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  فريق العمل                     

 منى مزهي العتيب  /دكتورة :   املرأة يف اجلـح

 مرفت حممود طيب /استاذة :  اجلانب الصحي

 منال عبد اهلل العويف  / استاذة :  اخلدمياجلانب 

 منال الزايد  / استاذة :  االمني اجلانب 

 دكتورة منرية صاحل العكاس :   اشراف



 

 

 

 :مقدمة 

  االولويناحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد 

  .واالخرين نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

العزيز  اململكة العربية السعودية على يد امللك عبدمنذ تأسيس 

الربره امللوك سعود وامللك فيصل وتبعه أبنائه طيب اهلل ثراه  -

عبداهلل رمحهم اهلل مجيعا اىل  فهد وامللك وامللك خالد وامللك

 امللك سلما  بن عهدنا احلالي بقيادة خادم احلرمني الشريفني

عبدالعزيز آل سعود وولي عهد االمني حممد بن سلما  حفظهما 

 . اهلل 

طلق الواجب  وتبذل نعناية فائقة يف خدمة احلرمني الشريفني وضيوف الرمحن من م تولي

وانطالقا من دور . حجاج بيت اهلل احلرام والغالي والنفيس يف سبيل خدمة احلرمني الشريفني 

املباركة يف خدمة احلرمني الشريفني وما الدولة هذه جهود يف بيا   CSRلـالشبكة  السعودية 

ولكن ، ة  هذه الندويف هذه الندوة ماهو اال غيض من فيض النستطيع اختزالة يف هنتناول

الدكتورة من كمساهمة منا جتاه هذا الدور الريادي مت تشكيل فريق عمل اعالمي  متطوع مكو  

الضوء على  تسليطمرفت حممود طيب يف /مزهي العتييب يف دور املرأة يف احلج واالستاذةمنى /

 يفاجملال االمين واالستاذة منال العويف  بمنال الزايد على اخلدمات  /اخلدمات الصحية واالستاذة

علي / جبمهورية مصر العربية الدكتورCSR  وممثل الشبكة السعودية لـ  اخلدمات االجتماعية

 . منرية بنت صاحل العكاس  / والفريق باشراف سعادة الدكتورةعبدالراضي 

خدمة  يف ايضاح بعض جهود حكومتنا الرشيدة يف  الزميالتالزمالء وجبهود  اشيديف هذا املقام و

احلرمني الشريفني بقيادة امللك سلما  بن عبدالعزيز وولي عهده االمني حممد بن سلما  

 . حفظهما اهلل 

 واهلل ولي التوفيق                                                  

 املشرف العام                                                                                

 الرمضي بن قاعد الصقري                                                                                     
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 RSCالشبكة السعودية لـ   منى العتييب:  قراءة

 والعطاء اإلنسانية مملكة يف متواصل إرث اهلل بيت حجاج خدمة

 التواصل مواقع تداولت

 بثها لصورة االجتماعي

عبد  امللك دارة حساب

 احلرمني خلادم العزيز

 امللك الشريفني

 عبد العزيز بن سلما 

 العهد ولي مع سعود آل

 بن حممد األمري

 احلج موسم يف سلما 

 . هجري ٤١٤١ عام

 

 لوالده الشبل األمير مرافقة من عاًما ٩١ وبعد الصورة هذه وتشير

فين الملك سلمان الذي كان وقتها أميًرا يالحرمين الشر خادم الملك

لمنطقة الرياض بأن ولي عهده محمد بن سلمان قد اكتسب الخبرة 

عاصر ووقف بنفسه على سلسلة وفي خدمة حجاج بيت هللا حالما 

من مشاهد القفزات التطويرية لمشاريع خدمة الحجاج  والبرامج 

اج بيت هللا؛ ليكون مهيًئا اآلن األمنية للحرص على أمن وسالمة حج

وحامال معه كل الخبرات التي يمكنها إضافة أفضل الخدمات لحجاج 

، ولعل هذه الصورة واحدة من مئات الصور التي  بيت هللا الحرام

شهدت مرافقة ولي العهد لوالده ليقف اليوم بكل ثبات وثقة على 

الرحمن اهزية واكتمال كل االستعدادات المتخذة لخدمة ضيوف ج

 .   حجالوتمكينهم من أداء فريضة 
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 RSCالشبكة السعودية لـ :  طيب مرفت

المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز       

العظام، وصوالً إلى مروراً بكوكبة من الملوك  –رحمه هللا  –المؤسس 

 –خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

عن بذل  –قيادًة وشعبا  –، لم تتواَن بالد الحرمين -حفظه هللا ورعاه 

نفيس ، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على توفير الغالي وال

شتى الحج والعمرة ، من  شعائرأقصى سبل الراحة، لتيسير أداء 

 . بقاع األرض 

، التي واكبت الوزارات واإلدارات  والشك أن التطورات العظيمة

، حيث تعلن المملكة  ، قد واكبها أيضا تطور العمل الصحي الحكومية

،  حالة الطوارئ القصوى مع كل عام، استعداداً لهذا المؤتمر العالمي

لبيك )الذي يجتمع فيه الماليين من  الحجيج ، يلبون بصوت واحد 

 ..(لبيك ال شريك لك لبيك..اللهم لبيك

 يف تدرك فإنها ، الشريفني للحرمني خادمة تكو  أ  السعودية العربية اململكة شرفاهلل   وأل

 املزيد لتوفري قوة، من أوتيت ما بكل العمل منها يتطلب العظيم الشرف هذا أ  ، الوقت نفس

  من يتمكنوا حتى ، الرمحن لضيوف  ، اخلدمات وكافة واالستقرار والرخاء األمن نعم من

 . وآما  وبطمأنينة وسهولة احلج،بيسر فريضة أداء

 و املعنية القطاعات كافة بها تقوم واليت املبذولة اجلهود تلك نوضح سوف املنطلق هذا من

 لتوفري جاهدة تسعى ملل أو كلل  دو  بالنهار الليل مواصلة وساق قدم على تعمل اليت

 ومن أمورهم وتيسري ، احلرام اهلل بيت حلجاج وجه أكمل على اخلدمات وأفضل الراحة

 .  املتكاملة املنظومة هذه يف هامًا دورًا يلعب والذي ، الصحة قطاع  القطاعات هذه ضمن
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 . هـ ٨٣٤١العام ذاهل جاحل ملوسم اجلهود الصحية



 

 

 

 مشعل الربيعان

 موسم خالل متواصل نشاط هلا اليت ، الرمسية اجلهات أبرز من تعد واليت الصحة فوزارة

 تقديم حيث من أو ،للحجاج  الصحية احلالة على الشامل اإلشراف حيث من سواء احلج،

 والسارية املعدية األمراض مراقبة حيث من أو ، هلم الصحية الرعاية أنواع خمتلف

 منذ ، اإلسالمي امللتقى هذا يف العامة الصحة على للحفاظ ضمانًا الفور، على ومكافحتها

 .هلا مغادرتهم وحتى ، اململكة أراضي إىل احلجاج دخول حلظة

  . هـ ٨٣٤١ العام هذا حج ملوسم الصحة استعدادات اآل  معكم نستعرض وسوف

 مشعل:  األستاذ الصحة لوزارة الرمسي املتحدث االستعدادات هذه على الضوء  وسيلقي

 الصحية مرافقها وجتهيز وتهيئة استعداداتها تكثيف الصحة وزارة واصلت: قائاًل . الربيعا 

 لضيوف الصحية الرعاية لتوفري جاهزيتها من والتأكد

 من بدًءا، هـ٤١41 العام هذا حج موسم خالل الرمحن

 والبحرية اجلوية الدخول منافذ عرب للمملكة وصوهلم

 ساملني احلج مناطق يف تواجدهم أماكن ويف والربية

 . اهلل بإذ  غامنني

 

 مبتابعة وتقوم، للحجاج الوقائية النواحي على أولوياتها مقدمة يف"  الصحةوزارة  " وترّكز

 منظمة مع والتنسيق بالتعاو  عامليًًّا الصحي الوضع على تطرأ اليت واملتغريات املستجدات

 كما، الدولية األمراض مراقبة مراكز مثل الدولية الصحية واهليئات العاملية الصحة

 توافرها الواجب الصحية االشرتاطات إصدار ومنها االحرتازية اإلجراءات من العديد اختذت

 الدول مجيع على وتعميمها، العاملية الوبائية املتغريات حسب احلج موسم يف القادمني يف

 للعمل اخلارج يف وممثلياتها الشريفني احلرمني خادم سفارات عرب احلجيج منها يفد اليت

 الصحية املراقبة مراكز تفعيل إىل إضافة، واحلجاج العمرة تأشريات منح عند مبوجبها
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 مبنافذ الصحية للمراقبة مراكز بتجهيز الوزارة قامت حيث،  احلجاج دخول مبنافذ

 مت حيث وإسعافية، وعالجية وقائية مبهام تقوم اليت والبحرية، واجلوية الربية الدخول

 واألدوية اللقاحات) الطبية واملستلزمات العاملة القوى من الالزمة باالحتياجات دعمها

 . العام هلذا املوسم خالل يوميًًّا الساعة مدار على لتشغيلها( وغريها الوقائية

 املكرمة مكة منطقة سكا  لتطعيم محالت احلج موسم قبل" الصحةوزارة  " تنّفذ كما

 املخية احلمى بلقاح القطاعات خمتلف من احلج برنامج يف واملشاركني املنورة واملدينة

 . املومسية األنفلونزا ولقاح الشوكية،

 على" الصحةوزارة  " من وحرصًا، السياق ذات ويف

 للحجاج مميزة متكاملة طبية خدمة تقديم

 رسول مسجد وزوار احلرام اهلل لبيت واملعتمرين

 فقد، املنورة باملدينة وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 املنورة واملدينة املكرمة مكة يف الصحية الرعاية ومراكز املستشفيات من العديد وفرت

/ م ، العام عرفات/ م وهي عرفات، مبشعر(  ١) مستشفى( 52) هيأت حيث، املقدسة واملشاعر

/  م الطواريء، منى/ م وهي منى، مبشعر(  ١) و ، عرفات شرق/م ، الرمحة جبل/  م ، منرة

/  م ، اجلسر منى/  م ، املهبط منى

 بالعاصمة( 7) و ، الوادي منى

 باملدينة مستشفيات( ١)و املقدسة،

 عبداهلل امللك ملدينة)  إضافة املنورة،

 التنويم أسرًّة عدد ويبلغ ،(الطبية

) حوالي احلج مناطق مبستشفيات

 مستشفى إىل إضافة ، طوارئ سرير(  225) و مركزة، عناية سرير(  255) منها سرير،(  2555

 صحيًًّا مركًزا(  ٤22) ويدعمها، الطارئة احلاالت لعالج الشريف املكي احلرم جبوار احلرم
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 مركًزا(71) املقدسة، بالعاصمة صحيًًّا مركًزا(  ١4) منها، احلج مناطق يف ومومسيًًّا دائًما

 منطقة(  54)  و مبزدلفة، مشاة ممرات( 4)و عرفات، منطقة(  ١4) املقدسة باملشاعر صحيًًّا

 على للطوارئ صحيًًّا مركًزا(  ٤4) إليها ويضاف، املنورة باملدينة صحيًًّا مركًزا(  ٤1)  و منى

 كما، الشريف املكي احلرم يف متقدمة إسعافية مراكز(  4) وكذلك اجلمرات، جسر

 . القطار حمطات جانيب على تقع طبية نقطة(  ٤1) تشغيل سيتم

 واملشاعر املقدسة العاصمة من بكل املرافق من عدٍد بتجهيز" الصحةوزارة  " قامت كما

 من الشمس، وضربات احلراري اإلجهاد حاالت معاجلة مع للتعامل، املنورة واملدينة املقدسة

 أسرة عدد زيادة إىل باإلضافة البارد، باملاء الرذاذ ذات باملراوح املناسبة التهوية توفري خالل

 . املقدسة املشاعر مستشفيات يف احلراري واإلجهاد الشمس ضربات عالج

 يتضمن الذي «حياة إنقاذ» برنامج تنفيذ، حج موسم كل يف كعادتها الوزارة وتواصل

 القلبية، القسطرة املفتوح، القلب عمليات تشمل جمانية متخصصة صحية خدمات تقديم

 الوالدة عمليات إىل إضافة اهلضمية، واملناظري والدموي، الربيتوني بنوعيه الكلوي الغسيل

 . احلجاج املرضى حيتاجها اليت املتخصصة اخلدمات من وغريها

 جهزت حيث، احلج يف والطوارئ امليداني الطب خدمات تفعيل على" الصحةوزارة  " وتعمل

 متحركة، مركزة عناية كوحدات تعمل صغرية، إسعاف سيارة(  ٤55) يضم أسطوًلا

 كبرية إسعاف سيارة(  15) إىل إضافة، امليدا  يف الطارئة اإلسعافية احلاالت مع للتعامل

 . التجهيز عالية

 يقارب ما تكليف يتم حيث، احلجاج خلدمة البشرية اإلمكانيات مجيع بتسخري وتقوم

 والفنية الطبية الفئات خمتلف من العاملة القوى برنامج يف صحي ممارس( 5١555)

 .احلج موسم يف واإلدارية
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 حمد العتيبي: االستاذ 

 الطوارئ وحاالت احلج موسم خالل ومكوناته الدم لتأمني العمل وخطة الدم بنك عن أما

 هـ٤١41 العام هلذا

 املكرمة مكة منطقة لصحة اإلعالمي الناطق لنا اوضح قدف

 تأمني عمل خطة إ :  قائاًل اخلطة هذه  العتييب محد:  األستاذ

 هـ ٤١41 حلج الطوارئ وحاالت احلج موسم خالل ومكوناته الدم

 :  كالتالي هي

 من خاليه سليمة ومشتقاته دم وحدة الف عشر ستة من أكثر

 اهلل بيت حجاج خلدمة الطلب حتت جاهزة االمراض

 مجيع من الدم توفري خطة ضمن املقررة ومكوناته الدم توفري مرحلة : األوىل املرحلة 

 للمختربات العامة اإلدارة عليها وتشرف السعودية العربية اململكة وحمافظات مناطق

 داخل بالدم للتربع املكثفة احلمالت قبل من الدم توفري أيضا و الصحة بوزارة الدم وبنوك

 املديرية عليها وتشرف والعسكرية واخلاصة احلكومية القطاعات فيها ويشارك املكرمة مكة

 ، املكرمة مكة مبنطقة الصحية للشؤو  العامة

 وتوفر الطبية األجهزة مجيع صالحية من والتأكد التجهيزية املرحلة:  الثانية املرحلة

 ، الطبية والكواشف احملاليل وتأمني اخلطة تنفيذ يف للبدء العاملة القوى

 مبشعر املستشفيات مجيع على ومكوناته الدم توزيع وهي التشغيلية املرحلة:  الثالثة املرحلة

  وحدة  ( ٤4555)  بــــ تقدر كبرية بكميات املكرمة ومكة وعرفات منى

 ، الساعة مدار على املختصني قبل من عالية بدقة اإلحصائيات مراقبة : الرابعة املرحلة

 . اهلل قدر ال للحج والكوارث الطوارئ خطة أعداد:  اخلامسة املرحلة
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  واآلمنة األمراض من اخلالية الدم وحدات توزيع خطة ، أيضًا محد االستاذ وذكر

 العاملية املعايري على بناءا املكرمة مكة مستشفيات على املعدية األمراض جلميع واملفحوصة

 عدد يقدر حيث السابقة واخلربات  املركزية العناية أسرة و للمستشفى السريرية والسعة

(  ١)  عدد و املكرمة مكة مبنطقة مستشفيات(  ١)  العام هذا يف املشاركة املستشفيات

 هذه مجيع أ  حيث منى مبشعر مستشفيات(  ١)  وعدد عرفات صعيد على مستشفيات

 و فنيني من املميزين العاملني من خنبة ويشغلها اآللية األجهزة بأحدث جمهزة املستشفيات

 الساعة مدار على معهم التواصل يتم الطبية الدم وبنوك املختربات جمال يف أخصائيني

 . والالسلكية السلكية التواصل رسائل بواسطة

 مجيع مبشاركة اهلل قدر ال والكوارث الطوارئ خطة أعداد مت   أنه ، محد ضحاو وأخريًا

 . اهلل قدر ال احلاجة عند لتنفيذها بها والتمشي واعتمادها املختصة اجلهات

 يف املشاركة الصحية واحملافظات املناطق عدد:  فقال باألرقام الدم بنوك خطة عن أما

 .منطقة وحمافظة ٤7  الدم تأمني

 الدم وحدات تأمني يف املشاركة الصحية والعسكريه واخلاصة احلكومية القطاعات عدد

 ٨٠١١١ للصرف  اجلاهزه ومشتقاته الدم وحدات عدد. قطاعا   ٧٢  احلرام اهلل بيت حلجاج

 حلمالت املنفذة الثابتة الفرق عدد. سيارتني  املتنقلة بالدم التربع سيارات عدد. وحدة 

 .مخس فرق  بالدم التربع

  واخريًا،.  الطارئة للحاالت اسعافية كشحنات دمال داتوح  من جدا كبري  عدد تأمني

 و حكومة خادم احلرمني الشريفني  جهود ثم  ، وحده اهلل من بتوفيق اجلهود هذه كل

 .احلرام اهلل بيت حجاج خلدمة املرابطني الصحة وزارة على القائمني

 لوزارة الرمسي املتحدث الربيعا  مشعل/ االستاذ قبل من  ذكره تقدم ما خالل منو

  أ  جند ، املكرمه مكةمنطقة  لصحة الرمسي املتحدث العتييب محد واألستاذ ، الصحة
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 و دقيق وعمل ،  حنل كخلية يعمل فاجلميع ، الصحي القطاع يف اإلستعدادأمت  على العمل

 و وجه أكمل على الرمحن لضيوف الصحية اخلدمات كافة لتقديم  ، ومنظم ومكثف دائم

 .  والطمأنينة الراحة مبنتهى مبناسكهم القيام من ليتمكنوا وسهولة يسر بكل

 وحكومًة قيادًة احلرام اهلل بيت حلجاج اخلدمات كافة نقدم اهلل بإذ  وسنستمر والزلنا كنًّا

 يف جهد أي بذل عن نتوانى ولن ، وشرف فخر بكل خندمهم بل ملل أو كلل دو  ، وشعبا

 . وطن يا عزك دام.  راحتهم سبيل
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  RSCالشبكة السعودية لـ  ــ العتييب منى

؛ فهي الساعد  املرأة السعودية يف مكة املكرمة دوًرا بارًزا يف خدمة حجاج بيت اهلل احلرامتلعب 

األمين للوطن يف حتقيق الطموحات واألهداف الوطنية املأمولة خلدمة حجاج بيت اهلل 

احلرم منذ تأسيس اململكة 

، وعرب السياق  العربية السعودية

التارخيي بقراءة دورها الفاعل 

أمناط متنوعة وأدوار  والذي أخذ

فاعلة من دينية توعوية وثقافية 

واقتصادية وسياحية استطاعت 

أ  حتقق املرأة يف ذلك جهودا 

دونها التاريخ وأفتخر بها 

وأعتربها صمام األما  خلدمة 

 . احلجاج

 وتلد النصف فهي نصفه، ال اجملتمع كل فهي اإلسالم أهل من عالية نسبة املرأة متثل

 السعودية املرأة شغلت فقد كذلك وألنها عميقة؛ وآثاره مهم فدورها وترعاه الثاني النصف

 والطوافة واجلوازات الصحة  من اهلل بيت حجاج خدمة وبرامج مراكز يف مهمة مواقع

 هذا مناسك سري تسهيل يف الوطنية اجلهود مع الفاعل العنصر هي.وغريها احلج ومحالت

 تعمل اليت النسائية الكوادر من هينا ليس عدًدا تضم منّظمة جلا  فهناك الفضيل، الركن

 مع وتعاو  وبتنسيق ، ودّقة ومهنية حبرفية وغريها التفتيش ومهنة الطوافة مهنة مبمارسة

  الرمحن ضيوف تواجه قد اليت املعوقات من خاٍل حجًّ موسم إىل  السعي أجل من الدولة

 اهلل بيت حجاج خدمة يف جمد تاريخ السعودية املرأة*

* 



 

 

 وسياحية واقتصادية وتوعوية وثقافية اجتماعية برامج تنفيذ يف النساء مهام وتتنوع

 اهلدايا وتوزيع ميدانية بزيارات والقيام األضحى عيد فرحة احلجاج مشاركة عرب وإنسانية

 بغرض ، التارخيية واألماكن للمتاحف زيارات ترتيب يف يقمن كما ، عليهم واملعايدات

 .املقدسة املد  بتاريخ احلجاج تثقيف

 لنا تذكر كما اهلل بيت حجاج خدمة يف السعودية املرأة دور على شاهد خري هو التاريخ

 : جنيب غزالي بنت شادية /املطوفة

 *  اهلل بيت حجاج خدمة يف عاًما ٦٦* 

  األحياء مبراكز املكرمة مكة مرشدات كشافة وقائدة آسيا شرق جلنوب املطوفة تسرد

 بيت حجاج خدمة يف عاما ٦٦ الـ عمرها بلغت العطاءات من سلسلة جنيب غزالي بنت شادية

 منها عديدة أدوار يف متثلت اهلل بيت حجاج خدمة يف مضيتها عمري من سنوات:  قائلة اهلل

 كنا حيث هلم اهلدايا وتقديم سكنهم أماكن إىل واصطحابهم املطار من احلجاج استقبال

 مبوسم اخلاصة األكالت ونصنع زمزم ماء هلم ونقدم احلج وطقوس بطابع السكن نعد

 ذلك كل ؛ السعودية يف مشهورة حلويات وهي الغريًّبة وحلوى بالتمر املعمول من احلج

 العربية اململكة يف احلياة طابع على ويتعرف احلج ملوسم الروحاني اجلو احلاج ليعيش

 . احلج مواسم يف السعودية

 يف احلجاج بزيارة نقوم واإلسالمية اإلنسانية والروابط األواصر تقوية باب من كما:  وتتابع

 ومعامل والتقاليد العادات خبصوص والفكرية املعرفية األحاديث ونتبادل مساكنهم

 ومشاريع جهود على ونعرفهم العرب غري من للحجاج كذلك واللغة الثقافية األوطا 

 اخلاصة، احتياجاتهم ونليب املشايف يف مريضهم نزور كما  خدمتهم، يف اجلبارة الوطن

 . احلكيمة دولتنا سياسة من ذلك على تعودنا كما األهل بدور نقوم هنا فنحن

 * اهلل بيت حجاج خدمة يف االقتصادي املرأة ودور املنتجة األسر*
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 يف اهلل بيت حجاج تستقبل مكة يف السعودية العوائل كانت قدميا:  جنيب شادية تقول

 السعودية املرأة كانت كما ببعضهم، تربطهم بينهم قرابة أواصر هناك وكانت بيوتهم

 دهن من العطور وتعد باحلج اخلاصة املالبس هلم وحتيك للحجاج األكل بنفسها تصنع

 املرأة دور تقدم والتقدم التطور ومع اآل  وغريها، الصالة وسجادة املسابيح وكذلك العود

 احلاج حيتاجه ما كل صناعة يف بارزا دوًرا املنتجة لألسر أصبح فقد وازدهر االقتصادي

 تبًعا تطورت اليت احلج مكاتب من تنظيمية مظلة حتت احلجاج خميمات ماحتتاجه وكل

 مجاعية جهود إىل الفردية اجلهود من بعدها من العملية فتنتقل احلجاج عدد الزدياد

 . املكاتب يف تتمثل

 يف كبري وثقايف اقتصادي بدور تقوم ومازالت كانت مكة يف السعودية املرأة:  جنيب وتابعت

 والتقاليد العادات من كثري احلرام اهلل بيت حلجاج تنقل أ  استطاعت حيث احلج، مواسم

 الفكر يف بها ويتمثل السعودي اإلنسا  حيملها اليت اإلنسانية والقيم السعودي للمجتمع

 . والزي

 .  احلجاج عدد جمموع من %١5 بـ سنويا يقدر النساء من احلجاج عدد إ  بالذكر جدير
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 RSCالشبكة السعودية لـ :  منال العويف: املستشارة 

 - عبــــــد العزيـــــــز عنــــــدما متــــــت صـــــــناعة ســــــتار الكعبــــــة يف عهـــــــد امللــــــك فيصــــــل بـــــــن       

ــة اهلل  ــده    -رمحــــــ ــا يف عهــــــ ــب عليهــــــ ــن       :ُكتــــــ ــل بــــــ ــة امللــــــــك فيصــــــ ــاحب اجلاللــــــ صــــــ

ــعود    ــد العزيـــــــز آل ســـــ ــياغة ، وأمـــــــر بتعديلـــــــها إىل      " عبـــــ ــل تلـــــــك الصـــــ فـــــــرفض الفيصـــــ

 -ومــــــــن ثــــــــم أعلــــــــن امللــــــــك فهــــــــد بــــــــن عبــــــــدالعزيز  " فني يخــــــــادم احلــــــــرمني الشــــــــر"

ــه اهلل  ــن صـــــــاحب اجلاللـــــــة إىل خـــــــادم احلـــــــرمني          -رمحـــــ تغـــــــيري لقبـــــــه الرمســـــــي مـــــ

ـــ     ــو رب  العــــ ــة هـــــ ــاحب اجلاللـــــ ــريفني إل  صـــــ ــه متســـــــك    الشـــــ ــد وفاتـــــ ــة ، وعنـــــ زة واجلاللـــــ

ــدالعزيز     ــن عبـــــــ ــداهلل بـــــــ ــه اهلل  -امللـــــــــك عبـــــــ ــه     -رمحـــــــ ــه بـــــــ ــب وخلفـــــــ ــذا اللقـــــــ بهـــــــ

ــدالعزيز    ــلما  بــــــــــن عبــــــــ ــه اهلل  -امللــــــــــك ســــــــ ــدل   -حفظــــــــ ــا يــــــــ ــذا إ  دل فإمنــــــــ وهــــــــ

ــا         ــذا مــــ ــريفني ، وهــــ ــاحلرمني الشــــ ــق بــــ ــا يتعلــــ ــل مــــ ــة كــــ ــادة يف خدمــــ ــاني القيــــ ــى تفــــ علــــ

ــع فئــــــــــات وقطاعــــــــــ   ات اجملتمــــــــــع الســــــــــعودي ، وال أورثتــــــــــه القيــــــــــادة احلكيمــــــــــة جلميــــــــ

ننســـــــى الــــــــدور الــــــــذي تقــــــــوم بــــــــه اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية لكافــــــــة زوار احلــــــــرمني   

ــخمة تســــــــتهدف          ــدمات ومشــــــــاريع ضــــــ ــن تســــــــهيالت وخــــــ ــن اخلــــــــارج مــــــ ــريفني مــــــ الشــــــ

  . مناسكهم بكل يسر وسهولة وأداءتسهيل تنقالتهم 

 

ــكل        ــل بشــــــ ــرة تعمــــــ ــج والعمــــــ ــا  وزارة احلــــــ ــرى بــــــ ــا نــــــ ــن هنــــــ ــاو  مــــــــع  ومــــــ دؤوب وبالتعــــــ

ــد مــــــــن          ــم التأكــــــ ــن ثــــــ ــاج ومــــــ ــول احلجــــــ ــهيل وصــــــ ــة لتســــــ ــات املعنيــــــ ــة القطاعــــــ كافــــــ

سالســـــــة اإلجــــــــراءات واخلــــــــدمات املقدمــــــــة هلــــــــم إىل تــــــــوديعهم عنــــــــد انتهــــــــاء مراســــــــم   

احلــــــج للتأكــــــد مــــــن عـــــــودتهم بكــــــل يســــــر وســــــهولة ، ولـــــــتكن وزارة احلــــــج علــــــى قـــــــدر         

إللكرتونـــــــي بتدشـــــــني مــــــن املســـــــؤولية والثقــــــة فقـــــــد أضـــــــافت خدمــــــة مميـــــــزة ملوقعهــــــا ا    

ــة لــــــــراغيب           ــديم اخلدمــــــ ــذي يقــــــــوم بتقــــــ ــداخل و الــــــ ــي حلجــــــــاج الــــــ ــار اإللكرتونــــــ املســــــ

حيـــــــــث ميكـــــــــن  احلـــــــــج مـــــــــن املـــــــــواطنني و املقـــــــــيمني يف اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية 
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 بعض من اخلدمات االجتماعية يف احلج



 

 

ــادق         ــز الفنـــــــ ــذلك حجـــــــ ــا وكـــــــ ــج عليهـــــــ ــود احلـــــــ ــيت يـــــــ ــة الـــــــ ــار الباقـــــــ ــاج اختيـــــــ للحـــــــ

 ل عملية احلج مات اليت تسهوالتذاكر اخلاصة بالتنقل وغريها من اخلد

ــ ــن رغم الوبــــ ــد       مــــ ــاع جنــــ ــذا القطــــ ــاملني بهــــ ــج والعــــ ــن وزارة احلــــ ــدم مــــ ــد املقــــ ــذا اجلهــــ هــــ

حجــــــــاج  بـــــــا  وزارة العمــــــــل والتنميــــــــة االجتماعيــــــــة تســــــــاهم بــــــــدور كــــــــبري يف خدمــــــــة  

ــابق  ــل يتســـــــ ــا      بيـــــــــت اهلل فالكـــــــ ــا نـــــــــرى بـــــــ ــاج بيـــــــــت اهلل احلـــــــــرام وهنـــــــ خلدمـــــــــة حجـــــــ

ــا   ا ــمت بالتخصـــــــــــــ  منهـــــــــــ ــة ارتســـــــــــ ــات اخلرييـــــــــــ ــدمات   جلمعيـــــــــــ ختصـــــــــــــ  باخلـــــــــــ

ة حجــــــــاج بيـــــــت اهلل احلــــــــرام  الصـــــــحية وتـــــــوفري الوحــــــــدات الصـــــــحية املتنقلــــــــة خلدمـــــــ    

ــبل هلـــــــــم و بتطويـــــــــ ، ومنهـــــــــا ختصـــــــــ  ــاج وتســـــــــهيل الســـــــ ــل  دعـــــــــمف احلجـــــــ التواصـــــــ

ــات أخـــــــــــرى     ــادقة ، وهنـــــــــــاك مجعيـــــــــ ــامة الصـــــــــ ــة واالبتســـــــــ ــة الطيبـــــــــ بيـــــــــــنهم بالكلمـــــــــ

ــة     ــا علـــــــــــى أنظمـــــــــ ختصصـــــــــــت يف اجلانـــــــــــب األمـــــــــــين فقامـــــــــــت بتـــــــــــدريب متطوعيهـــــــــ

مة واملـــــــرور لتـــــــامني احلجـــــــاج واحملافظـــــــة علـــــــى ســـــــالمتهم وهنـــــــاك مجعيــــــــات        الســـــــال 

 .ختصصت يف هدايا احلجاج ليحمل احلاج ذكرى إىل وطنه عن احلج 

 متخصصـــــــــةدور الكشـــــــــافة ومـــــــــا تقـــــــــوم بـــــــــه مـــــــــن معســـــــــكرات   نســـــــــىوال ميكننـــــــــا أ  ن

ــدة وزار  ــراف عـــــــــ ــت اهلل      اتبإشـــــــــ ــاج بيـــــــــ ــة حجـــــــــ ــباب خلدمـــــــــ ــل الشـــــــــ ــدريب وتأهيـــــــــ لتـــــــــ

ـــ  ــدريبات املكثفـــــ ــديم خــــــــدمات       والتــــــ ــكرات اخلدميــــــــة لتقــــــ ــع هلــــــــا املعســــــ ة الــــــــيت ختضــــــ

 .لتكو  واجهة لكل حضارة إسالمية  5545تواكب رؤية اململكة التنموية 
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 علي عبد الراضي عبد الرحمن/ د

  

 ؟ االجتماعية للمسؤولية  اختبار هناك هل

 االجتماعيــة املســؤولية لــربامج  الفعلــي الواقــع تقــيم 

 السعودية العربية اململكة لدى  الدولية

  عبدالرمحن عبدالراضي  علي/ د

 النفسي والعالج والسلوكية اإلنسانية العلوم استشاري

  مصر جبمهورية RSCالشبكة السعودية لـ  ممثل

 طهرا أ  وإمساعيل إبراهيم إىل وعهدنا( :  تعاىل وقال  

 ملــة اتبـع  أ  إليـك  أوحينــا ثـم ( :  وقولـه ) السـجود  والركــع والعـاكفني  للطـائفني  بـييت 

 اللََّه ِإ َّ اللََّه َواتَُّقوا َفاْنَته وا َعْنه  َنَهاُكْم َوَما َفخ ذ وه  الرَّس ول  َآَتاُكم  َوَما﴿ (.  حنيفا إبراهيم

 العربية اململكة اختذت،  السليمة الوسطية العقيده هذه من( . 7/احلشر. )﴾اْلِعَقاِب َشِديد 

 خادم جهود ومبراجعة،  احلرام هلل لبيت احلقيقة االجتماعية للمسؤولية منهجًا السعودية

 مـدار  علـى  اململكـة  جهود وتوجه،  احلرام هلل بيت حلجاج يقدمها اليت الشريفني احلرمني

 والعمره احلج ومناسك شعائر أداء عليهم لهيسوت للحجاج التسهيالت أفضل لتقديم العام

 ملكةامل ألداء متواضع تقييم باب ومن.  الرمحن لضيوف الصعاب كل وتذليل، يسري بشكل

 لكـم  نقـدم و فيهـا  الرائـده  هي تعد اليت الدوليه االجتماعية للمسؤولية السعوديه العربية

 :ها جوانب من بعضًا

 : الدولية االجتماعية املسؤولية مفهوم •

ــازات الواجبــات جمموعــة هــي  الــدول مــن دولــة تقدمــة التــى واخلــدمات والرعايــة واالمتي

 واإلرشـادية  الصـحية  جـات ااالحتي وتسـهيل   االنتقـال  وتسـهيل  اإلقامـة  لتسهيل للوافدين

 والشركات املدنى اجملتمع دفع وكذلك،  رمزي مبقابل أو مقابل أي دو ،  عليها للوافدين

 املتكاملة الشاملة الرعاية تقديم ومدى فيها ةواملساهم اخلدمات تلك لتقدم الدولة هذه يف

 .لالجئني
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   الدولية االجتماعية للمسؤولية تطبيقًا الدول مقدمة يف السعوديه



 

 

 واقعيـاً  ؛ الشـريفني  احلـرمني  وخـادم  السعودية العربية ملكةامل هب تقوم ما بالتحديد وهذا

  تقـوم  اليت الواجبات تاريخ من دولية اجتماعيه مسؤولية السعودية العربية اململكة جتسد

 هلل بيت حلجاج اململكة تقدمة وما احلرم هلل بيت حجاج خلدمة السعودية العربية اململكة بها

 مـن  كـثري   علـى  متفوقـة  اململكـة  تكـو   تكـاد  امللحوظة الكثافة بهذه حمدد وقت يف احلرم

 .االجتماعية املسؤولية جمال فى والعاملني الالجئني لرعاية الدول

 ومتابعة تنفيذ وخطوات وخطه دراسة هلا اجتماعيه املسؤولية عملية أ :  بالذكر اجلدير ومن

 ومتصدرة الوافدين متعدد دولة على الصعب من كا  االساس اهذ وعلى دوىل تنسيق وكذلك

 السلوكيات بعض انتشار اىل أدت حقيقة جتربة هناك خاصة الزوار تستقبل أ  الدينية للسياحة

 مظلة تفرد أ  السعودية العربية ملكةامل على فكا  احلرم منطقة يف تسولي سلوك أو،  العدوانية

 حتى اخرى منطقة يف الدعم هلم وتقديم اململكة حدود نطاق خارج للزوار االجتماعية املسؤولية

  يؤدى اخلدمات يف والتضارب،   اخلدمات يف تضارب حيدث وال الوافدين مع الرتكيز عليها يسهل

 . االجتماعية اخلدمة انهيار إىل أخريًا

 مل ملا( هذا عن اهلل يسألين أ  خلشيت دابة تعثرت لو واهلل:  املقام هذا يف قيل ما أمجل وما •

 احلرمني خادم قيادة حتت السعودية العربية اململكة جعلت التى القاعدة هذه من)الطريق هلا يعبد

 أداء وتيسري لتسهيل املكى احلرم ساحة توسعة يف نوعه من االكرب هو مشروع يتبنى أ  الشريفني

 تواجـه  الـيت  والصـعاب  احملن كل وتذيب الصعوبات كل وتذلل الرمحن ضيوف على املناسك

 . الرمحن ضيوف

 : الصحية االجتماعية املسؤولية •

 : من اجملال هذا يف السعودية العربية اململكة تقدمة وما الصحي القطاع يف املسؤولية

 الفتـات   علـي   والرسوم اللغات مبعظم والسلوكية الصحية االرشادية التوعية  برامج .٤

 .واملناسك املشاعر  أماكن مجيع يف الصحية السالمة على للحفظ ومنشورات،  ورقية

  ومستشفيات ومتريض أفراد وخدمة  خاص وطريا  تاسيار من اإلسعاف خدمات توفر  .5

 . الزوار خلدمة متنقلة
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 اخلدمة جودة لضما  اتالبلدي قبل من الفندقيه اخلدمات على ومتابعة ومراقبه تفتيش .4

 التسمم حاالت مع والتعامل للعدوى مكافحة ودورات منشورات وعمل،  الرمحن لضيوف املقدمة

 . وجدي مباشر بشكل الصحية واملشكالت

 أشـعة  مـن  للوقايـة  صـحية  خـدمات  مـن  املـدنى  اجملتمـع  ومؤسسات  شركات به ماتقوم .١

 للمكا  انتماء حتقق بدنية ورعاية،  اجلسم يف السوائل مستوى على واحلفاظ،  الضارة الشمس

 . عليه والقائمني

 : واملدني األمنى القطاع يف االجتماعية املسؤولية •

  قانونية أحكام فرض من امليدانيه واحلماية األمن برامج تقديم يف السعودية العربية اململكة تتفوق

،  الـرمحن  لضـيوف  املـرور  وتيسـري  وتسـهيل  أمنيـه  خمـاطر  اي مـن  الرمحن ضيوف حلماية قويه

 واملروي األمنى الوضع ومتابعة الرمحن لضيوف إنسانية مساعدة وتقديم املروري اإلرشاد وتقديم

 لنزول إحصاء وعمل التأشريات استخراج وقت من ذلك يكو   احلج مناسك وقت قبل من وذلك

 . لذلك الساحات استيعاب ومدى الرمحن لضيوف اإلقامة وأماكن

 :اجلماهري مع والتعامل التجمهر إدارة يف االجتماعية املسؤولية •

 مع التعامل وهى،  األمن داأفر سيكولوجية بنمط خاصة بثقافة السعوديه العربية ملكةامل تتميز

حتى  للزوار مستحق واجب أنه بشعور اخلدمة وتقديم النفس ضبط مبنطلق والزحام التجمهر

 النفس ضبط من عاليه درجة على والصحية واألمنية والدينية اإلرشاديه اخلدمات يتم تقديم 

 .  لغاتهمو أعراقهم باختالف  الزوار  مع التعامل وحسن

 ضيوف واجب شعار حتت السعودية العربية اململكة يف  الدولية االجتماعية املسؤولية جتسدتو

 خدمة يف التارخيي ودوره الشريفني احلرمني خادم حرص واهتمام  منطلق من وذلك الرمحن

 شكر اهلل سعيكم على هذه اجلهود اجلبارة يف خدمة احلرمني الشريفني .   احلرام اهلل بيت  حجاج

 العربية اململكة وحكومة الشريفنيوخدمة ضيوف الرمحن ،  ونسال اهلل ا  حيفظ خادم احلرمني  

 .  واإلسالميةوالشعب السعودي وكل االمة العربية  السعودية
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 العديلي عبد اهلل م /لواء ركن

  

 RSCالشبكة السعودية لـ لـ  منال الزايد: حائل 

 خبدمتهم، قادتها  وكرًّم البسيطة ظهر على بقعتني أطهر بوجود البالد هذه على اهلل منًّ لقد  

 يف الغاية هذه لتحقيق ، األمنية طاقاتها كل السعودية العربية اململكة جتند  ذلك من انطالقا

 موسم يف األمنية اجلهود أجلهم من تستنفر اّلذين احلرام البيت وحجاج الرمحن ضيوف خدمة

 . واحدة بقعة يف ولو  جنس كل من البشر ماليني جيتمع حاملا احلج

 

 * اهلل بيت حجاج من هائلة ألعداد منظمة جهود*

 مــن متقاعــد الــركن اللــواء يقــول اجلهــود هــذه حــول

  تبدأ:   العديلي سليما  عبدا هلل امللكية الربية القوات

 املطارات الدخول منافذ إىل احلجاج وصول منذ  املهمة

ــوانيء ــذ واملــ ــة واملنافــ ــث  ؛ الربيــ ــع حيــ ــو تضــ  زاتااجلــ

 ســهولة تضــمن خطــة األخــرى الــدوائر مــع وبالتنســيق

 مهمـة  تبـدأ  ثـم  املهمـة،  إجنـاز  وسرعة الدخول إجراءات

 من العربات حركة على بالسيطرة الطرق وأمن املرور

 املقدسـة  املشـاعر  وبني املنورة واملدينة املكرمة مكة وإىل

 من اآلالف عشرات - اهلل أيدها - الدولة تكلف حيث

 هـو   األكـرب  التحـدي  ولكـن  ؛ املهمـة  هلـذه  املـرور  رجال

 انتهاز دو  واحليلولة وأعمارهم ومذاهبهم لغاتهم اختالف مع احلشود هذه مع التعامل كيفية

 إليديولوجيات والرتويج السموم وبث هداًما بعضها يكو  قد واجتهادات أفكار لتسويق التجمع هذا

 : التالية طواتاخل تتخذ املهمة هذه ولتنفيذ ؛ سلطا  من بها اهلل أنزل ما

 هلـذه  املبكـر  واالستعداد التخصصات مجيع يف األمن رجال من ومدربة كافية أعداد حشد -

 .  املهمة

 .  احلاجة عند للتدخل واالستعداد اخلاصة الطوارئ قوات جتهيز -

 فخر منظومة اهلل بيت حجاج خدمة:  السعودي األمن
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 لضما (  عامة ومباحث عامة استخبارات)  الدولة أمن أجهزة قبل من حمكمة خطط وضع -

 .أجندتها لتنفيذ اجلموع داخل املندسة للفئات فرصة إعطاء وعدم احلجاج أمن

 املكرمة، مكة حول مبناطق تتواجد الوطين واحلرس املسلحة القوات من مساندة قوات إجياد -

 قدرة خارج عليها السيطرة تكو  بأعمال فئة أي قيام حاالت يف احلاجة عند التدخل مهمتها تكو 

 .  اهلل قدر ال الكوارث حالة يف أو األمن قوات

 واآلالت القوات وحشد  اخلطط وضع -

 عليه والسيطرة احلريق وقوع ملنع الالزمة

 . اهلل قدر ال حدوثه عند

ــيق ولضـــــما  - ــف بـــــني التنســـ  خمتلـــ

 هيئات شّكلت احلج أمن بها املناط اجلهات

 موســم انتهــاء مــن عملــها يبــدأ ومراكــز

 ووضع ومعاجلتها السلبيات لدراسة احلج

 . القادم للموسم اخلطط

 بأحدث جهز الذي والسيطرة القيادة مركز به يقوم الذي الدور نغفل ال كما:  العديلي وتابع

 البالغات ومترير املوقف ملتطلبات االستجابة لسرعة  املدربني واألفراد واملراقبة االتصال أجهزة

  ممكن وقت بأسرع املطلوب للمكا  اخلدمه وتوجيه ، القرار ملتخذ بأول أول املعلومات ونقل

 كـامريات  بأحـدث  واالختناقـات  التجمعـات  ومراقبـة  السري حركة على السيطرة لكذ يف مبا

 مــن وطنيــة كفــاءات وبإشــراف املراقبــة

 .  التخصصات خمتلف

 املنصف املراقب إ :  بـ قوله العديلي وختم

 بعـد  عام األمنية اخلدمات تطور يالحظ

ــالرغم عــام ــاد مــن ب  احلجــاج  أعــداد ازدي

 ينعكس مما باملنطقة األوضاع واضطراب

 بعــض  يف احلجــيج تصــرفات علــى ســلبًا

 اململكـة  أبناء من املخلصني الرجال وجهود األمر والة حبكمة ثم اهلل من بفضل ولكن ؛ املواسم
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العربية السعودية   اململكة بقدرة املشككني دعاوي رغم احلج موسم جناح يتم ومدنيني عسكريني

 . املهمة هذه أداء على

 :  مسـؤول   مصدر أمـين  ذكر جانبه ومن    

 بعــد مباشــرة احلــج ملواســم االســتعداد يــتم

 مجيع مراجعة ويتم السابق العام حج نهاية

 الالزمـة  التدابري وأخذ واملالحظات الثغرات

 القادمـــة األعــوام  يف تكرارهـــا عــدم  لضــما  

 اخلــدمات حيســن أ  ميكــن مــا كــل ورصــد

 األمنيـة  االحتياجـات  مـن  الـرمحن  لضيوف

 احلـج  جلنـة  خـالل  من وذلك  واللوجستية

 القطاعـــات كافــة  مــن  تشـــكل الــيت  العليــا 

 سيدي وبرئاسة واملساندة واخلدمية األمنية

 أمري مسو برئاسة املركزية احلج جلنة منها جلا  عدة منها وينبثق اهلل حفظه الداخلية وزير

 املشاركة واهليئات والوزارات القطاعات بكافة للحج خمصصة جلا  ويشكل املكرمة مكة منطقة

 . باحلج

 *     اجلنائي األمن دور*

 اجلنائية األمور كافة رصد من يبدأ احلج يف مهما دورا يلعب اجلنائي األمن بأ  :املصدر  وأبا 

 مـن  يـتم  والـيت  والقرائن واألدلة والسوابق اجلرائم بها مسجل جنائية بيانات قاعدة خالل من

 النشـل  حـاالت  وكشـف  الغامضـة  اجلـرائم  وكذلك حدوثها وقت اجلرائم عن الكشف خالهلا

 ورصد احلجاج تفويج تنظيم مثل األخرى احلج أعمال مساندة إىل باإلضافة وغريها والسرقة

 اىل باإلضافة وإرشادهم هلم املساعدة وتقديم واملفقودين التائهني  ومساعدة والنشالني املتسولني

 . اجلمرات ورمي التصعيد حركة تنظيم
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 * األمين اجلهاز منظومات من منظومة والسيطرة القيادة مركز*

 بأحدث جمهزة وهي ١٨٨ املشرتكة األمنية العمليات غرفة يوجد بأنه  :املصدر االمين  وذكر

 تنفيذ ومراقبة امليدانية املراقبة عن مسؤولة وهي فين مستوى أعلى على املدربني واألفراد التقنيات

 ومن عرفات إىل منى من التصعيد خطط

 منــــــى إىل ومنهــــــا مزدلفــــــة إىل عرفـــــات 

 اي ورصـد  اجلمـرات  رمـي  خطـة  وكذلك

 عند فورًا واإلبالغ االزدحام وتاليف حتركات

 خطـة  اعاقـة  اىل يؤدي قد خلل أي حدوث

 وتلقى مشبوهة حتركات اي ورصد احلج

 وغـــري االمنيـــة انواعهـــا بكافـــة البالغـــات

 االختصـاص  جهات إىل وحتويلها األمنية

 . مباشرة

 احلج أنظمة خمالفني بضبط األمنية القوات مبساندة الطرق ألمن اخلاصة القوات تقوم كما

 اململكـة  طـرق  يف املنتشـرة  التفتـيش  نقـاط  طريق عن تصريح وجود عدم مثل املد  نطاق خارج

 املشـاعر  إىل احلجـاج  تفـويج  عمليـات  ومسـاندة  املنـورة  واملدينـة  املكرمـة  مكة إىل املؤدية وخاصة

 املدني الدفاع مثل باملخالفات معنية أجهزة هناك أ  إىل إضافة ، عام بشكل احلج أعمال ومساندة

 والسالمة االمن ادوات وتوفر املشاعر داخل املواقد واستخدام والطبخ املخيمات مبخالفات املعين

 وتباشـر  الزائـدة  األمتعـة  ومحـل  احلجـاج  ونقـل  املروريـة  املخالفـات  خيـ   فيما املرور وكذلك

 احلـج  شـركات  وخمالفـات  احلـج  تصاريح أنظمة خمالفي رصد أيضا االخرى األمنية اجلهات

 . احلجاج وشكاوى

 * احلج يف اإلجرامية العمليات*

 السجالت بيانات قاعدة خالل من اإلجرامية العمليات على التعرف يتم بأنه : االمين  املصدر وأبا 

 واخلصـائ   الغامضـة  واجلـرائم  بـالقرائن  خاصـة  بيانـات  وقواعـد  واملتابعـة  والرصـد  اجلنائيـة 

 بيانات قاعدة يف بياناتها مجيع تسجيل يتم واليت والوجه العني وبصمة البصمة مثل احليوية

 طريق عن واجلوية والبحرية الرببة الدخول منافذ يف احلجاج قدوم عند الوطين املعلومات مركز

 . اجلوازات موظفى
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 بركة احلوشا / اللواء 

 

 *  الرقمية اخلارطة مشروع*

 ويتم  جهة كل اختصاص حسب طبقات عدة من مكونة رقمية خارطة عن عبارة هي: املصدر  قال

 اجلهــات مواقــع معرفــة خالهلــا مــن

 منهــا وتســتفيد املتــوفرة واخلــدمات

ــات ــة اجلهــــ ــدمات يف املختلفــــ  اخلــــ

ــة والتطبيقـــات االلكرتونيـــة  الذكيـ

 موقـع  لتحديد  ،( آمن كلنا)  مثل

 االســتفادة ميكــن وكــذلك املتصــل

 األعمــــال ذكــــاء حتليــــل يف منهــــا

 ذكي بشكل البيانات وحتليل ودراسة

 يف القــرار متخــذي ويســاعد وفعــال

 الوقــــت يف املناســــب القــــرار اختــــاذ

 . وفعال موثوق سريع وبشكل املناسب

 * احلجاج خلدمة احرتافية تقنية وأجهزة أمنية كوادر*

 يف األمـن  بـأ    احلوشـا   بركـة  اللواء أّكد جهته من

ــة ــة اململكـ ــعودية العربيـ ــهد السـ ــورا يشـ ــا تطـ  يف كامًلـ

 وخطـط  العاديـة  اخلطط تشمل اليت األمنية اخلطط

 وزيـر  مـن  املعتمـدة  اخلطـط  هـذه  بأ  مشرًيا ، الطوارئ

 على احلج أعباء تسهيل إىل تهدف اهلل حفظه الداخلية

 شهدت اخلطط هذه وأ  خاصة احلرام اهلل بيت حجاج

 .  املاضية السنوات يف متميًزا جناحا

 أ  اسـتطاعت  األمنية السعودية الكوادر بأ :  مضيًفا 

 الصعاب وتذليل احلرام اهلل بيت  حجاج من األعداد هذه كل أمن بضبط األمنية مهامها حتقق

 موسم يف اخلاصة حاجاتهم كل تأمني مع مناسكهم أداء يف مسريتهم تعوق قد اليت والعقبات

 . احلج
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 استعداد حالة يف تظل أزمات أجهزة تعد  الطوارئ وقوات اخلاصة القوات بأ   :  احلوشا  وأفاد

 احلرس ووزارة السعودية املسلحة القوات ذلك يف وتساندها اهلل قدر ال عارضة حوادث حدوث عند

 باالتصاالت اخلاصة احلديثة األجهزة من أمنية تقنية منظومة هناك أ  إىل باإلضافة. الوطين

 تعد اليت العمليات غرفة يف بدقة تعمل املنظومة هذه ، والكامريات الرقمية والشاشات الالسلكية

 من حتتاجه ما بكل الشريفني احلرمني خادم حكومة وتزودها العامل يف العمليات غرف أحدث من

 احلرام اهلل بيت حجاج خدمة يف أهدافها بتحقيق للقيام وحمرتفة متدربة بشرية وقوات تقنية

 .  وجه أكمل على

 

 .اعادة صياغة التحقيق يف جمال االمين سعادة الدكتورة منى العتييب
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