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المحتويات
ديفيد بيكهام 

أسطورة الكرة اإلنجليزية يتحدث عن كأس العالم 
وتأثير كرة القدم في قطر والمنطقة العربية
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أؤكد للجميع أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون فريدة من 
نوعها. إن الرياضة أداة للتغيير اإليجابي، وتعزيز التسامح واالحترام، 
وتمكين الشباب، وإلهامهم الوحدة. آمل أن تنضموا إلينا لالستمتاع 

بهذه اللعبة الجميلة وهي ُتلعب في بالدنا.

 حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

كيف أسهمت مؤسسة 
قطر في بناء إرث 

المونديال
 سؤال وجواب مع
ألكسندرا شاالت 

 مديرة إرث كأس العالم
 في مؤسسة

قطر

افتتاحية العدد

أخبارنا

أخبار مهنية

المتطوعون ... القلب النابض للحدث 

قوة كرة القدم ... جيل مبهر

طالب قطر وكأس العالم ... تأثير عميق 
ومستقبل مشرق
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كأس العالم ... األثر االقتصادي 

استكشاف المسارات المهنية

كيف تتخذ قرارات أفضل وتتخلص من التردد

التطوير المهني في قطر يبلغ آفاًقا جديدة

لقاء شركاء التوجيه المهني لعام ٢٠٢٢

الكلمة األخيرة: شيماء عبد الله
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إرث دائـــم
مقابلة حصرية مع 

سعادة السيد حسن الذوادي 
أمين عام اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث 



عبد الله المنصوري 
المدير التنفيذي 

مركز قطر للتطوير المهني 

افتتاحية العدد

يسـّرنا أن نضـع بيـن أيديكـم هـذا العـدد الخـاص مـن مجلـة 
حـدث  أكبـر  انطـالق  مشـارف  علـى  ونحـن  المهنـي"  "دليلـك 
رياضـي ينتظـره عشـاق كـرة القدم في شـتى أنحـاء المعمورة، 
وهـو بطولـة كأس العالـم FIFA قطـر TM٢٠٢٢، والـذي ُيقـام 
ألول مـرة علـى أرض عربيـة وبسـواعد قطريـة. وقـد خّصصنـا 
الـذي  والمعرفـي  التنمـوي  األثـر  السـتعراض  العـدد  هـذا 
حّققنـاه خـالل االسـتعداد السـتضافة هـذه البطولـة المميزة، 

واإلرث الـذي سـيمتد لسـنين طويلـة بعـد انقضائهـا.

إن هـذه النسـخة مـن البطولـة، التـي تعـد بـأن تكـون تاريخيـة 
ودأب  بجـد  وعملنـا  طويـاًل،  انتظرنـاه  حلًمـا  تجسـد  ومبهـرة، 
لتحقيقـه بأبهـى صـورة ممكنـة. فـكان ٢٠١٠ هـو العـام الـذي 
أثبتـت فيـه قطـر أن األحـالم ممكنـة، وسـيكون نوفمبـر ٢٠٢٢ 
التاريـخ الـذي نثبـت فيـه أن التخطيـط الصحيـح والعمـل الجـاد 

والمبـدع قـادر علـى تحقيـق مـا يـراه البعـض مسـتحياًل.

يكـن  لـم  التاريخـي  الحـدث  هـذا  اسـتضافة  بحقـوق  الفـوز  إن 
إال شـرارة انطـالق مسـيرة زاخـرة بالتحـدي واإلبـداع، تضافـرت 
فيهـا جهـود كل مـن يعيـش علـى أرض هـذا الوطـن، كل مـن 
موقعـه وقدرتـه علـى المسـاهمة، لتحقيـق هـدف مشـترك، 
وهـو تنظيـم بطولـة لـم يسـبق لهـا مثيـل تجمـع النـاس مـن 

جميـع أنحـاء العالـم فـي بلـد عربـي.

التحضيـرات  يتابـع  كلـه  العالـم  كان  السـنوات،  هـذه  طيلـة 
الضخمـة التـي تشـهدها قطـر علـى مسـتوى إنشـاءات البنـى 
التحتيـة والمالعـب التـي أصبحـت تحًفـا فنيـة تعكـس الثقافـة 
التحضيـرات  مـن  سـنوات  وهـي  والعربـي.  القطـري  والتـراث 
والتخطيـط الملهـم، التـي نتعلـم منهـا الكثيـر عـن فـن اإلدارة 
تحقيقـه  يمكـن  عّمـا  نموذًجـا  قدمـت  والتـي  اإلرادة،  وقـوة 
االسـتراتيجي  للتخطيـط  أساًسـا  والمعرفـة  العلـم  باعتمـاد 

الممنهـج. والتنفيـذ 

وإلـى جانـب الجهـود العمرانيـة الضخمـة التـي رافقـت التحضير 
لهـذا الحـدث التاريخـي، سـتترك هذه البطولة إرًثا بشـرًيا مميًزا 
والمجتمعيـة،  واالقتصاديـة  اإلنسـانية  المسـتويات  علـى 
ولذلـك خصصنـا هـذا العـدد لتسـليط الضـوء علـى هـذا اإلرث 
وتأثيـره علـى الشـباب فـي قطـر، عبـر لقـاءات مـع مجموعـة 
االسـتعداد  رحلـة  فـي  أسـهموا  الذيـن  الملهـم  الشـباب  مـن 
لهـذه االسـتضافة، نسـتعرض خاللهـا قصًصـا وتجـارب لبرامـج 

اسـتفادت منهـا األجيـال الشـابة.

الحـدث  هـذا  اسـتضافة  تأثيـر  العـدد  هـذا  فـي  أيًضـا  ونتنـاول 
علـى مجـاالت مثـل التعليـم واالقتصـاد، ونعرفكم خالله على 
الفعاليـات  المرتبطـة بتنظيـم  المهنيـة  بعـض مـن المسـارات 
الكبـرى، كمـا نسـتعرض الـدور المهـم لمؤسسـة قطـر في بناء 
إلـى جانـب عـدد مـن الموضوعـات المختـارة  إرث المونديـال، 
لتسـاعدكم علـى تطويـر مسـاراتكم  بعنايـة مـن قبـل خبرائنـا 
الدراسـة  فـي  أفضـل  لمسـتقبل  قـرارات  واّتخـاذ  المهنّيـة 

والحيـاة. والعمـل 

القـدم  لكـرة  العالـم  بطولـة كأس  نهايـة  انطـالق صافـرة  إن 
بـل  الفريـدة،  الرحلـة  هـذه  انتهـاء  يعنـي  ال  قطـر  أرض  علـى 
يعنـي نقطـة انطـالق جديـدة لدولتنـا الحبيبـة، ومحطـة فـي 
غايـة األهميـة علـى طريـق تحقيـق رؤيـة قطـر الوطنيـة ٢٠٣٠ 
إطـالق  علـى  والقـادر  المتمكـن  اإلنسـان  علـى  تركـز  التـي 
أفضـل طاقاتـه وقدراتـه، إذا مـا توفـر لـه التوجيـه والتخطيـط 
نعدكـم  المهنـي  للتطويـر  قطـر  مركـز  فـي  ونحـن  المناسـب. 
دور  تعزيـز  علـى  شـركائنا  مـع  والعمـل  جهودنـا  بمواصلـة 
التوجيـه المهنـي فـي الدولة وتقديـم البرامج والخدمات التي 
من شـأنها أن تعين شـبابنا على بناء مسـتقبل أفضل وتحقيق 

لدولتنـا. المسـتدامة  التنميـة 

اســـتمتعوا بالقـــراءة، وتواصلوا معنـــا، وتفاءلوا بالمســـتقبل.

قّراءنا األعّزاء،

َهـــّيـا

٢www.qcdc.org.qa٣



www.qcdc.org.qa٥

شـــامل  مرجـــع  هنـــاك  أصبـــح  قطـــر،  دولـــة  فـــي  األولـــى  للمـــرة 
الجامعـــات  تخرجهـــا  التـــي  التخصصـــات  لجميـــع  ومفصـــل 
ومؤسســـات التعليـــم العالـــي فـــي دولـــة قطـــر وترفـــد مـــن خاللهـــا 

المحلـــي. العمـــل  ســـوق 
أصـدر مركـز قطـر للتطويـر المهنـي "دليـل التخصصـات" الـذي يتيـح 
واألكاديمييـن  المهنييـن  والمرشـدين  األمـور  وأوليـاء  للشـباب 
والمختصيـن فـي مجـال االبتعـاث والتطويـر فـي مختلـف الجهـات، 
التعـرف بشـكل كامـل علـى خارطـة التعليـم العالي فـي دولة قطر. 
كمـا يـزود الدليـل الشـباب بالمعلومـات والنصائـح التـي تسـاعدهم 

اختيـار مسـارات  أجـل  إلـى مصـادر موثوقـة، وذلـك مـن  اسـتناًدا  أكاديميـة ومهنيـة مدروسـة  قـرارات  اتخـاذ  المسـتقبلية وفـي  فـي خططهـم 
مهنيـة تتوافـق مـع قدراتهـم وتطلعاتهـم، وتسـهم فـي إعـداد رأس مـال بشـري يسـتجيب لمتطلبـات رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 وخطـط التنميـة 

واالسـتدامة لالقتصـاد القطـري. 

الدليل متوفر للشراء بسعر 70 ريااًل قطرًيا فقط 
عبر متجر المدينة التعليمية اإللكتروني. امسح 

الكود واطلب نسختك لتصلك أينما كنت. 

أول مرجع شامل 
لجميع التخصصات 
الجامعية في قطر 

تعاون مثمر مع جامعة قطر لتطوير مهارات اإلدارة المهنية لدى الطالب
ـز األكاديمـي بعمـادة الدراسـات العامـة فـي  بالتعـاون مـع برنامـج التميُّ
جامعـة قطـر، قـدم مركـز قطـر للتطويـر المهنـي "برنامـج مهـارات اإلدارة 
المهنية" الذي يهدف لمسـاعدة الطالب على اكتسـاب مهارات اإلدارة 
المسـتقبل وتحديـد  المهنيـة فـي  لرحلتهـم  للتخطيـط  الالزمـة  المهنيـة 
والمهنـي.  الشـخصي  المسـتويين  علـى  النجـاح  وتحقيـق  أهدافهـم 

وسـعى البرنامـج، الـذي شـارك فيـه المئـات مـن طـالب جامعة قطر، إلى 
توفيـر توجيـه مهنـي مركـز وشـامل للطـالب، عبـر عـدد مـن ورش العمـل 
والجلسـات االفتراضيـة التـي ركـزت علـى إكسـاب الطـالب أبـرز المهـارات 
فـور  العمـل بشـكل سـلس وفّعـال  يحتاجونهـا لالنضمـام لسـوق  التـي 

تخرجهـم مـن الجامعـة.

مكتبة قطر الوطنية تدرج مركز 
قطر للتطوير المهني ضمن دليل 

المؤسسات البحثية
بـات باإلمـكان اآلن الوصـول إلـى جميـع المعلومـات الخاصة بمركز قطر 
للتطويـر المهنـي مـن خـالل "دليـل المؤسسـات البحثية في دولة قطر" 
الـذي تقدمـه مكتبـة قطـر الوطنيـة عبـر موقعهـا اإللكترونـي. ويسـاعد 
هـذا الدليـل، الـذي يضـم أكثـر مـن ثالثيـن مؤسسـة بحثيـة فـي مجـاالت 
مختلفـة، المهتميـن بمجـال البحـوث فـي االطـالع علـى مواقـع هـذه 
التواصـل  إمكانيـة  يسـّهل  كمـا  علـى خدماتهـا،  والتعـرف  المؤسسـات 

معها.
وترّكـز الجهـود البحثيـة لمركـز قطـر للتطويـر المهنـي علـى ُسـبل تطويـر 
مختلـف  مـع  التعـاون  وكيفيـة  الدولـة،  فـي  المهنـي  التوجيـه  قطـاع 
التوجيـه  أساسـيات  غـرس  أجـل  مـن  الدولـة  فـي  الصلـة  ذات  الجهـات 
لمسـتقبلهم  التخطيـط  فـي  ومسـاعدتهم  الشـباب  لـدى  المهنـي 

المهنـي.

أطلـق مركـز قطـر للتطويـر المهنـي النسـخة الثانيـة مـن "مسـابقة المهـن"، 
والتي ُتلقي الضوء على المهن واألعمال المختلفة التي يمكن أن يلتحق 
بهـا الطـالب والشـباب فـي المسـتقبل، وتسـتهدف طـالب المـدارس فـي 
دولـة  فـي  والثانويـة(  واإلعداديـة  )االبتدائيـة  الدراسـية  المراحـل  جميـع 

قطـر. وتهـدف المسـابقة إلـى نشـر الوعي والثقافة المهنيـة بين الطالب، 
وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم، واكتشاف طموحاتهم المهنية. 
وشـارك فـي هـذه النسـخة مـن المسـابقة عشـرات الطـالب مـن مختلـف 

أنحـاء قطـر ضمـن مجـاالت إبداعيـة شـملت الكتابـة والرسـم والتصميـم.

واصـل مركـز قطـر للتطويـر المهنـي جهـوده الراميـة إلـى دمـج األشـخاص 
الذيـن  الطـالب  ومسـاعدة  العمـل،  مواقـع  فـي  العصبـي  التنـوع  ذوي 
المهنيـة. مسـاراتهم  فـي  االنطـالق  علـى  تعليميـة  تحديـات   يواجهـون 

االسـتعداد  "مهـارات  برنامـج  دمـج   2022 عـام  محطـات  أبـرز  مـن  وكان   
المهنـي" الخـاص بمركـز قطـر للتطويـر المهنـي ضمـن مناهـج "أكاديميـة 

قطـر.  لمؤسسـة  التابعـان  التعّلـم،  ومركـز  العوسـج" 
كمـا ُأطلـق برنامـج "الفـرص التدريبيـة لـذوي اإلعاقـة"، الـذي يسـعى إلـى 
إرسـاء ثقافـة عمـل تشـمل الجميـع، وكذلـك دعـم انتقال طالب مؤسسـة 
فـرص  توفيـر  خـالل  مـن  العمـل  مرحلـة  إلـى  الدراسـة  مرحلـة  مـن  قطـر 

تدريبيـة لهـم. 
واسـتضاف المركـز كذلـك لقـاءات للجهـات المعنيـة بالتوظيـف الشـامل، 
أفضـل  مناقشـة  أجـل  مـن  المعنييـن  ومختلـف  للخبـراء  منصـة  شـكلت 
العمـل. وأماكـن  الدراسـية  الصفـوف  الشـمولية ضمـن  لتحقيـق  السـبل 

تنظيم النسخة الثانية من مسابقة المهن 

الجهود تتواصل من أجل إرساء 
ممارسات مهنية شاملة في الدولة

الهندسة

القانون 
والسياسات 

العامة 
والعالقات 

الدولية

الفنون 
والتصميم

السياحة 
والفنادق 
والمتاحف 

وإدارة 
الفعاليات

اإلدارة 
واالقتصاد 

والعلوم المالية 
والمصرفية

العلوم

التربية 

العلوم
االجتماعية 
واإلنسانية 

واآلداب الطيران

العسكرية
الطاقة 

واالستدامة 
والبيئة

ما التخصصات 
التي يغطيها 

الدليل؟

اإلعالم

الطب

الشريعة 
والدراسات 
اإلسالمية

أخبارنا
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 نجاح كبير للنسخة
الرابعة من برنامج 
مهنتي-مستقبلي 

نظم مركز قطر للتطوير المهني بنجاح النسخة الرابعة من برنامج "مهنتي-مستقبلي" 
أبرز المؤسسات في دولة قطر من أجل توفير  الذي تعاون من خالله مع عدد من 

فرص لطالب المرحلة الثانوية لمعايشة بيئات العمل الحقيقية.
وأتيحت للطالب فرصة االختيار من بين تخصصات مهنية متنوعة وتجربتها بالتعاون مع 
مؤسسات من مختلف قطاعات العمل في الدولة وهي: الخطوط الجوية القطرية، 
الرياضية،  الكأس  وقنوات  للخيل،  البيطري  الطبي  والمركز  الطبية،  حمد  ومؤسسة 
ومؤسسة الدوحة لألفالم، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، والمؤسسة العامة للحي 
الثقافي "كتارا"، وحديقة القرآن النباتية، والبنك التجاري، و"كيوترمنلز"، ومركز اإلنماء 

االجتماعي "نماء"، وجامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية.
الطالب ومساعدتهم في  لدى  المهني  الوعي  رفع مستوى  إلى  البرنامج  ويهدف 
جانب  إلى  اختاروه،  الذي  العمل  مجال  ضمن  المتاحة  والوظائف  بالمهن  اإللمام 
تعليمهم مفاهيم االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وإكسابهم خبرة عملية 

تساعدهم في رسم صورة واضحة لمستقبلهم األكاديمي والمهني.
تتضمن عدد ساعات  بنجاح شهادات مشاركة  البرنامج  أتموا  الذين  الطالب  وتسلم 
العمل التي قضوها بالمؤسسات المشاركة في البرنامج. كما حصل كل طالب منهم 
على رخصة استخدام "نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني" الخاص بمركز قطر للتطوير 

المهني، الذي يعد أشمل وأوسع نظام تخطيط مهني في دولة قطر والمنطقة.

تدشين ملتقى 
المرشدين المهنيين

التربية والتعليم والتعليم العالي، أطلق مركز قطر للتطوير المهني "ملتقى  بالشراكة مع سفارة الواليات المتحدة األمريكية في قطر، ووزارة 
المرشدين المهنيين"، ليكون منبًرا يلتقي ويتواصل عبره المرشدون األكاديميون والمهنيون العاملون في الدولة، إلى جانب مشاركتهم في ورش 

عمل وأنشطة وفعاليات مهنية متنوعة.
حضر البرنامج أكثر من 180 مستشاًرا مهنًيا وأكاديمًيا من مختلف المدارس الحكومية والدولية في قطر، كما أتيحت لهم فرصة لقاء ممثلي 36 
مؤسسة وجهة ذات صلة بمجال التطوير المهني في الدولة، بما فيها المؤسسات الحكومية، وأكاديمية الخدمة الوطنية، والقوات المسلحة 
القطرية، والسفارات، ومكاتب االبتعاث والمنح الدراسية، باإلضافة إلى ممثلي الشركات التي تقدم برامج لالبتعاث والمنح الدراسية، وشركاء 

ريادة األعمال. 
ويمثل “ملتقى المرشدين المهنيين 2022” النسخة الجديدة والمطورة من برنامج تدريب المرشدين المهنيين، الذي دأب مركز قطر للتطوير المهني 

على تنظيمه منذ عام 2015. 
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مشاركة واسعة في 
مبادرة الموظف الصغير 

شهدت مبادرة "الموظف الصغير" التي نظمها مركز قطر للتطوير المهني في شهر أغسطس الماضي مشاركًة واسعة من مجموعة من أبرز 
المؤسسات داخل دولة قطر، كما كان للمبادرة صدى واسع على مستوى المنطقة العربية حيث شارك فيها عدد من المؤسسات في األردن 

وسلطنة عمان والكويت. وبلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 17 مؤسسة محلية وإقليمية.
عملت المبادرة على تخصيص يوم عمل لألطفال من سن 9 إلى 15 عاًما داخل المؤسسة التي يعمل فيها أحد الوالدين أو األقارب، ليتمكنوا خاللها 

من التعرف على بيئة العمل واستكشاف اهتماماتهم وميولهم بطريقة ممتعة وجذابة.
وتهدُف المبادرة إلى تعزيز دور األسرة كعامل أساسي في تحديد هوية الفرد المهنية، وتعليم األطفال مفاهيم أساسية عن الحياة المهنية، 

لمساعدتهم في رسم تصور مبدئي لمعالم حياتهم المهنية الُمستقبلية وحثهم على العمل على التخطيط لمسارهم المهني مبكًرا.
وكان من بين المؤسسات التي شاركت في المبادرة داخل قطر، وكالة األنباء القطرية، والهالل األحمر القطري، وقطر الخيرية، ومتاحف قطر، 

وغيرها من المؤسسات العاملة في مختلف المجاالت.

www.qcdc.org.qa

أخبارنا

٨



www.qcdc.org.qa 1011

أول معهد للبحوث 
اإلبداعية واالبتكارية 

في المنطقة

 جامعة قطر تعلن عن برامج رعاية ومنح جديدة 
لتشجيع الطالب القطريين

وزارة االتصاالت تطلق 
أول منطقة مراكز بيانات 

سحابية في قطر

 وزارة العمل تطلق مبادرة
"مجموعة عمل المرأة"

 مؤســــــسة قطـــر
تـدشــــن منصـــــة

"برنامـــج الخـــريجــــين"

 مذكرة تفاهم بين وزارة
 العمل ومؤسسة قطر

لتأهيل الكوادر الوطنية

أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر عن إطالق معهد البحوث اإلبداعية واالبتكارية، وهو األول من نوعه في المنطقة. 
بالتأثيرات المجتمعية  أربعة أهداف هي: الشراكة مع الصناعة المحلية وزيادة مشاركة المجتمع، وزيادة الوعي  وسيعمل المعهد على تحقيق 
فرجينيا  جامعة  وحرم  التعليمية  المدينة  داخل  من  الشريكة  المؤسسات  مع  التخصصات  متعدد  التعاون  ودعم  اإلبداعي،  البحث  وإسهامات 

كومنولث في ريتشموند، إلى جانب دعم تنمية القدرات البشرية في مجال البحث اإلبداعي في قطر. 

أعلنت جامعة قطر عن إطالق برنامجين جديدين لرعاية الطالب القطريين وهما: 
برنامج رعاية العلوم )STEM( وبرنامج رعاية الموهوبين، واستحداث منحة القبول 
الدراسات  ومرحلة  البكالوريوس  مرحلة  في  الدولية  للشراكات  ومنح  للموهوبين 
العليا. كما قامت جامعة قطر بإعادة هيكلة عدد من المنح الدراسية التنافسية 
المقدمة والتي يتم الحصول عليها على أساس تنافسي من خالل إعادة تسمية 
بعض المنح لتكون أكثر تعبيًرا عن طبيعتها والفئة الموجهة لها، وإعادة توزيع عدد 
من المنح بما يتفق مع التوجهات االستراتيجية للجامعة، واستحداث منح جديدة 
بعض  تعديل  إلى  إضافة  االستراتيجية،  الجامعة  أهداف  لخدمة  توجيهها  بهدف 

شروط التقديم على المنح وشروط استمراريتها.

أطلقـــت وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالشـــراكة مع شـــركة 
مايكروســـوفت، أول منطقـــة مراكـــز بيانـــات ســـحابية واســـعة النطـــاق. 
وتعتبـــر هـــذه المنطقـــة الخامســـة والخمســـين لشـــركة مايكروســـوفت 
علـــى مســـتوى العالـــم، إذ ســـتنضم إلـــى أكبـــر بنيـــة تحتيـــة ســـحابية فـــي 
العالـــم، وهو ما ســـيعزز القـــدرة التنافســـية لدولة قطر على المســـتويين 
اإلقليمي والعالمي وبما يتماشـــى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرســـخ 

مكانـــة البـــالد الرائـــدة في مســـيرة التحـــول الرقمي. 

وتســـهم منطقـــة مراكـــز بيانـــات مايكروســـوفت الســـحابية الجديدة في 
ع  تعزيـــز نمـــو االقتصـــاد المحلـــي، ودعـــم جهـــود الدولـــة لتحقيـــق التنـــوُّ
الخارجيـــة.  االســـتثمارات  واســـتقطاب  المواهـــب  وتبّنـــي  االقتصـــادي، 
وتتوقـــع شـــركة مايكروســـوفت أن يوفـــر المشـــروع نحو 36 ألـــف وظيفة 

فـــي قطـــر علـــى مـــدار الســـنوات الخمـــس المقبلة.

أعلنت وزارة العمل عن إطالق مبادرة "مجموعة عمل المرأة" بمشاركة 
الخاص  والقطاع  الوزارات  من  الدولة  في  الفاعلة  الجهات  من  العديد 
بينها  مشترك  تعاون  منصة  بمثابة  لتكون  األكاديمية،  والمؤسسات 
الستثمار  واألبحاث  الممارسات  وأفضل  والمعلومات  الخبرات  لتبادل 
إمكانات المرأة على كافة المستويات وتعزير حضورها في سوق العمل.

أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤخًرا برنامج 
للخريجين  توفر  رقمية  منصة  يتضمن  الذي  قطر  مؤسسة  خريجي 
الزمالة  عالقات  وتعزيز  والخبرات،  المعارف  ومشاركة  التعاون  فرص 
التي تكّونت خالل فترة الدراسة في المدينة التعليمية، وذلك بهدف 
بينهم،  التعاون  أواصر  وتوثيق  جديدة  روابط  إنشاء  من  تمكينهم 
الجديدة،  الفرص  واستكشاف  الخبرات  لتبادل  لهم  المجال  وإفساح 

ومشاركة معارفهم وخبراتهم في قطر.

وقعت وزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص، 
للدخول في سوق  الوطنية  البشرية  الكوادر  وتدريب  تأهيل  من خالل 

العمل، ودعم خريجي جامعات المدينة التعليمية للتوظيف.
فيما  والسياسات  والتجارب  الخبرات  تبادل  إلى  المذكرة  وتهدف هذه 

خبرات  من  واالستفادة  الوطنية،  البشرية  الكوادر  أداء  بتطوير  يتعلق 
لمؤسسة  التابعة  التعليمية  والمؤسسات  المراكز  وسياسات  وتجارب 
في  للدخول  الوطنية  البشرية  الكوادر  وتدريب  تأهيل  مجال  في  قطر 
لجان  وتأسيس  المهني،  للتطوير  قطر  مركز  ومنها  العمل،  سوق 

تعاونية مشتركة بين الطرفين.

أخبار مهنية

 تأسيس االتحاد القطري
للرياضة الجامعية 

أعلنــت اللجنــة األولمبيــة القطريــة عــن تأســيس االتحــاد 
للنهــوض  يهــدف  والــذي  الجامعيــة  للرياضــة  القطــري 
مؤسســات  فــي  والطالبــات  الطــالب  بيــن  بالرياضــة 
التعليــم العالــي، مــن خــالل العمــل علــى تطويــر أنشــطتها 
وفعالياتهــا وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة ومتابعتهــا 
لالتحــاد  األخــرى  األهــداف  مــن  أن  وذكــرت  ميدانًيــا. 
والبرامــج  المشــاريع  وتنفيــذ  وتنســيق  تنظيــم  الجديــد 

علــى  والعمــل  أعضائــه،  بيــن  الرياضيــة  واألنشــطة 
نشــرها ورفــع مســتواها الفنــي، وكذلــك العمــل علــى 
والطالبــات  الطــالب  لــدى  الرياضيــة  األنشــطة  تعزيــز 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــن جامعــات وكليــات 
واكتشــاف  الرياضــي،  التنافــس  وتطويــر  ومعاهــد، 
الموهوبيــن رياضًيــا لرفــع مســتوى الرياضــات الجامعيــة 

وإقليمًيــا. وعالمًيــا  محلًيــا  الدولــة  فــي 

الموقع الرسمي لالتحاد 
القطري للرياضة الجامعية: 

WWW.QCSF.QA

qatar.vcu.edu :للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للجامعة

للمزيد من المعلومات عن برامج الرعاية والمنح التي 
تقدمها جامعة قطر، يمكنك زيارة موقع الجامعة 

WWW.QU.EDU.QA :الرسمي



لعبة القطع التركيبية "ماذا أريد أن أصبح عندما أكبر؟"

يمكنكم شراء مجموعة األلعاب المهنية عبر متجر المدينة التعليمية اإللكتروني من خالل مسح 
رمزي االستجابة السريعة التاليين:

يسر مركز قطر للتطوير المهني إصدار أول مجموعة ألعاب مهنية موجهة لألطفال من عمر ٤ إلى ١٠ سنوات.

تهدف هذه األلعاب إلى توسيع آفاق األطفال وخلق اهتمام حقيقي لديهم بمستقبلهم المهني من خالل حثهم على استكشاف مختلف 
المهن ومعرفة أهمية كل منها للمجتمع.

ويمكن ألفراد األسرة في البيت والمعلمين في المدرسة مشاركة األطفال في اللعب واإلجابة عن أي تساؤالت لديهم مع منحهم 
معلومات أكثر عن كل مهنة ليثروا عقولهم ويدركوا في الوقت نفسه أهمية التخطيط المهني في حياتهم مستقباًل.

مجموعة األلعاب المهنية
من مركز قطر للتطوير المهني

12٩
ريااًل قطرًيا

٤٩
ريااًل قطرًيا
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لعبة بطاقات تثير فضول األطفال نحو 
أهمية العمل وترسخ في أذهانهم 

معلومات عن مختلف المهن. 

تتكون هذه اللعبة من مجموعة بطاقات 
مزينة برسومات تعّبر عن مهٍن مختلفة، 

ويحمل كل منها سؤااًل ُيلمح للمهنة التي 
ترمز لها البطاقة. يطرح حامل البطاقة 

على الالعب اآلخر السؤال المكتوب على 
البطاقة، فإن أجاب بالصواب ضم البطاقة 

لمجموعته، وإن أخطأ ُتعاد البطاقة 
للمجموعة ويستمر اللعب حتى يربح في 

النهاية حامل أكبر عدٍد من البطاقات. 

لعبة البطاقات 
"أبطال المهن"

لعبة القطع التركيبية "ماذا 
أريد أن أصبح عندما أكبر؟"

لعبة قطع تركيبّية كالسيكّية تسمح 
للطفل بتجميع ثالث لوحات خشبية 

تحمل كل منها صوًرا ألشخاص يعملون 
في مهن مختلفة. 

تتكون كل لوحة من ٤8 قطعة مبعثرة 
يتعّين على الالعب جمعها وترتيبها 
بالشكل الصحيح حّتى تظهر له صور 
وأسماء المهن التي تحملها اللوحة. 

وتساعد هذه اللعبة األطفال في 
مالحظة التنوع واالختالف بين المهن، 

كما ترسخ لديهم مفهوم أهمية 
العمل.

لعبة البطاقات "أبطال المهن"



خالل زياراته العديدة إلى الدوحة على مدار السـنوات الماضية، والتي 
اإليطالـي  ميـالن  إيـه سـي  نـادي  فـي صفـوف  بحضـوره كالعـب  بـدأت 
لخـوض مبـاراة وديـة فـي عـام ٢٠٠9، لـم يكـن بيكهـام شـاهًدا فقـط علـى 
التحتيـة  البنيـة  الهائـل علـى مسـتوى  والتطـور  السـريع  العمرانـي  النمـو 
الـذي  األثـر  لرؤيـة  بفرصـة  كذلـك  حظـي  فقـد  القطريـة،  العاصمـة  فـي 
أحدثـه التحضيـر السـتضافة بطولـة كأس العالـم ٢٠٢٢ علـى المسـتويين 
البرامـج والمبـادرات  اإلنسـاني والمجتمعـي فـي دولـة قطـر مـن خـالل 

التـي نفذتهـا اللجنـة العليـا للمشـاريع واإلرث.

التقينا بأسـطورة الكرة اإلنجليزية خالل إحدى هذه الزيارات، حيث شـارك 
معنـا آراءه حـول مـا يمكـن أن يتـم تحقيقـه مـن خـالل أول نسـخة من كأس 
العالـم يتـم تنظيمهـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط، كمـا أهـدى قراءنـا 
بعـض النصائـح التـي مـن شـأنها أن تسـاعدهم فـي تحقيق النجـاح المهني 

فـي أي مجـال يختارونـه. 

قوة كرة القدم
يعـي بيكهـام جيـًدا األثـر الـذي تضفيـه اللعبـة األكثر شـعبّية فـي العالم 
علـى حيـاة النـاس، فهـو نفسـه كان مصـدر إلهـام للمالييـن مـن الشـباب 
حول العالم خالل مسيرته كالعب، والتي شهدت تكريمه من بالده على 
مـا قدمـه مـن خـالل كـرة القـدم بمنحـه وسـام االسـتحقاق اإلمبراطـوري 

البريطانـي، حينمـا كان مـا زال فـي الثامنـة والعشـرين مـن عمـره فقـط. 

وخـالل تواجـده فــي قطــر تابـع النجـــم اإلنجليـزي عن كثب أنشـطة برنامج 

"الجيـل المبهـر" الـذي مـّس أثـره مـا يقـارب المليـون شـخص حـول العالـم، 
معظمهـم مـن األطفـال والشـباب القادميـن مـن مجتمعـات أقـل حًظـا، 
وسـاعدهم فـي تطويـر مهاراتهـم الحياتيـة والمهنيـة وبنـاء حيـاة أفضـل 

مـن خـالل كـرة القـدم. 

كمــا شــهد بنفســه الشــغف الكبيــر برياضــة كــرة القــدم فــي قطــر مــن خــالل 
زيارتــه للــدوري المجتمعــي الــذي يتيــح للمئــات مــن محبــي كــرة القــدم 
فــي قطــر، بمــن فيهــم الســيدات واألطفــال، فرصــة ممارســة رياضتهــم 
المفضلــة فــي ســياق بطولــة منظمــة تقــام فــي مالعــب علــى أعلــى 

مســتوى.

وُيّعـد برنامـج "الجيـل المبهـر" وبطولة الدوري المجتمعي من أهم البرامج 
والمبـادرات التـي تنّظمهـا وتنفّذهـا اللجنـة العليـا للمشـاريع واإلرث منـذ 
حصـول قطـر علـى حقـوق اسـتضافة كأس العالـم فـي عـام ٢٠١٠، لضمـان 
دور فاعـل للبطولـة فـي ترسـيخ إرث إنسـاني ومجتمعـي مسـتدام يسـهم 

فـي تحسـين حيـاة األفـراد واالرتقـاء بالمجتمـع ككل. 

يــرى بيكهــام أن تنظيــم كأس العالــم للمــرة األولــى فــي الشــرق األوســط 
ُيتيــح الفرصــة للعالــم أجمــع مــن أجــل التعــرف علــى ثقافــة وتاريــخ قطــر 
خاصــة  إرث،  مــن  البطولــة  ســتتركه  مــا  هــو  األهــم  ولكــن  والمنطقــة، 
بحجــم  حــدث  اســتضافة  "إن  يقــول:  حيــث  اإلنســاني،  المســتوى  علــى 
كأس العالــم ال بــد أن يســهم فــي بنــاء إرث مســتدام للشــباب فــي قطــر 
والمنطقــة. ال يوجــد مثيــل لهــذه البطولــة، وتنظيــم قطــر لهــا مــن شــأنه 

أن يشــكل مصــدر إلهــام هائــل لشــبابها". 

لقاء حصري
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يحظى الكثير من العبي كرة القدم بالشهرة واهتمام الماليين من مشجعي اللعبة بسبب إنجازاتهم في المالعب، في الوقت 
الذي ينجح القليل منهم في إحداث نفس التأثير خارج المستطيل األخضر. أحد أبرز هؤالء الالعبين المؤثرين هو أسطورة 
الكرة اإلنجليزية السابق ديفيد بيكهام، والذي رغم اعتزاله اللعب منذ عام ٢٠١٣، ال يزال يحظى بشعبية هائلة في جميع 

أنحاء العالم. وال يقتصر السبب في شعبية بيكهام فقط على ارتقائه لمصاف األساطير خالل مسيرة كروية امتدت لعشرين 
عاًما، وشهدت صعوده منصات التتويج مع بعض أكبر األندية األوروبية، فلطالما امتلك الالعب سمعة طيبة وكاريزما خاصة 

جعلت منه أيقونًة في عالم الموضة ونجًما إعالمًيا ووجًها إعالنًيا لبعض أشهر العالمات التجارية في العالم. كما يحرص النجم 
اإلنجليزي دوًما على المشاركة في العمل الخيري، ولعل أبرز إسهاٍم له في هذا المجال هو عمله منذ عام ٢٠٠٥ كسفير للنوايا 

الحسنة لدى منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ثم تعاونه معها في عام ٢٠١٥ إلطالق مشروع صندوق "7" 
الهادف لحماية األطفال المعرضين للعنف واالستغالل والمرض حول العالم.

ديفيد بيكهام 
أسطورة الكرة اإلنجليزية يتحدث عن أسرار تحقيق 

النجاح المهني

 كأس العالم
سيكون مصدر إلهام 

للشباب في قطر 
والمنطقة
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لقاء حصري

كنـت ألعـب فـي فريـق المنطقـة الـذي يشـارك فـي دوري "يـوم األحـد" 
المجتمعـي، وبعدهـا كنـت محظوًظـا للغايـة بانضمامـي ألكاديميـة ذات 
أوقـع  أن  قبـل  يونايتـد،  نـادي مانشسـتر  أكاديميـة  مثـل  رائـع،  مسـتوى 
مـع النـادي أول عقـد لـي كالعـب محتـرف. لـم أشـك يوًمـا فـي أن كـرة 
القـدم هـي مـا أريـد فعلـه، وكنت محظوًظا كفاية ألن أحول شـغفي إلى 

مسـيرة مهنيـة امتـدت لسـنوات عديـدة".  

ويعتقد بيكهام أن من المهم جًدا أن يجد الشخص دعًما من المحيطين 
بـه، سـواء مـن أسـرته أو أصدقائـه أو المعلميـن أو أصحـاب العمل، ويجب 
بالتأكيد أن يصاحب ذلك العمل الجاد من الشـخص نفسـه، فيقول: "كان 
لعائلتـي دور مهـم فـي دعمي وتشـجيعي للعمل بجـد وتحقيق أحالمي. 
وكنـا  العامـة  للحديقـة  يصحبنـي  والـدي  كان  كنـت طفـاًل،  عندمـا  أذكـر 
نلعـب كـرة القـدم سـويًة لسـاعات، وكنـت منـذ ذلـك الوقـت أتـدرب علـى 
تسـديد الـركالت الحـرة المباشـرة. ومـع تقـدم مسـيرتي المهنيـة وعندمـا 
بـدأت احتـراف كـرة القـدم، كانـت عائلتـي تسـاندني دوًمـا فـي المدرجـات، 
والـدي ووالدتـي، ثـم زوجتـي وأبنائـي، وكان ذلـك يجعـل لهـذه المباريـات 

قيمـًة خاصـة بالنسـبة لي". 

مسيرة حافلة 
حـرص النجـم اإلنجليـزي، الـذي اشـتهر بارتـداء القميـص رقـم "7"، منـذ 
سـّن مبكـرة علـى قضـاء سـاعات طويلـة فـي التـدرب علـى تسـديد الكـرة 
خـالل  اشـتهر  فقـد  مبهـرة،  نتائـج  لذلـك  وكانـت  بعيـدة.  مسـافات  مـن 
مسـيرته بقـدم يمنـى ال مثيـل لهـا، وكانـت كراتـه العرضيـة وتسـديداته 

تشـكل دوًمـا رعًبـا ألكثـر المدافعيـن وحـراس المرمـى خبـرة.

سـنوات  فبعـد  العالـم.  أنديـة  أبـرز  بعـض  مسـيرته  خـالل  بيكهـام  ومّثـل 
انضـم  يونايتـد،  مانشسـتر  مـع  والقاريـة  المحليـة  اإلنجـازات  مـن  طويلـة 
إلـى عمـالق الكـرة األوروبيـة ريـال مدريـد فـي فتـرة اشـتهر فيهـا نـادي 
أفضـل  مـن  مجموعـة  لضّمـه  العظمـاء"  "فريـق  بــ  اإلسـبانية  العاصمـة 
العبـي العالـم آنـذاك. ثـم مثـل النجـم اإلنجليـزي بعد ذلك ناديي إيه سـي 
ميـالن اإليطالـي وباريـس سـان جيرمـان الفرنسـي، كمـا قضـى موسـمين 
مـع نـادي لـوس أنجلـوس جاالكسـي فـي دوري المحترفيـن األمريكـي. 

وفـي عـام ٢٠١٣، قـرر أسـطورة كـرة القـدم اإلنجليزيـة اعتـزال كـرة القـدم، 
بعـد أن لعـب أكثـر مـن 6٠٠ مبـاراة مـع مختلـف األنديـة التـي مثلهـا علـى 
مسـتوى الكبـار، رفـع خاللهـا العديـد مـن الكـؤوس ونـال مختلـف الجوائـز 
مـع  مبـاراة   ١١٥ لذلـك خوضـه  يضـاف  كمـا  الشـخصي.  المسـتوى  علـى 

نسخة تعد بالكثير
لـــم تتـــح لبيكهـــام، المولود في عـــام ١97٥، من قبل فرصة مشـــاهدة 
منتخـــب إنجلتـــرا يتـــوج بلقـــب كأس العالـــم. حيـــث لـــم يظفـــر المنتخـــب 
اإلنجليـــزي بالكأس ســـوى مّرة وحيدة كانت في نســـخة عـــام ١966 التي 
اســـتضافتها بالده. ويشـــكل هـــذا األمر معضلـــة يصعب تفســـيرها على 
اعتبـــار أن إنجلترا كانت مهد كرة القدم الحديثة في القرن التاســـع عشـــر. 

بـــكل تأكيد، ســـيأمل النجم اإلنجليـــزي أن يكون األمر مختلًفا في نســـخة 
هـــذا العـــام، بـــأن يرفع منتخـــب بـــالده كأس البطولـــة بعد صافـــرة ختام 

المبـــاراة النهائيـــة علـــى ملعب لوســـيل في ١٨ ديســـمبر المقبل. 

ســـيكون كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر مختلًفا عن أي نســـخة ســـابقة منذ 
تأســـيس البطولـــة في عـــام ١9٣٠، حيث ســـتقام المنافســـات في فصل 
الشـــتاء للمـــرة األولـــى فـــي تاريخهـــا. وال يعني ذلـــك فقـــط أن الطقس 
ســـيكون معتـــداًل، فالالعبـــون ســـيكونون أيًضـــا فـــي خضم موســـم كرة 
القـــدم األوروبيـــة، وبالتالـــي ســـتكون حالتهـــم البدنية أفضـــل مقارنة مع 
اإلرهـــاق الـــذي قـــد يعانون منـــه في نهايـــة الموســـم التقليديـــة بحلول 

فصـــل الصيف. 

ينبـئ مـا سـبق بمواجهـات مثيـرة علـى أرضيـة الملعـب، ولكـن هنـاك ميـزة 
أخـرى مـن المنتظـر أن يكـون لهـا تأثيـر هائـل علـى أداء المنتخبـات وتجربـة 
كأس العالـم ككل، وهـي تقـارب المسـافات بيـن المالعـب المسـتضيفة 
للمباريـات بشـكل غيـر مسـبوق. يبـدي بيكهـام رأيـه فـي هـذا األمـر بقوله: 
لالعبيـن  كبيـًرا  فارًقـا  سيشـكل  البعـض  بعضهـا  مـن  المالعـب  "قـرب 
والمشـجعين علـى حـد سـواء. فمـن جهـة لـن يكـون علـى الالعبيـن تحّمـل 
رحـالت طويلـة بيـن المباريـات، وبالنسـبة للمشـجعين فسـيكون تنقلهـم 

أسـهل بيـن المباريـات، بـل إنهـم قـد يتمكنـوا من مشـاهدة أكثر مـن مباراة 
فـي اليـوم الواحـد".

قامـت قطـر ببنـاء سـبعة مالعـب جديدة تحضيًرا السـتضافة كأس العالم، 
إلـى جانـب تجديدهـا السـتاد خليفـة الدولـي بشـكل كامـل. وسـتبلغ أكبـر 
مسـافة بين ملعبين خالل البطولة ٥٥ كيلومتًرا فقط، ما يعني أن الِفرق 
المشـاركة والمشـجعين لن يحتاجوا إلى تغيير مقرات إقامتهم، أو التنقل 
بيـن أكثـر مـن مدينـة كمـا اعتـادوا فـي مثـل هـذه البطـوالت. فخـالل آخـر 
الفـرق  مـن  العديـد  علـى  كان  والبرازيـل،  روسـيا  اسـتضافتاهما  نسـختين 
ومشـجعيها اسـتهالك الكثيـر مـن الوقـت وتحمـل تكاليف ماديـة مرتفعة 
مـن أجـل التنقـل بيـن عـدة مـدن – في بعض األحيان لمسـافات تبلغ آالف 

الكيلومترات. 

أساسيات النجاح
بـرزت موهبـة بيكهـام الكرويـة فـي سـّن مبكـر، حيـث شـارك فـي أولـى 
عندمـا  يونايتـد  مانشسـتر  لنـادي  األول  الفريـق  مـع  االحترافيـة  مبارياتـه 
كان ال يتجـاوز سـنه سـبعة عشـر ربيًعـا، قبـل أن يفـرض بعدهـا نفسـه بقـوة 
كالعب أساسـي، ويطور أداءه ليزداد تألقه مباراة تلو األخرى عبر مسـيرة 

حافلـة باإلنجـازات. 

ولكـن هـل كانـت موهبـة بيكهـام وحدهـا السـبب فـي نجاحـه؟ بـكل تأكيـد 
ال. فبالنسـبة للنجـم اإلنجليـزي كان بدايـة تحقيقـه للنجـاح هـي تحديـده 
الهـدف الـذي يسـعى للوصـول إليـه، وامتـالك الشـغف الكافـي لتحقيقه، 
كالعـب  القـدم  كـرة  لعـب  أريـد  أننـي  دوًمـا  أعلـم  "كنـت  يوضـح:  حيـث 
محتـرف، ولذلـك شـكلت كـرة القـدم جـزًءا مهًمـا مـن حياتـي. وأنـا طفـل، 

فـي  وشـارك  القيـادة  شـارة  منهـا  العديـد  خـالل  حمـل  بـالده،  منتخـب 
بطـوالت مهمـة مـن بينهـا ثـالث نسـخ مـن بطولـة كأس العالـم. 

اسـتطاعتهم،  بقـدر  الجـاد  العمـل  علـى  دوًمـا  أبنـاءه  بيكهـام  يشـجع 
واسـتغالل وقتهـم فيمـا يحبـون القيـام بـه، ألنـه يؤمـن أنهـم سـيحققون 
الكثيـر إذا التزمـوا بذلـك. وينصـح النجـم اإلنجليـزي الشـباب فـي مقتبـل 
مسـيرتهم المهنيـة بالتالـي: "ثقـوا بأنفسـكم واسـتمتعوا بمـا تقومـون 
بـه. هـذا مـا فعلتـه وأنـا شـاب، حيـث كنـت أرغـب فـي أن أكـون العـب كـرة 
قـدم محتـرف، وكان هدفـي هـو أن ألعـب فـي نـادي مانشسـتر يونايتـد، 
وأن أمثل منتخب بالدي، وتحققت أحالمي ألني آمنت بنفسـي. تلقيت 

بالطبـع دعًمـا مذهـاًل ولكننـي عملـت أيًضـا بجـد لتحقيـق مـا أريـد".

تسـلط وسـائل اإلعـالم الضـوء عـادًة علـى حيـاة الرفاهيـة التـي يعيشـها 
العبـو كـرة القـدم المشـاهير، بينمـا يكـون تركيزهـا أقـل علـى مـا يحتـاج 
هـؤالء الالعبـون للقيـام بـه خـالل حياتهـم من أجل تحقيـق النجاح. ويؤمن 
بيكهـام أن سـبيل تحقيـق اإلنجـازات فـي كـرة القـدم ال يختلـف كثيـًرا عـن 
أي مجـال مهنـي، فيقـول: "لكـي تصـل إلـى القمـة فـي أي مجـال، عليـك 
تقديـم بعـض التضحيـات واسـتثمار وقتـك وطاقتـك فـي العمل بكل جد. 
عندمـا كنـت شـاًبا فـي مطلـع مسـيرتي المهنيـة، كان علـيَّ مثـاًل أن اختـار 
التدريـب بـداًل مـن قضـاء الوقـت مـع أصدقائـي. أخالقيـات العمـل ذات 

أهميـة بالغـة بالنسـبة لـي، فهـي مـا يحـدد أسـلوب حياتـي".

مرحلة جديدة
يبلـــغ بيكهـــام من العمر اآلن ٤7 عاًما، ولكن شـــغفه تجـــاه كرة القدم 
لـــم يضعف أبـــًدا. اعتقـــد البعض أنه ســـيختار التوجه نحو مجـــال التدريب 
كمـــا يفعـــل العديد من الالعبيـــن المحترفين بعد اعتزالهـــم، ولكن حلمه 
كان مختلًفـــا، حيـــث يقـــول: "كنـــت أرغـــب دوًمـــا فـــي امتـــالك نـــاٍد لكرة 
القـــدم. عملـــت بجـــد لســـنوات عديدة مـــن أجل إطـــالق ناٍد فـــي دوري 
المحترفيـــن األمريكـــي، فتســـّنى لـــي ذلـــك بالفعـــل مـــن خالل تأســـيس 
نـــادي إنتـــر ميامـــي". يمتلـــك النجـــم اإلنجليـــزي حالًيـــا حصة فـــي ملكّية 
نـــادي إنتر ميامي، الذي يشـــغل فيه منصب الرئيـــس. ويعتبر إنتر ميامي 
مـــن األنديـــة الواعدة في الـــدوري األمريكي للمحترفيـــن، كما يتوقع أن 
تـــزداد شـــعبيته ونجاحاتـــه التجاريـــة فـــي المســـتقبل، خاصة بعـــد أن يتم 
االنتهـــاء مـــن بناء ملعبه الخـــاص. ويبدو بيكهام متفائـــاًل بهذا الخصوص 
حيـــث يضيـــف: "مدينـــة ميامـــي مذهلـــة ومشـــجعو كـــرة القـــدم هناك 

رائعـــون. أنـــا فخور بـــكل العامليـــن في هذا المشـــروع".



1٨

تقارير

 المتطوعون ...
القلب النابض للحدث

فـي أي بطولـة رياضيـة كبـرى يكـون للمتطوعيـن دوٌر بـارز فـي إنجاحهـا، 
فـي  دوًمـا  ويتواجـدون  التشـغيلية  األقسـام  كافـة  فـي  يعملـون  فهـم 
والمشـاركين  والضيـوف  الجمهـور  مـع  ويتعاملـون  األولـى  الصفـوف 
أكثـر مـن أي شـخص آخـر فـي فريـق التنظيـم. أدوارهـم ومهامهـم كثيـرة 

مثاليـة.   تجربـة  الجميـع  لمنـح  األهميـة  بالـغ  منهـا  وكل  ومتنوعـة، 

برنامـج  هـو   TM2022 قطـر   FIFA العالـم  لـكأس  التطـوع  برنامـج  سـيكون 
ألـف   20 مشـاركة  حيـث سيشـمل  قطـر،  دولـة  تاريـخ  فـي  األكبـر  التطـوع 
الدولـة.  فـي  والمقيميـن  المواطنيـن  مـن  ألًفـا   15 بينهـم  مـن  متطـوع، 
وسـيدعم هـؤالء المتطوعـون الجوانـب التشـغيلية للمونديـال مـن خـالل 
بينهـا  مـن  مختلفـة  تشـغيلية  منطقـة   45 فـي  مختلًفـا  دوًرا   30 مـن  أكثـر 
اإلعالميـة. والمراكـز  المشـجعين  ومناطـق  والمطـار  والفنـادق  المالعـب 

وكانـت اللجنـة العليـا للمشـاريع واإلرث قـد بـدأت العمـل علـى تكوين فريق 
المتطوعيـن فـي عـام 2018 ضمـن رؤيـة تسـعى لتحقيـق هدفين أساسـيين، 
همـا: تكويـن قاعـدة بيانـات للمتطوعيـن، وإعـداد أنظمـة وخبـرات تسـهم 
فـي تنظيـم العمـل التطوعـي فـي دولـة قطـر ليسـتمر ذلك كإرث مسـتدام 
لدولـة قطـر بعـد انتهـاء كأس العالـم. وفـي مـارس الماضـي، تم رسـمًيا فتح 
اللجنـة  وتلقـت  المتطوعيـن،  برنامـج  فـي  المشـاركة  طلبـات  تقديـم  بـاب 
ألـف   58 أكثـر مـن  إجـراء  بعدهـا  ليتـم  للتطـوع،  ألـف طلـب   400 المنظمـة 
مثـل  لمعاييـر  وفًقـا  المهمـة  لتولـي  األنسـب  األشـخاص  الختيـار  مقابلـة 

الخبـرات والعمـر وإمكانيـة تفرغهـم أثنـاء البطولـة.

وأعـدت اللجنـة العليـا للمشـاريع واإلرث برنامـج توجيـه مهنـي علـى 
تدريبهـم  أجـل  مـن  العالـم  كأس  لمتطوعـي  مسـتوى  أعلـى 
والتعامـل  وجـه  أكمـل  علـى  بأدوارهـم  للقيـام  وتأهيلهـم 
مـع الجمهـور بالشـكل السـليم فـي مختلـف الظـروف 

البطولـة. خـالل 

لبطولـة  قطـر  دولـة  اسـتضافة  أن  شـك  وال 

كأس العالـم سـلطت المزيـد مـن الضـوء علـى العمـل التطوعـي، وأسـهمت 
العمـل  ثقافـة  ولكـن  بـه،  القطـري  المجتمـع  أفـراد  اهتمـام  زيـادة  فـي 
ناصـر  يوضـح  كمـا  القطـري  المجتمـع  علـى  بجديـدة  ليسـت  التطوعـي 
المغيصيب، مدير إدارة اسـتراتيجية التطوع باللجنة العليا للمشـاريع واإلرث: 
"العطاء ومسـاعدة الغير والتهافت لخدمة المجتمع جزء ال يتجزأ من هوية 
وعـادات وتقاليـد وثقافـة أهـل قطـر مـن مواطنيـن ومقيميـن. وقـد تطـور 
العمـل التطوعـي فـي العقديـن األخيريـن بشـكل كبيـر، حيـث أصبـح هنـاك 
العديد من المؤسسـات والمنظمات التي تسـهم في تنظيم وإدارة العمل 

لـه سياسـات ومعاييـر محـددة". التطوعـي كعمـل مؤسسـي 

مهاراتهـم  تنميـة  أجـل  مـن  للشـباب  ثمينـة  فرصـة  التطوعـي  العمـل  ُيعـد 
وتعزيـز قدراتهـم واكتسـاب خبـرات جديـدة، كمـا أنـه يعرفهـم علـى ثقافـات 
هـؤالء  ويتعلـم  مهنيـة.  عالقـات  شـبكة  تكويـن  مـن  ويمكنهـم  مختلفـة 
أن  العطـاء. وكل ذلـك مـن شـأنه  القيـم وهـي  أهـم  أحـد  الشـباب كذلـك 
ينعكـس علـى مسـيرتهم المهنيـة وبالتالـي علـى جـودة القـوى العاملـة في 

دولـة قطـر بشـكل عـام.

إلى جانب ذلك، فإن للتطوع أثًرا إيجابًيا على االقتصادات الوطنية، ولذلك 
تولـي العديـد مـن دول العالـم أهميـة كبيـرة لمفهـوم القيمـة االقتصاديـة 
للعمـل التطوعـي، وعـن ذلـك يقـول المغيصيـب: "هـذا المفهـوم حديـث 
نوًعـا مـا فـي العالـم العربـي، ولكنـه معتمـد بشـكل كبيـر فـي العديـد مـن 
يوفـر  اقتصادهـا.  دعـم  أجـل  مـن  بالغـة  أهميـة  توليـه  التـي  العالـم  دول 
العمـل التطوعـي المليـارات علـى هـذه الـدول. وتحتسـب هـذه القيمـة عبـر 
حسـاب الفـارق بيـن تكلفـة سـاعات العمـل التـي سـيقوم بهـا المتطوعـون 
إذا تـم االعتمـاد علـى موظفيـن للقيـام بهـا، مـع طـرح تكلفـة اسـتقطاب 

وتدريبهـم". المتطوعيـن 

التطوعـي  العمـل  الرياضـة، فبإمـكان  التطـوع علـى  يقتصـر  تأكيـد، ال  بـكل 
نشـر  فـي  يسـهم  وأن  المجتمـع،  فـي  عديـدة  لمشـكالت  حلـواًل  يوفـر  أن 
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وبـاء  أزمـة  خـالل  جلًيـا  ذلـك  بـدا  وقـد  أفـراده.  بيـن  والسـالم  الطمأنينـة 
كوفيـد-19 األخيـرة، حيـث كان للمتطوعيـن فـي دولـة قطـر دور كبيـر فـي 

التطعيـم.  وحمـالت  الوبـاء  مكافحـة  حمـالت 

ويـرى المغيصيـب أن مشـاركة خمسـة آالف متطـوع مـن خـارج دولـة قطـر 
ستسـهم فـي تسـليط المزيـد مـن الضـوء علـى مـا تملكـه دولـة قطـر مـن 
مقومات سـياحية، حيث يقول: "سـيكون هؤالء المتطوعون بمثابة سـفراء 
لدولـة قطـر بعـد انتهـاء البطولـة وسـينقلون لمجتمعاتهـم وشـعوبهم مـا 
رأوه خالل البطولة. لقد جهزنا برامج تبادل ثقافي للمتطوعين سيتعرفون 
خاللهـا علـى تاريـخ دولـة قطـر وثقافتهـا ويـزورون مناطـق مختلفـة، وذلـك 
بالطبـع خـالل األيـام التـي لـن يكـون فيهـا مباريـات وخـارج سـاعات عملهـم".

ومـن المنتظـر أن تكـون تجربـة التطـوع خـالل بطولـة كأس العالـم فـي قطـر 
تكنولوجيـة  أنظمـة  اعتمـاد  سـيتم  حيـث  سـابقة  نسـخة  أي  عـن  مختلفـة 
حديثـة لتنظيـم وإدارة عمـل المتطوعيـن لـم يسـبق اسـتخدامها مـن قبـل، 
أنـه  كمـا  تجربتهـم،  ويثـري  بينهـم  فيمـا  التواصـل  عمليـة  سيسـهل  ممـا 

التشـغيلي. األداء  مـن  أعلـى مسـتوى  سـيضمن 

كبيـرة  خبـرات  اكتسـاب  المحلييـن  المتطوعيـن  مـن  كبيـرة  لنسـبة  وسـبق 
فـي التطـوع مـن خـالل المشـاركة فـي تنظيـم بعـض البطـوالت الرياضيـة 
التـي اسـتضافتها دولـة قطـر علـى مـدار العقديـن الماضييـن، بمـا فـي ذلـك 
العالـم  كأس  مثـل  "فيفـا"  القـدم  لكـرة  الدولـي  لالتحـاد  تابعـة  بطـوالت 

العـرب. وكأس  لألنديـة 

ورغـم كل ذلـك، لـن تكـون عمليـة إعـداد وإدارة 20 ألـف متطـوع مـن 155 
دولـة مختلفـة باألمـر الهيـن، لذلـك كان هنـاك حـرص مـن اللجنـة المنظمـة 
التطوعيـة فـي دولـة قطـر والعمـل علـى  الخبـرات  البدايـة علـى دمـج  منـذ 
االسـتفادة منها في بناء فريق المتطوعين لكأس العام وفي تطوير العمل 
التطوعـي فـي الدولـة بشـكل عـام. وقـد تـم إعداد لجنة مشـتركة تجمع أهم 
المؤسسـات القطريـة الناشـطة فـي مجـال تنظيـم العمـل التطوعـي للعمـل 

ضمـن ثالثـة محـاور: األول هـو إعـداد البرامـج واألنشـطة المتعلقـة بتجهيـز 
إدارة  عمليـة  هـو  والثانـي  العالـم،  كأس  قبـل  مـا  فتـرة  خـالل  المتطوعيـن 
المتطوعيـن خـالل كأس العالـم، أمـا الثالـث واألخيـر فهـو إعـداد اسـتراتيجية 
للتطـوع تشـكل إرًثـا مسـتداًما فـي المسـتقبل ال يخـدم فقـط دولـة قطـر بـل 
المنطقـة والعالـم أجمـع. وجـرى االسـتفادة مـن خبـرات هـذه المؤسسـات 

فـي كل مراحـل اختيـار المتطوعيـن وإعدادهـم لبطولـة كأس العالـم.

العمـل  إدارة  مجـال  فـي  هائلـة  خبـرات  يمتلـك  الـذي  المغيصيـب،  ويعتبـر 
بيـن  المسـبوق  غيـر  والتعـاون  اللجنـة  تشـكيل هـذه  التطوعـي فـي قطـر، 
كل هـذه المؤسسـات والمنظمـات وإسـهامها فـي تنظيـم بطولـة بحجـم 
كأس العالـم إنجـاًزا هائـاًل سـيكون لـه أبلـغ األثـر علـى العمـل التطوعـي على 
المسـتوى الوطنـي مسـتقباًل، حيـث يوضـح: "عملنـا علـى إعـداد ومناقشـة 
التطوعـي فـي دولـة قطـر فـي  العمـل  تنظيـم  تناسـب  لوائـح وسياسـات 
المسـتقبل وباألخـص إدارة قاعـدة بيانـات المتطوعيـن فـي دولـة قطـر بعـد 
انتهـاء البطولـة. سـتكون بطولـة كأس العالـم بمثابـة فرصـة جيدة لكل هذه 
المؤسسـات مـن أجـل اكتسـاب خبـرات ال تقـدر بثمـن، حيـث سـتتوفر برامـج 
وإمكانيـات هائلـة إلدارة المتطوعيـن لـم يسـبق وأن أتيحـت فـي أي حـدث 
سـابق. كمـا أن تجربـة إدارة 20 ألـف متطـوع ضمـن حـدث واحـد قـد ال تتكـرر. 
نحتـاج جميًعـا لالسـتفادة مـن كل ذلـك فـي تنظيـم األعمـال التطوعيـة في 

المسـتقبل خاصـة خـالل أي فعاليـات كبـرى".  

انتهـاء  بعـد  قطـر  دولـة  فـي  التطوعـي  للعمـل  مشـرًقا  المسـتقبل  يبـدو 
المونديـال، ولكـن المغيصيـب يعتقـد أن هنـاك حاجـة للمزيـد مـن الشـراكات 
المهـم،  القطـاع  هـذا  تطويـر  مواصلـة  أجـل  مـن  الدوليـة  المنظمـات  مـع 
العاملـة  الدوليـة  المنظمـات  مـع  أكبـر  تعـاون  هنـاك  كان  "كلمـا  ويقـول: 
فـي مجـال التطـوع، سـيعود ذلـك بالمزيـد مـن الفائـدة علـى المؤسسـات 
تطبيقهـم  ودراسـة  خبراتهـم  مـن  للتعلـم  نحتـاج  القطريـة.  والمنظمـات 
ذلـك دون شـك  المؤسسـي ومعاييرهـم وسياسـاتهم. سـيقودنا  للعمـل 

دولـة قطـر". فـي  التطوعـي  العمـل  لتطويـر منظومـة 



تقارير

للرياضة بشكل عام قدرة هائلة على إحداث تأثير إيجابي في حياة األفراد ودفع عجلة التنمية في المجتمعات، 
فما بالك بقوة كرة القدم، وهي الرياضة األكثر شعبية في العالم!

في عام 2010، تزامًنا مع سعي دولة قطر للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم، تم 
إنشاء مؤسسة "الجيل المبهر" للعمل على بناء إرث إنساني ومجتمعي للبطولة من خالل 
كرة القدم يستفيد منه العالم أجمع. وعبر السنوات التالية تمكنت المؤسسة عبر برامجها 

ومبادراتها من تغيير حياة أكثر من مليون شخص حول العالم نحو األفضل.

أحدثت برامج ومبادرات الجيل المبهر تأثيًرا امتد إلى أكثر من 35 دولة من بينها سلطنة عمان 
واألردن ولبنان والهند وميانمار ونيبال وباكستان والفليبين ورواندا وأوغندا، وذلك من 
خالل شراكات مع أكبر المنظمات المحلية واإلقليمية والعالمية مثل الفيفا، واالتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومنظمة 
أجيال السالم العالمية، ومنظمة الرياضة العالمية من أجل 

التنمية، والكونكاكاف، وعدد من المؤسسات المحلية 
مثل المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، إلى جانب أندية 

شهيرة مثل نادي روما اإليطالي وليدز يونايتد اإلنجليزي.

كان التركيز األكبر لـمؤسسة الجيل المبهر على األطفال والشباب في المجتمعات المحرومة 
والمهمشة واألكثر عرضة للخطر بما في ذلك مخيمات النازحين والمهجرين، وذلك من خالل 

تطوير وإنشاء أكثر من 30 ملعًبا، لتوفير مساحات آمنة للعب وخدمة هذه المجتمعات وتقديم 
أنشطة برنامج "كرة القدم من أجل التنمية". وُيعد هذا البرنامج الركيزة األساسية لمعظم 

مبادرات المؤسسة، حيث يجري من خالله تنظيم سلسلة من أنشطة كرة القدم تحت إشراف 
مدربين متخصصين، يكتسب خاللها المشاركون مهارات حياتية ضرورية مثل التواصل الفعال 

والعمل الجماعي والقيادة الناجحة والوعي المالي. وتتوافق أنشطة البرنامج مع أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتم أيًضا تثقيف المشاركين بقضايا مؤثرة في 

مجتمعاتهم مثل المساواة في تمكين الشباب من الجنسين والتنمر والتغير المناخي.

 وتعمل المؤسسة حالًيا على تحويل عدد من تلك المالعب في بعض الدول إلى
 نواٍد ومراكز مجتمعية تدعم الشباب والمجتمع األوسع من خالل مجموعة متنوعة من

ورش العمل واألنشطة وجلسات "كرة القدم من أجل التنمية" المصممة خصيًصا لخدمة 
 هذه الفئات. وقد تم افتتاح أحدث نادي مجتمعي للجيل المبهر في مدينة لوسيل خالل

شهر فبراير الفائت.

ال يتسنى للشباب في معظم هذه المجتمعات تعلم مثل هذه المهارات أو اكتساب هذا النوع 
من المعرفة، وبالتالي كان لهذا البرنامج تأثير هائل على حياة اآلالف، حيث تمكن هؤالء الشباب من 

 تحسين حياتهم وتنمية مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل. وقد بادر الجيل المبهر بتوفير مساحات
آمنة تشمل الجميع بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو الدين، وتجمعهم من أجل 

التعلم عبر كرة القدم وعرض مشاريعهم المجتمعية.

يقول ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر: "نؤمن في مؤسسة الجيل المبهر بأننا 
عندما نوفر األدوات المناسبة للشباب سنمنحهم فرصة إطالق العنان لقدراتهم من أجل أن يكونوا صّناع التغيير 

مستقباًل. نشعر بالكثير من الفخر عند رؤية المستفيدين من برنامج الجيل المبهر من الشباب يتولون أدواًرا قيادية 

جديدة في مجتمعاتهم مستلهمين روح المبادرة ومهارات القيادة مما 
تعلموه في البرنامج". 

لـــم يقتصـــر تأثيـــر برامـــج ومبـــادرات الجيـــل المبهـــر علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
والدولـــي، فالمجتمـــع القطـــري بجميـــع فئاتـــه اســـتفاد منهـــا كذلـــك.

علـــى مســـتوى الطـــالب، أطلقـــت مؤسســـة الجيـــل المبهـــر مبـــادرة "برنامـــج 
الجيـــل المبهـــر المدرســـي" التـــي عملـــت مـــن خاللهـــا بشـــكل وثيـــق مـــع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي، واللجنـــة الوطنيـــة القطريـــة للتربيـــة 
والثقافـــة والعلـــوم، ومؤسســـة قطـــر والمـــدارس الدوليـــة الموجـــودة داخـــل 
دولـــة قطـــر، مـــن أجـــل تقديـــم أنشـــطة "كـــرة القـــدم مـــن أجـــل التنميـــة" إلـــى 

ـــة. ـــة البدني جانـــب حصـــص التربي

فـــي الوقـــت نفســـه، تـــم تدريـــب معلمـــي التربيـــة البدنيـــة فـــي المـــدارس فـــي 
"نـــادي الجيـــل المبهـــر المجتمعـــي" بمدينـــة لوســـيل، علـــى كيفيـــة تعليـــم 

الطـــالب المهـــارات الحياتيـــة مـــن خـــالل حصـــص التربيـــة البدنيـــة.

بعـــض  فـــي  نفســـه  البرنامـــج  تطبيـــق  علـــى  كذلـــك  المؤسســـة  عملـــت 
مـــدارس ســـلطنة عمـــان واألردن، وقـــد ســـاعدت أنشـــطته آالف الطـــالب 
ــم  ــا علمتهـ ــهم، كمـ ــم بأنفسـ ــززت ثقتهـ ــدة وعـ ــات جديـ ــن صداقـ ــي تكويـ فـ
أهميـــة قيـــم مثـــل االحتـــرام المتبـــادل والتعـــاون والتعاطـــف، بمـــا يحقـــق 
ـــة أســـرهم والمجتمـــع بوجـــه عـــام، كمـــا يوضـــح الخـــوري:  رفاهيتهـــم ورفاهي
"تصبـــو مؤسســـة الجيـــل المبهـــر لتهيئـــة الجيـــل القـــادم مـــن القـــادة فـــي 
دولـــة قطـــر وإكســـابهم المهـــارات الالزمـــة لتطويـــر أنفســـهم فـــي ســـن 
مبكـــرة. نجحنـــا فـــي إرســـاء قواعـــد متينـــة للبرنامـــج ليصبـــح جـــزًءا أساســـًيا 
مـــن مناهـــج المـــدارس المشـــاركة فـــي البرنامـــج. كمـــا أتـــاح لنـــا هـــذا البرنامـــج 
الرائـــد فرصـــة وضـــع األســـس المالئمـــة لتطويـــر الرياضـــة، وتســـليط الضـــوء 
المســـتوى  علـــى  العالـــم  كأس  ســـيتركه  الـــذي  المســـتدام  اإلرث  علـــى 

الوطنـــي واإلقليمـــي".

واســـتفاد الشـــباب فـــي دولـــة قطـــر كذلـــك مـــن برنامـــج "الســـفراء الشـــباب" 
الـــذي اســـتهدف عشـــرات الشـــباب حـــول العالـــم مـــن الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم 
بيـــن 16 و25 عاًمـــا وأعدهـــم ليكونـــوا ســـفراًء لمؤسســـة الجيـــل المبهـــر مـــن 
يجـــري خاللـــه صقـــل  عـــام  بنـــاء قـــدرات مدتـــه  لبرنامـــج  الخضـــوع  خـــالل 
مهاراتهـــم وتزويدهـــم بالخبـــرات المحليـــة والدوليـــة الالزمـــة لتمكينهـــم مـــن 
تســـخير قـــوة كـــرة القـــدم فـــي إحـــداث تغييـــرات إيجابيـــة فـــي مجتمعاتهـــم.

كمـــا تـــم التعـــاون مـــع مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم وتنميـــة المجتمـــع 
إلطـــالق برنامـــج "كـــرة القـــدم لـــكل القـــدرات" الـــذي يمنـــح ذوي اإلعاقـــة 
فـــرص ممارســـة رياضـــة كـــرة القـــدم مـــن خـــالل صفـــوف رياضيـــة مجتمعيـــة 

يشـــرف عليهـــا متخصصـــون.

وكل عـــام يجتمـــع قـــادة برنامـــج الجيـــل المبهـــر مـــن شـــتى أنحـــاء العالـــم 
فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة للمشـــاركة فـــي مهرجـــان الجيـــل المبهـــر 
الرياضيـــة  بالتزامـــن مـــع األحـــداث  للشـــباب، وهـــو حـــدث ســـنوي يعقـــد 
الكبـــرى. وســـتقام نســـخة هـــذا العـــام بالتزامـــن مـــع بطولـــة كأس العالـــم 
فـــي قطـــر، حيـــث ســـيكون المهرجـــان جـــزًءا مـــن "الهـــدف 22" وهـــو أول 
برنامـــج تبـــادل مدرســـي دولـــي يتـــم اســـتضافته جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع كأس 
العالـــم. وستشـــمل فعالياتـــه ورش عمـــل "كـــرة القـــدم مـــن أجـــل التنميـــة" 
المشـــاركين  للطـــالب  ســـتتاح  كمـــا  وبدنيـــة،  وفكريـــة  تنمويـــة  وأنشـــطة 
ــوم  ــن نجـ ــة مـ ــاء مجموعـ ــرات، إلـــى جانـــب لقـ ــادل الخبـ ــارف وتبـ ــة التعـ فرصـ

كـــرة القـــدم العالمييـــن. 

وامتـــد تأثيـــر المؤسســـة ليشـــمل فئـــة أخـــرى مهمـــة فـــي المجتمـــع، حيـــث 
شـــارك مئـــات العمـــال مـــن مختلـــف الجنســـيات فـــي نســـخ مخصصـــة مـــن 
التنميـــة"، تعلمـــوا خاللهـــا مهـــارات  القـــدم مـــن أجـــل  ورش عمـــل "كـــرة 
حياتيـــة طـــورت مســـيرتهم المهنيـــة. كمـــا أصبـــح عـــدٌد منهـــم ســـفراًء للبرنامـــج 
ليســـهموا فـــي تدريـــب المزيـــد مـــن زمالئهـــم، وينقلـــوا مـــا تعلمـــوه إلـــى 

أوطانهـــم لتســـتفيد منـــه مجتمعاتهـــم.

التـــي حققتهـــا مؤسســـة الجيـــل المبهـــر علـــى مـــدار  مـــع كل اإلنجـــازات 
االثنـــي عشـــر عاًمـــا الماضيـــة، يبقـــى ســـؤاٌل مهـــم، مـــا الـــذي ســـيحدث 
لـــكل تلـــك المشـــروعات بعـــد انتهـــاء المونديـــال. يقـــول الخـــوري: "مّثلـــت 
مؤسســـة الجيـــل المبهـــر عنـــد إنشـــائها ذراع المســـؤولية المجتمعيـــة للجنـــة 
العليـــا للمشـــاريع واإلرث، لكـــن مـــع تركيزهـــا الكبيـــر علـــى بنـــاء إرث دائـــم 
تطـــورت لتصبـــح رؤيـــة مجتمعيـــة. بعـــد اســـتضافة المونديـــال، سنســـتمر فـــي 
مســـاعدة القـــادة الشـــباب محلًيـــا وإقليمًيـــا وعالمًيـــا، ومـــع اســـتمرار نمونـــا 

ســـنعمل علـــى توســـيع بصمتنـــا العالميـــة".

عرضـــة  األكثـــر  للمجتمعـــات  برامجنـــا  تقديـــم  مواصلـــة  "نأمـــل  ويضيـــف: 
للخطـــر، كمـــا سنســـعى لتوســـيع نطـــاق مهرجـــان الشـــباب الســـنوي وتوطيـــد 
عالقاتـــه مـــع منظمـــي الفعاليـــات الرياضيـــة الكبـــرى حـــول العالـــم. كمـــا أن 
األنديـــة المجتمعيـــة التـــي نبنيهـــا ستســـتمر بدورهـــا فـــي تطويـــر أنشـــطتها 

ــاء مجتمعـــات مســـتدامة". ــام بنـ وتمهيـــد الطريـــق أمـ

 قــوة كــرة القــدم 
جـــيٌل مبهـــٌر
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تقارير

فـــي عـــام 2010، شـــكل حصـــول دولـــة قطـــر علـــى حقـــوق اســـتضافة 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القدم عـــام 2022، مصدر إلهـــام هائل للطالب 
فـــي جميـــع أنحاء الدولة، فمعظمهـــم أراد أن يكون جزًءا مـــن هذا الحدث 
التاريخـــي بطريقـــة أو بأخـــرى. ومـــع تبقي 12 عاًمـــا على انطـــالق البطولة، 
امتلـــك الجميـــع الوقت الكافـــي للتخطيط مبكًرا من أجـــل بلوغ أهدافهم.

فلقـــد ألهمـــت بطولـــة كأس العالـــم الطـــالب فـــي قطـــر إلى استكشـــاف 
مســـارات مهنية متنوعة لم تكن بحســـبانهم، فازداد اهتمـــام الكثير منهم 
بتخصصـــات هندســـية وعلميـــة لـــم تكـــن تلقـــى نفـــس التركيز مـــن األجيال 
الســـابقة، كمـــا توجه البعض لبناء مســـيرات مهنية في مجاالت أســـهمت 

البطولـــة في تســـليط الضـــوء عليها، مثـــل إدارة الفعاليات واالســـتدامة. 

وقبـــل أســـابيع قليلـــة من انطـــالق منافســـات البطولـــة، يمكننـــا أن نقول 
إن العديـــد منهم اســـتطاعوا تحقيـــق حلمهم بالفعل، فقد أســـهم خريجو 
الجامعـــات المحليـــة مـــن مختلـــف التخصصـــات فـــي معظم المشـــروعات 
التـــي صاحبـــت ســـنوات االســـتعداد للبطولـــة، بمـــا فـــي ذلك مشـــروعات 
بناء المالعب والمنشـــآت الرياضية، ومشـــروعات البنيـــة التحتية العمالقة. 
وإضافـــة إلـــى األدوار الهامـــة والفعالـــة التي ســـتلعبها تلك الكـــوادر خالل 
عمليـــة التنظيـــم نفســـها، ال شـــك أنهـــم سيســـهمون حتًما فـــي مرحلة ما 
بعـــد البطولـــة، والتـــي ســـينصب خاللهـــا التركيـــز علـــى ضمـــان االســـتفادة 
مـــن اإلرث الـــذي ســـتتركه علـــى كافة األصعـــدة في بناء مســـتقبل أفضل 

لدولـــة قطر.  

للتعـــرف علـــى مدى تأثير اســـتضافة دولة قطر لبطولـــة كأس العالم على 
طـــالب الجامعـــات فـــي قطـــر، تحدثنـــا مـــع الدكتـــور مايـــكل تريـــك، عميـــد 
جامعـــة كارنيجـــي ميلون فـــي قطر، إحدى الجامعات الشـــريكة لمؤسســـة 
قطـــر، والـــذي تحدث عن الـــدور الذي قام بـــه خريجو الجامعـــة خالل فترة 

الحدث. لتنظيم  االســـتعداد 

الواليـــات  فـــي  الجامعـــات  أعـــرق  مـــن  ميلـــون  كارنيجـــي  جامعـــة  وُتعـــّد 
المتحدة، حيث تأسســـت عام 1900 في مدينة بيتســـبرغ بوالية بنســـلفانيا، 
وُعرفـــت بنهجهـــا المبتكـــر فـــي التعليـــم والبحـــوث. وقـــد بـــدأت الجامعـــة 
شـــراكتها مع مؤسســـة قطـــر في عـــام 2004 لتقديم برامج تدعـــم التنمية 
المســـتدامة فـــي الدولـــة. وتقـــدم حالًيـــا الجامعـــة برامـــج بكالوريوس في 
البيولوجيـــة  الحاســـوب وأنظمـــة المعلومـــات والعلـــوم  مجـــاالت علـــوم 

وإدارة األعمـــال. 

وعلـــى مـــدار الخمســـة عشـــر عاًمـــا الماضيـــة، تخرج مـــن فـــرع الجامعة في 
قطـــر أكثـــر مـــن 1100 خريـــج يشـــغل معظمهـــم وظائـــف فـــي مختلـــف 
القطاعـــات فـــي الدولة، كمـــا يوضح الدكتـــور تريك بقولـــه: "نحن فخورون 
بإســـهامات خريجينـــا في التأســـيس القتصـــاد معرفي في قطـــر. فمعظم 
خريجينـــا فضلـــوا البقـــاء فـــي قطـــر والعمـــل فيها. وهـــم يتوزعون بيـــن أبرز 
المؤسســـات والشـــركات الناشـــئة المبدعـــة، ويتواجـــدون فـــي كل قطـــاع 
تقريًبـــا، بمـــا فـــي ذلك الرعايـــة الصحيـــة، والتكنولوجيـــا، والنقـــل، والرياضة، 
وريـــادة األعمـــال، والقطـــاع المالـــي، والبحـــوث، والفـــن. وفيمـــا يتعلـــق 
مـــن أعضـــاء  العديـــد  انخـــرط  القـــدم، فقـــد  لكـــرة  العالـــم  ببطولـــة كأس 
مجتمعنـــا، مـــن بينهـــم خريجينـــا، فـــي التحضيـــرات التـــي شـــهدتها الدولـــة 

اســـتعداًدا لهـــذا الحـــدث الضخم".

احتياجـــات  تلبـــي  شـــابة  عاملـــة  قـــوى  إلعـــداد  قطـــر  دولـــة  وتســـعى 
ســـوق العمـــل الحاليـــة والمســـتقبلية فـــي الوظائـــف المتعلقـــة بالعلـــوم 
والتكنولوجيـــا، فـــي ظـــل التوجـــه نحو بنـــاء اقتصاد وطني مســـتدام، وهو 
مـــا ُيكســـب برامـــج جامعـــة كارنيجي ميلون فـــي قطر أهمية بالغـــة، خاصًة 

وأن برامجهـــا تركـــز علـــى العلـــوم والتكنولوجيـــا. 

وتمتلـــك الجامعـــة خبـــرات هائلة في مجـــاالت التقنيات الناشـــئة، كما تعد 
مـــن الجامعـــات الرائـــدة في العالـــم في تقنيـــات مثل الـــذكاء االصطناعي 

وعلـــم الروبوتـــات، وهي مجـــاالت مطلوبة بقـــوة في ســـوق العمل، كما 
ُيتوقـــع أن يكـــون لهـــا كذلـــك دور كبيـــر فـــي تشـــكيل مســـتقبل البشـــرية. 
وعـــن ذلك يقـــول الدكتور تريـــك: "تتمتع التقنيـــات الناشـــئة بأهمية بالغة. 
لذلـــك نحـــرص علـــى تذكيـــر طالبنـــا دائًمـــا بالهدف األساســـي منهـــا، وهو 
خلـــق عالـــم أفضـــل، إلـــى جانـــب اكتســـاب الخبـــرة العمليـــة والتكنولوجية. 
كمـــا نحثهم على طرح ســـؤال إنســـاني مهم قبل بدء أي مشـــروع متعلق 
بالتقنيـــات الناشـــئة، وهـــو: كيـــف ســـيجعل اختراعهـــم الحيـــاة أفضـــل أو 

أســـهل، أو أكثـــر عـــداًل أو أكثر اســـتدامة؟".

وللمـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ الجامعـــة، تجـــاوز عـــدد الطـــالب فـــي جميـــع 
الطـــالب  يمثـــل  الحالـــي 450 طالًبـــا،  العـــام األكاديمـــي  خـــالل  األقســـام 
القطريـــون مـــا يقـــارب 35 فـــي المائة منهـــم، علًما بأن اإلناث يشـــكلن أكثر 

مـــن نصـــف طـــالب الجامعة.

ويـــرى الدكتـــور تريـــك أن فـــوز دولـــة قطر بحقـــوق اســـتضافة كأس العالم 
ســـلط المزيـــد من الضوء علـــى الفرص التعليمية في قطـــر، وجعلها وجهة 
أكبـــر جذًبـــا للطـــالب الجامعييـــن مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث يوضـــح: 
"نتلقـــى كل عـــام عـــدد طلبـــات هائل مـــن الطـــالب الراغبين في الدراســـة 
بجامعـــات المدينـــة التعليميـــة. لدينـــا حالًيـــا طالب مـــن 60 دولـــة مختلفة، 
وهـــو مـــا يجعـــل مجتمـــع جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر أكثـــر تنوًعا 
مـــن أي وقـــت ســـابق، كمـــا أنه يعـــزز الوعـــي الثقافي لدى طالبنـــا وينمي 

قدراتهـــم علـــى اإلبـــداع واالبتكار".

ولكـــن بالطبـــع لـــم يكن ذلك التأثيـــر الوحيد لكأس العالم، فقـــد أثار تنظيم 
دولـــة قطـــر لهذا الحدث العالمي شـــغف كـــرة القدم لدى عـــدد كبير من 
الطـــالب، وشـــجعهم علـــى ابتـــكار حلـــول تســـهم فـــي تطويـــر كـــرة القدم 

بشـــكل خاص وصناعـــة الرياضة بشـــكل عام.

علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي عـــام 2021، نـــال محمـــد القصابـــي، خريج قســـم 
أنظمـــة المعلومـــات، المركـــز الثالـــث فـــي برنامـــج نجـــوم العلـــوم البتكاره 
نظاًمـــا إلكترونًيا يســـاعد الحكام في الكشـــف عن التســـلل خـــالل مباريات 
كـــرة القـــدم. وقبـــل ذلك بعـــام واحد، لفـــت فريقان يضمـــان مجموعة من 
طالبـــات الجامعـــة األنظار عندمـــا حققا المركزيـــن األول والثاني خالل أول 
هاكاثـــون رقمـــي خـــاص تنظمـــه حاضنـــة قطـــر لتكنولوجيـــا الرياضـــة "قطر 
لعبـــة تعتمـــد علـــى تكنولوجيـــا  الفائـــز  الفريـــق  تـــك". وصمـــم  ســـبورتس 
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الواقـــع المعـــزز تتيح لمشـــجعي كرة القدم استكشـــاف مســـاحات منطقة 
الجمهـــور، والتعـــرف علـــى معلومـــات حـــول المالعـــب. أمـــا الفريـــق الذي 
نـــال المركـــز الثانـــي، مـــن جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون في قطـــر أيًضـــا، فقام 
بتصميـــم حلـــول مختلفة لمســـاعدة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة في خوض 

تجربـــة حضـــور مباريـــات ممتعة وأكثـــر ثراًء.

كمـــا يظهر شـــغف كـــرة القـــدم بوضوح أيًضـــا من خـــالل الشـــعبية الكبيرة 
التـــي حظيـــت بهـــا ورشـــة عمـــل "مايندكرافـــت" الراميـــة لتعريـــف طـــالب 
المـــدارس بمجال علوم الحاســـوب، حيث يتعلم المشـــاركون فـــي البرنامج 
أساســـيات علوم الحاســـوب من خالل برمجة الروبوت لتســـجيل األهداف، 
فـــي ســـيناريو مســـتوحى مـــن لعبـــة كـــرة القـــدم. وشـــهدت ورشـــة عمـــل 
"مايندكرافـــت" مشـــاركة أكثـــر مـــن 11000 طالـــب علـــى مـــدار الســـنوات 

الماضية. الســـت 

يبـــدو ذلـــك مبشـــًرا للغايـــة خاصـــة وأن الرياضـــة أصبحـــت مـــن الصناعـــات 
البـــارزة علـــى مســـتوى العالـــم، كمـــا أنهـــا فـــي نمـــو مســـتمر، والمجـــاالت 
المتنوعـــة المرتبطـــة بهـــا مـــن شـــأنها أن توفـــر المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل 
وتدعـــم االقتصـــادات. أحـــد تلك المجاالت على ســـبيل المثـــال، التحليالت 
الرياضيـــة، وهـــو مجـــال شـــهد نمًوا ســـريًعا في الســـنوات األخيـــرة. ويؤكد 
الدكتـــور تريـــك هذا الـــرأي حيث يقـــول: "يغير هـــذا المجال طريقـــة تفكيرنا 
فـــي الرياضـــة بأكملهـــا، فالتحليـــالت الرياضية أصبـــح لها دور أساســـي في 
تطويـــر أداء الالعـــب والحفـــاظ على ســـالمته، كما أنها مهمة مـــن الناحية 
االقتصاديـــة للبطـــوالت الرياضيـــة. وقـــد الحظنـــا إقبـــااًل كبيـــًرا مـــن طالبنا 
على التعرف عليها خالل دراســـتهم في الجامعة. ســـنحرص على اســـتمرار 
ذلـــك، كمـــا نأمـــل أن يلهمهـــم ذلـــك لخـــوض مســـيرة مهنيـــة فـــي هـــذا 
المجـــال مســـتقباًل. مع اقتـــراب موعد بطولة كأس العالـــم، يتوق الطالب 
إلـــى تعلـــم تحليـــل البيانات مـــن خالل بيانات كـــرة القدم. لدينـــا العديد من 
الطـــالب الذيـــن اســـتلهموا مـــن هـــذه البطولة رغبتهـــم بمتابعة مســـارات 

مهنيـــة فـــي التحليـــل الرياضي".

لمزيد من المعلومات عن البرامج والمبادرات 
التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، 

 يرجى زيارة موقعها الرسمي:
www.qatar.cmu.edu
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إن اســـتضافة أي حـــدث رياضـــي ضخـــم يمكـــن أن يعطـــي دفعـــة كبيـــرة 
ـــر حـــدث رياضـــي علـــى  ـــال اســـتضافة أكب ـــة المضيفـــة، فمـــا ب القتصـــاد الدول
مســـتوى العالـــم، وهـــي بطولـــة كأس العالـــم 2022، والتـــي مـــن المتوقـــع 
ــات  ــات الجهـ ــار دوالر أمريكـــي، بحســـب تصريحـ ــا 17 مليـ ــاوز عائداتهـ أن تتجـ
ـــا ضعـــف تكلفـــة مشـــاريع المونديـــال والمصروفـــات  المنظمـــة، وهـــي تقريًب
التـــي أنفقتهـــا الدولـــة. وإلـــى جانـــب العائـــدات الماديـــة المباشـــرة، يتوقـــع أن 
يتوافـــد إلـــى قطـــر أكثـــر مـــن مليـــون زائـــر لحضـــور البطولـــة، مـــا يجعـــل تنظيـــم 
حـــدث بهـــذا الحجـــم مهمـــة معقـــدة وشـــاقة، إال أنـــه فـــي الوقـــت نفســـه 
يمثـــل فرصـــة رائعـــة لدفـــع عجلـــة االقتصـــاد الوطنـــي. وقـــد ضخـــت قطـــر 
أيًضـــا اســـتثمارات ضخمـــة فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والمرافـــق الخدميـــة 
بأشـــكالها فـــي إطـــار تحضيرهـــا الســـتضافة البطولـــة، حيـــث أنشـــأت علـــى 
ســـبيل المثـــال "متـــرو الدوحـــة"، وهـــو شـــبكة متـــرو أنفـــاق متطـــّورة تربـــط 
فـــي  البعـــض وســـتلعب دوًرا مهًمـــا  ببعضهـــا  البـــالد  مختلـــف مناطـــق 
تســـهيل االنتقـــال مـــن وإلـــى مالعـــب البطولـــة. وليـــس الهـــدف مـــن هـــذا 
ـــره مـــن مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة فـــي دولـــة قطـــر هـــو مجـــرد  المشـــروع وغي
بـــل تحمـــل تلـــك المشـــاريع  التحضيـــر الســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم، 
فوائـــد جمـــة لالقتصـــاد والمجتمـــع ككل، فهـــي بمثابـــة اســـتثمار طويـــل 
األمـــد ســـوف تســـتفيد منـــه األجيـــال المقبلـــة، ومـــا فعلـــه كأس العالـــم كان 

بمثابـــة المحّفـــز لتلـــك المشـــاريع.

يؤكـــد الدكتـــور بابلـــو مارتـــن دي هـــوالن، عميـــد جامعـــة الدراســـات العليـــا 
إلدارة األعمـــال HEC Paris فـــي قطـــر، علـــى األثـــر الكبيـــر الـــذي ســـتحدثه 

اســـتضافة كأس العالـــم فـــي تطويـــر الخبـــرات المحليـــة، بقولـــه: "ثابـــرت 
كل المؤسســـات فـــي قطـــر علـــى التعّلـــم والتأقلـــم مـــع التعقيـــدات التـــي 
ترافـــق اســـتضافة حـــدث رياضـــي بهـــذا الحجـــم، وهـــو األكبـــر علـــى مســـتوى 
العالـــم، حيـــث اكتســـبوا خبـــرات جّمـــة ســـتجعل اســـتضافة أي حـــدث آخـــر 
ــع  ــي يتوقـ ــات التـ ــة القطاعـ ــول طبيعـ ــر". وحـ ــهل بكثيـ ــتقبل أسـ ــي المسـ فـ
اســـتفادتها مـــن الحـــدث، يضيـــف الدكتـــور دي هـــوالن: "تفتـــح اســـتضافة 
البطولـــة لقطاعـــي الســـياحة والضيافـــة مجـــااًل هائـــاًل لالســـتفادة والنمـــو، 
ـــزة ومبتكـــرة تجـــذب الســـّياح  حيـــث تتيـــح لهمـــا فرصـــة تقديـــم خدمـــات ممي
إلـــى قطـــر. ولذلـــك، يتعّيـــن علـــى  بمختلـــف أنواعهـــم للعـــودة مجـــّدًدا 
القائميـــن علـــى هذيـــن القطاعيـــن الحيوييـــن أن يتأّملـــوا فـــي كيفّيـــة تقديـــم 
أفضـــل تجربـــة ممكنـــة للمشـــجعين الزائريـــن، وأكثرهـــا تمّيـــًزا، وأن يعملـــوا 
علـــى تنشـــيط تلـــك القطاعـــات وتنميتهـــا حّتـــى بعـــد انقضـــاء بطولـــة كأس 

العالـــم، لتســـهم بشـــكل أكبـــر فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي".

ُيضـــاف إلـــى مـــا ســـبق أن اســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم تّتســـق تماًمـــا مـــع 
أهـــداف رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030، حيـــث يشـــرح الدكتـــور مارتـــن هـــذا األمـــر 
بقولـــه: "تســـّلط اســـتضافة كأس العالـــم الضـــوء علـــى دولـــة قطـــر وتجعلهـــا 
محـــط أنظـــار العالـــم، وتتيـــح لهـــا إظهـــار قدراتهـــا المتقّدمـــة، وترويـــج جاذبيـــة 
ــرّواد األعمـــال وذوي المواهـــب والمســـتثمرين  ــا االقتصاديـــة لـ منظومتهـ
مـــن حـــول العالـــم. وســـتعزز هـــذه الفرصـــة عمليـــة دعـــم التنميـــة المســـتدامة 
ــاد معتمـــد علـــى  ــا مـــن اقتصـ ــّول اقتصادهـ ــريع تحـ ــر، وتسـ فـــي دولـــة قطـ

النفـــط والغـــاز إلـــى اقتصـــاد قائـــم علـــى المعرفـــة يتمتـــع بالتنـــوع".

العليـــا إلدارة األعمـــال HEC Paris واحـــدة  الدراســـات  تعـــّد جامعـــة 
جامعـــة  أول  وهـــي  العالـــم،  حـــول  االقتصـــاد  مـــدارس  أفضـــل  مـــن 
أوروبيـــة تعقـــد معهـــا مؤسســـة قطـــر شـــراكة لالنضمـــام إلـــى المدينـــة 
افتتـــاح  إلـــى  وســـارعت   2010 عـــام  إليهـــا  انضمـــت  حيـــث  التعليميـــة، 
أول برنامـــج ماجســـتير إدارة أعمـــال تنفيـــذي دولـــي فـــي قطـــر. وتتيـــح 
ـــاع القـــرار المســـتقبليين فـــي قطـــر والمنطقـــة  الجامعـــة لـــآالف مـــن صّن
االســـتفادة مـــن برامـــج إدارة األعمـــال التـــي تقّدمهـــا والتـــي تشـــمل 
الماجســـتير  وبرنامـــج  التنفيـــذي،  األعمـــال  إدارة  ماجســـتير  برنامـــج 
باإلضافـــة  االســـتراتيجية،  األعمـــال  وحـــدة  إدارة  فـــي  المتخصـــص 
للشـــركات  مخصصـــة  منّوعـــة  وأخـــرى  قصيـــرة،  تنفيذيـــة  برامـــج  إلـــى 
الجامعـــة،  تتناولهـــا  التـــي  المواضيـــع  وبحكـــم طبيعـــة  والمؤسســـات. 
ـــا هاًمـــا بيـــن  لطالمـــا شـــغلت اســـتضافة قطـــر لبطولـــة كأس العالـــم مكاًن
مشـــروعات التخـــرج للطـــالب الملتحقيـــن بالجامعـــة. فلـــم يكـــن الطـــالب 
تقدمهـــا مؤسســـاتهم  التـــي  العـــروض  تعديـــل  علـــى  فقـــط  حريصيـــن 
لالســـتفادة مـــن الفـــرص التـــي ستنشـــأ خـــالل اســـتضافة هـــذا الحـــدث 
ــاتهم للتأقلـــم مـــع مرحلـــة  ــا إلـــى تكييـــف مؤسسـ ــارز، بـــل ســـعوا أيًضـ البـ

مـــا بعـــد انقضـــاء بطولـــة كأس العالـــم فـــي قطـــر.

وحـــول ذلـــك يقـــول الدكتـــور دي هـــوالن: "نعمـــل فـــي جامعـــة الدراســـات 
العليـــا إلدارة األعمـــال HEC Paris علـــى تمكيـــن صّنـــاع القـــرار المنـــوط 
بهـــم مســـاعدة دولـــة قطـــر فـــي تحقيـــق رؤيتهـــا الوطنيـــة. كمـــا نمـــد 
لهـــم يـــد العـــون لرفـــع جاهزيـــة مؤسســـاتهم للتأقلـــم مـــع أي متغّيـــرات 

مســـتقبلّية، ومـــن ضمنهـــا بطولـــة كأس العالـــم. ولعـــّل موضـــوع الدراســـة 
تـــداواًل بيننـــا اآلن فـــي الصـــف الدراســـي هـــو األثـــر المتوقـــع  األكثـــر 
الســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم 2022 علـــى تلـــك المؤسســـات، وفـــرص 
النمـــو التـــي تتيحهـــا البطولـــة، ومـــا يعنيـــه كل ذلـــك لمســـتقبل دولـــة 

قطـــر".

لقـــد ســـّجل االقتصـــاد القطـــري خـــالل العقديـــن األخيريـــن نمـــًوا هائـــاًل، 
ــار دوالر  ــن 18 مليـ ــر مـ ــة قطـ ــي لدولـ ــي المحلـ ــج القومـ ــث ازداد الناتـ حيـ
أمريكـــي عـــام 2000 إلـــى مـــا يناهـــز 200 مليـــار دوالر حالًيـــا. كمـــا رافـــق 
ـــًدا فـــي عـــدد الســـكان مـــن 500 ألـــف  ـــر تزاي هـــذا النمـــو االقتصـــادي الكبي
نســـمة فـــي مطلـــع األلفيـــة الثالثـــة، حّتـــى تجـــاوز اليـــوم مليونيـــن ونصـــف 
المليـــون إنســـان. ويـــرى الدكتـــور مارتـــن فـــي رحلـــة التنميـــة القطريـــة 
نموذًجـــا ُيحتـــذى بـــه بيـــن الـــدول، فيقـــول: "يذهلنـــي مـــا حققتـــه دولـــة 
الماضيـــة، فهـــو  العشـــرين عاًمـــا  خـــالل  التنميـــة والتطويـــر  مـــن  قطـــر 
وقـــٌت قياســـي بالفعـــل، وقـــد تســـتغرق دوٌل أخـــرى عقـــوًدا عديـــدة 
ــب  ــة. يجـ ــا الوطنيـ ــاء لقدراتهـ ــن بنـ ــر مـ ــه قطـ ــت إليـ ــا وصلـ ــى مـ ــل إلـ لتصـ
ــه".  ــذا النمـــوذج الناجـــح وأن يتعّلـــم منـ ــره عـــن هـ أن يعـــرف العالـــم بأسـ
ويختتـــم حديثـــه مؤّكـــًدا: "ال يتعّلـــق هـــذا اإلنجـــاز بتوّفـــر المـــوارد فقـــط، 
فالكثيـــر مـــن الـــّدول تملـــك مـــوارد مشـــابهة. وإنمـــا أعتقـــد أن األمـــر 
مزيـــٌج مـــن القيـــادة الرشـــيدة ذات الرؤيـــة الواضحـــة، والصبـــر، والقـــرارات 
الصائبـــة فـــي كل منعطـــف، وقـــرار اســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم هـــو 

ــة". ــرارات الصائبـ ــٍل علـــى هـــذه القـ ــر دليـ خيـ
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لــم تكــن رحلــة دولــة قطــر منــذ ســعيها للحصــول علــى حقــوق تنظيــم 
بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر TM2022 بالســهلة، ولكنهــا نجحــت فــي 
وبناتهــا  أبنائهــا  وجهــود  الســليم  التخطيــط  بفضــل  التحديــات  كل  تجــاوز 
عربيــة  دولــة  كأول  التاريــخ  دخــول  أعتــاب  علــى  اآلن  لتصبــح  المخلصيــن 

القــدم. الرياضيــة األكبــر فــي عالــم كــرة  تســتضيف البطولــة 
كان لنــا شــرف اللقــاء مــع ســعادة الســيد حســن عبــد اللــه الــذوادي، األميــن 
العــام للجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، حيــث حدثنــا عــن الجهــود التــي بذلتهــا 
اللجنــة العليــا مــن أجــل ضمــان بنــاء إرث مســتدام يســتفيد منــه شــباب دولــة 
قطــر والمنطقــة بأســرها لعقــود طويلــة، ومــا يميــز بطولــة كأس العالــم 
المقبلــة عــن أي نســخة أخــرى ســابقة، إلــى جانــب الــدروس التــي يمكــن 

تعلمهــا مــن رحلــة قطــر الملهمــة. 

ــم لكــرة القــدم FIFA قطــر  ــة كأس العال ــراب انطــالق بطول مــع اقت
ــا الماضيــة  TM2022، كيــف يمكنــك أن تصــف رحلــة االثنــي عشــر عاًم

منــذ حصــول دولــة قطــر علــى حقــوق اســتضافة البطولــة؟

ال زلــت أذكــر جيــًدا لحظــة اإلعــالن حيــث كنــت المديــر التنفيــذي لملــف 
اســتضافة قطــر لبطولــة كأس العالــم. كانــت رحلــة طويلــة بتجاربهــا، قصيــرة 
بتحدياتهــا، عملنــا مًعــا وجميًعــا ألجــل رفعــة قطــر ومكانتهــا بيــن األمــم، 
ــة التــي  ــا المنظمــة لهــذه البطول ــة الُعلي وتشــرفُت بأنــي كنــت ضمــن اللجن
ســتخلق إرًثــا اقتصادًيــا واجتماعًيــا وبيئًيــا وإنســانًيا مســتداًما فــي قطــر وفــي 

العالــم العربــي. أنــا فخــور بذلــك للغايــة.

ما أهم ما ميز الملف القطري؟
امتــاز الملــف القطــري الفائــز بشــرف التنظيــم بتقديــم أفضــل خطــة تنظيــم 
لــكأس العالــم علــى اإلطــالق، فجميــع المالعــب تقع على مســافة متقاربة. 
إلــى جانــب ذلــك، شــمل الملــف إضافــات وأبعــاًدا خاصــة بعالــم كــرة القــدم 

فــي عمليــة التنظيــم مــن حيــث الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة واإلنســانية.

لت قطر كثيًرا في ملف التنظيم على القيمة اإلنسانية للمنطقة،  كما عوَّ
فبالرغم من أن منطقة الشرق األوسط ُينظر إليها عالمًيا على أنها منطقة 

للشرق  المبهر  الجانب  أظهر  القطري  الملف  أن  إال  وتجاذبات،  صراعات 
األوسط وما يمكن أن يتفجر من إبداع في هذه المنطقة.

مدار  على  هائلة  ضغوطات  البطولة  من  النسخة  هذه  واجهت 
في  وركزت  معها  العليا  اللجنة  تعاملت  كيف  الماضية.  السنوات 

الوقت نفسه على تحقيق أهدافها؟ 
على  العمل  لبدء  األول  اليوم  منذ  والتحديات  الضغوطات  واجهتنا 
لزاًما علينا إقناع االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(  الملف، حيث كان 
مواصلة  علينا  كان  وبعدها  الحجم،  بهذا  بطولة  تنظيم  على  بقدرتنا 
العمل في التجهيز ألكبر حدٍث رياضي في العالم، واألول من نوعه في 

العربية. المنطقة 

ُتعد قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تفوز بشرف تنظيم المونديال، 
مميزة  نسخة  نقّدم  أن  على  حرصنا  االستضافة،  ملف  تقديم  ومنذ  لذا 
تحقق أهداًفا فريدة من نوعها على الصعيد المحلي والعربي والعالمي. 
وبالطبع تحمل تجربة بتلك الضخامة تحديات شتى، إال أننا حولناها لفرص 
استيفاء  كان  التحديات  تلك  أبرز  ولعل  بأكملها.  وللمنطقة  قطر  لدولة 
كافة المتطلبات التنظيمية وتجهيز كافة المرافق الخاصة بالبطولة والتي 
في  البطولة،  انطالق  موعد  من  كامل  عام  قبل  بالفعل  منها  انتهينا 

سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ البطولة.

ولم يكن ذلك ليتحقق لوال تنفيذ دولة قطر لكافة الوعود التي قطعتها 
بتنفيذ كافة  البطولة والمتعلقة  التقديم على ملف  على نفسها خالل 
بل  للفيفا،  الدولية  المعايير  كافة  واستيفاء  بها  المرتبطة  المشاريع 
بشرف  الفوز  عند  يتوقف  ال  فاألمر  األحيان،  بعض  عليها في  والتفوق 
بالتزاماتها. الوفاء  على  بأكملها  الدولة  بقدرة  بل  البطولة،   استضافة 

هل تطلب تحقيق ذلك تعاوًنا مع جهات معينة؟
بتكاتف  ذلك  تحقق  فقد  بعينها،  مؤسسة  جهود  على  األمر  يقتصر  ال 
كافة جهود المؤسسات والشركاء المعنيين بتنفيذ مشاريع البطولة في 
الدولة على كافة األصعدة كالبنية التحتية، وقطاع النقل والمواصالت، 

والضيافة، والسياحة، والطيران، وغيرها من القطاعات.

أطلقنا فريًقا للعمل المشترك مع الفيفا ألول مرة في شراكة تحت اسم 
نوعه  من  األول  التعاون  وهو   ،TM2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

لتشكيل كيان مشترك لتسهيل آلية تشغيل واستضافة البطولة.

من  العديد  تغيير  في  انطالقها  قبل  بالفعل  البطولة  نجحت  هل 
المفاهيم الخاطئة حول قطر والعالم العربي؟ 

بهذا  كبير  رياضي  أول حدٍث   TM2022 FIFA قطر  العالم  ُتعد بطولة كأس 
أنحاء  المشجعين من كل  تدفق ماليين  المنطقة، وسيسهم  الحجم في 
لكرة  حّبهم  وعن  والمسلمين  العرب  عن  صحيحة  صورة  نقل  في  العالم 
تلك  عن  السائدة  النمطية  الصور  تصحيح  إلى  سيؤدي  ما  وهو  القدم، 
المنطقة من العالم، ولمس مدى الترحاب والتنوع الثقافي الذي تحفل به.

التي  الرياضية  والفعاليات  األحداث  خالل  بالفعل  ذلك  شهدنا  وقد 
لألندية  العالم  كأس  مثل  الماضية،  األعوام  مّر  على  قطر  استضافتها 
التنس  وبطوالت  للسيارات  وان  فورموال  وسباق  العرب  كأس  وبطولة 

وغيرها من البطوالت الرياضية الدولية. 

ما أهم أشكال اإلرث الذي ستتركه بطولة كأس العالم لدولة قطر 
وشبابها؟

عملنا منذ اليوم األول على أن تكون هذه النسخة من البطولة نقطة 
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األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث

إرث دائــــم



إرث  لها  يكون  أن  أردنا  ذلك  وألجل  المونديال،  نسخ  تاريخ  في  فارقة 
مستدام في قطر وفي المنطقة وفي العالم بأسره، وجعلناها أداة لحل 
مشاكل حقيقية، وهو ما دفعنا لتطبيق أعلى معايير االستدامة والحلول 
المشروعات  وتنفيذ  االستادات  تشييد  مراحل  كافة  في  محلًيا  المبتكرة 
المرتبطة بالبطولة، كتقنية التبريد داخل استادات البطولة التي تم تطويرها 
التدريب  مع جامعة قطر، وتطوير العشب الطبيعي لالستادات ومالعب 
بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون، واضعين نصب أعيننا أال نترك منشآت ال 
طائل من ورائها بعد البطولة واالستفادة منها على مدار العام. وباإلضافة 
لذلك، حرصنا على االستثمار في الكوادر الوطنية التي أسهمت في تعزيز 

مسيرة التطور الذي تشهده البالد على مختلف األصعدة.

وهـــل ستســـتفيد المنطقـــة والعالـــم مـــن إرث هـــذه النســـخة من 
المونديـــال؟

كأس  لبطولة  إرث  بناء  استهدفت  عديدة  مبادرات  فهناك  شك،  بدون 
العالم FIFA قطر TM2022 في المنطقة العربية والعالم، وليس في قطر 
القدم  لتسخير كرة  المبهر  االبتكار، والجيل  لرعاية   22 أبرزها تحدي  فقط، 

في تنمية وإلهام الشباب.

ستخدم  البطولة،  مباريات  ستستضيف  التي  الثمانية  االستادات  أن  كما 
انتهاء  البلدان األخرى بطرق مختلفة عقب  المحلي وعدًدا من  المجتمع 
النامية، وهو ما  بأكثر من 170 ألف مقعد للدول  البطولة، حيث سنتبرع 

يساعد على نشر الشغف بكرة القدم وتطويرها في جميع أنحاء العالم.
وما  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  معلومات  كافة  للجمهور  ستتاح 
تتضمنه من أفكار ومعارف وخبرات وُمخططات، بالمجان بعد كأس العالم 
بالتعاون مع  العالم أجمع. ويأتي هذا الجهد  ُمباشرة لكي يستفيد منها 

مكتبة قطر الوطنية.

كيـــف سيســـاعد تنظيـــم بطولـــة كأس العالـــم دولـــة قطـــر فـــي 
المســـتقبل؟  فـــي  كبـــرى  رياضيـــة  بطـــوالت  اســـتضافة 

عملنـــا علـــى تطوير اســـتادات رياضيـــة وبنى تحتية رياضية هـــي األحدث من 
نوعهـــا، كما اكتســـبنا خبرة تنظيمية واســـعة في تنظيـــم األحداث الرياضية 
الكبـــرى، وهـــو مـــا يؤهـــل دولة قطـــر وعن جـــدارة ألن تصبح قلـــب الرياضة 

النابـــض في المنطقة والعالم بأســـره.

بنـــاًء على ذلك، ســـتكون قطر جاهـــزة لتنظيم األلعاب األســـيوية 2030 عبر 
االســـتفادة مـــن البنـــى التحتية التـــي تمتلكهـــا اآلن، كما أنهـــا تنافس على 
تنظيم بطولة كأس آســـيا 2027، وقد أبدت كذلك اهتمامها واســـتعدادها 

لتنظيـــم دورة األلعـــاب األولمبية لعام 2032.

فنـــا كأس العالـــم كمنصـــة للعديـــد مـــن برامـــج اإلرث التي تهدف  لقـــد وظَّ
إلـــى تحقيـــق رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030 وبنـــاء اقتصـــاد معرفـــي مســـتدام 
يتمتـــع بالتنوع. ســـتمّثل بطولة كأس العالم FIFA قطر TM2022 اســـتعراًضا 
لالبتـــكار واألصالـــة وتجربة غنية تســـتفيد منها األجيـــال المقبلة في تنظيم 
أي حدث رياضي كبير، ليس فقط في الشـــرق األوســـط بل على مســـتوى 

العالم.

هـــل يمكـــن لإلصالحـــات التي شـــهدتها قوانين العمل فـــي قطر أن 
تعـــزز من دور قطـــر كمركز أعمـــال إقليمي؟

اتخـــذت قطـــر عـــدة خطـــوات إصالحيـــة علـــى قوانيـــن العمـــل تكفـــل قوة 
ســـوق العمـــل وتضمـــن حماية العمـــال، بما فيـــه صالح االقتصـــاد المحلي 
واألعمـــال التجاريـــة. وتتعـــاون الحكومـــة مـــع أصحـــاب العمـــل فـــي وضـــع 

تشـــريعات جديـــدة والتوعيـــة بهـــا وتنفيذها.
كمـــا ســـعت الحكومـــة القطريـــة عبـــر االســـتراتيجية الوطنيـــة للتطويـــر إلى 

تذليـــل العقبـــات أمـــام شـــركات القطـــاع الخـــاص مـــن خـــالل تطويـــر بيئـــة 
األعمال، وتســـهيل اإلجـــراءات الحكومية، والقضاء علـــى أوجه القصور في 

األعمال. بيئـــة 

وهل كان لذلك تأثير إيجابي على االقتصاد المحلي؟
بـــكل تأكيـــد، أســـهم نجـــاح الحكومة في تحســـين وضع البالد فـــي الترتيب 
العالمـــي "لممارســـة األعمـــال التجاريـــة" الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي، فـــي 
ـــزت الدولة عبـــر وزاراتها  إفـــادة المســـتثمرين المحلييـــن والدولييـــن. كما حفَّ
وأذرعهـــا إنشـــاء مئات حاضنات ومســـرعات األعمال العامـــة والمتخصصة، 
بمـــا يشـــمل ويؤكـــد أهميـــة ومكانـــة قطـــر فـــي ريـــادة األعمـــال واالبتـــكار 
التكنولوجـــي علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو ما ســـاعد بـــدوره في تحســـين 
مرتبـــة قطـــر في مؤشـــرات ســـهولة ممارســـة األعمال وســـهولة تأســـيس 

الشـــركات الرياديـــة فيها.

وحســـب دراســـة ُنشـــرت عبـــر مركز الجزيـــرة للدراســـات، فقد ســـجلت دولة 
قطـــر تطـــوًرا ملحوًظـــا فـــي أدائهـــا االقتصـــادي ممـــا جعـــل منهـــا الوجهة 
األكثـــر جاذبيـــة لالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
فـــت قطـــر فـــي تقريـــر التنافســـية العالمية لســـنة 2019  الخليجـــي. كمـــا صنَّ
كأحـــد الـــدول األكثـــر تنافســـية فـــي العالـــم العربـــي، حيـــث تبـــوأت المرتبة 

ا. ـــا والــــ 29 عالميًّ الثانيـــة عربيًّ

ويعـــد تنظيـــم المونديـــال أحـــد العناصـــر المســـاعدة فـــي تنويـــع االقتصاد 
المحلـــي وتقليـــل االعتمـــاد علـــى مدخـــوالت النفـــط والغـــاز، وعليـــه ركزت 
الدولـــة اســـتثماراتها المتنوعـــة فـــي القطـــاع الرياضـــي. وكان واحـــًدا مـــن 
أهـــم أوجـــه التنميـــة االقتصاديـــة التـــي تحققـــت خـــالل التحضيـــر للبطولـــة 
هـــو التطـــور الكبيـــر الـــذي شـــمل قطـــاع الســـياحة فـــي قطـــر بمـــا يتضمنه 
ذلـــك مـــن تطوير للبنيـــة التحتية في مجـــال الضيافة، وجذب االســـتثمارات 
المحليـــة والعالميـــة والتـــي كان مـــن شـــأنها تعزيـــز مكانـــة قطـــر كوجهـــة 

عالمية. ســـياحية 

كيـــف تـــرى تأثير بطولـــة كأس العالم على ســـوق العمـــل في دولة 
؟  قطر

لطالمـــا أدركـــت دولـــة قطـــر قـــدرة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم فـــي تحفيز 
بطلـــب  للتقـــدم  دفعهـــا  مـــا  وهـــو  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة  التنميـــة 
ز الفوز بتنظيم  اســـتضافة البطولـــة قبـــل أكثر من اثني عشـــر عاًما، وقد عـــزَّ
البطولـــة مـــن وتيـــرة االســـتثمار فـــي بنـــى تحتيـــة متطـــورة ترثهـــا األجيـــال 

المقبلـــة وتبنـــي عليهـــا. 

وقـــد أســـهم فـــوز دولـــة قطـــر بحقـــوق اســـتضافة البطولـــة فـــي تســـريع 
نمـــو االقتصـــاد المحلـــي مـــن خـــالل توفيـــر الفـــرص للشـــركات والمقاولين 
المحلييـــن، الذيـــن أســـهموا فـــي تجهيـــز البنيـــة التحتيـــة الرياضيـــة للدولـــة. 
علـــى ســـبيل المثـــال، فإن جميع مقاعد االســـتادات تـــم تصنيعها من خالل 

شـــركة محليـــة وهـــي شـــركة كوســـتال قطر.

هـــل كان للمواهب القطرية دور فاعل في االســـتعداد الســـتضافة 
البطولة؟ هذه 

أدت جهـــود دولـــة قطـــر الهادفـــة إلـــى تطوير التعليـــم في البـــالد، وتوفير 
البرامـــج التدريبيـــة اإلداريـــة والدبلومات المتخصصة، باإلضافـــة إلى خبراتها 
المتراكمـــة فـــي صناعـــة التحديـــث وإدارة األزمـــات، إلـــى تجهيـــز القطرييـــن 
ليشـــغلوا مناصـــب قياديـــة فـــي مجاالتهـــم، ويصبحـــوا علـــى رأس الهـــرم 
التنظيمـــي للبطولـــة. وقـــد ظهـــر هـــذا جلًيـــا مـــن خـــالل مشـــاركاتهم فـــي 
كافـــة جوانـــب االســـتعداد للمونديـــال، حيـــث تركـــوا بصماتهـــم فـــي عـــدة 
الرياضيـــة واإلداريـــة والفنيـــة محلًيـــا وإقليمًيـــا ودولًيـــا،  أماكـــن بخبراتهـــم 
والتـــي تجســـدت فـــي مجـــاالت مثـــل تصميـــم بعـــض االســـتادات وفـــي 
إدارة المشـــاريع وإدارة المرافـــق والقـــدرة التنظيميـــة االســـتثنائية خـــالل 
الفعاليـــات التـــي جـــرى تنظيمها في الطريـــق للبطولة، إلـــى جانب األعمال 
الفنيـــة مثـــل األغنيـــة األصليـــة للبطولـــة، وفي تصميـــم الملصق الرســـمي 
للبطولـــة، وغيرها مـــن الجوانب التي كان للقطرييـــن فيها حضورهم الفريد 

وإســـهاماتهم الُمثريـــة.
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استكشاف المسارات المهنية

إدارة االستدامة
إذا كنت متابًعا لألخبار اليومية في أي مجال، فال بد أنك سمعت من قبل عن 
مصطلح "االستدامة". ولكن هل تعلم معناه ومدى أهميته لمستقبل الجنس 

البشري؟ 

الواقع  البيئة، ولكنها في  يسود االعتقاد بأن االستدامة ترتبط فقط بحماية 
ا. يتضح ذلك من خالل  ـً تشمل ركيزة اجتماعية وأخرى اقتصادية ال تقالن شأنـ
التعريف السائد لها وهو: "تلبية احتياجات األجيال الحالية دون المساس بقدرة 
البيئة  حماية  بين  التوازن  ضمان  مع  احتياجاتهم  تلبية  على  القادمة  األجيال 

والجدوى االقتصادية والعدالة االجتماعية".

في خمسينيات القرن الماضي، بدأ التعاون الدولي من خالل األمم المتحدة 
للبحث عن حلول لمواجهة التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية في 
كوكب األرض. ولكن على الرغم من أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن تأثير البشر 
السلبي على البيئة سيعيق عمليات التنمية على كافة األصعدة، لم يتفق قادة 
العالم على حلول لمعالجة أبرز المشكالت التي تواجه دولهم وتهدد مستقبل 

األجيال المقبلة إال في مطلع األلفية الجديدة! 

ركائز  ضمن  هدًفا   17 تشمل  وضوًحا  أكثر  مجموعة  لبلورة  بداية  ذلك  كان 
الجمعية  البيئية واالجتماعية واالقتصادية، قامت بنشرها  الثالث؛  االستدامة 
العامة لألمم المتحدة في عام 2015، وعرفت باسم أهداف التنمية المستدامة. 
وتسعى دول العالم للعمل مًعا من أجل تحقيق تلك األهداف بحلول عام 2030.

ربما تدرك مدى أهمية أهداف التنمية المستدامة، إذا علمت أن سكان العالم 
في خمسينيات القرن الماضي كانوا أقل من ثالث مليارات نسمة، في حين تجاوز 
العدد اآلن سبع مليارات! لم يشكل ذلك فقط ضغًطا على الموارد الطبيعية 
مثل المياه والطاقة والغذاء، بل أدى أيًضا إلى زيادة نسب التلوث البيئي وتفاقم 
ظاهرة تغير المناخ مع كل ما صاحبها من كوارث طبيعية مثل حرائق الغابات 
والتصحر. ولذلك تبدو االستدامة السبيل الوحيد لحماية كوكب األرض وجعله 

مكاًنا صالًحا للعيش وبناء مستقبل أفضل لألجيال المقبلة.

دعا كل ذلك الحكومات إلى ترسيخ أهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها 
واستراتيجياتها الوطنية كدليل على التزامها بتحقيقها. كما أصبحت هناك ضرورة 
المؤسسات  وبالتالي شرعت  األهداف،  تلك  لتحقيق  الضامنة  القوانين  لسن 
البرامج  تلك  باالستدامة، ولم تصبح  الخاصة  برامجها  تأسيس  والشركات في 
ضرورة  كثيرة  أحيان  في  بل  االجتماعية،  مسؤوليتها  من  مهًما  جزًءا  فقط 

تسويقية! فاألجيال الشابة باتت أكثر وعًيا بمدى تأثير استهالكها ألي منتج أو 
التي تتخذ ما  التجارية  انجذاًبا نحو العالمات  البيئي، وأكثر  النظام  خدمة على 
يمكن أن نطلق عليه المسار األخضر، والذي تحرص من خالله على أمور مثل 
البحرية والبرية واالعتماد على مصادر  الحياة  البيئي وحماية  التلوث  الحد من 

الطاقة النظيفة.

وتبذل دولة قطر جهوًدا حثيثة لدعم أهداف التنمية المستدامة على المستوى 
نتائج  جلًيا من خالل حرصها على مواءمة  يبدو ذلك  والدولي، حيث  المحلى 
وأهداف استراتيجيتها للتنمية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة.

كما كان لحصولها على حقوق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم دور 
بارز في تسليط الضوء على االستدامة وتعريف المجتمع بأهميتها، حيث تبنت 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث استراتيجية استدامة هي األكثر شمواًل في تاريخ 
البطولة، وطبقت معايير غير مسبوقة للتنمية االجتماعية والبشرية واالقتصادية 
والبيئية شكلت من خاللها إرًثا ال بد أن يستفيد منه منظمو البطوالت الرياضية 

الكبرى في المستقبل. 

واالجتماع  والهندسة  البيئة  علوم  بين  وربطه  االستدامة  مجال  اتساع  مع 
فيه.  مهنية  مسيرة  لبناء  عديدة  خيارات  هناك  أضحت  واالقتصاد،  واإلدارة 
ويتضح ذلك من خالل الطلب المتزايد على الوظائف المتعلقة به في مختلف 
القطاعات خالل السنوات األخيرة، حتى أن العديد من القطاعات أصبح فيها ما 
يسمى بالوظائف الخضراء التي يقوم العاملون فيها بتحقيق ما يلزم لضمان 

حماية البيئة وتحسين جودتها.

النشاط  وتختلف مهام مدير االستدامة من مؤسسة ألخرى بحسب طبيعة 
استراتيجية  وتطوير  تخطيط  تشمل  عام  بشكل  ولكنها  المشاريع،  وحجم 
االستدامة داخل المؤسسة، وتنفيذ المبادرات والبرامج المرتبطة بها، ثم مراقبة 
بالجدوى  المشروعات  التزام  ضمان  مع  نتائجها،  وتقييم  تقدمها  مؤشرات 

االقتصادية واألخذ في االعتبار تأثيرها على المجتمع.

إذا أردت أن تعرف ما إذا كانت االستدامة مجااًل مناسًبا لك، اقرأ المزيد عن 
الوظائف  وابحث عن  الثالث لالستدامة،  والركائز  المستدامة  التنمية  أهداف 
المتعلقة باالستدامة على موقع لينكد إن للتعرف على المهام المنوطة بكل 

منها ومدى مالءمتها لطموحاتك وأهدافك المهنية.

تخرجـــت مـــن كلية الهندســـة في جامعـــة قطر بدرجـــة بكالوريوس في 
الهندســـة الصناعية، وهو مجال يرتبط ارتباًطا وثيًقا بهندســـة الميكانيكا، 
ثم عملت بعدها ألكثر من ســـبع ســـنوات في قســـم الصحة والســـالمة 
النفـــط  التـــي تنشـــط فـــي مجـــال  والبيئـــة فـــي شـــركة "أوكســـيدنتال"، 
والغـــاز. مـــن خـــالل عملي فـــي هذا القســـم، أصبح لـــدي اهتمـــام بمجال 
حمايـــة البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة، واكتســـبت خبرات فـــي التعامل مع 
المتطلبـــات الصارمـــة للتصاريـــح البيئيـــة والتعامل مع الجهـــات الحكومية 
وحمايـــة البيئة، مع ضمان الجانب التشـــغيلي والتجاري من المشـــروعات.

كان لعائلتي دور مهم في تشـــجيعي على دراســـة الهندســـة، ورغم أنني 
كنـــت أفكـــر فـــي البدايـــة أن أدرس مجااًل يمكننـــي من اســـتغالل قدراتي 
اإلبداعيـــة والفنيـــة بشـــكل أكبـــر، أدركـــت بعـــد ذلـــك أن قـــراري باختيـــار 

تخصـــص الهندســـة الصناعيـــة كان األنســـب لي.

كونـــي امـــرأة فـــي مجال تقني شـــكل تحدًيا كبيـــًرا. في أحيـــان كثيرة كنت 
بحاجـــة لبـــذل جهـــد أكبر مـــن زمالئي من الرجـــال إلظهار أنني قـــادرة على 
تنفيـــذ الجانـــب التقني من المشـــروع، إلى جانب تولي مســـؤولية االلتزام 
بالميزانيـــة ونطـــاق العمـــل وإدارة المشـــروع. وكنـــت فـــي أوقـــات كثيـــرة 
أجد نفســـي المـــرأة الوحيدة فـــي االجتماعات مع صناع القرار والشـــركاء. 
تغيـــرت األمـــور كثيـــًرا اآلن، ولكـــن ال يـــزال أمامنـــا كســـيدات طريق طويل 

حتـــى يتـــم النظر إلينا كمســـاهمين متســـاويين في مـــكان العمل. 

يحمـــل قســـم االســـتدامة والبيئـــة فـــي اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث 
علـــى عاتقـــه مســـؤولية كبيـــرة ألن بطولـــة كأس العالـــم تمّثـــل تقاطًعـــا 
بيـــن االســـتدامة والرياضة وتنظيم الفعاليات. مســـؤوليتي الرئيســـية هي 
ضمـــان التزامنا بتطبيق سياســـات االســـتدامة الخاصة بـــكأس العالم. لقد 
تعّهدنـــا بـــأن ننظـــم أول بطولـــة كأس عالم محايـــدة الكربـــون، وبااللتزام 
بشـــروط االســـتدامة خالل تصميم المالعـــب وبنائها وتشـــغيلها، وجودة 
الهـــواء والميـــاه والتخلـــص مـــن النفايات بطريقة مســـتدامة، مـــع مراعاة 
حمايـــة البيئـــة والمجتمـــع والثقافـــة والمـــوارد الطبيعيـــة واإلنســـان فـــي 
قطـــر.  بالطبـــع تـــم تطبيـــق ذلـــك على عـــدة مراحـــل، واآلن أصبـــح التركيز 

بشـــكل كامـــل علـــى تنظيم البطولة بشـــكل مســـتدام.

مـــن خـــالل وضـــع شـــروط صارمـــة، نجحنـــا فـــي إدخـــال االســـتدامة إلـــى 
مســـار عمليـــة التصميـــم والبنـــاء، ومـــن تطوير قطـــاع اإلنشـــاءات بأكمله 

فـــي الدولـــة؛ حيـــث بـــات هـــذا القطـــاع أكثـــر قـــدرة علـــى تأميـــن المـــواد 
األوليـــة التـــي تخدم االســـتدامة، كما اعتمدت شـــركات التصميـــم والبناء 
إجـــراءات إداريـــة واعتبـــارات تصميميـــة مســـتدامة. امتد تأثيرنـــا كذلك إلى 
القطاع الخدمي، بســـبب المتطّلبات وشـــروط االســـتدامة التي فرضناها 
عبـــر قســـم المشـــتريات على موفـــري الخدمـــات. بالمحصلـــة، كان إلدارة 
مشـــروع اســـتضافة كأس العالـــم بشـــكل مســـتدام الفضـــل فـــي منحنـــا 
القـــدرة والدرايـــة الالزمتيـــن لمواصلـــة اعتمـــاد االســـتدامة كبوصلـــة فـــي 
أيـــة فعاليـــات نســـتضيفها مســـتقباًل، ولعـــّل هذا أكبـــر إرٍث ســـتتركه هذه 

البطولـــة مـــن وجهـــة نظري.

رغـــم أن قطـــاع االســـتدامة فـــي قطـــر حقق تقدًمـــا هائاًل في الســـنوات 
األخيـــرة، أعتقـــد أننـــا ال نزال في مراحل مبكرة جًدا. وال شـــك أننا شـــهدنا 
بالفعـــل الكثيـــر مـــن التغيـــرات فـــي كافة قّطاعـــات الدولة عبـــر رؤية قطر 
2030، ولكـــن مـــا زال أمامنـــا الكثيـــر مـــن العمـــل لتحقيـــق االلتزامـــات التي 
تحملهـــا هـــذه الرؤية. نحتاج في هذا القطاع إلى المزيد من المهندســـين 
وإلـــى مديـــري  والبشـــرية،  االجتماعيـــة  التنميـــة  األعمـــال وخبـــراء  ورواد 
المشـــاريع، وخبـــراء المشـــتريات، والخبـــراء المالييـــن، وخبراء االتصـــال. كما 
أننـــا بحاجـــة ماســـة ألن يصـــّب شـــبابنا تركيزهـــم واهتمامهم علـــى حماية 

بلدنـــا وكوكبنـــا مـــن أجل حفظهمـــا لألجيـــال القادمة.

أكثـــر مـــا أحبـــه في مجـــال عملي هو أنـــه يتيح لنـــا أن نصنع فارًقـــا حقيقًيا، 
وأن نتـــرك خلفنـــا إرًثـــا تســـتفيد منـــه األجيـــال المقبلـــة. إنـــه مجـــال يتطور 

بســـرعة وبالتالـــي هنـــاك دائًما أشـــياء جديـــدة لنتعلمها.

ســـمو الشـــيخة مـــوزا بنـــت ناصـــر هـــي مثلـــي األعلـــى. إنهـــا صانعـــة تغيير 
حقيقيـــة، وقـــد ألهمتنـــي دوًمـــا بمشـــاركتها النشـــطة في كل مـــا يتعلق 
بالتنميـــة والتعليـــم والعلوم والمجتمـــع، واهتمامهـــا بالمجتمعات األكثر 

حاجـــة في جميـــع أنحـــاء العالم. 

بمجـــال  مهنيـــة  مســـيرة  خـــوض  فـــي  يرغبـــون  الذيـــن  الطـــالب  أنصـــح 
االســـتدامة أال يتوقفـــوا عـــن التعلـــم مـــدى حياتهم، فهنـــاك دوًما حلول 
جديـــدة وطـــرق مختلفـــة للتعامـــل مـــع المشـــكالت ومواجهـــة تأثيراتهـــا. 
تحّلـــوا أيًضـــا بالصبـــر، والتزموا بالجـــد واإلصـــرار. إذا كنتم مهتميـــن بالعالم 
والبيئـــة المحيطـــة بكـــم، فـــإن هـــذا المجـــال يبـــدو خيـــاًرا مهنًيـــا ممتـــاًزا 

لكم. بالنســـبة 

ُيعد ماجستير العلوم في البيئة المستدامة الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة من أفضل برامج االستدامة المتاح دراستها في دولة قطر. مدة 
البرنامج عامان، وهو يركز على الموضوعات المتعلقة بالبيئة المستدامة، بما في ذلك تأثير التنمية البشرية والتلوث والنمو السكاني على البيئة.

 المهندسة بدور المير
المدير التنفيذي إلدارة االستدامة

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
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٣٢

استكشاف المسارات المهنية

إدارة الفعاليات
القدم  لكرة  العالم  كأس  مثل  الكبرى  الرياضية  األحداث  استضافة  إن 
عشرات  يحضرون  المشجعين  من  اآلالف  فمئات  الهين،  باألمر  ليس 
ويعمل  أسابيع.  مدار عدة  على  المقامة في مالعب مختلفة  المباريات 
الذين  والمتطوعين  الموظفين  من  آالف  المباريات  هذه  تنظيم  على 
إدارات وتخصصات مختلفة. كل موظف ومتطوع مسؤول عن  يمثلون 
تنفيذ مهام معينة ضمن فرق محددة، ولكن عليهم جميًعا العمل بنظام 
وتناغم أشبه بما ُيّتبع في خلية النحل. الكل يعمل من أجل هدف واحد 

وهو تقديم تجربة مثالية للحضور. 

يتبين من كل ذلك مدى أهمية تخصص إدارة الفعاليات، فهذا التخصص 
الحديث نسبًيا هو مفتاح تنظيم أي حدث ناجح.

بحسب  الكبرى  الفعاليات  إدارة  فريق  في  فرد  كل  ومهام  أدوار  تتنوع 
نوع وحجم الحدث، فما تتطلبه إدارة بطولة رياضية يختلف عما تتطلبه 
أساسية  عناصر  هناك  تبقى  ولكن  دولي،  مؤتمر  أو  فني  مهرجان  إدارة 
مشتركة في إدارة أي فعالية. في النهاية كل فعالية عبارة عن مشروع 
مواقع  أو  وموقع  مرصودة،  وميزانية  محددة،  ونهاية  بداية  تواريخ  له 
من  ومجموعة  وضيوف،  وحضور  وجمهور  عمل،  وفرق  تستضيفه، 
الفعاليات  إدارة  فريق  يتولى  واإلعالم.  والرعاة  الموردين  مثل  الشركاء 
مهام مثل التخطيط للحدث، وتحديد الميزانية المطلوبة، والتنسيق مع 
التصوير  وشركات  الحدث  مكان  في  اإلنشاءات  شركات  )مثل  الموردين 
وسائل  مع  والتعامل  وغيرها(،  واإلضاءة  والصوت  والطباعة  والتصميم 
اإلعالم، واختيار وتدريب فريق التنظيم، والتنسيق مع بقية األقسام في 

المؤسسة الُمنظمة للحدث، واإلشراف على تنظيم الحدث.

إدارة الفعاليات مجال حافل باإلثارة ويناسب األشخاص الذين ال يفضلون 
مليء  نفسه  الوقت  في  ولكنه  طويلة،  لفترات  المكاتب  في  العمل 
بالتحديات التي قد تظهر بشكل مفاجئ، مثل اعتذار ضيف عن مؤتمر أو 
حدوث مشكلة في التسجيل بسبب عطل تقني أو عدم تمكن الحضور 
من اللحاق بالحدث بسبب مشكلة في الطيران، وغير ذلك من الظروف 

تصرًفا سريًعا وامتالك مهارات قوية  التي تستوجب  الطارئة  والمواقف 
لحل المشكالت.

بالطبع يمكن التغلب على الكثير من هذه التحديات باالستعداد مسبًقا 
مهنية  مسيرة  بناء  يتطلب  عام  وبشكل  والبدائل،  الحلول  وتجهيز  لها 
ناجحة في مجال إدارة الفعاليات أن تكون شخًصا منظًما يهتم بالتفاصيل 
العمل  مثل  مهارات  ويمتلك  الضغط،  تحت  والعمل  وقته  إدارة  ويجيد 
الجماعي والتواصل الفاعل والقيادة والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت 

وإدارة األزمات.

في  خاصة  كبير،  حد  إلى  واعًدا  الفعاليات  إدارة  مجال  مستقبل  يبدو 
دولة قطر، فهناك دوًما طلب على المتخصصين فيه. واألمر ال يتوقف 
على البطوالت الرياضية الكبرى التي يتم استضافتها سنوًيا أو التخطيط 
الستضافتها مستقباًل، فاستضافة كأس العالم مثاًل من شأنها أن تمنح 
مستقباًل  أخرى  كبرى  أحداث  الستضافة  الزخم  من  المزيد  قطر  دولة 
وقد  الدولية.  والمعارض  والمؤتمرات  العالمية  الفنية  المهرجانات  مثل 
نظًرا  األحداث  هذه  مثل  استضافة  على  تتهافت  العالم  دول  أصبحت 
القدم  لكرة  العالم  االقتصاد، فبطولة مثل كأس  اإليجابي على  لتأثيرها 
في  يسهم  ما  العالم،  أنحاء  جميع  من  زائر  مليون  من  أكثر  حضور  تعني 
نمو قطاعات مثل السياحة والضيافة والطيران، ويوفر المزيد من فرص 
العمل، ويزيد من كفاءة القوى العاملة الموجودة، كما يؤدي كذلك إلى 

تطوير البنية التحتية وجذب االستثمارات الخارجية. 

ورغم أن وباء كورونا كان له تأثير كارثي على هذا القطاع، إال أنه أسهم 
في تسريع تحوله الرقمي، كما منح المتخصصين فيه دروًسا في كيفية 
االستعداد ألي تحديات مشابهة في المستقبل والتكيف مع أي ظروف 

قد تواجههم مع تقليل الخسائر.

يعـــد التطـــوع فـــي مجـــال تنظيـــم األحـــداث وســـيلة جيـــدة الستكشـــاف 
مجـــال إدارة الفعاليـــات علـــى أرض الواقـــع ومعرفـــة مـــا إذا كان يناســـبك 

أم ال.

بدرجـــة   2011 عـــام  فـــي  البريطانيـــة  جامعـــة ساّســـكس  مـــن  تخرجـــت 
األعمـــال.  إدارة  فـــي  البكالوريـــوس 

أعشـــق كـــرة القـــدم منـــذ الصغـــر، وقد مارســـتها علـــى مســـتوى احترافي 
ولعبـــت ألنديـــة الســـد والشـــمال وأم صـــالل. عندمـــا حصلـــت دولـــة قطر 
علـــى حقـــوق تنظيم بطولـــة كأس العالـــم، كان األمر ملهًما بالنســـبة لي، 
وكنـــت أحلـــم بأن أكون العًبا فـــي المنتخب الذي سيشـــارك في البطولة، 
ولكنني تعرضت إلصابة واضطررت لســـلوك مســـار مهني مختلف. وعلى 
الرغـــم مـــن ذلك ظل يراودنـــي حلم االنضمام للفريق الذي ســـيعمل على 

تنظيـــم بطولـــة كأس العالم فـــي قطر، وبالفعـــل حققت ذلك.

بـــدأت مســـيرتي المهنيـــة فـــي إدارة الموارد البشـــرية بمؤسســـة قطر، ثم 
انتقلـــت بعـــد ذلـــك للعمـــل فـــي مؤسســـة دوري نجـــوم قطر كمســـؤول 
عـــن العالقـــات الرياضيـــة الدوليـــة. كان ذلـــك بداية الكتســـاب خبـــرات في 
كل جوانـــب مجـــال تنظيـــم البطـــوالت الرياضيـــة، حيث عملنا علـــى تنظيم 
مباريـــات البطـــوالت المحليـــة لألنديـــة مثـــل الـــدوري والـــكأس، وكان مـــن 
بيـــن أبـــرز المســـؤوليات التـــي توليتهـــا اإلدارة التنفيذيـــة لقســـم الرياضـــة 
المؤسســـية فـــي اللجنـــة المحليـــة المنظمـــة لبطولة آســـيا تحـــت 23 عاًما 
التـــي أقيمـــت عـــام 2016، كمـــا كنـــت مديـــًرا لقســـم إصـــدار التذاكـــر خـــالل 

افتتـــاح اســـتاد خليفـــة الدولـــي بعـــد التجديـــد في عـــام 2017.

فـــي العـــام نفســـه التحقـــت بأكاديميـــة أســـباير كمديـــر للمـــوارد البشـــرية، 
حيـــث عملنـــا علـــى مـــدار الســـنوات الخمـــس التاليـــة علـــى مشـــاريع كبرى 
ملهمـــة أســـهمت في تطويـــر رياضييـــن حققـــوا نجاًحا مذهـــاًل على جميع 

المســـتويات، كمـــا نظمنـــا كذلـــك عـــدًدا كبيـــًرا مـــن الفعاليـــات الرياضية.

تنظيمهـــا  أو  إدارتهـــا  فـــي  كل وظيفـــة شـــغلتها وكل فعاليـــة شـــاركت 
أســـهمت فـــي صقـــل مهاراتي وأكســـبتني خبـــرات في كل جوانـــب تنظيم 
الفعاليـــات الرياضيـــة، ألنتقـــل للعمل فـــي اللجنة العليا للمشـــاريع واإلرث، 
فـــي البدايـــة نائًبا لمديـــر الفعاليات ثم مديًرا للفعاليـــات. تعلمت الكثير من 
كل مـــن عملـــت معهم مـــن مديريـــن وزمالء وأديـــن لهم جميًعـــا بالفضل. 
ولـــن أنســـى أيًضـــا أبـــًدا الدعـــم الـــذي قدمـــه لـــي والـــداي رحمهمـــا اللـــه، 
وجميـــع أفـــراد أســـرتي وأصدقائـــي منـــذ الطفولـــة وخـــالل كل مرحلة من 

مراحـــل مســـيرتي المهنية.

تشـــمل مهامـــي الرئيســـية االهتمـــام بـــكل صغيرة وكبيـــرة ترتبـــط بتنظيم 
بـــكأس العالـــم FIFA قطـــر TM2022 مثـــل منطقـــة  المشـــاريع المتعلقـــة 
المشـــجعين فـــي منطقـــة البـــدع والتـــي ستتســـع لثمانيـــن ألف مشـــجع، 
ومناطـــق المشـــجعين فـــي المنطقـــة الصناعيـــة والخـــور والتي ستشـــمل 
أنشـــطة للمشـــجعين وأنشـــطة مجتمعيـــة، باإلضافـــة إلى األنشـــطة التي 
ســـيتم تنظيمها في منطقة الكورنيش. ونعمل أيًضا بشـــكل مكثف على 
تنظيـــم أحـــداث مؤسســـية وترويجيـــة خـــارج دولة قطـــر للترويـــج للبطولة.

لبنـــاء مســـيرة مهنيـــة ناجحـــة فـــي إدارة الفعاليـــات يجـــب أن تحـــب هـــذا 
المجـــال وتمتلك الشـــغف الكافي لالســـتمرار فيه، فهو ملـــيء بالتحديات 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن التفاصيـــل التي يتوجب عليـــك االهتمام بهـــا، كما قد 
تحتـــاج فـــي بعـــض األحيـــان ألن تكون مســـتعًدا للعمـــل على مـــدار األربع 
وعشـــرين ســـاعة. أنصـــح الطـــالب الراغبين فـــي خوض مســـيرة مهنية في 
هـــذا المجـــال بالمشـــاركة فـــي تنظيـــم مختلـــف الفعاليـــات حتـــى لـــو مـــن 
خـــالل التطـــوع لكي يستكشـــفوا المجال ويتعرفوا علـــى متطلبات تنظيم 

كل نـــوع مـــن أنـــواع الفعاليـــات. ســـيتيح ذلك لهـــم رؤية الصـــورة كاملًة. 

يعتقـــد بعـــض الطالب أن الطلب علـــى المتخصصين فـــي إدارة الفعاليات 
ســـينخفض فـــي قطر بمجـــرد انتهـــاء كأس العالـــم، وأّن اختيار مهنـــة إدارة 
الفعاليـــات قـــد ال يكـــون قـــراًرا حكيًما. أختلف بشـــدة مع هـــذا الطرح! من 
المهـــم أن نفهـــم أّن إدارة الفعاليات ليســـت حكًرا علـــى األحداث الرياضية، 
وأّن دولـــة قطر ستســـتضيف العديد مـــن المعارض المهمـــة والمؤتمرات 
والفعاليـــات الكبـــرى والدوليـــة فـــي الســـنوات المقبلة. كمـــا أن الكثير من 

الشـــركات والمؤسســـات تبحث عـــن متخصصين في هـــذا المجال.

ال شك أن استضافة أكبر بطولة رياضية في العالم يضع مسؤولية كبيرة 
لكننا   – عشرين شخًصا  من  المكّون   – الفعاليات  إدارة  فريق  عاتق  على 
نحاول أن نرّكز على مهمتنا في تقديم أفضل تجربة للمشجعين في تاريخ 
البطولة، خصوًصا وأنها األولى التي تستضيفها منطقة الشرق األوسط، 
وأن عملنا خاللها سيضع المعايير التي ينبغي االقتداء بها في البطوالت 
المقبلة. ستكون بطولة كأس العالم هذه فريدة من نوعها، وأنا على ثقة 

من أننا سنبهر العالم وسننظم بطولة ال مثيل لها.

تتوفر في دولة قطر دراسة مجال إدارة الفعاليات من خالل برنامج ماجستير العلوم في إدارة األنشطة الرياضية والفعاليات الذي 
 تقدمه جامعة حمد بن خليفة، وهو يؤهل الطالب الحًقا للحصول على درجة علمية مشتركة مع جامعة كارولينا الجنوبية في

الواليات المتحدة. كما يقدم معهد جسور برنامج الدبلوم المهني في إدارة الفعاليات الكبرى.

 خالد الحمر 
مدير إدارة الفعاليات

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
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استكشاف المسارات المهنية

االتصال المؤسسي
قـد تمتلـك أي مؤسسـة رؤيـة واضحـة لمـا تريد تحقيقه، وتكون لديهـا إدارة 
ذات خبـرة وموظفـون علـى أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة وتمويل جيد وخطة 
تشـغيل محكمـة، ولكـن إذا لـم يصاحـب ذلـك اسـتراتيجية اتصـال مؤسسـي 

واضحـة، لـن يكـون النجـاح مضموًنا.
يمكننـا تعريـف االتصـال المؤسسـي عموًمـا بأنـه الممارسـات والسـبل التـي 
تتواصـل مـن خاللهـا أي مؤسسـة مـع شـركائها وفئاتهـا المسـتهدفة. وقـد 

يكـون هـذا االتصـال داخلًيـا أو خارجًيـا.
ويتمثـل االتصـال الداخلـي للمؤسسـة فـي البروتوكـول الـذي ينظـم عمليـة تبـادل 
المعلومات بين الموظفين واإلداريين واألقسام المختلفة في المؤسسة. ويوفر 
ذلك بيئة عمل صحية للموظفين ويسهل عملهم ويعزز التعاون فيما بينهم، كما 
أن هذا النوع من التواصل ُيعّرفهم برؤية المؤسسة وأهدافها، مما يجعلهم أكثر 

تفاعاًل ويمنحهم شعوًرا بأنهم بالفعل شركاء في أي نجاح تحققه المؤسسة. 
أمـا االتصـال الخارجـي فيكـون مـع أشـخاص وكيانـات خـارج المؤسسـة مثـل 
اإلعالم والجهات الحكومية والمستثمرين والعمالء والجمهور وغيرهم من 

الشـركاء واألطـراف.
تتبـع المؤسسـات اسـتراتيجيات تواصـل متعـددة تختلـف بحسـب الجمهـور 
الذي تستهدفه. فعلى سبيل المثال، هناك التواصل الكتابي، ككتابة التقارير 
الداخلية والخارجية للمؤسسة وتقديمها للمعنيين؛ والتواصل اللفظي، مثل 
اللفظـي، مثـل عـرض  غيـر  والتواصـل  المقابـالت؛  وإجـراء  االجتماعـات  عقـد 

الصـور والرسـومات التوضيحيـة والبيانيـة.
ويختلـف الهيـكل التنظيمـي لقسـم االتصـال مـن مؤسسـة ألخـرى، خاصـة عندمـا 
يتعلـق األمـر باالتصـال الخارجـي، والـذي قـد يشـمل فـي بعـض األحيـان أقسـاًما 
وإدارات فرعيـة مثـل العالقـات اإلعالميـة واالتصال التسـويقي والعالقات العامة. 
ولكن يبقى الغرض من االتصال الخارجي بشكل عام واحد، وهو تبادل المعلومات 
مـن أجـل بنـاء هويـة المؤسسـة وتعزيـز سـمعتها بيـن الجماهيـر المسـتهدفة وزيـادة 

الوعـي بعالمتهـا التجاريـة وتكويـن صـورة إيجابيـة عنهـا أمـام الشـركاء الخارجييـن. 
ولتوضيح الصورة أكثر، نأخذ على سبيل المثال العالقات اإلعالمية والتي ُتعنى 
بالتواصـل مـع وسـائل اإلعـالم والعمـل علـى ضمـان نقلهـا رسـالة المؤسسـة 
بصـورة إيجابيـة وبمصداقيـة. أمـا االتصـاالت التسـويقية، والتـي غالًبـا مـا تكـون 
الحالييـن  العمـالء  التأثيـر علـى  التسـويق، فالهـدف منهـا  مـن اختصـاص قسـم 
والمحتمليـن لزيـادة الطلـب علـى منتجـات أو خدمـات المؤسسـة. فـي حيـن تركـز 

العالقـات العامـة بشـكل أساسـي علـى تعزيـز الروابـط بين المؤسسـة والجمهور.
وهنـاك عالقـة قويـة بيـن االتصـال واإلعـالم، فاألخيـر نـوع مـن أنـواع االتصال 
كذلـك ولكـن مـع مجموعـة كبيـرة مـن الجمهـور، ولذلـك يعـرف فـي بعـض 

األوقـات بــ "االتصـال الجماهيـري".
إن صياغـة الرسـالة الصحيحـة هـي مفتـاح تحقيـق االتصـال ألهدافـه وأثـره 
المنشـود. وتختلـف رسـائل االتصـال بحسـب الجمهـور المسـتهدف والغـرض 
منهـا وكذلـك وسـيلة التواصـل التـي قـد تكـون بياًنـا صحفًيـا أو منشـوًرا عبـر 
وسـائل التواصـل االجتماعـي أو تقريـًرا أو عرًضـا تقديمًيـا أو مؤتمـًرا صحفًيـا أو 

اجتماًعـا أو رسـالة قصيـرة أو مكالمـة هاتفيـة.
وتتضمـن مسـؤوليات أخصائـي االتصـال مهـام مثـل التواصـل مـع مختلـف 
الشـركاء مـن وسـائل إعـالم ومؤسسـات حكوميـة وجهـات تنظيميـة، وإنتـاج 
المحتـوى مثـل البيانـات الصحفيـة والخطابـات والعـروض التقديميـة ورسـائل 
وضـع  عليـه  يكـون  فقـد  اإلداري  المسـتوى  علـى  أمـا  اإللكترونـي.  البريـد 
حمـالت  وتخطيـط  الداخلـي،  االتصـال  وبروتوكـوالت  االتصـال  اسـتراتيجية 
االتصـال، ووضـع خطـة مسـبقة لالتصـال فـي حـال حـدوث أزمـات، وتوزيـع 
المهـام علـى فريـق العمـل وتدريبـه واإلشـراف عليه، وإعـداد مختلف التقارير.
يبدو مسـتقبل العمل في مجال االتصال مبشـًرا إلى حد كبير، حيث أصبحت 
معظـم المؤسسـات والشـركات أكثـر تفهًمـا ألهميـة امتـالك اسـتراتيجيات 
اتصـال ذات كفـاءة عاليـة. كمـا أن دراسـة هـذا المجـال ال تمنحـك فقـط فرصة 
العمـل فـي أقسـام االتصـال المؤسسـي، فهـي تفتـح لـك أيًضـا آفـاق العمـل 
فـي مجـاالت مثـل العالقـات العامـة والتسـويق والصحافـة واإلعالم. المهم 
هو أن تستكشف بنفسك كل مجال من خالل القراءة، والتحدث مع أصحاب 
الخبـرة، والبحـث عـن فـرص للتدريـب، ثـم تحـدد بعـد ذلـك مـا يناسـب مهاراتك 

وإمكاناتـك، ومـا تشـعر بشـغف نحوه.
يجـب أن تعلـم أن االتصـال مجـال ممتـع ومثيـر، ولكنـه بالطبـع ال يخلـو مـن 
التحديات شـأنه شـأن أي مجال آخر. ويسـتقطب هذا المجال أصحاب المهارات 
اإلبداعيـة خاصـة مهـارات الكتابـة ألنهـا أسـاس أي رسـالة أو محتـوى سـيتم 
صياغتـه، وكلمـا كنـت أكثـر تمكًنـا مـن اللغـة وامتلكـت مهـارات السـرد، كانـت 
تكـون لديـك  أن  ُيفضـل  تميـًزا  أكثـر  تكـون  فـرص نجاحـك فيـه أفضـل. ولكـي 
مهـارات تواصـل جيـدة وقـدرة علـى إدارة الوقـت بكفـاءة. وسـتحتاج أيًضـا فـي 
أحيان كثيرة للعمل تحت الضغط إلنهاء مهام عملك وفق المواعيد النهائية.

كنـــت أرغـــب في العمـــل باإلعالم منـــذ أن كنـــت طالًبا في المدرســـة، 
خاصـــة فـــي مجال الرياضـــة، ولكن عنـــد مرحلة الدراســـة الجامعيـــة اخترت 
دراســـة إدارة األعمـــال ألنها كانت مـــن التخصصات المطلوبة في ســـوق 
العمـــل خـــالل فتـــرة التســـعينيات. وعلى الرغـــم من ذلك لم أنـــس حلمي 
تأســـيس منتـــدى  أبـــًدا، واشـــتركت مـــع مجموعـــة مـــن أصدقائـــي فـــي 
العنابـــي، الـــذي أصبـــح مـــن أبـــرز المواقـــع الرياضيـــة فـــي قطر. فقـــد كان 
بمثابـــة  األوقـــات  تلـــك  فـــي  وكانـــت  حينهـــا  كبيـــرة  شـــعبية  للمنتديـــات 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي. في أحيـــان كثيرة، كنـــا ننفرد بأخبـــار حصرية 

قبـــل أن ُتنشـــر فـــي الصحف. 

بعـــد تخرجـــي مـــن كليـــة التجـــارة فـــي جامعـــة قطـــر بدرجـــة البكالوريـــوس 
فـــي إدارة األعمـــال، عملـــت فـــي بورصـــة قطـــر كوســـيط، ولكننـــي كنـــت 
المهنـــي وااللتحـــاق بمهنـــة متعلقـــة  لتغييـــر مســـاري  أنتظـــر أي فرصـــة 
باإلعـــالم أو االتصـــال أو التســـويق، حتـــى الحت لـــي الفرصة بعـــد عامين 
فـــي شـــركة أمـــالك للتمويـــل. مـــن هنـــاك بـــدأت مســـيرتي فـــي مجـــال 
االتصـــال، واكتســـبت الحًقـــا المزيـــد مـــن الخبـــرات فـــي العالقـــات العامة 
والعالقـــات اإلعالميـــة والتســـويق من خـــالل العمل في شـــركة بروة، ثم 
فـــي مؤسســـة دوري نجـــوم قطـــر التـــي قضيـــت فيهـــا 11 عاًمـــا، قبل أن 
أنتقـــل للعمـــل فـــي مركـــز رعاية األيتـــام "دريمـــة" كمديـــر إلدارة الخدمات 
االجتماعيـــة. وقـــد انتدبـــت خـــالل الفتـــرة الحاليـــة لدعـــم فريـــق االتصـــال 

فـــي اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث.

يبـــذل فريـــق العمـــل فـــي قســـم االتصـــال جهـــوًدا كبيـــرة من أجـــل إظهار 
الصـــورة الحقيقيـــة لـــكأس العالـــم FIFA قطـــر TM2022 وتســـليط الضـــوء 
منـــذ  واإلرث  للمشـــاريع  العليـــا  اللجنـــة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  علـــى 

حصـــول دولـــة قطـــر علـــى حقـــوق اســـتضافة البطولـــة.

يرتكـــز عملـــي حول العالقـــات اإلعالمية، فهي تشـــكل جزًءا مهًمـــا للغاية 
مـــن عمـــل قســـم االتصـــال، وبدونهـــا لـــن يتمكـــن معظـــم الجمهـــور مـــن 
الحصـــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بالبطولة. نجحنا فـــي بناء عالقات 
وثيقـــة ومثمـــرة مـــع وســـائل اإلعـــالم المحليـــة والعربية، وســـاعدنا ذلك 

فـــي إيصـــال رســـالتنا إلـــى المالييـــن مـــن محبـــي كـــرة القـــدم، ســـواء عبـــر 
اإلعـــالم التقليـــدي أو مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل االجتماعي.

والملتقيـــات  والفعاليـــات  المؤتمـــرات  مـــن  العديـــد  فـــي  شـــاركنا  كمـــا 
داخـــل دولـــة قطر وخارجهـــا، والتقينـــا خاللها بشـــخصيات إعالميـــة رائعة، 
وحرصنـــا كذلـــك علـــى زيـــارة دول عربية عديـــدة لنلتقـــي بممثلي وســـائل 
اإلعـــالم بمختلـــف أنواعهـــا ونقدم لهـــم صـــورة متكاملة عما يتـــم إنجازه 
مـــن أجـــل اســـتضافة هـــذا الحـــدث التاريخـــي وتأثيـــره اإليجابي علـــى حياة 

لناس.  ا

مـــا أحبـــه فـــي مجـــال العالقـــات اإلعالميـــة هـــو أنـــه يتيـــح لنـــا باســـتمرار 
التعـــرف على أناس جديدة نســـتمع القتراحاتهم ونســـتفيد مـــن خبراتهم.

تعلمـــت مـــن خـــالل رحلتـــي المهنيـــة أن كل تجربـــة ســـتخوضها وكل عمل 
ســـتقوم بـــه ســـيعود عليـــك بالفائـــدة عاجـــاًل أم آجـــاًل، ولكـــن المهـــم أن 
تكـــون منفتًحـــا علـــى التعلـــم دوًمـــا، وأال تخـــاف مـــن التغييـــر مـــا دمـــت 
مؤمًنـــا أنـــه األصلـــح لـــك وتمتلـــك الشـــغف الكافـــي نحـــو مـــا تصبـــو إليه. 

أنصـــح الطـــالب بالتفكيـــر جدًيـــا فـــي خـــوض مســـيرة مهنيـــة فـــي مجـــال 
االتصـــال، فهـــو مجـــال يـــزداد االهتمـــام بـــه عاًما تلـــو اآلخر، وهـــو ال يقل 
أهميـــة عـــن التخصصـــات الفنيـــة واإلداريـــة األخـــرى فـــي أي مؤسســـة. 
االتصـــال جـــزء ال يتجـــزأ مـــن نجاح أي مشـــروع، وبدونـــه لن يعـــرف أحد ما 
يتـــم إنجـــازه. إذا اخترت العمـــل في هذا المجال يجـــب أن تعلم أنك تحمل 

علـــى عاتقـــك مســـؤولية كبيـــرة تحتـــاج منـــك االلتـــزام والعمـــل الجاد. 

مـــن الصعـــب وصـــف مـــدى فخـــري واعتـــزازي بكوني عضـــًوا فـــي الفريق 
المســـؤول عـــن تنظيـــم كأس العالـــم. عندمـــا تشـــاهد فريـــق العمـــل في 
اللجنـــة ســـتلحظ شـــغًفا ال مثيـــل لـــه، فالجميـــع يحـــب عملـــه والعديد منا 
يعمـــل كل أيـــام األســـبوع بـــال توقف. نشـــعر بســـعادة غامـــرة عندما نرى 
مـــدى تفاعـــل إخواننـــا مـــن جميع الـــدول العربية وســـعادتهم باســـتضافة 
دولـــة قطـــر للبطولـــة. يضاعـــف ذلك مـــن حماســـنا ويجعلنا أكثـــر تصميًما 

علـــى تنظيـــم كأس عالـــم ال مثيـــل لـــه، لكـــي نكون علـــى الوعد.

يعد برنامج بكالوريوس اإلعالم الذي تقدمه كلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر من البرامج المتميزة لدراسة 
علوم االتصال الجماهيري.

 محمد راشد الخنجي 
مدير اإلعالم المحلي واإلقليمي  

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
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ستكون   ،TM2022 قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  خالل 
المدينة التعليمية في مؤسسة قطر ساحًة فريدًة من نوعها يلتقي فيها 
العالم أجمع لحضور المباريات في استاد المدينة التعليمية واالستمتاع 
تتويًجا لجهود سنوات  المبهرة. وسيأتي ذلك  الفعاليات  بمجموعة من 
أجل ضمان  واإلرث من  للمشاريع  العليا  اللجنة  الشراكة مع  طويلة من 
نسخة  أي  عن  مختلفة  مشجعين  تجربة  وخلق  للبطولة  ناجح  تنظيم 
سابقة. ولكن األمر ال يقتصر على ما سبق، فمنذ المراحل األولى لبناء 
ملف دولة قطر الستضافة الحدث التاريخي، كان لمؤسسة قطر دور بارز 

في تسليط الضوء على ما ستحدثه استضافة البطولة من تأثير إيجابي 
على المجتمع القطري. 

إرث  مديرة  شاالت،  ألكسندرا  السيدة  مع  تحدثنا  خاص،  لقاء  خالل 
بين مؤسسة قطر  التعاون  أوجه  عن  العالم في مؤسسة قطر،  كأس 
بناء  أجل  من  قطر  مؤسسة  وجهود  واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة 
إرث للمونديال ال يستفيد منه طالب مؤسسة قطر والمجتمع المحلي 
التعليمية  المدينة  تحضيرات  آخر  إلى  باإلضافة  أجمع،  العالم  بل  فقط، 

الستضافة الحدث. 

مقابلة مع 

ألكسندرا شاالت
مديرة إرث كأس العالم في 

مؤسسة قطر

ما هو دور مؤسسة قطر في بناء إرث بطولة كأس العالم؟
فيمــا يتعّلــق بــاإلرث، تتبــع مؤسســة قطــر نهًجــا ذا شــقين؛ فهــي أواًل تدعــم 
جهــود اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث فــي ســعيها لخلــق إرث طويــل األمــد 
بعــد البطولــة يفيــد دولــة قطــر، ويتماشــى فــي الوقــت ذاتــه مــع القيــم 
اســتثمار  علــى  فيقــوم  الثانــي  الشــق  أمــا  قطــر.  تتبناهــا مؤسســة  التــي 
الفرصــة التــي تتيحهــا لنــا اســتضافة البطولــة بــأن نحقــق أهــداف مؤسســة 
قطــر فــي مجــاالت مثــل التعليــم، والتقــدم االجتماعــي، والصحــة، ورفــاه 

اإلنســان والمجتمــع.

كيــف ســتضمن مؤسســة قطــر تحقيــق أكبــر اســتفادة مــن 
الحــدث علــى الصعيــد الداخلــي؟ 

شــؤون  مــن  وغيــره  الشــأن  بهــذا  ُيعنــى  فريًقــا  قطــر  مؤسســة  شــكلت 
مــن  نخبــة  الفريــق  ويضــم  قطــر،  بمؤسســة  المرتبطــة  األخــرى  البطولــة 
والتواصــل  فــي مجــاالت مثــل االســتدامة، واإلرث، والفعاليــات،  الخبــراء 
المؤسســي. وقــد عمــل خبراؤنــا خــالل الســنتين الماضيتيــن علــى تنظيــم 
مختلــف الفعاليــات واألنشــطة ضمــن المدينــة التعليميــة، وذلــك بهــدف 
مظلــة  تحــت  المنضويــة  الكيانــات  وكل  مجتمعنــا  أفــراد  كافــة  تشــجيع 
مؤسســة قطــر علــى االنخــراط والتفاعــل مــع بطولــة كأس العالــم، حيــث 
ــا  شــجعناهم علــى المشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة والفعاليــات، وعملن
علــى تعريفهــم بالثقافــة المحّليــة، وتوعيتهــم بشــؤون الصحــة والســالمة. 

كيــف ســتتمّيز الفعاليــات واألنشــطة التــي تقّدمهــا مؤسســة 
قطــر عــن نظيراتهــا فــي أماكــن أخــرى؟

خــالل  التعليميــة  المدينــة  حــول  األنشــطة  مــن  العديــد  إلجــراء  نخطــط 
كأس العالــم. وكمــا اعتدنــا مــن تجــارب ســابقة ألحــداث نظمتهــا الفيفــا، 
ككأس العالــم لألنديــة وكأس العــرب، لــن نقــّدم للمشــجعين تجربــة مذهلــة 
ــا تجربــة ال  فحســب، بــل ســنحرص علــى أن تكــون مشــاركتهم فــي فعالياتن
تنســى. فهدفنــا األول عنــد التخطيــط لهــذه الفعاليــات هــو أن نتــرك بصًمــة 
إيجابًيــة وإرًثــا مســتداًما لمجتمعنــا فــي المؤسســة، وللمجتمــع القطــري 

والعالمــي ككل.

هل لمس كأس العالم حياة طاّلب مؤسسة قطر؟
فرًصــا  لطاّلبنــا  العالــم  كأس  اســتضافة  تحضيــرات  أتاحــت  فقــد  بالطبــع، 
عديــًدة للتعّلــم ومراكمــة الخبــرات. كمــا اســتضفنا فعاليــات عــّدة كمهرجــان 
"الجيــل المبهــر" الســنوي، وكأس العالــم لألطفــال، وغيرهــا، والتــي تعتمــد 

علــى الشــغف بكــرة القــدم بوصفهــا جســًرا يربطنــا بجيــل الشــباب ويســاعدنا 
ــا باهــًرا بيــن  علــى تعليمهــم وتثقيفهــم. وقــد القــت هــذه الفعاليــات نجاًح
مــن  تعّلمــوا  حيــث  والعبيــن،  كمتطوعيــن  فيهــا  شــاركوا  الذيــن  طاّلبنــا 
بعضهــم البعــض، وشــاركوا فــي برامــج التبــادل الثقافــي، وتعاونــوا فــي 

مشــاريع مشــتركة عديــدة.

أتحنــا كذلــك لطاّلبنــا فرصــة اإلســهام فــي الجوانــب المرتبطــة بالفنــون 
ضمــن تحضيــرات كأس العالــم، حيــث تعاوّنــا مــع جامعــة فرجينيــا كومنولــث 
لتقديــم  خليفــة  بــن  حمــد  وجامعــة  قطــر  فــي  التصميــم  فنــون  كليــة 
معروضــات فنيــة فريــدة صنعهــا طاّلبنــا، ســنعرضها خــالل كأس العالــم لــكّل 
المشــجعين عنــد زيارتهــم للمدينــة التعليميــة ليــروا إنجــازات طاّلبنــا ويتعّرفــوا 
أكثــر علــى جامعاتنــا. وعــالوة علــى ذلــك، عمــل فريــق مــن طــالب جامعــة 
فرجينيــا كومنولــث كليــة فنــون التصميــم فــي قطــر علــى تصميــم زي رياضي 
نســائي، فــكان المشــروع فرصــة رائعــة تبــرز مواهبهــم وتكســبهم خبــرات 

مفيــدة.

ــرات  ــرة مــن المشــاركة فــي تحضي ــِت عــن اكتســاب الخب تحّدث
برنامــج  مــن  قطــر  مؤسســة  اســتفادت  هــل  العالــم،  كأس 

2022؟ العالــم  لــكأس  المتطّوعيــن 
بــكل تأكيــد. يضطلــع طاّلبنــا وغيرهــم مــن أعضــاء مؤسســتنا بــأدوار مهّمــة 
تطوعًيــا  برنامًجــا  أطلقنــا  فقــد  العالــم.  لــكأس  المتطّوعيــن  برنامــج  فــي 
خاًصــا بالطــالب يضــم أكثــر مــن 500 طالــٍب مــدرب علــى األمــور التــي تخــص 
االســتدامة، والشــمولية، والصحــة والســالمة، واللغــة العربيــة. وسينتشــر 
المتطوعــون فــي كافــة أرجــاء المناطــق التــي ســيتواجد فيهــا المشــجعون 
حــول اســتاد المدينــة التعليميــة ومرافقهــا ليســاعدوا الــزّوار ويثّقفوهــم 
بشــأن المواضيــع التــي تدربــوا عليهــا. وقــد جّربنــا برنامجنــا التطّوعــي هــذا 
العــرب، إال أن نســخته  العالــم لألنديــة وكأس  ســابًقا بنجــاح خــالل كأس 
مــن  أطقًمــا  وســتضّم  األكبــر،  ســتكون  العالــم  لــكأس  المعــّدة  الحاليــة 
متطّوعــي "تيســير الوصــول" الذيــن دّربناهــم مــن أجــل مســاعدة المشــجعين 
مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــة فــي فعاليــات المدينــة التعليميــة، وتيســير 
تجربتهــم فــي حضــور كأس العالــم، حّتــى نضمــن أن تكــون هــذه النســخة مــن 
ــا للوصــول الُميّســر لُمشــجعيها فــي  ــر شــموليًة وضماًن ــة هــي األكث البطول

تاريــخ بطــوالت كأس العالــم لكــرة القــدم. 
بتعريف  الذي سُيعنى  الثقافي  التطّوع  برنامج  أطلقنا  ذلك،  وفضاًل عن 
بتاريخ دولة قطر وتراثها وثقافتها، حتى يكونوا مؤهلين لنقل ما  طاّلبنا 
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والفعاليات  البرامج  من  مجموعة  قطر  مؤسسة  تقدم 
الشيقة التي ُتقام في المدينة التعليمية قبل وخالل بطولة 
المعلومات  بعض  إليكم   .TM2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

عما يمكنكم حضوره منها خالل شهري نوفمبر وديسمبر:

الساحرة المستديرة 
٣ أغسطس – ١٢ نوفمبر 

مجلس اإلعالم في جامعة نورثوسترن في قطر
يتناول معرض الساحرة المستديرة األدوار التي تؤديها وسائل اإلعالم عند 
إيصال مجريات كرة القدم إلى العالم. ويرافق المعرض إصدار ملون باللغتين 

العربية واإلنجليزية، ومجموعة من البرامج الحوارية، وفيلم سينمائي.

ريشة: المعرض الفني ألعمال األطفال
٣ أكتوبر – ٣١ ديسمبر 

مكتبة قطر الوطنية
تنظم مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وفي إطار 
وجنوب  أفريقيا  وشمال  األوسط  )قطر-الشرق  الثقافي  العام  فعاليات 
"نرحب  شعار  تحت  "ريشة"  األطفال  ألعمال  الفني  المعرض   )2022 آسيا 
بالعالم في قطر 2022"، وذلك بهدف التعريف بمجهودات دولة قطر في 
أنشأتها الستضافة هذه  التي  المالعب  العالم من خالل  لكأس  التحضير 
بين األحداث  الربط  المهمة، ولمساعدة األطفال على  العالمية  الفعالية 
المعاصرة ومواكبتها باستخدام الفنون ومن خالل توظيف وسائل اإلنماء 

اإلبداعي والثقافي.

معرض "جووولز"
١6 نوفمبر – ١٠ ديسمبر 

فنون  كلية  كومنولث  فرجينيا  )جامعة  جماليات  مبنى 
التصميم في قطر(

تجارب  FIFA قطر TM2022 من خالل  العالم  أثر كأس  يستعرض "جووولز" 
تجاربهم  عن  المعرض  في  المشاركون  يحكي  فيه.  شاركوا  الذين  الناس 
الرقمي  كالتصوير  متعددة،  مواد  خالل  من  العالم  كأس  في  الشخصية 

وغير الرقمي، والفيديو، والعروض المفتوحة للعامة، والكتابة.

الهدف 2022 ومهرجان الجيل المبهر 2022
١6-٢١ نوفمبر 

المدينة التعليمية
الهدف 22 هو برنامج التبادل الطالبي األول من نوعه الذي يتم تنظيمه 
تزامًنا مع استضافة كأس العالم. وقد ُصمم هذا البرنامج المدرسي الذي 
 2022 قطر  لمونديال  مستدام  إرث  ترك  تضمن  بصورة  كامل  لعام  يمتد 
المبهر  الجيل  مهرجان  سيجمع  حين  في  االجتماعية.  المسؤولية  يجسد 
الشباب المستفيدين من البرنامج من جميع أنحاء العالم للتعارف وتبادل 
الخبرات ولعب كرة القدم، إلى جانب اكتساب خبرة في التطبيقات العملية 

للرياضة في تطوير التعليم عبر ورش العمل ونشاطات أخرى. 

تجربة المشجعين في المدينة التعليمية
٢٢ نوفمبر – 9 ديسمبر 

المدينة التعليمية 
المدينة  في  ستنظم  التي  المباريات  لمشاهدة  الزوار  توافد  خالل 
ليعرفهم  بالحياة،  النابض  التعليمية، سيرحب بهم مجتمع مؤسسة قطر 
أفكاًرا  ويشاركهم  الشيقة،  الفعاليات  إلى  ويرشدهم  العربية،  بالثقافة 
رئيسة عن رسالة المدينة التعليمية ومؤسسة قطر. ُتنظم فعاليات "تجربة 
التعليمية" في األيام التي تقام فيها المباريات،  المشجعين في المدينة 

وهي كالتالي: 22 و 24 و 26 و 28 و 30 نوفمبر – 2 و 6 و 9 ديسمبر.

مهرجان دريشة للفنون األدائية
١١ – ١7 ديسمبر

حديقة األكسجين 
يتضمـــن المهرجـــان عروًضـــا أدائيـــة وموســـيقية وشـــعرية وعلميـــة، وهـــو 
يهـــدف فـــي رؤيتـــه طويلـــة المـــدى إلـــى جعـــل المدينـــة التعليميـــة مركـــًزا 
مـــن  التعليميـــة  المدينـــة  زوار  وســـيتمكن  العربيـــة.  والفنـــون  للثقافـــة 
االســـتمتاع مـــن خاللـــه بعـــروض مختلفة تقـــام على منصـــات منصوبة في 

مختلـــف أرجـــاء المدينـــة التعليميـــة.

تعلموه إلى المشجعين الزائرين عبر جوالت تثقيفية في المواقع التراثية 
العربية  اللغة  على  يعّرفوهم  وأن  التعليمية،  المدينة  ضمن  والثقافية 
بعد  الجوالت حّتى  لدولة قطر. ونخطط ألن تستمّر هذه  الزاخر  والتاريخ 

انقضاء فعالّيات البطولة.
نسهم من خالل جهودنا هذه في وضع استراتيجية وطنية للتطوع، وبناء 
ودعم  المحلي،  المجتمع  في  وممارسته  التطوعي  العمل  ترسخ  ثقافة 
مساعي اللجنة العليا للمشاريع واإلرث لتحويل برنامج المتطّوعين لكأس 
العالم إلى منّصة شاملة تضم كل الكيانات المعنية بشؤون التطوع على 

المستوى الوطني.

هــل تعمــل مؤسســة قطــر علــى اســتثمار فعاليــات التحضيــر 
لــكأس العالــم فــي الترويــج لمهــٍن معّينــة؟

نحـــاول باســـتمرار اســـتثمار جـــو اإلثـــارة الـــذي يحيـــط ببطولـــة كأس العالـــم 
لتحســـين الفـــرص الموجـــودة، وخلـــق المزيـــد مـــن االهتمـــام فـــي دراســـة 
مجـــاالت العلـــوم، والتكنولوجيـــا، والهندســـة، والرياضيـــات. نتعـــاون حالًيـــا 
مـــع شـــركة كونوكو فيليبس بشـــأن برنامج لتعليم االختـــراع واالبتكار، يتيح 
للطـــاّلب واألطفـــال بمختلـــف أعمارهم أن يـــزوروا حديقة األكســـجين في 
المدينـــة التعليميـــة لينخرطـــوا في بيئـــة تعليمية تفاعلية فريـــدة من نوعها 
علـــى مســـتوى دولة قطـــر، تقّدم لهـــم ورش عمل في االختـــراع واالبتكار 
فـــي مجـــاالت العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات، وبمواضيـــع 

تتعلـــق بكـــرة القدم.

يوجــد الكثيــر مــن التركيــز علــى كــرة قــدم الســيدات فــي برامــج 
مؤسســة قطــر، هــل يمكنــك إخبارنــا المزيــد عــن ذلــك؟

ــده اســتضافة بطولــة كأس  نعــم، نعمــل علــى اســتثمار الشــغف الــذي توّل
العالم في تمكين الســيدات والفتيات وتحســين فرصهّن في ممارســة كرة 
القــدم داخــل دولــة قطــر. لقــد حّققنــا ذلــك بالفعــل عبــر برامــج ومبــادرات 
المدينــة التعليميــة، ونحــن نعمــل حالًيــا بالتعــاون مــع مؤسســات أخــرى فــي 
قطــر علــى وضــع اســتراتيجية رياضيــة وطنيــة متكاملــة للســيدات والفتيــات 
والمســبقة  النمطيــة  النظــرة  وتغّيــر  الرياضــة،  هــذه  ممارســة  لهــّن  تتيــح 
عموًمــا. والمنطقــة  الدولــة  فــي  والفتيــات  الســيدات  عــن   المأخــوذة 

بطولــة  عقــب  التعليميــة  المدينــة  الســتاد  ســيحدث  مــاذا 
العالــم؟ كأس 

إلـــى مركـــٍز ثقافـــي وتعليمـــي يســـتضيف برامجنـــا المجتمعيـــة  ســـنحوله 
وأنشـــطتنا التدريبيـــة، نعّلـــم فيـــه طالباتنـــا مـــن فتيـــات وســـّيدات الرياضـــة، 

والشـــمولّية، ومبـــادئ الصحـــة والســـالمة.

هل تهدفون عبر مشاريعكم ألن تتركوا بصمًة عالمّية؟
ســـُتحدث معظـــم برامجنـــا ومشـــاريعنا بطريقـــة أو بأخـــرى تأثيـــًرا عالمًيـــا. 
التـــي  مبادراتنـــا  أحـــد  هـــو  "جووولـــز"  معـــرض  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
تســـتهدف مباشـــرًة جمهـــوًرا عالمًيـــا، ويشـــارك فيـــه رواة القصـــص مـــن 
جميـــع أنحـــاء قطـــر ومـــن مختلـــف الجنســـيات والثقافـــات ليحكـــوا للعالـــم 
ــرة القـــدم، والمجتمـــع، والثقافـــة، وعـــن  ــًة عـــن كـ ــا شـــخصيًة ملهمـ قصًصـ
رحلتهـــم مـــع كأس العالـــم مـــن منظورهـــم الشـــخصي. وســـيتم عـــرض هـــذه 
القصـــص فـــي معـــارض لجماهيـــر كأس العالـــم، يتبعهـــا ذهابهـــم فـــي جولـــة 
عالميـــة ســـتكون جـــزًءا مـــن فعاليـــات كأس العالـــم للســـيدات فـــي أســـتراليا 

ونيوزيلنـــدا العـــام المقبـــل.
كمـــا نشـــترك مـــع منظمـــة الفيفـــا أيًضـــا فـــي تطويـــر محتـــوى التطبيـــق 
اإللكترونـــي الخـــاص بهـــم، والـــذي سيكتســـب مـــن خاللـــه الشـــباب مـــن 
العالـــم المهـــارات الحياتيـــة المتنّوعـــة، وســـيطلعون علـــى  أنحـــاء  جميـــع 

موضوعـــات مهمـــة مثـــل االســـتدامة والشـــمولّية عبـــر كـــرة القـــدم.

كأس  خــالل  للطــاّلب  توجهينهــا  التــي  النصيحــة  هــي  مــا 
لــم؟ العا

أنصحهـــم بـــأن يعيشـــوا أجـــواء كأس العالـــم ويســـتمتعوا بهـــا إلـــى أقصـــى 
حـــد. لقـــد كان لـــي شـــرف المشـــاركة فـــي العديـــد مـــن بطـــوالت كأس 
لهـــا  مثيـــل  ال  تجربـــة  أنهـــا  لكـــم  أؤكـــد  أن  ويمكننـــي  الســـابقة،  العالـــم 
يجتمـــع فيهـــا النـــاس كمـــا لـــم يجتمعـــوا مـــن قبـــل وتقربهـــم مـــن بعضهـــم 
بعًضـــا. احضـــروا المباريـــات وشـــاركوا فـــي الفعاليـــات واألنشـــطة، واحرصـــوا 
علـــى زيـــارة المدينـــة التعليميـــة حيـــث ســـيكون لدينـــا الكثيـــر مـــن األنشـــطة 
الرياضيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة. كونـــوا جـــزًءا مـــن هـــذه البطولـــة وعيشـــوا 

ــا، وأعدكـــم أنهـــا ســـتكون مـــن أجمـــل أيـــام حياتكـــم. روح االحتفـــال فيهـ
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تعزيز مسارك المهني

تبــدو األمــور أوضــح أثنــاء المواقــف المختلفــة التــي تتعــرض لهــا فــي 
حياتــك وعملــك علــى مــدار اليــوم. فهنــاك بالطبــع قــرارات تحتــاج للمزيــد 
البالغــة  القــرارات  التأنــي والتفكيــر مقارنــة مــع غيرهــا، خاصــة تلــك  مــن 
األهميــة مثــل اختيــار مســارك الدراســي أو قبــول عــرض عمــل أو االنتقــال 

إلــى منــزل جديــد أو اختيــار شــريك حياتــك.

وفــي كثيــر مــن األحيــان قــد تجــد نفســك متــردًدا فــي اتخــاذ القــرار. والتــردد 
فــي  ومؤثــًرا  مهًمــا  القــرار  يكــون  عندمــا  خاصــة  الســيئ،  باألمــر  ليــس 
مســتقبلك، فمــن المفتــرض أنــه ســيدفعك للتأنــي والتفكيــر قبــل اتخــاذه. 

كيف تتخذ قرارات 
 أفضل وتتخلص

من التردد

بعــض  تــرى  ليســت مهمــة. فقــد  الصغيــرة  القــرارات  أن  يعنــي هــذا  ال 
ــر علــى المــدى الطويــل،  قراراتــك بســيطة، ولكنهــا فــي الواقــع ذات تأثي
الرياضــة أو  بيــن ممارســة  فاختيــار مــا تأكلــه يومًيــا مثــاًل أو مفاضلتــك 
الكســل، قــد يجنبــاك مشــاكل صحيــة مســتقبلية، بينمــا قــرار اســتذكار 
ــام التــي تســبق  ــأول ســيجنبك الضغــط العصبــي فــي األي دروســك أواًل ب

االختبــارات. 

تحــدث المشــكلة عندمــا يكــون هــذا التــردد مزمًنــا ويدفعــك فــي كل مــرة 
تحتــاج فيهــا التخــاذ قــرار إلــى تفكيــر مفــرط يســتنفذ وقتــك وطاقتــك 

ــة.  الذهني

إن عــدم القــدرة علــى حســم قراراتــك قــد يصبــح عائًقــا أمــام تطــورك، 
المســتوى  علــى  أيًضــا  بــل  الشــخصي،  المســتوى  علــى  فقــط  ليــس 
ــر ثقــًة  ــون أكث ــى اتخــاذ القــرارات يكون ــي. فاألشــخاص القــادرون عل المهن
وقــدرًة علــى تحديــد أهدافهــم وبنــاء العالقــات الناجحــة وتولــي المناصــب 
القياديــة، بينمــا الشــخص دائــم التــردد يكــون فــي الغالــب أقــل ثقــة بنفســه 
ويضيــع علــى نفســه فرًصــا للتطــور، كمــا قــد يكــون لذلــك أيًضــا تأثيــٌر علــى 

أدائــه فــي العمــل. 

بالطبــع هنــاك خيــارات ال بــد أن تســتبعدها بــدون الكثيــر مــن التفكيــر ألن 
نتائجهــا واضحــة دائًمــا، مثــل أي قــرار تعلــم أنــه ســيضر بصحتــك أو يتســبب 

فــي أذى للمجتمــع الــذي تعيــش فيــه. 

كمــا أن هنــاك خيــارات يجــب أال تضيــع الكثيــر مــن الوقــت وتســتهلك 
طاقتــك الذهنيــة مــن أجــل المفاضلــة بينهــا، خاصــة إذا كانــت متعلقــة 
بأمــور ثانويــة مثــل لــون القميــص الــذي ســترتديه أو المفاضلــة بيــن مكانين 
لقضــاء وقــت مــع أصدقائــك. ربمــا يكــون عــالج ذلــك تقليــل تلــك الخيــارات.

بارتــداء قميــص مــن نفــس  اشــتهر مــارك زوكربــرغ مؤســس فيســبوك 
اللــون كل يــوم عنــد ذهابــه إلــى العمــل حتــى يتخــذ أقــل عــدد مــن القــرارات 
يومًيــا فيمــا يخــص األمــور الثانويــة! قــد ُتفاجــأ أيًضــا إذا عرفــت أن أحــد 
الســبل التــي يتبعهــا البعــض للمفاضلــة بيــن خياريــن متســاويين – إذا كان 

ــا – هــو إجــراء قرعــة بعملــة معدنيــة! األمــر بالفعــل ثانوًي

اآلن بعــد أن عرفــت أهميــة أن تكــون أكثــر حســًما عنــد اتخــاذ القــرارات، 
خاصــة تلــك التــي قــد تؤثــر فــي مســتقبلك علــى المســتوى الشــخصي 
والمهنــي، ينبغــي أن تعلــم أن القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بتــأٍن وثقــة 
هــي مهــارة شــخصية مثــل أي مهــارة أخــرى بإمكانــك اكتســابها وتنميتهــا.

باختصــار، مفتــاح التخلــص مــن التــردد هــو أن تكــون فــي حالــة ذهنيــة جيــدة 
وأن تكــون قــادًرا علــى تقييــم الخيــارات المتاحــة أمامــك بموضوعيــة، وأن 
تتخــذ قراراتــك بعقالنيــة واســتقاللية وبنــاًء علــى معرفــة وعلــم، وأن تفكــر 
فــي األمــور بطريقــة إيجابيــة وتكــون علــى ثقــة مــن أنــك ســتنجح فــي 
إيجــاد حلــول مــن أجــل الوصــول ألهدافــك مهمــا كانــت نتائــج اختياراتــك. 

قــد يبــدو لــك كل ذلــك معقــًدا أو ربمــا ال تــرى نفســك قــادًرا علــى 
القــرار، ولكــن فــي  أن تبلــغ هــذا المســتوى مــن القــدرة علــى اتخــاذ 
ــة  الواقــع األمــر ليــس كذلــك. ســنقدم لــك مــن خــالل الصفحــات التالي
دليــاًل مبســًطا يعينــك علــى فهــم عمليــة اتخــاذ القــرار لديــك وتحســين 

مهاراتــك بهــذا الشــأن.

هل تعلم أنك تتخذ عشرات القرارات 
يومًيا؟ تفعل ذلك عندما تغادر الفراش في 
الصباح أو تذهب إلى المدرسة أو الجامعة 

أو تتناول طعامك. لقد فاضلت في كل 
مرة بين خيارين أو أكثر ولكنك قد ال تشعر 

باألمر ألنها أصبحت أفعااًل روتينية. 
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الظـــروف، عليـــك تقبلهـــا والنظر للجانـــب اإليجابـــي للموقف، مع 
العمـــل علـــى تغييرهـــا الحًقـــا إذا الحـــت لـــك الفرصة. فـــي النهاية 
إذا لـــم يكـــن هنـــاك أي إمكانيـــة لتغيير الظـــروف، ســـيكون عليك 
التأقلـــم معهـــا دون أن تتـــرك األفـــكار الســـلبية تســـيطر عليـــك. 
كمـــا ســـتحتاج لتغييـــر نظرتك لألمـــور وخفض توقعاتـــك مع وضع 

أهـــداف أكثـــر عقالنية. 

ما المطلوب منك قبل 
اتخاذ القرارات المهمة؟ 

انتبه لعواطفك 

قبـــل اتخاذ أي قرار مؤثر في مســـتقبلك أو حتى تقييم الخيارات 
المتاحـــة أمامـــك يجـــب أن تنتبه لحالتـــك العاطفيـــة وتأثيرها على 
قراراتـــك. ال تكـــن مندفًعا وتعتمـــد فقط على عاطفتـــك. ال تتخذ 
قـــراًرا وأنـــت فـــي حالة غضـــب مثـــاًل، فغالًبا مـــا يكون ذلـــك القرار 

األسوأ.
توقـــف والتقط أنفاســـك. انتظر لبعض الوقت قبـــل اتخاذ قرارك. 
أحـــد األســـاليب التي يمكنـــك تجربتها لمواجهة مشـــكلة التســـرع 
فـــي اتخـــاذ القرار وأنت تواجه مشـــاعر ســـلبية هي أن تتخـــذ القرار 
بالفعـــل ولكـــن تكتبـــه فقـــط علـــى ورقـــة دون تنفيذه، ثـــم تنتظر 
لليـــوم التالـــي وتفكـــر مجـــدًدا: هـــل كان القـــرار جيـــًدا؟ ســـتتفاجأ 
كيـــف يمكـــن ليـــوم واحد تهدأ فيه مشـــاعرك أن يغيـــر من نظرتك 

لألمور. 
عليـــك االنتبـــاه بنفس القـــدر أيًضا لمشـــاعرك اإليجابيـــة والتعامل 
معهـــا بأســـلوب مماثـــل. فمـــن الجيد أن تكـــون متحمًســـا لخيار ما 
ألن ذلـــك قـــد يدفعـــك لبـــذل المزيـــد من الجهـــد إلثبـــات نجاحك، 
ولكـــن إذا كان حماســـك مجـــرد مشـــاعر لحظيـــة فقـــد تتخـــذ قراًرا 

متســـرًعا وربمـــا تفقد شـــغفك الحًقا. 

تخلص من الضغوط العصبية 

التفكيـــر المفـــرط من أبرز أســـباب التردد في اتخـــاذ القرارات. في 
كتابـــه "توقـــف عـــن التفكيـــر المفرط" يـــرى الكاتـــب نيـــك ترينتون 
أن الضغـــوط العصبيـــة مـــن أبـــرز أســـباب التفكيـــر المفـــرط وينصح 
بالتخلـــص مـــن مســـببات هـــذه الضغـــوط أو علـــى األقـــل إدارتهـــا 
بشـــكل جيـــد مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى الحالـــة الذهنيـــة المناســـبة 
التي تســـتطيع خاللهـــا التفكير بوضوح. ويقتـــرح الكاتب األمريكي 
أســـاليب عديدة لترتيـــب أفـــكارك ومواجهة التفكيـــر المفرط مثل 
كتابـــة مذكراتـــك وتنظيـــم وقتـــك، إلـــى جانـــب ترتيـــب أولوياتـــك 

ووضـــع أهـــداف ذكية. 
كمـــا يـــرى ترينتـــون أن هنـــاك أربـــع طـــرق فقـــط للتعامـــل مـــع أي 
ضغـــط عصبي تواجهـــه خالل حياتـــك. األولى هي تجنـــب مصدره، 
فـــإذا لـــم يكن ذلـــك ممكًنا، يجـــب أن تعمـــل على تغييـــر الظروف 
لـــم تكـــن تمتلـــك القـــدرة علـــى تغييـــر تلـــك  لـــه. وإذا  المســـببة 

ضع أفكارك على الورق 

اســـتخدم ورقة وقلـــم أو أي تطبيق يوفر ســـبورة إلكترونية من 
أجـــل ترتيـــب أفـــكارك والربـــط بينهـــا. من شـــأن ذلك أن يســـاعدك 
علـــى رؤيـــة الصـــورة كاملة أو حتـــى الوصـــول ألفكار جديـــدة، كما 

أنـــه ســـيصفي ذهنـــك ويجعلك تـــرى األمـــور من زوايـــا مختلفة. 

ابتعد عن أي مشتتات 

احـــرص علـــى أن تكـــون البيئة المحيطـــة بك منظمـــة وخالية من 
أي شـــيء قد يشـــوش تفكيرك ويفقدك التركيز. ال تقيم خياراتك 
أو تتخـــذ قـــراًرا مصيرًيـــا مثـــاًل وأنـــت تشـــاهد مبـــاراة كرة قـــدم أو 

تتصفح وســـائل التواصـــل االجتماعي. 

ضع حًدا زمنًيا 

إذا كان عليـــك اتخـــاذ قـــرار مهـــم وأمامـــك وقـــت كاٍف للتفكير، 
فقـــد تميـــل للمماطلـــة واالنتظـــار حتـــى اللحظـــات األخيـــرة، وهو 
ما ســـيزيد مـــن الضغط العصبي عليـــك، وبالتالي ربمـــا تختار حينها 
الخيـــار غيـــر المناســـب. أحـــد الحلـــول لمواجهة ذلك هـــو وضع حد 
زمنـــي التخـــاذ القـــرار خاللـــه مع وضـــع خطـــة واضحة الســـتخدام 
الوقـــت المتـــاح فـــي تقييـــم خياراتك، حتـــى ال تضيعه فـــي القيام 

بأمـــور غيـــر مهمة. 
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االندفاع

أن تختـــار بـــدون تفكيـــر أو تخطيـــط أو علـــى األقـــل تقييـــم 
الخيـــارات المتاحـــة أمامـــك. 

المماطلة

أن تؤجـــل اتخـــاذ القـــرار لتجنب مواجهة مشـــكلة ما أو بســـبب 
الخـــوف من الفشـــل فـــي تحقيق ما تطمـــح إليه. 

االعتماد على حدسك

أن يكـــون لديك شـــعور داخلي بأن خيارا معينا هو األنســـب لك 
وتتخـــذ القرار بنـــاًء على ذلك فقط. 

االعتماد على عاطفتك

أن تترك عواطفك تتحكم في قراراتك. 

ترك قراراتك لغيرك

أن تعتمـــد على اآلخرين فـــي اتخاذ القـــرارات الخاصة بك 
عنك.  بداًل 

ترك أمورك للحظ

أن تتـــرك األمـــور للقـــدر دون القيام بأي شـــيء على أمل 
أن تكـــون محظوًظا. 

عدم تنظيم وقتك ومجهودك

أن تضيـــع معظـــم وقتـــك ومجهودك في مرحلـــة تحليل 
الخيـــارات المتاحة وتغمر نفســـك بمعلومـــات غير مفيدة 

ثـــم ال تجد الوقـــت الكافي لتقييمها بشـــكل جيد. 

التفكير في الكمال

أن تنتظـــر الظـــروف المثاليـــة التخـــاذ القـــرار، رغـــم علمك 
أنهـــا قـــد ال تتوفـــر أبًدا. 

القرار العقالني

ما أسباب التردد؟ 

تعرف على كل الخيارات المتاحة 
إذا كان الموقـــف الـــذي تحتـــاج التخـــاذ القرار بشـــأنه يتطلب فقـــط المفاضلة 
بيـــن خياريـــن، كأن تقبـــل عرض عمل أو ترفضـــه، فاألمر واضح. ولكـــن إذا كانت 
هنـــاك خيـــارات عديدة فعليك التأكد مـــن أنك قمت بالفعـــل بحصرها جميًعا. 

ال تســـتبعد أي خيارات خالل هـــذه المرحلة.

1٤

2
5
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فـــي البدايـــة، تواجه موقًفـــا يكون عليك خاللـــه اتخاذ 
قـــرار للمفاضلـــة بيـــن خياريـــن أو أكثـــر مـــن أجـــل حـــل 

مشـــكلة أو مواجهـــة تحـــٍد مـــا أو اقتنـــاص فرصـــة. 

 تتعـــرف على جميع الخيارات المتاحة لالســـتجابة لهذا 
الموقف.

 ُتقّيم كل خيار متاح أمامك.

إن خطوات اتخاذ أي قرار 
عقالني متشابهة إلى حد كبير. 

 تحدد خياًرا واحًدا وتشرع في تنفيذه.

 ُتقّيم نتائج قرارك بعد فترة محددةـ

تتخـــذ قـــراًرا جديًدا إما باالســـتمرار فيمـــا بدأته أو تعديل مســـارك أو 
اعتماد خيـــار مختلف.

الخطوة األولى نحو التخلص 
من التردد هي تحديد أسبابه.

ربمـــا تكـــون متـــردًدا فـــي اتخـــاذ قـــرار مـــا بســـبب عـــدم قدرتـــك علـــى رؤيـــة 
الخيـــارات بوضـــوح، إمـــا لنقـــص المعلومات المتاحـــة عنهم أو عـــدم امتالكك 

الخبـــرة الكافيـــة لتقييمهـــم. 

وفـــي أحيـــان كثيـــرة يكـــون الســـبب هـــو خوفـــك من عـــدم ســـير األمـــور كما 
خططـــت لهـــا فـــي المســـتقبل، ســـواء كان ذلـــك بســـبب ظـــروف خارجـــة عن 
ســـيطرتك أو قلـــة ثقتك في قدراتـــك وإمكانياتك. كما قد يكون الســـبب أن 

جميـــع الخيـــارات متســـاوية فـــي اإليجابيـــات أو حتى  في الســـلبيات.

تجنب التـالي عنــد اتخــــاذ أي قــــرار

قبل أن تبدأ عملية التقييم ال بد 
أن تحدد كل الخيارات المتاحة.
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نصل اآلن للخطوة األهم، فرغم تحديد الخيارات المتاحة أمامك 
في  يكون  والسبب  خيار،  من  أكثر  بين  حائًرا  تظل  قد  وتقييمها، 
المأمولة  النتائج  لتحقيق  قرارك  يؤدي  أال  من  خوفك  هو  الغالب 
أو لضعف ثقتك في  المستقبل لظروف خارجة عن سيطرتك  في 

قدراتك بسبب إخفاقك في السابق.  

كيف يمكنك أن تتعامل مع هذا األمر؟ الحل يكمن في تغيير أسلوب 
تفكيرك والنظر لألمور بطريقة مختلفة. عليك أن تعمل وأنت تتوقع 

النجاح وال تفكر في الفشل. إذا نجحت في ذلك ستتفاجأ من تأثيره 
في قدرتك على اتخاذ القرارات! 

الدائم فيما حدث في  والتفكير  بالمستقبل  التحكم  الرغبة في  إن 
الماضي يبقيانك محاصًرا داخل دائرة التفكير المفرط. 

اتخذ قرارك وابذل قصارى جهدك لتحقيق ما تصبو إليه، ولكن اعلم 
يمكنك  ال  سيطرتك.  عن  خارجة  بأمور  يتأثر  قد  له  خططت  ما  أن 

تقييم الخيارات

عقلية النجاح

ينبغـــي أن تكـــون لديـــك خطـــة لتقييـــم خياراتـــك خـــالل مـــدة زمنيـــة 
محـــددة حتـــى ال تماطـــل. 

قبـــل أن تبـــدأ فـــي تقييـــم الخيـــارات المتاحة أمامـــك من المفتـــرض أنك 
تعـــرف جيـــًدا مـــا هـــي أولوياتـــك وقيمـــك، وأنـــك قـــد حـــددت بالفعـــل 
أهدافـــك الشـــخصية والمهنيـــة. اســـتبعد منـــذ البدايـــة أي خيـــارات ال 

تتوافـــق معهـــم حتـــى ال تضيـــع وقتـــك.  

الخطـــوة األولـــى لتقييم خياراتـــك هي جمع كافـــة المعلومات الممكنة 
عـــن كل منهـــا. كلمـــا علمت أكثـــر، كلما كنت أكثـــر ثقة عند اتخـــاذ القرار، 
ولكـــن من األفضـــل أن تحدد المعلومـــات التي تريد الوصـــول إليها حتى 
ال تضيـــع وقتـــك أو تجمع كميـــات هائلة من المعلومـــات ال طائل منها. 

خـــالل تقييـــم كل خيـــار هنـــاك أســـئلة عديـــدة يمكنـــك البحث عـــن إجابة 
عنهـــا، منها علـــى ســـبيل المثال: 

لماذا تريد اتخاذ القرار؟ 	 

هل األمر بالفعل مهم وسيساعدك على تحقيق أهدافك؟ 	 

ما المطلوب منك إذا اتخذت القرار؟	 

هل أنت مستعد لاللتزام بالقرار؟	 

هل أنت مستعد للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك؟	 

هـــل هذا الخيار واقعـــي ويمكن تحقيقه في ظل الظـــروف المتوفرة 	 
حالًيا؟ 

هل ســـيؤثر القرار في مســـتقبلك فقط أم مســـتقبل من حولك مثل 	 
أسرتك أو األشـــخاص المسؤولين منك؟ 

هـــل يناســـب الخيـــار قدراتـــك وإمكانياتـــك؟ وهـــل تمتلـــك المهـــارات 	 
والمـــوارد الكافيـــة لتنفيـــذه؟

ما نقاط قوتك التي ستعينك على القيام بالمطلوب منك؟	 

مـــا نقـــاط ضعفك التي قد تشـــكل عائًقا أمام تحقيق مـــا تصبو إليه؟ 	 
وهل هناك ســـبيل لتطويرهـــا أو التخلص منها؟

هل يلبي هذا الخيار طموحاتك؟ 	 

ما الفوائد التي ستعود عليك لو سارت األمور كما خططت لها؟	 

ما الذي قد تخسره إذا لم تسر األمور كما خططت لها؟ 	 

مـــا أقـــل مـــا يمكنـــك قبـــول تحقيقـــه إذا لم تصـــل إلـــى النتائـــج التي 	 
إليها؟ تصبـــو 

مـــا التحديات التي يحتمـــل أن تواجهها وكيف يمكنك أن تســـتعد لها 	 
معها؟  وتتعامل 

ما الذي يمكن أن تخسره إذا تجنبت اتخاذ القرار؟	 

التحكم فيما سيحدث مستقباًل أو حتى التنبؤ به. فمثاًل، هل كان أحد 
يتوقع وباء كورونا وتأثيره على كل جوانب حياتنا؟ 

أما بالنسبة لما حدث في الماضي، فالتفكير الدائم فيه أيًضا سيفقدك 
قرارات  أي  إن  تغييره.  يمكنك  لن  وبالطبع  طاقتك،  ويستنفذ  التركيز 
خاطئة اتخذتها وأدت لنتائج غير مرجوة ال تعني أنك إنسان فاشل غير 
قادر على اتخاذ قرارات صحيحة. إنها مجرد تجارب استفدت منها وتعلمت 

منها ما يجب تجنبه وما يجب القيام به التخاذ قرارات أفضل مستقباًل.

في كتابها "استشعر الخوف وأقدم على ما تخاف" ترى الكاتبة األمريكية 
سوزان جيفرز أن معظم الناس تعودوا على التفكير بطريقة خاطئة عند 
المفاضلة بين خيارين، وهي ما أطلقت عليه عقلية الـ "ال مكسب" التي 
نسأل خاللها أنفسنا باستمرار "ماذا لو؟"، فنتردد، ثم نظل خائفين من 
أن القرار الذي اتخذناه ربما كان خاطًئا، وأن الخيار اآلخر كان األصح! كما 

أننا نحاول التحكم في الظروف الخارجة عن سيطرتنا، ونأمل حدوث كل 
شيء في المستقبل كما توقعناه، وهو بالتأكيد أمر مستحيل. 

خسارة"،  "ال  الـ  عقلية  أسمته  لما  تفكيرنا  طريقة  بتغيير  جيفرز  وتنصح 
اختيارنا  كان  أنه مهما  ثقة من  ونحن على  الخيارين  أحد  نختار  أن  وهي 
تكون  قد  فوائد.  نجني  وأن  بد  ال  أننا  بل  نخسره،  ما  هناك  يكون  لن 
الفائدة فرصة لخوض تجربة حياتية جديدة أو اكتساب خبرة أو معرفة، 
فرص  هناك  أن  آمنت  إذا  شخصيتك.  في  جديدة  جوانب  اكتشاف  أو 

لتحقيق شيء جيد في كل خيار أمامك ستفكر بطريقة أفضل. 

وأن  عقالني  غير  أمر  الثاني  باألسلوب  التفكير  أن  البعض  يرى  قد 
األولى  العقلية  أن  ترى  جيفرز  ولكن  التفاؤل،  في  اإلفراط  الخطأ  من 
الثانية  أما  وتطورك،  نموك  وتعيق  السلبيات  في  للتفكير  ستدفعك 

فستجعلك أكثر قوة واستعداًدا لمواجهة أي تحٍد بدون خوف.

الخالصة
ســـيكون عليـــك في كثير من األحيان اتخاذ قرارات دون أن تكون على ثقـــة كاملة من تحقيق النتائج المرجوة. عليك 

عوًضـــا عـــن ذلك التركيز على ما تفعله اآلن والعمل علـــى تحقيق هدفك، وأنت مؤمن بقدرتك على الوصول له 
وتجـــاوز أي تحٍد قد تواجهه إذا لم تســـر األمور كما كنت تأمل. اعتبـــر كل قرار تتخذه فرصة للتعلم والنمو والمضي 

قدًما. فحتى لو لم تنجح في تحقيق هدفك، ستكتســـب خبرات تمكنك من تحقيق أهداف أكبر منه في المســـتقبل. 

اعلم أيًضا أن الخبرات التي ستكتســـبها على مدار حياتك ســـتثري شـــخصيتك وتغير نظرتك للعديد من األمور، وبالتالي 
قـــد تتغيـــر مفاهيمك عن النجاح. ربما تتخذ قراًرا من أجـــل الوصول لهدف معين ولكن مع مرور الوقت تغير تجارب 
الحياة نظرتك لبعض األمور أو تفتح لك أفاق تفكير جديدة، فتكتشـــف أن قرارك بالفعل كان جيًدا ولكن ألســـباب 

مختلفـــة لم تفكر فيها من قبل. 

قّيـــم النتائـــج التي حققتها من وقت آلخر، وصحح مســـارك إذا احتجت لذلك. أما إذا تأكدت أن القرار لم يكن صحيًحا، 
فعليـــك تحمل مســـؤولية قرارك بالكامل دون أن تلوم اآلخريـــن أو الظروف التي ال يمكنك التحكم فيها. واعلم 
أن الخســـارة واأللم واإلحباط جزء من تجارب الحياة، وأن شـــخصيتك تتكون من خالل قراراتك الصحيحة والخاطئة 

على حد ســـواء. المهم أن تتعلم من تلك التجارب وتســـتفيد منها في اتخاذ قرارات أفضل مســـتقباًل وأال تستسلم 
للمشاعر الســـلبية وتمضي بحياتك قدًما نحو تحقيق أهدافك.
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تعزيز مسارك المهني

دعونا اآلن نطبق كل ما تعلمناه على قرار مهم سيكون عليك اتخاذه 
تطمح  التي  المهني  المجال  تحديد  وهو  المهنية  مسيرتك  بداية  في 

للعمل فيه واختيار التخصص الدراسي.

ما  بشأن  قرار  اتخاذ  متردًدا في  زلت  وما  المدرسة  إنك طالب في  لنفرض 
عليك  سيكون  اتفقنا  كما  مستقباًل.  المهني  المستوى  على  تحقيقه  تريد 
استشارة أصحاب الخبرة، وهو في هذه الحالة المرشد المهني في مدرستك. 

لتحديد  الالزمة  واألدوات  الكافية  الخبرة  المهنيون  المرشدون  يمتلك 
أسباب ترددك ومساعدتك في التعرف بشكل أكبر على ميولك المهنية 
وكافة الخيارات المتاحة أمامك، إلى جانب تقييم قدراتك وإمكانياتك، 
واقتراح التخصصات الدراسية األنسب لك، وتوفير المعلومات الالزمة 
المتوفرة  المهن  وأيًضا  بها،  االلتحاق  ومتطلبات  الجامعات  عن 

ومستقبلها في سوق العمل. 

ولكن عليك أن تجتهد بنفسك أيًضا. تحدث مع من يعملون في المجاالت 
التي تفكر بها. اقرأ كتًبا في مختلف المجاالت. يمكنك تعلم الكثير من السير 
الذاتية لألشخاص الناجحين. ابحث عن معلومات في اإلنترنت ولكن تأكد 
المواقع  استكشف  موثوقة.  معلوماتك  منها  تستقي  التي  المصادر  أن 
الرسمية للجامعات وتواصل معها. تواصل مع المؤسسات والشركات وقم 

بزيارتها للتعرف على بيئة العمل والبحث عن فرص للتدريب. 

ولكـــن تذكـــر، فـــي النهاية ســـيكون عليك اتخاذ قـــرار اختيـــار التخصص 
الـــذي تميـــل إليه بنفســـك وباســـتقاللية تامة. 

وبعـــد تحديد مســـارك المهنـــي، اجتهد من أجل تحقيـــق هدفك ولكن 
كـــن ذا عقليـــة ال تفكـــر إال فـــي النجـــاح مهمـــا كانت الظـــروف، وذلك 
بـــأن تكـــون واثًقـــا من قدرتـــك على تجـــاوز أي تحديـــات تواجهك ألنك 
تعلـــم أنـــك تمتلك المعرفة والمهارات الالزمـــة لذلك، وألنك تعلم أن 
الخبـــرات التي ستكتســـبها ســـتعود عليـــك بالفائـــدة. ال تضيع طاقتك 
الذهنيـــة في التفكير بأســـئلة مثل "مـــاذا لو كان اختيـــاري خاطًئا وكان 

الخيـــار اآلخر هـــو األفضل؟" و"مـــاذا لو لم أجـــد عماًل؟".

فـــإذا اختـــرت مثـــاًل مســـاًرا مهنًيـــا فـــي مجـــال تعـــرض ألزمات بســـبب 
ظـــروف خارجة عن ســـيطرتك مثـــل وباء كورونا، أنت تعلـــم أن ذلك لن 
يؤثـــر فيـــك. نعـــم، قـــد ال تصل لمـــا كنت تطمـــح إليه ولكنك مســـتعد 
لمواجهـــة أي تحـــدي. ستســـتفيد من مهاراتـــك وخبراتـــك للعمل في 
مجـــال مختلـــف، أو ستكتســـب مهـــارات جديـــدة تثري خبراتـــك وتفتح 
أمامـــك أفاًقـــا جديـــدة، وربمـــا ســـتعمل على بنـــاء مشـــروعك الخاص. 
ســـيكون هنـــاك دائًمـــا فـــرص، وحتـــى إن لـــم يحـــدث ذلـــك، ســـتصنع 
الفـــرص بنفســـك. تخيل لو كنـــت تمتلك هـــذه العقلية، كيف ســـتتخذ 

قراراتك؟ 
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طور هذه المهارات لتصبح صانع قرار أفضل

القرارات المهنية

استعن بأصحاب الخبرة

التفكير 
النقدي

التفكير 
التحليلي

حل 
المشكالت

الذكاء 
العاطفي

إدارة
الوقت

التخطيط

البحث

التواصل
التفكير 
اإلبداعي

القـرار ال يوجـد مـا هـو أفضـل مـن  اتخـاذ  فـي كل مرحلـة مـن مراحـل 
الحصول على المشـورة ممن يمتلكون الخبرة. قد يكون هؤالء أشـخاًصا 
المجـال  النجـاح فـي  أو حققـوا  إليـه،  لمـا تطمـح  تجـارب مماثلـة  خاضـوا 
فـي  لمسـاعدتك  مدربيـن  متخصصيـن  يكونـوا  قـد  أو  بقـرارك،  المرتبـط 

المجـال. نفـس 

أمامـك،  المتاحـة  الخيـارات  تحديـد  فـي  المتخصصيـن  بهـؤالء  اسـتعن 

وجمـع المعلومـات عنهـا وتقييمهـا، وكذلك لتقييـم إمكانياتك وقدراتك 
ومقارنتهـا بمـا هـو مطلـوب التخـاذ قـرارات جيـدة. 

واجعل هدفك من طلب المشورة نيل أكبر قدر ممكن من المعرفة عن هدفك 
والحصول  للموقف بشكل عام  أوضح  رؤية صورة  جانب  إلى  إمكاناتك،  وعن 
على االقتراحات واستبعاد الخيارات غير المناسبة. من شأن كل ذلك أن يمنحك 

المزيد من الثقة عند اتخاذ القرار الذي يجب أن يكون قرارك أنت في النهاية.
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تطوير مهني
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ـــر المهنـــي فـــي قطـــر تطـــوًرا هائـــاًل خـــالل العقديـــن  شـــهد مجـــال التطوي
ــل علـــى تطبيـــق  ــركات بالعمـ ــات والشـ ــام المؤسسـ ــن وازداد اهتمـ األخيريـ
الممارســـات التـــي تركـــز علـــى تعزيـــز مهـــارات وقـــدرات موظفيهـــا، كمـــا 
ـــذي يقدمـــون خدماتهـــم  ـــد مـــن األفـــراد ال ـــاًرا للعدي ـــح هـــذا المجـــال خي أصب
بشـــكل مســـتقل للباحثيـــن عـــن عمـــل والراغبيـــن فـــي تطويـــر مســـيرتهم 
المهنيـــة. ولكـــن بعـــض هـــذه الممارســـات والخدمـــات ال ترقـــى فـــي الكثيـــر 
ـــة،  ـــج المرغوب ـــه تحقيـــق النتائ ـــد يمكـــن مـــن خالل ـــان لمســـتوى جي مـــن األحي
وذلـــك ألن العديـــد مـــن األشـــخاص الذيـــن يقدمـــون المســـاعدة المهنيـــة 

ــن.  ــارين محترفيـ ــوا مستشـ ليسـ

وإيماًنـــا مـــن مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي بـــدوره فـــي تطويـــر منظومـــة 
التوجيـــه المهنـــي فـــي دولـــة قطـــر، نجـــح المركـــز فـــي تقديـــم البرنامـــج 
التدريبـــي لتيســـير التطويـــر المهنـــي، التابـــع للجمعيـــة الوطنيـــة للتطويـــر 
المهنـــي )NCDA(. وهـــي المـــرة األولـــى علـــى اإلطـــالق التـــي يتـــم فيها 
تقديـــم هـــذا البرنامـــج فـــي دولـــة قطـــر ومنطقـــة دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي بعـــد أن تـــم تعديله من قبل خبراء المركز ليتناســـب مع الســـياق 

القطـــري والخليجـــي.

يـــزود البرنامـــج األفـــراد بالمهـــارات والمعـــارف التـــي تؤهلهـــم لمســـاعدة 
اآلخريـــن في عمليـــة التخطيط المهني واختيار المســـار المهني المناســـب 
لهـــم، وذلـــك مـــن خـــالل تلقـــي تدريـــب شـــامل ومكثـــف فـــي المجـــاالت 
مؤهليـــن  مدربيـــن  قبـــل  مـــن  المهنـــي  بالتطويـــر  المتصلـــة  األساســـية 

ومعتمديـــن مـــن الجمعيـــة الوطنيـــة للتطويـــر المهنـــي. 

وعنـــد إتمـــام البرنامـــج بنجـــاح، يصبـــح خريجـــوه مؤهليـــن للتقـــدم بطلـــب 
للحصـــول علـــى شـــهادتي اعتمـــاد معتـــرف بهمـــا دولًيـــا، وهمـــا: شـــهادة 
مقـــدم خدمـــات مهنية معتمـــد )CCSP( مـــن الجمعية الوطنيـــة للتطوير 

المهنـــي، وشـــهادة ميّســـر التطوير المهنـــي العالمـــي )G-CDF( من مركز 
.)CCE( االعتماد فـــي التعليـــم

ُيمكـــن هـــذا البرنامـــج خريجيه من فهـــم وإدارة وتفســـير تقييمـــات التطوير 
المهنـــي بكفاءة، ووصف وتقييـــم كيفية تطبيق نظريـــات التطوير المهني 
علـــى الممارســـة الفعلية، إلى جانب تعلـــم وتطبيق المعاييـــر لتحليل برامج 
التطويـــر المهنـــي. كمـــا أنهـــم يصبحـــون أكثـــر قـــدرة علـــى تحديـــد المـــوارد 
والمعلومـــات المهنيـــة المتاحـــة علـــى اإلنترنـــت واســـتخدامها لمســـاعدة 
الطالب في اتخاذ القرارات المهنية الســـليمة، وتفســـير اتجاهات التوظيف 
ومعلومـــات ســـوق العمـــل. ويتيـــح ذلـــك لهم فـــرص العمل فـــي مختلف 
مجـــاالت التطوير المهني مثل الموارد البشـــرية والمـــوارد المهنية وتطوير 
القـــوى العاملـــة والمعلومات المهنية وســـوق العمل والتدريـــب المهني.

والمشـــاركة في البرنامج التدريبي لتيســـير التطوير المهني مفتوحة لجميع 
المتخصصيـــن المهنييـــن بمختلـــف مســـتوياتهم التعليميـــة وخبراتهـــم فـــي 
مجـــال التطويـــر المهنـــي، باإلضافـــة إلى األشـــخاص الذين يشـــمل عملهم 
تقديـــم معلومـــات أو مهارات عـــن التطوير المهني للطـــالب أو البالغين أو 
العمـــالء أو الموظفيـــن أو الجمهور. كذلك، يمكن أن يشـــارك في البرنامج 
مـــن يرغـــب أو يمتلـــك الخبـــرة التـــي تخوله دخـــول مجـــال التطويـــر المهني 
فـــي القطاعـــات التاليـــة: التعليـــم الثانـــوي أو العالـــي، والمـــوارد البشـــرية، 
المهنيـــة وســـوق  الوطنيـــة والتقطيـــر، والمعلومـــات  المواهـــب  وتنميـــة 
العمـــل، وتنميـــة القـــوى العاملـــة، والتدريـــب الخـــاص، والجهـــات التدريبية، 

والمؤسســـات غيـــر الهادفـــة للربح.

كمـــا أن التســـجيل مفتـــوح لجميع المواطنيـــن والمقيمين فـــي دولة قطر، 
وكذلـــك دول مجلـــس التعاون الخليجي ودول الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيا.

البرنامج التدريبي لتيسير التطوير المهني

التطوير المهني في قطر 
ويتولـى يبلغ آفاًقا جديدة تدريبيـة،  سـاعة   160 المكثـف  التدريبـي  البرنامـج  هـذا  يتضمـن 

للتطويـر  قطـر  مركـز  خبـراء  أبـرز  مـن  مجموعـة  عليـه  واإلشـراف  تقديمـه 
المهنـي المعتمديـن كمدربيـن للبرنامـج التدريبـي لتيسـير التطويـر المهنـي. 
وحتـى يتسـنى لخريجـي البرنامـج تعزيـز مهاراتهـم عقـب انتهـاء البرنامـج، فإن 
مركـز قطـر للتطويـر المهنـي يمنحهـم فرصـة المشـاركة فـي برنامـج التطويـر 

المهنييـن. للممارسـين  التوجيهـي 

التطويـر  كفـاءات  مـن  كٍل  فـي  تدريًبـا  البرنامـج  فـي  المشـاركون  ويتلقـى 
المهنـي الــ 12 المذكـورة أدنـاه، والمعتمـدة فـي بيئـات العمـل الدوليـة، بمـا 
العمليـة  التدريـس  السـياقية، وتطبيـق طـرق  المـوارد واألمثلـة  فـي ذلـك 

العمـل: بيئـات  المناسـبة لمجموعـة متنوعـة مـن  والتفاعليـة 

الموارد المهنية ومعلومات سوق العمل

مهارات المساعدة والتيسير األساسية

مناهج التقييم الرسمية وغير الرسمية وبحوث المصداقية

التطوير والتحسين المستمر لمركز موارد مهنية فعال

إدارة الحالة ومهارات اإلحالة

الحافظات المهنية وحافظات الموارد

عمليات التخطيط المهني

نماذج ونظريات التطور المهني

التنوع واالحتياجات الخاصة بالسكان

تدريب اآلخرين والترويج للبرنامج

األمور المتعلقة بأخالقيات العمل ونطاق الممارسة

البحث عن عمل بطريقة متطورة

للمزيد من المعلومات عن البرنامج التدريبي لتيسير التطوير المهني، بما 
في ذلك رسوم التسجيل ومواعيد الدورات المقبلة، يرجى التواصل معنا 

qcdc@qf.org.qa :عبر البريد اإللكتروني التالي
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فـــي مطلـــع العـــام الجـــاري، نظـــم مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي الـــدورة 
الرابعـــة مـــن "لقـــاء شـــركاء التوجيـــه المهنـــي" بالشـــراكة مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم والتعليـــم العالي، ومكتب مشـــروع منظمة العمـــل الدولية في 
دولـــة قطـــر، وقطـــاع التعليـــم العالي في مؤسســـة قطر. ُعقـــد اللقاء عبر 
اإلنترنت وشـــهد مشاركة واســـعة من الخبراء واألكاديميين والمتخصصين 
المهنييـــن والباحثيـــن وصنـــاع السياســـات وممثلي المؤسســـات الحكومية 

والخاصة.

كان العنـــوان الرئيســـي لـــدورة العـــام الحالـــي هـــو "دفـــع عجلـــة التنميـــة 
البشـــرية عبـــر التوجيـــه المهنـــي وفًقا لرؤية قطـــر الوطنيـــة 2030"، حيث تم 
مراجعـــة التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ توصيـــات لقاء عـــام 2018، ومناقشـــة 
ســـبل تعظيـــم دور التوجيـــه المهنـــي فـــي تحقيـــق أهـــداف ركيـــزة التنميـــة 
البشـــرية الـــواردة في رؤية قطـــر الوطنية 2030، وذلك من خـــالل دعم بناء 
منظومـــة متكاملـــة للتوجيـــه المهني فـــي دولة قطر. كما تـــم التركيز على 
مناقشـــة العديـــد من القضايا االســـتراتيجية والتكتيكيـــة المتعلقة بالتطوير 
المهنـــي فـــي دولـــة قطـــر، واســـتعراض أحـــدث البحـــوث الدوليـــة والحلول 

القائمـــة علـــى األدلة.

تضمنـــت فعاليـــات اللقـــاء جلســـة حواريـــة بعنـــوان "دفـــع عجلـــة التنميـــة 
البشـــرية فـــي دولـــة قطـــر" شـــارك فيهـــا ممثلـــون عـــن ديـــوان الخدمـــة 
المدنيـــة والتطويـــر الحكومـــي، ووزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي، 
وقطـــر للطاقـــة، ومؤسســـة قطر. كما انعقـــدت مجموعات نقـــاش التقى 
مـــن خاللهـــا خبراء محليـــون ودوليـــون لبحث عدٍد مـــن التحديـــات والفرص 
االســـتراتيجية والمرحلية المرتبطة بقضايا التوجيه المهني على المســـتوى 
الوطنـــي وعلى مســـتوى قطاع التعليـــم والتدريب وقطاع ســـوق العمل، 
وذلك ضمن ســـبعة محاور رئيســـية هي: سياســـات واســـتراتيجيات التوجيه 
المهنـــي الوطنية، وتقديـــم خدمات التوجيه المهني عبر وســـائل ومنصات 
متعـــددة، وانتقـــال األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن المـــدارس المتوســـطة 
والثانويـــة إلـــى التعليـــم العالي وســـوق العمـــل، والتوجيـــه المهني لطالب 
مـــا قبـــل المرحلـــة الجامعية، وتعزيز مهـــارات قابلية التوظيـــف لدى خريجي 

العمـــل وتعزيـــز  العاملـــة داخـــل ســـوق  القـــوى  العالـــي، وتنقـــل  التعليـــم 
مهاراتهـــا، واالســـتفادة مـــن معلومات ســـوق العمل.

وأســـفرت النقاشـــات عن بلـــورة مجموعة مـــن التوصيات التـــي تهدف إلى 
تعزيـــز سياســـات وممارســـات التطويـــر المهني فـــي قطر من خـــالل تطوير 
منظومـــة اإلرشـــاد والتوجيـــه المهنـــي فـــي الدولـــة. وســـيعمل مركز قطر 
للتطويـــر المهنـــي علـــى التعـــاون مع مختلف شـــركاء التوجيـــه المهني في 
الدولـــة مـــن أجـــل تحقيق تقـــدم ملموس فـــي تنفيذ تلـــك التوصيات خالل 

المقبلة. الخمس  الســـنوات 

على 	  المهني  للتطوير  واستراتيجيات  سياسات  وضع 
المستوى الوطني ودمجها بالسياسات واالستراتيجيات 

الوطنية الخاصة بتنمية رأس المال البشري.

المستوى 	  رفيعة  فنية  لجنة  أو  مركزية  سلطة  إنشاء 
عمليات  بتنظيم  تختص  المعنية  الجهات  مختلف  من 
التطوير المهني، وتفعيل منظومة تطوير مهني شاملة 

بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

بتحســـين 	  الحاليـــة،  المهنـــي  التطويـــر  منظومـــة  تعزيـــز 
مســـتويات الممارســـة واالســـتثمار فـــي التطويـــر الفني 

والمهني، وعبر توســـيع نطاق خدمـــات التطوير المهني 
مـــدى الحيـــاة بمـــا يدعـــم التعليـــم الرســـمي، مـــن خـــالل 
مـــكان  فـــي  والتعلـــم  والتدريبيـــة  التعليميـــة  الـــدورات 

لعمل. ا

اســـتخدام التقنيات الحديثة فـــي تقديم خدمات التطوير 	 
المهنـــي عبـــر وســـائل ومنصات متعـــددة بهدف إنشـــاء 
نظـــام يحتوي على معلومات محدثة عن ســـوق العمل 
تجميـــع ودراســـة  يتيـــح  مـــا  الوطنـــي،  المســـتوى  علـــى 

بيانـــات الفـــرص واالحتياجـــات المهنية بشـــكل مركزي.

النظـام 	  مـن  الناجـح  االنتقـال  برامـج  وتحسـين  توسـيع 
التعليمـي إلـى سـوق العمـل، وخدمـات التطويـر المهني 
شـريحة  إلفـادة  األفـراد،  احتياجـات  وفـق  المصممـة 
أكبـر مـن الطـالب. والعمـل علـى ترسـيخ المسـاواة فـي 
الوصـول لفـرص العمـل بمـا يخـدم األشـخاص مـن ذوي 

اإلعاقـة.

زيـادة أوجـه التعـاون بيـن قطـاع التعليـم وسـوق العمـل 	 
المـدارس  لطـالب  موجهـة  تدريبيـة  برامـج  تصميـم  عبـر 
أحـدث  مـن  يلـزم  بمـا  األمـور  أوليـاء  وتزويـد  الثانويـة، 

المعلومـات حـول التعليـم وسـوق العمـل واتجاهاتهمـا 
المسـتقبلية، لتحسـين متابعة وانخراط أولياء األمور في 

المهنـي ألبنائهـم. المسـار  تطـّور 

تضميـن عمليـات بنـاء الكفـاءة واالسـتعداد المهنـي فـي 	 
العالـي،  التعليـم  إلـى  المدرسـة  مـن  الدراسـية  المراحـل 
المهنـي  االسـتعداد  ممارسـات  أفضـل  ومشـاركة 
العالـي  التعليـم  قطـاع  وتعريـف  العمـل،  أصحـاب  مـع 
والمسـتقبلية  الحاليـة  باالحتياجـات  العمـل  وأصحـاب 

المهنيـة. للحيـاة 

رفع مســـتوى التنســـيق بمختلـــف أنواعه بيـــن قطاعي 	 
التعليم وســـوق العمل لمعالجـــة النقص في الكفاءات 
المطلوبة في ســـوق العمـــل، وتوفير المعلومات حول 
فـــرص التوظيـــف المتاحـــة، مـــع تحفيـــز القـــوى العاملة 
الحاليـــة علـــى االســـتفادة مـــن فـــرص التطويـــر المهني 

القائمـــة علـــى البحـــث العلمي والمضمونـــة الجودة.

تدريـــب وتأهيل المزيد من العامليـــن في مجال التطوير 	 
والخدمـــات  البرامـــج  لتقديـــم  والمعلميـــن  المهنـــي 

الواجـــب تقديمهـــا مـــن قبلهـــم، وتوفيـــر منـــح دراســـّية 
للمواطنيـــن القطرييـــن الراغبيـــن بالتخّصـــص فـــي مجال 
التطويـــر المهنـــي لتأهيلهـــم للعمـــل فـــي هـــذا المجال.

تشـــجيع الهيئـــات التعليميـــة الموجـــودة فـــي دولـــة 	 
قطـــر على إجـــراء أبحـــاث علمية متعـــددة التخصصات 
بهـــدف توفيـــر إرشـــاد علمي قائـــم على األدلـــة يوّجه 
عملّيـــة صنـــع القـــرار واالســـتثمار فـــي مجـــال التطويـــر 

مســـتقباًل. المهني 

لقاء شركاء التوجيه المهني لعام ٢٠٢٢

ملخص التوصيات

قطاع التعليم

المستوى الوطني

سوق العمل

لالطالع على المزيد من التفاصيل الخاصة 
بالتوصيات المذكورة أعاله، يرجى زيارة صفحة 
األوراق البحثية ضمن قسم المطبوعات على 

www.qcdc.org.qa :موقعنا اإللكتروني

العمل يتواصل من أجل بناء منظومة 
متكاملة للتوجيه المهني في دولة قطر

لقاء شركاء التوجيه المهني لعام ٢٠٢٢ 
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الكلمة األخيرة

مرمى  حارسة  الله،  عبد  شيماء  مع  حديثنا  طوال  ذكرها  تكرر  عبارٌة 
منتخب قطر الوطني لكرة القدم للسيدات، والتي ألقتها على مسامعنا 
بكل حماس حتى بدا لنا أن العبارة تحمل لشيماء معاٍن أعمق من معناها 
اللغوي. إن اقتناع شيماء بأن كرة القدم هي حًقا للجميع يأتي كحصيلة 
لمسيرتها الرياضية المميزة، وخالصًة لتجارب حياتية غنية عاشتها في عالم 

كرة القدم، ندعوكم للتعرف عليها عبر هذه الصفحات. 

بدأت عالقة شيماء بالرياضة منذ نعومة أظفارها، حيث تربت في كنف 
عائلة محبة للرياضة، وكان لعب الرياضات المختلفة تقليًدا تمارسه األسرة 
بشكٍل دوري، حيث تقول شيماء: "منذ أن كنت بعمر السادسة، أذكر أننا 
أيام  البيت. وفي  كنا نجتمع سوية في كل إجازة لنلعب مع األهل في 
الجمعة، كنا ننقسم إلى فريقين لنلعب كرة القدم وغيرها من الرياضات 
التنافسية"، مؤكدًة على أن اهتمام والديها بالرياضة هو ما مكنهما من 

مالحظة أدائها المتميز بالنسبة لسنها المبكر.

تعتبر شيماء والدتها أول كشاٍف للمواهب استثمر في تطورها، وكحال 
معظم الالعبين والالعبات المحترفين، فإن إتاحة األهل الفرصة ألبنائهم 
للتدرب وصقل القدرات الرياضية هو حجر األساس لخوض مسيرٍة رياضية 
ناجحة: "ساندتني أمي كثيًرا وشجعتني على تجاوز الصورة النمطية السلبية 
عن ممارسة الفتيات للرياضة، حيث أخذت بيدي إلى مدرسة الوجبة التي 
كانت تقدم برامج تدريبية رياضية متنوعة، منها رياضة الجمباز التي بدأت 
بممارستها آنذاك، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وأذكر أنني من 
شدة حماسي مارست هذه الرياضات كلها إلى أن استقريت على كرة اليد 

حتى بلغت 17 عاًما". 

ترى  العائلة،  دعم  جانب  وإلى 
شيماء أن ال غنى عن توفر المؤسسات القادرة على احتواء 

المواهب الفتية وتنميتها. فرغم دعم أسرتها غير المحدود، لم يتسن لها 
إال بعمر 17 عاًما، وذلك لعدم  القدم،  لها، كرة  الرياضة األحب  ممارسة 
توفر الفرص التدريبية الحقيقية للفتيات للعب كرة القدم: "عندما سمعت 
بافتتاح نادي كرة قدم للسيدات فرحت كثيًرا، وسارعت بالتخلي عن كرة 
اليد التي كنت قد تدربت عليها لعدة سنوات حتى ذلك الوقت، وذهبت 

للتسجيل في نادي كرة القدم!". 

وحتى اليوم، ال ُتتاح ذات الفرص لكل الفتيات الشغوفات بكرة القدم. إذ 
رغم تقدم كرة قدم السيدات في قطر، إال أن اختيار هذا المجال كمهنٍة 
من  يقتضي  المسار  هذا  اتباع  وأن  خصوًصا  بتشكيك،  له  ُينظر  يزال  ال 
الفتيات تقديم الكثير من التضحيات في الوقت، والجهد، وحتى الفرص 
المستقبلية، وذلك لضعف البنية التحتية المطلوبة مقارنًة بتلك المتوفرة 
تجربة شيماء والتي،  الموضوع االستفادة من  للشبان. ويمكن في هذا 
إلى جانب احترافها كرة القدم بتمثيلها منتخب قطر الوطني لكرة القدم 
للسيدات، كانت قد أتمت دراستها الجامعية ونالت شهادة البكالوريوس 
تعمل ضمن  اآلن  األعمال من جامعة قطر، وهي  وريادة  التسويق  في 
قدرتها  مثبتًة  العامة،  القطرية  الشركة  في  األكاديمي  تخصصها  مجال 
على التوفيق بين شغفها بكرة القدم وبين ضرورات الحياة التي تفرضها 
حالًيا.  للسيدات  أساسية  كمهنة  القدم  كرة  الحتراف  الفرص  محدودية 
وحول هذا األمر تقول شيماء: "توجد لدينا العديد من المواهب الشابة 
بين الفتيات، والتي ال يتم استثمارها نظًرا للتضحيات التي يقتضيها األمر 
كأكاديمية  رياضية  أكاديميات  لنا  تتوفر  ال  إذ  نفسها.  الفتاة  قبل  من 
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"أسباير" مثاًل، تمكننا من االستفادة من الخبرات النسائية الموجودة حالًيا 
الحوافز  تكثيف  يجب  كما  الالعبات.  من  المستقبلي  الجيل  تطوير  في 
المادية التي تتلقاها الالعبات، والمعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، 
تجاربهم  الخبرة لالستفادة من  الفرق ذات  الودية مع  المباريات  وتنظيم 

والتعلم منهم".

وعالوًة على ما سبق، يبقى العامل االجتماعي حاضًرا في ذهن شيماء، 
رياضة خطرة، ويقتصر  أنها  القدم هي  لرياضة كرة  النمطية  النظرة  أن  إذ 
العبوها على الشباب، لكنها مفعمة باألمل أن تكون تجربتها دلياًل على 
إمكانية تغيير هذه النظرة، قائلة: "الجميع كان ينتقد لعب الفتيات لكرة 
القدم، وعندما كنت أتحدث معهم عن طموحاتي الرياضية كانوا ينظرون 
عاداتنا  مع  تتعارض  ال  القدم  كرة  أن  للجميع  أثبت  لقد  باستغراب.  لي 
أو  المحتشم،  اللباس  وبين  الرياضة  ممارسة  بين  تعارض  ال  إذ  وتقاليدنا، 
التقيد بالواجبات االجتماعية والدينية، كما أنني أكدت مراًرا عبر اإلعالم أن 
نجاحي في الوصول للمنتخب الوطني إلى جانب تحصيلي األكاديمي ال بد 

من أن يكون له أثر في توضيح حقيقة أن كرة القدم للجميع". 

لعب وعي شيماء المتزايد باألثر اإليجابي الذي يمكن أن تقدمه الرياضة، 
دفة  توجيه  في  بارًزا  دوًرا  عامة  وللمجتمع  للفتيات  القدم  كرة  وتحديًدا 
الجماعية تسهم في  الرياضة  أن هذه  أدركت شيماء  طموحاتها. فحينما 
بناء روح التعاون بين أفراد الفريق، وترسخ األخالق الرياضية، وتعزز القيم 
اإليجابية مثل االلتزام والتفاني، سعت جاهدًة لنقل معارفها إلى األجيال 
الالحقة. وكانت ثمرة اهتمامها هذا أن عملت شيماء في تقديم دورات 
تدريبية لألطفال في عدة مدارس، األمر الذي أتاح لها التعرف على مبادرة 
"الجيل المبهر"، والتي بدورها مكنتها من نقل خبرتها في التدريب لشريحة 
أكبر من المستفيدين، سواء من الكبار أو الصغار. وتعرب شيماء عن مدى 
تقديرها لهذه المبادرة، قائلة: "إن ترشيحي للمشاركة بالتدريب عبر مبادرة 
الجيل المبهر من األحداث الفارقة في حياتي بالفعل. فقد ازداد اهتمامي 
وتقديري للتدريب عبر هذه المبادرة، وأعطتني خبرة ممتازة، خصوًصا وأنني 
أنوي االستمرار في مجال التدريب وأن أكمل سعيي للحصول على شهادة 

.")B(علًما بأني أملك حالًيا شهادة بتصنيف ،)A( تدريب الحراس بتصنيف

كما خاضت من خالل عملها ضمن مبادرة "الجيل المبهر" دورات تخصصية 
في تدريب ذوي االحتياجات الخاصة، لتشمل خبرتها التدريبية كل الفئات 
من األعمار والقدرات، وعن هذا تقول شيماء: "كان شعوري ال يوصف، 
القوية  الفئة  لهذه  تدريبي  إن  حيث  التجربة،  بهذه  للغاية  فرحت  فلقد 

تنافسًيا جعلني أكثر ثقة بقناعتي أن كرة القدم هي حقا للجميع". 

وبالرغم من أن شيماء ال تضطلع بدور مباشر في التحضير لفعاليات كأس 
المجتمعية  الفئات  كل  والكروية في  الرياضية  الثقافة  زرع  أن  إال  العالم، 
المتنوعة األعمار والقدرات هو جزٌء مهم من رسالة "الجيل المبهر" واللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث. وبذلك، تكون جهود شيماء المتنامية طموًحا وأثًرا 
الرياضية  الثقافة  راية  الناجحة  عبر مسيرتها  فتحمل  الرسالة،  لهذه  دافًعا 

الشمولية في دولة قطر.


