجاف  4- 

  .( بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة

تعٌٌن عبدالرحمن بن راشد بن محمد الحمد على وظٌفة )وكٌل الوزارة المساعد للمتابعة  5- 

  .علومات ( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌطوالم

تعٌٌن محمد بن إبراهٌم بن زٌد آل عسكر على وظٌفة ) خبٌر اقتصادي ( بالمرتبة الرابعة  6- 

  .عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط

 تعٌٌن محمد بن ظافر بن مشبب الشهري على وظٌفة ) مستشار تخطٌط ( بالمرتبة الرابعة 7- 

  .عشرة بوزارة االقتصاد والتخطٌط

تعٌٌن نبٌل بن محمد عادل بن حسٌن حلمً على وظٌفة ) مدٌر عام مكتب الوزٌر ( بالمرتبة  8- 

  .الرابعة عشرة بوزارة االتصاالت وتقنٌة المعلومات

تعٌٌن محمد بن عبدالرحمن بن صالح الغماس على وظٌفة ) مدٌر عام فرع المنطقة الشرقٌة (  9- 

  .مرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهٌئة األمر بالمعروف والنهً عن المنكربال

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بٌنها 

التقرٌر السنوي لوزارة المٌاه والكهرباء )الملغاة( ، ووزارة التربٌة والتعلٌم ) سابقاً ( عن عام مالً 

  .سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فٌهما ، ووجه حٌالهما بما رآه
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ألف حاج من المدٌنة المنورة إلى المشاعر  114تفوٌج 
 الٌوم وغدا   المقدسة

 

 سم وا2416سبتمبر  46هـ الموافق 1437ذو الحجة  44المدٌنة المنورة 

ألف حاج متوجهٌن إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة  114ٌغادر المدٌنة المنورة الٌوم وغدا  

استعدادا  ألداء مناسك الحج فً أكبر عملٌات تفوٌج لضٌوف الرحمن خالل موسم ما قبل الحج, 

 حافلة مقّرر لها أن تقلّ الحجاج من الفنادق والدور السكنٌة بالمدٌنة المنورة 2044بواسطة 

 .بشكل منتظم إلى مٌقات ذو الحلٌفة ومن ثّم التوجه إلى المشاعر المقدسة

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع التفوٌج بمركز المٌقات 

فٌصل محمد أمٌن سندي فً تصرٌح لوكالة األنباء السعودٌة أن عملٌات التفوٌج التً تتم بمتابعة 

لسمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة مباشرة من صاحب ا

المنورة, وإشراف لجنة الحج والعمرة والزٌارة, وفرع وزارة الحج والعمرة, والمؤسسة األهلٌة 

حاج تم ترتٌب مغادرتهم المدٌنة المنورة الٌوم )الثالثاء(  54544لألدالء بالمدٌنة المنورة تشمل 

حافلة وفقا  لبٌانات المغادرة التً تم تسجٌلها آلٌا  بحسب عقود  1310اء عبر حتى التاسعة مس

 .اإلسكان ومواعٌد التفوٌج

ألف  64حافلة أخرى من المدٌنة المنورة غدا  )األربعاء( تقل أكثر من  1463وقال: "ستغادر 

توافد المزٌد من حاج وفقا  لبٌانات التفوٌج فً النظام اآللً, والعدد مرشح للزٌادة قٌاسا  على 

الحجاج إلى المدٌنة المنورة حٌث ٌتم تنسٌق عملٌة مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة 

  "بشكل منتظم بدءا  من الفجر وحتى الحادٌة عشرة مساء

موظف من منسوبً المؤسسة األهلٌة لألدالء, باإلضافة إلى  244وأضاف سندي: "ٌشرف 

ات الحكومٌة والخدمٌة األخرى على أعمال تفوٌج الحجاج بمركز الكوادر والعاملٌن فً الجه

المٌقات الذي ٌشهد كثافة فً مغادرة الحجاج خالل ٌومً الرابع والخامس من شهر ذي الحجة", 

مبٌنا  أن إجراءات المغادرة تبدأ بتدوٌن بٌانات الحافلة وعدد الحجاج بمجرد مغادرة الحافلة للفندق 

 عابٌة بشكل متواصل, لٌتم تنظٌم عملٌة وصول الحافلة إلى المٌقات وتحدٌد لمتابعة الطاقة االستٌ
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بٌاناتها ومكان وقوفها آلٌا , وإصدار بطاقات الوصول لتوزٌعها الحقا  على الحجاج بمجرد 

وصولهم للمٌقات, وتتضمن رقم الحافلة لتسهٌل عملٌة إرشاد الحجاج التائهٌن بالمٌقات, وذلك 

حافلة المدّون بالبطاقة لدى الحاج, وبذلك ٌتم معرفة مكان وقوف الحافلة عن طرٌق معرفة رقم ال

المخصصة, وضمان صعود كل حاج إلى الحافلة المخصصة الستكمال رحلة المغادرة إلى مكة 

 .المكرمة عبر طرٌق الهجرة السرٌع

افالت بمركز وأبان أنه تم استحداث العدٌد من اإلجراءات التنظٌمٌة المٌدانٌة لتفادي ازدحام الح

المٌقات, وتنظٌم وصول الحافالت تباعا  وتدقٌق بٌاناتها, وتقلٌل مدة انتظار الحافالت فً المٌقات, 

مفٌدا  أنه تم هذا العام توفٌر سٌارات وعربات الجولف لنقل الحجاج التائهٌن وكبار السّن إلى 

وظفٌن والكوادر العاملٌن أماكن وقوف حافالتهم فً مدة وجٌزة, باإلضافة إلى تدرٌب عدد من الم

بمركز المٌقات على مهام اإلسعافات األولٌة لبعض الحاالت الطبٌة البسٌطة كحاالت اإلجهاد أو 

حاالت االنزالق بدورات المٌاه للتدخل عند الحاجة قبل وصول المسعفٌن, باإلضافة إلى تنظٌم 

مٌاه بالمسجد, باإلضافة إلى وقوف الحافالت, ومرافقة الحجاج وإٌصالهم إلى المرافق ودورات ال

 .مهام التوجٌه والتوعٌة واإلرشاد الدٌنً, إلى جانب تدقٌق بٌانات الحافلة قبل المغادرة

وأشار سندي إلى دقة عملٌات التفوٌج التً تجري هذا العام وانتظام مواعٌد الوصول والمغادرة, 

مختلف محاور الخدمة سنوٌا , وإدخال التقنٌة فً  استنادا  ألعمال التطوٌر المستمر التً تشهدها

التعامالت المتعلقة بخدمة ضٌوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم فً موسمً ما قبل وما 

( حٌث ٌخدم كل  2و  1بعد الحج, مبٌنا  أن عملٌة التفوٌج تتم عبر مركزي توجٌه الحافالت ) 

مكتب دولة معٌنة أو مجموعة دول, حٌث ٌتولى  مكاتب لخدمة حافالت الحجاج, وٌمّثل كل 0منها 

كل مكتب مهام خدمات الحجاج السكنٌة ومتابعة وصول الحجاج ومغادرتهم بشكل آلً, وكذلك 

استقبال أي شكاوى أو طلبات, باإلضافة إلى تعٌٌن محددات زمنٌة لوصول الحافلة ومغادرتها 

 .بالتنسٌق مع مركز التفوٌج بالمٌقات
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حاج للرحلة الواحدة, بواقع  4044االستٌعابٌة لرحلة المغادرة الواحدة تصل إلى وأفاد أن الطاقة 

حاج لكل مركز إذ تضم الرحلة مجموعة من الحافالت بخط سٌر منضبط وموّحد ٌتم  4544

متابعته من قبل فرٌق عمل متجانس ٌتولى تعٌٌن محددات زمنٌة لوصول الحافالت للمٌقات 

المقدسة وتفادي العشوائٌة فً انتقال الحافالت من الفنادق ما قد ومغادرتها برا  إلى المشاعر 

ٌتسبب فً حدوث حاالت ازدحام, حٌث تعطى اإلشارة لبدء مغادرة أول رحلة عند الساعة الثانٌة 

فجرا  تنتقل حٌنها الحافلة من الفندق لٌؤدي الحجاج صالة الفجر بالمٌقات للتوّجه بعدها إلى 

 .مكرمة, وتتوالى بعدها الرحالت بشكل منتظمالمشاعر المقدسة بمكة ال

مرفقا   56وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء إلى أن المؤسسة التً ٌتبع لها 

ومركزا  ومكتبا  مساندا  تشارك فً شرف خدمة ضٌوف الرحمن بالتنسٌق مع وزارة الحج 

كومٌة المعنٌة لتقدٌم أرقى الخدمات واالعمرة , والنقابة العامة للسٌارات, ومختلف الجهات الح

موظفا  موسمٌا  تم تكلٌفهم هذا العام للمشاركة فً  2056للحجاج والزائرٌن, مضٌفا  أن نحو 

أعمال المؤسسة األهلٌة لألدالء فً المواقع كافة , فضال  عن الموظفٌن الدائمٌن "الرسمٌٌن" 

ات الحدٌثة واألجهزة التقنٌة لتنفٌذ باإلضافة إلى فرق جوالة وعدد كبٌر من اآللٌات والمركب

 .متطلبات الخدمة على مدار موسم الحج
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 مكتبة المسجد الحرام تطلق برنامج " كتاب لكل حاج "

 سم وا 2116سبتمبر  16هـ الموافق  1431ذو الحجة  14مكة المكرمة 

الحقٌبة الثقافٌة التً تحتوي قامت مكتبة المسجد الحرام بإطالق برنامج " كتاب لكل حاج "، ضمن محتوٌات 

على كتاب تٌسٌر الوهاب وتفسٌر العشر األخٌر )بعدة لغات(، وكتاب اإلعالم بخصائص مكتبة المسجد الحرام، 

 .وكذلك كتاب آٌات الحج مقاصد وبداٌات باللغة األوردو مع تقدٌم الوجبات لرواد المكتبة

تربط المسلمٌن من شتى بقاع األرض، وحرصاً إلبراز أنشطة وٌأتً هذا البرنامج تعزٌزاً لألخوة اإلسالمٌة التً 

 .وجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المقدمة لحجاج بٌت هللا الحرام

 

 إطالق برنامج " أخً الزائر سالمتك غاٌتنا " بوكالة شؤون لمسجد النبوي

 

 سم وا2416سبتمبر  46هـ الموافق 1437ذو الحجة  44المدٌنة المنورة 

لشؤون المسجد النبوي بالمدٌنة المنورة أمس أطلقت إدارة األمن السالمة بوكالة الرئاسة العامة 

  ".برنامج" أخً الزائر سالمتك غاٌتنا

وأفاد مدٌرإدارة األمن والسالمة بالوكالة سامً كرٌم الصبحً, أن البرنامج الذي ٌنضوي ضمن 

ٌهدف إلى تحقٌق األمن والسالمة لزائري مسجد  4حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 

هللا علٌه وسلم والعاملٌن فٌه ,ومتابعة تقٌد العمال بالزي الخاص وأخذ  رسول هللا صلى

 .االحتٌاطات الالزمة

وبٌن أن اإلدارة تحرص على التأكد من توفر وسائل السالمة فً جمٌع مرافق المسجد النبوي 

وأروقته ومتابعة طفاٌات الحرٌق و كواشف الدخان والحرارة ,إلى جانب اإلشراف على الشركة 

شغلة لمواقف السٌارات والمشاركة فً أعمال اللجان المتعلقة باألمن والسالمة وحراسة بعض الم

 .المواقع المهمة المرتبطة بالمسجد النبوي
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ملٌون راكب بٌن مساكن الحجاج  45الهٌئة العلٌا للنقل تستهدف نقل 

 والمسجد الحرام

 
 سم وا 2116بر سبتم 16هـ الموافق  1431ذو الحجة  14مكة المكرمة 

أعلنت أمانة الهٌئة العلٌا لمراقبة نقل الحجاج بإمارة منطقة مكة المكرمة ، أن خطة نقل ضٌوف 

الرحمن لموسم حج هذا العام ، التً وجه صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم 

الهٌئة العلٌا لمراقبة  الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة رئٌس

نقل الحجاج ، بالعمل بها منتصف ذي القعدة الماضً ، وتستمر حتى نهاٌة موسم الحج ، تستهدف 

ملٌون راكب بٌن مساكن الحجاج والمسجد الحرام ألداء الصلوات الخمس خالل كامل فترة  45نقل 

  .موسم حج هذا العام بأسلوب النقل الترددي بالحافالت

ام الهٌئة العلٌا لمراقبة نقل الحجاج الدكتور صالح صقر ، أن عدد الرحالت ارتفع وأوضح أمٌن ع

 12% ، مبٌنا أن خطة النقل التً تتشارك فً تنفٌذها لهذا العام نحو 11عن العام الماضً بنسبة 

من شركات النقل ركزت على تخفٌض الضغط المروري على المنطقة المركزٌة  21جهة و حوالً 

% عن العام الماضً ، فٌما وفرت الموارد الالزمة 21ن رحلة سٌارة صغٌرة بزٌادة ملٌو 11بعدد 

ألف حاج ألداء الصلوات الخمس ٌومٌا فً المسجد الحرام خالل موسم  485والتجهٌزات لنقل نحو 

 .حافلة بأسلوب نقل ترددي 1811حج هذا العام بواسطة 

دولة، بٌن مساكنهم  26ى نقل حجاج محطات للحافالت تتول 6وأبان الدكتور صقر أنه خصصت 

والمسجد الحرام ألداء الصلوات موزعة فً أجزاء من العاصمة المقدسة وهً: باب علً ، وباب 

  .الملك عبدالعزٌز ، وطرٌق األمٌر متعب ، وشعب عامر ، وجرول ، ورٌع بخش
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الهٌئة العامة لإلحصاء تعمل بمنظومة تقنٌة متقدمة فً تنفٌذ " 
 ءات الحج "إحصا

وفرت الهٌئة العامة لإلحصاء وألول مرة لغة اإلشارة فً حصر أعداد الحجاج فً مداخل مكة المكرمة وذلك 
   ".ضمن منظومة تقنٌة متقدمة فً تنفٌذ " إحصاءات الحج

باحثا  451وتعتمد الهٌئة فً تنفٌذ برنامج إحصاءات الحج على منظومة تقنٌة شاملة حٌث ٌتواجد أكثر من 
ائٌا فً ستة مداخل رئٌسٌة لمدٌنة مكة المكرمة وثالثة مراكز مساندة فً المدٌنة المنورة وجدة والطائف إحص

  .وٌعملون بشبكة إلكترونٌة متقدمة لتدفق البٌانات بشكل آنً وفوري للمركز الرئٌسً بمكة المكرمة
  .مة اإلشارٌة للحجاج من فئة الصموأضافت الهٌئة لمنظومتها التقنٌة هذا العام خاصٌة االتصال المباشر للترج

وأكد مدٌر عام اإلحصاءات االجتماعٌة فً الهٌئة العامة لإلحصاء فهد الفهٌد أنَّ الهٌئة تعمل وبشكل مستمر 
ودوري على تطوٌر األسالٌب والمنهجٌات والبرمجٌات المتعلقة بجمع ومعالجة وتحلٌل ونشر البٌانات لتحقٌق 

ة فً مجال نشر البٌانات وكذلك من خالل استخدام وسائل تقنٌة حدٌثة تسهم فً الشمولٌة والموثوقٌة واآلنٌ
تقلٌص البعدٌن الزمانً والمكانً اللذٌن قد ٌعوقان سرعة معالجة البٌانات ودقتها ، واستخراج ونشر المخرجات 

  .أثناء تنفٌذ عملٌة الحج
مٌدانٌة باستخدام أحدث التقنٌات والبرمجٌات المتعلقة وأفاد أن الهٌئة قامت بتطبٌق أسلوباً حدٌثاً لجمع البٌانات ال

بجمع البٌانات آلٌاً عبر األجهزة اللوحٌة فً عملٌة حصر الحجاج التً تتٌح سرعة الحصول على النتائج الٌومٌة 
  .واإلجمالٌة لعدد الحجاج مصنفٌن حسب جنسٌاتهم ومراكز وتوقٌت قدومهم

تواجدٌن فً مكة المكرمة هذه األٌام مدربٌن بشكل كاٍف وُمتقن الستخدام وأبان أن جمٌع الباحثٌن اإلحصائٌٌن الم
التقنٌات الحدٌثة لتنفٌذ برنامج إحصاءات الحج من خالل األجهزة اللوحٌة المرتبطة بالخوادم الرئٌسٌة فً 

ل دون الرٌاض واالحتٌاطٌة فً مكة إضافة إلى ارتباطها بخوادم احتٌاطٌة فً المراكز اإلحصائٌة كافة وتعم
  .اتصال عند الحاجة لها

وأوضح الفهٌد أن الهٌئة خصصت فرٌق عمل تقنً ٌعمل على مدار الساعة وٌضم فرق دعم فنً وأخرى 
لإلعداد و التجهٌز ، وفرق خاصة بالتحلٌل والتصمٌم إضافة إلى فرٌق خاص بتطوٌر جمٌع أنظمة إحصاءات 

ا ٌشتمل على الحج وبكوادر وطنٌة من الهٌئة ، مشٌرا إلى أن النظ ًٌ ام اللوحً المستخدم لجمع البٌانات مٌدان
 تاستمارة رقمٌة لحصر الحجاج وتحتوي على جمٌع البٌانا

الخاصة بنتائج حصر أعداد ضٌوف الرحمن القادمٌن إلى مكة ذات تزامن مكانً ٌرتبط بإحداثٌات موقع جمع 
الذي ٌتٌح تتبع البٌانات والتعدٌل   ) ( SOTIالمعلومات ، وتعمل هذه األجهزة عن طرٌق نظام التحكم عن بعد

  .أو اإلضافة على االستمارات الرقمٌة
من جهة أخرى أوضح مدٌر عام اإلحصاءات االجتماعٌة فً الهٌئة العامة لإلحصاء أنَّه تم توفٌر خدمة لغة 

 لاإلشارة هذا العام برنامج إحصاءات الحج فً جمٌع مداخل مدنٌة مكة لتسهٌ
اج من فئة الصم من خالل شبكة مرئٌة مرتبطة بالمترجمٌن فً المركز الرئٌسً تتٌح التواصل مع الحج

التواصل معهم بلغة اإلشارة الستٌفاء أٌة بٌانات أو معلومات تتطلبها عملٌة حصر أعداد الحجاج ، وتأتً هذه 
األصم على الخدمة لتضمن حق المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعزز مفهوم االستقالل واعتماد الشخص 

نفسه فً التعامل مباشرة مع موظفً الهٌئة ، وتترجم سٌاسة المملكة نحو تمكٌن األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفٌر 
  .خدمات موائمة وبٌئة شاملة لهم

جدٌر بالذكر أنَّ الهٌئة العامة لإلحصاءات قامت بتوحٌد التعارٌف والمصطلحات المستخدمة فً إحصاءات الحج 
 ةعد المعتمدة هً الحاج الُمحِرم مما ٌعنً أن عملٌحٌث تعتبر وحدة ال

عد حجاج الداخل تقتصر على األشخاص المحرمٌن الذٌن ٌتم حصرهم فعال فً مراكز إحصاءات الحج عند 
مداخل مدٌنة مكة المكرمة ، وتشمل عملٌة العد جمٌع األفراد السعودٌٌن وغٌر السعودٌٌن ذكور وإناث القادمٌن 

ادهم للعدد اإلجمالً للحجاج من مختلف مناطق المملكة إلى مدٌنة مكة المكرمة بقصد الحج ، وتضاف أعد
القادمٌن من خارج المملكة الذٌن ٌتم حصرهم من قبل المدٌرٌة العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة 

 .العربٌة السعودٌة
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 برنامج التوعٌة الصحٌة بصحة المدٌنة ٌقدم إرشادات وهداٌا وقائٌة للحجاج

 

 سم وا2116سبتمبر  16ـ الموافق ه1431ذو الحجة  14المدٌنة المنورة 

أعلن مساعد مدٌر عام الشؤون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة الدكتور أٌمن بن مصطفى ٌنبعاوي 

ألف نشرة صحٌة فً إطار خطة خدمات التوعٌة الصحٌة المقدمة  91أنه وزعت ما ٌقارب 

بالمدٌنة ، حٌث اشتملت  لضٌوف الرحمن القادمٌن عبر مطار األمٌر محمد بن عبد العزٌز الدولً

النسخ على أكثر من لغة استهدفت القادمٌن ألداء مناسك الحج والعمرة فً إنجاز ٌضاف لقائمة من 

اإلنجازات التً تقدمها إدارة الصحة العامة بصحة المدٌنة ممثلة فً التوعٌة الصحٌة وتعزٌز 

  .الصحة العامة

عٌة الصحٌة وتعزٌز الصحة بإدارة الصحة وأضاف ٌنبعاوي أنه صدرت التوجٌهات إلدارتً التو

العامة بالتحضٌر لبرنامج التوعٌة الصحٌة للحجاج القادمٌن ودعمه بنخبة من الكوادر الصحٌة 

والفرق التطوعٌة ذوي الخبرة من خالل العمل فً األعوام السابقة باإلضافة للمنشورات الصحٌة 

وعٌة تتواصل مع الحجاج بشكل مباشر التوعوٌة وشاشات العرض المرئٌة، كما أن الفرق التط

بحٌث ٌتم تقدٌم الحقائب التوعوٌة لهم واطالعهم على أحدث المنتجات المرئٌة التوعوٌة، مع قٌام 

 .الفرق التوعوٌة بجلسات تعلٌمٌة بلغة اإلشارة لذوي االحتٌاجات الخاصة من الحجاج

بصحة المدٌنة إلى نشر الوعً  وٌهدف برنامج التوعٌة الصحٌة الذي تنفذه إدارة الصحة العامة

الصحً بٌن الحجاج بشكل مباشر فً أماكن تواجدهم وبلغة بالدهم حتى ٌسهل علٌهم استٌعابها 

وتطبٌقها لتعزٌز الصحة العامة والوقاٌة من األمراض األكثر انتشارا أثناء موسم الحج، كما ٌقوم 

االمراض وتشجٌع مبدأ تبنً  البرنامج بالتعرٌف بالسلوكٌات غٌر الصحٌة المسببة النتشار

السلوكٌات الصحٌحة مع التركٌز على اإلرشادات الصحٌة للحماٌة من العدوى بما فً ذلك فٌروس 

 .كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسٌة والوقاٌة من التسمم الغذائً واإلنهاك الحراري
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 درٌب المٌدانٌة لقوات الدفاع المدنً بالحجالفرٌق العمرو ٌدشن الشاشة التفاعلٌة لبرامج الت

 

 
 سم وا 2116سبتمبر  16هـ الموافق  1431ذو الحجة  14مكة المكرمة 

دشن معالً مدٌر عام الدفاع المدنً الفرٌق سلٌمان العمرو بحضور قائد قوات الدفاع المدنً بالحج 

ً بمكة المكرمة الشاشة التفاعلٌة اللواء حمد بن عبدالعزٌز المبدل بمقر المدٌرٌة العامة للدفاع المدن

لبرامج التدرٌب اإللكترونٌة المٌدانٌة لقوات الدفاع المدنً بالحج ٌتم من خاللها نقل مجرٌات برنامج 

التدرٌب على رأس العمل للوحدات والفرق المٌدانٌة المنتشرة فً العاصمة المقدسة والمشاعر 

 .لقٌادات الدفاع المدنً طوال مهمة الحج

 12الشاشة التفاعلٌة لبرامج التدرٌب اإللكترونٌة المٌدانٌة للدفاع المدنً فً الحج على وتحتوي 

أٌقونة ٌتم من خاللها عرض برامج وجداول التدرٌب ونماذج التقٌٌم وكذلك التقارٌر والرسوم 

 .البٌانٌة والتً تشٌر إلى سٌر العمل فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة بشكل ٌومً طوال مهمة الحج

ا تشمل الشاشة على أٌقونات لخرائط توزٌع الفرق المٌدانٌة ومقاطع مصورة عن برنامج كم

التدرٌب، وكذلك تدرٌب فرق االنقاذ المائً واالسعاف واالشراف الوقائً وبرامج تدرٌب الضباط 

فً الوحدات والفرق المٌدانٌة، باإلضافة إلى أٌقونات لنقل تدرٌبات الوحدات عالوة على مشغل 

لنقل صورة حٌة تفاعلٌة لكافة التدرٌبات الخاصة بقوات الدفاع المدنً المشاركة فً مهمة للصوت 

الحج، كما تحتوي على عدة روابط )كود( لعرض مقاطع مصورة وبما ٌمكن المتدرب من خالل 

هاتفه المحمول من التعرف على الطرٌقة المثلى للتدرٌب على األجهزة والمعدات الموجودة وفق 

 .داتأخر المستج
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 االحصائية اليىهية للحداج بالوديٌة الوٌىرة

     

ا , وفق اإلحصائٌة 13151بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة ٌوم أمس االحد  حاج 
  .المنطقة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة لإلدالء فً

وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة 
من ضٌوف الرحمن,  253حاجا  وحاجة, فٌما قدم عن طرٌق الهجرة  11412المنورة استقبل أمس 

  .حاجا607224فً حٌن بلغ مجموع الحجاج القادمٌن حتى أمس 
حاجا   21072وأظهرت اإلحصائٌة أن حركة المغادرة لمكة المكرمة الٌومٌة سجلت ٌوم أمس 

حاجا من مختلف الجنسٌات,  552164وحاجة, فٌما بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه 
مشٌرة إلى أن الغالبٌة العظمى من المتواجدٌن فً المدٌنة المنورة حجاج جمهورٌة باكستان 

  .حاجا وحاجة 20752لذٌن وصل عددهم إلى اإلسالمٌة ا
وأفادت إحصائٌة المؤسسة األهلٌة لإلدالء بمنطقة المدٌنة المنورة, أن عدد الحجاج المتبقٌن فً 

حاجا  فً الٌوم نفسه من حج العام 154070حاجا  مقابل 144003المدٌنة المنورة حتى مساء أمس 
  .هـ1436الماضً 
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شاعر الوقدسة اليىم وغدا  ألف حاج هي الوديٌة الوٌىرة ئلى الو 111تفىيح   

ألف حاج متوجهٌن إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة  114ٌغادر المدٌنة المنورة الٌوم وغداً 
استعداداً ألداء مناسك الحج فً أكبر عملٌات تفوٌج لضٌوف الرحمن خالل موسم ما قبل الحج، 

 حافلة مقّرر لها أن تقّل الحجاج من الفنادق والدور السكنٌة بالمدٌنة المنورة 2811بواسطة 
 .بشكل منتظم إلى مٌقات ذو الحلٌفة ومن ثّم التوجه إلى المشاعر المقدسة

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع التفوٌج بمركز 
المٌقات فٌصل محمد أمٌن سندي فً تصرٌح لوكالة األنباء السعودٌة أن عملٌات التفوٌج التً 

لسمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة تتم بمتابعة مباشرة من صاحب ا
المدٌنة المنورة، وإشراف لجنة الحج والعمرة والزٌارة، وفرع وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة 

حاج تم ترتٌب مغادرتهم المدٌنة المنورة الٌوم  54511األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة تشمل 
حافلة وفقاً لبٌانات المغادرة التً تم تسجٌلها آلٌاً  1318اء عبر )الثالثاء( حتى التاسعة مس

 .بحسب عقود اإلسكان ومواعٌد التفوٌج
ألف  61حافلة أخرى من المدٌنة المنورة غداً )األربعاء( تقل أكثر من  1463ستغادر “وقال: 

توافد المزٌد من حاج وفقاً لبٌانات التفوٌج فً النظام اآللً، والعدد مرشح للزٌادة قٌاساً على 
الحجاج إلى المدٌنة المنورة حٌث ٌتم تنسٌق عملٌة مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة 

  ”بشكل منتظم بدءاً من الفجر وحتى الحادٌة عشرة مساء
موظف من منسوبً المؤسسة األهلٌة لألدالء، باإلضافة إلى  211ٌشرف “وأضاف سندي: 

ات الحكومٌة والخدمٌة األخرى على أعمال تفوٌج الحجاج بمركز الكوادر والعاملٌن فً الجه
”، المٌقات الذي ٌشهد كثافة فً مغادرة الحجاج خالل ٌومً الرابع والخامس من شهر ذي الحجة

مبٌناً أن إجراءات المغادرة تبدأ بتدوٌن بٌانات الحافلة وعدد الحجاج بمجرد مغادرة الحافلة 
عابٌة بشكل متواصل، لٌتم تنظٌم عملٌة وصول الحافلة إلى المٌقات للفندق لمتابعة الطاقة االستٌ

وتحدٌد بٌاناتها ومكان وقوفها آلٌاً، وإصدار بطاقات الوصول لتوزٌعها الحقاً على الحجاج 
بمجرد وصولهم للمٌقات، وتتضمن رقم الحافلة لتسهٌل عملٌة إرشاد الحجاج التائهٌن بالمٌقات، 

حافلة المدّون بالبطاقة لدى الحاج، وبذلك ٌتم معرفة مكان وقوف وذلك عن طرٌق معرفة رقم ال
الحافلة المخصصة، وضمان صعود كل حاج إلى الحافلة المخصصة الستكمال رحلة المغادرة 

 .إلى مكة المكرمة عبر طرٌق الهجرة السرٌع
افالت بمركز وأبان أنه تم استحداث العدٌد من اإلجراءات التنظٌمٌة المٌدانٌة لتفادي ازدحام الح

المٌقات، وتنظٌم وصول الحافالت تباعاً وتدقٌق بٌاناتها، وتقلٌل مدة انتظار الحافالت فً 
المٌقات، مفٌداً أنه تم هذا العام توفٌر سٌارات وعربات الجولف لنقل الحجاج التائهٌن وكبار 

وظفٌن السّن إلى أماكن وقوف حافالتهم فً مدة وجٌزة، باإلضافة إلى تدرٌب عدد من الم
والكوادر العاملٌن بمركز المٌقات على مهام اإلسعافات األولٌة لبعض الحاالت الطبٌة البسٌطة 
كحاالت اإلجهاد أو حاالت االنزالق بدورات المٌاه للتدخل عند الحاجة قبل وصول المسعفٌن، 

مٌاه باإلضافة إلى تنظٌم وقوف الحافالت، ومرافقة الحجاج وإٌصالهم إلى المرافق ودورات ال
بالمسجد، باإلضافة إلى مهام التوجٌه والتوعٌة واإلرشاد الدٌنً، إلى جانب تدقٌق بٌانات الحافلة 

 .قبل المغادرة
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ا العام وانتظام مواعٌد الوصول والمغادرة، وأشار سندي إلى دقة عملٌات التفوٌج التً تجري هذ
خدمة سنوٌاً، وإدخال التقنٌة فً استناداً ألعمال التطوٌر المستمر التً تشهدها مختلف محاور ال

التعامالت المتعلقة بخدمة ضٌوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم فً موسمً ما قبل وما 
( حٌث ٌخدم كل  2و  1بعد الحج، مبٌناً أن عملٌة التفوٌج تتم عبر مركزي توجٌه الحافالت ) 

ة أو مجموعة دول، حٌث مكاتب لخدمة حافالت الحجاج، وٌمّثل كل مكتب دولة معٌن 8منها 
ٌتولى كل مكتب مهام خدمات الحجاج السكنٌة ومتابعة وصول الحجاج ومغادرتهم بشكل آلً، 

وكذلك استقبال أي شكاوى أو طلبات، باإلضافة إلى تعٌٌن محددات زمنٌة لوصول الحافلة 
 .ومغادرتها بالتنسٌق مع مركز التفوٌج بالمٌقات

حاج للرحلة الواحدة، بواقع  9111لة المغادرة الواحدة تصل إلى وأفاد أن الطاقة االستٌعابٌة لرح
حاج لكل مركز إذ تضم الرحلة مجموعة من الحافالت بخط سٌر منضبط وموّحد ٌتم  4511

متابعته من قبل فرٌق عمل متجانس ٌتولى تعٌٌن محددات زمنٌة لوصول الحافالت للمٌقات 
العشوائٌة فً انتقال الحافالت من الفنادق ما قد ومغادرتها براً إلى المشاعر المقدسة وتفادي 

ٌتسبب فً حدوث حاالت ازدحام، حٌث تعطى اإلشارة لبدء مغادرة أول رحلة عند الساعة 
الثانٌة فجراً تنتقل حٌنها الحافلة من الفندق لٌؤدي الحجاج صالة الفجر بالمٌقات للتوّجه بعدها 

 .بعدها الرحالت بشكل منتظمإلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، وتتوالى 
مرفقاً  56وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء إلى أن المؤسسة التً ٌتبع لها 

ومركزاً ومكتباً مسانداً تشارك فً شرف خدمة ضٌوف الرحمن بالتنسٌق مع وزارة الحج 
تقدٌم أرقى الخدمات واالعمرة ، والنقابة العامة للسٌارات، ومختلف الجهات الحكومٌة المعنٌة ل

موظفاً موسمٌاً تم تكلٌفهم هذا العام للمشاركة فً  2856للحجاج والزائرٌن، مضٌفاً أن نحو 
” الرسمٌٌن“أعمال المؤسسة األهلٌة لألدالء فً المواقع كافة ، فضالً عن الموظفٌن الدائمٌن 

جهزة التقنٌة لتنفٌذ باإلضافة إلى فرق جوالة وعدد كبٌر من اآللٌات والمركبات الحدٌثة واأل
 .متطلبات الخدمة على مدار موسم الحج
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 الحداج الورضى يشكروى الوولكة على تىفير الرعاية لهن

 

 األدالء ٚطًئٌُٕ عهٗ حبل انحدبج

 خبنذ انضاٚذ٘ -انًذُٚت انًُٕسة 

عبش انحدبج انًشضٗ انًُٕيٍٛ فٙ يسخشفٛبث انًذُٚت انًُٕسة عٍ شكشْى نحكٕيت انًًهكت عهٗ 

 .انعُبٚت انطبٛت انفبئمت بٓى ٔانشعبٚت انحبَٛت انخٙ أحبطخٓى بٓب يُز لذٔيٓى نهذٚبس انًمذست

خبء رنك خالل صٚبسة األدالء نٓى بشئبست حبحى ببنٙ َٔبئبّ عصبو ديٛبطٙ، حٛث نٓدج أصٕاث 

-ٕف انشحًٍ ٔاسحفعج أٚذٚٓى ببنذعبء نخبدو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك سهًبٌ بٍ عبذانعضٚض ضٛ

عهٗ كم يب ٚمذيّ نشاحت حدبج بٛج هللا انحشاو صٔاس يسدذ َبّٛ عهّٛ أفضم انصالة  -حفظّ هللا

ٔانسالو. ٔلذ اطًأٌ األدالء عهٗ صحت انًشضٗ بًسخشفٗ انًهك فٓذ، حٛث ٔلفٕا عهٗ احخٛبخبحٓى 

سخًعٕا يٍ األطببء عٍ أحٕال انحدبج انصحٛت، فًٛب لذو أعضبء انًدهس انضْٕس ٔانٓذاٚب ٔا

انخزكبسٚت نهحدبج انًُٕيٍٛ. ٔأكذ ببنٙ أٌ يخببعت حبل انحدبج ْٙ يٍ ٔاخببث انًإسست األْهٛت 

 نألدالء، ٔكزنك حمذٚى انشعبٚت نٓى يٍ خالل انًسخشفٛبث، يُز لذٔيٓى ٔحخٗ يغبدسحٓى ئنٗ بالدْى،

ْٕٔ ٔاخب ححشص انًإسست عهٗ انمٛبو بّ، ببنخُسٛك يع ٔصاسة انصحت، ٔانخٙ حبزل خٕٓدا خببسة 

 .نخمذٚى انشعبٚت انصحٛت نضٕٛف انشحًٍ
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هههن تخيير رؤساء هكاتب شإوى الحح: الوولكة خٌدت ئهكاًياتها لرعاية الحديح وتأهيي سال

 دقيقة 1.4هوثليات الوولكة لهخهيل ئخراءات الحداج ئخراءات الهفىيح للوديٌة في 

 2-2« انحح .. يُظٕيت ٔ حضبيٍ»خالل َذٔة انًذُٚت ححج عُٕاٌ 

 عٕض انسحًٛٙ -انًذُٚت انًُٕسة حصٕٚش : فٓذ انعخٛبٙ  -ئداسة انُذٔة : يبخذ انصمٛش٘ أعذْب نهُشش : أحًذ انُٓبس٘ 

 60/60/2600ثبء انثال

 

بًُظٕيت « انحح .. يُظٕيت ٔحضبيٍ»أشبد يشبسكٌٕ فٙ انُذٔة انخٙ َظًخٓب انًذُٚت ححج عُٕاٌ 

ٓب حكٕيت خبدو انحشيٍٛ نضٕٛف انشحًٍ ٔحٕفٛشْب كم اإليكبَبث انخذيبث انًخكبيهت انخٙ ٔفشح

انخٙ يٍ شأَٓب انٕصٕل ئنٗ يٕسى حح يثبنٙ، ٔكشف ٔكٛم ٔصاسة انحح ٔانعًشة نشإٌٔ انضٚبسة 

ببنًذُٚت انًُٕسة يحًذ بٍ عبذانشحًٍ انبٛدبٔ٘، عٍ حٕخّ ٔصاسحّ انًعُٛت باداسة شإٌٔ انحح 

انًسبس اإلنكخشَٔٙ انخبص بحدبج انخبسج انز٘ ٚخضًٍ  بخطٕٚش انخذيبث انًصبحبت نبشَبيح

حضو انخذيبث انخٙ ٚخهمبْب انحدبج فٙ انًًهكت يٍ خذيبث اإلسكبٌ ٔاإلعبشت ٔخذيبث انُمم 

ٔغٛشْب ضًٍ يُظٕيت انخذيبث، ٔلبل: ئٌ انٕصاسة حخطهع ئنٗ ئصذاس بطبلت يًغطُت نكم حبج 

انخُظٛى َٔسعٗ ئنٗ ححمٛك ْذف ٔاضح يٍ  حُصذس فٙ دٔنت انحبج يٍ لبم اندٓت انًسإٔنت عٍ

خالل االْخًبو بكم انخفبصٛم انذلٛمت انخبصت بشإٌٔ انحبج ٔصٕالً ئنٗ ئٚصبل أيخعت انحبج ئنٗ 

 غشفخّ فٙ انٕحذة انسكُٛت انخبصت بّ بًٕخب انًسبس اإلنكخشَٔٙ،

س سؤسبء بحضٕ« انًذُٚت»ٔأشبس انبٛدبٔ٘ خالل أعًبل انُذٔة انصحفٛت انخٙ َظًخٓب صحٛفت 

يكبحب شإٌٔ حدبج انذٔل اإلساليٛت ئنٗ أٌ األسٕسة اإلنكخشَٔٛت حعخبش َمهت َٕعٛت يٍ يسخٕٖ 

انخذيبث انًمذيت نضٕٛف انشحًٍ انمبديٍٛ يٍ خبسج انًًهكت ٔعٍ خذيبث انخفٕٚح ئنٗ يكت 

شيت انًكشيت فٙ أٚبو انزٔسة، أٔضح انبٛدبٔ٘ ئنٗ أٌ يُظٕيت َمم انخذيبث انحدبج بٍٛ يكت انًك

سبعت  22حبج فٙ ألم يٍ  006.666ٔانًذُٚت انًُٕسة شٓذث اَسٛببٛت حبيت فٙ حشكت َمم َحٕ 

ضًٍ انًحذداث انضيُٛت انخٙ حخمٛذ بٓب كم اندٓبث انعبيهت ضًٍ يُظٕيت انحح ٔحششف عهٗ 

  .حُفٛزْب ندُت انحح بًُطمت انًذُٚت انًُٕسة
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  نًًهكت فٙ حطٕٚش بشايح ٔأعًبل انححسئٛس شإٌٔ حدبج انسٕداٌ : دٔس سٚبد٘ نحكٕيت ا

ثًٍ سئٛس يكخب شإٌٔ حدبج خًٕٓسٚت انسٕداٌ أيٛش ئبشاْٛى انذٔس انشٚبد٘ نحكٕيت انًًهكت 

يكبحب شإٌٔ انحدبج انسٕداَٙ »فٙ حطٕٚش بشايح ٔأعًبل يٕاسى انحح بشكم يسخًش، ٔلبل: 

خمٛٛى ٔحمٕٚى أعًبل انًٕسى حخٗ ٚعًذ فٙ َٓبٚت انًٕسى ئنٗ عمذ ٔسش انعًم بًشبسكت انًخخصٍٛ ن

حخطٕس حهك األعًبل حًبشٛبً يع سٛبسبث ٔأْذاف انًًهكت انعشبٛت انسعٕدٚت نخطٕٚش يُظٕيت انحح 

حبج  20.066انًخكبيهت ٔنفج ئبشاْٛى ئنٗ اندٕٓد انكبٛشة انخٙ حمذيٓب انًًهكت فٙ اسخمببل َحٕ 

ز يُٛبء خذة اإلساليٙ ٔيطبس األيٛش سٕداَٙ انزٍٚ ًٚثهٌٕ حصت اندًٕٓسٚت انسٕداَٛت عبش يُف

َشٓذ فٙ »يحًذ بٍ عبذانعضٚض ببنًذُٚت انًُٕسة ٔيطبس انًهك عبذانعضٚض انذٔنٙ بحذة، ٔلبل : 

يشاكض اسخمببل انٓدشة ببنًذُٚت انًُٕسة يُظٕيت عًم يخكبيهت حمذيٓب ٔكبنت ٔصاسة انحح ٔانعًشة 

سٓٛم ئخشاءاث لذٔو انحدبج ئنٗ انًذُٚت نشإٌٔ انضٚبسة ٔيكبحب انًإسست األْهٛت نألدالء نخ

انًُٕسة بحٛث حُخٓٗ كم ئخشاءاث حفٕٚح انحدبج فٙ حهك انًحطبث فٙ دلبئك يعذٔدة نخُخٓٙ ْزِ 

انشحهت انًببسكت فٙ انٕحذاث انسكُٛت داخم َطبق يشكضٚبث انًحٛطت ببنًسدذ انُبٕ٘ انششٚف 

 .ببنًذُٚت انًُٕسة

 

 

 

 
 

 


