
	

السعودیة تخدم الحجاج باستخدام التقنیة واإلعالم الرقمي   
ملیون مسلم من حول العالم إلى مكة ألداء مناسك الحج، أحد أركان  2.35في موسم الحج لھذا العام، قدم 

اإلسالم الخمسة.  

تشیر بعض التقدیرات إلى أنھ سیتواجد ستة أشخاٍص في المتر المربع  الذي، والمذھلة لھذا العددكثافة لل نظراً 
 وعجمحركة و رومرسالسة وتیسیر  فریدة بضمان السعودیة بمسؤولیةالمملكة العربیة طلع ضت، الواحد

ووسائل التواصل، من أجل ذلك تسخر أحدث التقنیات والسبل الھندسیة لتوسیع النطاق األمني، ولحجاج، ا
.والنقل، واإلقامة، والخدمات الصحیة  

كما ھي العادة في كل عام، فإن المملكة ترخص لعدد معین من حمالت الحج في وقت مبكر قبل بدایة الموسم 
لحجاج إلى المملكة عن طریق تخطیط رحلتھم في الوقت المناسب، حیث یصل أغلب اللسماح للحجاج ب

.بصاالت مخصصة للحجاجین ُجھّزالم رة،جدة والمدینة المنومطاري   

ً للسیطرة على األوبئة تقمركز 15وزارة الصحة السعودیة  وحضرت المداخل الرئیسیة،  علىع اً صحیا
وتعمل على مدار الساعة، وھي مجھزة بالطواقم الطبیة والعالجات المناسبة، وحسب معلومات أوردتھا 

. حجاج في ھذا العام قبل بدایة الموسمعملیة جراحیة مجانیة لل 2100إجراء أكثر من  وزارة الصحة فقد تم  

ً  وتمییز حاالت اإلعیاء، وتجنب الحوادثسالمة الحجاج وتقلیص حاالت االفتراق، على ل الحفاظ شكوی  تحدیا
استحدثت المملكة العربیة السعودیة أساور تعریف  حیث، ةلتكنولوجیلحلول ایتم مواجھتھ اآلن با كبیراً 

، وھي الحجاج بمواقیت الصالةإلكترونیة لجمیع الحجاج  في إطار حملتھا لضمان أمنھم، وستنبھ ھذه األساور 
عدة لغات إلرشاد مالیین الحجاج غیر كما تم أنھا تدعم مقاومة للماء ومعززة بنظام تحدید المواقع العالمي، 

معلوماٍت شخصیة على ھا ئاحتوا فھي لعربیة خالل شعائر الحج، أما المیزة األھم لھذه األساور،المتحدثین با
ن باألمراض.یعایة، والتعرف على الحجاج المصابما یسمح لسلطات الحج بتقدیم الر، موطبیة  

عالي التدریب أمني ألف عنصر  17بنحو  االستعانة تماألمنیة الصارمة للمملكة،  االستعدادات وضمن
لى إ ، إضافج وتوفیر أعلى معدالت األمان لھمعربة متطورة بھدف ضمان أمن الحجا 3000بـ مدعمین 

یعملون على حمایة الحجاج، مزودین ببرامج للتعرف على الوجوه،  رجل أمنألف  100 نشر أكثر من
.وأجھزة كامیرا  

لسعودیة، حیث عملت المملكة على تسخیر التقنیات لمملكة العربیة اویعد التواصل مع الحجاج أولویة قصوى ل
وتیسیر تحركاتھم خالل رحلتھم  جموعتواصل الرقمي لتحسین إدارة الووسائل التواصل االجتماعي، وال

الممتدة لخمسة أیام، إذ ترسل وزارة الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد رسائل نصیة منتظمة للحجاج 
بلغتھم إرشادیة ات الواجب اتباعھا في شعائرھم المقدسة، إضافة إلى معلومات یومیاً، إلرشادھم نحو االجراء

ضیوف حتیاجات اعشرات اللغات مما یسھم في تلبیة األم، كما أن فریق الحج المنتشر على األرض یتحدث 
.الرحمن  

رةً على تتعاون وزارة الثقافة واإلعالم مع موقع "یوتیوب" لبث شعائر الحج مباشوباإلضافة على ذلك، 
ً بشكل وثیق مع "جوجل" و"أي تونز" و"تویتر" و"فیسبوك" إلنشاء تطبیقات  تتعلق موقعھا، وتعمل أیضا



	

 Hajj2017.org المنصتین الرقمیتین السعودیة العربیة بالمملكة واإلعالم الثقافة وزارة أطلقتكما  ،بالحج
 المعلومات واللقطات التي یشاركھا الحجاج من مزید والتي فیھا SaudiWelcomesTheWorld.orgو

.العالم أنحاء جمیع في اإلعالم ووسائل الجماھیربشكل مباشر لیراھا   

استخدام أحدث تقنیات  بفضل ھذا العصر،، وفي الشعائر الدینیة التي تشد إلیھا الرحالالحج من أقدم یعد 
  .، أصبح الحج أكثر یسراً وأمناً وسالمةوالعشرینحادي القرن ال

- -انتھى  
لتواصل اإلعالميا  

 
لالستفسارات، یمكن لوسائل اإلعالم التواصل مع:  

 
مركز التواصل الدولي، وزارة الثقافة واإلعالم، المملكة العربیة السعودیة،   

  3535 839 53 966+ھاتف: 
cic@moci.gov.saبرید إلكتروني:   

@CICSaudiأو المتابعة عبر تویتر:   
 

 

 

 

 

 


