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 التعليمات التوعوية

 تعليمات عامة:

 توعية الحجاج بضرورة التفرغ التام ألداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله. -1

الحجاج بحظر إنتاج أو توزيع أي مطبوعات أو مواد إلكترونية إال بعد موافقة وزارة اإلعالم عليها، وتوعيتهم توعية  -2

 بالتعليمات املنظمة الستخدام اللوحات التعريفية واإلرشادية واملطبوعات بكافة أنواعها على مساكن الحجاج.

اسية وغيرها التي تصرف حجاج بيت هللا الحرام عن العبادة . توعية الحجاج باجتناب إقامة التجمعات ذات األهداف السي3

 وأداء النسك، كعقد الندوات واالجتماعات واألعالم والكتب تحت أي مسمى كان ومهما كانت األسباب.

توعية الحجاج بعدم تسييس موسم الحج أو القيام بأعمال أو تصرفات تعكر األجواء  يجب على بعثات الحج على مكاتب -4

نية لهذه الشعيرة الدينية العظيمة، وبأن حكومة اململكة العربية السعودية لن تتهاون أبًدا في هذا الشأن، وأن الروحا

الجهات األمنية لديها تعليمات مشددة بمنع وإيقاف أي سلوك أو نشاط حركي يهدف إلى املساس بأمن وراحة وسالمة 

 الحج والحجاج.

قدومهم بعدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع األصوات، أو ممارسة توعية الحجاج والتأكيد عليهم قبل  -5

الطقوس املذهبية في املسجد الحرام أو املسجد النبوي الشريف، أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احتراًما لقدسية 

 الحرمين الشريفين.

يرات العادية أو التلفزيونية أو غيرها داخل الحرمين توعية الحجاج والتأكيد عليهم قبل قدومهم بعدم التصوير بالكام -6

الشريفين، ملا يسببه ذلك من تشويش وإثارة كثير من مشاعر مرتادي الحرمين الشريفين، وأنه في حال مخالفة هذه 

 التعليمات، فإنه يحق للجهات األمنية مصادرة املادة وآلة التصوير إن لزم األمر.

بين بالقدوم إلى اململكة العربية السعودية بعقوبات جرائم املخدرات )تهريب، حيازة، تعاطي، توعية الحجاج وإفهام الراغ -7

حمل( والتنبيه عليهم وتحذيرهم من جلب املخدرات أو املحظورات أًيا كان نوعها ومسماها، وستطبق بحق من يضبط 

 كة العربية السعودية بهذا الشأن.معه ش يء من هذه املواد املخدرة أو املحظورة ما تقض ي به األنظمة في اململ

توعية الحجاج بالتعليمات واإلرشادات املتصلة ببرنامج تفويج الحجاج لرمي الجمرات مثل: عدم اصطحاب األطفال،  -8

 وعدم حمل األمتعة أو استخدام الكراس ي املتحركة أثناء التوجه للجمرات.

للخطة والبرنامج الزمني املعتمد لذلك وااللتزام بالجداول الزمنية توعية الحجاج ببرامج التفويج في جميع مراحله وفًقا  -9

  املحددة لخروجهم من مخيماتهم إلى جسر الجمرات.
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التقيد وااللتزام بأنظمة اململكة العربية السعودية فيما يتعلق ببرامج األمن والسالمة فيما يخص حركة الحجاج في  -10

رق املخصصة لذلك، ووفًقا للبرامج والخطط التي أعدتها الجهات األمنية ذات املشاعر املقدسة من خالل املسارات والط

 العالقة.

توعية الحجاج بتعليمات األمن والسالمة التي تحظر حيازة أو استخدام الغاز في الطهي طول فترة إقامتهم في املشاعر  -11

ريف بجوانب السالمة من الحرائق في مساكن املقدسة، وإعداد النشرات واملطويات اإلرشادية والبرامج التوعوية للتع

 الحجاج املستأجرة بمكة املكرمة واملدينة املنورة وفي مخيماتهم باملشاعر املقدسة.

توعية الحجاج قبل قدومهم إلى األراض ي املقدسة باملحافظة على أوراقهم الرسمية، والنقود، واألشياء الثمينة في  -12

الشركة أو الوكالة السياحية أو أمين الفوج  الحجاج أو مكتب شؤونن الحجاج أو لدى صناديق األمانة املتوفرة في مساك

 أو لدى مؤسسة الطوافة املعنية أو املؤسسة األهلية لألدالء واستالم ما يثبت حفظها لديهم.

حركة السير توعية الحجاج بأهمية الحفاظ على سالمتهم أثناء سيرهم في الشوارع والطرقات العامة، وعدم إعاقة  -12

والخدمات العامة في مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، من أجل تمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم دون 

 تأخير.

توعية الحاج بضرورة ارتداء أسورة املعصم التعريفية )أو البطاقة الشخصية( التي تسلم لكل حاج وتوضح بياناتهم  -14

 زمة.واملعلومات الصحية الال 

توعية الحجاج بعدم االفتراش بجوار املسجد الحرام واملسجد النبوي الشريف والساحات املحيطة بهما، أو في الشوارع  -15

وامليادين سواٌء في املدينتين املقدستين أو في املشاعر املقدسة )عرفات، ومزدلفة، ومني( أو في الطرق والساحات املحيطة 

 ؤدية إليها.بمنشأة الجمرات والشوارع امل

توعية الحجاج بأهمية املحافظة على النظافة في املدينتين املقدستين واملشاعر املقدسة والتأكيد عليهم بعدم إلقاء  -16

 املخلفات إال في األماكن املخصصة لها.

في مكة املكرمة  توعية الحجاج باملحافظة على املياه وعدم إهدارها في الشوارع والساحات املحيطة بالحرمين الشريفين -17

 واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

 توعية الحجاج بعدم الشراء من الباعة املتجولين وتفادي األطعمة املكشوفة أو مجهولة املصدر. -18

توعية الحجاج بعدم حمل )الحبال والسكاكين واملواد السائلة واملعاجين( داخل الطائرات التي تقلهم إلى األراض ي  -19

  ة أو عند مغادرتهم جًوا وفًقا لتعليمات الطيران املدني.املقدس

 

2 



 

 

 

 

توعية الحجاج بوجود رسائل توعوية مقدمة عبر اللوحات اإللكترونية باملشاعر املقدسة، ووسائل التواصل االجتماعي،  -20

 والهواتف املحمولة التي تتضمن حاالت الزحام في الطرق املؤدية ملنشأة الجمرات أو في الحرم املكي الشريف.

لنسك وفًقا للطرق السليمة التي تراعي الصحة والسالمة ونظافة توعية الحجاج بأهمية الحلق والتقصير عند إتمام ا -21

 البيئة وفي املواقع املخصصة لذلك.

توعية الحجاج واتخاذ اإلجراءات التي من شأنها تقليص زمن بقاء الحجاج في مسجد ميقات ذي الحليفة باملدينة املنورة  -22

والتيسير، كأن يغتسل الحاج ويرتدي اإلحرام في السكن  عند توقفهم لعقد نية اإلحرام مستفيدين من الرخص الشرعية

 ثم ُيقتصر التوقف في امليقات للصالة وعقد نية اإلحرام.

توعية الحجاج بمواقع سكنهم والعناوين بشكل تفصيلي بحيث يعطى لكل حاج عنوان سكني مكتوب بشكل واضح لكي  -23

 يستدل على الوصول للسكن بكل يسر.

 ية:و التوعآلية إعداد البرامج 

إعداد برامج التوعية والتي تشمل التوعية الدينية والتوعية بتعليمات السالمة، والتوعية بأنظمة اململكة العربية  -1

 السعودية، والتوعية ببرامج تفويج الحجاج، والتوعية البيئية.

 تزويد وزارة الحج والعمرة بالبرامج التوعوية لتقييمها وإبداء املالحظات عليها. -2

تعيين أحد أعضاء املكتب املتخصصين في البرامج التوعوية للتنسيق مع املسؤولين بوزارة الحج والعمرة واملؤسسات  -3

األهلية للطوافة بمكة املكرمة واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة قبل قدوم الحجاج من أجل املتابعة واملشاركة 

 حج والعمرة لجميع مكاتب شؤون الحجاج.في دورات التوعية التي تعقدها وزارة ال

 عمل البرامج التوعوية للحجاج في بالدهم وقبل قدومهم للحج. -4

تزويد وزارة الحج والعمرة بما يثبت قيام الجهات املعنية بشؤون الحج في الدول التي يقدم منها الحجاج بتقديم هذا النوع  -5

 من البرامج التوعوية.

 الحجاج واملنظمين: تعليمات عامة ملكاتب شؤون

 االستفادة مشروع اململكة العربية السعودية لإلفادة من لحوم الهدي واألضاحي. -

تنظيم حركة خروج الحجاج من مخيماتهم إلى منشأة الجمرات والعودة منها، وفًقا ملا يوضحه الفلم التوعوي الذي أعدته  -

عقد للحجاج في بالدهم وزارة الحج والعمرة باململكة العربية السعودية وبث ماد
ُ
ة ذلك الفلم أثناء الدورات التوعوية التي ت

 وعبر القنوات التلفزيونية الرسمية والقنوات الفضائية املتاحة وخالل رحالت الطيران.
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ع بطاقة بيانات تعريفية واضحة على كل قطعة من أمتعة الحجاج الخاصة حتى يسهل االستدالل عليها عند فقدانها وض -

 إلعادتها ملن تخصه.

العمل باإلجراءات املطلوب عملها في حال فقد أحد الحجاج لجواز سفره من خالل التنسيق املباشر مع مؤسسة الطوافة  -

 املعنية.

 والخيام العشوائية بجوار املباني املستأجرة.عدم بناء الصوالين  -

 عدم الطهي داخل املباني إال في األماكن املخصصة، مع عدم إغالق مخارج الطوارئ أو التخزين في املبنى. -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 


