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أدى ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة بالمسجد النبوي اليوم آخر صالة جمعة قبيل توجههم لمكة المكرمة ألداء 
فريضة الحج تحيطهم عناية ورعاية فائقة وخدمات وطاقات متنوعة وضعت جميعها في متناولهم وذلك إنفاذًا لتوجيهات 

وبمتابعة وإشراف  -حفظهما اهلل  -آل سعود وسمو ولي عهده األمين خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
  .ميداني من سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة

وقد توافد حجاج بيت اهلل الحرام زوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر ألداء صالة الجمعة والتشرف بالسالم على الرسول 
وصاحبيه رضوان اهلل عليهما في جو مفعم بالطمأنينة واألمن واألمان والسكينة, , "وسلم صلى اهلل عليه"المصطفى 

 .داعين المولى العلي القدير أن يمن عليهم بحج مبرور وذنب مغفور وعودًا حميدًا إلى أهليهم وذويهم
م أمس وفق إحصائيات وعلى الرغم من أن أعدادًا كبيرة جدًا من ضيوف الرحمن قد غادرت المدينة المنورة حتى يو

المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة إال أن المسجد النبوي قد غص بالمصلين سواء من أبناء المدينة المنورة 
والمقيمين بها وزوارها خالل أجازة عيد األضحى المبارك أو من حجاج الداخل من المواطنين والوافدين القادمين من 

تشتاق أفئدتهم لزيارة المدينة المنورة والصالة في المسجد النبوي وزيارة أبرز المعالم  مختلف أنحاء المملكة الذين
في حين وقفت عشرات الحافالت أمام دور سكنى الحجاج وهي على أهبة االستعداد لنقلهم إلى بيت اهلل , اإلسالمية بها

  .الحرام ألداء الفريضة
لنبوي التي تعد أحد أهم الجهات التي تقدم خدماتها المتنوعة بشكل وقد وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد ا

مباشر للحجاج زوار المدينة المنورة ماء زمزم لضيوف الرحمن داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة به عبر 
ت األخرى فضاًل عن الخدما, حافظات وخزانات من الماء المبرد تم توزيعها في مواقع متفرقة بساحات المسجد النبوي

  .التي تقدمها لزوار مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وغير بعيد عن ذلك تمركزت القطاعات الحكومية األخرى مثل األمن العام والمرور والدفاع المدني وسيارات الهالل 

تي يرتادها أو األحمر السعودي في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي بعض المواقع األخرى ال
يعبرها ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات األمان واالنسيابية على الطرقات ودور سكنى الحجاج واألماكن التي تشهد 

( آبار علي ) كثافة عددية من الزائرين مثل مسجد قباء وشهداء أحد ومسجد القبلتين وبقيع الغرقد وميقات ذو الحليفة 
  .ن نية اإلحرامالذي يعقد فيه الحجاج والمعتمرو

وواصلت مراكز الرعاية الصحية الموسمية المنتشرة في المنطقة المركزية استقبال المراجعين والمرضى من الحجاج 
حيث دعمت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة تلك المراكز بمختلف التجهيزات , وتقديم الخدمات الطبية والعالجية لهم
التي تواكبها تنفيذ خطة توعية وقائية , لتوفير أقصى درجات العناية والرعاية للحجاجوتأمين المستلزمات الطبية الالزمة 

 .ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام
مة ضيوف الرحمن في كما قامت المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة بدور بارز في العمل الميداني المرتبط بخد

حيث قدمت خدماتها من خالل مكاتب الخدمة الميدانية المنتشرة في عدة مواقع بالمدينة المنورة لخدمة , المدينة المنورة
  .الحجاج وتسجيل بيانات جوازاتهم ومتابعة تفويجهم إلى مكة المكرمة

 

 

 

 



 
 

 
3 

 

 

 

المنعقد ( حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية )واصل مؤتمر مكة المكرمة الرابع عشر تحت عنوان 
حاليا برابطة العالم اإلسالمي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه 

معالي األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن  اليوم جلساته حيث عقدت برئاسة,  -اهلل 
التركي جلستيه الثانية والثالثة بحضور أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة وأساتذة الجامعات ومسؤولي المراكز اإلسالمية 

 .ين تستضيفهم الرابطة ألداء فريضة الحجالذين دعتهم الرابطة للمشاركة في المؤتمر بمشاركة حجاج بيت اهلل الحرام الذ
حيــث رأس الجلســـة ( حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية: )وناقش المشاركون في الجلسة الثانية محور المؤتمر الثاني

وتحدثوا عن أربعة بحوث في , معالي وزير التعاون الدولي بجمهورية غينيا كوناكري الدكتــــور قطب مصطفى سانو 
المحور وهي حقوق اإلنسان عبر التاريخ لعضو هيئة التدريس بجامعة عجمان باإلمارات العربية المتحدة  موضوع

وفلسفة حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية ومرجعيتها لألستاذ بكلية الحقوق , الدكتور محمد ولي اهلل عبد الرحمن الندوي 
والمواثيــق الدولية لحقوق اإلنسان ,سعيد بن أعراب بويزري  في جامعة مولود معمري في تيزي أوزو الجزائر الدكتور

في ميزان اإلسالم لرئيس هيئة اإلفتاء وأهل السنة والجماعة بالعراق الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي 
نسان وإسهامات الدول والمنظمات اإلسالمية في تقرير حقوق اإلنسان وحمايتها لعضو الجمعية الوطنية لحقوق اإل,

  .بالمملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشريدة
وبين الباحثون خالل استعراض بحوثهم أن المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وفي مقدمتها اإلعالن العالمي الذي أصدرته 

اإلسالمية, مشيرين إلى أن العديد هيئة األمم المتحدة بشأن الحقوق اإلنسانية تضمنت مبادئ صالحة ومتفقة مع الشريعة 
من مراكز الدراسات المتخصصة في الشؤون اإلنسانية دعت إلى تعديل تلك المواثيق, وجعل تطبيعها واقعًا عمليًا وسد 

 .ثغرات التجاوز في التطبيق العالمي للحقوق
حمايتها فإن شرخًا كبيرًا قد وقع  وأبانوا أنه رغم الجهود المبذولة في مجال ترقية منظومة حقوق اإلنسان وبحسب أدوات

بين الجانب النظري الذي يبرزه العدد الهائل من المواثيق واالتفاقات الدولية واإلقليمية المختلفة, وكذا الدساتير والقوانين 
راجعات الموضوعة للبلدان, وبين الواقع المؤلم لحقوق اإلنسان الذي يشهد ألوانًا من االنتهاكات الصارخة مما يدفع إلى م

جدية وسريعة من األسرة الدولية ببذل مجهودات جماعية فاعلة من خالل غرس قيم التعايش والتسامح بين شعوب العالم 
وتفعيل مبدأ المشروعية الذي يقتضي خضوع الحكام والمحكومين على السواء للقواعد القانونية تحقيقًا لدولة القانون ,

وتشكيل رأي عام دولي ناضج مدرك لحقوق , تسهر على حماية حقوق اإلنسانوتفعيل اللجان والمحاكم الدولية التي 
وتفعيل الحماية القضائية لحقوق اإلنسان وحرياته بجميع صورها ومنها الحماية القضائية المدنية, ,اإلنسان وحرياته 

 .والحماية القضائية اإلدارية
  //يتبع //
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حيــث رأس الجلســـة ( حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق)المؤتمر الثالث وفي الجلسة الثالثة ناقش المشاركون محور 

  .نائب رئيس جامعة عبد اهلل بن ياسين بنواكشوط ـ في موريتانيا الدكتــــور محمد السالم ولد الخو

ئرة القضاء وناقش المشاركون أربعة بحوث في موضوع المحور وهي االنتقائية في تطبيق حقوق اإلنسان للمستشار بدا

وحقوق اإلنسان والخصوصية الثقافية والدينية لمقرر لجنة النهوض , في أبو ظبي الدكتور عبد الرحيم محمد العلمي 

وتطبيقات , باللغة العربية برابطة الجامعات اإلسالمية في جمهورية مصر العربية الدكتور عبد اهلل عبد الفتاح التطاوي 

وآليات ترسيخ حقوق , لوزير العدل اليمني معالي القاضي مرشد بن علي العرشاني  حقوق اإلنسان في المجتمع المسلم

 .اإلنسان لعضو الهيئة اإلسالمية العالمية للمحامين التابعة لرابطة العالم اإلسالمي المحامي جيالن نجاتي من تركيا

طبيق المطلوب لحقوق اإلنسان يعكس وبين الباحثون خالل استعراض بحوثهم في هذه الجلسة أن االنشغال األممي عن الت

حالة من القلق والحذر تجاه إضاعة حقوق الفرد أو المجتمع في زحام تيار الحضارة المتدفق وما يصحبه من عنف 

 .العولمة الثقافية التي تعصف بتاريخ بعض الشعوب, أو تسلب أبناءها حقهم الطبيعي في الحقوق اإلنسانية

تظل ضامنة لسالمة التطبيق بدليل مشاركة الدول اإلسالمية في التوقيع على المواثيق أو  وأكدوا أن المرجعية اإلسالمية

إضافة مالحق لبعضها, بما يعد نوعًا من السبق التاريخي والتأصيل للفكر اإلسالمي والشريعة في صياغة حقوق اإلنسان 

لقوانين والمالحق الدولية تظل من مؤشرات قبل القوانين الوضعية الغربية, وأن بروز الجزئية في صياغة المواثيق وا

اإلدراك المتأخر لشمولية حقوق اإلنسان من الفرد والمجتمع واألسرة والطفل والمرأة بقدر ما تنسحب على حقوق 

األقليات وهو ما لم تتجاهله الشريعة اإلسالمية بقدر ما شغلت به على سبيل االستقراء واالستقصاء لكل ما يضمن سالمة 

 .نسان ورفاه العيش وأمن البقاء في المجتمعات واألماكن واألزمنةحياة اإل

وأوضح الباحثون أن حقوق المسلمين تنتهك في العديد من البلدان لكن اإلسالم ضمن حقوق غير المسلمين في المجتمع 

َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ُثَم َلْم  ِإال اَلِذيَن: ) قال تعالى , المسلم , وحث على الوفاء بالعهد وعدم ظلم أهل الذمة والمعاهدين 

  . (ُيِحُب اْلُمَتِقيَن َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا َفَأِتُموا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلى ُمَدِتِهْم ِإَن الَلَه
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 م واس 3644اكتوبر  44هـ الموافق  4141ذو الحجة  60منى 
يعد معرض عمارة الحرمين الشريفين من المعارض الفريدة من نوعها على مستوى العالم كونه يختص بعرض 

 .المقتنيات والعناصر المعمارية والنقوش الكتابية المرتبطة بعمارة الحرمين الشريفين
حيث روعي في , بجوار مصنع كسوة الكعبة المشرفة بأم الجود 3م4366قدرها ويقع المعرض على مساحة إجمالية 

 .التصميم التناسق مع النمط المعماري اإلسالمي الفريد والطراز المعماري المتميز لعمارة المسجد الحرام
امه بجميع كما روعي في التصميم الداخلي للمعرض انسيابية الحركة وتسلسل العرض بما يضمن استدالل الزائر وإلم

 .المقتنيات والمعروضات وتنقله بكل يسر وسهولة بين القاعات
هـ إلى سبع قاعات تشمل قاعة االستقبال وتضم مجسًما للمسجد 4136وينقسم المعرض الذي افتتح في شهر شـوال عام 

رفة الذي يعد من أهم الحرام وصورًا قديمة وحديثة للحرمين الشريفين, وقاعة المسجد الحرام يتوسطها سلم الكعبة المش
 .هـ4316التحف المعروضة ويعود تاريخه إلى 

  //يتبع //

 

 



 
 

 
6 

 

 

باإلضافة إلى  كما تشمل قاعة الكعبة المشرفة وتحتوي على متعلقات الكعبة المشرفة كنماذج من الكسوة عبر التاريخ,

مقتنيات الكعبة المشرفة ومنها باب الكعبة وأحد أهم أعمدة الكعبة الذي يعد من أهم القطع األثرية الموجودة في 

  .هـ06المعرض,ويعود تاريخه لعام 

وقاعة الصور الفوتوغرافية التي تضم مجموعة من الصور النادرة التي أهداها للمعرض صاحب السمو الملكي األمير 

ن بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه اهلل ـ وهي صور نادرة لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة سلطا

  .هـ4321هـ ـ 4321التقطت بين عامي 

وتشمل أيضا قاعة المخطوطات تتوسطها خزانة تحتوي على نسخة مصورة من المصحف العثماني الذي كتب في عهد 

هلل عنه ومجموعة نادرة من المصاحف والمخطوطات, وقاعة المسجد النبوي وتضم الخليفة عثمان بن عفان رضي ا

هـ , 221العديد من القطع التابعة للمسجد النبوي الشريف من أبرزها باب المنبر العثماني الذي يعود تاريخه لعام 

قديمة ومجسُما لقطاع طولي ويتوسط القاعة مجسم للمسجد النبوي , وقاعة زمزم التي تحوي أجزاء من فوهة بئر زمزم ال

هـ , 4634لبئر زمزم يوضح تفاصيل بئر زمزم وبهذه القاعة مزولة شمسية لتحديد أوقات الصالة يعود تاريخها لعام 

 .هـ في عهد الملك عبد العزيز رحمه اهلل4463باإلضافة إلى أول ساعة ركبت في المسجد الحرام عام 

والعمار والحجاج على زيارة المعرض لالطالع على محتوياته التي تحكي ويحرص قاصدي بيت اهلل الحرام من الزوار 

 .تاريخ عمارة الحرمين الشريفين ومقتنياتهما القديمة وما شاهداه من تطور معماري في هذا العهد الزاهر

ن ويستقبل المعرض زواره على فترتين صباحية ومسائية حيث تتوافد إليه قوافل الزوار من مختلف الجنسيات وم

 .الشخصيات اإلسالمية من طالب الجامعات والمدارس والوفود اإلسالمية التي تزور المملكة

 

 

 



 
 

 
7 

 

 نقصا بتجهيزات مساكن الحجاج 486دارا مخالفة و 642ترصد « األدالء»

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

في المدينة المنورة العديد من المخالفات على الدور السكنية ونواقص التجهيزات خالل  رصدت المؤسسة األهلية لألدالء

حيث تم . الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم في المدينة المنورة

 .ات مساكن ضيوف الرحمنعنصرا بتجهيز 413مقرا مخالفا لسكنى الحجاج فضال عن نقص في  340اكتشاف 

وأوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول عن معالجة نقص التجهيزات 

والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود, أن قطاع الطوارئ والسالمة كثف من جوالته على الدور 

 .السكنية قبل وصول الحجاج

بو الجود إن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ مهامه من خالل ثالثة برامج رئيسية وهي برنامج الطوارئ والسالمة وقال أ

ويعنى هذا البرنامج بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانيا ولها عالقة مباشرة بالحجاج الكرام والتنسيق مع الجهات 

سسة وبرنامج زيارات الدور السكنية ويعنى بالتأكد من توفر الخارجية ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤ

التجهيزات والخدمات العامة في المباني السكنية المعدة إلسكان الحجاج قبل وصول الحجاج الكرام إلى مساكنهم وخالل 

ا البرنامج بالعمل فترة إقامتهم فيما يختص البرنامج الثالث بتأمين النواقص في التجهيزات والخدمات العامة حيث يعنى هذ

على تأمين وتوفير النواقص في التجهيزات والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل وجود أي نواقص في الدور السكنية, 

مشيرا إلى أن هذا العام شهد ارتفاع طفيف في عدد المخالفات وعدد حاالت النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام 

 .الماضي

ون اإلدارية ورئيس تقنية المعلومات والحاسب اآللي في المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة من جهته, أوضح مدير الشؤ

المنورة عبدالرحمن شمس أن المؤسسة استحدثت خدمة اإلرشاد اإللكتروني التي تعتبر من أهم الخدمات المقدمة بشكل 

ف من أعداد الحجاج التائهين إضافة إلى إمكانية مباشر للحجاج والتي تمكنهم من االستدالل على مساكنهم وبالتالي التخفي

تعرفهم على مواقع حفظ جوازاتهم وبيانات مكاتب الخدمة الميدانية وعناوينها من خالل الخرائط الرقمية بواسطة 

 .الباركود المثبت على بطاقاتهم المسلمة لهم من مراكز االستقبال
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 :«عكاظ»مدير الشؤون اإلدارية في األدالء لـ 

 استحداث خدمات إلكترونية وخرائط إلرشاد الحجاج التائهين

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

أطلقت المؤسسة األهلية لإلدالء في المدينة المنورة حزمة بيانات إلكترونية جديد لخدمة ضيوف الرحمن, مع استحداث 

 .إلرشاد الحجاج التائهين GIS خرائط

مدير الشؤون اإلدارية, ورئيس تقنية المعلومات والحاسب اآللي في المؤسسة عبدالرحمن شمس, أنهم  «عكاظ»وأكد لـ 

استحدثوا خدمة اإلرشاد اإللكتروني التي تعتبر من أهم الخدمات المقدمة بشكل مباشر للحجاج الكرام والتي تمكنهم من 

ائهين, إضافة إلى إمكانية تعرفهم على مواقع حفظ االستدالل على مساكنهم وبالتالي التخفيف من أعداد الحجاج الت

بواسطة الباركود المثبت على  GIS جوازاتهم وبيانات مكاتب الخدمة الميدانية وعناوينها من خالل الخرائط الرقمية

 .بطاقاتهم المسلمة لهم من مراكز االستقبال

الجديدة يتم عرض خريطة رقمية توضح أقصر بمجرد قراءة رقم الباركود المثبت على البطاقات البالستيكية : وأضاف

مسار يؤدي إلى مقر سكن الحاج, وقد تم إتاحة هذه الخدمة أيضا للفرق الميدانية التابعة للمؤسسة المسؤولة عن إرشاد 

الحجاج التائهين لالستدالل على مواقع سكن الحجاج عبر أجهزة اآليباد, إضافة إلى مجموعة من حزم الخدمات 

للمساهمين تمكنهم من االطالع على بياناتهم الخاصة في المؤسسة ومواعيد صرف الدفعات والجمعيات اإللكترونية 

 .العمومية ونتائجها ومجموعة من أخبار المؤسسة ذات الصلة بالمساهمين

 ...يتبع    
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إنهم حريصون على االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وللجهات ذات العالقة بأعمال الحج  :وقال

ولمنسوبي المؤسسة من مساهمين وموظفين من خالل استحداث مجموعة من حزم الخدمات اإللكترونية الجديدة, تواكبا 

ا اإللكترونية إلضفاء مزيد من المرونة وسهولة مع مستجدات التقنية ورغبة في توسعة شريحة المستفيدين من خدماته

 .التعامل مع تطبيقات المؤسسة

وبين أنه سيكون هناك قسم خاص إلعالنات المؤسسة وأخبارها العامة متاحة لالطالع من قبل جميع زوار صفحة 

ف الذكية من أهم الخدمات تعتبر الخدمات اإللكترونية الخاص بتطبيقات الهوات: اإلنترنت الخاصة بالهواتف الذكية, مردفا

التي تقدمها المؤسسة مباشرة للحجاج لالستفادة منها باالستدالل على مساكنهم ومعرفة أماكنهم وحفظ جوازاتهم وحقائبهم, 

وسيتم تدشين مزيد من الخدمات اإللكترونية بشكل مرحلي ويراعى فيها األولويات والخدمات الهامة لكافة الجهات 

لمؤسسة لالستفادة منها وتشمل إمارة منطقة المدينة المنورة, وزارة الحج, الجهات ذات العالقة المشرفة على أعمال ا

 .التشغيلية بأعمال المؤسسة

وأشار شمس بأن استخدام التقنية الحديثة يفتح آفاقا جديدة من التعامالت اإللكترونية التي تمكن الميدانيين من متابعة 

اضر الميدانية بشكل مباشر يصل لحظيا للمسؤولين وللجهات المعنية, ما يضع حركة العمل وتوثيق الحاالت والمح

الجميع في تصور فعلي عن الوضع الراهن في العمليات الميدانية لحظة بلحظة, وغيرها من الخدمات التي ستقدم لهم 

مة جديدة ألول مرة العام يذكر أن المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة أطلقت خد. تباعا وفق مستجدات العمل

المتوافقة مع تطبيقات الهواتف الذكية والتي تهدف من خاللها مواكبة مستجدات التقنية  (i Adilla) الماضي تحت مسمى

الحديثة واالرتقاء بمستوى خدماتها التي تقدمها إلى ضيوف الرحمن وللجهات ذات العالقة بأعمال الحج, واليزال هذه 

 .لعام الثاني منذ إطالقها خصوصا بعد ربطها بالخدمات اإللكترونية األخرى المستحدثةالخدمة تسجل نجاحا ل
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 حاجا في موسم ما قبل الحج 777247األدالء استقبلت 

 نسبة نقص الحجاج عن العام الماضي %18

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

حاجا, قدموا إلى المدينة المنورة خالل  166046في المدينة المنورة  استقبلت المؤسسة األهلية لألدالء

 .%41بنسبة نقصان عن العام الماضي بلغت ( موسم ما قبل الحج)الموسم األول 

وأوضح التقرير الصادر من المؤسسة في الخامس من ذي الحجة أن الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة 

حاجا, فيما ( 01)الي عدد الحجاج المتوفين منذ بداية الموسم بلغ عددهم حاجا, وإجم( 41)المنورة حاليا 

 .حاجا تائها( 2110)أرشدت مراكز إرشاد الحجاج التائهين 

من جهة أخرى, تواجد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة, يرافقه 

حاجا,  26311و الجود في الميدان لإلشراف على توديع نائبه محمد علي مصلوخ ومساعده فتح الرحمن أب

 .توجهوا بسالمة اهلل إلى مكة المكرمة أمس

يذكر أن قطاع اإلحصاء والتقارير في المؤسسة األهلية لألدالء هو الجهة الرئيسية التي تعد إحصاءات 

 .ذات العالقة الحجاج بتقارير يومية توزعها على سكرتارية لجنة الحج وفرع وزارة الحج والجهات
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 جهات تتعاون في نقلهم إلى مكة المكرمة 6

 أمير المدينة يتابع تصعيد الحجاج المرضى اليوم

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني، سامي المغامسي  

يتابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة 

حاجا مريضا منوما في مستشفيات طيبة  46المدينة المنورة صباح اليوم ترتيبات تصعيد حوالى الحج في 

 .الطيبة إلى مكة المكرمة

وسوف تنطلق القافلة المجهزة من إسعافات وزارة الصحة والمركبات المساندة من أمام مستشفى الميقات العام 

د, األنصار, أحد, والميقات, ممن تسمح لهم لتصعيد الحجاج المرضى المنومين في مستشفيات الملك فه

وقد استكملت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة . ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج

المنورة بالتعاون مع خمس جهات أخرى اإلجراءات الخاصة بتفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المنطقة 

 .والمشاعر المقدسة وتسهيل مغادرتهم إلى مكة المكرمة

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة, أن سمو أمير منطقة 

المدينة المنورة وجه بتمكين من تسمح حالتهم الصحية بأداء فريضة الحج من السفر تحت إشراف وتجهيز 

عته المتواصلة على كافة الترتيبات والتجهيزات طبي, مشيرا إلى أن سموه اطمأن على حاالتهم في إطار متاب

لتصعيد الحجاج المرضى برفقة أطقم طبية بالتنسيق مع الشؤون الصحية وإشراف وزارة الحج والجهات 

 .المتعاونة منها

 ...يتبع 
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 حاجا تتراوح حاالتهم 44وأبان مدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالحميد شحات, أن المستشفى منوم فيه 

بين كسور ومعاناة من أمراض الكلى, الصدر, الجهاز الهضمي, الباطنة, وحالة واحدة منهم في العناية 

 .وسيتم تصعيد من تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج. المخففة

وأضاف شحات أن الحجاج المرضى المنومين داخل المستشفى من جنسيات مختلفة تشمل المصرية, الهندية, 

ندونيسية, الصومالية, السودانية, التركستانية, مشيرا إلى أن عدد الحجاج الذين تم تنويمهم وسمح الغانية, اإل

حاج وحاجة,  366لهم األطباء بمغادرة المستشفى بعد أن أتم اهلل عليهم نعمة العافية بلغ حتى أمس أكثر من 

. مشاعر المقدسة فجر اليومحاجا منومين يخضعون للعالج وسوف يتم تصعيدهم إلى ال 44فيما ال يزال 

 .حجاج أدخلوا المستشفى منذ بداية موسم الحج نتيجة أمراض مزمنة46وتوفي 

ومن جهته أبان مدير عام الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور عبداهلل علي الطائفي, أن إدارته سوف 

طبية والتمريضية, إضافة إلى حافلتين تعد قافلة طبية تضم سيارة إسعاف مزودة باألجهزة الطبية والكوادر ال

إحداهما لإلعاشة والتموين واألخرى لنقل المرضى من أصحاب الحاالت المستقرة, إلى جانب سيارات 

وأوضح أنه سيتم نقل . مجهزة بأجهزة أوكسجين ترافق القافلة حتى وصولها إلى المستشفى العام في عرفات

لمدينة المنورة بسيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة مجهزة المرضى من الحجاج المنومين في مستشفيات ا

وسوف ينقل كل مريض بسيارة إسعاف مجهزة طبيا, . بطاقم طبي وجميع المستلزمات التي يحتاجها المريض

ويرافق كل حالة فريق طبي مختص, بالتنسيق مع فرع وزارة الحج في المدينة المنورة, المؤسسة األهلية 

الجوازات, والشرطة, بإشراف مباشر من إمارة منطقة المدينة المنورة, منوها إلى أن  لألدالء, أمن الطرق,

 .انطالق القافلة سوف يكون في التاسعة صباحا من أمام مستشفى الميقات العام

من جهتها, تمكنت المؤسسة األهلية لألدالء والجهات المعنية األخرى بالمدينة المنورة من تفويج أكثر من 

ج إلى المشاعر المقدسة خالل الموسم األول وينتظر أن تستقبل طيبة الطيبة في الموسم الثاني ألف حا 166

 .ألف حاج 066أكثر من 

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف أحمد حوالة, أن جميع الذين يصلون 

مطار األمير محمد بن عبدالعزيز,بينما الحجاج المدينة المنورة في الموسم الثاني سيغادرون إلى بلدانهم عبر 

 .الذين وصلوا عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز سيغادرون عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة

وأشار إلى نجاح خطة تفويج أكبر قوافل الحجاج المغادرين إلى المشاعر المقدسة أمس األول, حيث نقلت 

ألف حاج غادروا المدينة  43وأفاد أن . سيات إلى المشاعر المقدسةألف حاج من مختلف الجن 16أكثر من 

المنورة عقب صالة الجمعة أمس في آخر قوافل الحجاج الذين قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 

والبرية والبحرية, حيث تم تفويجهم إلى المشاعر المقدسة, فيما يتواصل ترحيل حجاج البر القادمين من دول 

ط آسيا واالتحاد السوفيتي سابقا, الذين سيتم إنهاء إجراءات مغادرتهم اليوم فضال عن الحجاج السعوديين وس

وأوضح أن أعدادا بسيطة من . وركاب الحافالت الخاصة الذين سيتواصل مغادرتهم حتى صباح يوم التروية

هلية لألدالء سيغادرون غدا الذين لديهم عقود خاصة لإلسكان وال يرتبطون بعقود إسكان مع المؤسسة األ

 .«االحد»
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 :«عكاظ»رئيس البعثة المصرية لـ 

 لن نسمح بتسييس الحج

 

 (المدينة المنورة)ماجد الصقيري  

اللواء مليجي محمد المليجي رئيس بعثة الحج المصرية بالمدينة المنورة أن المملكة تقدم « عكاظ»أكد لـ

الفريضة, وشدد على أنهم لن يسمحوا بتسييس الحج أو مخالفة األنظمة خدمات متكاملة لتسهيل أداء مناسك 

 .السعودية المنظمة ألداء الفريضة

وبين أن من ضمن هذه الخدمات الرعاية الصحية المميزة التي يجدها الحاج, وأضاف أن اللقاء التاريخي بين 

المؤقت المستشار عدلي منصور, هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس المصري 

 امتداد للعالقات المميزة

بين البلدين, مؤكدا أن المصريين لن ينسوا الكلمة األبوية من خادم الحرمين الشريفين التي خاطب فيها 

 .الشعب المصري, وبعثت االطمئنان في نفوس المصريين

الحرمين الشريفين, تجسد ذلك من خالل  وأكد أن البعثة المصرية حظيت باهتمام كبير من قبل حكومة خادم

الخدمات المقدمة للحجاج المصريين, وذلك منذ وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم إلى مكة 

المكرمة, حيث تم توفير حافالت حديثة لتنقالتهم داخل المدينة المنورة أو عند مغادرتهم إلى مكة المكرمة 

 سيق مع المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة تم إعداد آلية عمل متكاملة, ألداء الحج, مشيرا إلى أنه بالتن

 

 ... يتبع 
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بالمدينة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة استقبل أولى  الفتا إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء

قوافل بعثة الحج المصرية في مطار المدينة المنورة ورافقهم إلى مقر سكنهم لالطمئنان على الخدمات المقدمة 

لهم, فيما تم تجهيز السكن الخاص بالحجاج المصريين بالتنسيق مع المؤسسة األهلية لألدالء والتي باشرت 

ن جميع متطلبات إسكان الحجاج المصريين, ومعالجة نقص التجهيزات والخدمات العامة أوال العمل لتأمي

آالف حاج, غادر  46بأول, مشيرا إلى أن عدد الحجاج المصريين الواصلين إلى المدينة المنورة تجاوز 

وز عدد حجاج معظمهم إلى مكة المكرمة, وذلك من خالل تنظيم رحالت التفويج إلى مكة المكرمة متوقعا تجا

ألف حاج, مؤكدا أن إجراءات القدوم لم تستغرق وقتا طويال, حيث تم االنتهاء منها في وقت  43القرعة 

 .قياسي

رصدنا عددا من المواقف اإلنسانية من قبل العاملين في الحج في المدينة المنورة, حيث يتشرف »وقال 

 .«واضع وتعامل مميزالمسؤولون بخدمة الحجاج من جميع الجنسيات بكل بشاشة وت

وفيما يتعلق بالحالة الصحية العامة للحجاج المصريين, أكد أن جميعهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة, مشيرا 

إلى أنه ال توجد حتى اآلن أية إصابات بأية أمراض وبائية أو معدية, الفتا في الوقت نفسه إلى وفاة حاج 

 .ضيةواحد فقط في المدينة المنورة خالل األيام الما

 .ودعا الحجاج لاللتزام بتعليمات البعثة بما يضمن لهم أداء مناسك الحج بكل يسر وسالسة واطمئنان

ونبه الجميع لضرورة االلتزام بالتعميم الصادر عن وزارة الحج السعودية بعدم تسييس موسم الحج لهذا العام, 

بالجانب الروحاني واإليماني, مضيفا أنه  مؤكدا أن الوزارة اعتادت على التأكيد أن الحج موسم عبادة مرتبط

 .من خالل التجارب السابقة نستطيع القول إن بعثة الحج المصرية التزمت بصورة كاملة بعدم تسيس الحج

ووجه المليجي رسالة مباشرة لمن تسول له نفسه مخالفة أنظمة الحج بأن القانون سيطبق على الجميع, قائال 

مية السعودية في حال وجود مخالفة تتعارض مع األنظمة المعمول بها في نحن سنكون أداة للجهات الرس»

المملكة, ونحن حريصون على مالحقة أي مخالف, ولو طلبت منا وزارة الحج السعودية أن نحاسب مخالفا 

 .«فلن نتردد
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 وزيرة سودانية تشيد بجهود المملكة في خدمة الحجيج

المدينة المنورة -ابتسام المبارك   

 21/21/1122السبت 

 

أشادت وزير الشؤون االجتماعية في والية كردفان بالسودان الدكتورة سلمي الطاهر النور من البعثة السودنية بما تبذله حكومة 

الضخمة التي تنفذها  وثمنت النور الجاهزية. المملكة من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل ما ييسر لهم أداء مناسكهم

 .المملكة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي لمواكبة المشروعات التي تنفذها لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام

 مشيرة إلى أن سلطات المملكة تستنفر وزاراتها وجهاتها األمنية كل عام لتوفير التسهيالت الكفيلة بإنجاح موسم الحج دون أزمات

 .وحوادث ال قدر اهلل

شدني منظر آالف الحافالت التي تنقل الحجيج الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعشرات اآلالف من رجال األمن والدفاع : وقالت

ة وال المدني، إضافة إلى توفر اإلمكانيات والتقنيات الحديثة لتأمين سالمة الحجيج في صورة مشرقة عرفناها دوما عن هذه البالد الطيب

 .ينكرها عليها إال جاحد

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/441990.jpeg


 
 

 
16 

 

 

 حافلة 2011ألف حاج غادروا المدينة المنورة عبر  72
 كتيبات للحجاج في ميقات ذي الحليفة تتعلق بأحكام الحج

 

 عبدالرحمن مرسي: المدينة المنورة تصوير -فيصل العمري 

 22/21/1122الجمعة 

 

الذي يعتبر النقطة األخيرة التي يمر بها الحجاج قبيل تركهم المدينة المنورة متوجهين إلى  ،«ذي الحليفة»تتضافر الجهود في ميقات 

المشاعر المقدسة من الجهات الحكومية، التي تحرص على تسهيل مهمة الحجاج ألداء النسك بيسر وسهولة، وأوضح مدير العالقات 

ألف حاج من مختلف  01ج المغادرين المدينة أمس الخميس مايقارب العامة بالمؤسسة األهلية لألدالء محمد بصراوي بأن عدد الحجا

حافلة، وتقوم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بتوزيع كتيبات في ميقات ذي الحليفة  2011الجنسيات عبر ما يقارب 

الخدمية مثل المؤسسة األهلية لألدالء تتعلق بأحكام الحج، فضاًل عن توزيعها كتبا دينية أخرى في الوقت، الذي توجد فيه الجهات 

 .والهالل األحمر وفرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة من أجل تسهيل مغادرة الحجاج إلى المشاعر المقدسة
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 مخالفة في مساكن الحجاج 122المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ترصد 

أسفرت الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة 

زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق الميدانية منذ بداية  2828ضمن , دارًا مخالفة 832عن رصد 

 .دارًا لسكنى الحجاج 927الموسم حتى يوم أمس وشملت 

مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول عن معالجة وأوضح مساعد رئيس 

نقص التجهيزات والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود أن الجوالت المكثفة التي يقوم بها 

ة المنورة قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم بالمدين

دارًا  292مشيرًا إلى أن من بينها , للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج وجميع وسائل السالمة

دارًا  26فيما تم تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق , استجاب مالكها لإلنذار األول وتم معالجة مخالفاتها

 .أخرى طبقًا لالئحة العقوبات

حالة تم تأمين  232حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية منها  228 وبّين أن الفرق الميدانية سجلت

فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص التي تم , النواقص فيها من قبل أصحاب هذه الدور

 .حالة وحسم تكلفتها من مبلغ تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور 62رصدها في 

قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ ثالثة برامج رئيسية ضمن مهامه تتضمن ولفت أبو الجود النظر إلى أن 

برنامج الطوارئ والسالمة الذي يعنى بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانيًا ولها عالقة مباشرة 

 .والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤسسة, بخدمة الحجاج الكرام

قطاع ينفذ كذلك برنامج زيارات الدور السكنية للتأكد من توفر التجهيزات والخدمات العامة في وأفاد أن ال

فيما يختص , المباني السكنية المعدة إلسكان الحجاج قبل وصولهم إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم

هذا البرنامج العمل  البرنامج الثالث بتأمين النواقص في التجهيزات والخدمات العامة ويتولى القائمون على

على تأمين وتوفير النواقص في التجهيزات والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل كافة النواقص في 

مضيفًا أن هناك ارتفاعًا طفيفًا هذا العام في عدد المخالفات وعدد حاالت النواقص مقارنة , الدور السكنية

 .بنفس الفترة من العام الماضي

 

 

 

 

 

 



 
 

 
18 

 
 ألف حاج إلى مكة 926مغادرة 

 
 المحسن محمد – المنورة المدينة

حاجًا قدموا  977.237رصد قطاع اإلحصاء والتقارير بالمؤسسة األهلية لألدالء استقبال 

عن العام الماضي, % 22بتراجع ( موسم ما قبل الحج)للمدينة المنورة خالل الموسم األول 

 .حاجًا 62.627حاجًا وتبقى  926.623فيما غادرها إلى مكة المكرمة 

 32وأوضح تقرير يوم الخامس من ذي الحجة أن الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة حاليًا 

حاجًا فيما أرشدت مراكز إرشاد الحجاج  22حاجًا وإجمالي المتوفين من بداية الموسم بلغ 

 .حاجًا 7622التائهين 

 

 

 

 
 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 جنسيات متبقية 6الحجاج األمريكيون والفرنسيون ضمن أكثر من 

 آالف حاج تائه 41واألدالء يرشدون .. ألف حاج يغادرون المدينة المنورة 90

  

 األدالء يتابعون تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

حاجًا قدموا للمدينة المنورة خالل ( 777247)رصد قطاع اإلحصاء والتقارير بالمؤسسة األهلية لألدالء استقبال     

فيما غادر المدينة إلى مكة المكرمة % 48بنسبة نقصان عن العام الماضي بلغت ( موسم ما قبل الحج)الموسم األول 

 –الباكستانية : ر من خمس جنسيات متبقية بالمدينة هيحاجًا وأكث( 14187)حاجًا والمتبقي بالمدينة ( 741184)

 .الفرنسية –النيجيرية  –البنغالية  –األمريكية 

حاجًا وإجمالي عدد الحجاج المتوفين من بداية ( 48)وأوضح التقرير أن الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة حاليًا 

حاجًا تائهًا يذكر أن قطاع اإلحصاء والتقارير ( 6182)تائهين حاجًا فيما أرشدت مراكز إرشاد الحجاج ال( 28)الموسم بلغ 

بالمؤسسة هو الجهة الرئيسية التي تعد إحصاءات الحجاج بتقارير يومية توزعها على سكرتارية لجنة الحج وفرع وزارة 

 .الحج والجهات ذات العالقة

سف بن أحمد حوالة يرافقه نائب الرئيس محمد من جهة أخرى قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يو

حاجًا ( 688)ألف و( 61)علي مصلوخ ومساعد الرئيس فتح الرحمن أبو الجود بالتجوال في الميدان لإلشراف على توديع 

 .توجهوا إلى مكة المكرمة أمس
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 ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة يؤدون آخر صالة جمعة بالمسجد النبوي

 

أدى ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة بالمسجد النبوي أمس آخر صالة جمعة قبيل توجههم لمكة المكرمة ألداء فريضة 

الحج تحيطهم عناية ورعاية فائقة وخدمات وطاقات متنوعة وضعت جميعها في متناولهم وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين 

وبمتابعة وإشراف ميداني من سمو أمير  -حفظهما اهلل-سعود وسمو ولي عهده األمين  الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل

 .منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة

وقد توافد حجاج بيت اهلل الحرام زوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر ألداء صالة الجمعة والتشرف بالسالم على الرسول 

وصاحبيه رضوان اهلل عليهما في جٍو مفعم بالطمأنينة واألمن واألمان والسكينة, داعين , -صلى اهلل عليه وسلم-المصطفى 

وعلى الرغم من أن أعدادًا كبيرة . المولى العلي القدير أن يمن عليهم بحج مبرور وذنب مغفور وعودًا حميدًا إلى أهليهم وذويهم

مس وفق إحصائيات المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة إال جدًا من ضيوف الرحمن قد غادرت المدينة المنورة حتى يوم أ

أن المسجد النبوي قد غص بالمصلين سواء من أبناء المدينة المنورة والمقيمين بها وزوارها خالل أجازة عيد األضحى المبارك 

تاق أفئدتهم لزيارة المدينة المنورة أو من حجاج الداخل من المواطنين والوافدين القادمين من مختلف أنحاء المملكة الذين تش

في حين وقفت عشرات الحافالت أمام دور سكنى الحجاج .. والصالة في المسجد النبوي وزيارة أبرز المعالم اإلسالمية بها

وي التي وقد وفرت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النب. وهي على أهبة االستعداد لنقلهم إلى بيت اهلل الحرام ألداء الفريضة

تعد أحد أهم الجهات التي تقدم خدماتها المتنوعة بشكل مباشر للحجاج زوار المدينة المنورة ماء زمزم لضيوف الرحمن داخل 

المسجد النبوي والساحات المحيطة به عبر حافظات وخزانات من الماء المبرد تم توزيعها في مواقع متفرقة بساحات المسجد 

وغير بعيد عن ذلك تمركزت . ألخرى التي تقدمها لزوار مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفضاًل عن الخدمات ا, النبوي

القطاعات الحكومية األخرى مثل األمن العام والمرور والدفاع المدني وسيارات الهالل األحمر السعودي في المنطقة المركزية 

رتادها أو يعبرها ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي بعض المواقع األخرى التي ي

األمان واالنسيابية على الطرقات ودور سكنى الحجاج واألماكن التي تشهد كثافة عددية من الزائرين مثل مسجد قباء وشهداء 

 .اإلحرامالذي يعقد فيه الحجاج والمعتمرون نية ( آبار علي)أحد ومسجد القبلتين وبقيع الغرقد وميقات ذو الحليفة 
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 هـ4141المؤسسة األهلية لألدالء تواصل تنفيذ كافة الترتيبات والخطط لحج هذا العام 
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الف حاج الى مكة( 027)الف حاج و ودعت أكثر من ( 077)األدالء استقبلت   

الف حاج( 09)ذو الحجة  5فيما بلغ المغادرين يوم   

 

 
االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

 

حاجًا قدموا للمدينة المنورة خالل ( 527)الف و ( 077)رصد قطاع االحصاء والتقارير بالمؤسسة األهلية لألدالء استقبال  

فيما غادر المدينة إلى مكة المكرمة  % 22بنسبة نقصان عن العام الماضي بلغت ( موسم ما قبل الحج )الموسم األول 

) حاجًا وأكثر خمس جنسيات متبقية بالمدينة هي ( 27) الف و ( 72)حاجًا والمتبقي بالمدينة ( 722) الف و ( 027)

وأوضح التقرير ليوم خمسة ذو الحجة أن الحجاج المنومين ( الفرنسية  –النيجيرية  –البنغالية  –االمريكية  –الباكستانية 

حاجًا فيما أرشدت مراكز ( 52)جمالي عدد الحجاج المتوفين من بداية الموسم بلغ حاجًا و ا( 22)بمستشفيات المدينة حاليًا 

حاجًا تائهًا يذكر أن قطاع االحصاء والتقارير بالمؤسسة هو الجهة الرئيسية التي تعد ( 6725)ارشاد الحجاج التائهين 

 . ج والجهات ذات العالقةاحصاءات الحجاج بتقارير يومية توزعها على سكرتارية لجنة الحج وفرع وزارة الح

من جهة أخرى قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة يرافقه نائب الرئيس محمد 

حاجًا ( 122)الف و ( 61)علي مصلوخ ومساعد الرئيس فتح الرحمن أبو الجود بتواجد بالميدان لإلشراف على توديع 

    هـ7/21/2727مكة المكرمة يوم الخميس توجهوا بسالمة اهلل إلى 
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 األدالء تعلن نجاح خطتها للموسم األول من حج هذا العام

 

 االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي 

تابع صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة أداء 

واطمأن سموه ( موسم ما قبل الحج)القطاعات المعنية بخدمة الحجاج الكرام مع انتهاء الموسم األول لحج هذا العام جميع 

على مغادرة آخر الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وقد استنفرت المؤسسة االهلية لالدالء بالمدينة المنورة خالل 

ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة وسجلت نجاحًا في تنفيذ خطتها ( 077)من  الموسم األول جميع طاقاتها لخدمة أكثر

التشغيلية أوضح ذلك الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الذين بين أن عدد الحجاج 

الف و ( 771)حاجًا منهم ( 206 )ألف و (  077) القادمين للمدينة المنورة خالل الموسم األول من حج هذا العام بلغ 

حاجًا الى مكة ( 772)الف و ( 075)حاجًا وصلوا عن طريق مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما تم توديع ( 275)

حاجًا ودعوا عن طريق المغادرة الميدانية من خالل مكاتب الخدمة الميدانية والمتبقي ( 062)الف و( 015)المكرمة منهم 

حاجًا منوم بمستشفيات المدينة ممن تسمح ( 20)ذو الحجة كما سيتم نقل  0سيودعون الى مكة السبت ( 6156) بالمدينة 

حالتهم الصحية عبر اإلخالء الطبي ، وقد قامت اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعه لالدالء ومكاتب الخدمات الميدانية 

ن قياديين والمرشدين والمنسيقين بالميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة بتكثيف مهامها الميدانية ونشر جميع طواقمها م

وأضاف الدكتور حواله نحن  ونجاح واضعين نصب أعينهم شرف خدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة 

بالتنسيق مع الجهات  باالدالء نسعى إلى تطبيق التوصيات التي نتجت عن اللقاءات واالجتماعات وورش العمل الموضوعة

األخرى المشاركة بخدمة الحجاج وتحت إشراف فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة وبمتابعة شخصية من صاحب السمو 

الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة وبتوفيق اهلل أواًل وأخيرًا تحقق نجاح 

( ما بعد الحج)مشيرًا الستعداد األدالء الستقبال الحجاج خالل الموسم الثاني   األول من حج هذا العامخطة األدالء للموسم 

 ألف حاج خالل الموسم الثاني( 771)بتوجيه من معالى وزير الحج الدكتور بندر حجار حيث يتوقع استقبال 

 ..يتبع 



 
 

 
24 

 

فيما شكر الدكتور حوالة جميع الجهات المشاركة بخدمات الحج وأشاد بخطة الجهات األمنية التي كان لها الدور األكبر في  

حجاج ( 6217)كما بين أن مكتب ارشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ. نجاح المغادرة اآلمنة لضيوف الرحمن 

حاج توفوا بالمدينة ( 56)الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وانهى اجراءات فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت 

هـ 5/21/2722المنورة وقد بلغ عدد العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة حتى تاريخ 

ارئ والسالمة من خالل حاجًا فيما رصد قطاع الطو( 077755)عقدًا و بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود ( 5721)

حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين ( 222)مخالفة و ( 172)جولة على دور اسكان الحجاج ( 2270)

  النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور
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 وتقليص أعداد الحجيج لن يؤثر على الخدمة.. استوعبنا المنهجية الجديدة  :« األدالء»رئيس 

 
 

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن المؤسسة واجهت 
( 41)الفتا إلى تنظيم المؤسسة  عقبات في بداية موسم الحج لهذا العام بسبب عدم التعود على منهجية العمل الجديدة,

دورة تدريبية وورشة عمل وندوة ولقاء إلطالع العاملين على آليات العمل قبل موسم الحج, مشيرا إلى أن تقليص أعداد 
الحجاج لهذا العام يؤدي إلى انخفاض إيرادات المؤسسة, إال أنه ال يؤثر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار 

  :الزميل أيمن الصيدالني من عكاظ أجرى معه الحوار التالي.. الشريف المسجد النبوي
واجهتم في بداية الموسم عقبات عديدة كيف استطعتم تجاوزها, وكيف تسير الخطة التشغيلية للمؤسسة بعد أن شارف  *

 الموسم األول على االنتهاء؟
العقبات التي واجهتنا في بداية الموسم نتيجة عدم التعود على منهجية العمل الجديدة التي طبقتها المؤسسة هذا العام,  **

ولكن سرعان ما تم التأقلم مع آليات العمل الجديدة وسارت األمور بنجاح, بتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير 
يس لجنة الحج في المدينة ومتابعة وزير الحج الدكتور بندر حجار, وهلل فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئ

 .الحمد تسير الخطة التشغيلية للمؤسسة بشكلها العام وبصورة جيدة
 ما هي أبرز مرتكزات إعداد الخطة التشغيلية؟ *

وتحدد الجوانب اإليجابية  ترتكز الخطة عند إعدادها على جمع البيانات والمعلومات الميدانية خالل المواسم الماضية **

وتسعى المؤسسة لتعزيزها وتسجل الجوانب السلبية وتعمل على تالفيها وتستقى هذه البيانات والمعلومات من جانبين 
رئيسيين األول مقدم الخدمة من خالل تقارير مراكز ومكاتب وقطاعات المؤسسة الميدانية, والجانب الثاني متلقي الخدمة 

وتسجيل ملحوظاتهم وتطلعاتهم لتطوير الخدمات ( بعثات الحج)رؤساء مكاتب شؤون الحجاج من خالل االجتماع ب
المقدمة لهم ومن خالل هذه المعطيات تبدأ المؤسسة بوضع آليات للعمل تهدف في المقام األول لتقديم خدمة مميزة 

 .بعمل مؤسساتي دقيقلضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار المسجد النبوي الشريف وفق خطة محكمة 
استحدثت مؤسسة األدالء منهجية جديدة في خطتها التشغيلية وصفها البعض بغير الناجحة, فما هي هذه المنهجية؟ وما  *

  هي أبرز مالمحها؟
 ...يتبع 
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بالعكس المنهجية حققت النجاح المطلوب ونهدف من استحداثها لضمان سرعة تسجيل الجوازات في موعدها  **

والقضاء على تكدسها وقت الذروة حيث تم تحويل جزء من خدمة تسجيل الجوازات من مركزي استقبال الهجرة 
وتقديم خدمات مميزة, كما ساعد االنتهاء والمطار إلى بعض مكاتب الخدمة الميدانية وهذا اإلجراء أدى إلى سرعة العمل 

من المرحلة األولى من مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية والمتمثلة بخمسة مقار مكاتب ميدانية لتوفير بيئة عمل 
ذات سمات حضارية تعكس الجهود المقدمة لضيوف الرحمن, وأيضا إعادة الهيكلة بإلغاء المجالس التنفيذية واستحداث 

اإلداري اإلشرافي الموحد, مما ساهم في تطوير أداء الخدمة في المكاتب الميدانية وحقق المزيد من التجويد المجلس 
اإلداري واإلشراف على المكاتب الميدانية, باإلضافة إلى تغطية ساحات مسجد الميقات بشبكة ال سلكية متطورة لتشغيل 

معلومة, لتقليص المدة الزمنية حتى يتمكن الحجاج الكرام من األجهزة التقنية المحمولة وتسخيرها في سرعة تداول ال
( الموظف الشامل الميداني)الوصول إلى حافالتهم في الميقات, وكذلك تطبيق توحيد إجراء الخدمات الميدانية من خالل 

مع الشركات بدمج قطاع اإلسكان الميداني مع لجنة اإلشراف والمساندة وقطاع المغادرة مع إرشاد الحجاج التائهين 
السياحية بمسمى قطاع الخدمات الميدانية لتجويد وتوحيد العمل الميداني, وجميع هذه المحاور أدت إلى السرعة في تقديم 

 .الخدمة واالنسيابية في أداء العمل
, فلماذا ذكرتم أن هناك بعض المعوقات التي واجهتموها في بداية الموسم نتيجة عدم التعود على منهجية العمل الجديدة *

 ال يتم تدريب العاملين على آليات العمل قبل بداية الموسم؟
طبقت المؤسسة ذلك بالفعل, وهناك قطاع خاص بالتدريب والتطوير يشرف عليه نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد  **

ت التثقيفية علي بن إسماعيل مصلوخ, ويعمل هذا القطاع على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فضال عن الندوا
وفق برنامج محدد ال يستثني أحدا بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة وقيادات المؤسسة من خالل ثالثة برامج عمل لقطاع 
التدريب والتوظيف تشمل الدورات التدريبية الخاصة بالقيادة العليا من السادة أعضاء مجلس اإلدارة وقيادات المؤسسة 

ة المتعلقة بالنواحي التشغيلية في أعمال موسم الحج خاصة المستجد منها, فضال عن الدائمة, وأيضا الدورات التدريبي
 .الندوات التوعوية والتثقيفية

كم عدد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات التي نظمتها مؤسسة األدالء للعاملين الدائمين  *

 والموسميين؟
تدريبية وتسع ورش عمل وتدريب متخصصة وسبع ندوات ولقاءات,  دورة( 33)نظمت المؤسسة في هذا العام  **

فضال عن برامج التدريب على رأس العمل وتغطي هذه البرامج جميع العاملين بالمؤسسة الدائمين والموسميين وهو ما 
ديها والتعامل ساهم بشكل مباشر في سرعة التأقلم مع المنهجية الجديدة, كما أن المعوقات التي ذكرتها سرعان ما تم تفا

معها ميدانيا وقد ذكرتها هنا للتأكيد على حرص المؤسسة على توضيح جميع األمور بشفافية تامة وهو ما ينعكس علينا 
 .لتطوير أعمالنا وعدم الوقوف عند حد معين بخدمة الحجاج الكرام

 ما الهدف من مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية؟ *
دالء بوضع خطة على مرحلتين لتنفيذ مشروع تطوير جميع مكاتب الخدمة الميدانية, شرعت المؤسسة األهلية لأل **

استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وبمتابعة وزير الحج, بهدف توفير بيئة عمل 
مسجد نبيه عليه أفضل  ذات سمات حضارية تعكس الجهود المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار
مصر, السودان, بالد الشام, )الصالة والسالم وتم بفضل اهلل االنتهاء من المرحلة التطويرية األولى والتي شملت مكاتب 

وجهزت بأثاث وأجهزة تقنية حديثة إضافة إلى تطوير آليات العمل وتسخير التقنية بشكل كامل ( المغرب العربي, نيجيريا
هـ فيما سيتم البدء بتنفيذ 4141ات الحجاج الكرام وباشرت هذه المكاتب أعمالها موسم حج هذا العام إلنهاء جميع إجراء

 .المرحلة الثانية لباقي المكاتب خالل العام المقبل
 ...يتبع 
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 وهل يؤدي قرار تقليص أعداد الحجاج هذا العام إلى انخفاض إيرادات المؤسسة ما يؤثر سلبا على الخدمة؟ *

نعم يتسبب هذا التقليص في التأثير على انخفاض إيرادات المؤسسة أما من ناحية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن  **

لن يكون هناك تأثير سلبي بل على العكس فالخدمات في تطور ملموس وتقدم على أكمل وجه بكوادر وطنية مؤهلة 
 .وتقنيات عالية بنتها المؤسسة على مدى عقد من الزمن

 عدد الحجاج المتوقع وصولهم إلى المدينة, وكم عدد مكاتب وقطاعات المؤسسة وعدد الموظفين؟وكم  *
نتوقع أن يكون إجمالي عدد الحجاج الواصلين إلى المدينة المنورة في هذا العام خالل موسمي ما قبل الحج وما بعده  **

مراكز  1مجالس وقطاع و46ميدانية ومكتب خدمة  41حاجا, أما عدد مكاتب وقطاعات المؤسسة فهي  483108611
استقبال, ومثلها لإلرشاد, فضال عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما فيما يبلغ إجمالي العاملين في المؤسسة 

موظف, ما بين دائم وموسمي باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات  4666خالل هذا العام حوالي 
ل اهلل أن يوفق الجميع لإلخالص في العمل لوجهه تعالى, وأود التأكيد على أن المؤسسة األهلية لألدالء على وخالفه, نسأ

العهد والوعد بأن تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه 
رفها بها اهلل تعالى وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل أفضل الصالة والسالم تطلعا ألداء األمانة التي ش

 .الخدمات للحاج الكريم
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 األدالء تعلن نجاح خطتها للموسم األول من حج هذا العام

 
لجنة الحج بالمدينة أداء جميع تابع صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس 

واطمأن سموه على مغادرة آخر ( موسم ما قبل الحج)القطاعات المعنية بخدمة الحجاج الكرام مع انتهاء الموسم األول لحج هذا العام 
األول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وقد استنفرت المؤسسة االهلية لالدالء بالمدينة المنورة خالل الموسم 

ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة وسجلت نجاحًا في تنفيذ خطتها التشغيلية أوضح ذلك الدكتور ( 777)طاقاتها لخدمة أكثر من 
يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الذين بين أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة خالل 

حاجًا وصلوا عن طريق مطار ( 472)الف و ( 176)حاجًا منهم ( 876) ألف و (  777) هذا العام بلغ الموسم األول من حج 
حاجًا ( 768)الف و( 712)حاجًا الى مكة المكرمة منهم ( 714)الف و ( 712)االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما تم توديع 

ذو  7سيودعون الى مكة السبت ( 6626) الميدانية والمتبقي بالمدينة  ودعوا عن طريق المغادرة الميدانية من خالل مكاتب الخدمة
حاجًا منوم بمستشفيات المدينة ممن تسمح حالتهم الصحية عبر اإلخالء الطبي ، وقد قامت اللجان ( 47)الحجة كما سيتم نقل 

الميدانية ونشر جميع طواقمها من قياديين الميدانية ومراكز الخدمات التابعه لالدالء ومكاتب الخدمات الميدانية بتكثيف مهامها 
والمرشدين والمنسيقين بالميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح واضعين نصب أعينهم شرف خدمة ضيوف الرحمن في ظل 

جتماعات توجيهات القيادة الرشيدة وأضاف الدكتور حواله نحن باالدالء نسعى إلى تطبيق التوصيات التي نتجت عن اللقاءات واال
وورش العمل الموضوعة بالتنسيق مع الجهات األخرى المشاركة بخدمة الحجاج وتحت إشراف فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة 

وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة وبتوفيق 
حقق نجاح خطة األدالء للموسم األول من حج هذا العام مشيرًا الستعداد األدالء الستقبال الحجاج خالل الموسم اهلل أواًل وأخيرًا ت

ألف حاج خالل الموسم الثاني ( 771)بتوجيه من معالى وزير الحج الدكتور بندر حجار حيث يتوقع استقبال ( ما بعد الحج)الثاني 
شاركة بخدمات الحج وأشاد بخطة الجهات األمنية التي كان لها الدور األكبر في نجاح فيما شكر الدكتور حوالة جميع الجهات الم

حجاج فيما تابع مكتب ( 6817)كما بين أن مكتب ارشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ. المغادرة اآلمنة لضيوف الرحمن 
حاج توفوا بالمدينة المنورة وقد بلغ عدد ( 26)اجراءات  الرعاية الصحية حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وانهى

عقدًا و بلغ عدد الحجاج ( 2741)هـ 2/46/4144العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة حتى تاريخ 
 المصدق

مخالفة ( 614)جولة على دور اسكان الحجاج  (4417)حاجًا فيما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل ( 777722)لهم عقود 

  .حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور( 484)و 
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