CME/QTA/CT/2014
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دورة إقليمية لبناء القدرات في مجال
تنمية المنتوج السياحي الثقافي
الدوحة ،قطر 12 - 12 ،سبتمبر 1122

مذكرة معلومات العامة
أوال – المكان والزمان
 )0تنظم منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر دورة تدريبية إقليمية لبناء
القدرات في مجال تنمية المنتوج السياحي الثقافي ،من  12إلى  12سبتمبر  1122بالدوحة ،قطر .حلقة
العمل هذه موجهة لموظفي اإلدارات الوطنية للسياحة ولصانعي القرار رفيعي المستوى في إدارات السياحة
الوطنية ذوي الصالحيات في صياغة وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية االستراتيجية في قطاع السياحة.
 )2تعقد حلقة العمل في فندق المرقاب ،سوق واقف
 )3عقد حلقة العمل أيام اﻷ حد و اإلثنين و الثالثاء واﻷربعاء و الخميس ،من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة
بعد الظهر.

ثانيا -الردود على الدعوات
 )4يرجى من المشاركين أن يؤكدوا مشاركتهم بتعبئة استمارة الطلب التي يمكن تحميلها من الرابط التالي:
 ،https://www.surveymonkey.com/s/QTR14-2_Appliفي وقت مبكر ،وفى موعد أقصاه  5سبتمبر .4102

ثالثا – صفة المشاركين
 )5تتخذ حكومة قطر التدابير الالزمة لتسهيل وصول ومغادرة المشاركين الذين دعتهم المنظمة ،فضال عن
تسهيل إقامتهم في قطر .ويستفيد المشاركون أثناء إقامتهم من االمتيازات والحصانات التي ينص عليها

االتفاق المبرم بين المنظمة وحكومة قطر ،بموجب المادة  32من النظام اﻷساسي للمنظمة.
رابعا – االستقبال
 )6ستقوم السلطات القطرية باستقبال المشاركين في مطار حمد الدولي وكذلك بتأمين تنقلهم مجانا بين المطار و

الفندق و مكان انعقاد حلقة العمل .و عليه يتعين على كل المشاركين أن يشيروا عند التسجيل لتفاصيل

الوصول والمغادرة.

خامسا – إجراءات الحدود
 )7على القادمين إلى قطر التوفر على جواز سفر ساري المفعول.
 )8مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،سلطنة عمان،
البحرين و الكويت) ال يحتاجون لتأشيرة دخول لألراضي القطرية ،بينما يتعين على مواطني بقية الدول
االتصال بالبعثات الدبلوماسية القطرية في بلدهم من أجل الحصول على تأشيرة دخول.
 )9و سوف تعمل الهيئة العامة للسياحة بقطر على مساعدة الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول بعد أن يتم
قبولهم من طرف المنظمة .لذا يرجى من المشاركين المقبولين االتصال بالهيئة و التواصل مع السيد شريف

مسوح على البريد اإللكتروني التالي industry@qatartourism.gov.qa :في وقت مبكر ،وفى موعد أقصاه 12
أغسطس  ،1122وارسال نسخة ممسوحة ضوئيا من جواز السفر ساري المفعول لمدة  6أشهر على اﻷقل،
وكذا معلومات عن سفرهم (التاريخ والوقت ورقم الرحلة )
سادسا – األقامة
 )01قامت الهيئة العامة للسياحة بقطر بالتفاوض مع بعض الفنادق للحصول على أسعار تفضيلية لفائدة
المشاركين .ويرجى من المشاركين إجراء حجوزاتهم عبر االتصال مباشرة بالفنادق ،مع اإلشارة إلى كونهم
مشاركين في الدورة التدريبية اإلقليمية لبناء القدرات في مجال تنمية المنتوج السياحي الثقافي .و فيما يلي
قائمة الفنادق واﻷسعار المتفق عليها:

الفندق
المرقاب (مكان انعقاد الدورة التدريبية)

شارع علي بن عبداهلل (الغنيم ،سابقا) ،الدوحة سوق واقف

ص.ب0274 :.

نوع الغرفة و السعر التفضيلي
غرفة لشخص واحد 911-لاير قطري (تشمل وجبة الفطور)

هاتف - 1167444009900 :فاكس1167444009991 :
o.krotova@swbh.com
www.swbh.com
رمادا انكور (خمس دقائق مشيا من مكان انعقاد الدورة

التدريبية)

شارع أحمد بن محمد بن ثاني ،الدوحة

ص.ب211622 :.

هاتف - 116744440444 :فاكس116744090090 :
info@ramadaencoredoha.com
www.ramadaencoredoha.com
كنجزجيت الدوحة (خمس دقائق مشيا من مكان انعقاد الدورة

التدريبية)

شارع علي بن عبداهلل (الغنيم ،سابقا) ،الدوحة

ص.ب24001 :.

هاتف - 116744140000 :فاكس116744140999 :
admin@kg-doha.com
رويال قطر (خمس دقائق مشيا من مكان انعقاد الدورة

التدريبية)

شارع اﻷسمخ ،الدوحة

ص.ب6444 :.

هاتف - 1167444246444 :فاكس1167444246411 :
info@royalqatarhotel.com

غرفة لشخص واحد 091-لاير قطري (تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخص واحد 021-لاير قطري (ال تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخصين 411-لاير قطري (تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخصين 021-لاير قطري (ال تشمل وجبة الفطور)

غرفة لشخص واحد 001-لاير قطري (تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخصين 411-لاير قطري (تشمل وجبة الفطور)

غرفة لشخص واحد 001-لاير قطري ( تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخص واحد 000-لاير قطري ( ال تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخصين 400-لاير قطري (ال تشمل وجبة الفطور)
غرفة لشخصين 470-لاير قطري (تشمل وجبة الفطور)

سابعا – شارات التسجيل والتعريف
 )11يفتح مكتب التسجيل بفندق المرقاب أيام السبت 21 ،واﻷحد 20 ،سبتمبر من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد
الظهر .تعطى الشارات للمشاركين لدى تسجيلهم .يرجى من المشاركين أن يحملوا شارات الهوية طوال الدورة
في اﻷماكن المخصصة لالجتماعات وأثناء الوقائع االجتماعية.

ثامنا – موجز عن حلقة العمل
 )11مرفق بمذكرة المعلومات هذه تقديم موجز لحلقة العمل.

تاسعا – لغات العمل
 )11لغة حلقة العمل هي العربية و اإلنجليزية ،وتكون الترجمة الفورية متوافرة خالل أعمال هذه الحلقة.

عاش ار – البرنامج االجتماعي
 )11الفعاليات الثقافية قيد الترتيب و سيتم إعالمكم بها في القريب العاجل.

عاش ار – معلومات عملية
)15

سعر الصرف يوم فاتح يوليو  1111هو :الدوالر اﻷمريكي الواحد يعادل  1.61لاير قطري و اليورو

نظر لتغيره يوميا)
الواحد يعادل  1.95لاير قطري (الرجاء مراجعة اإلنترنت لمعرفة سعر صرف العملة ا

)16
)11

الطقس :يتراوح متوسط درجة الح اررة بالدوحة خالل شهر سبتمبر بين  15و  11درجة مئوية.
اللغة الرسمية في دولة قطر هي العربية كما أن اللغة اإلنجليزية متداولة في أغلب اﻷماكن

)18

التوقيت الرسمي  :التوقيت الرسمي في دولة قطر هو توقيت غرينتش زائد  3ساعات.

)19

التيار الكهربائي :التيار الكهربائي في دولة قطر هو  220فولت – .240

