
تحديات االبتكار

تنظيمراعي التحدي



مقدمة

ميل  إن رحلة ضيف الرحمن ليست مقتصرة على وجوده في المشاعر المقدسة وحسب، بل  تتدلدذ كللت لتشلتم  عللى ج

ا، وةةلرا  ي ميلة  افلة  محطات الرحلة، منل  لحةلة وللولل اللى ايراضلي المقدسلة يداي الورتىلة وحتلى عودتلل سلالم 

دالجة ةقلا  التوالي  في تجربة الىيف فأةل من المهم أن تتم مراعاة جمي  جواةب الرحلة، والولول لحلول فدالة لسد وم

ملر فلي أحلد ل ا شار نا بإتجاد حلول مبتكرة ورتادتة تسا م في تحسين تجربلة الحلاو والمدت. ايلم في رحلة الحج والدمرة

:التحدتات التالية

.توفير  افة المدلومات المتدلقة برحلة الحج والدمرة والخدمات المقدمة لىيوف الرحمن1.

.تطوتر الخدمات المقدمة ل وي االحتياجات الخالة والمسنين2.

.ارشاد التائهين والموقودتن في مواسم الحج والدمرة3.

.الحد من ضياع ايمتدة والمتدلقات الشخصية بىيوف الرحمن4.

.تسهي  ةق  ايمتدة الخالة بىيوف الرحمن5.

.تقدتم خدمات اعاشة متنوعة وكات جودة عالية6.

.التخلص من تكدس النواتات في المشاعر المقدسة7.

:  الوصف



الرحمنلضيوفالمقدمةوالخدماتوالعمرةالحجبرحلةالمتعلقةالمعلوماتكافةتوفير

:وصف التحدي

ى ايراضي حيث تص  ضيف الرحمن ال. المدلومات للرحلة بسبب ضدف في ادخال المدلومات بالطرتقة الصحيحةتوفير عدم 

.المقدسة و و غير ملم برحلة الحج او الخدمات المقدمة لل فيها

:الفئة المستفيدة

.ضيوف الرحمن

:الجهات المسؤولة

.وزارة الحج والدمرة1.
.شر ات الحج الدمرة2.

:المرحلة من رحلة الحاج

.الرحلةعند الولول وخالل  ام  



والمسنينالخاصةاالحتياجاتلذويالمقدمةالخدماتتطوير

:وصف التحدي

فرة حيث من أن الخدمات المتو. بمتدلقاتهمضدف الخدمات المقدمة ل وي االحتياجات الخالة والمسنين، وقلة اال تمام 

.تصدب فيها الحصول على الراحة التامة لهم مما تؤدي الى لدوبة في تأدتة المناست والمشي لمسافات بديدة

:الفئة المستفيدة

.ضيف الرحمن الكبير في السن وكوي االحتياجات الخالة

:الجهات المسؤولة

. وزارة الحج والدمرة1.

.شؤون رئاسة الحرمين2.

:المرحلة من رحلة الحاج

. ام  الرحلة



والعمرةالحجمواسمفيوالمفقودينالتائهينارشاد

:وصف التحدي

.تؤدي ضدف االرشاد وعدم االلمام بلغة ضيف الرحمن الى  ثرة حدوث حاالت الىياع بين الحجاو والمدتمرتن

:الفئة المستفيدة

.ضيف الرحمن

:الجهات المسؤولة

. وزارة الحج والدمرة1.

.شر ات الحج والدمرة2.

.الكشافة3.

:المرحلة من رحلة الحاج

. ام  الرحلة



الرحمنبضيوفالشخصيةوالمتعلقاتاألمتعةضياعمنالحد

:وصف التحدي

اعر تدتبر ايمتدة من الىرورتات في رحلة الحاو والمدتمر وال ي تدتبر الجزي اي بلر الل ي ترافقلل  لول رحلتلل فلي المشل

ول من تداةي الكثير من الحجاو والمدتمرتن من ضياع ايمتدة في أما ن متورقة خالل الرحلة أو تأخر ا في الول. المقدسة

.  المطار وعدم وجود  رتقة موحدة مدروفة السترجاع الموقودات

:الفئة المستفيدة

.ضيف الرحمن

:الجهات المسؤولة

. وزارة الحج والدمرة1.

.شر ات الحج والدمرة2.

. يئة الطيران المدةي3.

:المرحلة من رحلة الحاج

.عند الولول وخالل  ام  الرحلة



الرحمنبضيوفالخاصةاألمتعةنقلتسهيل

:وصف التحدي

اعر تدتبر ايمتدة من الىرورتات في رحلة الحاو والمدتمر وال ي تدتبر الجزي اي بلر الل ي ترافقلل  لول رحلتلل فلي المشل

ن وكوي تداةي الكثير من الحجاو والمدتمرتن من لدوبة ةق  وحم  ايمتدة لمسافات بديدة خصولا لكبار الس. المقدسة

.  االحتياجات الخالة

:الفئة المستفيدة

.ضيف الرحمن

:الجهات المسؤولة

. وزارة الحج والدمرة1.

.شر ات الحج والدمرة2.

.أماةة الدالمة المقدسة3.

:المرحلة من رحلة الحاج

.الرحلةعند الولول وخالل  ام  



عاليةجودةوذاتمتنوعةاعاشةخدماتتقديم

:وصف التحدي

دتبلر ملن أ لم تدتبر توفير ايغ تة بالجودة المناسبة من االحتياجات ايساسية التي تصاحب التنةيم لموسم الحلج، حيلث ت

. ىيوف الرحمنالتحدتات الرئيسية قلة أما ن بي  الطدام وعدم تنوع اي دمة بحسب الدادات والبيئات الغ ائية المختلوة ل

:الفئة المستفيدة

.ضيف الرحمن

:الجهات المسؤولة

.أماةة الدالمة المقدسة1.

.جمديات حوظ الندمة2.

.شر ات الحج3.

.متدهدي اإلعاشة وشر ات التموتن4.

:المرحلة من رحلة الحاج

.المشاعر المقدسة



المقدسةالمشاعرفيالنفاياتتكدسمنالتخلص

:وصف التحدي

بة اي بر من   ه شكلت قوارتر المياه وبقاتا الطدام النس.تدد إدارة النواتات من أبرز التحدتات التي تصاحب تنةيم موسم الحج

. النواتات، حيث تشك  تكدسها تلوثا بصرتا تؤدي الى اةزعاو الحاو في المشاعر المقدسة

:الفئة المستفيدة

.ضيف الرحمن

:الجهات المسؤولة

.أماةة الدالمة المقدسة1.

. داةة2.

.وزارة الحج والدمرة3.

.البلدتة4.

:المرحلة من رحلة الحاج

.المشاعر المقدسة



شكًرا

تنظيمراعي التحدي
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