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“التطوير االستراتيجي للتوجيه 
المهني في دولة قطر 

وترجمته إلى برامج عملية” 

تقرير



مركز قطر للتطوير المهني ومكتب ُيعرب 
اليونسكو في الدوحة ووزارة التعليم 

والتعليم العالي، عن خالص امتنانهم لصاحبة السمو الشيخة 
موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع، على تفّضلها برعاية النسخة الثانية 
من “لقاء شركاء التوجيه المهني”.

كما نعرب عن عميق تقديرنا لسعادة السيد صالح 
بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور 

عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء )وزير التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية سابًقا(، وسعادة الدكتور 
محمد عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، 

على تشريفهم حفل االفتتاح.

ونزجي كذلك خالص الشكر لألستاذة الدكتورة شيخة 
عبداهلل المسند، رئيس جامعة قطر سابًقا، والسيد سيف 

الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة األشغال 
العامة، والسيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر، وكيل وزارة 
التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية، 

على مشاركتهم في الجلسة الحوارية االفتتاحية رفيعة 
المستوى التي أدارها السيد جابر بن ناصر المري، مدير 

التحرير بصحيفة العرب. 

كما نتقدم بشكر خاص ألعضاء اللجنة الفنية على 
ما بذلوه من جهود في تخطيط وتنفيذ الجوانب 

الفنية لهذا اللقاء، بمن فيهم رئيس اللجنة الدكتور تاج 
السر كردمان، مركز قطر للتطوير المهني، السيد حمد 

الحمادي، قطر للبترول، والدكتور تركي آل محمود، 
وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتور رايمو فيورنين، 
مؤسسة “إديوكالستر فنالند”، والسيد محمد فخرو، 

قطاع تنمية المجتمع بمؤسسة قطر، والدكتورة فريال 
خان، مكتب اليونسكو في الدوحة، والدكتورة أولغا 

ريفينا، منتدى قطر-أوكرانيا لألعمال، والسيدة إفروسيني 
بارامبوتا، مركز قطر للتطوير المهني.

كذلك يوّد مركز قطر للتطوير المهني أن ُيعرب عن تقديره 
لإلسهامات الثمينة التي قّدمها مديرو مجموعات النقاش، 
وهم الدكتور رايمو فيورنين، مؤسسة “إديوكالستر فنالند”، 

والدكتور تركي آل محمود، وزارة التعليم والتعليم العالي، 
والدكتورة تريسي هارديستر، مركز التعّلم، والدكتور حسين 

عالء، مرافق قطر، والسيدة تماضر الخاطر، قطر للبترول، 
والدكتورة خلود العبيدلي، سدرة للطب، والسيد عمار بن 
عيسى، إنجاز قطر، والسيدة عائشة المضاحكة والسيدة 
عائشة الرميحي، حاضنة قطر لألعمال، والدكتور محمود 

عبداللطيف والدكتور أرسالن سفاري، مركز ريادة األعمال 
في كلية إدارة األعمال واالقتصاد بجامعة قطر، والدكتور 

وليد قرنفلة، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية 
الصحية “ويش”، والسيدة هيلي بيكيال، المدرسة الفنلندية 

الدولية في تامبير بفنلندا، والدكتورة فريال خان، مكتب 
اليونسكو في الدوحة، والسيد فادي اللحام، وزارة التعليم 

والتعليم العالي.

والشكر موصوٌل كذلك لكافة المؤسسات التي 
شاركتنا تجاربها عبر دراسات الحالة التي جرى استعراضها. 

إن اآلراء المتبّصرة التي حفلت بها دراساُت الحالة في 
جوانب صنع القرار والتعليم والتوظيف والموارد البشرية 

وتطوير المواهب الوطنية، كان لها دور محوري في نجاح 
نسخة هذا العام من اللقاء.

أخيًرا وليس آخًرا، ُيعرب مركز قطر للتطوير المهني عن 
تقديره لكل من قّدم دعًما قّيًما لتيسير انعقاد اللقاء، بمن 
فيهم منسقو مجموعات النقاش: ميساء حسين، وخنساء 

ماريا، وزهيب طاهر، ولميس العجمي، ومنى سيف، ونجوك 
نيجوين، وسّجاد حسين، وابتهال محمد، الذين بذلوا ما 
بوسعهم لضمان سير أعمال اللقاء وفعالياته بسالسة.
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مقدمة
 يتناول هذا التقرير الدورة الثانية من لقاء شركاء 

التوجيه المهني – المنعقد مرة كل عامين بدولة 
قطر – والتي جرى تنظيمها في الثالث من أبريل 

عام 2018. ويتألف التقرير من ثمانية أقسام؛ فبعد 
هذه المقدمة، يستعرض القسم األول من التقرير 
لمحة عامة عن اللقاء من حيث بداية انطالقه عام 
2016 وما تمخض عنه من إجراءات تنفيذية والُسبل 

المقترحة للمضي قدًما. 

أما القسم الثاني فيتناول موضوع لقاء هذا العام 
وأهدافه، فيما يقدم القسم الثالث موجًزا بشأن 

مجموعة مختارة من التوصيات التي خرج بها لقاء عام 

2016، يلي ذلك عرض لملخص اإلجراءات التنفيذية 
المتعلقة بهذه التوصيات في ثنايا القسم الرابع. 

عالوًة على ذلك، يوضح القسمان السادس والسابع 
على التوالي استراتيجية اإلدارة الخاصة بلقاء عام 
2018 ومنهجية مجموعات النقاش التي انطوى 

عليها؛ كما يورد القسم الثامن ملخًصا للتوصيات 
الصادرة عن لقاء عام 2018. وختاًما، يختص القسم 

التاسع من هذا التقرير كليًة بعرض التفاصيل المرتبطة 
بتوصيات اللقاء إلى جانب تحديد اإلجراءات المطلوب 

اتخاذها لتطبيق هذه التوصيات على نحو فّعال.

 )١( لمحة عامة
تبلورت فكرة “لقاء شركاء التوجيه المهني” من رؤية 

تهدف ألن يكون ساحة يجتمع في فضائها مختلف 

الجهات المعنية بجهود دعم مجال التطوير المهني 
واالستعانة به كوسيلة فّعالة في إطار تعزيز الجهود 

الرامية إلى تطوير رأس المال البشري في دولة قطر . 
وقد نشأت فكرة اللقاء عام 2015 كمنتدى تطور بعد 

ُمضي عام واحد إلى لقاء متكامل الجتماع شركاء 
التوجيه المهني تحت سقف واحد. وقد تمثل الهدف 

العام من هذا اللقاء في تحفيز المشاركة الفّعالة 
للجهات المعنية في عملية “تطوير نظام توجيه 
مهني متكامل في دولة قطر”؛ أي وضع نظام 

متخصص ُيرام منه مساعدة الشباب القطرّي في 
اكتشاف مواهبه وصقلها وُحسن االستفادة منها 

بغية تلبية احتياجاته وتطلعاته المستقبلية، إلى جانب 
تلبية االحتياجات والتطلعات المستقبلية لالقتصاد 

القطري بوجه عام.

ومن المؤكد أن تطوير نظام كهذا ال يمكن تحقيقه 
إال من خالل العمل الدؤوب على المدى الطويل؛ 

وهو ما يعني أن مساهمة لقاء شركاء التوجيه 
المهني في تطوير هذا النظام المتكامل بدولة قطر 

ال بد وأن تكون عماًل تراكمًيا ينبني على ما سبقه من 
جهود. ومن هذا المنطلق، جرى تنظيم لقاء العام 

الحالي استناًدا إلى اعتماد التوصيات الصادرة عن لقاء 
2016، واإلجراءات التي اُتخذت لتنفيذ هذه التوصيات 

تنفيًذا فّعااًل خالل الفترة الممتدة بين يوليو 2016 
ويونيو 2017. 

وكانت الدورة األولى من لقاء شركاء التوجيه 
المهني قد انعقدت خالل شهر مايو 2016، وضمت 

أنشطة عمل مكثفة على مدار يوم كامل. وقد جمع 
هذا اللقاء األول ما يربو عن 150 خبيًرا من مختلف 

المراكز التعليمية، ومجاالت العمل، ومراكز التطوير 
المهني، والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال 

التخطيط والتنمية وتمكين الشباب، إلى جانب 
مؤسسات أخرى دولية ومحلية تضفي جميعها القيمة 

المتوخاة إلى عمليات تطوير رأس المال البشري. 

وعبر مجموعات النقاش التي انعقدت خالل لقاء 
2016، رّكز المشاركون على مراجعة والتحقق من صحة 

األدلة التجريبية حول التحديات والفرص المرتبطة 
بأفضل أساليب تطوير ودعم التوجيه المهني، 

باعتباره وسيلًة مؤثرًة يمكن للشباب القطرّي خاصًة 
والمجتمع القطري عامًة االعتماد عليها في إحراز 

النجاح على الُصعد الشخصية واالجتماعية والتعليمية 
واالقتصادية. وقد خرجت مجموعات النقاش هذه 

بمجموعة محددة من التوصيات التي جرى مراجعتها 
واعتمادها في جلسة الحقة بعد اللقاء، كما ُقدّمت 

التوصيات المشار إليها كوسيلة لمعالجة القضايا 
االستراتيجية والتكتيكية المتعلقة بتطوير التوجيه 

المهني في دولة قطر.

كما تم اختبار إمكانية التطبيق لمجموعة من 
اإلجراءات المرتبطة بالتوصيات آنفة الذكر والمقّدمة 
لتطوير النظام خالل الفترة الممتدة من يوليو 2016 
إلى يونيو 2017. وكشفت هذه اإلجراءات التقييمية 

عن مسألتين مهمتين متصلتين؛ إذ تشير المسألة 
األولى إلى أهمية التحول من التركيز على “إشراك 

األفراد” إلى التركيز على “إشراك المؤسسات”. وهذا 
يعني أن االستفادة الفاعلة من نتائج هذا اللقاء 

تتطلب، التزاًما من ِقبل المؤسسات المعنية، وليس 
فقط التزاًما شخصًيا من ِقبل الخبراء والمتخصصين 
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المهنيين بشكل فردي، هذا إلى جانب عدد من 
األمور األخرى. من جهة أخرى، تشير المسألة الثانية 

إلى وجود حاجة ماسة إلى إيالء إجراءات التطوير 
بعيدة المدى اهتماًما موازًيا إلجراءات تطوير النظام 

على المدى القصير.

وتوضح هاتان المسألتان مًعا أنه، باإلضافة إلى 
ضمان المستوى المؤسسي من االلتزام والتعاون بين 

القطاعات، فإن الجهات المعنية بمجال التوجيه المهني 
تحتاج – ألسباب عملية – إلى الحفاظ في الوقت 

نفسه على “الجمع” بين الفوائد الفورية قصيرة المدى، 

وتمهيد الطريق أمام تعزيز النظام االستراتيجي على 
المدى البعيد. لذلك، ومن أجل تحقيق أقصى استفادة 

ممكنة لمختلف الجهات المعنية، يسعى لقاء العام 
الحالي إلى تفعيل “التعاون المشترك بين القطاعات” 

لمعالجة القضايا االستراتيجية والتكتيكية التي تؤثر 
على عملية تطوير “نظام توجيه مهني متكامل” في 
دولة قطر. وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، ُوجهت 

الدعوة إلى المؤسسات المعنية بمجال التوجيه المهني 
باعتبارها “مؤسسات مشاركة”، وجرى توزيع ممثلي 

هذه المؤسسات على ثالثة أنواع من الجلسات 
النقاشية الفرعية، تشمل: 

)1( الجلسات الفرعية لمعالجة قضايا التوجيه المهني 
 على المستوى الوطني: 

ُشّكلت ثالث مجموعات للنقاش، رّكزت كل منها 
على معالجة إحدى القضايا التالية؛ وهي )أ( وضع 

إطار عمل وطني للتوجيه المهني وتحديد المعايير 
والسياسات والتعليم والمعلومات عن سوق العمل، 

و)ب( مشاركة الجهات المعنية في تطبيق استراتيجية 
التوجيه المهني الحالية المنبثقة عن استراتيجية 

قطاع التعليم والتدريب للفترة من 2018 حتى 2022، 
و)ج( دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن 

ممارسات التوجيه المهني ألغراض تيسير الوصول 
واالرتقاء بجودة خدمات التوجيه المهني الحالية 

والمستقبلية على مستوى دولة قطر.

)2( الجلسات الفرعية لمعالجة قضايا التوجيه المهني 
 في قطاع التعليم: 

انطوت هذه الجلسات على أربع مجموعات للنقاش، 
تولت كل منها مسؤولية معالجة واحدة من القضايا 

األربع المتعلقة )أ( بتطوير خدمات التوجيه المهني 
لطالب المدارس، و)ب( تحسين مشاركة اإلناث في 
برامج مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني 

من خالل تقديم التوجيه المهني، و)ج( مساعدة 
الطالب ذوي االحتياجات أو المهارات الخاصة في 
االنتقال الناجح من التعليم إلى سوق العمل، و)د( 

وضع برنامج لتنمية مهارات التوظيف للطالب 
 الجامعيين في دولة قطر.

)3( الجلسات الفرعية لمعالجة قضايا التوجيه المهني 
 على مستوى سوق العمل:

 انقسمت هذه الجلسات إلى مجموعتين للنقاش، 

اختصت كل مجموعة بمعالجة القضايا المتعلقة 
بتقديم خدمات التوجيه المهني عالية الجودة الالزمة 

لتعظيم األثر المتوخى من االستثمار الذي تبذله 
دولة قطر في )أ( تطوير ممارسات ريادة األعمال 

كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
و)ب( تلبية احتياجات تنمية القوى العاملة الوطنية 

من خالل عمل اللجان الوطنية لتنمية المواهب على 
 مستوى دولة قطر.

)٢( موضوع اللقاء وأهدافه
استناًدا إلى األسس المنطقية الكامنة وراء مركزية 
معالجة القضايا االستراتيجية والتكتيكية المتعلقة 

بتطوير مجال التوجيه المهني على مستوى 
المنظومة في دولة قطر، ركز موضوع لقاء هذا 

العام على “التطوير االستراتيجي للتوجيه المهني في 
دولة قطر وترجمته إلى برامج عملية”.

وفي إطار هذا الموضوع، يرتكز الهدف العام 
من لقاء هذا العام على االستفادة من نتائج اللقاء 
المنعقد عام 2016 التي تمحورت حول دفع عجلة 

التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بمجال 
التوجيه المهني، من أجل: 

تعزيز وتوطيد مكانة اللقاء باعتباره منصة لبناء 	 
الروابط والتواصل على المستوى الوطني، من 
أجل تعزيز التوجيه المهني في دولة قطر على 

 الصعيدين االستراتيجي والعملياتي.

تطوير أدوات العمل األساسية الالزمة للتعامل 	 
بشكل واقعي مع القضايا والمسائل العملياتية 
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واالستراتيجية المتعلقة بعملية تطوير نظام توجيه 
مهني يلبي احتياجات الشباب القطري، إلى جانب 

 متطلبات االقتصاد القطري.

دراسة ُسبل تقديم التوجيه المهني في قطاعّي 	 
التعليم وسوق العمل في إطار أمثلة محددة من 

 االستراتيجيات والممارسات. 

إشراك مجموعة مختارة من المؤسسات المعنية 	 
لتنفيذ عناصر التوجيه المهني بصورة فعالة، في 
إطار “استراتيجية قطاع التعليم والتدريب” التي 

تشّكل جزًءا من استراتيجية التنمية الوطنية 2018-
 2022 لدولة قطر. 

استعراض ومناقشة أمثلة من ممارسات التوجيه 	 
المهني الناجعة في دولة قطر، بهدف نشرها 

 وتوسيع أثرها العام. 

توجيه الدعوة إلى الهيئات الدولية وكبار 	 
المسؤولين في المؤسسات المعنية بمجال 

التطوير المهني من أجل المشاركة في مجموعات 
 النقاش باللقاء ووضع النتائج المتمخضة عنها.

وضع خطة عمل الحقة النعقاد اللقاء، تعّول 	 
على أنشطة البرامج العملية الرامية إلى التطوير 

 االستراتيجي للتوجيه المهني في دولة قطر. 

االستفادة من مخرجات اللقاء من أجل:	 
مراجعة وتحديث ونشر آراء الجهات المعنية حول  «

أفضل الُسبل لتطوير نظام توجيه مهني مستدام 

 يتناسب مع السياق القطري وخصوصياته.

استجالء الُسبل والوسائل التي يمكن من خاللها  «
أن يؤدي هذا اللقاء دوًرا استشارًيا لصانعي 

 سياسات التوجيه المهني في دولة قطر.

 )3( ملخص مجموعة مختارة من 
التوصيات الصادرة عن لقاء ٢٠١٦

في إطار تحقيق أهدافه المذكورة آنًفا، جرى تنظيم 
لقاء هذا العام استناًدا إلى توصيات الدورة السابقة 

لعام 2016 وما تالها من اإلجراءات المتخذة لتنفيذها 
خالل الفترة الممتدة بين يوليو 2016 ويونيو 2017. 
ويعرض هذا القسم ملخًصا لتلك التوصيات، يليه 

 تناول اإلجراءات التنفيذية في القسم الخامس.

بناًء على “منهجية مجموعات النقاش”، استفادت 
الدورة السابقة من لقاء شركاء التوجيه المهني لعام 

2016 من األدلة التجريبية التي قدمتها ثالث أوراق 
بحثية أصدرها مركز قطر للتطوير المهني لوصف 

وتحليل منظومة التوجيه المهني المعتمدة حالًيا في 
دولة قطر. وباستخدام هذه األدلة، ُشّكلت خمس 

مجموعات نقاشية وانخرط أعضاؤها في تبادل 
األفكار من أجل استكشاف جدوى الفرص المتاحة 

والوقوف على طبيعة التحديات المختلفة التي 
 أبرزتها األدلة التجريبية. 

وعقب مراجعة األدلة المطروحة ومناقشتها، 
قّدمت كل مجموعة من مجموعات النقاش 

العديد من التوصيات لتطوير مجال التوجيه المهني 
كمنظومة متكاملة يمكنها المساهمة بفعالية في 

عملية تطوير رأس المال البشري في دولة قطر. 
واستناًدا إلى الدالالت االستراتيجية والتكتيكية 

األساسية التي رأتها مجموعات النقاش، نورد فيما 
 يلي موجًزا لمجموعتين مختارتين من هذه التوصيات.

 3-1 توصيات معالجة القضايا الوطنية 
على المدى البعيد

تندرج المجموعة األولى المختارة من التوصيات 
الصادرة عن لقاء عام 2016 ضمن التوصيات 

االستراتيجية، وهي تشير إلى الُسبل والوسائل 
المقترحة لدفع مسيرة تطوير التوجيه المهني من 

خالل معالجة القضايا والمسائل الوطنية على المدى 

البعيد بما يناسب السياق القطري. ومن بين األمثلة 
 على هذه التوصيات ما يلي:

	 لكي نتغلب على الصعوبات المرتبطة بغياب الجهة 
التنظيمية المعنية بالتوجيه المهني على مستوى 

الدولة، فهناك حاجة إلى وضع منظومة وطنية 
للتوجيه المهني ترتكز على مجموعة معتمدة من 

العناصر تتألف على سبيل المثال من وضع إطار 
وطني ينظم عملية التوجيه المهني إلى جانب 

ما يدعمه من السياسات والتشريعات والمعايير 
والمناهج واإلجراءات ذات الصلة؛ فالهدف هو 

تنظيم ومراقبة وتطوير التوجيه المهني كمنظومة 
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فرعية تتيح التفاعل وإضافة القيمة إلى منظومات 
 التعليم والتدريب وسوق العمل في دولة قطر.

في ظل غياب نظام معلوماتي شامل لخدمة سوق 
العمل وقطاع التعليم، يوصى أن تبادر دولة قطر إلى 
إنشاء نظام موثوق لجمع ومعالجة ونشر المعلومات 

بشأن الخدمات المهنية وقطاع التعليم والوظائف 
وسوق العمل. واستناًدا إلى هذا النظام، يتعين 

تطوير نظام للتوجيه المهني يتسم بمالءمته للسياق 
 المحلي واعتماده على استخدام التكنولوجيا. 

يقف التوجيه المهني اليوم عند مراحله األولى 	 
في قطاع التعليم، بل يشوبه الضعف والتفكك 
وعدم الكفاءة في العديد من الجوانب المهمة؛ 
ومن أجل تعويض أوجه القصور هذه من الناحية 

االستراتيجية، يوصى باتخاذ ما يلي:

إشراك جميع مراكز التوجيه المهني على مستوى  «
دولة قطر في وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع 
التعليم والتدريب 2018-2022، ويجب أن يتواءم 

ذلك مع ترجمة النتائج المتمخضة عن لقاء هذا 
العام إلى أهداف واضحة تضاف إلى هذه 
االستراتيجية، وتتضمن كذلك إشراك مراكز 

التوجيه المهني في تنفيذها من خالل إسناد 
المسؤولية للقائمين عليها بتحقيق مجموعة من 
األهداف المحددة وفق مؤشرات األداء الرئيسية 

 والمقاييس والجداول الزمنية المقررة.

إنشاء وحدة إدارية للتوجيه واإلرشاد المهني في  «
وزارة التعليم والتعليم العالي، لتتولى مسؤولية 

تيسير واالرتقاء بمستوى خدمات التوجيه المهني 

التي تتسم بالتفكك في الوقت الحالي والتي 
يتم تقديمها من خالل مكاتب الِمنح الدراسية 

والتطوير المهني للمعلمين التابعة للوزارة. 
وينبغي كذلك أن تكون هذه الوحدة مسؤولة 

عن التعريف بالتوجيه المهني على مستوى جميع 
 المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية.

تشكيل لجنة للتوجيه المهني بين القطاعات  «
تضطلع بمسؤولية تنسيقية فيما يتعلق بتنفيذ 

خطط التوجيه المهني المعتمدة حالًيا، عالوًة 
على جمع بيانات التنفيذ ووضع إجراءات التحسين 

السنوية. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تتولى 
اللجنة مسؤولية اقتراح األجندة البحثية الالزمة 
لدفع مسيرة تطوير التوجيه المهني في دولة 

قطر.

 3-2 أما المجموعة الثانية المختارة 
من توصيات لقاء 2016 فتتعلق بالُسبل والوسائل 

المقترحة للنهوض بخدمات التوجيه المهني استناًدا 
إلى األسس التكتيكية والعملية. وفي واقع األمر، 

تتناول هذه التوصيات القضايا على المدى القصير، 
 وفيما يلي ثالثة أمثلة توضحها على النحو التالي:

على الرغم من غياب نظام معلوماتي كاٍف حول 	 
التعليم وسوق العمل، هناك مجموعات متفرقة 

من هذه المعلومات لكنها غير جاهزة لالستخدام 
في أغراض التوجيه المهني. وللتعويض عن هذا 

القصور، فمن المهم إعداد كتيبات معلوماتية 
بشأن التعليم وسوق العمل من خالل التنسيق مع 
وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية. وفي سبيل تحقيق 
هذه الغاية، يجب تكريس الجهود من أجل جمع 
وتوليف ونشر المعلومات المتاحة حول التعليم 
 وسوق العمل في أنساق مطبوعة وإلكترونية.

يعاني التوجيه المهني في المدارس العامة 	 
العديد من أوجه القصور، على خالف الوضع داخل 
المدارس الخاصة والدولية. ومن بين األمثلة على 
هذا القصور غياب التثقيف بشأن التوجيه المهني، 

وقلة عدد أنشطة التوجيه المهني وأنواعها، وعدم 
تأهيل المرشدين المهنيين، وغياب الدعم المدرسي 

لبرامج التوجيه المهني، وعدم اكتراث الطالب، 
وغياب مشاركة أولياء األمور، فضاًل عن عدم توافر 

المعلومات الالزمة حول التعليم وسوق العمل 
واالفتقار إلى سياسات وإجراءات وخطط التوجيه 

 المهني.

وإلى جانب التوصية باتخاذ التدابير االستراتيجية 
الالزمة للتغلب على هذه العوائق، فقد جرت 

التوصية أيًضا باتخاذ اإلجراءات الفورية التي من شأنها 
التخفيف من حدة الموقف على المدى القصير. ولم 

تشتمل هذه اإلجراءات على تقديم برامج التعلم 
والتطوير القائمة على تلبية احتياجات مديري المدارس 

ومرشديها والطالب وأولياء أمورهم فحسب، بل 
تضمنت أيًضا مساعدة مدارس القطاع العام في 
التعلم من تجارب المدارس الخاصة والدولية فيما 

يتعلق، على سبيل المثال، بتبادل المعارف والخبرات 
وإعداد برامج توجيه المرشدين وتدريبهم.

تختلف أنواع ومستويات وفعالية وجودة الخدمات 	 
والمصادر الخاصة بالتوجيه المهني إلى حٍد كبير، 

وليس ذلك بين لجان تنمية المواهب – من جهة 
– وأقسام الموارد البشرية في القطاعين العام 
والخاص – من جهة أخرى – فحسب، بل يشمل 

ذلك أيًضا الجامعات والكليات ومقدمي خدمات 
التوجيه المهني المستقلين. ونتيجًة لذلك، ولغرض 

المساهمة في تحسين الممارسات، استناًدا إلى 
اتباع نهج جزئي على األقل، فقد تمت التوصية 
بإشراك المؤسسات المذكورة في إطار برنامج 

تعاوني يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات 
المطلوبة. وتتمثل إحدى الخطوات المهمة 

للُمضي قدًما في تحقيق هذا األمر في توثيق 
ومشاركة وعرض ومناقشة األمثلة على أفضل 

ممارسات التوجيه المهني التي تتبعها بعض هذه 
المؤسسات بغية إفادة المؤسسات األخرى منها، 

 ما يفضي بدوره إلى توسيع أثرها العام.

)4( ملخص اإلجراءات التنفيذية الالحقة للقاء خالل 
 الفترة الممتدة من يونيو ٢٠١٦ حتى يوليو ٢٠١7
على مدار الفترة الممتدة من يونيو 2016 

وحتى يوليو 2017، ُعقدت سلسلة من 
االجتماعات الالحقة للقاء مع العديد من 

الجهات المعنية بمجال التوجيه المهني. ولم 
تقتصر الغاية من هذه االجتماعات على 

مواصلة االستفادة من الزخم الناتج عن لقاء 
شركاء التوجيه المهني، بل البدء أيًضا بصورة 
فعلية في البناء على نتائجه وتمهيد الطريق 

أمام انعقاد الدورة القادمة من اللقاء في 
مايو 2018. وتبين الِفقرات التالية اإلجراءات 

المتخذة لتنفيذ التوصيات االستراتيجية 
والعملية الصادرة عن لقاء 2016.
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4-1 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات االستراتيجية 
الصادرة عن اللقاء على المدى البعيد

لكي يتسنى اختبار إمكانية تنفيذ التوصيات الصادرة عن 
اللقاء على المدى البعيد، فقد جرى تنظيم سلسلة من 
االجتماعات مع الجهات المعنية بهدف معالجة القضايا 

االستراتيجية المتعلقة بتطوير نظام توجيه مهني متكامل 
ضمن إطار استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2022-2018 
لدولة قطر. ومن بين األمثلة على هذه الجهات المعنية 

الرئيسة نذكر: وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التخطيط 
التنموي واإلحصاء، ووزارة المواصالت واالتصاالت، 

ومؤسسة قطر، والجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 

باإلضافة إلى المؤسسات األكاديمية ومراكز التوجيه المهني 
وغيرها من الجهات المعنية األخرى. 

وقد ُتّوجت االجتماعات بصياغة مجموعة من األهداف 
االستراتيجية المحددة استناًدا إلى محور التوجيه المهني 

ضمن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المذكورة. 
وكان من بين هذه األهداف الرئيسة ما يلي:

وضع إطار عمل وطني للتوجيه المهني وبناء 	 
 القدرات والمهارات الالزمة للتوظيف. 

توفير المعلومات الحديثة والدقيقة حول 	 
التعليم والِمنح الدراسية وفرص العمل المتاحة 

للطالب القطريين خاصًة والشباب والمواطنين 
 القطريين عامًة.

تقديم خدمات التوجيه المهني عالية الجودة 	 
لجميع الطالب في كافة المدارس والجامعات 
القطرية، وكذلك للكبار في إطار إرساء مبادئ 

 التعلم مدى الحياة.

تحسين مهارات إدارة المسار المهني والتوظيف 	 
عند الطالب والشباب والكبار في دولة قطر 
بهدف زيادة انخراطهم الفعال في المسارات 

المهنية المرتبطة بمجاالت العلوم والتكنولوجيا 
 والهندسة والفنون والرياضيات. 

رفع مستوى الطموحات المهنية بين صفوف 	 
القطريين، بما في ذلك تعزيز المسيرة المهنية 

واتخاذ التدابير الخاصة باالنقطاع عن العمل وتغيير 
 المسار الوظيفي.

تطوير قدرات العاملين في مجال التوجيه المهني 	 
على مستوى الدولة من خالل وضع البرامج 

المخصصة للتثقيف بشأن التوجيه المهني وإصدار 
الشهادات المعتمدة ووضع المعايير ذات الصلة 

 بهذا المجال وغيرها. 

إجراء البحوث عالية الجودة عن التوجيه المهني 	 
 استناًدا إلى البرامج البحثية الُمعّدة إعداًدا جيًدا.

تطوير وإطالق نظام وخدمات ومصادر التوجيه 	 
المهني القائمة على استخدام التكنولوجيا.

تجدر اإلشارة إلى أنه جرى أيًضا تحديد المبادرات 
المرتبطة بكل هدف من األهداف المذكورة أعاله. 

عالوًة على ذلك، ووفًقا لما ذكرته بعض الجهات 
المعنية، فقد لوحظ أن تنفيذ الخطط ال بد وأن يتضمن 

مشاركة الجهات المعنية الرئيسة في قطاع التدريب، 
الذي يشمل الوحدات داخل مؤسسات القطاعين العام 
والخاص في دولة قطر. كما برزت أهمية توجيه الدعوة 

إلى وزارة التعليم والتعليم العالي – المسؤولة عن 
تنفيذ استراتيجية قطاع التعليم والتدريب – من أجل 

توضيح األدوار والمسؤوليات المنوطة بمختلف الجهات 
المعنية في تنفيذ المحور المتعلق بتطوير التوجيه 

 المهني في إطار هذه االستراتيجية.

وأجريت محاوالت اختبار إمكانية تنفيذ التوصيات 
االستراتيجية األخرى، مثل وضع هيكل وطني 

ينظم عملية التوجيه المهني إضافًة إلى أطر العمل 
والمعايير والسياسات واإلجراءات وأطر المؤهالت 
ذات الصلة وغيرها. ومع ذلك، فقد كشفت تلك 
المحاوالت عن الحاجة إلى توفير مزيٍد من الوقت 

والجهد والتنسيق وانخراط كافة الجهات المعنية من 
 أجل تنفيذ التوصيات المذكورة على نحٍو فعال. 

غير أنه قد لوحظ أن العملية المعقدة طويلة 
األجل التي يقوم عليها التطوير االستراتيجي للتوجيه 

المهني تستدعي وجود أدوات العمل األساسية 
الالزمة لتمهيد الطريق أمام التنفيذ الفعال لهذه 

التوصيات. ويمكن إجراء ذلك بصورة ُمثلى من خالل 
إشراك صانعي السياسات والقرارات في لقاء هذا 

العام من مجموعة مختارة من المؤسسات، كوزارة 
التخطيط التنموي واإلحصاء، ووزارة التنمية اإلدارية 
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والعمل والشؤون االجتماعية، ووزارة المواصالت 
واالتصاالت، وغيرها.

 4-2 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات 
الصادرة عن اللقاء على المدى القصير

بادر مركز قطر للتطوير المهني إلى اتخاذ خطوات 
ملموسة بغية تنفيذ عدٍد من توصيات لقاء شركاء 

التوجيه المهني لعام 2016 على المدى القصير. ومن 
بين هذه التوصيات تقديم برامج التطوير المهني 

لمستشاري التوجيه المهني على مستوى المدارس، 
واقتراح عقد لقاءات تبادل المعارف والخبرات 

للجامعات والكليات، وتقديم مجموعة متنوعة من 
أنشطة التوجيه المهني لطالب المدارس وأولياء 

األمور، وتحديد احتياجات التطوير المهني للطالب 
وأولياء األمور والعمل على تقييمها، ووضع إطار 

للتعاون مع الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر 
من أجل تعزيز ثقافة اإلرشاد والتوجيه المهني 

بين صفوف خريجي الجامعات. وفيما يلي أدناه 
بعض المالحظات الموجزة بشأن هذه اإلجراءات 

 التنفيذية:

االستفادة من تحليل االحتياجات التدريبية الذي 	 
تم إعداده بالفعل؛ وفي هذا السياق، قام مركز 
قطر للتطوير المهني، بالشراكة مع وزارة التعليم 

والتعليم العالي وسفارة الواليات المتحدة 
بالدوحة، بتقديم سلسلة من برامج التدريب 

للمرشدين المهنيين في المدارس الحكومية 
والخاصة بالدولة. وفور االنتهاء من هذه البرامج، 

عقد المركز عدًدا من االجتماعات مع ممثلين 
من مؤسسة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي 

بهدف مناقشة مواءمة ممارسات التوجيه المهني 
الدولية وتعديلها لتناسب السياق القطري، عالوًة 
على طرح األفكار والرؤى بشأن مراجعة استراتيجية 

قطاع التعليم والتدريب 2018-2022، ال سّيما ما 
 يختص منها بمحور التوجيه المهني. 

وفي إطار تكملة الجهود المبذولة، قام مركز قطر 	 
للتطوير المهني ومكتب التعليم ما قبل الجامعي 

في مؤسسة قطر بوضع أطر التعاون الالزمة 
لتعزيز مهارات إدارة المسار المهنّي في صفوف 
طالب المدارس. وقد ُصمم إطار التعاون األول 

لتلبية احتياجات التوجيه المهني لدى الطالب 
في جميع مدارس مؤسسة قطر، واإلسهام في 
تنفيذ برنامج االنتقال المجتمعي ثنائي المستوى. 

وينطوي المشروع التجريبي لهذا البرنامج الذي 
أطلقه مركز التعلم وأكاديمية العوسج على تقديم 
الخدمات إلى الطالب الذين يتعذر عليهم الوصول 
إلى المناهج الدراسية العامة ألكاديمية العوسج، 

كما يهدف إلى إعداد الشباب لالنخراط في سوق 
 العمل والحياة المهنية.

أسهم إطار آخر للتعاون مع الجامعات الشريكة 	 
لمؤسسة قطر في إعداد نموذج للخيارات المهنية 

المتاحة بعد التخرج، ثم تقديمه إلى خريجي 
جامعات مؤسسة قطر أثناء حفل التخرج السنوي 
لعام 2017. ويتجلى الهدف من هذا النموذج في 

تقديم خارطة تفصيلية مصممة خصيًصا لتلبية 
احتياجات خريجي جامعات المؤسسة لمساعدتهم 

في سد الفجوة القائمة بين الخريجين وأرباب 
العمل. 

وقد أسفرت محاوالت تنفيذ التوصيات المتبقية 	 
 على المدى القصير عّما يلي:

تنظيم مجموعة من الفعاليات المهنية من جانب  «
العديد من المؤسسات لطالب المدارس و/

أو أولياء األمور وغيرهم، كتقديم برنامج مهني 
على مدار العام، واليوم المهني بالمدارس، 

والقرية المهنية، والمحادثات المهنية، وبرامج 
التدريب، إلخ. وكان الهدف العام من تنظيم 
هذه الفعاليات هو زيادة مستويات الوعي 

المهني وتنمية مهارات إدارة المسار المهني لدى 
الطالب. وقد أدى تقييم هذه الفعاليات إلى 
تصنيفها كأمثلة على الممارسات الناجحة التي 

 يمكن تعميمها بهدف توسيع أثرها العام.

ثّمة حاجة إلى بذل مزيٍد من الجهود من أجل  «
إتمام تنفيذ المبادرات األربع التالية بصورة ناجحة، 

وهي: )1( إعداد كتيبات المعلومات الخاصة 
بالتعليم وسوق العمل، و)2( وضع وتنفيذ 

إطار التعاون الالزم لتبادل المعارف والخبرات 
بين المراكز المهنية على مستوى الجامعات 

والكليات في دولة قطر، و)3( تنسيق الجهود 
مع المؤسسات األكاديمية والمهنية لتقديم 

الدورات الدراسية وشهادات ما بعد التخرج في 
مجال التوجيه المهني، و)4( إنشاء وتفعيل األندية 

المهنية والمجتمعات المهنية للعاملين في هذا 
 المجال.

)5( إدارة اللقاء ومشاركة الجهات المعنية 
سعًيا وراء تحقيق األهداف المنشودة على أفضل 

وجه، قام مركز قطر للتطوير المهني بتنظيم لقاء 
عام 2018 بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي 

ومكتب اليونسكو بالدوحة. وقد ُأسندت إدارة هذا 
اللقاء إلى إحدى اللجان الفنية، التي رّكزت فيه على 

تفعيل مشاركة المؤسسات الرئيسة المعنية من 
 خالل عقد مجموعات النقاش.

وفيما يلي التفاصيل المتعلقة باللجنة الفنية 
ومشاركة المؤسسات المعنية ومنهجية انعقاد 

 مجموعات النقاش.
 

5-1 اللجنة الفنية المسؤولة عن اللقاء
ألغراض اإلدارة الفعالة، جرى تشكيل لجنة فنية 

وأسندت إليها مهمة تصميم النتائج المتمخضة عن 
لقاء شركاء التوجيه المهني والعمل على تنفيذها 

ومتابعتها. وتكمن األسس المنطقية وراء ذلك 
في حقيقة مفادها أن اللقاء ال بد وأن يستفيد 

من مشاركة الخبراء وإسداء المشورة االستراتيجية 
وتقبل اآلراء الناقدة بموضوعية وحيادية، وهي تمثل 
جميعها عوامل أساسية لتحقيق أهداف اللقاء وإحراز 

النتائج الملموسة. 

لذلك، وفي إطار مراعاة السياق القطري 
وخصوصياته، فقد اقُترح أن تضم هذه اللجنة 

الفنية تحت مظلتها عدًدا من خبراء التطوير المهني 
وغيرهم من المعنيين بهذا المجال؛ أي الخبراء الذين 
يباشرون عملهم داخل دولة قطر، وكذلك نظرائهم 

ممن يعملون في دول أخرى لكنهم يمتلكون 
خبرات ومعارف كبيرة بالسياق القطري والمنطقة 

بوجه عام. 
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اشتمل دور هذه اللجنة على تخطيط وتنفيذ 
ومتابعة الجانب الفني للقاء، وقد تضمن ذلك أداء 
 األدوار الفرعية األربع التالية المترابطة فيما بينها: 

مراجعة ووضع األسس المنطقية النعقاد القاء 	 
 عالوًة على موضوعه وأهدافه وأدواته وغير ذلك.

تخطيط وتنسيق عملية تقديم األوراق الخاصة 	 
بأفضل الممارسات وأوراق مناقشات المائدة 

 المستديرة المنبثقة عن اللقاء. 

وضع المبادئ التوجيهية والتفاصيل الضرورية التي 	 
تعين مجموعات النقاش على إحراز النتائج الفعالة، 
عالوًة على التنسيق مع مديري هذه المجموعات 

من أجل االتفاق على األهداف والنتائج المتوخاة 
وجدول األعمال لكل مجموعة من مجموعات 

 النقاش المعنية.

إدارة تنفيذ اللقاء ومتابعة النتائج الصادرة عنه، إلى 	 
جانب تقديم المعلومات حول دور اللجنة الفنية 

وإعداد قائمة بأعضائها.

5-2 نهج مشاركة المؤسسات المعنية
كما بّينا في القسم الفرعي أعاله، فإن توصيات لقاء 

2016 وما تاله من إجراءات تنفيذية تقدم مؤشًرا 
قوًيا على أنه، وبالرغم من تحقيق بعض اإلنجازات، 

فال تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، 
من خالل تعزيز تضافر الجهود من أجل المضي قدًما. 

لذلك، وبقدر ما يركز اللقاء على مكونات التوجيه 
المهني مثل التعليم والتدريب وسوق العمل 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإن دورة هذا 
العام قد ُصممت بشكل خاص لتركز على تحقيق 

المشاركة الفّعالة للمؤسسات القطرية الرئيسة 
 المعنية في هذه المجاالت. 

كما أن الجهات المعنية األخرى، مثل مؤسسات 
التوجيه المهني المستقلة، والباحثين، والطالب، 
وأولياء أمورهم، والمنظمات اإلقليمية والدولية 

المعنية بالتوجيه المهني، مثل نماء وإنجاز قطر 
وصلتك، كانت لها مشاركة فاعلة أيًضا في اللقاء. 

هذا باإلضافة إلى مشاركة المنظمات الدولية مثل 
اليونسكو وكبار المسؤولين في المؤسسات الدولية 

 المعنية بمجال التطوير المهني.

ومن األمثلة على هذه المؤسسات المعنية بمجال 
التوجيه المهني نذكر: وزارة التعليم والتعليم العالي، 

ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، 
ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، ووزارة 

المواصالت واالتصاالت، ووزارة الثقافة والرياضة، 
وجامعة قطر، ومؤسسة قطر، وكلية المجتمع في 

قطر، وكلية شمال األطلنطي في قطر، ومؤسسات 
التعليم والتدريب في القطاع الخاص، واللجان 

الوطنية لتنمية المواهب في عدٍد من المؤسسات 
مثل مؤسسة حمد الطبية، وقطر للبترول والشركات 
التابعة لها، وشركة Ooredoo، ومركز السدرة للطب 
والبحوث، واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، والخطوط 

 الجوية القطرية.

وقد ُوجهت الدعوة إلى المؤسسات المذكورة 
أعاله، سواٌء كانت تندرج ضمن القطاعات العامة 

أو الخاصة أو المشتركة المساهمة في االقتصاد 
القطري، للمشاركة بشكل فاعل في اللقاء من خالل 
تعيين ممثلين لها بناًء على خبراتهم في الموضوعات 

المطروحة باللقاء. 

)٦( منهجية مجموعات النقاش: لمحة عامة عن 
أسلوب العمل وتشكيل المجموعات وإجراءاتها 

وتحليل البيانات والنتائج والتوصيات
جرى توزيع المشاركين، بناًء على معارفهم 

وخبراتهم في مجال التوجيه المهني، على نوعين 
من الجلسات الفرعية تشمل كل منهما أربع 

مجموعات لنقاشات المائدة المستديرة وست 
مجموعات نقاش لتبادل المعارف والخبرات. 
 وفيما يلي أدناه عرض موجز لهّذين النوعين:

 6-1 أربع مجموعات لنقاشات 
المائدة المستديرة 

ُشّكلت 4 مجموعات للمشاركة في نقاشات المائدة 
المستديرة، وضّمت كل مجموعة منها مشاركين 

رفيعي المستوى من واضعي السياسات وأصحاب القرار 
الممثلين لمختلف المؤسسات المعنية. وقد تمثل 

الهدف المشترك لهذه المجموعة في تحديد أدوات 
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العمل األساسية المطلوبة للتحرك عملًيا نحو تطوير 
قطاع التوجيه المهني في دولة قطر، وفًقا ألربعة أبعاد 

استراتيجية. وُترجمت هذه األبعاد في مواضيع النقاش 
المطروحة، وتم ربطها بمعالجة الوضع الحالي على 

مستوى الدولة، وذلك بهدف وضع إطار عمل لتطوير: 
)1( األطر والمعايير والسياسات الخاصة بمجال التوجيه 

المهني على المستوى الوطني، و)2( دور الجهات 
المعنية ومسؤولياتها في تطبيق استراتيجية اإلرشاد 

والتوجيه المهني المنبثقة عن استراتيجية قطاع التعليم 
والتدريب في قطر 2018-2022، و)3( خدمات ومصادر 

التوجيه المهني القائمة على استخدام التكنولوجيا، و)4( 
معايير التوجيه المهني التي وضعتها منظمة اليونسكو 

 فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الفني والمهني.

لهذا الهدف، رّكزت كل مجموعة من مجموعات 
نقاش المائدة المستديرة على أحد المجاالت 

االستراتيجية األربعة المذكورة أعاله. كما انخرط 
أعضاء هذه المجموعات في طرح األفكار المتأنية 
لمعالجة المسائل والقضايا االستراتيجية والوطنية 

المتصلة بموضوع نقاش مجموعتهم.

 6-2 ست مجموعات نقاش لتبادل 
المعارف والخبرات 

في إطار استكمال مناقشات المائدة المستديرة 
للقضايا االستراتيجية، ُشّكلت ست مجموعات لتبادل 

المعارف والخبرات ومعالجة مجموعة محددة 
من القضايا على المدى القصير. وقد ناقشت كل 
مجموعة من هذه المجموعات أحد األمثلة على 
أفضل ممارسات التوجيه المهني في دولة قطر، 

وشملت األمثلة الستة المحددة ما يلي: )1( زيادة 

تأثير التوجيه المهني على البرامج الوطنية لتنمية 
المواهب، )2( استعراض تطوير مهارات التوظيف 

للطالب الجامعيين في برنامج إنجاز قطر، )3( 
االستعانة بالتوجيه المهني كوسيلة لمواصلة تطوير 

ممارسات ريادة األعمال في دولة قطر،)4( وضع 
إطار عمل التطوير المهني للطالب ذوي القدرات 

الخاصة في دولة قطر، )5( دمج التوجيه المهني في 
مناهج التعليم الثانوي، من خالل التعلم من التجربة 
الفنلندية، )6( تقييم “برنامج المهارات الحياتية” على 

مستوى المدارس الثانوية العامة في دولة قطر.

6-3 تعيين مديري ومقرري مجموعات النقاش 
بعد تحديد العدد المالئم وأنواع مجموعات النقاش 

المطلوبة لنجاح مشاركة المؤسسات المعنية، تم 
تعيين مدير ومقرر لكل مجموعة من مجموعات 

النقاش، وُحددت األدوار المنوطة بهم، إلى جانب 
 تعيين األشخاص المناسبين.

وبإيجاز، انطوت أدوار المديرين على مراجعة أهداف 
مجموعة النقاش وتنقيحها، وتحديد النتائج المتوقعة 

وجدول األعمال، إلى جانب قيادة المناقشات 
التفاعلية، وتلخيص وترتيب نقاط المناقشة، 

ومساعدة المجموعة في االستفادة من النتائج 
التي يتم التوصل إليها من أجل اقتراح التوصيات 

 واإلجراءات السليمة إلجراء التنفيذ الفعال. 

عالوًة على ما سبق، فقد كان مطلوًبا من 
المديرين التعاون مع مقرري المجموعات، الذين 

تعّين عليهم بدورهم دعم مناقشات المجموعات 
ورفع التقارير النهائية بهذا الشأن إلى اللجنة الفنية 

المسؤولة عن اللقاء، وذلك استناًدا إلى نموذج 

محدد إلعداد التقارير. كما تولى مديرو المجموعات، 
عند اللزوم، تنظيم االجتماعات السابقة للقاء بهدف 

تحديد أدوات العمل األساسية الالزمة لمساعدة 
 مجموعات النقاش في تحقيق أهدافها المنشودة. 

من جهة أخرى، تمثل دور المقرر أيًضا في العمل 
كمنسق لمجموعة النقاش، وتقديم الدعم قبل 

انعقاد اجتماعات المجموعة وأثناء انعقادها وبعد 
االنتهاء منها، بما يشمل إعداد جداول أعمال 

االجتماعات وتوزيعها، وإعداد الوثائق الداعمة 
وتوزيعها، وتدوين محاضر االجتماعات وأرشفتها، إلى 

جانب إعداد التقرير النهائي بشأن نتائج المناقشات 
التي دارت في المجموعة.

 6-4 تخطيط مجموعات النقاش 
وإعداد التقارير بشأنها

استناًدا إلى المنهجية الخاصة بمجموعات النقاش، 
فقد تم االتفاق على توجيه كل مجموعة من 

المجموعات المذكورة أعاله من ِقبل أحد المديرين 
باستخدام مجموعة محددة من المبادئ التوجيهية 

الواردة ضمن نموذج يوضح إلى جانب ذلك الموضوع 
واألهداف والنتائج وجدول األعمال الخاص بكل 

 مجموعة.
 

وباستخدام هذا النموذج، كان مطلوًبا من 
جميع مديري المجموعات تدوين عدد من النقاط 

االفتتاحية واالستعانة بها في بدء المناقشات، 
وذلك بهدف إشراك أعضاء المجموعات في: )1( 
معالجة القضايا المطروحة، و)2( صياغة التوصيات 

السليمة، و)3( إعداد قائمة بالخطوات التالية إلجراء 

التنفيذ والمتابعة على مدى العامين المقبلين. 
وفي سبيل أداء هذه المهام الثالث بالفعالية 

المطلوبة، تعّين على كل مدير من مديري 
المجموعات التعاون مع أعضاء مجموعته قبل يوم 
انعقاد اللقاء وأثناء انعقاده وبعد انتهائه. كما كان 

مطلوًبا من كل مدير تنسيق جهود التعاون مع مقرر 
المجموعة، الذي انطوى دوره أيًضا على تدوين 

وتلخيص الرسائل والتوصيات األساسية وخطوات 
العمل التي يحددها ويتفق عليها أعضاء مجموعة 

النقاش.

)7( ملخص التوصيات
يقدم هذا القسم ملخًصا للتوصيات الصادرة عن 

مجموعات النقاش بهدف معالجة قضايا التوجيه 
المهني على المستوى الوطني ومستويي قطاع 
التعليم وسوق العمل. وسوف يتم توضيح هذه 

التوصيات، إلى جانب اإلجراءات المطلوبة لتنفيذها 
بفعالية، في شكل عرض جدولي يشرح كل منها 

بمزيٍد من التفصيل. ويورد القسم الثامن من 
هذا التقرير التفاصيل المتعلقة بكافة التوصيات 
 واإلجراءات المطلوبة لتنفيذها على نحو فعال.

 7-1 التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا 
التوجيه المهني على المستوى الوطني

فيما يلي ملخص التوصيات الصادرة عن مجموعات 
النقاش التي تولت مهمة معالجة القضايا والمسائل 

الخاصة بمجال التوجيه المهني على المستوى 
 الوطني، وذلك على النحو التالي:

7-1-1 من أجل معالجة القضايا التي تعوق تطوير 
التوجيه المهني في دولة قطر، يوصى برفع مستوى 
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التآزر والتعاون وتحديد أدوات العمل األساسية 
المطلوبة للشروع في وضع اأُلطر والمعايير 

والسياسات واالستراتيجيات والقواعد التنظيمية 
الخاصة بمجال التوجيه المهني على المستوى 

 الوطني.

7-1-2 بالنظر إلى أن االستراتيجية الحالية للتوجيه 
المهني في دولة قطر 2018-2022 تقتصر على 

المدارس العامة، وفي ضوء مالحظة أن التوجيه 
المهني يشمل ما هو أبعد من قطاع التعليم 

والتدريب، ُيوصى عندئٍذ بوضع استراتيجية وطنية 

للتوجيه المهني، على أن تكون هذه االستراتيجية 
وسيلًة إلنشاء نظام توجيه مهني متسق يتسم 

بوضوح الهيكلية التنظيمية، وينبغي اعتبارها جزًءا 
من استراتيجية التنمية الوطنية على مدى السنوات 

الخمس المقبلة في دولة قطر.

7-1-3 لتحسين جودة خدمات التوجيه المهني المقدمة، 
والعمل على إتاحتها بكل سهولة ويسر، يوصى بدمج 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكونات 
تقديم التوجيه المهني. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، 

ولغرض التوضيح، ينبغي تكريس الجهود الالزمة إلنشاء 

نظام إلكتروني للتخطيط المهني يتناسب مع السياق 
القطري. ويجب أن يرتكز هذا النظام على الخبرات الحالية 

المستمدة من نظام التوجيه المهني الحالي الذي 
تستعين به المدارس العامة وغيرها من المؤسسات 

التعليمية فضاًل عن مؤسسات سوق العمل بدولة قطر.

 7-2 التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا 
 التوجيه المهني على مستوى قطاع التعليم

7-2-1 بغية مساعدة طالب المدارس من إدارة الخيارات 
التعليمية والمهنية المطروحة أمامهم بشكل أفضل، 

عالوًة على النهوض بقدراتهم والمساهمة في ازدهار 
دولة قطر ورفعتها، يوصى بوضع استراتيجية توجيه 

مهني بدًءا من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني 
عشر على مستوى جميع المدارس العامة والخاصة 
بالدولة. وينبغي أن تهتم هذه االستراتيجية بوضع 

اأُلطر والمعايير واالستراتيجيات والسياسات واإلجراءات 
والبرامج الخاصة بالتوجيه المهني المقدم لطالب 

المدارس في تلك المراحل.

7-2-2 نظًرا لغياب خدمات التوجيه المهني المتطورة 
في المدارس العامة، يوصى بدمج برنامج المهارات 

الحياتية القائم مع برامج اإلرشاد األكاديمي المقدمة 
حالًيا لطالب المدارس، عالوًة على استحداث مجموعة 
محددة من خدمات التوجيه المهني الالزمة لمساعدة 
 الطالب في تطوير مهاراتهم في إدارة المسار المهني.

7-2-3 بالنظر إلى عدم حصول طالب المدارس 
من ذوي اإلعاقة على خدمات التوجيه المهني 

المالئمة، يوصى بمساعدة الطالب الذين لن يكملوا 

مسار التعليم الجامعي لالنتساب في البرامج 
المدرسية ذات الجودة العالية التي تؤهلهم لالنتقال 

من التعليم إلى سوق العمل. ويجب أن تشتمل 
المكونات الرئيسة في مثل هذه البرامج على 

التقييم المهني، واستكشاف فرص العمل المتاحة 
والتدريب على المهارات والتعلم القائم على أساس 
العمل ودعم التوظيف. كما ينبغي أن تستند هذه 

البرامج على مجموعة من المكونات الداعمة األخرى، 
مثل التخطيط الفردي واستراتيجيات تقديم المشورة 

المتعددة والتعاون بين المستشارين المهنيين 
والمعلمين ومشاركة أولياء األمور وأرباب العمل 

 وغيرهم من األطراف المعنية.

7-2-4 بالنظر إلى أن العمل على تحسين مشاركة 
اإلناث في برامج التعليم والتدريب الفني والمهني 

والتحاقهن بالعمل سيسهم في إضافة قيمة كبيرة 
إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها 

دولة قطر، فإنه ُيوصى بمراجعة وتقييم وتوسيع 
نطاق أدوات العمل األساسية التي وضعتها 

مجموعة النقاش المعنية في لقاء هذا العام بتعزيز 
مشاركة اإلناث في التدريب الفني والمهني. ويجب 

تصميم هذه العملية بأسلوب واٍع من أجل وضع 
إطار توجيه مهني مخصص لبرامج التعليم والتدريب 

الفني والمهني. كما ينبغي أن تشتمل المكونات 
األساسية لهذا اإلطار على المعلومات المهنية، 

والتعليم المهني، والمشورة المهنية، والخدمات 
المهنية القائمة على تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، عالوًة على مشاركة الجهات المعنية. 
ولكي يتسنى تعظيم األثر المنشود، يجب توسيع 

نطاق تركيز التعليم والتدريب الفني والمهني ليشمل 



 

 )١( مقر لودجلا

 لاّعفلا ذيفنتلل ةمزاللا تاءارجإلاو ءاقللا تايصوت

 ينهملا هيجوتلا اياضق
 تاءارجإلا تايصوتلا ينطولا ىوتسملا ىلع

 تايلوؤسملا

 ءاكرشلا ةلوؤسملا ةهجلا

 ماظن ريوطت يناعي ١-١
 رطق ةلودب ينهملا هيجوتلا
 ريياعملاو رطُألا بايغ نم
 تايجيتارتسالاو تاسايسلاو
 ىوتسملا ىلع هب ةصاخلا
 اذه مقافتيو .ينطولا
 دوجو مدع ببسب عضولا
 نع ةلوؤسم ةيزكرم ةهج
 هيجوتلا لاجم ميظنت
 هريوطتو هتبقارمو ينهملا
 .ةلودلا ىوتسم ىلع
 ةيجيتارتسا لمتشت ال ١-١
 بيردتلاو ميلعتلا عاطق

 ديدحت ىلع ٢٠٢٢-٢٠١٨
 تايولوألاو ةحضاولا ةيؤرلا
 ةمزاللا ريبادتلاو فادهألاو
 هيجوتلا تامدخ ريفوتل
 طبر ىلع ةرداقلا ينهملا
 قوس تاجايتحاب ميلعتلا
 .رطق ةلود يف لمعلا
 مامتها نم مغرلا ىلع١-١
 لذبب رطق ةلود
 يف ةريبكلا تارامثتسالا
 ايجولونكت مادختسا
 تالاصتالاو تامولعملا
 يف ةدمتعملاو ةديدجلا
 مل ،ةايحلا يحانم ىتش
 ىتح ايجولونكتلا هذه جمدُت
 جماربلاو تامدخلا يف نآلا
 لخاد ةينهملا تاعورشملاو
 .ةلودلا

 لمعلا تاودأ ريفوت ١-١-١
 ةمزاللا ةيساسألا
 عضو يف عورشلل
 ريياعملاو رطُألا
 تاسايسلاو
 تايجيتارتسالاو
 دعاوقلاو
 ةصاخلا ةيميظنتلا
 هيجوتلا لاجمب
 ىلع ينهملا
 ىوتسملا
  .ينطولا

 ىلع تاسايسلا يعضاول اهميدقتو يلوأ روصت ةقيثو دادعإ ١-١-١-١
 يف ينهملا هيجوتلا خيسرت اهيف ضرعتسُي ،ينطولا ىوتسملا
 رثأ ىلع زيكرتلاو ةيرطقلا ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةفاقثلا قايس
 .٢٠٣٠ ةينطولا رطق ةيؤر قيقحت يف كلذ

 زكرم – رطق ةسسؤم •
   ينهملا ريوطتلل رطق
 ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو •
 يلاعلا
 دنالنف رتسالكويدإ •
 وكسنويلا •

 ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو •
 نوؤشلاو لمعلاو
 ةيعامتجالا
 ةيلاملا ةرازو •
 طيطختلا ةرازو •

 ءاصحإلاو يومنتلا
 تالصاوملا ةرازو •

 تالاصتالاو
 ةفاقثلا ةرازو •

 ةضايرلاو
 ةفيلخ نب دمح ةعماج •
 رطق ةعماج •
 لامش ةيلك •

 رطق يف يطنلطألا
 يف عمتجملا ةيلك •

 رطق
 ةراجتلا ةفرغ •
 ةيهيجوتلا ةنجللا •

 زاغلاو طفنلل
 يفرصملا عاطقلا •
 ةيمنتلل رطق كنب •
 ةيليثمتلا ناجللا •

 ءايلوأو بالطلل
  رومألا
 دنالنف رتسالكويدإ •

 ةينعملا تاهجلا فلتخم نم ىوتسملا ةعيفر ةينف ةنجل ليكشت  ٢-١-١-١
 تاسايسلاو ريياعملاو رطُألا عضو ةيلمع ةرادإ ةيلوؤسم ىلوتت
 هيجوتلا لاجمب ةصاخلا ةيميظنتلا دعاوقلاو تايجيتارتسالاو
 .ينطولا ىوتسملا ىلع ينهملا

 يف عورشلل نييجراخلاو نييلخادلا ءاكرشلا عم دوهجلا قيسنت  ٣-١-١-١
  .رطق ةلودب ينهملا هيجوتلل ماع ينطو راطإ عضو

 رطق ةلود يف ينهملا هيجوتلا ءاكرش تاءاقل دقع ةلصاوم ٤-١-١-١
 يف اهتاماهسإ ةفعاضمو ،ماع هجوب اهرثأ ميظعت وحن يعسلاو
 هجوب ينطولا ىوتسملا ىلع ينهملا هيجوتلا اياضق ةجلاعم
    .صاخ

 ةلدألا ميدقت ١-٢-١
 ةمزاللا ةيبيرجتلا
 ةيجيتارتسا عضول
 هيجوتلل ةينطو
 نم ءزجك ينهملا
 ةيمنتلا ةيجيتارتسا
 ىلع ةينطولا
 تاونسلا ىدم
 ةلبقملا سمخلا
 .رطق ةلود يف

 هيجوتلا ةطخ ذيفنتب طبترملا يجيتارتسالا ءادألا مييقتو قيثوت ١-١-٢-١
 .ةماعلا سرادملا يف ٢٠٢٢-٢٠١٨ ينهملا

 – رطق ةسسؤم •
 ريوطتلل رطق زكرم
 ينهملا
 ميلعتلا ةرازو •

 يلاعلا ميلعتلاو
 

 ينهملا هيجوتلا تاعورشمو جمارب ذيفنت نع يمييقت ريرقت دادعإ ٢-١-٢-١
    .لمعلا قوسو ميلعتلا يعاطق يف ةفلتخملا زكارملا اهذفنت يتلا

 لاعفلا ذيفنتلا معدل تايلمعلاب ةلصلا تاذ تاءارجإلا ذاختا ٣-١-٢-١
 ،لاثملا ليبس ىلع( ةيلاحلا ةيسمخلا ينهملا هيجوتلا ةيجيتارتسال
 نيدشرملل ينهملا هيجوتلا ىلع بيردتلاو ميلعتلا صرف ريفوت
 ةينهملا ةروشملا تامدخ ريفوتو ،رومألا ءايلوأو بالطلاو
 ةدوجلا ةيلاع تامولعم دادعإو ،ةطسوتملاو ةيئادتبالا سرادملل
 .)اهرشنو فيظوتلاو ةيساردلا حنملاو ميلعتلاو لمعلا قوس نع

 دراوملا دشح  ١-٣-١
 ءاشنإل ةمزاللا
 ينورتكلإ ماظن
 ينهملا طيطختلل
 عم بسانتي
 يرطقلا قايسلا
 تايطعملاو
 .ةيلاحلا

 
 

 تامولعملا ايجولونكت زيكرت ةعومجم جئاتن فيظوت ،ًالوأ ١-١-٣-١
 مييقت ريرقت دادعإل ةمهم تالخدم اهرابتعاب ٢٠١٨ ءاقل يف تالاصتالاو
 ىلإ لاقتنالا وأ ينهملا داشرإلا ماظنب ءاقترالل لبسلا لضفأ لوح لماش
  .)ي( قحلملا عجار ،ليصافتلا نم ديزملا ةفرعمل – ديدج ماظن

 – رطق ةسسؤم  •
 ريوطتلل رطق زكرم
 ينهملا
 ميلعتلا ةرازو •

 يلاعلا ميلعتلاو
 تالصاوملا ةرازو •

 تالاصتالاو

 تافصاوم ةقيثو" ىلإ اًفنآ روكذملا يمييقتلا ريرقتلا ةمجرت ،اًيناث ٢-١-٣-١
 ةمزاللا تابلطتملاو تازيملا ةقيثولا هذه ددحت نأ ىلع ،"ماظنلا
 ىلع ماظن ريوطت ،لاثملا ليبس ىلع( صصخم ماظن ريوطتل
 ،تاصصختلاو داوملاو ميلعتلا طيطختل مادختسالا لهس تنرتنإلا
 تانايبب ةناعتسالاو ،مييقتلل ةصصخم ةيجهنم ينبت ىلإ ةفاضإلاب
 .)رطق ةلودب ةصاخلا فئاظولاو ميلعتلا

 ةينعملا تاهجلا فلتخم نم ةصصختم ةنجل ليكشت ،اًثلاث ٣-١-٣-١
 تافصاوم" ةقيثو دامتعال ةحضاوو ةددحم ماهمب اهفيلكتو
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البرامج الفنية والمهنية القائمة على التعليم في 
المدارس والكليات والجامعات، وبرامج التعلم القائم 

على العمل بما في ذلك برامج تدريب العمالة 
والتدريب الداخلي وبرامج االستكشاف المهني عبر 
 مالزمة الموظفين بغرض التعلم منهم، وغير ذلك.

7-2-5 في ضوء االشتراطات المشددة التي يشهدها 
سوق العمل القطري، يتعين على مؤسسات التعليم 

العالي القطرية العمل على رفع مستويات خريجيها 
من أجل زيادة فرصهم في التوظيف. لذلك، يوصى 
أن تبادر مراكز التوجيه المهني في تلك المؤسسات 
بالقيام بما يلي: )أ( تضافر جهود التعاون الوثيق مع 
الكليات والجامعات والمؤسسات المعنية بالمجال 

لمساعدة الطالب في تطوير مهارات االستعداد 
للحياة المهنية، و)ب( تعزيز فرص توظيفهم، و)ج( 
االنتقال بنجاح من التعليم إلى سوق العمل، و)د( 

اإلسهام في عملية إشراك مختلف الجهات المعنية 
بغية االستفادة من التعليم العالي في تحقيق النجاح 

على المستويين المهني واالقتصادي.

7-3 التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا التوجيه 
المهني على مستوى سوق العمل

نستعرض فيما يلي التوصيات التي خلصت إليها 
مجموعات النقاش المعنية بمعالجة قضايا وشواغل 

التوجيه المهني على مستوى سوق العمل، وذلك 
على النحو التالي:

7-3-1 التوجيه المهني لتطوير ريادة األعمال
في إطار العمل على تشجيع رواد األعمال الفاعلين 

وزيادة عددهم في دولة قطر، ُيوصى أن تبادر 
حاضنات األعمال ومراكز ريادة األعمال على مستوى 

الدولة بإدراج التوجيه المهني ضمن نظامها الحالي 
لدعم وخدمات األعمال. وإلى جانب تقديم برامج 

التعليم والتدريب المالئمة في مجال ريادة األعمال، 
ينبغي أن تركز خدمات التوجيه المهني الُمدرجة على 

زيادة الوعي بريادة األعمال كأحد الخيارات المهنية 
المطروحة، وتشجيع األشخاص على االهتمام 

باالنخراط في هذا المجال، وإرساء ثقافة تنظيم 
األعمال والمشروعات الخاصة، وتنمية المهارات 
والصفات الواجب توافرها في رواد األعمال، ما 

يؤدي بدوره إلى تعزيز أنشطة ريادة األعمال في 
 دولة قطر.

7-3-2 التوجيه المهني لتنمية المواهب الوطنية
لكي تتمكن من زيادة إسهاماتها في تطوير رأس 
المال البشري بدولة قطر، ال يكفي أن تبادر اللجان 
الوطنية لتنمية المواهب إلى تبني نهج قائم على 

آليات الطلب فحسب من أجل تلبية احتياجات تنمية 
القوى العاملة الوطنية، بل يجب عليها السعي أيًضا 
إلى وضع وتنفيذ نظام توجيه مهني متكامل بغية 

ضمان إعداد المرشحين من أبناء الدولة إعداًدا جيًدا 
يؤهلهم لاللتحاق بالكليات واالنخراط في الحياة 

المهنية وإحراز النجاح فيهما. ومن أجل إدارة العمليات 
ذات الصلة على نحو فعال، ينبغي تكريس الجهود 

لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم وسوق 
العمل والتوجيه المهني، وهو ما من شأنه أن يساعد 
في ضمان وضع البرامج المالئمة وإعداد المرشحين 

بصورة جيدة بما يؤهلهم إلحراز النجاح في مساراتهم 
التعليمية والمهنية.

7-4 عرض جدولي للتوصيات الصادرة عن اللقاء واإلجراءات التنفيذية الخاصة بها

 قضايــا التوجيــه المهني
 على المســتوى

الوطني
اإلجراءاتالتوصيات

المسؤوليات

الشركاءالجهة المسؤولة

توصيــات اللقــاء واإلجــراءات الالزمــة للتنفيــذ الفّعــال



 ماعلا راطإلا عضوو "ةصاخلا تاجايتحالا يوذ بالطلل رطق ةلود
 .همييقتو هذيفنت ةطخو هرصانع ديدحتو جمانربلل

 
 هيجوتلا ريوطت ٣-١-٢

 زيزعتل ينهملا
 يف ثانإلا ةكراشم
 بيردتلاو ميلعتلا
 .ينهملاو ينفلا

 بيردتلاو ميلعتلا ىلإ ةدنتسملا ةينهملا تامولعملا دادعإ   ١-٣-١-٢
 ،ةينهملا ةروشملاو ،ةينهملا ةايحلل دادعإلاو ،ينهملاو ينفلا
 تامولعملا ايجولونكت ىلع ةمئاقلا ةينهملا تامدخلاو
 .رثألا مييقتو ،ةينعملا تاهجلا ةكراشمو ،تالاصتالاو

  

 زكرم – رطق ةسسؤم •
   ينهملا ريوطتلل رطق
 ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو •
 يلاعلا
 ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو •

 نوؤشلاو لمعلاو
 ةيعامتجالا
 وكسنويلا •

 لبق تاملعتملا نم ةعساو ةعومجمل ةينهملا تامدخلا ميدقت    ٢-٣-١-٢
 ،اهئانثأو ينهملاو ينفلا بيردتلاو ميلعتلا جماربب نهقاحتلا
 .جماربلا كلت نم مهئاهتنا دنع كلذكو

 

 لمشيل ينهملاو ينفلا بيردتلاو ميلعتلا زيكرت قاطن عيسوت   ٣-٣-١-٢
 سرادملا يف ميلعتلا ىلع ةمئاقلا ةينهملاو ةينفلا جماربلا
 يف امب لمعلا ىلع مئاقلا ملعتلا جماربو ،تاعماجلاو تايلكلاو
 ةمزالمو يلخادلا بيردتلاو ةلامعلا بيردت جمارب كلذ
 .كلذ ريغو ،مهنم ملعتلا ضرغب نيفظوملا

  

 ةعومجم ليكشت مزلي ،ركذلا ةفنآ تايصوتلا ذيفنت ىنستي يكل    ٤-٣-١-٢
 تاهجلا نع نيلثمم مضت ةينعملا تاهجلا فلتخم نم لمع
 يف تاعاطقلا ةفاك ىوتسم ىلع ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا
 :ىلإ ةعومجملا هذه ىعست نأ بجيو .رطق ةلود

o ينفلا بيردتلاو ميلعتلا ماظنل نهارلا عضولا ةعجارم 
 يف ثانإلا ةكراشم ليلحتو ،همييقتو رطق ةلود يف ينهملاو
 قيرط يف ةرثع زجح فقت يتلا تابقعلا ليلذتو ،ماظنلا اذه
 .لبقتسملا وحن اًمدق يضملا

o بيردتلاو ميلعتلاب ةينعملا تاهجلا فلتخم عم تاقالعلا زيزعت 
 تاذ تالاجملاو رومألا ءايلوأو بالطلا لثم( ينهملاو ينفلا
 مهئارآ ىلع لوصحلاو )ىوتسملا ةعيفر تاطلسلاو ةلصلا
 ةيمهأ زاربإل ىلثملا قرطلا ديدحتب قلعتي اميف مهتاروصتو
 ةكراشمو ،ماع لكشب ينهملاو ينفلا بيردتلاو ميلعتلا
 .صاخ لكشب ثانإلا

o مهم ساسأك هالعأ نيتدراولا نيتطقنلا جئاتنب ةناعتسالا 
 بيردتلاو ميلعتلا ىلع ةمئاق ينهملا داشرإلل ةطخ عضول
 يتلا ةتسلا رصانعلا مضت نأ ةطيرش اهذيفنتو ينهملاو ينفلا
 .اهركذ قبس

 

 جمانرب دادعإ ٤-١-٢
 تاراهملا ريوطتل
 فيظوتلل ةمزاللا
 .نييعماجلا بالطلل

 بسح بالطلا فيظوتل ةمزاللا تاراهملا ريوطتل جمانرب دادعإ    ١-٤-١-٢
 :لثم ،ةفلتخم رصانع مضي ةءافكلا

o ىلع ،اهباستكا نكمملا تاراهملا وأ ةيصخشلا تاراهملا 
 نيتغللا ةداجإو يتاذلا زيفحتلاو ةيدامتعالا لاثملا ليبس
 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

o بالطلا اهجاتحي يتلا ينهملا راسملا ةرادإ تاراهم 
 مهلوح نم ملاعلا مهفو مهتاردق مهف يف مهتدعاسمل
 ةلصاوم عم ينهملا مهراسم يف مكحتلاو ،لضفأ لكشب
 .ةايحلا ىدم ملعتلا

o ىلع تقؤملا لمعلاو يلخادلا بيردتلا لالخ نم لمعلا ةربخ 
 لمعلاب ةلصلا تاذ تاراهملاب بالطلا ديوزتل ،لاثملا ليبس
 .لمعلا ناكمو

 – رطق ةسسؤم •
 ريوطتلل رطق زكرم
   ينهملا
 ميلعتلا ةرازو •

 يلاعلا ميلعتلاو
 رطق زاجنإ •
 نب دمح ةعماج •

 ةفيلخ
 ةيلودلا تاعماجلا •

 رطق يف
 رطق ةعماج •
 لامش ةيلك •

 رطق يف يطنلطألا
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 ينهملا هيجوتلا اياضق
 عاطق ىوتسم ىلع
 ميلعتلا

 تاءارجإلا تايصوتلا
 تايلوؤسملا

 ءاكرشلا ةلوؤسملا ةهجلا

 ةطخلا دعُت ١-٢
 ةيلاحلا ةيجيتارتسالا
 ةينعملا )٢٠٢٢-٢٠١٨(
 هيجوتلا ميدقتب
 لحارملل ينهملا
 ةضورلا نم ةيميلعتلا
 يناثلا فصلا ىتحو
 ،ةياغلل ًةدودحم رشع
 يلوت ال اهنأ ىنعمب
 ريوطتب مامتها يأ
 ينهم هيجوت ماظن

 رصتقتو لب ،لماكتم
 ةماعلا سرادملا ىلع
 اهنأ امك ،اهريغ نود
 ىلع زيكرتلا ىلإ رقتفت
 بالطلا دادعإ
 يف طارخنالل
 ةيميلعتلا تاراسملا
 بيغيو ،ةينهملاو
 تامدخ ميدقت اهنع
 ىلإ ينهملا هيجوتلا
 جماربب نيقحتلملا
 بيردتلاو ميلعتلا
 ينهملاو ينفلا
 يوذ بالطلا كلذكو
 تاراهملا وأ ةقاعإلا
 .ةصاخلا

 لوصح نم مغرلا ىلع ٢-٢
 يلاعلا ميلعتلا بالط
 عاونأ ىلع رطق يف
 تامدخ نم ةفلتخم
 ينهملا داشرإلا
 مهنإف ،يميداكألاو
 ةحاتإ ىلإ نوجاتحي
 يتلا صرفلا
 يف مهدعاست
 تاراهملا باستكا
 تاراهمو ةيصخشلا
 يتلا ةميقلا فيظوتلا
 لمعلا بابرأ اهدشني
 .ةلودلا لخاد

 هيجوتلا ريوطت١-١-٢
 بالطل ينهملا
 .سرادملا

 ميلعتلاو ميلعتلا ةرازوب يجيتارتسالا طيطختلا ةرادإ عم قيسنتلا  ١-١-١-٢
 ةحضاو ةيجيتارتسا عضول ةجاحلا ديدحت )أ( :لجأ نم يلاعلا
 يناثلا فصلا ىتح ةضورلا نم بالطلل ينهملا هيجوتلل ملاعملا
 قيرف ليكشت )ب( ةمداقلا ةيسمخلا ةطخلا راطإ يف رشع
 طيطختلا ةيلمع راطإ يف لمعلا )ج( يجيتارتسالا طيطختلل
 ةرازولا نم ةدمتعملا يجيتارتسالا

 

 زكرم – رطق ةسسؤم •
   ينهملا ريوطتلل رطق
 ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو •
 يلاعلا
 رطق زاجنإ •
 

 ةيلاملا ةرازو •
 طيطختلا ةرازو •

 ءاصحإلاو يومنتلا
 تالصاوملا ةرازو •

 تالاصتالاو
 ةفاقثلا ةرازو •

 ةضايرلاو
 رطق ةسسؤم •
 وكسنويلا •
 ةيهيجوتلا ةنجللا •

 زاغلاو طفنلل
 يفرصملا عاطقلا •
 ةيمنتلل رطق كنب •
 ةيليثمتلا ناجللا •

 ءايلوأو بالطلل
 رومألا
 دنالنف رتسالكويدإ •
 بطلل ةردس •
 يعامتجالا رطق زكرم •

 نيفوفكملل يفاقثلاو
 ةيرطقلا ةيعمجلا •

 يوذ ليهأتل
 ةصاخلا تاجايتحالا
 رطق زيداب تسب •
 يملاعلا ةمقلا رمتؤم •

 ةياعرلا يف راكتبالل
 "شيو" ةيحصلا
 ايلعلا ةنجللا •

 ثرإلاو عيراشملل
 ةفيلخ نب دمح ةعماج •
 رطق ةعماج •
 لامش ةيلك •

 رطق يف يطنلطألا
 يف عمتجملا ةيلك •

 رطق
 يلودلا كنبلا •
 ىرخأ تاهج •

 عم هجمد )أ( :لالخ نم يلاحلا ةيتايحلا تاراهملا جمانرب زيزعت  ٢-١-١-٢
 اًيلاح مدقُت يتلا ينهملا هيجوتلا جماربو ةيميداكألا جماربلا
 تامدخ نم ةراتخم ةعومجم ثادحتسا )ب( سرادملا بالطل
 مهتاراهم ريوطت يف بالطلا ةدعاسمل ةمزاللا ينهملا هيجوتلا
 .ينهملا راسملا ةرادإ يف

 
 جمانرب دادعإ   ٢-١-٢

 نم لاقتنالل
 قوس ىلإ ةسردملا
 بالطلل لمعلا
 .ةقاعإلا يوذ

 )أ( :لمشتو جمانربلل ةيساسألا زئاكرلا يه :ةسيئرلا تانوكملا  ١-٢-١-٢
 مييقت ىلإ ،ًالوأ، ريشي يذلا ،فاشكتسالاو ينهملا مييقتلا رصنع
 ،اًيناثو ،مهميقو مهتاردقو مهتاراهمو بالطلا تامامتها
 يتلا ةينهملا تارايخلا ةعومجم فاشكتسا يف بالطلا ةدعاسم
 يميلعتلا دادعإلا رصنع )ب( مهتاناكمإو مهتاردق بسانت
 تاراهملا لوح روحمتي يذلا ،)تاراهملا ىلع بيردتلا وأ( ينهملاو
 يف فيظوتلل ةمزاللا تاراهملاو ةيتايحلاو ةينفلاو ةينهملا
 نيب عمجي يذلا لمعلا ىلع مئاقلا ملعتلا رصنع )ج( لبقتسملا
 ةيعامتجالا تاراهملاو ميلعتلا نم ةبستكملا تاراهملاو ةفرعملا
 يلخادلا بيردتلا جمارب نم ةبستكملا ةيلمعلاو ةيصخشلاو
 ملعتلا ضرغب نيفظوملا ةمزالم ربع ينهملا فاشكتسالا جماربو
 طبتري يذلا فيظوتلا معد رصنع )د( ةيفصاللا ةطشنألاو
 اًضيأ لب ،فئاظولا ىلع روثعلا يف طقف سيل بالطلا ةدعاسمب
 ساسحإلا زيزعتو ينهملا مهراسم معدو اهب ظافتحالا يف
 .زاجنإلاو ةيصخشلا ةميقلاب

 

 زكرم – رطق ةسسؤم •
   ينهملا ريوطتلل رطق
 ملعتلا زكرم •
 حّلفشلا زكرم •
 يوذ صاخشألل
 ةقاعإلا
 ايجولونكتلا زكرم •
 ‘ىدم’ ةدِعاسملا
 ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو •
 يلاعلا
 ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو •

 نوؤشلاو لمعلاو
 ةيعامتجالا

 ةمزاللا ةطبارتملا رصانعلا نم ةعومجم يه :ةمعادلا تانوكملا  ٢-٢-١-٢
 ٍوحن ىلع اهقيبطتو ركذلا ةفنآ ةسيئرلا جمانربلا تانوكم ميمصتل
 ديدحت يعدتسي يذلا يصخشلا طيطختلا )أ( :لمشتو ،لاعف
 بالطلا دعاست يتلا ةصصخملا ةطشنألا نم ةعومجم طيطختو
 ةفرعملا نم نوكلتمي مهو جرختلا يف ةصاخلا تاراهملا يوذ
 )ب( .ينهملا مهلبقتسم ءانبل مهلهؤي ام تاراهملاو تاردقلاو
 ةيرورض يهو تايوتسملا ةددعتم ةروشملا ميدقت تايجيتارتسا
 تاراهملا يوذ بالطلل ينهملاو يميداكألا روطتلا معدل
 يف ةدعاسملل نيملعملاو نيدشرملا نيب نواعتلا )ج( .ةصاخلا
 ءايلوأ ةكراشم )د( .لبقتسملا يف لمعلا عقاوب ميلعتلا طبر
 دادعإلا ةريسم يف نومهسي نييجيتارتسا ءاكرش مهفصوب رومألا
 .مهلافطأل ينهملاو يميلعتلا

 

 ةمعادلاو ةسيئرلا تانوكملا نيمضتو جمانربلا دادعإ لجأ نم   ٣-٢-١-٢
 تاهجلا فلتخم نم لمع ةعومجم ليكشتب ىصوُي ،ركذلا ةفنآ
 ةعومجم نع رداصلا ريرقتلا ةعجارم ةيلوؤسم ىلوتت ةينعملا
 يف لمعلا قوس ىلإ ةسردملا نم لاقتنالا جمانرب" لوح شاقنلا

 قضايا التوجيه المهني
 على مستوى قطاع

التعليم
اإلجراءاتالتوصيات

المسؤوليات

الشركاءالجهة المسؤولة



 يلاحلا ماظنلا راطإ
 لامعألا معدل
 متي يذلا ،تامدخلاو
 عاطق ريوطتل هميدقت
 هتيمنتو لامعألا ةداير
 .رطق ةلود يف

 ريغ تالخدتلا ببستت   ٢-٣
 ةلصلا تاذ ةيفاكلا
 نم ينهملا هيجوتلاب
 ةينطولا ناجللا بناج
 يف بهاوملا ةيمنتل
 ثودح يف رطق ةلود
 قرطب ،ةيبلس راثآ
 دوهجلا ىلع ،ىتش
 طبر ىلإ ةيمارلا
 ةيميلعتلا جماربلا
 ريوطت تاجايتحاب
 ةلماعلا ىوقلا
 .ةينطولا

 ميدقت ىلع زيكرتلا •
 هيجوتلا تامدخو جمارب
 دعاست يتلا ينهملا
 فاشكتسا يف بابشلا
 طارخنالاب مهمامتها
 ةداير لاجم يف
 كلذكو ،لامعألا
 ريوطت يف ةدعاسملا
 راسملا ةرادإ تاراهم
 داور نم ٍلكل ينهملا
 نيحومطلا لامعألا
 .نيئدتبملاو
 ميلعتلل جمارب عضو •

 ةداير ىلع بيردتلاو
 ىلع ةمئاق لامعألا
 يتلاو ،ةءافكلا
 بالط فدهتست
 ميلعتلاو سرادملا
 صاخ هجوب يلاعلا
  .ماع هجوب بابشلاو
 ينهملا هيجوتلا ميدقت •

 جمارب راطإ يف ٌءاوس
 ىلع بيردتلاو ميلعتلا
 ةروصب وأ لامعألا ةداير
 .اهنع ةلقتسم

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةلجع عفد يف لامعألا ةداير
 .رطق ةلودب

 

 ةيهيجوتلا ةنجللا •
 زاغلاو طفنلل
 يفرصملا عاطقلا •
 ةيمنتلل رطق كنب •
 ةيليثمتلا ناجللا •

 ءايلوأو بالطلل
 رومألا

o لامعألا ةداير ىلع بيردتلاو ميلعتل ةيلاحلا جماربلا فصو 
 زيزعتل قرطلا لضفأ ديدحت عم ،مييقتلاو ليلحتلاب اهدهعتو
 .اهرثأ عيسوتو اهرود

 

o ميلعتلا تاسسؤمو سرادملا عم لصاوتلل ىلثملا قرطلا ديدحت 
 ميلعتلا جمارب يف اهتكراشمو اهمعد باستكا لجأ نم يلاعلا
 .ينهملا هيجوتلاو بيردتلاو

 

o جهُن نأشب مهئارآ ءاقتسال ينهملا هيجوتلا زكارم عم نواعتلا 
 لضفأ ىلع لامعألا ةداير ملعت معد اهنم ىخوتي يتلا هيجوتلا
 ةرادإ يف لامعألا داور تاراهم ةيمنت يف ةدعاسملاو ،هجو
 .ينهملا راسملا

 

o ةكراشملا ىلع بابشلا زيفحتل ةعونتملا لئاسولا مييقتو ديدحت 
 :يلي ام لئاسولا هذه نمو .لامعألا ةداير ةطشنأ يف

 
 ةدايز لجأ نم ةيمقرلا وأ ةعوبطملا تامولعملا رشن لئاسو .أ

 .لامعألا ةداير نأشب فيقثتلاو يعولا
 هجوملا لامعألا ةداير ءارفس جمانرب لثم هيجوتلا لئاسو .ب

  .بالطلا ةدايقب لامعألا ةداير تاكبشو ةيدنأو بالطلل
 ةيعامتجالا تاكبشلا عقاومو ينورتكلإلا ملعتلا لئاسو .ج

 بالطلا نم ةريبك دادعأ عم لصاوتلا ىلع دعاست يتلا
 .بابشلا نم مهريغو

 نم نيزيمتملا نيدشرملاو ةحجانلا جذامنلاب ءاذتحالا لئاسو .د
 .نيحجانلا لامعألا داور عمتجم يف بابشلا طارخنا لجأ

 ةصصخملاو لامعألا ةدايرل ةيئاعدلا تالمحلا قالطإ .ه
 ةعاذإلا لالخ نم فدهتسملا روهمجلا مامتها باطقتسال
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو فحصلاو نويزفلتلاو
 

 هيجوت ماظن ريوطت  ١-٢-٣
 لماكتم ينهم
 بهاوملا ةيمنتل
 ةينطولا

 مضي ،ينطولا ديعصلا ىلع بهاوملا ةيمنتل ىدتنم ةرادإو ءاشنإ  ١-١-٢-٣
 بهاوملا ةيمنتل ةينطولا ناجللا نم لاثملا ليبس ىلع نيلثمم
 ةينطولا ةيمنتلا تاهجو لمعلا قوسو ميلعتلا تاسسؤمو
 هئاضعأل ىدتنملا اذه حيتي نأ بجيو  .ينهملا ريوطتلا زكارمو
 :لجأ نم اًعم ءاقللاو عامتجالا صرف

 

o ةلثمأ ميدقت بناج ىلإ ،ةيرطقلا بهاوملا لوبقو ضارعتسا 
 اهنم ةدافتسا ىصقأ قيقحت وحن يعسلاو حاجنلا صصق ىلع
  .ةينعملا تاعاطقلاو تاسسؤملا فلتخم ربع

o ةيمنت جماربب ضوهنلل لبُسلا لضفأ نأشب ىؤرلاو راكفألا لدابت 
 تايلآلا عضوو ةسيئرلا تاعاطقلا يف ةيلاحلا بهاوملا
 .ةينعملا تاعاطقلا نيب نواعتلا دوهج قيسنتل ةبسانملا

o ةيتاوملا صرفلا فاشكتساو ةنماكلا تايدحتلا ىلع بلغتلا 
 ةيمنت تاجايتحاب بيردتلاو ميلعتلا جمارب طبرب قلعتي اميف
 تاجايتحالا مييقت لالخ نم كلذو ،ةينطولا ةلماعلا ىوقلا
 ةمئاقلا بيردتلاو ميلعتلا جمارب ميدقتو لاثملا ليبس ىلع
 ةصاخلا تاءارجإلاو تاسايسلاو رطألا عضوو ةءافكلا ىلع
  .ديج وحن ىلع ينهملا هيجوتلاب

o روكذملا ىدتنملا تايصوتو جئاتن ضرعل ةبسانملا تايلآلا عضو 
 .لثمألا وحنلا ىلع اهنم ةدافتسالاو اهاودج نم ققحتلاو

 – رطق ةسسؤم •
 ريوطتلل رطق زكرم
 ينهملا
 ميلعتلا ةرازو •

 يلاعلا ميلعتلاو
 ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو •

 نوؤشلاو لمعلاو
 ةيعامتجالا
 طيطختلا ةرازو •

 ءاصحإلاو يومنتلا
 يف ريطقتلا ناجل •

 تاعاطقلا فلتخم
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 ىلع لوصحلا لجأ نم تايلكلاو تاعماجلا تارادإ عم قيسنتلا    ٢-٤-١-٢
 ليبس ىلعف .لاعف ٍوحن ىلع جمانربلا ذيفنت ةيغب مزاللا معدلا
 :ىلإ معدلا هيجوت مزلي دق ،لاثملا

o ينهملا راسملا ةرادإ تاراهمو ةيصخشلا تاراهملا قيبطت 
 .جرختلل ةيمازلإ تابلطتمك لمعلا ةربخو

o فيظوتلل ةمزاللا تاراهملا ريوطت جمانرب جمدل قيرطلا ديهمت 
 .ليوطلا ىدملا ىلع ةيساردلا تارودلا يف بالطلا ىدل

o نم ديزم نييعتب ةينهملا تامدخلا زكارم تاردق ءانب 
 لاعف جمانرب ذيفنتو نيصصختملا نيينهملا نيراشتسملا
 .مهل ينهملا ريوطتلل

 يف عمتجملا ةيلك •
 رطق

 فيظوتلل ةمزاللا تاراهملا ريوطت جمانرب ميمصت لجأ نم  ٣-٤-١-٢
 يف ةينهملا تامدخلا زكارم ىلع نيعتي ،لاعف ٍوحن ىلع هذيفنتو هريوطتو
 اهترادإو نواعتلاو قيسنتلل ةنجل ليكشت يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 :يلي اّمع ةيلوؤسملا ةنجللا هذه ىلوتت نأ بجيو ،ةيلاعفب

  

o زكارم عيمج دوهج دشحل ةمزاللا ةيريضحتلا لامعألا زيهجت 
 رطق ةلودب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ةينهملا تامدخلا
 فيظوتلل ةمزاللا تاراهملا ىلع بيردتلا تامدخ يمدقمو
 معدلا ماظنو ينعملا جمانربلا ذيفنتو ريوطتو ميمصت ةيغب
 .هب صاخلا بولطملا

o يف تاسايسلا يعضاو عم لصاوتلاو قيسنتلل ةيلآ عضو 
 عفر فدهب رطق ةلود يف لمعلا قوسو ميلعتلا يعاطق
 ليبس ىلع ،فدهلا لثمتي ،قايسلا اذه يفو .ةرادإلا ةءافك
 دوهجلا رفاضتو نواعتلا تايوتسم ةدايز نامض يف ،لاثملا
 تامولعمل ماظن ميمصتو رصعلل بكاوم لمع قوس ريوطتو
 صاخلا عاطقلاب نيجيرخلا قاحتلا تالدعم عفرو ميلعتلا
 تاونس يف ينهملا هيجوتلاب ينعملا ميلعتلا جمد عيجشتو
 .ىلوألا ميلعتلا

 ىلع ينهملا هيجوتلا اياضق
 قوس تاسسؤم ىوتسم
 لمعلا

 تاءارجإلا تايصوتلا
 تايلوؤسملا

 ءاكرشلا ةلوؤسملا ةهجلا

 ريغ تالخدتلا يدؤت )أ(١-٣
 ةلصلا تاذ ةيفاكلا
 ىلإ ينهملا هيجوتلاب
 يتلا دوهجلا نم دحلا
 ةينطولا ناجللا اهلذبت
 يف بهاوملا ةيمنتل
 طبر ةيغب رطق ةلود
 ةيميلعتلا جماربلا
 ريوطت تاجايتحاب
 ىلع ةلماعلا ىوقلا
 .ينطولا ىوتسملا

 ريوطت ةيلمع رثأتت  )ب( ١-٣
 لامعألا داور تاردق
 ةدايزو نييرطقلا
 اًيبلس اًرثأت مهددع
 جمد مدع ببسب
 يف ينهملا هيجوتلا

 تامدخ نيسحت  ١-١-٣
 ينهملا هيجوتلا
 ريوطت لجأ نم
 نم لامعألا ةداير
 :لالخ

 

 ال ،بابشلاب مامتهالا •
 سرادملا بالط اميس
 ،يلاعلا ميلعتلاو
 لامعألا داورل ردصمك
 ،ًالبقتسم نيدعاولا
 نولثمي مهنأ ىنعمب
 نم ًالمتحم اًردصم
 نكمي يتلا تاءافكلا
 دسل اهب ةناعتسالا
 داور نم لئاهلا زجعلا
 يعيفر لامعألا
 .رطق ةلودب ىوتسملا

 :ةيلاتلا تاءارجإلا حرتقن ،هالعأ ةدراولا تايصوتلا ذيفنت فدهب ١-١-١-٣

 

 لامعألا تانضاح زكارم فلتخم نم نيلثمم مضت ةينف ةنجل ليكشت •
 قوسو ميلعتلا تاسسؤمو ينهملا هيجوتلا زكارمو لامعألا ةدايرو
 رومألا ءايلوأو بالطلاك ىرخألا ةينعملا فارطألا بناج ىلإ ،لمعلا
 .نيحجانلا لامعألا داور نم ٍددعو نيينهملا نيدشرملاو

 

 نم ةددحم ةطخ عضو ةيلوؤسم ةروكذملا ةنجللا ىلوتت نأ بجي •
 بيردتلاو ميلعت جماربب ةقلعتملا ةيلمعلاو ةيجيتارتسالا تانوكملا
 ةزيمملا تايصوصخلا راطإ يف ينهملا هيجوتلاو لامعألا ةداير ىلع
 .يرطقلا قايسلل

 

 زكرم – رطق ةسسؤم •
 ينهملا ريوطتلل رطق
 ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو •

 يلاعلا
 ةيمنتلل رطق كنب •
 لامعألل رطق ةنضاح •
 مولعلل رطق ةحاو •

 ايجولونكتلاو
 لامعألا ةداير زكرم •

 رطق ةعماجب
 ةيادب زكرم - ةيادب •

 ينهملا ريوطتلل
 لامعألا ةدايرو
 رطق زاجنإ •
 ءامن زكرم – ءامن •

 داورو بابشلا نيكمتل
 نييعامتجالا لامعألا

 ميلعتلا ةرازو •
 يلاعلا ميلعتلاو
 ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو •

 نوؤشلاو لمعلاو
 ةيعامتجالا
 ةيلاملا ةرازو •
 طيطختلا ةرازو •

 ءاصحإلاو يومنتلا
 تالصاوملا ةرازو •

 تالاصتالاو
 ةفاقثلا ةرازو •

 ةضايرلاو
 رطق ةسسؤم •
 ةفيلخ نب دمح ةعماج •
 رطق ةعماج •
 لامش ةيلك •

 رطق يف يطنلطألا
 يف عمتجملا ةيلك •

 رطق
 وكسنويلا •
 كتلص ةسسؤم •

 ،اهقيقحتب ةطونملا فادهألا زاجنإ يف ةنجللا هذه ةدعاسمل •
 :ةيلاتلا ةطشنألا وأ ماهملا ءارجإب ىصوي
 
o ميلعتلا جمارب ةميق حضوت ةيساسأ تامولعم ةقرو دادعإ 

 رود زيزعت فدهب ينهملا هيجوتلاو لامعألا ةداير ىلع بيردتلاو

 قضايا التوجيه
 المهني على مستوى

مؤسسات سوق العمل
اإلجراءاتالتوصيات

المسؤوليات

الشركاءالجهة المسؤولة
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٨( تفاصيل التوصيات واإلجراءات المتعلقة 
بمعالجة قضايا التوجيه المهني على المستوى 

الوطني ومستويي قطاع التعليم وسوق العمل 
لكي تتمكن مجموعات النقاش في لقاء شركاء 

التوجيه المهني لهذا العام من تقديم التوصيات 
المقترحة، فقد كان مطلوًبا منها معالجة عدٍد من 

القضايا والشواغل المحددة القائمة على األدلة 
والتي تعوق الُمضي قدًما في عملية التطوير الفعال 

للتوجيه المهني بدولة قطر. ونستعرض في الجزء 
التالي هذه القضايا والشواغل متبوعًة بالتوصيات 

التفصيلية المقترحة لمعالجتها على المستوى 
الوطني ومستويي قطاع التعليم وسوق العمل.

8-1 القضايا والشواغل التي تعوق تطوير التوجيه 
المهني على المستوى الوطني ومستويي قطاع 

التعليم وسوق العمل
على ضوء ما ورد في األوراق البحثية التجريبية 
الثالث التي أصدرها مركز قطر للتطوير المهني، 

يتبين لنا على الفور أن تطوير التوجيه المهني في 
دولة قطر يتأثر سلًبا بمجموعة كبيرة من العوامل 
المرتبطة بالوضع الراهن. ونستعرض أدناه ملخًصا 

لهذه العوامل في إطار ثالث مجموعات من القضايا 
والشواغل على المستوى الوطني وقطاع التعليم 

 وسوق العمل.
 

أواًل، يشير الوضع الراهن على المستوى الوطني إلى ما يلي:
يعاني تطوير نظام التوجيه المهني بدولة قطر من 	 

غياب اأُلطر والمعايير والسياسات واالستراتيجيات 
الخاصة به على المستوى الوطني. ويتفاقم هذا 

الوضع بسبب عدم وجود جهة مركزية مسؤولة عن 

تنظيم مجال التوجيه المهني ومراقبته وتطويره 
 على مستوى الدولة.

ال تشتمل استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 	 
2018-2022 على تحديد الرؤية الواضحة واألولويات 
واألهداف والتدابير الالزمة لتوفير خدمات التوجيه 
المهني القادرة على ربط التعليم باحتياجات سوق 

 العمل في دولة قطر.

على الرغم من اهتمام دولة قطر ببذل 	 
االستثمارات الكبيرة في استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الجديدة والمعتمدة في 
شتى مناحي الحياة، لم ُتدمج هذه التكنولوجيا 
حتى اآلن في الخدمات والبرامج والمشروعات 

 المهنية داخل الدولة.
 

ثانًيا، وفي سياق مماثل، يتسم التوجيه المهني في 
قطاع التعليم بالمحدودية على مستوى عدٍد من 

الجوانب المهمة المذكورة أدناه: 
ُتعد الخطة االستراتيجية الحالية )2022-2018( 	 

المعنية بتقديم التوجيه المهني للمراحل التعليمية 
من الروضة وحتى الصف الثاني عشر محدودًة 
للغاية، بمعنى أنها ال تولي أي اهتمام بتطوير 
نظام توجيه مهني متكامل، بل وتقتصر على 

المدارس العامة دون غيرها، كما أنها تفتقر إلى 
التركيز على إعداد الطالب لالنخراط في المسارات 

التعليمية والمهنية، ويغيب عنها تقديم خدمات 
التوجيه المهني إلى الملتحقين ببرامج التعليم 

والتدريب الفني والمهني وكذلك الطالب ذوي 
اإلعاقة أو المهارات الخاصة.

 
 ،بهاوملا ةيمنتل ةينطولا ناجللا نم ٍلك تاجايتحا ىلع ًءانبو ،اًيناث  ٢-١-٢-٣

 :ةيلمعلا جماربلا ىوتسمب ضوهنلل ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختاب ىصوي

 

o نيصصختملا نيينهملا نيراشتسملاو نيدشرملا فيظوت ةدايز 
 نم بسانملا جيزملا قيقحت لجأ نم مهيلإ جاتحن نيذلا
 ةروشملا ءادسإو ،ينهملا داشرإلاك ،ينهملا هيجوتلا تالخدت
 ،ةينهملا تارودلاو ،ةيعامجلا ةطشنألاو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا
 ،لمعلا نكامأ يف تاربخلا باستكاو يلخادلا بيردتلا جماربو
    .ةيتاذلا ةدعاسملا تالخدتو ،ةيبوساحلا تامولعملا مظنو

o ةمزاللا ايجولونكتلاو تانايبلا نم ةصصخملا تاعومجملا دادعإ 
 ينهملا هيجوتلا تالخدت نم ةفلتخملا عاونألا ذيفنتو عضول
  .هالعأ ةروكذملا

o لالخ نم مهتدعاسمو نيبوهوملا بالطلا فيظوت ةلصاوم 
 ذاختا فدهب كلذو ،ةميلسلا ينهملا مييقتلا لئاسو مادختسا
 يف ةينهملا مهتاراسم نأشب ةرينتسملاو ةيعاولا تارارقلا
 تاراهم ةيمنتو ،ةيساردلا مهجمارب لامكإو ،لبقتسملا
 قوس ىلإ ميلعتلا ةلحرم نم مهلاقتنا ةيلمع ةرادإو ،فيظوتلا
 .لمعلا

o ةساردلا تاونس يف سرادملا بالطل يونس جمانرب ميدقت 
 مهيعو ةدايز لجأ نم ،تاعماجلا بالطل كلذكو ىلوألا
 ىلع مئاقلا داصتقالاو ةينطولا ريطقتلا ةردابمل مهمهفو
 حنِملاو ةينطولا ةلماعلا ىوقلا ةيمنت تاجايتحاو ةفرعملا
 .مهمامأ ةحاتملا لمعلا صرفو ةيساردلا

o يعسلاو ثانإلل ةحاتملا ةينهملا تاراسملاو تالهؤملا عيونت 
 ىلع لوصحلا بناج ىلإ ،نهل ةنرملا لمعلا تابيترت ريفوت وحن
 .ةلصلا تاذ تاليهستلا نم اهريغو لافطألا ةياعر تازاجإ

o ةريبكلا دادعألا باعيتسا يف ةلثمتملا تايدحتلا ىلع بلغتلا 
 صرف ىلع لوصحلا يف هرود رظتني يذلا يرطقلا بابشلا نم
 ةفيظولا لغشل لهؤم ريغ هنأ ىلع هيلإ رظني امنيب ،لمعلا
  .ةبولطملا

o نينطاوملا نم نييلاحلا نيفظوملل ةينهملا تامدخلا ميدقت 
 فدهب ،ىوتسملا ةيلاعو ةطسوتمو ةضفخنم فئاظولا يف
 مهدهج ىراصق لذبو ينهملا مهراسم زيزعت يف مهتدعاسم
  .لمعلا يف

o ةءافكب لماعتلا يف نينطاوملا نم نيفظوملا رابك ةدعاسم 
 لثم مهل ةمهملا اياضقلا نم ةعساو ةعومجم عم رادتقاو
 لمعلا تاراهم لقصو ينهملا راسملا رييغتو يفيظولا مدقتلا
 .دعاقتلا ةلحرمل طيطختلاو
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على الرغم من حصول طالب التعليم العالي في 	 
قطر على أنواع مختلفة من خدمات اإلرشاد 

المهني واألكاديمي، فإنهم يحتاجون إلى إتاحة 
الفرص التي تساعدهم في اكتساب المهارات 

الشخصية ومهارات التوظيف القيمة التي ينشدها 
أرباب العمل داخل الدولة.

بالنظر إلى ما سبق، يتسم التوجيه المهني في 	 
المدارس العامة والتعليم العالي بالمحدودية 

بسبب ما يعانيه من غياب اإلطار األساسي العام، 
والمعايير، والسياسات، والرؤية االستراتيجية، 

واألبعاد الهيكلية واإلجرائية، باإلضافة إلى ضعف 
التأهيل المهني للموظفين، فضاًل عن غياب برامج 
التعليم المهني وخدمات المشورة. ونتيجة لذلك، 
يتعذر على الطالب المشاركة في تطوير مهارات 

إدارة المسار المهني.

ثالثًا، نستعرض فيما يلي القضايا والشواغل 
المرتبطة بتقديم خدمات التوجيه المهني من جانب 

 مؤسسات سوق العمل:

تؤدي التدخالت غير الكافية ذات الصلة بالتوجيه 	 
المهني إلى الحد من الجهود التي تبذلها اللجان 

الوطنية لتنمية المواهب في دولة قطر بغية ربط 
البرامج التعليمية باحتياجات تطوير القوى العاملة 

 على المستوى الوطني.

تتسبب التدخالت غير الكافية ذات الصلة بالتوجيه 	 
المهني من جانب اللجان الوطنية لتنمية المواهب 
في دولة قطر في حدوث آثار سلبية، بطرق شتى، 

على الجهود الرامية إلى ربط البرامج التعليمية 

 باحتياجات تطوير القوى العاملة الوطنية.

تأثرت عملية تطوير قدرات رواد األعمال القطريين 	 
وزيادة عددهم تأثًرا سلبًيا بسبب عدم دمج التوجيه 

المهني في إطار النظام الحالي لدعم األعمال 
والخدمات، الذي يتم تقديمه لتطوير قطاع ريادة 

 األعمال وتنميته في دولة قطر.

 8-2 التوصيات واإلجراءات 
الالزمة للتنفيذ الفعال

يختص هذا القسم الفرعي باستعراض التفاصيل 
ذات الصلة بالتوصيات التي قدمتها مجموعات 
النقاش في لقاء هذا العام، وذلك في محاولة 
منها لمعالجة قضايا التوجيه المهني التي سبق 
ذكرها على مستوى دولة قطر. كما يتناول هذ 
القسم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات على 

 نحٍو فعال.

8-2-1 التوصيات المتعلقة بمعالجة القضايا 
االستراتيجية على المستوى الوطني

تستعرض الفقرات التالية ثالث مجموعات من 
التوصيات وإجراءات التنفيذ الالزمة لمعالجة قضايا 

 التوجيه المهني على المستوى الوطني في دولة قطر.

8-2-1-1 توفير أدوات العمل األساسية الالزمة 
للشروع في وضع اأُلطر والمعايير والسياسات 

والقواعد التنظيمية الخاصة بمجال التوجيه المهني 
على المستوى الوطني.

لكي يتسنى معالجة القضايا الوطنية التي تعوق تطوير 
التوجيه المهني في دولة قطر، ُيوصى بتوفير أدوات 

العمل األساسية الالزمة للشروع في وضع اأُلطر والمعايير 
والسياسات واالستراتيجيات والقواعد التنظيمية الخاصة 
بمجال التوجيه المهني على المستوى الوطني. تشتمل 

اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ التوصيات آنفة الذكر 
على ما يلي:

إعداد وثيقة تصور أولي وتقديمها لواضعي 	 
السياسات على المستوى الوطني، ُيستعرض 

فيها ترسيخ التوجيه المهني في سياق الثقافة 
االجتماعية االقتصادية القطرية والتركيز على أثر 

 ذلك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى من مختلف الجهات 	 
المعنية تتولى مسؤولية إدارة عملية وضع اأُلطر والمعايير 

والسياسات واالستراتيجيات والقواعد التنظيمية الخاصة 
 بمجال التوجيه المهني على المستوى الوطني.

تنسيق الجهود مع الشركاء الداخليين والخارجيين 	 
للشروع في وضع إطار وطني عام للتوجيه المهني 

بدولة قطر.

مواصلة عقد لقاءات شركاء التوجيه المهني في 	 
دولة قطر والسعي نحو تعظيم أثرها بوجه عام، 
ومضاعفة إسهاماتها في معالجة قضايا التوجيه 

 المهني على المستوى الوطني بوجه خاص.

8-2-1-2 تقديم األدلة التجريبية الالزمة لوضع 
استراتيجية وطنية للتوجيه المهني كجزء من 

استراتيجية التنمية الوطنية على مدى السنوات 
الخمس المقبلة في دولة قطر.

 بالنظر إلى أن االستراتيجية الحالية للتوجيه المهني 

2018-2022 في دولة قطر تقتصر على المدارس 
العامة فقط، وفي ضوء مالحظة أنه التوجيه 

المهني يشمل ما هو أبعد قطاع التعليم والتدريب، 
ُيوصى عندئٍذ بتقديم األدلة التجريبية الالزمة لوضع 
استراتيجية وطنية للتوجيه المهني؛ على أن تشّكل 

هذه االستراتيجية وسيلًة إلنشاء نظام توجيه مهني 
متسق يتسم بوضوح الهيكلية التنظيمية، كما يجب 

اعتبارها جزًءا من استراتيجية التنمية الوطنية على 
 مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن أجل العمل على تنفيذ هذه التوصيات، 
تقتضي الضرورة االستراتيجية التنسيق مع المسؤول 

عن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب بغية اتخاذ 
اإلجراءات التالية:

توثيق وتقييم األداء االستراتيجي المرتبط بتنفيذ 	 
خطة التوجيه المهني 2018-2022 في المدارس 

 العامة.

إعداد تقرير تقييمي عن تنفيذ برامج ومشروعات 	 
التوجيه المهني التي تنفذها المراكز المختلفة في 

 قطاعي التعليم وسوق العمل.
اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة بالعمليات لدعم التنفيذ 

الفعال الستراتيجية التوجيه المهني الخمسية 
الحالية )على سبيل المثال، توفير فرص التعليم 

والتدريب على التوجيه المهني للمرشدين والطالب 
وأولياء األمور، وتوفير خدمات المشورة المهنية 

للمدارس االبتدائية والمتوسطة، وإعداد معلومات 
عالية الجودة عن سوق العمل والتعليم والمنح 

 الدراسية والتوظيف ونشرها(.

االستعانة بنتائج النقاط الثالث أعاله من أجل 	 
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إعداد تقرير تعقيبي شامل، في إطار الحاجة 
الماسة إلى تقديم األدلة التجريبية 

الضرورية لتصميم استراتيجية للتوجيه 
المهني على المستوى الوطني وفيما 

بين القطاعات والعمل على تنفيذها 
 وتقييمها.

يجب دعم اإلجراءات آنفة الذكر بإجراءات 
فورية عملية لدعم التنفيذ الفعال 

الستراتيجية التوجيه المهني 2022-2018 
 الحالية.

تقديم برامج التعلم والتطوير للمرشدين 	 
المهنيين وأولياء األمور ومديري 

المدارس، باإلضافة إلى تقديم دورات 
لتطوير المهارات الحياتية والمهارات 

الالزمة للتوظيف للطالب.

إعداد معلومات عالية الجودة عن سوق 	 
العمل والتعليم والمنح الدراسية والتوظيف 
ونشرها، مثل المعلومات عن فرص التعليم 

والعمل الحالية والمتوقعة، إلى جانب برامج 
المنح الدراسية واستراتيجيات التوظيف في 

 القطاعين العام والخاص في دولة قطر.

تقديم خدمات المشورة المهنية للمدارس 	 
االبتدائية والمتوسطة، كالدورات التوعوية/

التوجيهية الرامية إلى التعريف بالمسار 
المهني الطالع الطالب على خيارات 

التعليم والوظائف المختلفة.

8-2-1-3 حشد الموارد الالزمة إلنشاء نظام 

إلكتروني للتخطيط المهني يتناسب مع 
السياق القطري والمعطيات الحالية.

لتيسير الحصول على الخدمات، ُيوصى 
بإنشاء نظام إلكتروني للتخطيط المهني 

يتناسب مع السياق القطري. ويجب أن يرتكز 
هذا النظام على الخبرات الحالية المستمدة 

من نظام التوجيه المهني الحالي الذي 
تستعين به المدارس العامة وغيرها من 

المؤسسات التعليمية فضاًل عن مؤسسات 
 سوق العمل بدولة قطر.

ُيوصى باتخاذ اإلجراءات التالية لتطبيق 
التوصيات الواردة أعاله على نحٍو فعال:

لألغراض الفورية على المدى القصير: تطوير 	 
النسختين العربية واإلنجليزية من نظام 
اإلرشاد المهني، كتأكيد صحة محتواه 

وموثوقيته، وتطوير تصميم موقعه 
اإللكتروني، وتدريب المرشدين العاملين 

به، وإثراء معلوماته ومكونات موارده 
 التعليمية.

لألغراض االستراتيجية، وفي إطار االهتمام 	 
بضرورة إنشاء نظام إلكتروني للتخطيط 
المهني بدولة قطر، فمن المهم اتخاذ 

 اإلجراءات التالية:

أواًل، االستعانة بنتائج مجموعة  «
النقاش المعنية بتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في لقاء 2018 كأساس مهم 
إلعداد تقرير تقييمي شامل عن أفضل 

طريقة لتطوير نظام اإلرشاد المهني أو 
االنتقال إلى نظام آخر.

ثانًيا، ترجمة التقرير التقييمي المذكور آنًفا  «
إلى “وثيقة مواصفات النظام”، على أن 

تحدد هذه الوثيقة الميزات والمتطلبات 
الالزمة لتطوير نظام مخصص )على سبيل 

المثال، تطوير نظام على اإلنترنت سهل 
االستخدام لتخطيط التعليم والمواد 

والتخصصات، باإلضافة إلى تبني منهجية 
مخصصة للتقييم، واالستعانة ببيانات 

 التعليم والوظائف الخاصة بدولة قطر(.

ثالًثا، تشكيل لجنة متخصصة من مختلف  «
الجهات المعنية وتكليفها بمهام محددة 

وواضحة العتماد وثيقة “مواصفات 
النظام” آنفة الذكر، ثم تعيين شركة 

رائدة عالمًيا في مجال حلول تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت إلنشاء النظام 

المذكور، واإلشراف عليه عند بداية إنشائه 
 مع متابعة التطور المستقبلي.

8-2-2 التوصيات المتعلقة بمعالجة مجموعة 
مختارة من القضايا التي تقف حجز عثرة في 

طريق التوجيه المهني االستراتيجي على 
 مستوى قطاع التعليم

من أجل التطوير االستراتيجي للتوجيه المهني 
في قطاع التعليم بدولة قطر، ُقدمت 

مجموعة من التوصيات تساعد فيما يلي: 
)1( تطوير التوجيه المهني لطالب المدارس 
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الحكومية )2( إعداد برنامج قوي لالنتقال 
من المدرسة إلى سوق العمل للطالب ذوي 

اإلعاقة )3( دعم التوجيه المهني لمشاركة 
اإلناث في التعليم والتدريب الفني والمهني 

)4( إعداد برنامج لتطوير المهارات الالزمة 
للتوظيف للطالب الجامعيين. ونتناول فيما 

 يلي هذه التوصيات بمزيد من التفصيل.

8-2-2-1 تطوير التوجيه المهني لطالب 
 المدارس

بغية مساعدة طالب المدارس في إدارة 
الخيارات التعليمية والمهنية المطروحة 

أمامهم بشكل أفضل، عالوًة على النهوض 
بقدراتهم والمساهمة في ازدهار دولة قطر 

ورفعتها، يوصى بوضع استراتيجية توجيه 
مهني قائمة على النتائج للطالب من الروضة 
حتى الصف الثاني عشر في المدارس العامة 
والخاصة. وينبغي أن تهتم هذه االستراتيجية 

بوضع اأُلطر والمعايير واالستراتيجيات 
والسياسات واإلجراءات والبرامج الخاصة 

بالتوجيه المهني التي يجب تقديمها بطريقة 
أكثر احترافية عبر جميع المراحل المدرسية. 

وأثناء محاولة وضع هذه االستراتيجية، ُيوصى، 
لألغراض قصيرة األجل، بمواصلة تطوير برنامج 

 “المهارات الحياتية” وتعظيم أثره.

ستسهم اإلجراءات التالية في تنفيذ التوصيات 
آنفة الذكر:

التنسيق مع إدارة التخطيط االستراتيجي 	 

بوزارة التعليم والتعليم العالي من أجل: )أ( 
تحديد الحاجة لوضع استراتيجية واضحة 

المعالم للتوجيه المهني للطالب من 
الروضة حتى الصف الثاني عشر في إطار 

الخطة الخمسية القادمة )ب( تشكيل فريق 
للتخطيط االستراتيجي )ج( العمل في إطار 

عملية التخطيط االستراتيجي المعتمدة من 
 الوزارة.

تطوير برنامج المهارات الحياتية الحالي من 	 
خالل: )أ( دمجه مع البرامج األكاديمية 

وبرامج التوجيه المهني التي ُتقدم حالًيا 
لطالب المدارس )ب( استحداث مجموعة 

مختارة من خدمات التوجيه المهني الالزمة 
لمساعدة الطالب في تطوير مهاراتهم في 

 إدارة المسار المهني.

8-2-2-2 إعداد برنامج لالنتقال من المدرسة 
 إلى سوق العمل للطالب ذوي اإلعاقة

بالنظر إلى عدم حصول طالب المدارس ذوي 
المهارات الخاصة/اإلعاقة في دولة قطر على 

خدمات التوجيه المهني المالئمة، يلزم مساعدة 
الطالب الذين لن يكملوا مسار التعليم الجامعي 

لخوض تجربة ناجحة في االنتقال من المدرسة 
إلى سوق العمل. ولتحقيق تلك الغاية، ُيوصى 

باالستعانة بأدوات العمل األساسية التي 
خلصت إليها مجموعة النقاش في لقاء هذا 

العام حول التوجيه المهني للطالب ذوي 
المهارات الخاصة من أجل وضع برنامج مخصص. 

ويجب أن يشتمل البرنامج على المكونات 
الرئيسة والداعمة التالية:

المكونات الرئيسة: هي الركائز األساسية 	 
للبرنامج وتشمل: )أ( عنصر التقييم المهني 
واالستكشاف، الذي يشير ،أواًل، إلى تقييم 

اهتمامات الطالب ومهاراتهم وقدراتهم 
وقيمهم، وثانًيا، مساعدة الطالب في 

استكشاف مجموعة الخيارات المهنية التي 
تناسب قدراتهم وإمكاناتهم )ب( عنصر 
اإلعداد التعليمي والمهني )أو التدريب 

على المهارات(، الذي يتمحور حول المهارات 
المهنية والفنية والحياتية والمهارات 

الالزمة للتوظيف في المستقبل )ج( عنصر 
التعلم القائم على العمل الذي يجمع بين 
المعرفة والمهارات المكتسبة من التعليم 

والمهارات االجتماعية والشخصية والعملية 
المكتسبة من برامج التدريب الداخلي وبرامج 
االستكشاف المهني عبر مالزمة الموظفين 

بغرض التعلم واألنشطة الالصفية )د( 
عنصر دعم التوظيف الذي يرتبط بمساعدة 

الطالب ليس فقط في العثور على 
الوظائف، بل أيًضا في االحتفاظ بها ودعم 
مسارهم المهني وتعزيز اإلحساس بالقيمة 

 الشخصية واإلنجاز.

المكونات الداعمة: هي مجموعة من 	 
العناصر المترابطة الالزمة لتصميم مكونات 
البرنامج الرئيسة آنفة الذكر وتطبيقها على 
نحٍو فعال، وتشمل: )أ( التخطيط الشخصي 

الذي يستدعي تحديد وتخطيط مجموعة 

من األنشطة المخصصة التي تساعد 
الطالب ذوي المهارات الخاصة في التخرج 

وهم يمتلكون من المعرفة والقدرات 
والمهارات ما يؤهلهم لبناء مستقبلهم 

المهني. )ب( استراتيجيات تقديم المشورة 
متعددة المستويات وهي ضرورية لدعم 

التطور األكاديمي والمهني للطالب ذوي 
المهارات الخاصة. )ج( التعاون بين المرشدين 

والمعلمين للمساعدة في ربط التعليم 
بواقع العمل في المستقبل. )د( مشاركة 
أولياء األمور بوصفهم شركاء استراتيجيين 

يسهمون في مسيرة اإلعداد التعليمي 
 والمهني ألطفالهم.

من أجل إعداد البرنامج وتضمين المكونات 	 
الرئيسة والداعمة آنفة الذكر، ُيوصى بتشكيل 
مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية 

تتولى مسؤولية مراجعة التقرير الصادر عن 
مجموعة النقاش حول “برنامج االنتقال من 
المدرسة إلى سوق العمل في دولة قطر 
للطالب ذوي االحتياجات الخاصة” ووضع 

اإلطار العام للبرنامج وتحديد عناصره وخطة 
تنفيذه وتقييمه.

8-2-2-3 تطوير التوجيه المهني لتعزيز مشاركة 
 اإلناث في التعليم والتدريب الفني والمهني

بالنظر إلى أن العمل على تحسين مشاركة 	 
اإلناث في برامج التعليم والتدريب الفني 

والمهني والتحاقهن بالعمل سيسهم في 
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إضافة قيمة كبيرة إلى التنمية االقتصادية 
واالجتماعية التي تشهدها دولة قطر، فإنه 

ُيوصى بمراجعة وتقييم وتوسيع نطاق 
أدوات العمل األساسية التي وضعتها 

مجموعة النقاش المعنية في لقاء هذا العام 
بتعزيز مشاركة اإلناث في التدريب الفني 

والمهني. ويجب أن يتمحور الغرض من هذا 
 حول معالجة القضايا المتعلقة بما يلي:

إعداد المعلومات المهنية المستندة إلى  «
التعليم والتدريب الفني والمهني، واإلعداد 

للحياة المهنية، والمشورة المهنية، 
والخدمات المهنية القائمة على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، ومشاركة الجهات 

 المعنية، وتقييم األثر.

تقديم الخدمات المهنية لمجموعة واسعة  «
من المتعلمات قبل التحاقهن ببرامج 

التعليم والتدريب الفني والمهني وأثنائها، 
 وكذلك عند انتهائهم من تلك البرامج.

توسيع نطاق تركيز التعليم والتدريب الفني  «
والمهني ليشمل البرامج الفنية والمهنية 

القائمة على التعليم في المدارس 
والكليات والجامعات، وبرامج التعلم 

القائم على العمل بما في ذلك برامج 
تدريب العمالة والتدريب الداخلي ومالزمة 
 الموظفين بغرض التعلم منهم، وغير ذلك.

لكي يتسنى تنفيذ التوصيات آنفة الذكر، 	 

يلزم تشكيل مجموعة عمل من مختلف 
الجهات المعنية تضم ممثلين عن الجهات 

الحكومية وغير الحكومية على مستوى كافة 
القطاعات في دولة قطر. ويجب أن تسعى 

 هذه المجموعة إلى:

مراجعة الوضع الراهن لنظام التعليم  «
والتدريب الفني والمهني في دولة قطر 

وتقييمه، وتحليل مشاركة اإلناث في 
هذا النظام، وتذليل العقبات التي تقف 
حجز عثرة في طريق المضي قدًما نحو 

 المستقبل.

تعزيز العالقات مع مختلف الجهات  «
المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني 

)مثل الطالب وأولياء األمور والمجاالت 
ذات الصلة والسلطات رفيعة المستوى( 

والحصول على آرائهم وتصوراتهم فيما 
يتعلق بتحديد الطرق المثلى إلبراز أهمية 
التعليم والتدريب الفني والمهني بشكل 

 عام، ومشاركة اإلناث بشكل خاص.

االستعانة بنتائج النقطتين الواردتين  «
أعاله كأساس مهم لوضع خطة لإلرشاد 

المهني قائمة على التعليم والتدريب الفني 
والمهني وتنفيذها شريطة أن تضم العناصر 

 الستة التي سبق ذكرها.

8-2-2-4 إعداد برنامج لتطوير المهارات الالزمة 
للتوظيف للطالب الجامعيين

في ضوء االشتراطات المشددة التي 
يشهدها سوق العمل القطري، يتعين على 

مؤسسات التعليم العالي القطرية العمل على 
رفع مستويات خريجيها من أجل زيادة فرصهم 

في التوظيف. لذلك، يوصى أن تبادر مراكز 
التوجيه المهني في تلك المؤسسات بالقيام 
بما يلي: )أ( تضافر جهود التعاون الوثيق مع 

الكليات والجامعات والمؤسسات المعنية 
بالمجال لمساعدة الطالب في تطوير مهارات 

االستعداد للحياة المهنية، )ب( تعزيز فرص 
توظيفهم، )ج( اإلسهام في عملية إشراك 

مختلف الجهات المعنية بغية االستفادة 
من التعليم العالي في تحقيق النجاح على 

 المستويين المهني واالقتصادي.

ألغراض التنفيذ، يوصى أن تبادر مراكز الخدمات 
المهنية إلى اتخاذ اإلجراءات التالية:

إعداد برنامج لتطوير المهارات الالزمة 	 
لتوظيف الطالب حسب الكفاءة يضم عناصر 

 مختلفة، مثل:

المهارات الشخصية أو المهارات الممكن  «
اكتسابها، على سبيل المثال االعتمادية 
والتحفيز الذاتي وإجادة اللغتين العربية 

 واإلنجليزية.

مهارات إدارة المسار المهني التي يحتاجها  «
الطالب لمساعدتهم في فهم قدراتهم 
وفهم العالم من حولهم بشكل أفضل، 
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والتحكم في مسارهم المهني مع مواصلة 
التعلم مدى الحياة.

خبرة العمل من خالل التدريب الداخلي  «
والعمل المؤقت على سبيل المثال، لتزويد 

الطالب بالمهارات ذات الصلة بالعمل 
 ومكان العمل.

التنسيق مع إدارات الجامعات والكليات من 	 
أجل الحصول على الدعم الالزم بغية تنفيذ 

البرنامج على نحٍو فعال. فعلى سبيل المثال، 
 قد يلزم توجيه الدعم إلى:

تطبيق المهارات الشخصية ومهارات إدارة  «
المسار المهني وخبرة العمل كمتطلبات 

 إلزامية للتخرج.

تمهيد الطريق لدمج برنامج تطوير  «
المهارات الالزمة للتوظيف لدى الطالب 

 في الدورات الدراسية على المدى الطويل.

بناء قدرات مراكز الخدمات المهنية  «
بتعيين مزيد من المستشارين المهنيين 

المتخصصين وتنفيذ برنامج فعال للتطوير 
 المهني لهم.

من أجل تصميم برنامج تطوير المهارات 	 
الالزمة للتوظيف وتطويره وتنفيذه على 

نحٍو فعال، يتعين على مراكز الخدمات 
المهنية في مؤسسات التعليم العالي 

تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون وإدارتها 

بفعالية، ويجب أن تتولى هذه اللجنة 
المسؤولية عّما يلي:

تجهيز األعمال التحضيرية الالزمة لحشد  «
جهود جميع مراكز الخدمات المهنية في 

مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر 
ومقدمي خدمات التدريب على المهارات 

الالزمة للتوظيف بغية تصميم وتطوير 
وتنفيذ البرنامج المعني ونظام الدعم 

 المطلوب الخاص به.

وضع آلية للتنسيق والتواصل مع واضعي  «
السياسات في قطاعي التعليم وسوق 

العمل في دولة قطر بهدف رفع كفاءة 
اإلدارة. وفي هذا السياق، يتمثل الهدف، 

على سبيل المثال، في ضمان زيادة 
مستويات التعاون وتضافر الجهود وتطوير 
سوق عمل مواكب للعصر وتصميم نظام 
لمعلومات التعليم ورفع معدالت التحاق 

الخريجين بالقطاع الخاص وتشجيع دمج 
التعليم المعني بالتوجيه المهني في 

سنوات التعليم األولى.

 8-2-3 التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا 
التوجيه المهني على مستوى سوق العمل

وقع االختيار على تحسين خدمات التوجيه 
المهني من أجل تطوير ريادة األعمال وتنمية 

المواهب الوطنية كمثالّين توضيحّيين على 
تطوير الخدمات المتعلقة بسوق العمل داخل 

دولة قطر. ويستعرض القسم الفرعي أدناه 

التوصيات الصادرة عن لقاء شركاء التوجيه 
المهني فيما يتعلق بهذا القطاع، كما يلي:

8-2-3-1 تحسين خدمات التوجيه المهني من 
أجل تطوير ريادة األعمال

في إطار العمل على تشجيع رواد األعمال 
الفاعلين وزيادة عددهم في دولة قطر، 

ُيوصى أن تبادر حاضنات األعمال ومراكز ريادة 
األعمال على مستوى الدولة بإدراج التوجيه 

المهني ضمن نظامها الحالي لدعم وخدمات 
األعمال. وإلى جانب تقديم برامج التعليم 

والتدريب المالئمة في مجال ريادة األعمال، 
ينبغي أن تركز خدمات التوجيه المهني الُمدرجة 
على زيادة الوعي بريادة األعمال كأحد الخيارات 

المهنية المطروحة، وتشجيع األشخاص على 
االهتمام باالنخراط في هذا المجال، وإرساء 
ثقافة تنظيم األعمال والمشروعات الخاصة، 
وتنمية المهارات والصفات الواجب توافرها 

في رواد األعمال، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز 
أنشطة ريادة األعمال في دولة قطر.

ولهذا الغرض، يوصى بما يلي:
االهتمام بالشباب، ال سيما طالب المدارس 	 

والتعليم العالي، كمصدر لرواد األعمال 
الواعدين مستقباًل، بمعنى أنهم يمثلون 
مصدًرا محتماًل من الكفاءات التي يمكن 
االستعانة بها لسد العجز الهائل من رواد 

 األعمال رفيعي المستوى بدولة قطر.
التركيز على تقديم برامج وخدمات التوجيه 

المهني التي تساعد الشباب في استكشاف 

اهتمامهم باالنخراط في مجال ريادة 
األعمال، وكذلك المساعدة في تطوير 

مهارات إدارة المسار المهني لكٍل من رواد 
 األعمال الطموحين والمبتدئين.

وضع البرامج التعليمية والتدريبية القائمة 	 
على الكفاءة، والتي تستهدف طالب 
المدارس والتعليم العالي بوجه خاص 

 والشباب بوجه عام.
تقديم التوجيه المهني سواٌء في إطار برامج 

التعليم والتدريب على ريادة األعمال أو 
بصورة مستقلة عنها.

وألغراض تنفيذ التوصيات المذكورة أعاله، 
تم اقتراح اتخاذ اإلجراءات التالية:

تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من مختلف 	 
مراكز حاضنات األعمال وريادة األعمال 

ومراكز التوجيه المهني ومؤسسات التعليم 
وسوق العمل، إلى جانب األطراف المعنية 

األخرى كالطالب وأولياء األمور والمرشدين 
 المهنيين وعدٍد من رواد األعمال الناجحين.

يجب أن تتولى اللجنة المذكورة مسؤولية 	 
وضع خطة محددة من المكونات االستراتيجية 

والعملية المتعلقة ببرامج تعليم والتدريب 
على ريادة األعمال والتوجيه المهني في إطار 

 الخصوصيات المميزة للسياق القطري.

ولمساعدة هذه اللجنة في إنجاز األهداف 	 
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المنوطة بتحقيقها، يوصى بإجراء المهام أو 
األنشطة التالية:

إعداد ورقة معلومات أساسية توضح قيمة  «
برامج التعليم والتدريب على ريادة األعمال 

والتوجيه المهني بهدف تعزيز دور ريادة 
األعمال في دفع عجلة التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية بدولة قطر.

وصف البرامج الحالية لتعليم والتدريب على  «
ريادة األعمال وتعهدها بالتحليل والتقييم، 

مع تحديد أفضل الطرق لتعزيز دورها 
وتوسيع أثرها.

تحديد الطرق المثلى للتواصل مع المدارس  «
ومؤسسات التعليم العالي من أجل 

اكتساب دعمها ومشاركتها في برامج 
 التعليم والتدريب والتوجيه المهني.  

التعاون مع مراكز التوجيه المهني الستقاء  «
آرائهم بشأن ُنهج التوجيه التي يتوخى 

منها دعم تعلم ريادة األعمال على أفضل 
وجه، والمساعدة في تنمية مهارات رواد 

 األعمال في إدارة المسار المهني.

تحديد وتقييم الوسائل المتنوعة لتحفيز  «

الشباب على المشاركة في أنشطة ريادة 
األعمال. ومن هذه الوسائل ما يلي:

)أ( وسائل نشر المعلومات المطبوعة أو 
الرقمية من أجل زيادة الوعي والتثقيف 

 بشأن ريادة األعمال.

)ب( وسائل التوجيه مثل برنامج سفراء 
ريادة األعمال الموجه للطالب وأندية 

 وشبكات ريادة األعمال بقيادة الطالب. 

)ج( وسائل التعلم اإللكتروني ومواقع 
الشبكات االجتماعية التي تساعد على 
التواصل مع أعداد كبيرة من الطالب 

 وغيرهم من الشباب.

)د( وسائل االحتذاء بالنماذج الناجحة 
والمرشدين المتميزين من أجل انخراط 

الشباب في مجتمع رواد األعمال الناجحين.

)هـ( إطالق الحمالت الدعائية لريادة 
األعمال والمخصصة الستقطاب اهتمام 

الجمهور المستهدف من خالل اإلذاعة 
والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل 

 االجتماعي.

8-2-3-2 تطوير نظام توجيه مهني متكامل 
 لتنمية المواهب الوطنية 

لتعظيم أثر برامج التعليم والتدريب الحالية 
والمرتقبة التي تلبي احتياجات تنمية القوى 

العاملة على أكمل وجه، يجب على اللجان 
الوطنية لتنمية المواهب وضع نظام توجيه 

مهني متكامل لهذا الغرض والشروع في 
تنفيذه. وينبغي تصميم هذا النظام بأسلوٍب 

واٍع وتنفيذه بما يضمن توظيف المرشحين 
المناسبين بصورة فعالة وتأهيلهم إلحراز النجاح 

في المسارات التعليمية والمهنية المنشودة 
التي تسهم إسهاًما كبيًرا في تحقيق مستويات 

عالية من توظيف المواطنين في إطار مبادرة 
 التقطير الشاملة. 

ومن أجل تنفيذ التوصيات المقترحة أعاله، 
 ينبغي اتخاذ مجموعتي اإلجراءات التالية: 

أواًل، وفي إطار تحقيق األغراض االستراتيجية، 	 
يوصى بإنشاء وإدارة منتدى لتنمية المواهب 

على الصعيد الوطني، يضم ممثلين على 
سبيل المثال من اللجان الوطنية لتنمية 

المواهب ومؤسسات التعليم وسوق العمل 
وجهات التنمية الوطنية ومراكز التطوير 

المهني.  ويجب أن يتيح هذا المنتدى 
 ألعضائه فرص االجتماع واللقاء مًعا من أجل: 

استعراض وقبول المواهب القطرية، إلى  «
جانب تقديم أمثلة على قصص النجاح 
والسعي نحو تحقيق أقصى استفادة 

منها عبر مختلف المؤسسات والقطاعات 
 المعنية. 

تبادل األفكار والرؤى بشأن أفضل الُسبل  «
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للنهوض ببرامج تنمية المواهب الحالية في 
القطاعات الرئيسة ووضع اآلليات المناسبة 

لتنسيق جهود التعاون بين القطاعات 
 المعنية.

التغلب على التحديات الكامنة واستكشاف  «
الفرص المواتية فيما يتعلق بربط برامج 

التعليم والتدريب باحتياجات تنمية القوى 
العاملة الوطنية، وذلك من خالل تقييم 

االحتياجات على سبيل المثال وتقديم برامج 
التعليم والتدريب القائمة على الكفاءة 

ووضع األطر والسياسات واإلجراءات 
 الخاصة بالتوجيه المهني على نحو جيد.

وضع اآلليات المناسبة لعرض نتائج  «
وتوصيات المنتدى المذكور والتحقق 

من جدواها واالستفادة منها على النحو 
 األمثل.

ثانًيا، وبناًء على احتياجات كٍل من اللجان 	 
الوطنية لتنمية المواهب، يوصى باتخاذ 

اإلجراءات التالية للنهوض بمستوى البرامج 
 العملية. 

زيادة توظيف المرشدين والمستشارين  «
المهنيين المتخصصين الذين نحتاج 

إليهم من أجل تحقيق المزيج المناسب 
من تدخالت التوجيه المهني، كاإلرشاد 

المهني، وإسداء المشورة الفردية 
والجماعية، واألنشطة الجماعية، والدورات 

المهنية، وبرامج التدريب الداخلي 
واكتساب الخبرات في أماكن العمل، 

ونظم المعلومات الحاسوبية، وتدخالت 
 المساعدة الذاتية.  

 
إعداد المجموعات المخصصة من البيانات  «

والتكنولوجيا الالزمة لوضع وتنفيذ األنواع 
المختلفة من تدخالت التوجيه المهني 

 المذكورة أعاله. 

مواصلة توظيف الطالب الموهوبين  «
ومساعدتهم من خالل استخدام وسائل 
التقييم المهني السليمة، وذلك بهدف 
اتخاذ القرارات الواعية والمستنيرة بشأن 

مساراتهم المهنية في المستقبل، وإكمال 
برامجهم الدراسية، وتنمية مهارات 

التوظيف، وإدارة عملية انتقالهم من 
 مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

تقديم برنامج سنوي لطالب المدارس في  «
سنوات الدراسة األولى وكذلك لطالب 

الجامعات، من أجل زيادة وعيهم وفهمهم 
لمبادرة التقطير الوطنية واالقتصاد القائم 

على المعرفة واحتياجات تنمية القوى 
العاملة الوطنية والِمنح الدراسية وفرص 

 العمل المتاحة أمامهم.

تنويع المؤهالت والمسارات المهنية  «
المتاحة لإلناث والسعي نحو توفير ترتيبات 

العمل المرنة لهن، إلى جانب الحصول 
على إجازات رعاية األطفال وغيرها من 

 التسهيالت ذات الصلة.

التغلب على التحديات المتمثلة في  «
استيعاب األعداد الكبيرة من الشباب 

القطري الذي ينتظر دوره في الحصول 
على فرص العمل، بينما ينظر إليه على أنه 

 غير مؤهل لشغل الوظيفة المطلوبة. 

تقديم الخدمات المهنية للموظفين  «
الحاليين من المواطنين في الوظائف 

منخفضة ومتوسطة وعالية المستوى، 
بهدف مساعدتهم في تعزيز مسارهم 

 المهني وبذل قصارى جهدهم في العمل. 

مساعدة كبار الموظفين من المواطنين  «
في التعامل بكفاءة واقتدار مع مجموعة 

واسعة من القضايا المهمة لهم مثل 
التقدم الوظيفي وتغيير المسار المهني 

وصقل مهارات العمل والتخطيط لمرحلة 
التقاعد.


