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 أمٌر المدٌنة ٌدشن الزي الرسمً الجدٌد لقوات أمن المنشآت بالمدٌنة المنورة

 

 

 م واس 2116أغسطس  31هـ الموافق 1437ذوالقعدة  28المدٌنة المنورة 

الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة فً  دشن صاحب السمو

مكتبه أمس الزي الرسمً الجدٌد لقوات أمن المنشآت بمنطقة المدٌنة المنورة وذلك بحضور قائد 

  .قوة أمن المنشآت بالمنطقة العمٌد عبدهللا بن سعد العتٌبً

ن وعلى الدور الذي تقوم به قوات أمن المنشآت ، وأثنى سمو أمٌر المنطقة على جهود رجال األم

منوها سموه بما تحظى به قطاعات األمن المختلفة من دعم ومتابعه من صاحب السمو الملكً 

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

  .ألداء دورها على أكمل وجه -حفظه هللا 

بر قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدٌنة المنورة العمٌد العتٌبً عن شكره وتقدٌر من جهته ع

لسمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة على تفضله بتدشٌن الزي الرسمً الجدٌد لقوة أمن المنشآت 

  .وعلى توجٌهات سموه السدٌدة
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 حاجاً إلى المدٌنة المنورة 613551وصول 

 

 م واس 2116أغسطس  31هـ الموافق  1437القعدة  ذو 28المدٌنة المنورة 

حاجاً، فٌما بلغ عدد  613551بلغ عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس، 

حاجاً ، وذلك وفقاً لإلحصائٌة التً تعدها المؤسسة  21768الحجاج القادمٌن لٌوم أمس الثالثاء، 

  .األهلٌة لإلدالء

حاجاً  15116العامة واإلعالم بالمؤسسة تركً بن فٌصل الٌاس، أن  وأوضح مدٌر العالقات

حجاج عن  2719قدموا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة، و 

براً ، فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة لنفس الٌوم  3143طرٌق محطة الهجرة، و 

حاجاً وٌتبقى  437812دد الحجاج المغادرٌن إلى مكة المكرمة حاجاً لٌكون إجمالً ع 24169

ًٌا هم  175676بالمدٌنة المنورة  حاجاً، مبٌناً أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 .حاجاً  29642حجاج باكستان بعدد 
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 مالٌٌن خدمة للحجاج 11هدٌة الحاج والمعتمر تستعد لتقدٌم أكثر من 
 

 م واس 2116أؼسطس  31ه الموافق  1431ذو القعدة  22مكة المكرمة فً 

كشؾ إمام وخطٌب المسجد الحرام رئٌس مجلس إدارة جمعٌة هدٌة الحاج والمعتمر الخٌرٌة بمكة 

ه  1431المكرمة الشٌخ صالح بن محمد آل طالب عن تقدٌم الجمعٌة خالل موسم حج هذا العام 

حجاج متمثلة فً برامج الجمعٌة الرئٌسة " ؼذاء الروح وؼذاء البدن مالٌٌن خدمة لل 11أكثر من 

محرم  15هـ وحتى 1431ذو القعدة  15والعناٌة ومضٌاؾ والوكاالت "، وذلك فً الفترة من 

 .هـ1432

وبٌن خالل اجتماعه الٌوم مع أعضاء مجلس اإلدارة أنه تم اعتماد قرارات اللجنة التنفٌذٌة وإقرار 

 2131هـ مرحبا برإٌة المملكة العربٌة السعودٌة 1431لموسم حج هذا العام  خطة عمل الجمعٌة

فٌما ٌختص بالنهوض بالعمل الخٌري وتطوٌره ومشاركة الجهات وتشجٌعهم على أهمٌته فً بلد 

أكرمه هللا بخدمة ضٌوؾ الرحمن الفتا أن المجلس ضمن هذه الرإٌة فً منظومة العمل وكلؾ 

تنفٌذ ما ورد بها معربا عن تقدٌره للجهود المبذولة لتعزٌز العمل بما مدٌري اإلدارات المختصة ب

ٌحقق أهداؾ الجمعٌة وتوفٌر كل ما ٌحتاجه قاصدو الحرمٌن الشرٌفٌن والدفع بها إلى آفاق أرحب 

 .وأشمل

وتم خالل االجتماع استعراض توصٌات وتقارٌر المتابعة المرفوعة من مدٌري اإلدارات وما تحقـق 

ت فً مسـٌرة العمل بموسم رمضان المبارك فً كافة البرامج والخدمات وبحث تطوٌر من إنجازا

البرامج والخدمات وتحدٌثها وإدخال المزٌد من التقنٌات فً ضوء ما ٌشهده العالم من تطور فً 

   .مجال التقنٌات التً تواكب روح العصر

 

 حاًجا إلى المملكة 266,633وصول 
 

 م واس 2116أؼسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة  22الرٌاض 

/  11/  21بلػ عدد الحجاج القادمٌن من الخارج منذ بدء القدوم حتى نهاٌة ٌوم أمس الثالثاء 

 .حاًجا، وذلك وفق اإلحصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة للجوازات 266,633هـ، 1431

 231,543طرٌق الجو بلػ  وأوضحت المدٌرٌة العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمٌن عن

 3,465حاجاً ، فٌما بلػ عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق البحر  26,525حاجاً ، وعن طرٌق البر 

 .حاجاً 
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مؤسسة مطوفً حجاج الدول العربٌة تعقد ورشة عمل لشرح خطط التفوٌج لبعثات 

 حجاج الدول العربٌة

 
 م واس 2116أؼسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة  22مكة المكرمة 

عقدت المإسسة األهلٌة لمطوفً حجاج الدول العربٌة الٌوم، ورشة عمل لشرح خطط التفوٌج 
لمنشؤة الجمرات لمكاتب شإون الحجاج التابعٌن للدول العربٌة، بحضور نائب رئٌس مجلس إدارة 

 المإسسة المطوؾ محمد معاجٌنً، وعضو مجلس إدارة المإسسة المشرؾ على برنامج خطة
تفوٌج حجاج الدول العربٌة المطوؾ الدكتور شادي مسكً، والمشرؾ على إدارة النقل والتصعٌد 

  .بحً أم الجود 1إبراهٌم فاللً، وذلك بقاعة تدرٌب برج مطوفً الدول العربٌة
وفً بداٌة اللقاء، رحب المطوؾ المعاجٌنً برإساء بعثات الحج للدول العربٌة، مبٌناً أنه ٌجب على 

التقٌد بؤهمٌة خطط التفوٌج المتفق علٌها و االلتزام ببرنامجها المعد من قبل وزارة الحج كل بعثة 
والمإسسة، وتعٌٌن مسإول تفوٌج من كل مكتب شإون حج داخل مكاتب الخدمة المٌدانٌة من أهم 
 مهام عمله تمثٌل المكتب عن برنامج التفوٌج أمام وزارة الحج ومتابعة خطة التفوٌج والمشاركة فً

 تطبٌق البرنامج والمرشدٌن والتوقٌع على محاضر التفوٌج،
وااللتزام بتواجد أعضاء مكاتب شإون الحجاج فً مشعر مزدلفة لتوجٌه الحجاج للمسار الصحٌح 

إلى مخٌماتهم فً مشعر منى مباشرة وفقاً لخطط تفوٌج وزارة الحج، مع ضرورة خروج أفواج 
ر المحدد مصحوبٌن بقائد للفوج كمرشد، وعدم خروج الحجاج فً الوقت المجدول لهم حسب المسا

  .الحجاج فً أوقات الحضر
حاجاً، باإلضافة إلى مرشد تفوٌج وعضو  251وأبان أن أعداد الحجاج فً كل فوج ٌتكون من 

مكتب شإون حج وعضو تفوٌج مكتب الخدمة المٌدانٌة، مشدداً على أهمٌة االستفادة من الرخص 
السن والعجزة والنساء، إضافة إلى عدم حمل األمتعة والكراسً المتحركة  الشرعٌة والتوكٌل لكبار

واصطحاب األطفال وكبار السن أثناء التوجه إلى رمً الجمرات، مإكداً أن مسإولً التفوٌج 
  .بوزارة الحج والمإسسة وضعت جداول التفوٌج وفقاً لرؼبات ؼالبٌة حجاج المإسسة

مطوفً حجاج الدول العربٌة، إلى أن لدى المإسسة فرٌق  وأشار نائب رئٌس مجلس إدارة مإسسة
عمل متخصص بقٌادة الدكتور شادي مسكً لتنفٌذ برنامج وخطط التفوٌج بالتعاون مع مكاتب 
شإون الحج والخدمة المٌدانٌة، مطالباً بموافاة المإسسة برؼبات الحجاج سواء المتعجلٌن أو 

كٌد الوزارة على التزام مكاتب شإون الحجاج ببقاء المتؤخرٌن وأهمٌة التنسٌق حٌال ذلك حول تؤ
  .بالمئة من حجاجهم 51

فً ذات الشؤن، ثمن رإساء وممثلً بعثات الحج لحجاج الدول العربٌة، الجهود التً تقوم بها 
المملكة من أجل خدمة ضٌوؾ بٌت هللا الحرام التً من شؤنها تسخٌر جمٌع اإلمكانٌات من أجل 

ت هللا الحرام، متقدمٌن بجزٌل الشكر والتقدٌر لمإسسة مطوفً حجاج الدول سالمة وراحة حجاج بٌ
 .العربٌة على تعاونهم الدائم والمستمر
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 مدنً المدٌنة ٌستعد لخدمة ضٌوؾ الرحمن عبر خطة متكاملة لمواجهة حاالت الطوارئ 

 

للحفاظ على سالمة ضٌوؾ الرحمن أعدت مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة خطة تفصٌلٌة متكاملة 
 .والتدخل السرٌع للتعامل مع أي حاالت طارئة 1431خالل موسم الحج لهذا العام 

من الضباط واألفراد والموظفٌن المدنٌٌن  2355وخصصت مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة 
لنارٌة والمعدات الثقٌلة وصهارٌج المٌاه آلٌة لإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاؾ وفرق الدراجات ا 545ٌدعمهم عدد 

وسٌارات الساللم والتً تتمركز فً محٌط المسجد النبوي الشرٌؾ وجمٌع المواقع التً تتزاٌد فٌها احتماالت 
  .الحوادث فً جمٌع أرجاء المدٌنة المنورة والطرق التً ٌسلكها ضٌوؾ الرحمن

الحج والتً تحظى بمتابعة صاحب السمو الملكً األمٌر  وتهدؾ خطة الدفاع المدنً بالمدٌنة المنورة فً موسم
فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ، إلى الوصول ألعلى درجات الجاهزٌة واالستعداد 

فً مباشرة جمٌع أنواع الحوادث التً تدخل فً نطاق اختصاصات الدفاع المدنً بؤسرع وقٍت ممكن والتؤكد من 
طات السالمة فً جمٌع األنشطة التجارٌة والسكنٌة والمنشآت العامة ونشر الوعً الوقائً بٌن توفر اشترا

الحجاج فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة والقائمٌن على رعاٌتهم لتحقٌق السالمة العامة وتجنب كافة المخاطر 
 .االفتراضٌة المحتملة طوال موسم الحج

طفاء واإلنقاذ واإلسعاؾ الموسمٌة تتمركز فً المواقع الهامة وحدة لإل 11وشملت الخطة استحداث عدد 
والحٌوٌة والطرق التً تشهد زٌادة فً حركة المركبات والحافالت المتجهة من وإلى المدٌنة، وتكثٌؾ عمل 
دورٌات السالمة على جمٌع منشآت إسكان الحجاج والمواقع التً ٌرتادونها كالمطاعم واألسواق التجارٌة، 

إلى استحداث فرق للرصد الكٌمٌائً لمكافحة حوادث المواد الخطرة، وتخصٌص قوة للتدخل فً باإلضافة 
 .الحاالت الطارئة بالمسجد النبوي والساحات المحٌطة به

وأوضح المتحدث الرسمً بمدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة العقٌد خالد مبارك الجهنً أن الخطة 
خالل موسم الحج ، مثل  –ال قدر هللا  –لمواجهة المخاطر المحتملة والتً قد تحدث  تتضمن االستعداد الكامل

وقوع حرائق كبٌرة فً المجمعات والمنشآت السكنٌة التً ٌقطنها ضٌوؾ الرحمن بالمدٌنة خالل زٌارتهم لمدٌنة 
مراض ، ومخاطر المصطفى صلى هللا علٌه وسلم ، وكذلك حوادث إنهٌارات المبانً أو انتشار األوبئة واأل

الزحام الشدٌد داخل وخارج المسجد النبوي الشرٌؾ، إلى جانب مخاطر السٌول واألمطار والعواصؾ والتلوث 
البٌئً وكل ما ٌمثل خلالً فً سٌر الحٌاة الطبٌعٌة كانقطاع التٌار الكهربائً أو المواصالت أو االتصاالت، من 

المدنً بمحافظات منطقة المدٌنة المنورة وكافة الجهات  خالل التنسٌق والتكامل بٌن جهود إدارات الدفاع
  .األعضاء فً لجنة الدفاع المدنً الرئٌسٌة بالمنطقة

وحدة موسمٌة لإلطفاء واإلنقاذ تؽطً طرق الوصول للمدٌنة ومدٌنة  11وأشار العقٌد الجهنً أنه تم استحداث 
الشرٌؾ، باإلضافة إلى تسٌٌر عدد من الفرق  حجاج البر والبحر والمنطقة المركزٌة فً محٌط المسجد النبوي

المٌدانٌة المتحركة فً المواقع التً تشهد كثافة فً حركة المركبات حول المنطقة المركزٌة والشوارع الرئٌسٌة 
داخل المدٌنة المنورة ودعم مراكز الدفاع المدنً القرٌبة من المسجد النبوي الشرٌؾ باآللٌات والمعدات 

دة لالستعانة بها متى دعت الحاجة لذلك، وزٌادة عدد دورٌات متابعة اشتراطات السالمة فً والتجهٌزات المسان
جمٌع المنشآت الفندقٌة والسكنٌة المصرح لها بإسكان الحجاج أثناء زٌارتهم للمدٌنة، مع تجهٌز دورٌات السالمة 

 .زٌةلالستفادة منها كوحدات للتدخل السرٌع فً المواقع المزدحمة بالمنطقة المرك
وأكد أن االستعدادات لموسم الحج تتضمن تنفٌذ عدد كبٌر من األنشطة التوعوٌة منها توزٌع نشرات توعوٌة 
مترجمة إلى مختلؾ اللؽات على زوارالمسجد النبوي الشرٌؾ وبث رسائل إرشادٌة عبر اللوحات التوعوٌة 

  .والشاشات التلفزٌونٌة فً المنطقة المركزٌة
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 ألف مطوٌة وٌبث رسائل توعوٌة لتوعٌة الحجٌج 511 الهالل األحمر ٌوزع

 

 م واس 2116أغسطس  31هـ الموافق  1437ذو القعدة  28الرٌاض 
هـ، 1437تواصل هٌئة الهالل األحمر حملتها التوعوٌة التً تنفذها خالل موسم حج هذا العام 

ٌة، حٌث قامت الهٌئة لتوعٌة الحجاج القادمٌن للمملكة عن طرٌق المنافذ البرٌة والبحرٌة والجو
بوضع أكثر من ركن توعوي )كاونتر( فً مٌناء جدة اإلسالمً ومطار الملك عبدالعزٌز الدولً 

ٌتم من خالله استقبال الحجاج بمطوٌات توعوٌة ٌتم فٌها التنوٌه عن أهم األعراض الصحٌة التً 
حالة كانت الحالة ٌتعرض لها الحاج وكٌفٌة التعامل معها وطرٌقة طلب الفرق اإلسعافٌة فً 

 .حرجة
( ألف مطوٌة توعوٌة بعدة لغات أبرزها العربٌة واإلنجلٌزٌة 511وسٌتم توزٌع أكثر من ) 

والفرنسٌة واالندونٌسٌة واألوردو، لتوعٌة حجاج الداخل والخارج، حٌث تعمد الهٌئة لتكثٌف 
الحجاج داخل دورها التوعوي كل موسم بالحج من خالل عرض رسائل الهٌئة فً أماكن تواجد 

 .المطارات والمنافذ
شاشة  26وعرضت الهٌئة رسائلها التوعوٌة بشاشات مطار الملك عبدالعزٌز الدولً والتً تبلغ 

عرض، بعدة لغات مختلفة والشائعة بالعادة، وتسعى الهٌئة من خالل هذه الرسائل التً تبثها عن 
طبٌاً والتعامل مع الحاالت اإلسعافٌة طرٌق المطوٌات والشاشات فً المنافذ لتثقٌف الحاج صحٌاً و

 .األولٌة التً ال تستوجب تدخل الفرق اإلسعافٌة
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 مركز عملٌات الدفاع المدنً بالحج.. منظومة متكاملة إلدارة الحوادث

 

دأبت المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً وبشكل مستمر على تطوٌر البنٌة األساسٌة لمرافق الحج التابعة 
لها، إٌماناً منها بؤن أهم التحدٌات التً تعٌق الجهات ذات العالقة بمواجهة الحاالت الطارئة هً 

حالة الؽموض التً تصاحبها وصعوبة توقع نتائجها، إضافة إلى مشاركة عدة جهات أمنٌة وخدمٌة 
 .وما قد ٌنجم عن ذلك من تداخل فً االختصاص وتعارض فً األهداؾ

مركز عملٌات الدفاع المدنً بالحج لتنسٌق هذه الجهود الجماعٌة وتنظٌمها بما وفً هذا اإلطار ٌؤتً 
 .ٌكفل تحقٌق الجهات المشاركة لرسالتها العظٌمة فً المحافظة على مكتسبات الوطن الؽالً

وٌتولى مركز عملٌات الدفاع المدنً بالحج، تحدٌد دور القٌادات فً مسرح العملٌات، منعاً لتداخل 
فقد السٌطرة على الحادث، تنظٌم وضبط االتصاالت، المراقبة والمتابعة التلفزٌونٌة االختصاصات و

لمواقع تجمع الحشود البشرٌة، ولمواقع الحوادث أثناء مباشرتها بالمشاعر باستؽالل التوسع فً 
التؽطٌة بكامٌرات المراقبة التلفزٌونٌة، توثٌق جمٌع الحوادث التً ٌتم االبالغ عنها عن طرٌق 

لها بنظام الحاسب اآللً للمدٌرٌة العامة للدفاع المدنً، مع القٌام بالمهام الخاصة بمواجهة تسجٌ
المخاطر المحتملة لكافة االفتراضات والتً تشمل اإلجراءات وآلٌات العمل )قبل وقوع الحدث، 

ن وأثناء وقوع الحدث، وبعد االنتهاء من الحدث(، وتمرٌر متطلبات العمل المٌدانً المطلوبة م
الجهات األخرى فً حاالت الطوارئ إلى مركز عملٌات الطوارئ؛ لٌتم متابعة تؤمٌنها حتى 

 وصولها لموقع الحدث من قبل مندوبً القطاعات واألجهزة الحكومٌة
كما ٌقوم المركز بمراجعة الخطط التفصٌلٌة لجمٌع الجهات المشاركة فً الحج، ومتابعة تنفٌذ هذه 

فٌذي المٌدانً، وإدارة الدعم واإلسناد الوارد فً هذه الخطط من قبل الخطط فً جوانب العمل التن
مركز عملٌات الدفاع المدنً، مع الرفع بتقرٌر ٌومً عن الوقائع الٌومٌة األول لمقام صاحب السمو 

الملكً ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة، والتقرٌر الثانً إلمارة منطقة مكة 
جاز ٌومً لمعالً مدٌر عام الدفاع المدنً ، وإعداد خطة تنفٌذٌة لإلشراؾ على المكرمة ومع إٌ

قطار المشاعر تتضمن إجراءات عمل الدفاع المدنً بمشروع قطار المشاعر وتزوٌد كافة العاملٌن 
 .فً المحطات بنسخة منها

النمو والتطور هـ، وتماشٌاً مع زٌادة وتٌرة 1431وضمن استعداداته المبكرة لموسم حج هذا العام 
التً تشهدها المملكة العربٌة السعودٌة فً مختلؾ المجاالت، ومواكبة لما توصلت إلٌه العلوم 

األمنٌة من مفاهٌم وأسالٌب وتقنٌات متقدمة تإهل هذه األجهزة لالستمرار فً أداء دورها الحٌوي 
ومواجهة التهدٌدات لصون أمن وسالمة المواطن والمقٌم واالستجابة للحاالت الٌومٌة الطارئة 

المعاصرة الناجمة عن اإلخالل بمتطلبات السالمة وكذلك الكوارث وما قد ٌنجم عنها من آثار 
مدمرة، بادرت المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً لإلنضمام للمركز والوطنً للعملٌات األمنٌة الموحدة 

ن تبادل المعلومات الضرورٌة بمنطقة مكة المكرمة، لتؤسٌس بٌئة مالئمة تمّكن األجهزة األمنٌة م
فٌما بٌنها وبسرٌة تامة وعلى مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة، وتمرٌر األوامر والتوجٌهات إلى كافة 
الفرق المٌدانٌة المشاركة من مختلؾ الجهات الحكومٌة واألهلٌة والتطوعٌة بهدؾ منع أو تخفٌؾ 

ها وإعادة األوضاع، وذلك وفقاً لمفهوم آثار جمٌع أنواع الحوادث والكوارث واالستجابة الفورٌة ل
 .إدارة الطوارئ الشاملة

وضمن هذه الجهود جاء إنضمام مركز عملٌات الدفاع المدنً بالحج للمركز الوطنً للعملٌات 
األمنٌة الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، والتعاون مع وكالة وزارة الداخلٌة للتخطٌط والتطوٌر األمنً 

معلومات الالزمة لتفعٌل األنظمة الحدٌثة والتقنٌات والبرمجٌات الحاسوبٌة فً تقدٌم البٌانات وال
هـ وذلك لبناء مفهوم عملٌات مشترك 1435إلدارة الحوادث، فً أعقاب انتهاء موسم الحج الماضً 

 .ٌحقق التنسٌق والتكامل بٌن كافة الجهات األمنٌة
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الوطنً للعملٌات األمنٌة الموحدة الكثٌر ٌحقق  وٌحقق إنضمام مركز عملٌات الدفاع المدنً بالحج للمركز 
التوظٌؾ األمثل للتقنٌة؛ وذلك لما ٌتوفر بالمركز من المقومات و كافة الخدمات التً تحتاجها القطاعات األمنٌة 
 على وجه الخصوص، والحكومٌة بصفة عامة، ناهٌك عن األنظمة المتعددة والتكاملٌة منها نظام إدارة الحوادث

(IMS)م المعلومات الجؽرافٌة، نظ(GIS) وحدة التحكم الرئٌسٌة المتكاملة ،(ICCS)  أنظمة ادارة الكوارث ،
، االرتباط بالشبكة  (MDS)، أنظمة البٌانات المتنقلة (VSS)، أنظمة المراقبة األمنٌة.( ECMS)واألزمات
  .(RMS)، أنظمة ادارة الموارد (ARLS)، أنظمة تتبع الموارد والمركبات(WAN)العرٌضة

وستسهم هذه األنظمة بعون هللا وتوفٌقه فً االستفادة من التقنٌات الحدٌثة، وتوحٌد قواعد البٌانات، وتحسٌن 
(، بخالؾ استقبال وترحٌل 311معدل سرعة االستجابة، وتوفٌر رقم موحد للطوارئ على المستوى الوطنً )

ملٌات الدفاع المدنً بالحج السابق ٌمثل مركزاً البالؼات للجهات األمنٌة المشاركة بالمركز حٌث كان مركز ع
 .احتٌاطٌاً ٌمكن االستفادة منه فً حال حدوث أي عطل ال قدر هللا

وبخصوص تقنٌات اإلتصاالت والمعلومات، ٌطبق مركز العملٌات نـــظــــم الــمــعـــلــومــات 
م قائم على الحاسوب ٌعمل على ، وهو نظا (Geographic Information Systems)الـجــؽــرافــٌـــــة

جمع وصٌانة وتخزٌن وتوزٌع وتحلٌل وإخراج البٌانات والمعلومات المكانٌة، حٌث تعمل هذه األنظمة على 
جمع وإدخال ومعالجة وتحلٌل وعرض وإخراج المعلومات المكانٌة والوصفٌة ألهداؾ محددة. وٌمكن لهذا 

ر جوٌة، مرئٌات فضائٌة(، وبٌانات وصفٌة )أسماء، جداول(، النظام إدخال المعلومات الجؽرافٌة )خرائط، صو
ومعالجتها )تنقٌحها من الخطؤ(، تخزٌنها، استرجاعها، تحلٌلها تحلٌل مكانً وإحصائً، وعرضها على شاشة 

 .الحاسوب، ورسومات بٌانٌة، وؼٌر ذلك من وسائل اإلخراج المختلفة
االستفادة من عامل الزمن من حٌث توجٌه الفرق المٌدانٌة وٌمّكن هذا التطبٌق العاملٌن على إدارة الحوادث 

 .بإحترافٌة عالٌة، من خالل التوائم مع المعطٌات المتجددة، وبعٌداً عن االجتهادات الشخصٌة الخاطئة
وٌشكل مركز عملٌات الدفاع المدنً بالحج منظومة متكاملة إلدارة الحوادث بكافة عواملها لمساهمته فً ترحٌل 

(، أو من خالل تلقً البالؼات 311من خالل مستقبلً البالؼات األمنٌة على خط الطوارئ الموحد )البالؼات 
عبر قنوات االتصال الالسلكً من العاملٌن بالمٌدان من منسوبً الدفاع المدنً بمجموعات اإلشراؾ الوقائً، او 

 ,دورٌات السالمة بالمشاعر، أو من خالل مجموعات الرصد بالحماٌة المدنٌة
( قنوات اتصال السلكً باإلضافة لمتابعة قنوات االتصال باإلدارة العامة للدفاع المدنً 11وٌتضمن المركز )

بالعاصمة المقدسة، وكذلك االتصاالت مع مركز القٌادة والسٌطرة باألمن العام، باإلضافة لمنسقً عملٌات قطار 
 .المشاعر المقدسة

ظة واستعداد تام إلدارة الحاالت الطارئة، حٌث ٌعمل به أفضل وٌعمل مركز العملٌات على مدار الساعة بٌق
العناصر التً تجمع بٌن الخبرة العملٌة والعلمٌة، والتركٌز على الكفاءة المحورٌة، ودٌنامٌكٌة الجماعة، وذك 

لدمج القدرات واإلمكانات الفردٌة فً أنشطة وأعمال تمتزج بروح الفرٌق الواحد لتحرٌك هذه المواهب 
 .كانات وتوظٌفها لتحسٌن األداء وفق معاٌٌر الجودة الشاملةواإلم

وفٌما ٌتعلق بآلٌة التعامل مع البالؼات فإنها تختلؾ حسب حالة الخطر ، فعند وقوع الخطر ٌقوم المركز 
بخطوات استقبال البالؼو التحلٌل الفوري لموقع الحالة وتوجٌه المراكز التً تؽطً منطقة الحالة باالستعداد 

قال و توجٌه رئٌس مركز الدفاع المدنً بمنطقة الحدث باالنتقال الفوري لموقع الحدث وإشعار قائد المنطقة لالنت
بالحدث والتوجٌه بانتقاله لمنطقة الحدث عند الحاجة، مع إشعار من ٌتطلب الموقؾ إحاطته إذا أستوجب األمر 

الطوارئ عند الحاجة و إرشاد الوحدات المنتقلة من القٌادات العلٌا و إبالغ مركز عملٌات الطوارئ بإعالن حالة 
لمعالجة الحالة ومتابعة الطرق التً تسلكها للوصول لموقع الحالة وتحدٌد وحدات الدعم واإلسناد ووضعها فً 

 حالة استعداد لالنتقال و متابعة سٌر العملٌات المٌدانٌة وإعطاء التوجٌهات حتى انتهاء الحالة
آلٌة المركز تنحصر فً متابعة عملٌات إعادة األوضاع مع ضباط مواجهة الكوارث،  أما بعد انتهاء الخطر فإن

متابعة سحب الوحدات من موقع الحالة، وتوثٌق أعدادها وأوقات انسحابها ،توثٌق -ومندوبً الجهات الحكومٌة ،
جهات المعنٌة ،متابعة بٌانات الحالة بؤنظمة الحاسب اآللً )النهاٌة الطرفٌة( ورفع تقارٌر مبدئٌة عن الحالة لل

 .سٌر العملٌات المٌدانٌة وإعطاء التوجٌهات حتى انتهاء الحالة
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فيصل به سلمان يشهد توقيع سبع اتفاقيات لصالح وماء المىورة    

 

 األٍٞش فٞصو بِ سيَبُ خاله حض٘سٓ ح٘قٞغ االحفبقٞبث

 سبىٌ األحَذٛ -اىَذْٝت اىَْ٘سة 

فٞصو بِ سيَبُ بِ ػبذاىؼضٝض أٍٞش ٍْطقت اىَذْٝت اىَْ٘سة سئٞس شٖذ صبحب اىسَ٘ اىَينٜ األٍٞش 

ٍديس ّظبسة ٗقف اىَْ٘سة ح٘قٞغ سبغ احفبقٞبث ىَْبء اىَْ٘سة ٍغ ػذد ٍِ اىدٖبث اىحنٍ٘ٞت 

ٗاىششمبث اى٘طْٞت ٗاىذٗىٞت ٗاىدبٍؼبث اىؼبىَٞت, ٗرىل خاله سػبٝت سَ٘ٓ ىحفو َّبء اىَْ٘سة 

 .اىسْ٘ٛ

ٍغ ٕٞئت ح٘ىٞذ اى٘ظبئف ٍٗنبفحت اىبطبىت مَزمشة حفبٌٕ ٗاحفبقٞت إسخشاحٞدٞت  ٗحضَِ ح٘قٞغ االحفبقٞبث

 BABSON اىس٘ٝسشٝت ٗميٞت "IMD" ٍغ اىَؤسست اىؼبٍت ىيخذسٝب اىخقْٜ ٗاىَْٖٜ ٗخبٍؼت

بٖذف حْفٞز سيسيت بشاٍح حط٘ٝش قٞبداث ببىَْطقت ٗحط٘ٝش بٞئت سٝبدة  INSEAD ىألػَبه ٍٗؼٖذ

احفبقٞبث ٍغ اىبْل اإلسالٍٜ ىيخَْٞت ٗاىبْل اىسؼ٘دٛ ىيخسيٞف ٗاالدخبس األػَبه. مَب خشٙ ح٘قٞغ 

ىخؤسٞس بشّبٍح ٍشخشك ىخَ٘ٝو اىَششٗػبث اىَْبثقت اىخَْ٘ٝت ٗح٘قٞغ ٍزمشة حفبٌٕ ٍغ اىٖٞئت اىؼبٍت 

ىيَْشآث اىصغٞشة ٗاىَخ٘سطت ىخفؼٞو اىَششٗػبث اىَشخشمت ٗاىخ٘قٞغ ٍغ ششمت اىخط٘ط اىسؼ٘دٝت 

بشّبٍح صْغ اىَذْٝت ٗطٞببث اىَْ٘سة ٗششمت اصٍل اىخشمٞت ىخذسٝب بْبث اىَذْٝت ػيٚ ىيخَِ٘ٝ ىذػٌ 

اىصْبػبث اىفْٞت راث اىؼبئذ االقخصبدٛ. ٗأٗضح ػض٘ ٍديس ّظبسة ٗقف اىَْ٘سة ػبذاىقبدس حبفع 

أُ اى٘قف اىزٛ ٝحظٚ بئششاف صبحب اىسَ٘ اىَينٜ األٍٞش فٞصو بِ سيَبُ ٝحخضِ مبفت 

بء اىَْ٘سة ٗٝؼخبش ٗقفبً حَْ٘ٝبً بنبفت أرسػخٔ اىخٜ ححضِ ٍششٗػبث ٍششٗػبث ٍدَ٘ػت َّ

اىَدَ٘ػت ٗاىخٜ حٖذف إىٚ سفغ شؤُ اىنفبءة اىَْٖٞت ٗاىنفبءة اىخ٘ظٞفٞت ألبْبء اىَذْٝت اىَْ٘سة, ٗقذً 

 .حبفع شنشٓ إىٚ سَ٘ أٍٞش ٍْطقت اىَذْٝت اىَْ٘سة ػيٚ دػَٔ اىَسخَش ىيَششٗػبث ٗاىَببدساث
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 حاجاً وصلوا الى المدٌنة المنورة 613550 

( 613551)  ذو القعدة 27بلغ عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة حتى ٌوم الثالثاء 

حاجاً ( وفق اإلحصائٌة التً تعدها  21768حاجاً فٌما بلغ عدد الحجاج القادمٌن لٌوم الثالثاء )

العامة واإلعالم بالمؤسسة تركً بن فٌصل المؤسسة األهلٌة لإلدالء ، وأوضح مدٌر العالقات 

حاجاً قدموا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة  15116الٌاس أن 

براً فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى  3143حاجاً عن طرٌق محطة الهجرة، و 2719المنورة ،و

الحجاج المغادرٌن الى مكة  لٌكون اجمالً عدد ( حاجاً 24169مكة المكرمة لنفس الٌوم )

وبٌنت   ( حاجاً،62( حاجاً وتوفً حتى تارٌخه )175676( حاجاً وٌتبقى بالمدٌنة ) 437812)

ًٌا هم حجاج باكستان بعدد  اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 .(حاجاً 29642)
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 الثالثة للمسجد الحرام فً الحج االستفادة من التوسعة السعودٌة

 

بذأث اىشئبست اىؼبٍت ىشؤُٗ اىَسدذ اىحشاً ٗاىَسدذ اىْب٘ٛ فٜ حٖٞئت ػذد ٍِ اىَششٗػبث اىدبسٛ 

حْفٞزٕب ىالسخفبدة ٍْٖب خاله ٍ٘سٌ حح ٕزا اىؼبً , ٗسخخٌ االسخفبدة ٍِ ٍششٗع اىخ٘سؼت اىسؼ٘دٝت 

ٍٞضاِّٞ ٍغ اىسالىٌ اىنٖشببئٞت ٗاىَصبػذ, ٗرىل حْفٞزا اىثبىثت فٜ مبٍو اىذٗس األسضٜ ٗاىذٗس األٗه 

بخقذٌٝ أفضو  -حفظٔ هللا-ىخ٘خٖٞبث خبدً اىحشٍِٞ اىششٝفِٞ اىَيل سيَبُ بِ ػبذاىؼضٝض اه سؼ٘د 
 .ٕـ7341اىخذٍبث ىحدبج بٞج هللا اىحشاً خاله ٍ٘سٌ حح ٕزا اىؼبً 

بوي الشٌخ الدكتور عبد الرحمن وأضح معالً الرئٌس العام لشإون المسجد الحرام والمسجد الن

 السدٌس بؤنه سٌتم االستفادة أٌضاً من جسر الساحة الشرقٌة الموازي لسور قصر الصفا

حٌث ٌبدأ من الجهة الشرقٌة عند ساحة النقل الجماعً والذي ٌتصل بمسعى الدور األول من جهة 

الكهربائً وبجسر أجٌاد  الصفا ومن الجهة الجنوبٌة الدور األول أعلى باب حنٌن وبسلَّم أجٌاد

بالساحة الجنوبٌة، كما تتم االستفادة من تكٌٌؾ الدور األول فً التوسعة السعودٌة األولى من ُسلَّم 

الصفا إلى منتصؾ توسعة الملك فهد، وتكٌٌؾ القبو للمرحلة الثانٌة بالتوسعة السعودٌة األولى ابتداًء 

 .الواقعة أمام قبو توسعة الملك فهد من قبو باب الملك عبدالعزٌز إلى منتصؾ المنطقة

وبٌن معالٌه بؤنه قد تم تكٌٌؾ الدور األرضً فً التوسعة السعودٌة األولى من سلَّم الصفا إلى 

منتصؾ توسعة الملك فهد واالستفادة من جسر الراقوبة المإدي إلى المسعى )المروة( الدور الثانً 

شروع المطاؾ للدور األرضً والدور األول من وإلى الساحات ، وتكٌٌؾ المرحلة األولى من م

مروحة تلطٌؾ هواء فً المسجد  611ودور القبو ، وتظلٌل مسار العربات بجسر أجٌاد ، وتجهٌز 

 .الحرام

ألؾ وحدة من وحدات دورات المٌاه ،وأكثر من ستة آالؾ مٌضؤة  21وأشار إلى أنه تم تجهٌز 

ات التً ٌحتاجها كل حاج وزائر للمسجد موزعة فً ساحات المسجد الحرام وؼٌرها من الخدم

 .الحرام
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 لجنة وزارٌة لمتابعة أعمال المطوفات

 

شكلت وزارة احلج والعمرة أخريا جلنة رقابية دلتابعة أعمال ادلطوفات وأخرى دلتابعة اللجان النسائية داخل 
 .الوزارة

الرقابية وضعت دلعرفة مدى رضا احلاجات عن أمس فإن اللجنة « مكة«وحبسب مسؤول يف الوزارة لـ
خدمات اللجان النسائية داخل مؤسسات الطوافة ومكاتب اخلدمات ادليدانية والتمشي وفق الضوابط 

 .والربامج اليت وضعتها وزارة احلج
وأبان أن أىم الربامج ادلطروحة على القسم النسائي يف الوزارة استضافة احلاجات داخل ادلنازل ادلكية 

إطالعهن على الرتاثيات اليت كان يستخدمها أىايل مكة سابقا واألكالت الشعبية وغريىا من النواحي، و 
مشريا إىل أن ىذه األفكار طرحت على مؤسسات عدة لكن لكل مكتب خدمة ميدانية طريقتو يف 

 .االستضافة
توعوية للمطوفات، سواء وأشار إىل أن القسم النسائي يف الوزارة وضع دورات تدريبية وتثقيفية وبرامج 

العامالت يف ادلؤسسات أو مكاتب اخلدمة ادليدانية، قبل موسم احلج لضمان التواصل مع احلاجات 
 .بطريقة إجيابية، وإجياد نوع من التنافس بني األقسام النسائية يف تقدمي أفضل اخلدمات

 
 أهداف لجنة المتابعة

 مراقبة اخلدمات اليت تقدمها ادلطوفات 
 خبدمة احلاجات والربامج االرتقاء 
 تقييم األداء وتكرمي ادلتميزات 
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 مطوف ٌبتكر مكتبا متنقال لحفظ جوازات الحجاج

 

 
 

حشصّ عهى عذو ضٍاع خىاصاخ انحداج أو ذعشضها نهرهف دفعّ إنى انرفكٍش فً طشٌمح ذحًً 
 .يدهضج تحاسة آنً وطاتعح األوساق انثثىذٍح واندىاصاخ تىضعها فً خضٌُح يخصصح داخم سٍاسج

 
انراتع نًؤسسح حداج خُىب  111وركش صاحة انفكشج يذٌش يدًىعح يكرة انخذيح انًٍذاٍَح 

أٌ انسٍاسج يضودج تىسائم األيٍ وانساليح وٌششف « يكح«ششق آسٍا انًطىف تساو إدسٌس نـ
اخ انالصيح دوٌ عهٍها يُذوب اندىاصاخ تانًدًىعح وعضى يٍ ندُح إسكاٌ انحداج إلَهاء اإلخشاء

 .انشخىع نهًكرة
 

ولال إٌ فكشج يكرة اندىاصاخ انًرُمم َثعد يٍ حشصّ عهى حًاٌح األوساق انشسًٍح وانثثىذٍح 
 .نهحداج يٍ انضٍاع وانرهف

 
يٍ خهرّ أعشب سئٍس يدهس إداسج يؤسسح حداج خُىب ششق آسٍا يحًذ اَذسلٍشي عٍ 

ً انرسهٍم عهى انحداج، يشٍشا إنى أَّ سعادذّ تهزِ انًثادسج نخهك أفكاس خذٌذج ذسهى ف
سٍرى ذكشٌى صاحة انفكشج وانًرًٍضٌٍ خالل حفم ٌحضشِ وصٌش انحح وانعًشج انذكرىس يحًذ 

 .تُرٍ
 

ونفد إنى أٌ انفكشج َاند إعداب انعذٌذ يٍ يؤسساخ انطىافح وانرً ٌرىلع ذطثٍمها تكافح 
 .انًؤسساخ فً انًىاسى انًمثهح

 


