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والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع

بـــنـــاء  فــــــي  الــــســــيــــاحــــة  تــــســــاعــــدنــــا  يــــمــــكــــن أن 
أنــحــاء  فــفــي جــمــيــع  أفــضــل للجميع،  مستقبل 
السياحة مــصــدًرا رئيسًيا  الــعــالــم، يعد قطاع 
لــلــتــوظــيــف، حــيــث يـــدعـــم الـــعـــديـــد مـــن مــايــن 
الوظائف ويدفع االقتصاديات إلى األمام على 

الصعيدين املحلي والوطني.
ــاواة  ــمــــســ ــلــ ــفــــســــه إنــــــــه حـــــافـــــز لــ فــــــي الــــــوقــــــت نــ
ـــن، حــيــث  ــاكـ والــشــمــولــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن األمــ
تــتــيــح الــعــمــالــة الــســيــاحــيــة لــلــنــســاء والــشــبــاب 
والــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي املــجــتــمــعــات الــريــفــيــة 
فـــرصـــة إعـــالـــة أنــفــســهــم وأســــرهــــم واالنــــدمــــاج 

بشكل أكبر في املجتمع األوسع.
إن اإلمـــكـــانـــات الــحــقــيــقــيــة لــلــســيــاحــة كــمــصــدر 
ــلـــوظـــائـــف وكـــمـــحـــرك لـــلـــمـــســـاواة والــتــنــمــيــة  لـ
املستدامة هي فقط ما يتم تحقيقها، وتوفير 
فـــرص الــعــمــل الـــائـــق واملــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 
املهارات املهنية هي في قلب هذا األمر، كما أن 
حسن اإلدارة سيشمل النمو املستمر لقطاعنا 
بفرص ال حصر لها ويسمح للسياحة بالوفاء 
العاملية بحيث ال  بمسؤوليتها االجتماعية 

تترك أحًدا وراءها.
لــيــس هـــنـــاك نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي أو اجــتــمــاعــي 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــرد فــــي عــــزلــــة، لــ ــفـ ــنـ أو بــــشــــري مـ
تــعــمــل الـــحـــكـــومـــات وأصــــحــــاب املــصــلــحــة مــن 
الــعــام والــخــاص بشكل متزايد مًعا  القطاعن 
السياحة بطريقة مسؤولة ومستدامة  إلدارة 
ولــضــمــان تــحــقــيــق إمــكــانــاتــهــا الــهــائــلــة بشكل 

صحيح.
ــديـــدة عــلــى  مــثــلــمــا تــعــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـ
ــافـــر بــــهــــا، فــإنــهــا  ــقـــة الــــتــــي نـــسـ تــغــيــيــر الـــطـــريـ
التي نعمل بها، وتقود  الطريقة  ــا تغير 

ً
أيــض

السياحة الطريق في تزويد العمال باملهارات 
فــي وظائف  إليها  الــتــي يحتاجون  واملــعــارف 

الغد.
إن تبني هذه الروح اإلبداعية، بما في ذلك من 
خــال الــتــعــاون الــفــعــال مــع الــشــركــاء فــي قطاع 
التكنولوجيا واألوســـاط األكاديمية سيؤدي 

إلى خلق وظائف أكثر وأفضل.
بينما نحتفل باليوم العاملي للسياحة، دعونا 
التحويلية للسياحة معا،  القوة  نتعرف على 
ــدرك إمـــكـــانـــات الــســيــاحــة لــبــنــاء  ــ يــمــكــنــنــا أن نـ

مستقبل أفضل وأكثر مساواة.

زوراب بولوليكا شفيلي

األمن العام ملنظمة السياحة العاملية

الــقــطــاع االقــتــصــادي األكثر  يعتبر قــطــاع السياحة 
مرونة، حيث يحقق معدل نمو سنوي مقداره 4%، 
ويتيح %10 من إجمالي الوظائف عامليا، ويتخطى 

تلك النسبة في القطاعات الشريكة األخرى.
الــيــوم يحتفل العالم بــيــوم السياحة العاملي تحت 
ــة والــــوظــــائــــف: مــســتــقــبــل أفــضــل  ــاحـ ــيـ شـــعـــار »الـــسـ
لــلــجــمــيــع«، وهـــو الــشــعــار الـــذي يــتــنــاغــم مــع رؤيتنا 
لــقــطــاع الــســيــاحــة فـــي قــطــر. نــعــمــل بــاســتــمــرار على 
تطوير سياستنا وبيئة العمل السياحية بالتعاون 
مع شركائنا من القطاعن الحكومي والخاص، بما 
يساهم في صناعة فــرص العمل وتحقيق التنمية 
السياحية املــســتــدامــة وجـــذب االســتــثــمــار إلــى قطر. 
ويــعــتــبــر قـــطـــاع الــســيــاحــة الـــقـــطـــري، قــطــاعــا واعــــدًا 
بالنسبة للمستثمرين ورواد األعمال حيث يتمتع 
القطاع بمعدالت نمو ثابتة وصلت إلى %11 خال 
ــهـــر تــقــريــر الــتــنــافــســيــة  شــهــر أغــســطــس 2019. وأظـ
السياحية الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي 
مؤخرًا وجود قطر في املركز األول إقليميا والثامن 
عامليا على مؤشر بيئة العمل، بما يساهم في جذب 

فرص االستثمار املحلي والعاملي.
لـــقـــد شـــهـــد الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي تــــطــــورًا ســـريـــعـــا مــع 
تحقيق إنــجــازات بــارزة في قطاع سياحة الرحات 
البحرية، وفعاليات األعمال، والسياحة الرياضية، 
لـ 2022 ومــا بعدها، ستكون هناك  ومــع التحضير 
العديد من فرص االستثمار املتاحة والتي سينتج 
ــــاآلالف فـــي مـــجـــاالت الــضــيــافــة  عــنــهــا فــــرص عــمــل بــ
وتجارة التجزئة واألغذية واملشروبات واملواصات.
املــواهــب والــكــفــاءات  لتلبية احتياجات القطاع مــن 
ــلـــق املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة عـــدة  املـــــدّربـــــة، أطـ
مــبــادرات تدريبية وتعليمية، مثل برنامج تدريب 
وتــرخــيــص املـــرشـــديـــن الــســيــاحــيــن، والـــتـــعـــاون مع 
منظمة الــســيــاحــة الــعــاملــيــة وجــامــعــة IE فــي إطــاق 
أول أكاديمية سياحية رقمية في العالم، كما ندعم 
شـــراكـــتـــنـــا مــــع مــخــتــلــف املـــؤســـســـات مـــثـــل حــاضــنــة 
قطر لألعمال، وبنك قطر للتنمية، ومعهد جسور، 
وجامعة ستندن، وجامعة حمد بن خليفة، وغيرها 
من املؤسسات القطرية لتدريب العاملن في قطاع 

السياحة ودعم رواد األعمال.
نحن ندعو كل األفــراد العاملن في قطاع السياحة 
في قطر، وغيرهم من املهتمن بصناعة السياحة، 
لاستفادة من هذه املنصات التعليمية والتدريبية 
وتزويد أنفسهم باألدوات الازمة للنجاح والتطور 

والنمو.

سعادة / أكبر الباكر

أمن عام املجلس الوطني للسياحة
 الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية القطرية

يحتفل العالم في 27 سبتمبر من 
العاملي للسياحة،  كل عام باليوم 
ــتــــي تـــقـــودهـــا  مــــع االحــــتــــفــــاالت الــ
العاملية، بهدف  منظمة السياحة 
تعزيز الوعي بن املجتمع العاملي 
بــالــقــيــمــة االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقــ
للسياحة واإلسهام الذي يمكن أن 
القطاع في تحقيق أهداف  يقدمه 

التنمية املستدامة.
وجـــاء احــتــفــال الــعــام 2019، الــذي 
اســتــضــافــتــه الــعــاصــمــة الــهــنــديــة 
ــي، تـــمـــاشـــيـــا مــــع تــركــيــز  ــهـ ــودلـ ــيـ نـ
جامعة األمم املتحدة )جناح األمم 
املـــتـــحـــدة لـــلـــدراســـات األكــاديــمــيــة 
املــهــارات  العاملي على  والــبــحــوث( 
والــتــعــلــيــم والـــوظـــائـــف عــلــى مـــدار 
الـــعـــام، حــيــث تـــم االحـــتـــفـــال بــيــوم 
الــســيــاحــة الــعــاملــي لــلــعــام الــجــاري 
تحت شعار »السياحة والوظائف: 

مستقبل أفضل للجميع«.
الــدولــة للسياحة والثقافة  ــر  وزيـ
بــراهــاد سينغ باتيل،  الهند،  في 
: »إن اختيار موضوع 

ً
قــائــا علق 

العام  العاملي لهذا  يــوم السياحة 
ــدًا، ألن السياحة  يــعــد مــنــاســبــا جـ
تـــعـــد قـــطـــاعـــا هــــامــــا يـــحـــتـــاج إلـــى 
ــا أنـــهـــا  ــمــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــمــــل، كــ
لــلــعــديــد من  مــصــدر هـــام للعمالة 

اقتصادات دول العالم«.
وأضـــاف: »السياحة هــي نــوع من 
الــنــشــاط يــمــتــد لــيــشــمــل قــطــاعــات 
 
ً
أخــــــــــرى، فـــبـــالـــتـــالـــى تــــولــــد عـــمـــا
مباشرًا وغير مباشر لألشخاص، 
كما يسمح للوصول سريعا إلى 
ســــوق الــعــمــل لــلــشــبــاب والــنــســاء، 
لذا ال يعد قطاع السياحة محركا 
لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي فــقــط، وإنــمــا 
هو أداة فعالة للحد من الفقر بن 

شرائح املجتمع.
الــــتــــنــــمــــيــــة  أن  نــــعــــتــــقــــد  ونـــــــحـــــــن 
الــــســــيــــاحــــيــــة وتـــنـــمـــيـــة املـــجـــتـــمـــع 
مرتبطتان بشكل مباشر، ونريد 
أن يستفيد السكان املحليون من 
فـــي منطقتهم،  الــســيــاحــة  تــنــمــيــة 
لـــذا يــنــبــغــي أن نــركــز عــلــى تنمية 
الــــــــقــــــــدرات واملـــــــــهـــــــــارات لـــلـــســـكـــان 

املحلين«.

»السياحة«.. نحو وظائف ومستقبل أفضل للجميع
2019 الهند استضافت احتفاالت »السياحة العالمية« باليوم العالمي 



والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع

05
ملحق تصدره  بمناسبة اليوم العاملي للسياحة 

 Sunday 29 September 2019
األحد 30 المحرم 1441 هـ ــ 29 سبتمبر 2019 04

 Sunday 29 September 2019
األحد 30 المحرم 1441 هـ ــ 29 سبتمبر 2019

ملحق تصدره  بمناسبة اليوم العاملي للسياحة 
والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع

ــنـــاعـــة  تـــعـــتـــبـــر الــــســــيــــاحــــة فــــــي قــــطــــر صـ
ولـــيـــدة نــجــحــت خــــال فـــتـــرة وجـــيـــزة في 
ــــي تــحــقــيــق  فـ ــال  ــعــ فــ لـــهـــا دور  ــون  ــكــ يــ أن 
الــذي تنشده الدولة،  التنوع االقتصادي 
واملساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي، 
وخلق فــرص استثمار هائلة للمواطنني 

واملقيمني واملستثمرين على حد سواء.
ومــــــن املـــــجـــــاالت املـــفـــتـــوحـــة لــاســتــثــمــار 
الــســيــاحــي فـــي قـــطـــر، خـــدمـــات فــعــالــيــات 
ــال، والــثــقــافــة والــــتــــراث، وخـــدمـــات  ــمــ األعــ
السفاري الصحراوية، والطعام، والصحة 
والــرفــاهــيــة، واألنــشــطــة الــحــرة والــتــرفــيــه، 
والــــــريــــــاضــــــة، واالســـــتـــــجـــــمـــــام، وتـــنـــظـــيـــم 
الجوالت السياحية، واإلقامة السياحية، 

وخدمات النقل واملواصات.
ــنــــي لـــلـــســـيـــاحـــة« بــشــكــل  ويـــســـعـــى »الــــوطــ
حــــثــــيــــث مــــــن أجــــــــل جــــــــذب املـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لـــتـــنـــفـــيـــذ املـــــشـــــروعـــــات ذات  ــبــــني  ــنــــاســ املــ
الــصــلــة والـــتـــي تــصــب فـــي صــالــح عملية 
استكمال املرافق وأماكن الجذب الحالية 
ــلــــق املــــزيــــد مــــن فـــرص  ــيـــعـــهـــا، وخــ وتـــوسـ

الــعــمــل، فــي إطـــار سعيه لتنويع 
الـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة 

لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة 

والخدمات السياحية في قطر وتعزيزها.
ويـــــؤدي املــجــلــس دورًا تــحــفــيــزيــا كــمــوفــر 
خــدمــات شاملة للمستثمرين املحتملني 
وتــعــريــفــهــم بــفــرص املـــشـــاركـــة فـــي جــهــود 
تنمية السياحة فــي قطر والــتــحــرك بناًء 
على ذلــك، عبر توفير املعلومات الازمة 
ــمـــل  ــعـ ــلـــة والـ حـــــــول املـــــشـــــروعـــــات املـــحـــتـــمـ
كهمزة وصــل وتنسيق بــني املستثمرين 
ــيــــني مــن  ــنــ ــعــ املــــحــــتــــمــــلــــني والــــــشــــــركــــــاء املــ

القطاعني العام والخاص.
ــادي  ــتــــصــ ــز قــــطــــر بـــنـــظـــامـــهـــا االقــ ــيـ ــمـ ــتـ وتـ
املــشــجــع لــاســتــثــمــار، وهـــو مـــا أكـــد عليه 

ــــوي الــــــذي  ــنـ ــ ــــسـ ــر الـ ــريــ ــقــ ــتــ الــ
يــصــدر عـــن املــنــتــدى 

ــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي والــــخــــاص بــقــيــاس  االقـ
التنافسية السياحية، حيث جــاءت قطر 
ــة عــلــى  ــيـ ــانـ ــثـ فــــي املـــرتـــبـــة 51 عـــاملـــيـــا، والـ
مستوى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 
وقد تفوقت قطر في مؤشر »بيئة العمل« 
بفضل انخفاض الضرائب املفروضة على 
األعمال، وفعالية الهيكل اإلداري واملظلة 

القانونية.
ــوام املاضية  وقـــد شــهــدت قــطــر خـــال األعــ
جــذب عــدد مــن االســتــثــمــارات العاملية في 
مختلف القطاعات السياحية، من أحدثها 
توقيع كتارا للضيافة، الشركة التي تملك 

وتــــديــــر وتــــطــــور مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــادق 
واملنتجعات الفاخرة عامليا والتي تتخذ 
ــا، واملـــجـــلـــس الــوطــنــي  ــهـ ــرًا لـ ــقـ مــــن قـــطـــر مـ
لــلــســيــاحــة والـــخـــطـــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
وسلسلة فنادق ريكسوس نحو 17 مذكرة 
تــفــاهــم مــع منظمني ومشغلني للرحات 

الــســيــاحــيــة الـــعـــاملـــيـــة، والــــذيــــن يــــــزودون 
حـــالـــيـــا 4 مــــايــــني ســــائــــح حـــــول الـــعـــالـــم، 
تقضي بتركيزهم على دولة قطر إلنعاش 
وتــنــشــيــط قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة. 
وقـــــال ســـعـــادة الــشــيــخ نـــــواف بـــن جــاســم 
بـــن جــبــر آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة كتارا للضيافة، إن هذه الشراكات 
واالتفاقيات التي تأتي في إطــار الخطط 
االســـتـــثـــمـــاريـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــشــركــة 
واملجلس الوطني للسياحة وشركائهما 
الــعــام والــخــاص تستهدف  فــي القطاعني 
دعم فرص االستثمار السياحي، وتطوير 
تـــجـــارب ســيــاحــيــة جـــديـــدة تــســتــفــيــد من 
الــتــي تمتلكها قــطــر،  املــقــومــات  مــخــتــلــف 
وتـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
السياحية املــســتــدامــة، فــضــا عــن دورهـــا 
ــم الـــخـــطـــط الـــتـــرويـــجـــيـــة وتــعــزيــز  ــ فــــي دعـ
مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة ســيــاحــيــة. وأضــــاف: 
»ال شــك أن هــذه االتفاقيات والتفاهمات 
تــخــدم الــخــطــط الــهــادفــة لــتــحــقــيــق وحـــدة 
الرؤية بني مختلف القطاعات السياحية 
مــثــل الـــطـــيـــران والــضــيــافــة وغـــيـــرهـــا، بما 
يساهم في تحقيق أهداف اإلستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــســيــاحــة، خــاصــة أنــه 
ينظر لاستثمار فــي القطاع السياحي 
بمختلف أشكاله كأحد أوجه االستثمار 
الفاعل والــذي يتوجب االهتمام به كونه 
مـــن أكـــبـــر الــقــطــاعــات مــســاهــمــة بــالــنــاتــج 
ــاملـــي. نــحــن مــلــتــزمــون بــدعــم  ــعـ املــحــلــي الـ
املـــبـــادرات السياحية  ــذه  وتــعــزيــز مــثــل هـ
التي تعد ركيزة رئيسية للخطط الرامية 
لــتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن األثـــر 
املضاعف لاستثمار السياحي على باقي 

القطاعات«.
كما يعمل املجلس الوطني للسياحة على 
تعزيز شراكاته عامليا مــع أهــم الشركات 
واملــنــظــمــات السياحية لتطوير مختلف 
القطاعات السياحية، حيث يرعى املجلس 
أول مــســابــقــة لــلــمــشــروعــات الــنــاشــئــة في 
مــجــال الــســيــاحــة الــريــاضــيــة حـــول العالم 
تــحــت مــظــلــة مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــاملــيــة 
ــادي بــرشــلــونــة، لــدعــم  ــ وبـــالـــتـــعـــاون مـــع نـ
رواد األعمال وتطوير السياحة الرياضية 

عامليا.

نـــجـــاح  مــــراقــــبــــون أن  يــــــرى 
قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة يــتــطــلــب 
تــــــوافــــــر الــــــقــــــوى الـــبـــشـــريـــة 
املؤهلة واملحترفة للعمل في السياحة 
من أجل تقديم تجارب عالية الجودة 
يــتــطــلــع قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة بــقــطــر إلـــى 

توفيرها.
ــادر املــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة،  ــ وبــ
بــتــطــبــيــق نـــهـــج شــــامــــل لــتــلــبــيــة هـــذا 
الطلب من خال مجموعة متوازنة من 
عمليات تــوظــيــف ألفــــراد ذوي كــفــاءة 
ــر مــــهــــارات املــوظــفــني  عـــالـــيـــة وتـــطـــويـ
الحاليني بما يضمن بلوغ التميز في 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات، خــاصــة مـــع النمو 
ــة والــــــذي  ــاحـ ــيـ ــاع الـــسـ ــطـ ــقـ املــــتــــوقــــع لـ
يــــــزداد مــعــه الــطــلــب عــلــى كـــل أنــــواع 
املهن ومستويات املهارات املرتبطة 

بالسياحة.
وتـــتـــضـــمـــن األولـــــــويـــــــات األســـاســـيـــة 
ــأكـــد مــن  ــتـ »الـــوطـــنـــي لـــلـــســـيـــاحـــة« الـ لــــ
تــوفــر األســـاس الصحيح لــدى جميع 
املوظفني الذين يتعاملون مباشرة مع 
السائحني، سواء داخل قطاع السياحة 
ــه أو فــي املــهــن الــتــي تــنــطــوي على  ذاتـ
ــل هــذه 

ّ
اتـــصـــال بــالــســائــحــني، وتــتــمــث

املقومات األساسية في التدريب على 
الــعــمــاء واملـــهـــارات السلوكية  خــدمــة 
األســاســيــة مثل مــهــارات التعامل مع 
ــريــــن وســـلـــوك تــقــديــم الــخــدمــات  اآلخــ
املتميزة، واإلملــام باملعلومات الازمة 
عــن عـــروض قــطــر السياحية وأمــاكــن 
ــــى يــــتــــســــنــــى لـــهـــم  ــتـ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ ــذب بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
تــقــديــم خــدمــات عــالــيــة الـــجـــودة تترك 
الــزوار. وينظم  انطباعا إيجابيا لدى 
ــيــــة تــشــمــل  ــبــــات إلــــزامــ املـــجـــلـــس تــــدريــ
كـــل املـــوظـــفـــني الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مع 

ــــك املــوظــفــني  الـــســـائـــحـــني، ويـــشـــمـــل ذلـ
فــي الجهات الحكومية، واملؤسسات 
ــن مـــثـــل الـــفـــنـــادق  ــريــ ــزائــ ــالــ املـــعـــنـــيـــة بــ
الــــرحــــات وإدارة  تــنــظــيــم  وشــــركــــات 

الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 

ومــنــظــمــي االجــتــمــاعــات واملــؤتــمــرات، 
إلـــــى جــــانــــب املــــشــــروعــــات الـــتـــجـــاريـــة 
التي تقدم خدماتها للسائحني، مثل 
مــتــاجــر الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، واملــطــاعــم، 
وشـــركـــات ســـيـــارات األجـــــرة، وغــيــرهــا 
ــال الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــاتــهــا  ــ ــمـ ــ ــن األعـ مــ
للسائحني والــســكــان املحليني. ونفذ 

املجلس الوطني للسياحة، العديد من 
املبادرات في سبيل االرتقاء بمستوى 
موفري ومقدمي الخدمات السياحية 
في قطر، باعتباره أمرا تتعزز أهميته 
مـــع تــنــامــي أعـــــداد الــســيــاح 

ــبـــاد. وحــتــى نــهــايــة  الـــقـــادمـــني إلــــى الـ
املـــجـــلـــس شـــراكـــة  ــام 2018، عـــقـــد  ــعــ الــ
مــع اتــحــاد املــعــارض الــدولــيــة لتقديم 
شهادة في إدارة الفعاليات من خال 
بــرنــامــج تــدريــبــي مــكــثــف يــهــدف إلــى 
تعزيز مستوى التنافسية في قطاع 
فعاليات األعمال، وأكمل أكثر من 20 
اخــتــصــاصــيــا فـــي فــعــالــيــات األعـــمـــال 
تــدريــبــي  ــامـــج  ــرنـ بـ ــن  ــزء األول مــ ــجــ الــ
امـــتـــد 5 أشـــهـــر وانـــتـــهـــى بــحــصــولــهــم 
على درجـــة إدارة الفعاليات ونيلهم 
ــاد املـــعـــارض  ــن ِقـــبـــل اتـــحـ االعـــتـــمـــاد مـ

الدولية.
وتم إطــاق برنامج تدريبي لإلرشاد 
الـــســـيـــاحـــي بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع الـــعـــديـــد مــن 

الشركاء في القطاعني العام والخاص، 
ــيــــص رســـمـــيـــة  ــراخــ حــــيــــث تـــــم مــــنــــح تــ
ــة اإلرشـــــــــاد الـــســـيـــاحـــي لـــــ 137  ــ ــزاولـ ــ ملـ
مــرشــدًا ســيــاحــيــا يــتــحــدثــون 20 لغة، 
وفــي نفس اإلطــار تم تدشني برنامج 
لــتــدريــب وتــرخــيــص مــرشــدي رحــات 
السفاري بالتعاون مع مركز الدوحة 
لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى الـــقـــيـــادة فــــي الـــطـــرق 
الــــوعــــرة، وشــمــل الــبــرنــامــج الــتــدريــب 
عــلــى قــيــادة ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، 
والــتــعــامــل مــع الـــطـــوارئ، ومــنــذ أبريل 
املـــاضـــي  الــــعــــام  نـــهـــايـــة  ــتـــى  2018 وحـ
أنهى أكثر من 200 متدرب البرنامج 

التدريبي.
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ ــت مــــــؤخــــــرًا أول  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ســيــاحــيــة رقــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
ــعــتــبــر ثـــمـــرة لـــلـــتـــعـــاون بــــني كــــل مــن 

ُ
ت
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بصفته شريك الوجهة املؤسس.
ــة  ــ ــيــ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ وتـــــــــوفـــــــــر املــــــنــــــصــــــة اإلل
ــة، لـــلـــمـــخـــتـــصـــني بــــرامــــج  ــيــ ــمــ ــاديــ لــــأكــ
تعليمية وتدريبية عالية الجودة في 
مجاالت السفر والسياحة والضيافة 
بـــرامـــج  ــهــــات، وتــتــمــيــز  الــــوجــ وإدارة 
األكـــاديـــمـــيـــة بــكــونــهــا بـــرامـــج شــامــلــة 
ــخــــاص  ــنــــاول األشــ ــتــ ووافـــــيـــــة وفــــــي مــ
الراغبني في جعل مساراتهم املهنية 
ــر  ــوفـ ــة الـــــــــذي يـ ــاحــ ــيــ ــســ فــــــي قـــــطـــــاع الــ
بــــــــدوره وظـــيـــفـــة واحــــــــدة مــــن بــــني كــل 
عشر وظــائــف فــي الــعــالــم، كما تغطي 
ــتــــي تــقــدمــهــا  ــررات الــــدراســــيــــة الــ ــ ــقــ ــ املــ
األكـــاديـــمـــيـــة إدارة اإلســتــراتــيــجــيــات 
الــتــســويــق  الــعــمــلــيــات وإدارة  وإدارة 
واألســـاســـيـــات املــالــيــة بــاإلضــافــة إلــى 

إدارة التكنولوجيا واالبتكار.

تحتفل منظمة السياحة 
العاملية بيوم السياحة 
الــعــاملــي فــي تــاريــخ 27 
سبتمبر من كل عام، ويستهدف 
االحتفال بيوم السياحة العاملي 
تسليط الضوء على أهم القضايا 
والتحديات التي تــواجــه صناعة 

السياحة عامليًا. 
وانطلق االحتفال بيوم السياحة 
العاملي هــذا الــعــام تحت شعار 
ــل..  ــم ــع ــرص ال ــ »الــســيــاحــة وفـ
مستقبل أفضل للجميع«، حيث 
ــيــات العاملية  تــشــيــر اإلحــصــائ
إلــى قــدرة صناعة السياحة على 
توفير %10 من فرص العمل في 

االقتصاد العاملي.
وتتميز صناعة السياحة باملرونة 
الكبيرة في مواجهة التحديات، 
وقد أثبتت ذلك بقوة خالل األزمة 
االقتصادية العاملية عام 2010، 
حــيــث حــقــق عـــدد املــســافــريــن 
السياحيني حول العالم نموًا قدره 
%4 رغــم الــظــروف االقتصادية 
ــم فــي ذلــك  ــعــال ــتــي مــر بــهــا ال ال
التوقيت، كما تستمر منطقة 
الـــشـــرق األوســـــط فـــي تحقيق 
معدالت نمو مطردة على مستوى 
ــزوار رغـــم الــتــحــديــات  ــ ــداد الـ ــ أع
األمــنــيــة والجيوسياسية التي 

تواجه املنطقة.
ــلـــس الــوطــنــي  ويـــعـــمـــل املـــجـ
للسياحة على تحقيق عدة أهداف 
اقتصادية في مقدمتها تعزيز 
ــار الــســيــاحــي،  ــم ــث ــت فـــرص االس
وتوفير فرص عمل متعددة في 
مختلف القطاعات السياحية، 
وتطوير الكفاءات البشرية من 
خالل التدريب والتعليم ملواكبة 
الــتــطــور املستمر فــي صناعة 
السياحة محليًا وعامليًا، في سبيل 

تعزيز تجربة الزائر.
وعامليًا تخلق كــل فرصة عمل 
مــبــاشــرة فــي مــجــال الــســيــاحــة، 
فرصة ونصفا في مجاالت أخرى 
مرتبطة بالسياحة، وتشير بيانات 
جهاز التخطيط واإلحــصــاء، إلى 
الــعــامــلــني فــي قطاعي  أن عـــدد 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
)الــضــيــافــة(، والــفــنــون والترفيه 
والــتــســلــيــة وصـــل إلـــى 80847 
شخصا، باإلضافة إلــى الوظائف 
ــات السياحة  ــرك ــي ش األخــــرى ف
والسفر، وشركات إدارة الوجهة، 
ــئ، وقــطــاع  ــوانـ ــاحــف، واملـ واملــت
الطيران واملواصالت، وغيرها من 
القطاعات االقتصادية املرتبطة 

بالسياحة.

                 شراكات متعددة لـ»الوطني للسياحة«                       لتطوير الكفاءات المحلية وتمكين رواد األعمال

    »السياحة في قطر«.. فرص استثمارية        داعمة لنشاط سوق العمل

¶  جانب من توقيع إحدى مذكرات التفاهم

17 مذكرة تفاهم مع كبار مزودي الرحالت السياحية العالمية

20 لغة 137 مرشدًا سياحيًا يتحدثون  الترخيص لـ 

اتفاقيات إستراتيجية لتنشيط القطاع وتعزيز االستثمار

مبادرات متواصلة لتأهيل مزودي الخدمات السياحية
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ملحق تصدره  بمناسبة اليوم العاملي للسياحة 
والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع

األعــــــمــــــال  ــة رواد  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ مــ تـــــعـــــد 
 
ً
القطاع عامال املحليني في تطوير 
أساسيًا لضمان أن يعكس القطاع 
ثقافة دولة قطر واقتصادها واالحتياجات 

االجتماعية لسكانها.
السيد غــانــم املــهــنــدي، نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة شــركــة كــيــو ســبــورتــس، الــتــي تــتــولــى 
مــســؤولــيــة تــنــظــيــم املــديــنــة الــتــرفــيــهــيــة، قــال 
إن هــنــاك حــرصــا كــبــيــرا مــن جــانــب الجهات 
الــدولــة على  فــي  السياحي  املعنية بالقطاع 
إشـــراك رجـــال ورواد األعــمــال الــقــطــريــني في 
املتعلق منها  القطاع خاصة  خطط تطوير 

بتطوير التجربة السياحية في الدولة.
ــــدي«: »بـــــاتـــــت الــــشــــركــــات  ــنــ ــ ــهــ ــ وأضــــــــــاف »املــ
الــقــطــريــة الــنــاشــئــة داعــمــا وشــريــكــا رئيسيا 
في كافة الجهود املبذولة واملبادرات املنفذة 
تــجــارب ومنتجات  إلــى تطوير  التي تهدف 
ــة، تــــعــــزز مــــن مـــكـــانـــة قــطــر  ــ ــاذبـ ــ ســـيـــاحـــيـــة جـ
كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة مـــرمـــوقـــة عـــلـــى مــســتــوى 

املنطقة والعالم«.
وأشـــــاد »املـــهـــنـــدي« بــالــحــرص املــســتــمــر من 
جـــانـــب املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة عــلــى 
تــعــظــيــم خـــبـــرات هــــذه الـــشـــركـــات بــإشــراكــهــا 
الجماهيرية  املــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات  فــي 
الخبرات  املتعددة، بما يضمن توظيف تلك 
لــتــطــويــر تــجــارب وفــعــالــيــات تــلــبــي مختلف 
بــتــراث قطر  األذواق والــتــطــلــعــات، وتحتفي 
ــهــــور مــن  ــمــ ــة والــــجــ ــقـ ــطـ ــنـ وبـــخـــصـــوصـــيـــة املـ

املواطنني واملقيمني والزوار.
الرئيس  السويدي،  السيد خالد  بدوره، قال 
الــتــنــفــيــذي فـــي شــركــة بـــاص الـــدوحـــة، الــتــي 
السياحية: »باشرنا  الحافالت  تقدم خدمة 
إلــى  الــعــام 2012، ونــســعــى  عملياتنا خـــالل 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أفـــضـــل مــعــالــم دولـــة 
السياحية والثقافية بدعم  قطر ومرافقها 
مـــن الـــجـــهـــات املــعــنــيــة بــالــقــطــاع الــســيــاحــي 
فــي الـــدولـــة، ويــســاهــم تــعــاونــنــا مــع املجلس 
الوطني للسياحة في فتح املجال أمام أفراد 
الجمهور والسياح لالطالع على دولة قطر 

من منظور مختلف«.
ــلــــمــــس اهـــتـــمـــامـــًا  وأضـــــــــــــاف: »أصــــبــــحــــنــــا نــ
رســمــيــًا واضــحــًا بتوفير تسهيالت وفــرص 
الــخــاص املحلي ورواد  للقطاع  استثمارية 
األعــمــال وأصــحــاب املــشــروعــات والــشــركــات 
الــنــاشــئــة فــي الـــدولـــة، وذلــــك مــن خـــالل كــافــة 
التي يتم  الفعاليات واملشروعات والبرامج 

تنفيذها لتطوير ودعم القطاع السياحي«.
وأوضــــح »الـــســـويـــدي«، أن نــجــاح »الــوطــنــي 
الــســيــاحــي،  الــســوق  لــلــســيــاحــة« فــي تنشيط 
ــواق جـــديـــدة  ــ ــ عـــبـــر اســـتـــقـــطـــاب زوار مــــن أسـ
ــر رزنـــــامـــــة  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــة، وتـ ــاحــ ــيــ ــلــــســ مــــــصــــــدرة لــ
الترفيهية،  الــســنــويــة والــبــرامــج  الــفــعــالــيــات 
إلـــى جــانــب اســتــضــافــة وتــنــظــيــم الــكــثــيــر من 
ل  كَّ

َ
الجاذبة للسياح، ش العاملية  الفعاليات 

إحــدى أبــرز ركــائــز الــدعــم املقدمة مــن جانب 
الدولة لرواد األعمال القطريني العاملني في 

القطاع السياحي والقطاعات املساندة له.
ــة  ــم تـــقـــتـــصـــر خــــطــــط الــــتــــطــــويــــر الـــخـــاصـ ــ ــ ولـ
األفــراد  العاملة على  الــقــوى  قـــدرات  بتعزيز 
فقط، بل امتدت لتشمل تمكني رواد األعمال 
من تطوير منتجات وخدمات تعزز التجربة 
فــي قطر مــن خــالل حاضنة قطر  السياحية 
التي تأسست بإرشاد  السياحية،  لألعمال 
مــــن املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة، لــتــوفــيــر 
األدوات الــالزمــة لــتــحــويــل فــكــرة الــعــمــل إلــى 

منتج أو خدمة سياحية ناجحة.
أمــــل الـــشـــمـــري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
»احــتــضــن الـــدوحـــة«، الــتــي تــعــد واحــــدة من 
السياحية،  لــألعــمــال  شــركــات حاضنة قطر 
ــال الـــجـــديـــدة بـــاتـــت أكــثــر  ــيــ قـــالـــت: »إن األجــ
السياحة، فالكثير منهم  قابلية للعمل في 
ــدرة الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى دعـــم  ــقــ أصـــبـــح مــلــمــًا بــ
أن مــشــاركــة  ــطـــري، وال شــــك  الـــقـ ــاد  ــتـــصـ االقـ
القطريني في القطاع السياحي باتت أوسع، 
ومــتــطــلــبــات الــعــمــل فــي هـــذا املــجــال لــم تعد 
 مع 

ً
مشكلة كبيرة بالنسبة ألغلبهم، خاصة

الكثيرين باللغات األجنبية، وشغف  إملـــام 
الشباب القطري بأن يكون سفيرًا لبلده بكل 

السبل، ومنها العمل في السياحة«.
ــتــــضــــن  »احــ أن  »الـــــــشـــــــمـــــــري«،  وأوضـــــــحـــــــت 
الــــدوحــــة« تــعــد الــشــركــة األولـــــى مـــن نــوعــهــا 
الخدمات  التي تقدم مجموعة من  في قطر، 
التي تلبي احتياجات  اإلرشادية والثقافية 
الــوافــديــن واملقيمني والــــزوار األجــانــب على 
التعرف  حد ســواء، بهدف مساعدتهم على 
القطرية، ودعــم رؤية  الثقافة  قــرب على  عن 
املــوازنــة بني  الوطنية 2030 مــن خــالل  قطر 
التقاليد عبر خلق  التطور واملحافظة على 
حوار بناء بني مختلف الثقافات قائم على 

أساس االحترام والتفاهم املتبادل.
وتــدعــم حــاضــنــة قــطــر لــألعــمــال السياحية 
ــم  تـــزويـــدهـ ــر  ــبـ عـ ــر  قـــطـ فــــي  األعـــــمـــــال  رواد 

بـــاألفـــكـــار الــتــجــاريــة املــرتــبــطــة 
بالسياحة وال سيما 

فــــــــي مـــــجـــــاالت 
النمو ذات 

األولوية، مثل فعاليات األعمال 
ــيـــة  ــهـ ــيـ ــتـــرفـ والــــــوســــــائــــــل الـ

الــحــضــريــة والــعــائــلــيــة 
واألنــــــــــــــــــشــــــــــــــــــطــــــــــــــــــة 

الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة 
وأنـــــــــــــشـــــــــــــطـــــــــــــة 

االســــتــــجــــمــــام 
والـــــــــكـــــــــنـــــــــوز 
الــــثــــقــــافــــيــــة 

والتراثية.

تطوير تجارب ومنتجات سياحية جاذبة

مشاركة متنامية لرواد األعمال القطريين في دعم السياحة

¶  أمل الشمري¶  خالد السويدي¶  غانم المهندي

الشركات القطرية 
الناشئة داعم وشريك 

رئيسي في جهود 
ومبادرات تطوير 
تجارب ومنتجات 

سياحية جاذبة
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والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع

أصبحت قطر وجهة رياضية 
عــــــاملــــــيــــــة، تــــتــــمــــتــــع بـــــوجـــــود 
الــخــبــرات والــكــفــاءات املهنية، 
وكذلك توافر املرافق الرياضية املتقدمة 
ــــب  ــاعـ ــ ــوى املـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــط عـ ــ ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ لـ
والــحــلــبــات الــريــاضــيــة ولــكــن أيــضــا على 
مــســتــوى الـــطـــب الـــريـــاضـــي. كــمــا تتميز 
الــدولــة األكــثــر انفتاحا في  قطر بكونها 
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا، 
والـــثـــامـــنـــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حيث 
تسمح سياسات التأشيرة املنفتحة التي 
تطبقها الدولة بدخول جنسيات أكثر من 
80 دولــة إلــى أراضيها دون الحاجة إلى 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة دخـــول مسبقة، 
وتتميز أيضا بموقعها الجغرافي الذي 
يتوسط العالم وبــوجــود شبكة رحــات 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة الــتــي تصل 
ــى أكـــثـــر مـــن 160 وجـــهـــة عــاملــيــة.  ــ مـــن وإلـ
كــل هـــذه الــعــوامــل ســاعــدت قــطــر بــالــفــوز 
بحقوق استضافة عــدة بــطــوالت عاملية 
مثل بطولة العالم أللعاب القوى 2019، 
والتي تنطلق بالتزامن مع يوم السياحة 
العاملي، وبطولة العالم لأللعاب املائية، 
املقررة عام 2023، وبطولة فينا ماسترز 
العاملية للسباحة، باإلضافة إلى الحدث 
الرياضي األهم واألكبر عامليا وهو كأس 
العالم لكرة القدم 2022، والذي يقام ألول 
مرة في منطقة الشرق األوسط واملنطقة 

العربية.
فـــــإن مــــونــــديــــال 2022، يــعــتــبــر  ــك  وال شــ
محطة رئيسية على درب تحقيق رؤيــة 
قطر الوطنية 2030، بما في ذلك تطوير 
قطاع السياحة القطري، حيث يستهدف 
ــة تـــعـــزيـــز  ــاحـ ــيـ ــلـــسـ ــلــــس الــــوطــــنــــي لـ املــــجــ
مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة ســيــاحــيــة ريــاضــيــة 
عاملية، مستفيدًا من اإلمكانيات واملرفق 
لــلــزوار  الــقــطــاع  الــتــي يتيحها  والـــفـــرص 

واملستثمرين.
ويـــعـــمـــل املـــجـــلـــس جـــنـــبـــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث وغيرها 
ــــات الـــقـــطـــريـــة،  ــــسـ ــــؤسـ ــات واملـ ــئـ ــيـ ــهـ ــــن الـ مـ
ــة لــتــحــقــيــق إرث  ــيــ ــدولــ ــيـــة، والــ ــمـ ــيـ ــلـ واإلقـ
مستدام يعود بالنفع على مستقبل دولة 

قطر من خال »مونديال 2022«.

استثمار محلي وعالمي

من أهــم أوجــه التنمية االقتصادية التي 
تــلــك البطولة  لــلــدولــة مــن خـــال  تتحقق 
هـــو الــتــطــور الــكــبــيــر الــــذي يــشــمــل قــطــاع 
الــســيــاحــة فـــي قــطــر بــمــا يــتــضــمــنــه ذلــك 
مـــن تــطــويــر لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي مــجــال 
الــضــيــافــة، وجــــذب الســتــثــمــارات محلية 
وعــاملــيــة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز مــكــانــة قطر 
كوجهة سياحية عاملية، بــاإلضــافــة إلى 
تطوير البنية التحتية لسياحة املعارض 
واملـــؤتـــمـــرات والــفــعــالــيــات الــكــبــرى، وهــو 
مـــا بــــات جــلــيــا مـــن خــــال افــتــتــاح مــراكــز 
الــعــاملــيــة،  ــات  ــفــ املــــواصــ ــرات ذات  ــمــ ــؤتــ املــ
وإقـــامـــة املـــعـــارض املــحــلــيــة، واإلقــلــيــمــيــة، 
 عن الفعاليات الكبرى، 

ً
والدولية، فضا

والسيما الرياضية منها والــتــي جعلت 
ــيـــة هــــامــــة جـــاذبـــة  ــاملـ مــــن قـــطـــر وجــــهــــة عـ
لعشاق الرياضات املختلفة مثل التنس، 

وكرة القدم، والسباحة، وغيرها.
ــــي لـــلـــســـيـــاحـــة« جــــهــــودًا  ــنـ ــ ــــوطـ ونــــفــــذ »الـ
ــتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة دولــــــــة قــطــر  ــة لـ ــلـــمـــوسـ مـ
السياحية إقليمًيا وعــاملــًيــا، عبر اتخاذ 
الــقــرارات السديدة التي تدعم السياحة، 
أبرزها فتح أبــواب الدولة لكل من يرغب 

فـــي زيـــارتـــهـــا واالســـتـــمـــتـــاع بــإمــكــانــاتــهــا 
ــن 80  ــنـــي أكـــثـــر مــ ــن مـــواطـ الـــســـيـــاحـــيـــة مــ
دولة دون الحصول على تأشيرة دخول 
ــارز فــي  ــ ــبـ ــ الـ إلـــــى جـــانـــب دوره  مـــســـبـــقـــة، 
تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتطوير 
وتعزيز التجربة السياحية للزوار خال 
»مونديال 2022« بالتعاون مع الشركاء 

املعنيني.
ــنــــي لــلــســيــاحــة  ويـــعـــمـــل املـــجـــلـــس الــــوطــ
على تحقيق أهـــداف التنمية السياحية 
املــســتــدامــة مـــن خــــال تــطــويــر الــتــجــارب 
واملنتجات السياحية املستمدة من البحر 
والصحراء كأحد ركائز تطوير التجربة 
الــســيــاحــيــة، والــتــي كـــان آخــرهــا مــشــروع 
ة في منطقة سيلني، لتطوير تجربة 

ّ
العن

التخييم الشتوي والتجربة السياحية 
إلــى جانب  والشاطئية فــي تلك املنطقة، 
إثراء وتنويع رزنامة الفعاليات السنوية 

واملهرجانات املحلية.
ــرك املـــجـــلـــس فــــي إنــــجــــاح تــجــربــة  ــ ــتـ ــ واشـ
مناطق املشجعني في قطر أثناء انعقاد 
ــكـــرة الــــقــــدم الـــعـــام  ــــأس الــــعــــام لـ بـــطـــولـــة كـ
املاضي، والتي أعطت ملحة بسيطة عما 
الــعــالــم  يــنــتــظــر زوار قـــطـــر خـــــال كـــــأس 
2022، فــي الــوقــت الـــذي يــتــواصــل العمل 
لتطوير قطاع سياحة الرحات البحرية، 
الذي يدعم خطط توفير خيارات اإلقامة 

العائمة خال بطولة كأس العالم 2022.
بــالــتــعــاون مــع »اإلرث«  ويــجــري املجلس 
مــفــاوضــات مــع كــبــرى الــشــركــات العاملية 
فـــي مــجــال إدارة وتشغيل  املــتــخــصــصــة 
الــفــنــادق الــعــائــمــة لــتــوفــيــر نــحــو 6 آالف 
ــيـــة عـــائـــمـــة تــــكــــون جـــاهـــزة  ــنـــدقـ غــــرفــــة فـ

الستضافة زوار الدولة خال املونديال.
ولــــم يــكــتــف املــجــلــس بــتــلــك الـــجـــهـــود، بل 
أطــلــق عـــدة مـــبـــادرات تستهدف االرتــقــاء 
الــخــدمــات السياحية  بمستوى مــوفــري 
في قطر، باعتباره أمرا تتعزز أهميته مع 
تنامي أعداد السياح القادمني إلى الباد، 
ــع جـــامـــعـــة ســتــنــدن  ــا الــــشــــراكــــة مــ ــ ــــرزهـ أبـ
الــتــي يحصل بموجبها املــرشــدون  قطر 
السياحيون في قطر على برامج تدريبية 
تـــصـــقـــل  ــا أن  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ ــ مـ مـــتـــخـــصـــصـــة 
مــهــاراتــهــم وتــؤهــلــهــم لــنــيــل الــتــرخــيــص 
الرسمي ملزاولة مهنة اإلرشاد السياحي.

6000 غرفة فندقية عائمة الستضافة زوار الدولة خالل المونديال مفاوضات لتوفير 

»2022«.. ركيزة دعم متبادل إلرث سياحي ورياضي مستدام

¶  استاد الجنوب

للمشاريع  العليا  اللجنة  املــقــابــل، تعمل  فــي 
السياحية  التنمية  واإلرث على دعــم خطط 
مــن خــال 3 مــحــاور رئيسية، يتمثل األول 
منها في تصميم بعض اإلستادات التي لن 
تكون مجرد مساحات خضراء الستضافة 
مــبــاريــات الــبــطــولــة، وإنـــمـــا ســتــكــون بمثابة 
ــنـــادق، ومــراكــز  مــركــز ســيــاحــي يــتــضــمــن فـ
تـــجـــاريـــة، ومــــراكــــز تــرفــيــهــيــة بــحــيــث تــكــون 
تجربة سياحية متميزة ومتكاملة لضيوف 
البطولة، وبالتالي ستساهم هذه اإلستادات 
املناطق املحيطة بها، وإنعاشها  فــي تنمية 

اقتصادًيا، واستكشاف قدراتها كجزء من 
اإلرث الذي ستتركه بطولة »قطر 2022«.

ــي تــأســيــس معهد  ــور الـــثـــانـــي تــمــثــل فـ ــحـ املـ
الــذي أخــذ على عاتقه مهمة تدريب  جسور 
ــفــــاءات الــقــطــريــة واإلقــلــيــمــيــة  ــــكــ الــــكــــوادر وال
وتزويدها بالعلم واملعرفة لتطوير سياحة 
الــكــبــرى، والتسويق  املــؤتــمــرات والــفــعــالــيــات 
والـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة الـــريـــاضـــيـــة فـــي قطر 
ــذا املـــجـــال أحــد  واملــنــطــقــة، لــيــصــبــح بـــذلـــك هــ
السياحة والتنوع االقتصادي املحلي  روافد 

واإلقليمي.

املعهد  ومنذ تأسيسه في عــام 2013، زود 
أكثر من 4000 مهني في قطاعي الرياضة 
وتنظيم الفعاليات باملعرفة الازمة لإلسهام 
التي  فــي تنظيم مــونــديــال قطر والفعاليات 

تليه.
ويستهدف املحور الثالث وهو »تحدي 22«، 
جـــائـــزة االبـــتـــكـــار اإلقــلــيــمــيــة، املـــســـؤولـــة عن 
تبني الكفاءات من املبتكرين الشباب ورواد 
الذين سيقدمون  األعمال في قطر واملنطقة 
التي يقوم  التحديات  املبتكرة ألحــد  الحلول 
عليها البرنامج وهي تجربة السياحة، بحيث 

ــــؤالء الــشــبــاب أفـــكـــارهـــم وحــلــولــهــم  يـــقـــدم هـ
ــدة والــفــريــدة الــتــي تــســاهــم فــي إظــهــار  ــرائـ الـ
العربية  املنطقة  الثقافة والــتــراث فــي  جــمــال 
لجميع زوار دولة قطر في 2022 وما بعدها، 
وتــتــمــحــور مـــجـــاالت تــركــيــز الــتــحــدي على 
الخدمات الثقافية ووسائل الراحة، والتجارب 
ــة الـــوصـــول  ــولـ ــهـ ــدة، وسـ ــريــ ــفــ ــ الـــســـيـــاحـــيـــة ال
التجربة  تــســاهــم فــي جــعــل  للجميع، والــتــي 

السياحية في قطر تجربة جديدة ومثالية. 
ويدعم مونديال »قطر 2022« خطط توفير 
باقة من خيارات اإلقامة السياحية للقادمني 

إلى الدولة بحلول 2022، من خال الفنادق، 
التي  السياحية،  وقرى املشجعني، والبواخر 
الــزوار، وتائم ميزانياتهم  تلبي احتياجات 

خال البطولة أو قبلها.
ومن املنتظر أن تستقبل قطر خال بطولتي 
الـــتـــي تستضيفهما  لــأنــديــة  الــعــالــم  كــــأس 
كــبــيــرا  عــــددا  قــطــر عــامــي 2019 و 2020، 
الــقــارات،  مــن مشجعي األنــديــة مــن مختلف 
كما ينتظر أن تكون تلك البطولة عبارة عن 
لــزوارهــا  ملــا ستقدمه قطر  تجربة مصغرة 

خال بطولة كأس العالم 2022 نفسها.

3 محاور رئيسية لدعم التنمية السياحية »اإلرث«.. 
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مليون ليلة سياحية  5.4

23 % نمو نزالء فنادق قطر خالل عام
بلغ إجمالي أعــداد النزالء في الفنادق العاملة 
الــعــام 2018، نحو 6.4  بالسوق املحلي بنهاية 
الــصــادرة  مليون نــزيــل، وفــقــا ألحـــدث البيانات 
عــن جــهــاز التخطيط واإلحـــصـــاء. ســجــلــت تلك 
األعداد نموًا سنويا يقدر بنحو 23% مقارنة بإجمالي النزالء 
البالغة أعــدادهــم 5.2 مليون نزيل.  املسجلني في العام 2017 
الــنــزالء نحو 5.4 مليون ليلة سياحية  وفقا للتقارير قضى 
في مختلف فئات الفنادق العاملة بالسوق املحلي، بارتفاع 
الليالي السياحية املسجلة  سنوي نسبته 22% عن إجمالي 
في العام 2017 البالغة 4.4 مليون ليلة. إجمالي أعداد النزالء 
من الجنسيات العربية الذين قضوا أكثر من 1.77 مليون ليلة 

سياحية، بلغ 2.3 مليون نزيل.
وسجلت أعــداد نزالء الفنادق من الجنسيات األجنبية الذين 
قضوا 3.6 مليون ليلة سياحية بنمو سنوي 38.6%، نحو 
4.13 مــلــيــون نــزيــل بــزيــادة ســنــويــة عــن الــعــام 2017 نسبتها 
الــخــلــيــجــيــون بــمــن فيهم  ــنـــزالء  الـ 45.6%. وتــفــصــيــلــيــا، شــكــل 
الــفــنــادق باستحواذهم  نــزالء  القطريون النصيب األكــبــر مــن 
على أكثر من 1.48 مليون نزيل، وقضوا أكثر من 1.02 مليون 
ليلة سياحية. وبلغت أعداد النزالء األوروبيني 1.509 مليون 
نزيل قضوا أكثر من 1.37 مليون ليلة سياحية، فيما احتل 
اآلسيويون املرتبة الثالثة بنحو 1.508 مليون نزيل بلغ عدد 

الليالي السياحية التي قضوها نحو 1.34 مليون ليلة.
الرابعة لنزالء الفنادق جاءت الجنسيات العربية  في املرتبة 
نـــزيـــل، واســـتـــحـــوذت تلك  ألــــف  بــــ 813.7  الــخــلــيــجــيــة(  )غـــيـــر 
ألــف ليلة، وحــلــت الجنسيات  أكــثــر مــن 742  الجنسيات على 
األخرى في املرتبة الخامسة بنحو 474 ألف نزيل قضوا نحو 

382.3 ألف ليلة سياحية.
ــورًا لـــحـــامـــلـــي الــجــنــســيــة  ــدت املـــرتـــبـــة الــــســــادســــة حــــضــ ــهــ وشــ
األمريكية، حيث بلغت أعــداد النزالء األمريكيني نحو 398.3 
ألف نزيل، قضوا نحو 342.9 ألف ليلة سياحية.  وفي املرتبة 
األخــيــرة حــل الــنــزالء األفــارقــة بــأعــداد بلغت نحو 238.6 ألف 
الليالي السياحية التي  الــذي بلغ إجمالي  الــوقــت  نــزيــل، فــي 

قضوها نحو 186.8 ليلة.

ســجــل إجــمــالــي زوار املــتــاحــف واملـــعـــارض 
الثقافية والفنية املقامة في دولة قطر خالل 
الـــعـــام املـــاضـــي نــحــو 640 ألــــف زائــــر بنمو 
ســنــوي نــســبــتــه 11.2% عـــن نــفــس األعــــداد 
املسجلة في العام 2017 والبالغة 575 ألف 
زائــــــر. حــســب إحــــصــــاءات حــديــثــة صــــادرة 
عــن جــهــاز التخطيط واإلحـــصـــاء، تــوزعــت 

هــذه األعـــداد على قائمة ضمت 11 متحفا 
الــفــن اإلســالمــي،  ومعرضا شملت متاحف 
والــفــن الــعــربــي، والـــســـالح، وقــلــعــة الــزبــارة، 
والــــخــــور اإلقـــلـــيـــمـــي )آثــــــــار- إثـــنـــوغـــرافـــي(، 
ــــب مـــــعـــــارض قــلــعــة  ــانـ ــ ــرب، إلـــــــى جـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ومـ
الزبارة، واملدينة القديمة في قلعة الزبارة، 
وجاليري متاحف قطر في كتارا، والرواق، 

ــلـــغ إجــمــالــي  ــافـــئ: مـــقـــر الـــفـــنـــانـــني. وبـ ــطـ ومـ
املواقع التراثية في دولة قطر بنهاية العام 
املــاضــي نــحــو 8100 مــوقــع لــلــتــراث األثـــري 
واملعماري والطبيعي. وتوزعت تلك املواقع 
لتشمل 6 آالف موقع للتراث األثري، و2000 
مــوقــع لــلــتــراث املـــعـــمـــاري، إلـــى جــانــب 100 

موقع للتراث الطبيعي.

الــعــامــة للحي الثقافي  استقبلت املــؤســســة 
ــــالل الــــعــــام املــــاضــــي نـــحـــو 10.4  )كـــــتـــــارا(، خـ
مليون زائر، بزيادة سنوية نسبتها 37.8% 
عــن زوار الــعــام 2017 الــبــالــغــة أعـــدادهـــم 7.5 

مليون زائر.
ــدد الـــــزيـــــارات الــثــقــافــيــة فــــي الـــعـــام  ــ ــغ عـ ــلـ وبـ
2018 نحو 8.25 مليون زيــارة، فيما سجلت 

الزيارات التجارية نحو 2.10 مليون زيارة.
وســجــل إجــمــالــي الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة التي 
أقيمت فــي »كــتــارا« نحو 475 فعالية طــوال 

العام املاضي.
فـــعـــالـــيـــة  ــيــــات 140  ــالــ ــعــ ــفــ الــ ــلــــك  تــ ــلــــت  ــمــ وشــ
لــلــفــنــون  فـــعـــالـــيـــة  ــــب، و88  ــواهــ ــ املــ لـــتـــطـــويـــر 
فـــعـــالـــيـــة  ــلــــيــــة، و67  ــة والــــتــــشــــكــــيــ ــريــ ــبــــصــ الــ
ــــى 55  لــلــحــفــالت املـــوســـيـــقـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
فعالية للندوات واملــحــاضــرات واملــؤتــمــرات، 
ــاالت الــفــنــون،  ــ و36 فــعــالــيــة لــلــمــعــارض وصـ
لــلــدرامــا واملــســرح، و25 فعالية  و34 فعالية 
إلــى جانب 25 فعالية أخــرى  للمهرجانات، 

متنوعة، و5 فعاليات للرياضة والترفيه.
وضــــمــــت مــــرافــــق املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الــعــام 2018 نــحــو 5601 مرفق  الــثــقــافــي فــي 
متنوع، باملقارنة مع 4598 مرفقا في العام 

قبل املاضي.

سجل إجمالي حجم املساهمة التقديرية لقطاعي 
أنــشــطــة خـــدمـــات اإلقـــامـــة والـــطـــعـــام )الــضــيــافــة(، 
وأنشطة الفنون والترفيه والتسلية، في الناتج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي لــلــدولــة خـــالل الــربــع األول من 

2019 نحو 3.52 مليار ريال باألسعار الجارية.

»التخطيط واإلحصاء««، سجلت املساهمة  وفقا لـ
اإلجــمــالــيــة لــلــقــطــاعــني فـــي الــنــاتــج املــحــلــي خــالل 
الــثــالثــة األولـــــى مـــن 2019 نــمــوًا نسبته  األشـــهـــر 
فـــي نفس  نــفــس املــســاهــمــة املــســجــلــة  2.3% عـــن 

الفترة من العام 2018 البالغة 3.44 مليار ريال.

وتــفــصــيــلــيــا، شــهــد قـــطـــاع الــضــيــافــة فـــي األشــهــر 
الــثــالثــة األولــــى مــن الــعــام الــحــالــي تسجيل نحو 
ــال بــاملــقــارنــة مـــع مــســاهــمــة نفس  1.22 مــلــيــار ريــ
املــقــدرة بنحو 1.26 مليار  الــفــتــرة مــن عــام 2018 

ريال.

وبــلــغ إجــمــالــي مــســاهــمــة قــطــاع أنــشــطــة الترفيه 
والتسلية التقديرية في الناتج املحلي اإلجمالي 
ــال بنمو  خـــالل الــربــع األول نــحــو 2.29 مــلــيــار ريـ
قـــدره 5.7% عــن مساهمة نــفــس الــربــع مــن الــعــام 

املاضي املقدرة بنحو 2.17 مليار ريال.

نسبة النمو السنوي  % 2.3

3 أشهر 3.52 مليار ريال »الضيافة« والترفيه« في 

640 ألف زائر للمتاحف والمعارض الفنية

 8.25
مليون زيارة 

ثقافية لـ»كتارا« 

8100 موقع تراث أثري ومعماري وطبيعي

إجمالي فعاليات مسرح قطر الوطني خالل العام املاضي بلغ 33 فعالية 
متنوعة. وسجل هذا اإلجمالي نموًا سنويا ناهزت نسبته 18% باملقارنة 

مع إجمالي فعاليات املسرح في العام قبل املاضي البالغة 28 فعالية. 
الــوطــنــي فــي 2018 نحو 21 مسرحية، و5  ضمت فعاليات مــســرح قطر 
لــلــمــهــرجــانــات، و5 فعاليات  إلـــى فعاليتني  عـــروض غــنــائــيــة، بــاإلضــافــة 

أخرى.

وفي العام 2017، تنوعت تلك الفعاليات لتشمل 12 مسرحية، ومهرجانا 
واحدا، وعرضا غنائيا، وأمسية شعرية، إلى جانب 13 فعالية أخرى.

وتشير البيانات اإلحصائية، إلى أن العام 2018 شهد إقامة 18 فعالية 
للقطاع الحكومي، و11 فعالية للقطاع الخاص، فضال عن 4 مشاركات 
لــلــحــكــومــي، و12  إقــامــة 13 فــعــالــيــة  الــعــام 2017  خــارجــيــة، بينما شــهــد 

للخاص، إلى جانب 3 مشاركات خارجية.

18 % نموًا في فعاليات »المسرح الوطني«
11 فعالية للقطاع الخاص شملت 

 % 38
نموًا في زوار العام الماضي
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ــيــــاحــــة مــــصــــدرًا  تــــعــــد الــــســ
لــلــعــمــالــة بسبب  رئــيــســيــا 
كــقــطــاع كثيف  طــبــيــعــتــهــا 
العمالة وذي تأثير مضاعف وكبير 
عــلــى الــعــمــالــة فـــي الـــقـــطـــاعـــات ذات 
الــصــلــة، وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
السياحة  قــطــاع  فــي  وظيفة واحـــدة 
األســــاســــي تــخــلــق حــــوالــــي وظــيــفــة 
ونصف إضافية أو غير مباشرة في 

االقتصاد املرتبط بالسياحة. 
تـــقـــدر مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة أن 
إلــى جانب  قطاع اإلقامة واملطاعم، 
خــدمــات الــقــطــاع الــخــاص، ستخلق 
فرص عمل بأسرع معدل بني جميع 
القطاعات في االقتصاد على مدى 

السنوات الخمس املقبلة.
ــيــــاحــــة أنــــهــــا نـــشـــاط  وأثــــبــــتــــت الــــســ
اقــتــصــادي مــــرن، وفـــي كــل ســنــة من 
السنوات السبع التي أعقبت األزمة 
العاملية في عام 2010،  االقتصادية 
ارتـــفـــع عــــدد الــســيــاح الـــدولـــيـــني في 

جميع أنحاء العالم بنسبة %4.
وعلى الرغم من أن القطاع السياحي 
الــــعــــمــــل  فـــــــــرص  مـــــــن  يــــمــــثــــل %10 
العالم  املباشرة في  املباشرة وغير 
)وظـــيـــفـــة مـــن كـــل 10 وظــــائــــف(، إال 
أن دور الــســيــاحــة فــي تــولــيــد فــرص 
ــمــــال غــالــبــا مــا  الــعــمــل وريـــــــادة األعــ
التقليل من قيمته وتقليله في  يتم 

صياغة السياسات وتنفيذها.
ويــعــد عـــدم الــتــوافــق بـــني املــؤهــات 
ــو أحـــد  ــ ــة وواقـــــــــع الـــعـــمـــل هـ ــاحــ ــتــ املــ
التي تؤثر على  الرئيسية  العوامل 
املواهب،  السياحة وتنمية  توظيف 
الــتــعــلــيــم  بـــــني  الــــفــــجــــوة  تــــــــزال  وال 
واحتياجات املهارات واملعرفة، وما 
العمالة  فــي  نــقــص  ينتج عنها مــن 
»إثــبــات املستقبل«، تؤثر  بــمــهــارات 
عـــلـــى االقــــتــــصــــادات وتـــضـــر بــخــلــق 
ــــك،  ــمــــل، عـــــــاوة عـــلـــى ذلـ ــعــ فــــــرص الــ
تعاني السياحة من تحديات مهمة 
املــواهــب واالحتفاظ  تتعلق بجذب 

بها وتحسني ظروف العمل.
العوملة والتقدم  وأعـــادت اتجاهات 
التكنولوجي والتغير الديموغرافي 
ــة  ــاحـ ــيـ ــاع الـــسـ ــ ــطـ ــ ــريــــف قـ ــعــ ــا، تــ ــ ــ ــًع ــ مــ

وكيفية عمله.
وتــضــم قــائــمــة الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة 

التي يواجهها قطاع السياحة في 
تــكــيــيــف قـــوتـــه الــعــامــلــة مـــع الـــثـــورة 
ــي:  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عـــــــدة أمـــــــــور هــ
الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــراجـــعـــة وتـــحـــديـــث 
التي  القديمة  التشريعات واللوائح 
التوظيف واالبــتــكــار وريـــادة  تــدعــم 
الجديدة،  األعمال ونماذج األعمال 
وانخفاض مستوى الوعي والخبرة 
ــات الــــجــــديــــدة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ فــــــي الــ
واالتـــجـــاهـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، وقــلــة 
التقنيات  فــي  التمويل لاستثمار 
الوظائف  الجديدة والــتــدريــب على 
ــلــــحــــاضــــر واملـــســـتـــقـــبـــل،  الـــــــازمـــــــة لــ
ــاون والــــتــــواصــــل بــني  ــعـ ــتـ ونـــقـــص الـ

أصحاب املصلحة املعنيني.
تعد الشركات الصغيرة واملتوسطة 
املــــبــــدع  بـــمـــثـــابـــة  )MSMEs( اآلن 
ــة،  ــاحـ ــيـ ــي مــــجــــال الـــسـ ــ الـــرئـــيـــســـي فـ
وحــــســــب بـــحـــث ملـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
والــتــنــمــيــة فــي املــيــدان االقــتــصــادي، 
فإن حوالي نصف موظفي السياحة 
يــعــمــلــون فـــي مـــؤســـســـات يــقــل عــدد 
أشـــخـــاص، بينما  عـــن 10  ــا  أفــــرادهــ
العاملني  أربــاع  يعمل حوالي ثاثة 
ــقــــل عـــــن 50  فـــــي مـــؤســـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تــ

شخًصا.
الــشــركــات الصغيرة  وتــعــد ســيــاحــة 
واملتوسطة مصدًرا مهًما لابتكار 
والتنوع االقتصادي، حيث تساعد 
التنمية االجتماعية  عــلــى تشكيل 
ــلــــدان املــقــصــد  واالقـــتـــصـــاديـــة فــــي بــ
ــم، ومــــع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــع أنـــــحـــــاء الـ ــمـ فـــــي جـ
ذلـــــك، فــــإن الــــوصــــول إلــــى الــتــمــويــل 
ــر الـــلـــوائـــح الـــتـــجـــاريـــة وعــــدم  وحـــظـ
كــفــايــة املـــهـــارات هــي قــيــود رئيسية 
تواجهها جميع املنشآت الصغيرة 
العاملون  فــي ذلــك  واملتوسطة بما 

في قطاع السياحة.
الرئيسي املتعلق  الــتــحــدي  ويكمن 
بـــاملـــشـــاريـــع الـــصـــغـــرى والــصــغــيــرة 
ــة بـــيـــئـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــة فـــــــي تــ ــ ــطــ ــ ــــوســ ــتــ ــ واملــ
آفاقها  مــواتــيــة تعمل على تحسني 
ــة فـــــــي وقـــــــــت واحـــــــــد،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ــز أمــــــام  ــ ــواجــ ــ ــحــ ــ ــلــــب عــــلــــى الــ ــغــ ــتــ وتــ
الــــوظــــائــــف الــــائــــقــــة، وتـــضـــمـــن أن 
األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــشــاريــع 
ــرة واملــــتــــوســــطــــة الـــحـــجـــم  ــيــ ــغــ الــــصــ

مستدامة بيئيا.

ارتــفــع عــدد الــســيــاح الــدولــيــني بنسبة 
5 % فــي عــام 2018 ليسجل نحو 1.4 
مليار سائح، مدفوًعا باقتصاد عاملي 
قوي نسبًيا، وطبقة وسطى متنامية 
فــي االقــتــصــادات الناشئة، إلــى جانب 
التقدم التكنولوجي ونماذج األعمال 
الـــجـــديـــدة وتــكــالــيــف الــســفــر بــأســعــار 
معقولة وتسهيات التأشيرة، حيث 
تم الوصول إلى هذا الهدف قبل عامني 
من توقعات منظمة السياحة العاملية.

ــدات  ــائــ نـــفـــســـه زادت عــ ــــت  ــوقـ ــ الـ وفــــــي 
ــن الـــســـيـــاحـــة  ــ الـــتـــصـــديـــر الـــنـــاتـــجـــة عـ
تـــريـــلـــيـــون دوالر،  أكـــثـــر مــــن 1.7  إلـــــى 
ــعــــل الـــــقـــــطـــــاع قــــوة  األمــــــــــر الــــــــــذي يــــجــ
عــاملــيــة حــقــيــقــيــة لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي 
والتنمية، مما يدفع إلــى خلق املزيد 

مــن الوظائف األفــضــل ويعمل كحافز 
ــال، حــيــث  ــ ــ ــمـ ــ ــ لــــابــــتــــكــــار وريـــــــــــادة األعـ
تساعد السياحة في بناء حياة أفضل 
ملـــايـــني األفــــــراد وتــطــويــر مــجــتــمــعــات 

بأكملها.
وحـــســـب مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــاملــيــة، 
ال يــــزال الــنــمــو فــي عـــدد الــوافــديــن من 
الــســيــاح الــدولــيــني وإيـــراداتـــهـــم يفوق 
االقتصاد العاملي، كما أن االقتصادات 
الناشئة واملتقدمة تستفيد من ارتفاع 
دخــــل الــســيــاحــة، لــلــعــام الــســابــع على 
ــي، نـــمـــت صـــــــــادرات الــســيــاحــة  ــوالــ ــتــ الــ
بوتيرة أســرع من صــادرات البضائع، 
مــمــا قــلــل مــن الــتــجــارة فــي الــعــديــد من 

البلدان.
وذكــرت املنظمة أن هذا النمو يتطلب 

املزيد من املسؤولية في ضمان اإلدارة 
الــفــعــالــة لــلــوجــهــة الـــتـــي تــقــلــل مـــن أي 
أثــر سلبي للسياحة، حيث تعد إدارة 
الــســيــاحــة بــطــريــقــة مــســتــدامــة لصالح 
ــيـــة مــــن أي وقـــت  ــمـ ــثــــر أهـ الـــجـــمـــيـــع أكــ
مضى. وقال زوراب بولوليكا شفيلي، 
األمني العام ملنظمة السياحة العاملية: 
ــن بـــحـــاجـــة إلــــــى زيـــــــــادة الــقــيــمــة  »نــــحــ
بــــداًل مـــن زيـــــادة الــحــجــم، مـــن املــتــوقــع 
الــرقــمــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  أن تــســتــمــر 
واالبــتــكــار وزيــــادة إمــكــانــيــة الــوصــول 
والتغييرات االجتماعية فــي تشكيل 
قــطــاعــنــا، ستحتاج كــل مــن الــوجــهــات 
قـــادرة  إلـــى التكيف لتظل  والــشــركــات 
على املنافسة، مع اعتناق السياحة في 
الوقت نفسه كوسيلة لتحقيق أهداف 

ــنـــاء مستقبل  املــســتــدامــة وبـ الــتــنــمــيــة 
ــائـــدات  أفـــضـــل لــلــجــمــيــع«. وتــعــتــبــر عـ
التصدير من السياحة الدولية )السفر 
ونقل الركاب( مصدرا هاما للعائدات 
األجــنــبــيــة لــلــعــديــد مـــن الـــوجـــهـــات في 

العالم.
تمثل السياحة عنصرًا هاما في تنويع 
الـــــصـــــادرات بــالــنــســبــة لـــاقـــتـــصـــادات 
ــلـــى الــــســــواء،  ــئـــة واملـــتـــقـــدمـــة عـ ــنـــاشـ الـ
حــــيــــث تـــتـــمـــتـــع بــــــقــــــدرة قـــــويـــــة عــلــى 
تقليص التبادل التجاري وتعويض 
ضعف إيـــرادات الــصــادرات مــن السلع 

والخدمات األخرى.
ــا ألحــــــدث الـــبـــيـــانـــات املــعــلــنــة مــن  ــقـ وفـ
جانب منظمة السياحة العاملية، فإن 
السياحة باتت تولد 5 مليارات دوالر 

في اليوم من الصادرات.
وفــــــي الـــــعـــــام املـــــاضـــــي بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
الصادرات السياحية الدولية )السفر 
ــاب( نــحــو 1.75 تــريــلــيــون  ــركــ الــ ونـــقـــل 
دوالر )1.5 تــريــلــيــون دوالر عــائــدات 
السفر و256 مليار دوالر لنقل الركاب( 
الـــــصـــــادرات  ــن حـــجـــم  ــ شـــكـــلـــت 7 % مـ
الــعــاملــيــة ونـــحـــو 29 % مـــن صـــــادرات 

الخدمات في العالم.
الــســيــاحــة  الـــعـــام 2017، شــكــلــت  وفــــي 
ثالث أكبر فئة تصدير في العالم )1.59 
تريليون دوالر( بعد املواد الكيميائية 
)1.99 تريليون دوالر( والوقود )1.96 
تـــريـــلـــيـــون دوالر(، وقــــبــــل مــنــتــجــات 
ــيـــون دوالر(  ــلـ تـــريـ الــــســــيــــارات )1.47 
واملواد الغذائية )1.46 تريليون دوالر(.

وظيفة                    غير مباشرة في االقتصاد المرتبط بالسياحة  1.5              الوظيفة الواحدة تخلق 

5 % نمو أعداد السياح          الدوليين خالل 2018

ــيــــاحــــة نـــســـاء  ــــاع الــــســ ــــطـ يـــســـتـــخـــدم قـ
وشــبــابــا أكــثــر مـــن مــعــظــم الــقــطــاعــات 
 عــن النصف 

ً
األخــــرى، ومــا يقل قليا

الــســيــاحــة  فـــي  الــعــامــلــني  )47%( مـــن 
في دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية األوروبية تتراوح أعمارهم 
بــثــلــث  ــقـــارنـــة  بــــني 15 و 34 عــــاًمــــا، مـ

)32%( العاملني في االقتصاد ككل.
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــــي بــــــــلــــــــدان مــــنــــظــــمــــة الــ
االقــتــصــادي والتنمية، تمثل النساء 
60% من العمالة في قطاع السياحة، 
ــة الــــنــــســــاء  ــ ــــصـ وهـــــــــــذا أعــــــلــــــى مـــــــن حـ
العامات في قطاع الخدمات )%47( 

وفي االقتصاد ككل )%43(.
وتــضــم منظمة الــتــعــاون االقــتــصــادي 
والتنمية مجموعة من الدول املتقدمة 
التي تهدف إلى التنمية االقتصادية 
وتــنــشــيــط تــبــادلــهــا الـــتـــجـــاري، ومــن 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة،  الـــواليـــات  بينها 
وكندا، واليابان، وأملانيا، وإسبانيا، 
والـــــســـــويـــــد، وهـــــولـــــنـــــدا، وبـــلـــجـــيـــكـــا، 

والنرويج.
ــًدا فــي ريــادة  وتلعب النساء دوًرا رائـ
األعـــــمـــــال الـــســـيـــاحـــيـــة، حـــيـــث تــظــهــر 
الـــبـــحـــوث الـــتـــي أجـــرتـــهـــا هــيــئــة األمـــم 
املـــتـــحـــدة لـــلـــمـــرأة )كـــيـــان تـــابـــع لــأمــم 
املتحدة( أن املعدل العاملي ألصحاب 
املـــشـــاريـــع الـــحـــرة فـــي قــطــاع الــفــنــادق 
واملطاعم )36%( أعلى نسبيا منه في 

جميع القطاعات مجتمعة )%22(.
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــخــلــق الــســيــاحــة 
وظائف في املناطق الريفية والنائية، 
ليس فقط بشكل مباشر ولكن بشكل 
ــا مــن خــال الحفاظ 

ً
غير مباشر أيــض

على األنشطة التقليدية والصناعات 
ــا، مـــــن خـــال  ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ ــيـــة واســ ــلـ املـــحـ
الــفــرص للنساء والــشــبــاب في  توفير 

املجتمعات الريفية.
ــذه الـــفـــوائـــد الــتــي  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـ

توفرها السياحة، يجب عليها أيضا 
مواجهة التحديات الخطيرة املحيطة 
بالتوظيف لجميع هــذه املجموعات، 
والتي من أبرزها الفجوة الكبيرة في 
األجــور بني الجنسني، ففي السياحة 
تــحــصــل الـــنـــســـاء فــــي املـــتـــوســـط عــلــى 
أجر يتراوح بني 20 و25% عن العمال 
الذكور مقابل مهارات مماثلة، وغالبا 
ــدا  املــــرأة ممثلة تمثيا زائـ مــا تــكــون 
في أشكال العمل غير القياسية، كما 
ــا مــــن الــتــمــيــيــز  تـــعـــانـــي الـــنـــســـاء أيـــضـ
فيما يتعلق بالحصول على التعليم 

والتدريب.
الـــــنـــــســـــاء ذوات  ــد  ــ ــــجـ تـ ــا  ــ ــ مـ وغـــــالـــــبـــــا 
ــهـــارات املــتــدنــيــة أنــفــســهــن فــي أكثر  املـ
ــا، مــعــرضــات لخطر 

ً
الــوظــائــف ضــعــف

ظروف العمل السيئة، وعدم املساواة 
ــــرص واملــــعــــامــــلــــة، والـــعـــنـــف،  ــفـ ــ ــي الـ ــ فـ

واالستغال، واإلجهاد.

تعد الوظائف املؤقتة ووظائف الدوام 
ــــاص بــني  الـــجـــزئـــي شـــائـــعـــة بــشــكــل خـ
النساء والشباب واألقــل مهارة الذين 
يــعــمــلــون فــــي الـــســـيـــاحـــة، ويـــمـــكـــن أن 
تؤدي في كثير من األحيان إلى العجز 
فــي الــعــمــل الـــائـــق، بــمــا فــي ذلـــك عــدم 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي،  كــفــايــة تغطية 
وانخفاض األجور وعدم املساواة في 

الدخل، وظروف العمل السيئة.
املـــتـــغـــيـــرة فــي  الـــطـــلـــب  وتـــشـــكـــل دورة 
ــدم انـــتـــظـــام  ــ قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة، مــــع عــ
ــحــــوالت ال يــمــكــن  ســــاعــــات الـــعـــمـــل وتــ
الــتــنــبــؤ بـــهـــا، تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة ملن 
يــحــاولــون )مـــن أي جــنــس( الــتــوفــيــق 
ــمـــل واألســــــــرة،  ــعـ بــــني مـــســـؤولـــيـــات الـ
ومع ذلك، في الوقت نفسه توفر هذه 
ا فرًصا لأفراد الراغبني 

ً
املرونة أيض

فــي الــجــمــع بــني وظــيــفــة فــي السياحة 
ووظيفة أخرى.

وظائف مباشرة وغير مباشرة للنساء 
والشباب في المجتمعات الريفية

من عمالة القطاع نساء  % 60
تريليون دوالر إجمالي الصادرات السياحية   1.75

1.4 مليار سائح العام الماضي

بــاتــت هــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى ســيــاســات جــديــدة 
لتعظيم إمكانات قطاع السياحة لتوفير وظائف 
أكثر وأفــضــل، مــع تقليل املخاطر املرتبطة بعدم 
تطابق املهارات املتزايد، خاصة أن هناك تقليدا 
ــاع الـــســـيـــاحـــة يــعــمــل بـــمـــعـــزل عــن  ــطـ قـــديـــمـــا فــــي قـ

القطاعات االقتصادية الرئيسية األخرى.
ويــرى مراقبون أن الطريق إلى األمــام هو باتباع 
نهج أكثر شمولية ملستقبل العمل في السياحة، 
ــــود روابـــــط واضـــحـــة لــلــقــطــاعــات األخــــرى  مـــع وجـ
املهمة للتنمية االقتصادية، وتتطلب التغييرات 
والتحديات الرئيسية املستمرة حــول التوظيف 
ــارات  ــهــ ــدة لـــتـــطـــويـــر املــ ــديــ الـــســـيـــاحـــي مـــقـــاربـــة جــ
والتعليم، وسياسات االبتكار وخلق فرص العمل.
وينبغي للسياسات أن تعمل على تشجيع تقدم 
ــــذي يـــعـــزز خــلــق فــرص  االبـــتـــكـــار فـــي الــســيــاحــة الـ
الــعــمــل وريـــــــادة األعــــمــــال، ال ســيــمــا بـــني الــنــســاء 
والشباب واملجتمعات الريفية، مــن خــال إنشاء 
ــــج لـــابـــتـــكـــار الــســيــاحــي  ــرامـ ــ ــز وبـ ــ ــــوافـ ــز وحـ ــراكــ مــ
ــربـــط الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة والــــشــــركــــات الــــرائــــدة  لـ
واملــســتــثــمــريــن والـــحـــكـــومـــات، وتــطــويــر الــبــحــوث 

املــهــارات بسبب الثورة  حــول الطلب املتغير على 
الرقمية، وخلق مبادرات تشجع االبتكار وتطوير 

املهارات التكنولوجية في مجال السياحة.
ويجب أن يتم جمع املؤسسات التعليمية والقطاع 
ــاء الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــ الـــخـــاص والـــحـــكـــومـــات وشــ
ملراجعة البرامج التعليمية واملساعدة في إنشاء 
مــجــمــوعــات املـــهـــارات الـــازمـــة لــفــرص الــعــمــل في 
املستقبل، إلــى جــانــب ســد الــفــجــوة بــني املــؤهــات 
املتاحة ومهارات مكان العمل املطلوبة، من خال 
دعــــم فــــرص الـــخـــبـــرة الــصــنــاعــيــة املـــنـــاســـبـــة، مثل 
الــتــدريــب الــداخــلــي أو املــنــح الــدراســيــة، والتعليم 
والتدريب املتخصص، وإشراك أصحاب املصلحة 
ــيــــات تنسيق  فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي هــيــاكــل وآلــ
سياسة السياحة الوطنية من أجل ضمان اتباع 
نــهــج كــلــي يــراعــي االبــتــكــار وخــلــق فـــرص الــعــمــل، 
كــــل مــن  فــــي  كـــقـــطـــاع رئـــيـــســـي  الـــســـيـــاحـــة  وإدراج 
األجــنــدة الوطنية واملــتــعــددة األطــــراف للوظائف 
املــهــارات، والتنمية االقتصادية  والتعليم وخلق 
الــشــامــلــة، مــع إبــــراز قـــدرة الــســيــاحــة عــلــى تحقيق 

أهداف خلق وظائف أكثر وأفضل.

سياسات جديدة لتعظيم اإلمكانات وريادة األعمال 
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قــــال ســـعـــادة الــســيــد عــبــدالــلــه 
ــر تـــركـــي الــســبــيــعــي،  بــــن نـــاصـ
رئــيــس الــهــيــئــة، إن »الــطــيــران 
فــــي أداء دور فــاعــل  ــــي« مـــســـتـــمـــرة  ــدنـ ــ املـ
واتــــخــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة تـــخـــدم خــطــط 
ــــواق جـــديـــدة ونــاشــئــة  االنــفــتــاح نــحــو أسـ
ــــي مـــجـــالـــي الـــســـفـــر والــــشــــحــــن الـــجـــوي  فـ
إلــى متابعة موضوع الدعوى  باإلضافة 
القطرية الــذي ما زال لــدى محكمة العدل 
القانونية لضمان  الــدولــيــة، ضمن األطــر 
ــارات الــجــويــة  ــ ــسـ ــ انــســيــابــيــة وســــامــــة املـ
والــرحــات الــقــادمــة واملــغــادرة عبر مطار 
حــمــد الــــدولــــي. وتــمــكــنــت »الــهــيــئــة« على 
مستوى االتفاقيات من توقيع 12 اتفاقية 
خدمات جوية مع دول جديدة منذ فرض 
الحصار الجائر على قطر ليصل إجمالي 
إلــى 167 اتفاقية  اتفاقيات النقل الجوي 

حتى اآلن.
وأضــاف »السبيعي«، أن هذه االتفاقيات 
تساهم فــي تعزيز العمليات التشغيلية 
ــة لــتــســيــيــر  ــريـ ــطـ ــقـ لـــلـــخـــطـــوط الــــجــــويــــة الـ
أسطول طائراتها األحدث في العالم إلى 
وجهات عاملية جديدة انطاقا من مطار 
ــدولـــي مــقــر عــمــلــيــاتــهــا الــرئــيــســي  حــمــد الـ
املـــطـــار للمرحلة  الــــدوحــــة. ويــســتــعــد  فـــي 
الــثــانــيــة مـــن الــتــوســعــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
رفــــع الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــطــار من 
مستوى يبلغ 30 مليون مسافر سنويًا 
يــفــوق 53 مليون مسافر سنويًا.  إلــى مــا 
ومــــن املـــقـــرر أن تــكــون الــتــوســعــة جــاهــزة 
قبل انطاق مونديال كــأس العالم 2022 
ــــق الــخــطــط  ــر، وفـ ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا قـــطـ الـ
املــوضــوعــة، حسب »السبيعي«. وتشمل 
خطة التوسعة املبنى الرئيسي للمطار، 
ــتــــي ســتــوفــر  ــار الــ ــ ــطـ ــ وإنـــــشـــــاء مـــديـــنـــة املـ
بــدورهــا فــي املستقبل فرصًا استثمارية 
كبيرة، ومن بينها منطقة للتجارة الحرة 
ومــجــمــع للمكاتب والــشــركــات والــفــنــادق 
املــطــار أيضًا إنشاء  وغــيــرهــا.  وسيشهد 
ــائــــع، مــمــا  ــبــــضــ مـــبـــنـــى جــــديــــد لـــشـــحـــن الــ
قـــدرات الشحن لدى  إلــى تعزيز  ســيــؤدي 
املــطــار لتصل إلـــى 3 مــايــن طــن سنويًا 
الــزيــادة املرتقبة  ويــســاعــد فــي استيعاب 
فـــي حــركــة الــشــحــن. ولــفــت »الــســبــيــعــي«، 
إلى أن توسعات »القطرية« املستمرة إلى 
جــانــب خــطــط الــتــطــويــر الــخــاصــة بمطار 
الــدولــي تعد ضمانة لتوفير املزيد  حمد 
من الفرص العمل في قطاع النقل الجوي.

وبن أن مسألة الربط الجوي تعتبر اآلن 
من أكثر األمور أهمية، الرتباطها الوثيق 

باإلنتاجية والنمو االقتصادي والتجارة 
العاملية. وأضــاف أن دولــة قطر أصبحت 

ــــادرة على  بــمــوقــعــهــا املــتــمــيــز جــغــرافــيــا قـ
توفير الجسر بن األسواق األكثر نضجًا 
واألسواق الناشئة في املستقبل. وأوضح 
أن الــــدولــــة اعـــتـــمـــدت عــلــى مـــــدار األعـــــوام 
املــاضــيــة نهجًا يــهــدف لتحقيق سياسة 
ثــنــائــيــة لــلــخــدمــات الـــجـــويـــة، إلــــى جــانــب 
إنـــجـــازات تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ملــطــار 
ــعـــزز إمــكــانــيــات  حــمــد الــــدولــــي لــيــزيــد ويـ
الــربــط الــجــوي. وأشــــار إلـــى أن هـــذا األمــر 
يأتي إيمانًا من قطر بأن املنافسة العادلة 
تـــدعـــم نــمــو حـــركـــة الـــركـــاب واملــســافــريــن، 
وتــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــطــاعــي الــطــيــران 
والسياحة، وتساهم في زيادة اإلنتاجية 
لاقتصاد العام عبر زيادة حركة التجارة 
الــتــجــاري. وتحتل خطط قطر  والــنــشــاط 
الرامية لزيادة حركة املسافرين وتوسيع 
نطاق وصولها إلى مجموعة واسعة من 
الوجهات غير املستغلة، صدارة أولويات 
ــة  ــلـ ــرحـ خــــطــــط وأهــــــــــــداف الـــهـــيـــئـــة فـــــي املـ
»الـــســـبـــيـــعـــي«. وتــســاهــم  املــقــبــلــة، وفـــقـــا لــــ
الهيئة العامة للطيران املدني في توفير 

كافة اإلمكانيات التي تدعم نهج النمو 
الــوطــنــي وفــتــح املزيد  ــار للناقل  ــ واالزدهـ
املـــجـــاالت أمــامــهــا لتسيير رحــاتــهــا  مـــن 
ــــك من  ــــدن الــعــاملــيــة، وذلـ بــاتــجــاه كـــافـــة املـ
ــــوي الـــتـــي  ــــجـ خــــــال اتــــفــــاقــــيــــات الـــنـــقـــل الـ

تبرمها مع كافة دول العالم.
ــدافـــع  ــارات هــــي املــــحــــرك الـ ــ ــطـ ــ وأكــــــد أن املـ
الــطــيــران الحيوية،  والــرئــيــســي لصناعة 
ــا الـــســـريـــع فــي  ــرا لـــتـــطـــورهـــا ونـــمـــوهـ ــظـ نـ
قــطــاع شــامــل مــتــكــامــل، وهـــو مــا أدى إلــى 
التوسعات الشاملة فــي مجال الطيران، 
ا ال  ــذا يعتبر مــطــار حــمــد الـــدولـــي جــــزء لـ
يتجزأ مــن إستراتيجية التنمية طويلة 

األجل في دولة قطر.
وقال إن »حمد الدولي« استطاع تحقيق 
أعلى معدالت الكفاءة واالستيعاب على 
مـــــدار األعـــــــوام املـــاضـــيـــة، مــمــا جــعــل منه 
املطار األسرع نموا على مستوى العالم، 
الرابعة  إلــى جانب حصوله على املرتبة 
ــم فــــي 2019  ــالـ ــعـ بــــن أفـــضـــل مــــطــــارات الـ

بفضل تصويت املسافرين.

أكد سعادة السيد عبدالله 
بن ناصر تركي السبيعي، 
ــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــ رئـ
للطيران املدني، أن صناعة الطيران 
تساهم بشكل ملحوظ فــي تسريع 
ــة من  الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي الـــدولـ
خــال مــا تقدمه مــن إمكانية لخلق 
فرص عمل جديدة تستوعب أعدادًا 
العاملة  القوى والــكــوادر  كبيرة من 
في هذا املجال. وأوضح سعادته، أن 
الهيئة وضعت نصب أعينها ومنذ 
الــبــدايــة توجيهات حــضــرة صاحب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
ثــــانــــي أمــــيــــر الــــبــــاد املــــفــــدى بــشــأن 

االستعانة بالكوادر القطرية.
وقــال: »بــدأت الهيئة في العمل على 
تأهيل هذه الكوادر لاعتماد عليها 
ــرة املـــقـــبـــلـــة، وتــحــضــيــرهــا  ــتـ ــفـ فــــي الـ
الــقــيــاديــة والفنية  املــنــاصــب  لــتــولــي 
ــة، كـــــمـــــا ســـــعـــــت الـــهـــيـــئـــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
ــرة مـــن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــ ــاب ذوي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ السـ
ات الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة مــن  ــاء ــفــ ــكــ الــ
خـــــــارج الـــهـــيـــئـــة واملـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
ــاع الــــطــــيــــران املـــــدنـــــي، وبــشــكــل  ــطــ قــ
ــاالت الــــتــــي تــتــســم  ــ ــجـ ــ خـــــاص فــــي املـ
ــع وزارة  ــ مـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق  ــدرة،  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ

التنمية اإلداريـــة والعمل والشؤون 
االجتماعية بهذا الشأن، باإلضافة 
ــع الــهــيــئــة لــخــطــط تــدريــب  إلــــى وضــ
العاملة  الــقــطــريــة  الـــكـــوادر  وتــأهــيــل 

لديها بشكل دائم«.
وأضــــاف »الــســبــيــعــي«: »ركـــزنـــا منذ 
املـــدنـــي  ــيــــران  الــــطــ فــــي  الــــعــــام 2007 
عــلــى ابــتــعــاث الــطــلــبــة لـــلـــدراســـة في 
جامعات عاملية، حيث يوجد أعــداد 
ــيـــرة مــــن الـــخـــريـــجـــن الــقــطــريــن  ــبـ كـ
ــعــــات الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــامــ ــــن جــ مـ
ــيــــا والــــــــدول  ــة وبــــريــــطــــانــ ــيــ ــكــ ــريــ األمــ
األوروبـــيـــة األخـــرى واســتــرالــيــا، إلى 
جـــانـــب كــلــيــة قــطــر لــعــلــوم الــطــيــران 
والــتــي تعد رافـــدًا مهمًا مــن الــروافــد 
الداعمة لقطاع صناعة الطيران في 
دولــة قطر، ونتيجة كــل ذلــك جنينا 
ثـــمـــار هــــذه الـــتـــجـــربـــة، فــالــكــثــيــر من 
الــقــطــريــن أصــبــحــوا خــريــجــن لهذه 
الجامعات ممن كانت الهيئة تشرف 
ــهــــم، وبــــاتــــوا يــعــمــلــون  ــتــ عـــلـــى دراســ
حاليًا في مواقع مهمة وفي مناصب 

حساسة في قطاع الطيران املدني«.
ــعـــدالت الــتــقــطــيــر وتــأهــيــل  ــول مـ ــ وحـ
الـــكـــوادر الــقــطــريــة فـــي الــهــيــئــة، قـــال: 
ــمــــرون فـــــي الــتــقــطــيــر  ــتــ ــــن مــــســ ــــحـ »نـ
وزيـــــادة الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة للعمل 
فـــي قــطــاع الــطــيــران املـــدنـــي، وهــنــاك 
إحــــال تــدريــجــي لــجــمــيــع الــوظــائــف 
فيه، إذ لدينا كــفــاءات قطرية شابة 
ــذا  ــي هــ ــ ــمـــل فــ ــعـ ــلـ مـــتـــحـــمـــســـة جـــــــدًا لـ
القطاع، ونحن مستمرون بتشجيع 
الــشــبــاب بــعــد االنــتــهــاء مــن الــدراســة 
الــثــانــويــة الــعــامــة لــالــتــحــاق بقطاع 
الطيران، ولدينا حمات ومبادرات 
مـــســـتـــمـــرة بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، كـــان 
أبـــرزهـــا فــي الــفــتــرة املــاضــيــة )حملة 
وّدك تصير مــراقــب جــــوي(«. وتابع 
: »إن منظومة الطيران 

ً
سعادته قائا

ــدنــــي فــــي أي دولــــــة تــعــتــمــد عــلــى  املــ
الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة ولـــذلـــك اتــخــذنــا 
ــوادر الــقــطــريــة  ــ ــكــ ــ قــــــــرارًا بـــتـــأهـــيـــل الــ
لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة 

للطيران املدني«.
الـــتـــقـــطـــيـــر  نـــســـبـــة  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الـــنـــمـــطـــيـــة بــالــهــيــئــة  فـــــي اإلدارات 
املــدنــي مثل شــؤون  العامة للطيران 
التوظيف والشؤون املالية تصل إلى 
أكثر مــن 95%، فــي حــن أن اإلدارات 
الــفــنــيــة الــتــي تعتمد عــلــى املــراقــبــن 
ــاد الــجــويــة تصل  ــ الــجــويــن واألرصــ

نسبة التقطير فيها إلى %90.

»الطيران المدني«.. مبادرات متنوعة         الستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية
في »النمطية« 90 % نسبة »التقطير« في اإلدارات                   الفنية و95 %    

¶  جانب من احدى الدورات التدريبية لموظفي الهيئة¶  سعادة السيد عبدالله السبيعي

¶  السبيعي يوقع بشكل نهائي على اتفاقية للنقل الجوي بين قطر وموزمبيق

¶  جانب من التوقيع على برتوكول لزيادة حقوق النقل بين قطر وطاجيكستان 

عضوية »إيكاو« عنصر دعم
 في 

ً
ــــة قــطــر حملتها االنــتــخــابــيــة لتصبح عــضــوًا كــامــا بــــدأت دول

مجلس املنظمة الدولية للطيران املدني )االيكاو( وذلك خال اجتماع 
الجمعية الذي سيعقد بني سبتمبر وأكتوبر من عام 2019، حسب 
ــال رئــيــس الهيئة الــعــامــة لــلــطــيــران املــدنــي: »يكمن  »الــســبــيــعــي«. وقـ
الــســبــب الــرئــيــســي وراء هـــذا الــقــرار فــي قــوتــنــا فــي مــجــال صناعة 
الطيران، مع مشغل يغطي أكثر من 160 وجهة إلى جانب املهنيني 
املتدرينب تدريبًا عاليًا، كما تجدر اإلشارة في هذا املوضوع إلى أن 
دولة قطر لم تنتهك أبدًا أي مبدأ من مبادئ اتفاقية شيكاغو، حتى 

خال الحصار«.
وأضاف: »حصولنا على العضوية الكاملة في املجلس ستسمح لنا 
بدعم وتطوير مجال صناعة الطيران الدولي، باإلضافة إلى تبادل 

أفضل الخبرات لتحسني نمو القطاع محليًا«.

السبيعي:
مستمرون 

في التقطير 
واستقطاب 

الكفاءات 
الوطنية 

مساهمة 
ملحوظة 
لصناعة 

الطيران المدني 
في النمو 
االقتصادي

اتفاقية خدمات جوية حتى اآلن  167
توسعات »القطرية« و»حمد الدولي« ضمانة لفرص عمل جديدة
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الــجــاري،  فــي مطلع سبتمبر 
ــز مــكــيــنــس  ــركــ ــتــــاح مــ ــتــ ــم افــ ــ تـ
الـــجـــويـــة بمنطقة  ــاد  لــــأرصــ
مكينس، وتدشني تطبيق »أرصاد قطر« 
اإللـــكـــتـــرونـــي الـــــذي يــتــيــح ملــســتــخــدمــيــه 
االطــاع على املعلومات املتعلقة بحالة 
الطقس والتنبؤات والتحذيرات الجوية، 
باإلضافة إلى القراءات الخاصة ملختلف 
عناصر املناخ بشكل مباشر وعلى مدار 

الساعة.
وقـــــال الــســيــد عــبــد الـــلـــه املـــنـــاعـــي مــديــر 
إدارة األرصـــاد الجوية بالهيئة العامة 
ــز مــكــيــنــس  ــركــ لـــلـــطـــيـــران املـــــدنـــــي، إن مــ
ــة الــــــذي يـــضـــم مــوقــع  لــــأرصــــاد الـــجـــويـ
الــطــقــس، يــوفــر خــدمــات تعليمية  رادار 
وتــدريــبــيــة لـــأرصـــاد الــجــويــة، ويشمل 
محطتني، إحــداهــمــا تقليدية واألخـــرى 
أوتــومــاتــيــكــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه قـــد يتم 
ــــزالزل  ــز بــجــهــاز لــقــيــاس الـ ــركـ ــد املـ تـــزويـ

وجهاز آخر لقياس أشعة الشمس.
وأضــاف: »التقنيات التي يضمها مركز 
)مــكــيــنــس( حــيــث تــعــتــبــر األكـــثـــر حــداثــة 
وتــــطــــورا، وســتــســاهــم فـــي تــحــســني دقــة 
الــجــويــة، بــاإلضــافــة  الــتــنــبــؤات  عمليات 
إلـــى رصـــد عــنــاصــر الــطــقــس بــأكــثــر دقــة 
مــمــا هــو مــتــاح فــي الــوقــت الــحــالــي، بما 
يـــعـــكـــس الــــتــــطــــور الــــحــــيــــوي فــــي مــجــال 
األرصـــــــاد الـــجـــويـــة الـــــذي تــشــهــده دولـــة 
قطر«. وأوضح أن تطبيق »أرصاد قطر« 
ــن الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة املــتــمــيــزة  يــعــتــبــر مـ

ويــأتــي فــي إطــــار الــجــهــود املــبــذولــة من 
كـــافـــة جـــهـــات الـــدولـــة لــتــطــبــيــق مــعــايــيــر 
منظومة الحكومة اإللــكــتــرونــيــة بدولة 
قـــطـــر، وتــحــقــيــق أهــــــداف إســتــراتــيــجــيــة 
حكومة قطر الرقمية 2020، كما يصب 
تصميم وعــمــل هـــذا الــتــطــبــيــق فــي دعــم 

عــمــل الــشــركــات الــقــطــريــة الــنــاشــئــة التي 
أثبتت قدرة وكفاءة على اإلبداع والتميز 
في املجال الرقمي. وأضاف »املناعي« أن 
رادار الطقس فــي مركز مكينس يغطي 
ــرة 500 كيلو مــتــر حـــول دولـــة قطر،  دائــ
لـــرصـــد الــــحــــاالت الـــجـــويـــة ســـــواء كــانــت 

أنــه تمكن  عــاديــة أو استثنائية، مبينًا 
زيــادة الدائرة التي يغطيها الــرادار إلى 

1200 كيلو متر إذا دعت الحاجة لذلك.
وقــدمــت الهيئة العامة للطيران املدني 
كل الدعم الازم لأرصاد الجوية سواء 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــقـــنـــيـــات واألجــــهــــزة 

ــن حــيــث  ــ ــة أو مـ ــتـــخـــدمـ املــــتــــطــــورة املـــسـ
بــالــكــوادر املختصة،  الــخــبــرات املتمثلة 
وذلــك بهدف تحقيق املزيد من الجودة 
فــــــي الـــــعـــــمـــــل، والــــــــوصــــــــول إلــــــــى أعـــلـــى 
مــســتــويــات الـــدقـــة والـــكـــفـــاءة املــطــلــوبــة، 
ــاعـــي«. ولــفــت إلــــى أنــــه منذ  ــنـ حــســب »املـ
بداية نشأتها وإلــى اآلن تخطو الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران املـــدنـــي بــخــطــى ثابتة 
ومدروسة نحو تحقيق أهدافها في كل 
مــن الــطــيــران املــدنــي واألرصــــاد الجوية، 
وبــهــدف ذلـــك تعمل بشكل مكثف على 
التطوير املستمر آللية عملها ومواكبة 
التغييرات العاملية بشكل دائـــم، لتكلل 
مــســيــرتــهــا بـــإنـــجـــازات مــهــمــة فـــي هــذيــن 

املجالني.

ــة الــــعــــامــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ حــــقــــقــــت الـ
لــلــطــيــران املــدنــي مــنــذ بــدايــة 
الــــــعــــــام الــــــــجــــــــاري، الــــعــــديــــد 
مــن اإلنـــجـــازات فــي مختلف الــقــطــاعــات 
لــــهــــا. وأصــــــــدرت  ــتــــابــــعــــة  الــ واإلدارات 
الـــهـــيـــئـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــطــــاع شــــؤون 
املــواصــات  األمــن السيبراني فــي وزارة 
واالتصاالت اإلصدار األول من »املبادئ 
التوجيهية لأمن السيبراني في مجال 
الطيران املدني«، والتي تضمنت املبادئ 
ــر األمـــنـــيـــة لـــحـــمـــايـــة املــنــاطــق  ــيـ ــايـ ــعـ واملـ
الــطــيــران، باإلضافة  الحيوية فــي قطاع 
إلى أفضل املمارسات املتبعة في األمن 
اإللكتروني في هذا املجال. وتعتبر دولة 
قطر أول دولة في منطقة الشرق األوسط 
تـــقـــوم بــــإصــــدار مـــــواد إرشــــاديــــة تــتــركــز 
ــــن لــلــتــصــدي  عــلــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر األمـ
ــن الــــتــــهــــديــــدات والـــهـــجـــمـــات  ــ ــد مـ ــ ــحـ ــ والـ
الــطــيــران املدني،  اإللكترونية فــي قطاع 
ــة جــمــيــع  ــيـ ــوعـ ــــي تـ ــــي ســـتـــســـاهـــم فـ ــتـ ــ والـ
ــاب املــــصــــلــــحــــة والــــعــــامــــلــــني فــي  ــ ــحــ ــ أصــ
منظومة الطيران املدني في دولــة قطر، 
وتــوجــيــهــهــم إلتـــبـــاع أفــضــل املــمــارســات 
ــتـــرونـــي. ويــأتــي  ــكـ فـــي مـــجـــال األمـــــن اإللـ
هذا اإلصدار تطبيقًا لتوصيات منظمة 
الــطــيــران املــدنــي الــدولــي )اإليــكــاو( التي 
تحث جميع الــدول األعضاء على وضع 
مثل هذه التدابير والعمل على التعاون 
املستمر وتــقــديــم الــدعــم فــي هــذا املجال 

على املستويني املحلي والدولي. وشهد 
شــهــر مــايــو املــاضــي مــشــاركــات واســعــة 
ومـــهـــمـــة لــــدولــــة قـــطـــر مــمــثــلــة بــالــهــيــئــة 
الــعــامــة للطيران املــدنــي فــي الــعــديــد من 
اجتماعات منظمة )اإليكاو( التي ُعقدت 
فــي مــقــر املــنــظــمــة فــي مــونــتــريــال- كــنــدا، 

ففي الفترة ما بني 7 إلى 9 مايو شاركت 
قــطــر فـــي االجــتــمــاع األول لـــورشـــة عمل 
ــاو لــتــســويــة  ــ ــكـ ــ ــعــــراض قــــواعــــد االيـ ــتــ اســ
الـــخـــافـــات، والـــــذي هـــدفـــت املــنــظــمــة من 
خــــالــــه إلـــــــى مــــراجــــعــــة كــــافــــة الــــقــــواعــــد 
ــــض الـــخـــافـــات  املـــتـــعـــلـــقـــة بـــأســـالـــيـــب فـ

وتأثيرها على صناعة الطيران املدني. 
وتــتــكــون مجموعة العمل مــن 23 دولــة، 

من ضمنها دولة قطر.
ــة  ــ ــــت دولــ ــدمـ ــ ــل قـ ــمــ ــعــ وخـــــــــال ورشـــــــــة الــ
قــطــر مــقــتــرحــات لــحــلــول مــن شــأنــهــا أن 
تــســاهــم فـــي تــســريــع عــمــل قـــواعـــد فض 

املــــنــــازعــــات، وتـــســـويـــة الـــخـــافـــات الــتــي 
ــران املـــدنـــي،  ــيـ ــطـ تـــؤثـــر عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـ
وذلــك يما يتناسب مــع التطور الكبير 
الذي يشهده هذا القطاع في كافة أنحاء 
ــــي ســـابـــقـــة هــــي األولـــــــى مــن  الـــعـــالـــم. وفـ
نوعها تمكنت الهيئة العامة للطيران 
ــة قــطــر مــن تحقيق رقــم  املــدنــي فــي دولــ
ــائـــج الــتــدقــيــق  ــتـ ــد فــــي نـ ــديــ ــاســـي جــ ــيـ قـ
الــشــامــل عــلــى ســـامـــة الـــطـــيـــران املــدنــي 
الــعــاملــي للتدقيق على  الــبــرنــامــج  وفـــق 
 ،)USOAP( املــــدنــــي ــيــــران  الــــطــ ســــامــــة 
والــذي أجرته املنظمة الدولية للطيران 
املــدنــي )ايــكــاو( على الهيئة ومنظومة 
الـــســـامـــة الـــجـــويـــة الــتــابــعــة لـــهـــا، حيث 
يتم من خاله التحقق من مــدى توافق 
مــقــايــيــس الــســامــة الــجــويــة لـــلـــدول مع 
القواعد واملواصفات القياسية الدولية 
والواردة في معاهدة شيكاغو للطيران 

املدني الدولي وماحقها.
ــقـــت الـــســـامـــة الـــجـــويـــة ملــنــظــومــة  ــقـ وحـ
مــــــــرة عــلــى  املــــــدنــــــي وألول  ــران  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ الــ
الــعــالــم نسبة تــوافــق %91,16  مــســتــوى 
الــجــديــدة التي وضعتها  وفــق املعايير 
)ايــكــاو( والــتــي تــم تطبيقها عــام 2018، 
لتصبح بــذلــك دولــــة قــطــر األولــــى التي 
تــحــصــل عـــلـــى تـــلـــك الــنــســبــة مــــن خـــال 
نــتــائــج الــتــدقــيــق الـــشـــامـــل عــلــى جميع 
ــــب الــــســــامــــة الــــجــــويــــة ملــنــظــومــة  ــــوانـ جـ

الطيران املدني.

يـــــعـــــد تـــــوقـــــيـــــع دولــــــــــــة قـــطـــر 
لـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــنــقــل 
الجوي مع االتحاد األوروبي 
لــزيــادة التعاون  أشــبــه بمنصة جــديــدة 
في املستقبل بني الطرفني في مجموعة 
ــا الـــــطـــــيـــــران مــثــل  ــايــ ــن قــــضــ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ واســ
إلــى كونها  السامة واألمـــن، باإلضافة 
حــافــزًا جــديــدًا نحو املــزيــد مــن االزدهـــار 
في مجال التجارة والسياحة، وتعزيز 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي عــنــد كـــا الــطــرفــني.  
توقيع هــذه االتفاقية بــاألحــرف األولــى 
ــر واالتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــــي فــي  ــطــ ــــني قــ بــ
املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة بالعاصمة  مــقــر 
بروكسل في الرابع من مــارس املاضي، 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــعـــد ســلــســلــة مــــن االجـ ـــاء بـ ــ جـ
التشاورية املتتالية التي ُعقدت بينهما 
على مــدار الثاث سنوات املاضية بدءًا 

من العام 2016 حتى فبراير 2019.
ــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تــعــد  ــمـــوجـــب هـــــذه االتـ وبـ
األولــــى مــن نــوعــهــا بــني دولــــة خليجية 
واالتحاد األوروبي، سيتم فتح األجواء 
ــاء في  بـــني دولـــــة قــطــر والـــــــدول األعــــضــ
االتــــحــــاد، وبــالــتــالــي تــســيــيــر عــــدد غير 
ــــات الــنــقــل الـــجـــوي بني  مـــحـــدد مـــن رحـ
الطرفني، باإلضافة إلى تسيير رحات 
إلــى كافة  شحن جــويــة يومية مــن قطر 

دول االتحاد األوروبي وبالعكس.
من جانبه، أكــد سعادة السيد عبدالله 
بــن نــاصــر تــركــي السبيعي عــلــى الـــدور 
الــكــبــيــر لــهــذه االتــفــاقــيــة فـــي فــتــح آفـــاق 
مستقبلية ملزيد مــن التعاون بــني قطر 
ودول االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، وتـــعـــزيـــز 
الــعــاقــات بــني الــطــرفــني، حــيــث ضمنت 
دولــــة قــطــر مـــن خــالــهــا تــطــويــر حــقــوق 
النقل وزيــادة التعاون مع دول االتحاد 
ــــي فــي شــتــى مــجــاالت الــطــيــران،  األوروبـ
ــار إلــــى أن تــوقــيــع االتــفــاقــيــة يعد  ــ وأشــ
ــًا وبــــخــــاصــــة فـــــي ظــل  ــيــ ــاريــــخــ ــًا تــ ــ ــدثـ ــ حـ
الـــحـــصـــار املــــفــــروض عـــلـــى دولــــــة قــطــر، 
ويـــأتـــي تــوقــيــعــهــا تـــأكـــيـــدًا عــلــى مضي 
الدولة في تحقيق املزيد من اإلنجازات 
وبخاصة في مجال الطيران الــذي يعد 
من أكثر القطاعات فعالية وتأثيرًا في 

االقتصاد الوطني.
وقال »السبيعي«: »إن هذا الحدث يأتي 

الـــذي يشهده  الــتــطــور الكبير  فــي إطـــار 
ــجـــوي، وضــمــن خطتنا  قــطــاع الــنــقــل الـ
فـــي الــبــحــث عـــن فـــرص جـــديـــدة لتمكني 
ناقلتنا الوطنية من الوصول إلى أكبر 
عــدد مــن الــوجــهــات فــي الــعــالــم، وإعــطــاء 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة الــفــرصــة 
لــتــعــزيــز شــبــكــة عملياتها التشغيلية، 
كما من شأن ذلك توسيع آفاق التعاون 
بــني قــطــر واالتـــحـــاد األوروبـــــي، وتــأمــني 
الــطــيــران في  أرضــيــة مشتركة لشركات 
كل من أوروبـــا وقطر إليجاد املزيد من 
الــتــعــاون والتنسيق فيما  سبل وطـــرق 
بــيــنــهــا«. ومــــن شــــأن هــــذه االتــفــاقــيــة أن 
تــوفــر مــســتــوى جـــديـــدا مـــن التنافسية 
لــشــركــات الـــطـــيـــران فـــي أوروبــــــا وقــطــر، 
ــّدة خــطــوات  حــيــث ســيــتــخــذ الــطــرفــان عــ
جــريــئــة مــن خـــال االتــفــاق عــلــى البنود 
الــعــادلــة، باإلضافة  املتعلقة باملنافسة 
إلى البيئة وحماية املستهلك والجوانب 
االجتماعية والشفافية، هذا إلى جانب 
بند مزاولة األعمال الذي يعفي شركات 
ــة مـــن شــــرط الــعــمــل  ــ ــيـ ــ الـــطـــيـــران األوروبـ
ــل مــبــيــعــات مــحــلــي فــي  ــيـ ــــال وكـ مــــن خـ
ــهــــرت دراســــــة صــــادرة  دولـــــة قـــطـــر. وأظــ
بــالــنــيــابــة عــن املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة أن 
هذه االتفاقية ستحقق عوائد تصل إلى 
3 مليارات يورو خال الفترة من 2019 
وحتى 2025 مع خلق نحو 2000 فرصة 
عــمــل جــديــدة بــحــلــول الــعــام 2025، كما 
ستتيح لــدولــة قــطــر إمــكــانــيــة الــوصــول 
املباشر إلــى 28 دولـــة مــن دول االتــحــاد 
األوروبي، مع 500 مليون عميل، وسوق 

شحن جوي كبير.
ــارت املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة إلـــى أن  ــ وأشـ
دولـــة قطر تعتبر شريكًا استراتيجيًا 
ــي فــي قــطــاع الــطــيــران  ــ لــاتــحــاد األوروبـ
حيث يسافر أكثر من 7 مايني مسافر 
ــي وقــطــر ســنــويــًا  ــ ــ ــاد األوروبـ بـــني االتـــحـ
بموجب اتفاقيات النقل الجوي الثنائي 
الــــ 27 الــحــالــيــة مــع الــــدول األعــضــاء في 
االتحاد األوروبي. في حني أن الخطوط 
ــة املــــبــــاشــــرة بــــني مــعــظــم الـــــدول  الـــجـــويـ
األعــضــاء فــي االتــحــاد األوروبــــي وقطر 
قــد تــم تحريرها بالفعل مــن خــال تلك 

االتفاقيات الثنائية.

6 سنوات 3 مليارات يورو عائدات متوقعة لالتفاقية خالل 

2000 فرصة عمل توفرها »السماوات 
2025 المفتوحة« مع أوروبا بحلول 

مشاركات دولية وأرقام قياسية تد عم الريادة القطرية

»مكينس« و»أرصاد قطر«.. مبادرات لتحسين جودة العمل

¶  أثناء التوقيع المبدئي على االتفاقية

¶  معالي رئيس الوزراء يدشن مركز )مكينس( وأرصاد قطر

¶  جانب من إحدى مشاركات قطر في اجتماعات )اإليكاو(

¶  عبد الله المناعي

قــــال الــســيــد مــحــمــد فــالــح الـــهـــاجـــري، مــديــر 
إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران 
املدني، إن توقيع دولة قطر باألحرف األولى 
عــلــى االتــفــاقــيــة الــشــامــلــة للنقل الــجــوي مع 
ــي مــــــارس املـــاضـــي،  االتــــحــــاد األوروبــــــــــي فــ
ــاورات  تـــم عــقــب ســلــســلــة طــويــلــة مـــن املــــشــ
ملــدة 3 ســنــوات. وأضــاف  الثنائية استمرت 
»الــهــاجــري«، أنــه مــن املــقــرر أن يتم التوقيع 
النهائي على االتفاقية الشاملة للنقل الجوي 
بني دولة قطر واالتحاد األوروبي )28 دولة(، 

في الربع األخير من العام الجاري.
النهائي على  التوقيع  أنــه بمجرد  وأوضـــح 
االتفاقية سيتم البدء التدريجي في تحرير 
ــيــصــبــح بـــإمـــكـــان  األجـــــــــواء بــــني الـــبـــلـــديـــن، ل
الخطوط الجوية القطرية زيادة رحالتها إلى 
تــدريــجــي، وبمعدل  الرئيسية بشكل  املـــدن 
7 رحــــــالت أســـبـــوعـــيـــا ألي وجـــهـــة فــرعــيــة 
االتــحــاد، حتى يتم  بـــدول  أو جــديــدة  حالية 
ــــى تــحــريــر كــامــل لـــأجـــواء بني  الـــوصـــول إل
الرئيسية والفرعية  املـــدن  الــطــرفــني يشمل 
بحلول العام 2024. وأشار »الهاجري«، إلى 
أن أبـــرز مــالمــح االتــفــاقــيــة هــي االنــتــقــال من 
العمل  إلــى  الثنائي  العمل باتفاقيات املجال 
ــــة قــطــر واالتــحــاد  بــاتــفــاقــيــة شــامــلــة بــني دول
الخطوط  أمـــام  ــاق  اآلفــ األوروبـــــي مــمــا يفتح 
الجوية القطرية بتشغيل أي عدد من رحالت 
ــة قــطــر ودول  ــ الـــركـــاب أو الــشــحــن بـــني دولـ

االتحاد األوروبي.
وتـــابـــع: »لــديــنــا اتــفــاقــيــات تــعــاون ثــنــائــي مع 
الــدول األوروبــيــة وهــي اتفاقيات  الكثير من 

تــزال هناك قيود في  شبه محررة حيث ال 
عـــدد الــرحــالت مــع دول مهمة فــي االتــحــاد 
األوروبـــــــــي، بــيــد أن هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة أزالــــت 
النقل وفي  الــعــراقــيــل والــقــيــود على حــقــوق 
املـــقـــابـــل فــتــحــت آفـــاقـــا أكـــثـــر لــلــتــعــاون بني 
الــطــرفــني«. وأوضــــح أنـــه فــي مــجــال الشحن 
الجوي تم منح حقوق نقل للخطوط الجوية 
القطرية تمكنها من تشغيل رحالت يومية 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ مــــن أي دولــــــة ضـــمـــن االتـ
مــع الـــقـــارة األمــريــكــيــة. وأشــــار إلـــى أن هــذه 
االتفاقية التي وصفها بـ »الناجحة« ستفتح 
للعالقات  أكــثــر رحــابــة   مستقبليا 

ً
مــجــاال

ــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاحــيــة بني  ال
الخطوط  العمل مــن خــالل  ليكون  الــطــرفــني 
املقابل  القطرية فيما سيكون فــي  الــجــويــة 
للناقالت األوروبــيــة في تشغيل  هناك حق 
رحالت من أي دولة تابعة لالتحاد األوروبي 

إلى قطر.

2024 »الهاجري«: تحرير كامل لألجواء 

شكل إطاق الهيئة العامة للطيران املدني 
 Q(  لــتــطــبــيــق األرصـــــــــاد الـــجـــويـــة الـــجـــديـــد
Weather( تأكيدًا على نهجها املستمر في 
التطوير، ومواكبتها الدائمة للتكنولوجيا 
عتمدة فــي تطبيقات الهواتف 

ُ
الحديثة امل

الذكية، بما يتيح لها تقديم كافة خدماتها 
 )Q Weather( بأفضل وأسرع الطرق. ويعد
مــنــصــة رقـــمـــيـــة جــــديــــدة لـــكـــافـــة مــعــلــومــات 
ــوال الطقس فــي قطر والــعــالــم، مقدمة  وأحــ
ــلــــيــــزيــــة  ــة واإلنــــجــ ــيــ ــربــ ــعــ ــا الــــلــــغــــتــــني الــ ــكــ بــ
وبــوحــدات قياس متنوعة لكل من درجــات 

الحرارة وسرعة الرياح.
ــقــــدمــــة ضـــمـــن تــطــبــيــق  أبـــــــرز الــــخــــدمــــات املــ
ــي الـــتـــقـــريـــر الــيــومــي  ــة هــ ــويـ األرصـــــــــاد الـــجـ
عــن حــالــة الطقس فــي الــدوحــة وكــافــة املــدن 
واملناطق فــي دولــة قطر، وتتضمن )درجــة 
الــحــرارة - مــعــدل الــرطــوبــة - ســرعــة الــريــاح 
ومــدى الرؤية - ارتفاع املــوج على الساحل 

وفي عرض البحر(، باإلضافة إلى تفصيل 
الـــحـــالـــة الـــجـــويـــة املــتــوقــعــة خــــال ســاعــات 
محددة من اليوم. وتشمل قائمة الخدمات 
حالة الطقس املتوقعة لأيام القادمة والتي 
تتميز بإمكانية زيــادة مــدة التوقعات إلى 
أكثر من 15 يومًا، وخدمة االطاع على حالة 
الطقس فــي أهــم مــدن الــعــالــم، والــتــي تتيح 
ملستخدمي التطبيق إمكانية إضافة املزيد 
إلــى القائمة املتوفرة لديهم، إلى  املــدن  مــن 
جانب خدمة أخبار الطقس وتتضمن أهم 
األخبار الواردة حول أحوال الطقس بشكل 
تــفــصــيــلــي، وبــشــكــل خــــاص خــــال مــوجــات 
ــريـــاح الــقــويــة ونــشــاط  الــغــبــار أو هــبــوب الـ
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة وغـــيـــرهـــا مـــن حـــاالت 
الــتــقــلــبــات الــجــويــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــاد. 
وتـــحـــوي الــقــائــمــة خـــدمـــة تـــقـــاريـــر شــهــريــة 
والـــتـــي تــتــضــمــن أهــــم املــعــلــومــات املــنــاخــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــكـــل شـــهـــر مــــن شــــهــــور الـــســـنـــة، 

ــة، وهـــــي خــــدمــــة تــوضــح  وخــــدمــــة األنــــشــــطــ
لــلــمــســتــخــدم كـــافـــة األنـــشـــطـــة والـــريـــاضـــات 
الخارجية والبحرية التي تمكن ممارستها 
 
ً
خال اليوم بناًء على حالة الطقس، فضا

عـــن خـــدمـــة مــحــطــات الــطــقــس وهــــي خــدمــة 
توضح أهم أماكن تموضع محطات الرصد 
الــبــريــة والــبــحــريــة عــلــى خــريــطــة دولـــة قطر 

وآخر الرصدات فيها. 
يشمل التطبيق كافة اإلشعارات في حاالت 
إلــى جانب  الــتــحــذيــرات املتعلقة بالطقس، 
ــدم الــتــطــبــيــق  ــقـ ــاح، ويـ ــريــ خـــدمـــة خــريــطــة الــ
نــبــذة عــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران املــدنــي، 
بــاإلضــافــة إلـــى كــافــة مــعــلــومــات الــتــواصــل 
الخاصة بإدارة األرصاد الجوية، فضا عن 
كونه يشكل منصة تفاعلية مــع الجمهور 
ــال بــريــد إلكتروني  مــن خــال إمكانية إرسـ
ــرة مــــن خـــــال الــتــطــبــيــق إلـــــى إدارة  ــاشـ ــبـ مـ

األرصاد الجوية.

لـــرادار الطقس في  املــدنــي  يأتي تدشني الهيئة العامة للطيران 
 إضافيًا على ذلك وإنجازًا 

ً
مركز مكينس لأرصاد الجوية، دليا

جديدًا يضاف إلى سجلها، ليكون هذا الرادار األول من نوعه في 
قطر مــن حيث مواصفاته املتطورة التي ستوفر أرقــى وأحــدث 
خدمات الرصد في الدولة. وجاء اختيار إطاق الرادار في مركز 
بــالــرصــد، إذ  انــطــاقــًا مــن أهــمــيــة املنطقة فيما يتعلق  مكينس 
تعتبر املنطقة املثلى لتغطية كافة مناطق دولة قطر، مما يزيد 
من إمكانية االستفادة القصوى من منتجات الــرادار. ولعل أهم 
العناصر الرئيسية التي سيكشفها الرادار هي األمطار والرياح، 
الــريــاح، ويساعد  الــعــواصــف الرملية، وعــواصــف  وسيركز على 
عــلــى تــتــبــع نــشــاط الــخــايــا الـــرعـــديـــة، مـــع الـــقـــدرة عــلــى حــســاب 
تقريبي لكمية مياه األمطار املتراكمة في منطقة معينة، إضافة 
إلــى تعزيز قـــدرات املتنبئني الــجــويــني بــإصــدار الــتــحــذيــرات في 
الــرادار كافة الجهات الحكومية  األجــواء املتقلبة. وسيخدم هذا 
والخاصة في الدولة، هذا باإلضافة إلى الدور الكبير في تقديم 
خدماته ملنشآت الحدث األبرز مونديال 2022 الذي تستعد دولة 

قطر الستضافته.

»رادار الطقس«.. مواصفات »Q Weather«.. منصة رقمية لرصد أحوال الطقس
متطورة تخدم »2022«
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ملحق تصدره  بمناسبة اليوم العاملي للسياحة 
والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع

ــارا لـــلـــضـــيـــافـــة،  ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــتــــبــــنــــى كـ
الـــشـــركـــة الـــتـــي تــمــلــك وتـــديـــر 
وتطّور مجموعة من الفنادق 
واملنتجعات الفاخرة عامليًا، استراتيجية 
تـــوســـعـــيـــة واضــــحــــة تــــخــــدم خـــلـــق فـــرص 
الــقــوى العاملة والفعالة  حقيقية لجذب 
ــة وخـــــارجـــــهـــــا، فـــضـــا عــن  ــ ــدولــ ــ داخــــــــل الــ
ــال  ــيــ ــــل أجــ ــيـ ــ ــأهـ ــ الــــتــــزامــــهــــا بــــتــــطــــويــــر وتـ

املستقبل من رواد الضيافة القطريني.
وتركز استراتيجية كتارا للضيافة، على 
املــواهــب التي تزخر بها  تطوير وتمكني 
الــشــركــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــنــوع، 
وإطــــــاق مــــبــــادرات هـــادفـــة تــعــتــمــد على 
نــتــائــج متميزة وإحــــداث تغيير  تحقيق 

إيجابي في قطاع الضيافة.
وقــال سعادة الشيخ نــواف بن جاسم بن 
جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا 
للضيافة: »تلتزم الشركة باالستثمار في 
مواطنينا ودعم أهداف مبادرات وخطط 
ــــن حـــيـــث خـــلـــق فــــــرص عــمــل  الـــتـــقـــطـــيـــر مـ
وتــوظــيــف فــريــدة لــلــمــواطــنــني الــقــطــريــني، 
ــدريــــب ملــجــمــوعــة  ــرامــــج تــ حـــيـــث نـــفـــذنـــا بــ
واعـــــدة مـــن خــريــجــي املــــــدارس الــثــانــويــة، 
كــمــا طــرحــنــا مــبــادرة )رعـــايـــة( بالتعاون 
مـــع جــامــعــتــي ســتــنــدن وقـــطـــر لتشجيع 
ــراط فــي  ــ ــخــ ــ ــلـــى االنــ الــــشــــبــــاب الــــقــــطــــري عـ
 عــن أنــنــا نشّجع 

ً
قــطــاع الــضــيــافــة، فــضــا

ــل  الــــتــــدريــــب مـــتـــعـــدد الـــتـــخـــصـــصـــات داخــ
مؤسستنا، لننشئ فريقًا من الطموحني 
ذوي املهارات العالية، نضمن لهم منصة 
تــعــيــنــهــم عـــلـــى تــنــمــيــة مـــواهـــبـــهـــم ســــواء 

محليًا أو دوليًا«.
الــعــام 2016 برنامج  وتــابــع: »أطلقنا فــي 
)تحسني( بالتعاون مع ماريوت الدولية 
كخطوة هامة في مسيرتنا نحو الريادة 
تؤكد حرصنا على االستثمار في تمكني 
الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري وتـــعـــزيـــز مـــهـــاراتـــهـــم 
لـــانـــطـــاق نــحــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر إشـــراقـــًا 
ومـــنـــذ إطـــــاق أعــمــالــنــا فـــي الـــعـــام 1970، 
ــم ومــواكــبــة الــتــطــورات  حــرصــنــا عــلــى دعـ
التي شهدها وال يزال قطاع الضيافة في 
دولة قطر، واالستفادة من الفرص املتاحة 
ــلـــتـــواصـــل مــــع املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة  لـ
الـــــرائـــــدة الســـتـــقـــطـــاب وتـــمـــكـــني املـــواهـــب 
الشابة الذين سيقودون عجلة نمو هذا 

.»
ً
القطاع مستقبا

وتـــابـــع ســعــادتــه: »إنـــنـــا ومـــن خـــال هــذه 
ــادرات الـــتـــي ســاهــمــت فـــي الـــوصـــول  ــ ــبـ ــ املـ
بمعدالت التقطير إلى 22% في الوظائف 
الــقــيــاديــة واإلشـــرافـــيـــة بــالــشــركــة، نــؤمــن 
بــقــدرتــنــا عــلــى أن نــســاهــم إيــجــابــيــًا في 
الــرفــاه االجتماعي واالقتصادي  تحقيق 

لدولة قطر«.
وتــحــرص الــشــركــة عــلــى تــطــويــر وتأهيل 
وتـــكـــريـــم الــــكــــوادر الــعــامــلــة فــيــهــا بشكل 
مستمر، في إطار خطتها الهادفة لتعظيم 
االســـــتـــــفـــــادة واالســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــثــــروة 
بــالــتــزامــن مــع تنفيذ خططها  الــبــشــريــة، 

التوسعية.
وقـــال الــشــيــخ نـــواف بــن جــاســم: »شــهــدت 
كــتــارا للضيافة توسعا كبيرا واعــتــرافــا 
عامليا كشركة رائــدة في قطاع الضيافة، 
ــتــــي حــقــقــتــهــا  الــ ــيــــث أن اإلنـــــــجـــــــازات  وحــ

الشركة ترجع في املقام األول إلى الجهود 
الــحــثــيــثــة ملـــوظـــفـــي الـــشـــركـــة وحـــرصـــهـــم 
على العمل الجاد، فإننا حريصون على 
تــوفــيــر بــيــئــة عــمــل مــمــيــزة ملــوظــفــيــنــا، لــذا 
وضعت إدارة الشركة العديد من الخطط 
الطموحة واالستراتيجيات طويلة املدى 
لــتــنــمــيــة الــــكــــوادر الـــبـــشـــريـــة، وســتــســتــمــر 
قــدمــا فـــي خــطــطــهــا الــهــادفــة إلـــى تــدريــب 
ــا يــلــزمــهــم  وتــأهــيــل املــوظــفــني وتــوفــيــر مـ
مــن إمــكــانــيــات ومــعــدات حــديــثــة، ذلــك من 
أجل منحهم الفرصة كاملة ألداء املهمات 

املنوطة بهم«.
ــــاف: »يــعــتــمــد الــنــجــاح الـــذي تحققه  وأضـ
كــتــارا للضيافة بشكل كبير على الدعم 
ــزام الـــذي نــشــهــده مــن قــبــل أعــضــاء  ــتـ وااللـ
ــل لــــديــــنــــا، فـــنـــحـــن نــفــتــخــر  ــمــ ــعــ ــــق الــ ــريـ ــ فـ
بـــمـــا نـــمـــتـــلـــكـــه مـــــن مـــوظـــفـــني مـــوهـــوبـــني 
ومـــتـــحـــمـــســـني دومـــــــًا لـــحـــمـــل املـــســـؤولـــيـــة 
ــو مــا  ــ ــتــــهــــم، وهـ بــخــبــراتــهــم وحـــســـن درايــ
نعتمد عليه في نجاحات الشركة، لذلك 
نحرص بشكل دوري على إظهار تقديرنا 
ــدؤوب واملــســتــمــر  ــ لــلــمــوظــفــني وعــمــلــهــم الــ
وجهودهم الدائمة في دعم النمو املستمر 

للشركة«.
وكتارا للضيافة هي شركة عاملية مالكة 
ومــــطــــورة ومــشــغــلــة لــلــفــنــادق تــتــخــذ من 
قطر مقرًا لها، ولديها خبرة تمتد ألكثر 
ــــي قـــطـــاع  ــًا فـ ــامــ ــــن خـــمـــســـة وأربـــــعـــــني عــ مـ
الــضــيــافــة، وتــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ خططها 
ــتــــوســــع مــــــن خــــال  ــلــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــ
االستثمار فــي الــفــنــادق الــرائــدة فــي قطر 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فــيــه عــلــى تنمية 
مــجــمــوعــتــهــا مـــن الـــعـــقـــارات الــفــاخــرة في 

األسواق الدولية الرئيسية.
وحاليًا تمتلك أو تــديــر كــتــارا للضيافة، 
الــتــي تــدعــم الـــرؤيـــة االقــتــصــاديــة طويلة 
األمــد للدولة، 40 فندقًا ضمن محفظتها 
من الفنادق، وتستهدف شركة الضيافة 
الرائدة في قطر الوصول إلى 60 فندقًا في 

محفظتها بحلول العام 2026.

تـــشـــيـــر أحـــــــــدث الـــبـــيـــانـــات 
املــعــلــنــة مـــن جــانــب »كــتــارا 
إلــى أن إجمالي  للضيافة« 
إجمالي أعــداد املوظفني في الشركة 
يبلغ نحو 6499 موظفًا، مــن بينهم 
2680 موظفًا في قطر، و3819 موظفًا 
حول العالم. وتستحوذ كل من قطر 
وأوروبـــــــا عــلــى الــنــصــيــب األكـــبـــر من 

حــجــم عــمــالــة الــشــركــة بــواقــع %41 
لكل منهما، وفيما تشكل أعداد 

املــوظــفــني فــي أمــريــكــا 10% من 
الــعــدد اإلجــمــالــي للموظفني، 
تبلغ النسبة 5% فــي القارة 
قــــارة  فــــي  ــة، و%3  ــيـ ــقـ ــريـ األفـ

آسيا. 
ــالـــي املــوظــفــني  ــمـ ويـــبـــلـــغ إجـ
الــشــركــة نحو  القطريني فــي 
بــنــمــو  ــًا،  ــيــ ــالــ 48 مـــوظـــفـــًا حــ

نــســبــتــه 400% عــــن األعــــــداد 
املسجلة في العام 2011.

وتــفــصــيــلــيــًا، يــعــمــل 26 قــطــريــًا 
في مقر كتارا للضيافة الرئيسي 

فــي الـــدوحـــة، إلـــى جــانــب 22 قطريًا 
يعملون في الفنادق املحلية التابعة 

للشركة.
ونفذت الشركة العديد من املبادرات 

الــتــي استهدفت استقطاب وتأهيل 
املزيد من الشباب القطري الراغب في 
دخول سوق العمل بقطاع الضيافة.

ــارا  ــتـ كـ ــــام 2008، طــــرحــــت  ــعـ ــ الـ وفــــــي 
للضيافة برنامجًا لتدريب خريجي 
املدارس الثانوية بالتعاون مع معهد 

التنمية اإلدارة ووزارة العمل، وفي 
العام 2009 وقعت اتفاقية مع جامعة 
ستندن قطر البتكار فرص عمل في 

قــطــاع الــضــيــافــة، قــبــل أن تــخــتــار في 
الــعــام 2010 نحو 60 قطريًا للتدرب 

في فنادقها ملدة عام.
وشهد العام 2011 رعاية 10 خريجني 
ــريــــني مــــــن املـــــــــــــدارس الــــثــــانــــويــــة  ــطــ قــ
للتخصص في مجال السياحة ملدة 
ــنـــوات، وبــيــنــمــا طــرحــت في  أربــــع سـ
الـــعـــام 2016 بــرنــامــج »تــحــســني« 
لــلــتــدريــب الــفــنــدقــي بــالــتــعــاون 
مــع شــركــة مــاريــوت الــدولــيــة، 
الــــــعــــــام 2017  فــــــي  قـــــدمـــــت 
تـــعـــاونـــًا وإرشـــــــــادًا بــكــلــيــة 
ــال واالقـــتـــصـــاد في  ــمـ األعـ
ــطــــاب  جـــــامـــــعـــــة قـــــطـــــر لــ
مــاجــســتــيــر الـــعـــلـــوم فــي 

التسويق.
وتـــدعـــم الــشــركــة الـــرؤيـــة 
االقتصادية طويلة األمد 
لــدولــة قــطــر، حيث تهدف 
لتكون في طليعة الشركات 
املــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي قــــطــــاع 
الــضــيــافــة تــمــاشــيــا مـــع رؤيـــة 
قــطــر 2030 مـــن حــيــث الــتــنــويــع 
ــادر الـــدخـــل واالســتــثــمــار  فـــي مـــصـ
االقــتــصــادي والــتــنــمــيــة االجتماعية 

والبشرية.

معدالت »التقطير« في                      الوظائف القيادية واإلشرافية بالشركة  % 22      
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¶  فندق بالزا بإدارة فيرمونت - الواليات المتحدة األمريكية¶  فندق المسيلة قطر¶  فندق رافلز سنغافورة¶  فندق رويال سافوي سويسرا

فــــي الــــخــــامــــس مــــن ديـــســـمـــبـــر لــعــام 
لـــلـــضـــيـــافـــة،  ــارا  ــ ــتـ ــ كـ 2016، أطـــلـــقـــت 
ــاون مــــــع شـــــركـــــة مـــــاريـــــوت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الدولية، برنامج »تحسني« للتدريب 
الفندقي، وهو مبادرة فريدة تهدف 
ــارات الــجــيــل  ــ ــهـ ــ لــتــمــكــني وتـــعـــزيـــز مـ
القادة القطريني، وتوفير  القادم من 
املقومات الازمة لتمكينهم من بدء 
ــي واحــــــد مــن  مــســيــرتــهــم املـــهـــنـــيـــة فــ
القطاعات األكثر نموًا في دولة قطر.

وتـــــم تــصــمــيــم بـــرنـــامـــج »تــحــســني« 
ــع جـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل،  ــ ــالــــشــــراكــــة مـ بــ
ومــؤســســة إنــجــاز الــعــرب ومؤسسة 
التعليم من أجل التوظيف، لتمكني 
املشاركني في البرنامج من التعرف 
ــلــــوبــــة إلدارة  املــــطــ املـــــــهـــــــارات  ــلــــى  عــ
وتــشــغــيــل الـــفـــنـــادق لــيــتــمــكــنــوا مــن 

الحصول على وظيفة إدارية. 
الــبــرنــامــج للخريجني فرصة  ووفـــر 
ــــول  ــيــــة حـ ــلــ ــة عــــمــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ اكـــــتـــــســـــاب مـ
تــفــاصــيــل ســيــر عــمــل كــافــة األقــســام 
مــن خـــال بــرنــامــج تــدريــبــي يستمر 
ملــدة 6 أشــهــر، بــاإلضــافــة إلــى فرصة 
بــــعــــض اإلدارات  فــــــي  لـــــانـــــخـــــراط 
املختارة، كما وفــر البرنامج فرصة 
مــثــالــيــة لــلــخــريــجــني لـــلـــوصـــول إلــى 
مجموعة من برامج التنمية اإلدارية 
الـــــتـــــي تـــــوفـــــرهـــــا شـــــركـــــة مـــــاريـــــوت 

الدولية.
وبــــرنــــامــــج »تــــحــــســــني«، الــــــــذي بـــدأ 
فـــي اســتــقــبــال الــطــلــبــات فـــي فــبــرايــر 
لعام 2017، من البرامج املميزة في 

قــطــاع الــضــيــافــة إذ أنـــه فــتــح املــجــال 
أمـــام الــخــريــجــني الــراغــبــني بتطوير 
مــهــاراتــهــم وتــعــزيــز إملــامــهــم بــكــافــة 
جـــوانـــب هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي، من 
خــال شركة مــاريــوت الدولية التي 
اســـتـــقـــطـــبـــت عـــــــددا مــــن الــخــريــجــني 
ملــســاعــدتــهــم عــلــى إثــــــراء مــعــرفــتــهــم 
وبدء مسيرتهم املهنية في واحد من 
القطاعات األكثر ريادة وحيوية في 

املنطقة والعالم.
وتــمــكــن املـــشـــاركـــون فـــي الــبــرنــامــج 
مــن التعرف على كــافــة جــوانــب هذا 
القطاع، واملشاركة في برامج شهادة 

كورنيل االلكترونية باإلضافة إلى 
بعض ورش عمل القيادة التنفيذية 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة كـــورنـــيـــل، والــتــي 
تــم تصميمها تــمــاشــيــًا مــع الثقافة 
املــحــلــيــة وبـــيـــئـــة األعــــمــــال املـــنـــفـــردة 
التي تمتاز بها دولــة قطر ومنطقة 
الــشــرق األوســــط عــلــى نــطــاق أوســـع، 
كما عملت مؤسسة التعليم من أجل 
الــتــوظــيــف عــلــى تـــدريـــب مــجــمــوعــة 
مـــخـــتـــارة مــــن املــهــنــيــني وتــعــريــفــهــم 
املــهــارات املطلوبة ملساعدتهم  على 
إلــى أعلى مستويات  الــوصــول  على 

النجاح في أماكن عملهم.

التابعة  الــفــنــادق واملــنــشــآت  فــي  الــغــرف  بلغ إجمالي مفاتيح 
قـــارات.  لــكــتــارا للضيافة نحو 7896 مفتاحًا عامليًا فــي 4 
املفاتيح لتشمل 3844 مفتاحا في دولــة قطر،  وتتوزع تلك 
و3078 مفتاحًا فــي الــقــارة األوروبـــيـــة، بــاإلضــافــة إلــى 519 
مفتاحًا في قارة أفريقيا، و282 مفتاحًا في الواليات املتحدة 

األمريكية، إلى جانب 173 مفتاحًا في قارة آسيا.
وتـــشـــهـــد تـــلـــك املـــفـــاتـــيـــح تــــطــــورًا مــســتــمــرًا خـــاصـــة فــــي ظــل 
التوسعية لكتارا للضيافة وحرصها على  االستراتيجية 

االستثمار في مختلف دول العالم.
وفي العام 1970 كانت الشركة )قطر الوطنية للفنادق آنذاك( 
التدريجي عامًا  النمو  أن تواصل  تمتلك 362 مفتاحًا، قبل 
تلو اآلخر لتصل إلى 3783 مفتاحًا في العام 2011. وخالل 
الفترة من 2011 إلى اليوم )7896 مفتاح( قفزت أعداد تلك 
املفاتيح بنحو 109%، وهي الفترة التي شهدت قفزة نوعية 
الــعــديــد من  الــشــركــة نتيجة اســتــحــواذهــا عــلــى  فــي محفظة 

الفنادق داخل الدولة وخارجها.
فــنــادق في  الشركة على 10  الــعــام 2011 استحواذ  وشهد 
ــا وآســيــا وأفــريــقــيــا، بينما تــم فــي العام  3 قـــارات هــي أوروبــ
2012 تغيير مسمى الشركة من قطر الوطنية للفنادق إلى 
الشركة ودعــم  لتعزيز مكانة  كــتــارا للضيافة، ضمن خطة 

طموحاتها الرامية للنمو والتوسع عامليًا.
ــعـــام 2015،  ــتـــارا لــلــضــيــافــة تــوســعــاتــهــا فـــي الـ وواصـــلـــت كـ
كـــذراع تشغيلي مستقل  مـــروب،  فــنــادق  بــإطــالق مجموعة 
العام 2016 عدد 5 فنادق  أن تفتتح في  تابع للشركة، قبل 
داخــل وخــارج قطر أبرزها فندق رويــال سافوي لــوزان في 
ســويــســرا، ومنتجع سميسمة مــن منتجعات مــــروب، وذا 
الفندق  إلــى حديقة  بــاإلضــافــة  مـــروب،  أفنيو مــن منتجعات 

في قطر. 
وأضافت كتارا للضيافة ملحفظتها في العام 2017 نحو 3 
فنادق من بينها فندقني في قطر، وفندق في لندن باململكة 

املتحدة.
ــارا لــلــضــيــافــة  ــتــ ــام املــــاضــــي، شـــهـــدت مــحــفــظــة كــ ــعــ ــ وفـــــي ال
االستحواذ األول للشركة في الواليات املتحدة األمريكية وهو 
فندق بالزا بإدارة فيرمونت، إلى جانب االستحواذ الثالث لها 
 في فندق جروفنر هــاوس لندن 

ً
اململكة املتحدة متمثال في 
بإدارة جي دبليو ماريوت.

الذي  أعــاد فندق رافلز سنغافورة  املــاضــي،  وفــي أغسطس 
تملكه كتارا للضيافة افتتاح أبوابه في أعقاب عملية الترميم 
املتأنية والدقيقة التي تمت على ثالث مراحل بداية من فبراير 

 .2017

لتشجيع جيل المستقبل من القادة والمدراء القطريين بالقطاع

8 سنوات 109 % زيادة في مفاتيح الغرف خالل 

»تحسين«.. أبرز مبادرات تعزيز
 مهارات الشباب في »الضيافة«

4 قارات 7896 مفتاحًا عالميًا في 

2011 400 % نمو أعداد الموظفين القطريين منذ 

6499 إجمالي حجم العمالة في الشركة
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katarahospitality.com 

نطّور عالم الضيافة.
الفخر هو ما نشعر به عند استذكار ماضينا؛ والشغف هو ما يبني حاضرنا؛ أما الغد، فله مّنا كّل التمّيز.

كتارا للضيافة. ُنجّدد التاريخ. ُنلهم األجيال. ُنرّحب بالعالم.
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