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المقدمة

ومكــة  العظيمــة،  بأهدافهــا  تعُظــم  العظيمــة  المبــادرات 

مــة منــذ خلــق الســماوات واألرض، ُعّظــم فيهــا البــذل  المعظَّ

والعطــاء؛ بأجــور مبــاركات ال مثيــل لهــا فــي أي بقعــة مــن 

األرض. 

لــذا كان »لمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام« النتــاج المجتمعــي 

والعالمــي القيمــي فــي البلــد المبــارك وقــد بلــغ إجمالــي عــدد 

المســتفيدين مــن المناشــط المتنوعــة منذ نشــأة المشــروع 

مســتفيد  مليــون-  -عشــرين   )20,000,000( مــن  أكثــر 

ومســتفيدة وللــه الحمــد

ويتجــدد هــذا العطــاء المكــيُّ العالمــي وُيســَتدام بفضــل هللا 

القســم  أطلــق  لــذا  المتميــزة  المجتمعيــة  بالمبــادرات  ثــم 

النســائي –هاجــر-  مبــادرة روح التطــوع فــي موســمها الثانــي 

بصــورة متجــددة الســتقطاب الفــرق التطوعيــة التخصصيــة 

لتعزيــز قيــم تعظيــم البلــد الحــرام والمســاهمة فــي تحقيــق 

رؤيــة المملكــة 2030 للعمــل التطوعي والتي تهدف للوصول 

 300000 إلــى   2018-2020 الوطنــي  التحــول  برنامــج  فــي 

متطــوع ســنويًا وتطبيقــًا لمفهــوم القــدوة الحســنة فنكــون 

بذلــك وضعنــا لبنــة فــي بنــاء االنســان فــي أطهــر مــكان وفــق 

الهادفــة  البرامــج  مــن  حزمــة  عبــر  المنطقــة  اســتراتيجية 

علــى مراحــل زمنيــة محــددة وبدعــم مــن مؤسســة الراجحــي 

اإلنســانية.
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فريق العمل

المشرف العام 

د.طالل محمد أبو النور

المجلس االستشاري التنفيذي:

د.ابتسام عبد القادر استنبولي    أ.د.نــزهـــة يــقـــضـــــان الجـــابــري    د.هــنــــــادي مــحـــمــــــد بـحـــــيــري    د.فــائــزة مـحـــمــــــد اللحـــيـــــــانـي                   

أ.د.أفـنــان محــمــــد تلــمـســــاني    أ.د.صـــفـــيـــــة عبــــد هللا بخــيــــت    د.عــائــشــــة محـــمـــــد الـحــــــربـي

د. إيمان عبد الرحمن مغربي
مستشارة في المجال التعليمي والثقافي

د. ألطاف أحمد عبد الخالق
مستشارة في المجال الصحي

 د. االء عبد الباسط مليباري
مستشارة في المجال التقني

د. منال أبو بكر خوج
مستشارة في المجال اإلعالمي

 د. مها محمد اللهيبي
مستشارة في المجال االجتماعي

د. هدى صالح الشميمري
مستشارة في المجال االرشادي

 أ. لمياء عبد العزيز بشاوري
مستشارة في المجال التعليمي والثقافي

أ. ندى سليمان العنزي
مستشارة في المجال البيئي

مستشارات مرحلة التهيئة:

المدير العام

أ.سعيد محمد الغامدي
مساعد المدير العام لإلنتاج والمعرفة

أ.عبد العزيز محمد ميمني

مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية

أ.سعود سالم الرحيلي
مدير اإلنتاج

أ.عبد الرحمن طالل أبو النور
مديرة القسم النسائي »هاجر«

أ.منال عبد هللا الجابري

منسقة روح التطوع الثاني

أ.أبرار أحمد مولوي
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فكرة المسابقة:

أهداف المسابقة:

مســابقة رائــدة علــى مســتوى منطقــة مكــة المكرمــة تســاهم فــي بنــاء وعــي المتطوعيــن 

باســتقطاب الفــرق التطوعيــة التخصصيــة النموذجيــة المســتدامة لتعزيــز قيــم البلــد الحــرام 

ــإدارة فريــق مؤهــل.  ونشــر ثقافتــه فــي العمــل التطوعــي والرقــي بخدمــة المجتمــع المكــي ب

1   تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 فــي العمــل التطوعــي لبنــاء االنســان فــي أطهــر مــكان وفقــًا 

الســتراتيجية منطقــة مكــة المكرمــة.

 2   بناء القناعة لدى المتطوعين بقيمة بناء الفرق التطوعية التخصصية المستدامة.

 3   رفع مستوى الوعي للمستفيدين بقيمة األعمال التخصصية التطوعية.

 4   أن تكون المسابقة اللبنة األولى لحاضنات الفرق التطوعية التخصصية المستدامة.

 5   إبرام وتطوير الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

 6   غرس قيم التعظيم في العمل التطوعي.
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مراحل المسابقة:

1 - مرحلــة التســجيل:     تــم اإلعــالن عــن المســابقة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر مقطــع موشــن جرافيــك يوضــح فكــرة 

المســابقة وآليــة المشــاركة، وقــد أتيــح التســجيل عبــر المنصــة االلكترونيــة لمــدة شــهر مــن )1441/1/16هـــ إلــى 1441/2/17هـــ(  تقــدم 

فــي مرحلــة التســجيل 37 فريــق و 33 فــرد ب 70 فكــرة مبــادرة تطوعيــة تخصصيــة.

2 - مرحلة القبول األولي لألفكار:     تم ترشيح 20 فريق متخصص بأفكار متميزة إلى مرحلة التهيئة وفق معايير محددة.

3 - مرحلــة التهيئــة:    عبــارة عــن ملتقــى تدريبــي مكثــف لمــدة 3 أيــام أقيــم فــي قاعــة فوربوينتــس  فــي الفتــرة  )مــن 22 / 2 / 1441هـــ          

إلــى 26 - 27 / 2 / 1441هـــ ( بواقــع 26 ســاعة تدريبيــة وكانــت كالتالــي:

• حفــل التدشــين: أقيــم الحفــل برعايــة 

وكيلــة جامعــة أم القــرى د. ســارة الخولي 

والفــرق  المهتميــن  مــن  عــدد  وحضــور 

التطوعيــة للتعريــف بفكــرة المســابقة 

علــى  تفصيــاًل  والتعليــق  وأهدافهــا 

المجلــس  قبــل  مــن  الالحقــة  المراحــل 

التنفيــذي  االستشــاري 

مــن  الفــرق  تهيئــة  التدريــب:  ملتقــى   •

خــالل تقديــم الــدورات وورش العمل في 

مهــارات العمــل التطوعــي التخصصــي 

وفــق آخــر النمــاذج العملية المســتخدمة 

فــي مجــال تطويــر األفــكار والمقدمــة من 

قبــل مختصيــن ومختصــات. 

• االستشــارات: اتاحــة فتــرة زمنيــة لمــدة 

التهيئــة  يومــي  خــالل  ســاعات  ثــالث 

لتقديــم االستشــارات الالزمــة مــن قبــل 

الفــرق  لدعــم  المرحلــة  مستشــارات 

لمبادراتهــم  روابــط  وإيجــاد  التطوعيــة 

وربطها بالتعظيم وتطوير مشــاريعهم 

المرجــوة  االســتدامة  خــط  فــي  لتســير 

التطوعيــة. الفــرق  مبــادرات  مــن 
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• دورات وورش العمل في ملتقى التدريب:

دورة مكة كلها حرم

د. إيمان عبد الرحمن مغربي 

)1441/2/22هـ( )لمدة ساعتان(

ورشة عمل مهارات تصميم مبادرة 

تطوعية وربطها بالتعظيم

أ. د. أفنان محمد تلمساني

و د. ابتسام عبد القادر استنبولي 

)1441/2/26هـ( )لمدة ثالث ساعات(

مهارات تكوين وإدارة الفريق التطوعي 

التخصصي

د. صالح الدقلة

)1441/2/26هـ( )لمدة ثالث ساعات(

دورة تنفيذ المبادرة ومؤشرات نجاحها

د. ابتسام عبد القادر استنبولي 

نيابة عن د. هنادي محمد بحيري 

)1441/2/27هـ( )لمدة ثالث ساعات(

ورشة الطرق العلمية لتطوير األفكار 

التطوعية

أ. د. نزهه يقضان الجابري 

)1441/2/26هـ( )لمدة ثالث ساعات(

دورة آلية كتابة التقارير

د. فائزة اللحياني

)1441/2/27هـ( )لمدة ساعتان(
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صور من مرحلة التهيئة:
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4 - مرحلــة الترشــيح النهائــي:    تــم عــرض المبــادرات بعــد تطبيــق المســتفاد خــالل مرحلــة التهيئــة فــي جــو مفعــم بالحمــاس 

والهمــة العاليــة لخدمــة مكــة وســاكنيها .. وخضعــت كل المبــادرات للتقييــم مــن قبــل المجلــس االستشــاري التنفيــذي حيــث تــم 

اختيــار عشــرة فــرق تطوعيــة تخصصيــة بنــاًء علــى معاييــر محــددة لينتقلــن لمرحلــة التنفيــذ وتطبيــق مبادراتهــن علــى أرض الواقــع 

وكانــت الفــرق المرشــحة كالتالــي:

فريق أثر التطوعي
بمبادرة وضوئي

فريق تبصرة التطوعي
بمبادرة تبصرة قاصد 

فريق سقيا العطاء التطوعي
بمبادرة وطن أسهل

فريق تطوير التطوعي
بمبادرة مكة تراث التطوع

ك التطوعي
ِ
فريق مكت

بمبادرة قبس تقني من أرض الحرم

فريق بصمة عطاء التطوعي
بمبادرة على الدكة المكية نلعب دوت كوم

فريق تحنان التطوعي
بمبادرة على خطى هاجر

فريق غرس التطوعي
بمبادرة سينما الفكر واإلثراء

فريق ذات النطاقين التطوعي
بمبادرة هدى وهادي

فريق يقظة التطوعي
بمبادرة يقظة القانونية
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5 - مرحلة التنفيذ:

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

وضوئي فريق أثر

ابتــكار مغســلة مبرمجــة ذات تنظيــف 
طريقــة  االبتــكار  هــذا  ويوضــح  ذاتــي 
ســنة  إلحيــاء  الصحيحــة  الوضــوء 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم للوضــوء 
بمقــدار مــد وترشــيد اســتهالك المــاء 

الناشــئ.  الجيــل  ســلوك  لتغيــر 

 مغسلة مبسطة للفكرة
 + نشرة + موشن جرافيك

 تعليم الوضوء

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

4170300

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

تبصرة قاصدفريق تبصرة

اثرائيــة  تعليميــة  مبــادرة  عــن  عبــارة 
ــة الصــم هدفهــا تعليمهــم اآلداب  لفئ
الحــرم  داخــل  والعبــادات  العامــة 
ومنصــة  ارشــادي  كتيــب  خــالل  مــن 
الكترونيــة تحتــوي علــى مقاطــع مرئيــة 

اإلشــارة  بلغــة 

)منصة الكترونية تحوي 10 
فيديوهات مصورة + كتيب 
تبصرة قاصد بلغة اإلشارة 

+ فيلم العطاء + كتيب 
تبصرة بلغة برايل(

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

321827.256

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

مكة تراث التطوعفريق تطوير
عبــارة عــن معــرض يتحــدث عــن تاريــخ 
وســائل  خــالل  مــن  بمكــة،  التطــوع 

مبتكــرة.
أركان تفاعلية

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

21007974

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

 على الدكة المكيةفريق بصمة عطاء
نلعب دوت كوم

تفاعليــة  تعليميــة  لعبــة  تصميــم 
وإنتــاج مقاطــع فيديــو لألطفــال تدعــم 
اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة تغــرس 
واثــراءه  الحــرام  البلــد  تعظيــم  قيمــة 
طفــل  ليكــون  والمهــارات  بالمعــارف 

الحــرام للبلــد  ُمعظــم 

)منصة الكترونية + نشيد 
مكة + 3 العاب محسوسة 

و 3 العاب محاكاة + 
15 لعبة الكترونية تفاعلية(

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

51845000

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

على خطى هاجرفريق تحنان

وهــو عبــارة عــن ملتقــى تربــوي تفاعلــي 
يربــط األم بابنتهــا يســهم فــي غــرس 
الــدورات  خــالل  مــن  التعظيــم  قيمــة 

التفاعليــة واألركان  العمــل  وورش 

)لعبة مكتي + فيديو على 
خطى هاجر (

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

117766050

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

 فريق ذات
هدى وهاديالنطاقين

إلكترونــي  معرفــي  تطبيــق  إنشــاء 
مجموعــة  علــى  يحتــوي  لألطفــال 
مــن التحديــات مبنيــة ومقتبســة مــن 
إلــى  تهــدف  المكيــة،  األربعــون  كتــاب 
والمســموع  المقــروء  اســتيعاب 

الحديــث. لنــص 

)تطبيق هدى وهادي + 
فيلم موشن جرافيك 

في رحاب مكة +مسابقة 
الكترونية لألربعون المكية 

+ دفتر تلوين(

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

530522482
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5 - مرحلة التنفيذ:

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

وطن أسهلفريق سقيا العطاء

تطبيــق يتيــح وصــول االشــخاص ذوي 
االعاقــة وكبــار الســن لألماكــن العامــة، 
باإلضافــة الــى خدمــة آمــر وهــي بوابــة 
بشــكل  ذكيــة  خريطــة  عبــر  تفاعليــة 
مباشــر اثنــاء تواجــد الحــاج أو المعتمــر 
األفــراد  المتطوعيــن  عــدد  لتظهــر 
منــه  والقريبيــن  بالبوابــة  المتصليــن 

فــي نفــس الحــي.

تطبيق وطن أسهل

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

12083000

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

ك
ِ
 قبس تقني منفريق مكت

أرض الحرم

للمكــي  يوميــة خاصــة  إنشــاء مفكــرة 
تربــط محتوياتهــا عــن مكــة بيوميــات 
و  العقــدي  الجانــب  وتشــمل  المكــي، 

والســلوكي.  االجتماعــي 

)منصة الكترونية + نشيد 
مكتك + 13 فييو ومسابقة  
+مفكرة حياة مكية ورقية 

والكترونية(

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

57517513

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

 سينما الفكرفريق غرس
واالثراء

متنقلــة  حافلــة  عــن  عبــارة  وهــي 
قاعــة  علــى  تحتــوي  مكــة  أحيــاء  فــي 
ســينمائية مصممــة بطريقــة احترافيــة 
جذابــة  ورســومات  افــالم  تعــرض 
تشــجع النــشء علــى القــراءة بطريقــة 
مصحــوب  علمــي  وخيــال  مبتكــرة 
القــراءة. ابــداع  بعنــوان  بمســابقات 

)باص السينما المتنقل 
+ سينما ثابتة + 3 أفالم 
موشن جرافيك لألطفال(

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

132041594

 المنتجات المخرجة مننبذة عن المبادرةاسم المبادرةاسم الفريق
المبادرة

يقظة القانونيةفريق يقظة
وربطهــا  القانونيــة  الثقافــة  نشــر 
بخصيصــة األمــن التــي اختــص هللا بهــا 

جهــات. عــدة  باســتهداف  مكــة 

نشرة الدليل اإلجرائي 
 +

3 فيديو موشن جرافيك 

 عدد المستفيدين فيعدد المستفيدين ميدانيًاعدد مرات التنفيذ
الواقع االفتراضي

37001200
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صور من مرحلة التنفيذ:
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6 - مرحلة التقييم :    تم تقييم جميع الفرق بناًء على معايير محددة مقسمة كالتالي:

7 - مرحلــة التكريــم :     برعايــة وكيلــة جامعــة أم القــرى د.ســارة بنــت عمــر خولــي  تــم تكريــم الفرق التطوعية المشــاركة في المســابقة 

 بــدرع روح التطــوع وقــد حصلــت كل متطوعــة علــى وســام التطــوع وشــهادة بالســاعات التطوعيــة وذلــك يــوم الثالثــاء الموافــق

 29 / 3 / 1441هـ في قاعة فيرمونت.

60% مرحلة التنفيذ 30% مرحلة التهيئة 

الفرق الفائزة بالمسابقة

المركز األول

15000 ريال
المركز الثاني

12000 ريال
المركز الثالث

8000 ريال
المركز الرابع

5000 ريال

المركز الخامس مكرر

3000 ريال

المركز الخامس

3000 ريال

أفضل فكرة إعالمية  
جماهيرية 

فريق بصمة عطاءفريق ذات النطاقين فريق تبصرةفريق مكتك

فريق تحنان

فريق يقظة

فريق غرس التطوعي 

مبادرة قبس تقني
مبادرة على الدكة مبادرة هدى وهاديمبادرة تبصرة قاصد من أرض الحرم 

المكية نلعب دوت كوم 

مبادرة على خطى هاجر 

مبادرة يقظة القانونية 

مبادرة سينما االثراء 
والمعرفة

1234

5

5

10% تصويت الجمهور 
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عدد المسجلين في مرحلة التسجيل:

الفرق المرشحة لمرحلة 
التهيئة:

17
فريق

عدد المستفيدين في
الواقع االفتراضي:

124,140,256

التسجيل للفرق:

37 
فريق

الفرق المتأهلة لمرحلة 
التنفيذ:

10
فرق

عدد المنتجات المخرجة من 
المسابقة:

72
منتج

التسجيل الفردي

33
فرد

عدد مرات المبادرات المنفذة 
من الفرق المشاركة:

42
مبادرة

عدد المتطوعات والمتعاونات 
لتنفيذ المبادرات:

250
متطوعة ومتعاونة

األفكار المقدمة:

70
فكرة مبادرة تطوعية تخصصية

 عدد المستفيدين ميدانيًا
من المسابقة:

4178

عدد الجهات الشريكة:

65
جهة

مدة تنفيذ وتقييم المبادرات:

25
يومًا

احصائيات



18

الرعـــاة

رعاة مسابقة المبادرات التطوعية  “ روح التطوع بموسمه الثاني “



مبادرات القسم النسائي
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من عام 1433هـ الى عام 1440هـمبادرات القسم النسائي

مبادرة برامج الفتيات

مبادرة الدورات التدريبية

مبادرة زيارة المرضى في المستشفيات

مبادرة برامج مكي لألطفال

مبادرة الملتقيات العامة

مبادرة االحتفاء بوفد الرحمن

مبادرة تفعيل حقيبة القيم النبوية

مبادرة برامج التطوع

مبادرة حفالت المعايدة

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

577

227

41

614

54

79

406

318

27

60586

8826

1443

60136

4752

15570

195979

      68858

      7292

ــة – إشــراقات  ــم – إشــراقات مكي ثقافــة التعظي
الهــدى – علــى بصيــرة – مكــة عهــد ومثابــة – مكــة 

كلهــا حــرم

“ ثقافــة التعظيــم –يارفيقــة الطهــر – الطهــر فــي 
البلــد الحــرام مدرســة هاجــر – مكــة كلهــا حــرم “

لمسة مواساة

قــول  مكــي   – المتميــزة  المكيــة   – مكــة  أحــب 
حــرم كلهــا  مكــة   – مكــة  قدســية   – وفعــل 

اللقــاءات   – الحــرم  أرض  مــن  قطعــة  داري 
الســنوية – ملتقــى تأهيــل ســفيرة تعظيــم البلــد 

 2  +  1 الحيــاة  نمــط  ملتقــى   – الحــرام 

ضيف الرحمن ضيفي

“ أحب مكة – بحبك ربي احيا ”

روح التطوع 1
) ملتقى – دورات – مبادرات – فرق تطوعية (

عيدنا في حينا أحلى
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مبادرة مسابقات الواقع االفتراضي مبادرة الحمالت التوعوية مبادرة المعارض المتنقلة والثابتة

المنتجات اإلثرائية

المستفيدين من الواقع االفتراضي

اإلصدارات المعرفية

مبادرة المسابقات التفاعلية

االجمالي

العددالعدد العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

المستفيدونالمستفيدون المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

92 46

33

4

25

7

2465

8130254371 8053

50882

1,828,578

132590

      34922

785562

 – للعالميــن  أســوة  لنكــن   – طهرهــا   – الطهــر 
أمــان الدنيــا- هــدى للعالميــن – عهــد ومثابــة – 

مكــة كلهــا حــرم – ســأرقى – علــى بصيــرة 

التعظيم نمط حياة 
تقويم التعظيم الرمضاني - مكة كلها حرم 

ثقافــة تعظيــم البلــد الحــرام – إشــراقات الهــدى 
– العهــد – نســاء الرســاالت – علــى بصيــرة - مكــة 

كلهــا حــرم – مفتــاح الصــالة الطهــور

معــا نحــو التكافــل األمثــل – نجمــة فــي ســماء الطهــارة – أمــي.. معــا ألصبــح أفضــل 
مكــي – بيتــي قطعــة مــن أرض الحــرم – األربعــون المكيــة – دليــل الطالبــة المعظمــة – 

مكــي قــول وفعــل – نســاء الرســاالت 
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الجهات الشريكة

جامعة أم القرى

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
)مكتب التوجيه واإلرشاد(

المكاتب التعاونية للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات

الجمعية الخيرية لتحفيظ القران

ذات النطاقين

 ) السجن العام (

مجمع البلد األمين

مراكز األحياء

مؤسسة كافل لرعاية األيتام

وزارة الصحة
) المستشفيات (

مركز إسعاد

المؤسسة األهلية لمطوفي 
الدول العربية

مركز يسر النسائي

إدارة التعليم

معهد الصديقة 

الخدمة االجتماعية 
) رعاية الفتيات (

الجالية البرماوية

مؤسسة والدة األمير ثامر 
دور الحافظين والحافظات

مجمع اإلمام الذهبي 
) معهد البتول (

الرعاية االجتماعية 
) دار المسنات (

نادي رواء مؤسسة آمنة 
الوقفية ) الباسقات (

مركز المهاجرات

مركز التأهيل الشامل لذوي 
االحتياجات الخاصة

جمعية أم القرى النسائية

معهد ومركز ملتقى الرواد

حمالت حجاج الداخل






