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إجراء دراسة عملية للتجربة التركية

ورشة للتدريب على تصميم امسوح السياحية ونشر نتائجها
الدوحة - محمد الجبالي «
تصوير : واسو «

وم�����������ن ال�������ج�������ه�������ات ام������ش������ارك������ة 
ف������ي ال�������ورش�������ة ك������ل م������ن ه��ي��ئ��ة 
ال���س���ي���اح���ة ال���ق���ط���ري���ة وك����ت����ارا 
ال���داخ���ل���ي���ة وج���ام���ع���ة  ووزارة 
ال��ب��ل��دي��ة ووزارة  ق��ط��ر ووزارة 
ال���ث���ق���اف���ة ب���اإض���اف���ة إل�����ى ع���دد 
م�������ن ام����خ����ت����ص����ن ف�������ي م����ج����ال 
اإحصاءات بامجال السياحي.

بدأت الورشة بكلمة افتتاحية 
أكد فيها ناصر صالح امهدي 
أن��������ه ي����ن����ق����ل ت����ح����ي����ات س����ع����ادة 
ال����دك����ت����ور ص����ال����ح ب�����ن م��ح��م��د 
ال������ن������اب������ت وزي������������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال���ت���ن���م���وي واإح�����ص�����اء ل��ك��اف��ة 
ال�����ح�����ض�����ور، وق����������ال: »إن ه����ذه 
ال��������ورش��������ة ت������أت������ي اس����ت����ج����اب����ة 
ال��ص��ادرة  ال��دول��ي��ة  للتوصيات 
ع��ن اللجنة اإحصائية لأمم 
ف��ي دورت��ه��ا الخامسة  امتحدة 
واأرب�����������ع�����������ن ام������ن������ع������ق������دة ف���ي 
الفترة من 4 إلى  نيويورك في 
م�����ارس 2014 ح��ي��ث أوص���ت   7
ال������������دول اأع�������ض�������اء ب���اع���ت���م���اد 
ال������ت������وص������ي������ات اإح�����ص�����ائ�����ي�����ة 
الصادرة عن منظمة السياحة 
ال����ع����ام����ي����ة ال����ت����ي ص��������درت ع����ام 

.« 2008
وأش�����ار ص��ال��ح ام���ه���دي إل���ى أن 
هذه الورشة تهدف إلى تحديد 
مصادر البيانات امتعلقة بهذا 
ال���ج���ان���ب وت����دري����ب ام��ش��ارك��ن 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت��ص��م��ي��م ام��س��وح 

اأس��ري��ة وام��ؤس��س��ي��ة امتعلقة 
بالسياحة ونشر نتائجها.

ال�������ورش�������ة  ك������م������ا أوض��������������ح أن 
س����ت����درس ال���ت���ج���رب���ة ال��ت��رك��ي��ة 
وااس���������ت���������ف���������ادة م��������ن خ�����ب�����رات 
اإح����ص����ائ����ي����ن اأت������������راك وم����ن 
ال���������������دروس ام�����س�����ت�����ف�����ادة ع���ل���ى 
ال��ص��ع��ي��د ال����دول����ي ف����ي ع��م��ل��ي��ة 
ال���ق���ي���اس واس���ت���خ���دام ب��ي��ان��ات 
ال����س����ي����اح����ة ل����ب����ن����اء ال����ح����س����اب 
ال��ف��رع��ي ال��ت��اب��ع وف����ي ص��ي��اغ��ة 
ال����س����ي����اس����ات ورص��������د ال���ت���ق���دم 

واتخاذ القرارات السليمة.
وشدد على أن وزارة التخطيط 
ال���ت���ن���م���وي واإح������ص������اء ت��ول��ي 
التدريب اهتمامً خاصا كونه 
ي��م��ث��ل وس���ي���ل���ة ل���رف���ع ال���ك���ف���اءة 
للكوادر العاملة في امؤسسات 

ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ج��ه��ات اأخ���رى 
ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط  ال�����ع�����اق�����ة  ذات 
واإح���ص���اء وق�����ال: »ي���أت���ي ه��ذا 

ان���ط���اق���ا م���ن إدراك  ااه���ت���م���ام 
ال������وزارة ب���أن ال��ع��ام��ل ال��ب��ش��ري 
ه�����و ال���ع���ن���ص���ر اأس�����اس�����ي ف��ي 

وض�����������ع خ������ط������ط وس������ي������اس������ات 
التنمية على امستوى الكلي«.

وأض��اف أن��ه على ه��ذا اأس��اس 
ن��ظ��م��ت ال��������وزارة ه����ذه ال���ورش���ة 
ام���ت���خ���ص���ص���ة ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
م����رك����ز اأب�����ح�����اث اإح���ص���ائ���ي���ة 
وااق������ت������ص������ادي������ة وال������ت������دري������ب 
ل��ل��دول اإس��ام��ي��ة، وذل���ك لرفع 
القدرات اإحصائية في مجال 
اإح��ص��اءات السياحية، حيث 
ي��أت��ي ان��ع��ق��اد ه��ذه ال��ورش��ة في 
الوقت الذي تسعى فيه الوزارة 
لارتقاء بالبيانات وامعلومات 
ض����م����ن ب�����رن�����ام�����ج م����خ����ط����ط ل��ه 
ل��دع��م ص��ن��اع��ة ال���ق���رار وم��ؤك��دً 
ع��ل��ى أن ال���ب���رن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي 
ج�����������زء م��������ن ت�������وج�������ه ال����������������وزارة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ج���م���ي���ع م���ت���ط���ل���ب���ات 

رؤي���ة قطر 2030 م��ن البيانات 
واإحصاءات الحديثة امنبثقة 
م����ن ام��ن��ه��ج��ي��ات وام���م���ارس���ات 

الدولية.

البيانات الدقيقة
ك������م������ا أع��������ل��������ن ع���������ن ال�����ح�����اج�����ة 
ام�����������اس�����������ة إل��������������ى ال������ب������ي������ان������ات 
ال��دق��ي��ق��ة وال��ص��ح��ي��ح��ة بشكل 
ع������ام وب����ي����ان����ات وإح������ص������اءات 
السياحة بشكل خاص من أجل 
تحليل أداء القطاع السياحي 
وال������ت������ع������رف ع����ل����ى أث����������ره ع��ل��ى 
م��ج��م��ل اأن��ش��ط��ة ااج��ت��م��اع��ي��ة 
وااق��ت��ص��ادي��ة وق���ال: »م��ن هنا 
ت�����أت�����ي أه����م����ي����ة إح����ص����ائ����ي����ات 
السياحة كعنصر أساسي في 
قياس أداء التنمية ومراقبتها 

والتنبؤ بمستقبلها.
واخ�������ت�������ت�������م م������ن������ص������ور ص�����ال�����ح 
ام����ه����دي ك��ل��م��ت��ه م���ق���دم���ا ال��ث��ن��اء 
م����رك����ز اأب������ح������اث اإح���ص���ائ���ي���ة 
وااقتصادية والتدريب للدول 
اإس��ام��ي��ة على سعيهم الدائم 
ل��رف��ع ن��ظ��ام ال��ع��م��ل اإح��ص��ائ��ي 

في الدول اإسامية.

مفاهيم
وب��������دأت ال�����ورش�����ة ف����ي ال��ج��ل��س��ة 
اأول��������ى ب��م��ف��اه��ي��م وت���ع���ري���ف���ات 
ومنهجيات السياحة من خال 
خلفية ح���ول م��ف��ه��وم السياحة 
وت����وص����ي����ف ال����������زوار ل���ل���رح���ات 
ال��س��ي��اح��ي��ة وأن��������واع ال��س��ي��اح��ة 
وأن����������واع ال���ن���ف���ق���ات ال��س��ي��اح��ي��ة 
وإح��ص��اءات الحدود والتعاون 
بن اأجهزة وهي التي تم فيها 

عرض تجربة تركيا.
ي��وم غد  وتستمر الورشة حتى 
اأرب�����ع�����اء، ح���ي���ث م����ن ام����ق����رر أن 
تناقش اليوم تجربة السياحة 
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي تركيا م��ع معرفة 
أس���ل���وب أخ����ذ ال��ع��ي��ن��ات وم��س��ح 
ال���������زوار ام����غ����ادري����ن ب���اإض���اف���ة 
إل������������ى ال�����ت�����ط�����ب�����ي�����ق ام������ي������دان������ي 
وااس��ت��ب��ي��ان��ات واإن���ف���اق على 

السياحة.
ال���ي���وم اأخ���ي���ر ستناقش  وف���ي 
م����س����ح ام�����س�����اك�����ن ال���س���ي���اح���ي���ة 
وط��ري��ق��ة اخ���ذ ال��ع��ي��ن��ات ودخ��ل 
ت����ق����دم  ال������س������ي������اح������ة ع������ل������ى أن 
التقييم  ال��ن��ه��اي��ة  ف���ي  ال���ورش���ة 
وام���اح���ظ���ات ال��خ��ت��ام��ي��ة على 
امشاركن لأخذ بها مستقبًا.

افتتح ناصر صالح 
امهدي مدير إدارة 
التعدادات وامسوحات 
اأسرية بوزارة 
التخطيط التنموي 
واإحصاء صباح أمس 
ورشة عمل اإحصاءات 
السياحية في حضور 
ما يقرب من 45 مشاركا 
من مختلف الهيئات 
وامؤسسات في الدولة 
باإضافة إلى مندوبن 
من وزارة السياحة 
التركية ومتخصصن في 
اإحصاءات السياحية.

صدور العدد الجديد من مجلة »سام السياحية«
الدوحة - ب «

اخ���ت���ت���م���ت م���ج���ل���ة س������ام ال���س���ي���اح���ي���ة 
ع��ام��ه��ا ال��ث��ان��ي ب��ال��ع��دد ال���راب���ع عشر 
وال��������ص��������ادر ع������ن ش�����ه�����ري ن���وف���م���ب���ر- 
دي��س��م��ب��ر 2014 ب��ب��اق��ة م���ن ام��واض��ي��ع 
ال����س����ي����اح����ي����ة وال����ث����ق����اف����ي����ة ام����م����ي����زة، 
ب��اإض��اف��ة إل���ى ال��ت��غ��ط��ي��ات اإع��ام��ي��ة 
لعدد من الفعاليات امحلية والجوات 
السياحية العامية، فضًا عن اللقاءات 
ال���خ���اص���ة م���ع ع����دد م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات 
ال���ب���ارزة ف���ي م��ج��ال ال��ث��ق��اف��ة واإب�����داع 
ف����ي دول������ة ق���ط���ر ض���م���ن م���ل���ف ش��ب��اب��ي 
الرابع  ال��ع��دد  وثقافي متكامل، إا أن 
عشر من مجلة س��ام قد تمّيز بملف 
»س��ي��رة وم��س��ي��رة« وال���ذي ه��و بمثابة 
حصاد للتغطيات اإعامية الدولية 
التي قامت بها امجلة منذ انطاقتها 
ت���م ع���رض تجربة  ع���ام 2012م، ح��ي��ث 
»س���ام« ف��ي جميع ال���دول التي قامت 

بزيارتها وإعداد التقارير 

السياحية عنها مثل امالديف وتركيا 
وأل��ب��ان��ي��ا وإن��دون��ي��س��ي��ا وج���زر القمر، 
ب��اإض��اف��ة إل��ى ذك��ر أه��م الشخصيات 
ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ام��ج��ل��ة 

خال اأعداد الثاث عشرة السابقة.
وق�������د اش����ت����م����ل ال�����ع�����دد ال������راب������ع ع��ش��ر 
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة أخ����رى م���ن ام��واض��ي��ع 
السياحية والترفيهية التي تضمنت 
م����راف����ق س��ي��اح��ي��ة م���ع���روف���ة ك����� »ع���ال���م 
ف�����ي�����راري« ف����ي أب���وظ���ب���ي و »ش�����اات 
ن���ي���اج���را« اأم��ي��رك��ي��ة، ب���اإض���اف���ة إل��ى 
ت��ق��ري��ر خ����اص ب���� »رح���ل���ة ش���ب���اب قطر 
ف���ي ج���ب���ال ال���ه���م���اي���ا«، أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة 
ام��ح��ل��ي��ة فكان  ال��س��ي��اح��ي��ة  للفعاليات 
ال����ن����ص����ي����ب اأك������ب������ر م����ؤس����س����ة ال���ح���ي 
ال��ث��ق��اف��ي ك����ت����ارا؛ ح��ي��ث ت��م��ت تغطية 
اح�����ت�����ف�����اات ع����ي����د اأض�����ح�����ى ام����ب����ارك 
و »م���ع���رض أل������وان ال���ص���ح���راء« ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة ف��ن��ان��ي ال���رس���م على 
ال��ح��ري��ر ب��ال��ش��رق اأوس����ط، كما قامت 
ام���ج���ل���ة ب���ط���رح 

م��ج��م��وع��ة م���ن ام���واض���ي���ع ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 
والشبابية التي تتيح فرصة للتفاعل 
مع جمهور امجلة وقرائها عبر مواقع 
ال��ت��واص��ل ااجتماعي )اان��س��ت��ج��رام– 
تويتر( باإضافة إلى موضوع »وين 
راي���ح���ن« ال��ش��ّي��ق وال�����ذي ت��س��ت��ع��رض 
ام���ج���ل���ة م����ن خ���ال���ه ب���ع���ض ال���ت���ج���ارب 

الشبابية في عالم السياحة والسفر.

امحافظة
وت��ع��ت��ب��ر م��ج��ل��ة س����ام ال����ص����ادرة عن 
شركة رتاج العقارية امجلة السياحية 
)ام���ح���اف���ظ���ة( اأول�������ى م����ن ن���وع���ه���ا ف��ي 
ال����وط����ن ال���ع���رب���ي، وال����ت����ي ت����راع����ي ف��ي 
ط��رح��ه��ا ال��ق��ي��م اإس���ام���ي���ة ام��ح��اف��ظ��ة 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ع��رب��ي��ة اأص��ي��ل��ة، وت��دع��م 
م������ن خ��������ال م����واض����ي����ع����ه����ا ام����ش����اري����ع 
ال��س��ي��اح��ي��ة ام��ح��اف��ظ��ة ام��ح��ل��ي��ة منها 
والعامية بطريقة مميزة وبشمولية 

أكثر لتكون وجهة سياحية إعامية 
تعكس رؤي��ت��ه��ا امستقبلية، وُت��ب��رز 
ال���ذي يمكن أن تلعبه  ال���دور  أهمية 
السياحة امحافظة في إنشاء بيئة 
س���ي���اح���ي���ة ت����ن����اس����ب ام���ج���ت���م���ع���ات 
اإس���ام���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة ام��ح��اف��ظ��ة 
ال��ع��ال��م، ومنذ  ف��ي مختلف دول 
اإص��دار اأول للمجلة حرصت 
ت�����ق�����دم م���واض���ي���ع���ه���ا  ع����ل����ى أن 
باللغتن العربية واإنجليزية 
 ل������ل������ق������ارئ ال����ع����رب����ي 

ً
خ�������دم�������ة

واأج��ن��ب��ي، م��ع التأكيد على 
أن ام��ش��اري��ع ام��ح��اف��ظ��ة لها 
م����ك����ان����ة ه����ام����ة ف�����ي ال�������دول 
ال��ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة على 
ح���ّد س����واء، وي��ظ��ه��ر م��دى 
ن���ج���اح���ه���ا ااج���ت���م���اع���ي 
وااق���ت���ص���ادي ف��ي عالم 

السياحة.

جانب من كبار الحضور في الورشة «

45 مشاركً في الورشة «

ناصر امهدي أثناء افتتاح الندوة «

جانب من امشاركن «

امحاضر التركي « ناصر صالح امهدي «


