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سّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطرسّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر

الملخص التنفيذي 
الفجوة في مجال اإلرشاد المهني - التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية

نشــأ منتــدى قطــر المهنــي نتيجــة سلســلة مــن المناقشــات رفيعــة المســتوى بيــن معــرض قطــر المهنــي ومجموعــة 
ــة قطــر اســتثمرت  ــأن دول ــراء ب ــراء فــي مجــاالت المــوارد البشــرية والتعليــم والتوظيــف. فقــد أقــّر هــؤالء الخب مــن الخب
ــة  ــية والثقافي ــة والمؤسس ــتويات الهيكلي ــى المس ــل عل ــه عراقي ــزال تواج ــا ال ت ــم، لكنه ــي التعلي ــا ف ــتثماًرا صحيًح اس
تقــف حائــًا أمــام تمكيــن الشــباب مــن اتخــاذ قــرارات تعليميــة ومهنيــة مدروســة. والســبب فــي ذلــك هــو نقــص الوعــي 
باإلرشــاد المهنــي الــذي يتســم باالحترافيــة والنزاهــة، إلــى جانــب محدوديــة االســتفادة مــن خدماتــه وضعــف اكتســاب 
المهــارات الوظيفيــة. وتــؤدي هــذه الفجــوة إلــى قّلــة اســتفادة الشــباب وجهــات العمــل واالقتصــاد القطــرّي مــن 

ــة:  ــم المرتفع ــتويات التعلي مس

رؤية منتدى قطر المهني
ــة  ــاد التعليمي ــة باألبع ــودة والمرتبط ــي الج ــّي عال ــاد مهن ــم إرش ــة بتقدي ــتراتيجية الخاص ــة االس ــة للسياس ــة قيم إضاف

ــة 2030. ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــي تحقي ــاعدة ف ــدف المس ــك به ــرية، وذل ــة البش ــة للتنمي ــة والمهني والتدريبي

أهداف منتدى قطر المهني:
إشــراك مختلــف األطــراف المعنّيــة فــي حــوار مفتــوح لتبــادل الخبــرات واألفــكار والتعــاون مــع هــذه األطــراف التــي  •

تشــمل العمــاء والمســتفيدين فــي مجــاالت التعليــم والتوظيف واإلرشــاد المهنــي والسياســة والبحــوث والعاملين 
فــي مجــال اإلرشــاد المهنــّي والشــباب القطــري وأوليــاء األمــور. 

وضــع مجموعــة مــن ممارســات التخطيــط والتطويــر المهنــّي ومناقشــتها وتقييمهــا، وتحديــد أفضــل الممارســات  •
والــدروس المســتفادة وتقديــم توصيــات خاصــة ببرامــج اإلرشــاد المهنــي المســتقبلية وُســبل تحســينها. 

إرســاء ثقافــة تدعــم مفهــوم الربــط بيــن البحــوث والسياســات، والتوعيــة باإلرشــاد المهنــي وتقديــم الدعــم لهــذا  •
المجــال بهــدف تحســين مهــارات التوظيــف ونتائــج التوظيــف لــدى الشــباب القطــري واالرتقــاء بمســاراتهم المهنّيــة، 

وذلــك عبــر التبــادل المعرفــي الفّعــال واالبتــكار والتعــاون مــع الجهــات المختصــة.

نهج المنتدى
 يعــد المنتــدى مبــادرًة تجريبيــة أطلقهــا معــرض قطــر المهنــي - تــم مراعــاة عناصــر الشــمولية والتفاعــل واالبتــكار فــي 
ــوار  ــهم الح ــد أس ــه. وق ــاركة في ــه والمش ــات تنظيم ــه وآلي ــه وحوكمت ــي تصميم ــدى وف ــتراتيجي للمنت ــط االس التخطي
التفاعلــي المفتــوح الــذي شــهده المنتــدى فــي تســريع وتيــرة التعّلــم التفاعلــي ومشــاركة الرســائل األساســية وتبــادل 
ــح  ــكل واض ــات بش ــذه المناقش ــزت ه ــي. ورك ــاد المهن ــة باإلرش ــراف المعنّي ــف األط ــن مختل ــات بي ــاء العاق ــارف وبن المع
علــى أهميــة تعميــم اإلرشــاد المهنــي علــى مســتوى الدولــة بأكملهــا وطــرح الحلــول الخاصــة بالتنميــة البشــرية وتقييــم 
ــر هــذه األشــياء، وذلــك بهــدف إجــراء تحســين مســتدام لمخرجــات التعليــم والتوظيــف مــن أجــل خدمــة الشــباب  تأثي

القطــري. 
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توصيات المنتدى
تبادلــت الجهــات المختصــة التــي شــاركت فــي مجموعــات النقــاش وفــي اجتمــاع المتابعــة، مجموعــة مــن الــرؤى 
ــع  ــات لوض ــت توصي ــّي، وقدم ــاد المهن ــة باإلرش ــات المرتبط ــع التحدي ــل م ــة التعام ــول كيفي ــارب ح ــى تج ــتندة إل المس
سياســة اســتراتيجية رئيســية علــى المســتوى الهيكلــي والمؤسســي والثقافــي تهــدف إلــى بلــورة نظــام إرشــاد مهنــي 
يخــدم مرحلــة االنتقــال مــن التعليــم للتوظيــف ويعمــم علــى كافــة أنحــاء الدولــة. وتتمثــل العناصــر الرئيســية لهــذه 

ــي:  ــا يل ــات فيم التوصي

التوصية األولى:
يجــب أن ينّســق معــرض قطــر المهنــي مــع وزارة التنميــة اإلداريــة بخصــوص النظــر فــي إنشــاء لجنــة وطنيــة توجيهيــة 
لسياســة اإلرشــاد المهنــي بيــن وزارات التعليــم والعمــل والشــباب والتجــارة والمؤسســات العامــة والخاصــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة - وذلــك تحــت إشــراف معــرض قطــر المهنــي - مــن أجــل دمــج اإلرشــاد المهنــي فــي جميع المؤسســات 
ــر التعليــم  التعليميــة وتشــجيع جهــات العمــل علــى االنخــراط بقــوة فــي بنــاء المهــارات المهنيــة لــدى الشــباب وتطوي
ووضــع تصــور للمهــارات المطلوبــة علــى مــدار الـــ 15 عاًمــا المقبلــة - ويشــمل ذلــك المهــارات المرتبطــة بمجــاالت العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات والقطاعــات المعنيــة، إلــى جانــب تســهيل عمــل منصــات تبــادل المعرفــة الخاصــة 

بســوق العمــل.

التوصية الثانية: 
ــى  ــة عل ــز مهني ــيس مراك ــألة تأس ــي مس ــر ف ــة للنظ ــة اإلداري ــع وزارة التنمي ــي م ــر المهن ــرض قط ــق مع ــب أن ُينّس يج
مســتوى الدولــة تنــدرج تحــت مظلــة كيــان مركــزي واحــد مختــص باإلرشــاد المهنــي مــن أجــل تقديــم التوعيــة المهنيــة 
وخدمــات اإلرشــاد المهنــي وبرامــج مهــارات التوظيــف والتدريــب العملــي والخبــرة العمليــة للمســاعدة فــي تلبيــة 

ــاد.  ــل واالقتص ــات العم ــباب وجه ــات الش احتياج

التوصية الثالثة: 
ــاد  ــاج اإلرش ــا إدم ــم به ــة يت ــى طريق ــاق عل ــي لاتف ــر المهن ــرض قط ــم ومع ــى للتعلي ــس األعل ــاون المجل ــب أن يتع يج
المهنــي فــي المنظومــة التعليميــة علــى مســتوى الدولــة - فــي جميــع المــدارس والجامعــات - وزيــادة عدد مستشــاري 

اإلرشــاد المهنــي المدربيــن. 

التوصية الرابعة: 
يجــب أن يتعــاون معــرض قطــر المهنــي مــع الجهــات الحكوميــة الرئيســية، بمــا فيهــا المجلــس األعلــى للتعليــم ووزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة التنميــة اإلداريــة ووزارة الشــباب والرياضــة ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــاد  ــال اإلرش ــة بمج ــة والتوعي ــح المهني ــم النصائ ــة تقدي ــاد ثقاف ــي وإيج ــاد المهن ــات اإلرش ــر خدم ــي وتوفي ــادة الوع لزي

المهنــي والمهــارات المرتبطــة بهــذا المجــال والتعريــف بــه بيــن الشــباب القطــري وأوليــاء أمورهــم.

التوصية الخامسة:
يجــب أن يعقــد معــرض قطــر المهنــي منتــدى قطــر المهنــي ســنوًيا باعتبــاره منصــة لمناقشــة موضــوع اإلرشــاد 
المهنــي، وذلــك بمشــاركة مختلــف الجهــات المختصــة بسياســة اإلرشــاد المهنــي وبحوثــه والجهــات المعنيــة بالتعليــم 

ــري. ــباب القط ــور والش ــاء األم ــف وأولي والتوظي

التوصية السادسة:
يجــب علــى المجلــس األعلــى للتعليــم بالتعــاون مــع معــرض قطــر المهنــي وجامعــة قطــر إجــراء بحــث موّســع لتقييــم 
تحديــات اإلرشــاد المهنــي ومراقبــة تأثيــر المرشــدين المهنييــن والمراكــز المهنيــة علــى زيــادة مهــارات الشــباب ووعيهــم 

المهنــّي وخبرتهــم وبــث الرســائل الرئيســية لمقدمــي اإلرشــاد المهنــي وجهــات العمــل وصانعــي السياســات. 

مجموعات النقاش بالمنتدى: بمشاركة 4 أطراف معنّية مختلفة: 
متخذو القرارات وصانعو السياسات والباحثون في مجال اإلرشاد المهني  . 1

العاملون في مجال اإلرشاد المهنّي . 2

شباب وأولياء أمور قطريون . 3

خبراء اإلرشاد المهني والتبادل المعرفي. 4

الرسائل االستراتيجية الشاملة للجهات المختصة حول فجوة اإلرشاد المهني 
والتحديات وأولويات التركيز من أجل الخروج بتوصيات: 

ــول  ــرؤى ح ــن ال ــد م ــة العدي ــات المتابع ــاش واجتماع ــات النق ــي مجموع ــاركت ف ــي ش ــة الت ــات المختص ــت الجه تبادل
ــتراتيجية  ــات اس ــت توصي ــر ووضع ــة قط ــي دول ــي ف ــاد المهن ــال اإلرش ــا مج ــي يواجهه ــات الت ــة التحدي ــة مواجه كيفي
علــى المســتويات الهيكليــة والمؤسســية والثقافيــة تهــدف إلــى إرســاء نظــام خــاص باإلرشــاد المهنــي واالنتقــال مــن 

ــة.  ــتوى الدول ــى مس ــف عل ــى التوظي ــم إل ــة التعلي مرحل

نقــص اإلرشــاد المهنــي المقــدم علــى مســتوى الدولــة - قلــة النمــاذج العمليــة المؤثــرة المقدمــة مــن جانــب  •
المــدارس وجهــات التوظيــف لتنميــة المهــارات وتقديــم الدعــم المهنــّي - ينبغــي أن ُتقــِدم دولــة قطــر علــى إجــراء 
ــة  ــم مرحل ــة لدع ــة التعليمي ــي المنظوم ــي ف ــاد المهن ــات اإلرش ــج خدم ــدف دم ــتراتيجية به ــة اس ــرات هيكلي تغيي

االنتقــال مــن التعليــم إلــى التوظيــف علــى مســتوى الدولــة وإرســاء كيــان مركــزي لإلرشــاد المهنــّي. 

قلــة الوعــي المهنــي لــدى الشــباب القطــرّي - ينبغــي تعميــم التوعيــة المهنيــة علــى مســتوى الدولــة  •
وتقديمهــا لجميــع الشــباب عبــر المراكــز المهنيــة بهــدف االرتقــاء بوعيهــم المهنــّي وتقديــم النصيحــة لهــم حــول 
ــتفادة  ــة واالس ــات الصيفي ــور المخيم ــة، وحض ــات العملي ــي التدريب ــارات، وتلق ــاب المه ــف، واكتس ــم والتوظي التعلي

ــة.  ــادات المهنّي ــن اإلرش م

سياســات التقطيــر والبرامــج التــي تحتــاج إلــى إعــادة نظــر - التحــّول مــن سياســة الكــم إلــى الكيــف لتلبيــة  •
ــرّي.  ــباب القط ــي الش ــا ف ــى توافره ــل إل ــات العم ــاج جه ــي تحت ــة الت ــة المتنوع ــة والوظيفي ــارات التعليمي المه

ــي  • ــر المهن ــز قط ــراء مرك ــاج خب ــّي - يحت ــاد المهن ــات اإلرش ــا خدم ــن خالله ــَدم م ــي ُتق ــات الت ــة المنص قّل
والمنظومــة التعليميــة وقطــاع المــوارد البشــرية وجهــات العمــل إلــى إجــراء حــوار مفتــوح لتنــاول التحديــات وتبــادل 
المعرفــة وتقييــم البرامــج ومشــاركة التصــورات الخاصــة بالمنظومــة التعليميــة والمهــارات ذات الصلــة مــن أجــل 

ــة 2030.  ــر الوطني ــة قط ــة برؤي ــك المتعلق ــة وتل ــداف االقتصادي ــة األه تلبي
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شكر وتقدير
 فــي مايــو 2015، أطلــق معــرض قطــر المهنــي مبــادرة تجريبيــة مبتكــرة هــي منتــدى قطــر المهنــّي. ويوضــح هــذا التقريــر 

بالتفصيــل كيــف تــم التخطيــط لمنتــدى قطــر المهنــي وتنظيمــه وتأثيــره. 

 يديــن معــرض قطــر المهنــّي ومؤلــف التقريــر بالشــكر لرئيــس وأعضــاء لجنــة التخطيــط االســتراتيجي والفنــي للمنتــدى 
ولجنــة الشــؤون اإلداريــة علــى دعمهــم الشــديد ومشــاركتهم التفاعليــة وتعاونهــم الكريــم خــال المنتــدى. 

كمــا يــوّد معــرض قطــر المهنــي أن ُيعــِرب عــن خالــص شــكره لجميــع الجهــات التــي تكّرمــت بحضــور المنتــدى علــى 
ــي،  ــاد المهن ــات اإلرش ــي سياس ــن واضع ــا م ــان خبرائه ــى لس ــدى عل ــي المنت ــا ف ــا وأفكاره ــا وتجاربه ــاركة خبراته مش
والمنظومــة التعليميــة والتوظيــف واالقتصــاد والمــوارد البشــرية والتنميــة الوطنيــة والتقطيــر. والشــكر موصــوٌل أيًضــا 
ألوليــاء األمــور والشــباب، فلــوال هــذه المســاهمات الثريــة، مــا كان لهــذه النســخة التجريبيــة مــن المنتــدى أن تظهــر للنــور. 
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هيكل التقرير: ملخص الفصول  3.1
يتضمن هذا التقرير الفصول التالية: 

الفصل الثاني -وصف الرؤية واألهداف وثقافة منتدى قطر المهني التجريبي  •

الفصل الثالث - يتعلق بالمنهجية ووصف التخطيط االستراتيجي للمنتدى وحوكمته وتنظيمه وتقييمه.  •

ــا  • ــمت جميعه ــي اتس ــاش الت ــات النق ــروض ومجموع ــية والع ــدى النقاش ــات المنت ــل جلس ــع - تفاصي ــل الراب الفص
ــن.  ــور القطريي ــاء األم ــباب وأولي ــراء والش ــن الخب ــد م ــاركة العدي ــول بمش ــم الحل ــل وتقدي ــي والتفاع ــراء المعرف بالث

الفصــل الخامــس - تفاصيــل النتائــج الرئيســية والتحليــات الخاصــة بمناقشــات مجموعــات النقــاش وجلســات  •
ــدى.  ــتقصاءات المنت ــى اس ــاًء عل ــر بن ــم التأثي ــة وتقيي ــات المتابع ــة واجتماع ــئلة واألجوب األس

الفصل السادس - تفاصيل توصيات المنتدى  •

مقدمة: الحاجة إلى سد فجوة اإلرشاد المهني في . 1
دولة قطر 

الخلفية: توجد فجوة هيكلية ومؤسسية وثقافية في مجال اإلرشاد  1.1
المهني في دولة قطر

 ُتســلِّم رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بأهميــة االســتثمار فــي مهــارات التعليــم والتنــوع الوظيفــّي وتشــجيع األعمــال التجاريــة 
الحــرة بهــدف بنــاء قــوى عاملــة ذات مهــارات عاليــة تلبــي طموحــات القطرييــن وتعــّزز مســتويات النمــو واإلنتاجيــة 
ــة أن  ــودة العالي ــة والج ــم بالموضوعي ــّي تتس ــاد مهن ــات إرش ــم خدم ــأن تقدي ــن ش ــّي. وم ــاد معرف ــاء اقتص ــة لبن الازم
ــا  ــته، م ــه ومعايش ــم طبيعت ــل وفه ــوق العم ــارات س ــاب مه ــن اكتس ــم م ــتواهم وتمكنه ــي مس ــاب وتنم ــز الط تحّف
يســاعدهم فــي اختيــار المســار التعليمــّي والمجــال المهنــّي المناســب لهــم وذلــك بنــاًء علــى قــرارات مهنيــة مدروســة 

وتحقيــق طموحاتهــم وتلبيــة االحتياجــات المتنوعــة التــي تطلبهــا جهــات العمــل واالقتصــاد. 

غيــاب اإلرشــاد المهنــي يدفــع الشــباب للتعامــل مــع قــرارات تعليميــة ومهنيــة معّقــدة قــد تــؤدي إلــى نتائــج غيــر مرجــوة 
وتســبب ضعــف التحصيــل الدراســّي أو التخلــف عــن التعليــم أو المعانــاة مــن البطالــة وإعــادة دفــع دعــم الرعايــة، مــا 
ــباب  ــد الش ــارًكا عن ــة، ت ــوارد المالي ــد الم ــب وتبدي ــن المواه ــتفادة م ــدم االس ــرّي وع ــال البش ــاع رأس الم ــي ضي ــبب ف يتس

شــعوًرا باإلخفــاق فــي حياتهــم وبخــذالن عائاتهــم. 

دور معرض قطر المهنّي: سد الفجوة  2.1
نشــأ معــرض قطــر المهنــي نتيجــة سلســلة مــن المناقشــات رفيعــة المســتوى بيــن معــرض قطــر المهنــي ومجموعــة 
ــة قطــر اســتثمرت  ــأن دول ــراء ب ــراء فــي مجــاالت المــوارد البشــرية والتعليــم والتوظيــف. فقــد أقــّر هــؤالء الخب مــن الخب
اســتثماًرا صحيًحــا فــي التعليــم، لكنهــا تفتقــر إلــى وجــود عوامــل هيكليــة ومؤسســية تســاعد الشــباب وجهــات العمــل 

واالقتصــاد القطــرّي فــي االســتفادة مــن مســتويات التعليــم المرتفعــة، وهــذه العوامــل هــي: 

توفيــر دعــم مســتدام لمرحلــة االنتقــال مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل وإدراج منهــج متكامــل لإلرشــاد المهنــي  •
فــي المنظومــة التعليميــة وتعميمــه علــى مســتوى الدولــة بأســرها، وذلــك بهــدف تقديــم إرشــادات مهنيــة 

ــباب؛  ــة للش احترافي

وجــود منصــة لتعزيــز العاقــات بيــن معــرض قطــر المهنــي والمؤسســات التعليميــة واختصاصييالمــوارد البشــرية  •
ومختلــف جهــات العمــل المعنّيــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي دولــة قطــر. 

فــي ظــل تحــول معــرض قطــر المهنــي ليكــون مركــز قطــر للتطويــر المهنــي، ينبغــي وضــع سياســات وبرامــج 
اســتراتيجية لســد الفجــوة الموجــودة فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي مــن أجــل تحقيــق طموحــات الشــباب القطــرّي مــن 
ــوح  ــوار مفت ــي ح ــة ف ــات المختص ــف الجه ــراك مختل ــة إلش ــادرة تجريبي ــي كمب ــر المهن ــرض قط ــس مع ــين. تأس الجنس
وتســليط الضــوء علــى التحديــات والوقــوف علــى أفضــل طــرق دعــم الشــباب القطــرّي بغــرض االســتفادة مــن مســتويات 
ــدم  ــراز تق ــل وإح ــوق العم ــول س ــباب لدخ ــل الش ــّي تؤه ــاد مهن ــات إرش ــم خدم ــر تقدي ــك عب ــة، وذل ــم المرتفع التعلي
فيــه، مــا يســاعد فــي تحقيــق طموحاتهــم المهنيــة وتلبيــة االحتياجــات المتنوعــة لجهــات العمــل واالقتصــاد المتنامــي 

ــة 2030.  ــر الوطني ــة قط ــداف رؤي وأه
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المنهجية: تجريبي - شامل وتفاعلي ومبتكر. 3
فــي إطــار ســعيه لســّد فجــوة اإلرشــاد المهنــّي، طــّور معــرض قطــر المهنــي برنامًجــا واقعًيــا وفّعــااًل وطموًحــا لمنتــدى 
قطــر المهنــّي مــن خــال وضــع أهــداف واضحــة للمنتــدى ومراعــاة عناصــر التخطيــط االســتراتيجي والتنظيــم والحوكمة 
ــّهل  ــد س ــد. وق ــٍم جي ــق تقيي ــال ووف ــكل فّع ــدى بش ــم المنت ــة وتنظي ــادل المعرف ــة وتب ــاركة المتنوع ــدة والمش الجي
ــة  ــراف المعني ــة واألط ــف والسياس ــي والتوظي ــاد المهن ــي اإلرش ــراء ف ــت خب ــي ضّم ــاركة الت ــع المش ــن تنوي ــدى م المنت
ــتطاعات  ــر اس ــدى عب ــر المنت ــم تأثي ــم تقيي ــون - وت ــباب القطري ــور والش ــاء األم ــك أولي ــي ذل ــا ف ــدى - بم ــج المنت ببرنام
الــرأي والتحليــات وأنشــطة المتابعــة الرئيســية بغــرض الحفــاظ علــى اســتمرار المنتــدى فــي المســتقبل، وشــملت هــذه 

األنشــطة تنظيــم اجتمــاع متابعــة وتطويــر خطــة عمــل، كمــا هــو وارد بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر. 

نهج المنتدى: التخطيط االستراتيجي والتنظيم والتركيز على النتائج 1.3
فــي إطــار حــرص معــرض قطــر المهنــي علــى التعامــل مــع فجــوة االنتقــال مــن مرحلــة التعليــم إلــى التوظيــف 
ومناقشــتها وتناولهــا بفاعليــة وتقديــم نســخة ناجحــة مــن المنتــدى، وضــع المعــرض برنامًجــا مكثًفــا يتنــاول عناصــر 
ــية  ــطة الرئيس ــداف واألنش ــال األه ــن خ ــدة م ــة جي ــه بطريق ــه وحوكمت ــة تنظيم ــدى وآلي ــتراتيجي للمنت ــط االس التخطي

ــي ــر المهن ــدى قط ــروع منت ــة لمش ــة العام ــاص بالرؤي ــق 1 الخ ــر الملح ــة - انظ التالي

إنشــاء لجنــة خبــراء للتخطيــط االســتراتيجي والشــؤون الفنيــة، ولجنــة أخــرى للشــؤون اإلداريــة، تضطلعــان بمهــام . 5
التخطيــط االســتراتيجي للمنتــدى وتنظيمــه ووضــع أهدافــه - مــع تحديــد أهــداف وأدوار ومســؤوليات واضحــة ألبــرز 

الجهــات المختصــة؛ 

ــات . 6 ــاء العاق ــة وبن ــادل المعرف ــي، وتب ــاء بالوع ــريع االرتق ــة، وتس ــاملة والتفاعلي ــة والش ــاركة المتنوع ــهيل المش تس
والتعــاون بيــن األطــراف المختصــة فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي والتعليــم والتوظيــف وسياســة المنتــدى وبرنامجــه 

- بمــا فــي ذلــك أوليــاء األمــور والشــباب؛ 

تحديــد المجموعــات الرئيســية المســتهدفة لحضــور جلســات مجموعــات النقــاش - صياغــة منهــج تفصيلــي . 7
ــم  ــتخدمين، وفه ــراء والمس ــارب الخب ــرض، وتج ــب والع ــل الطل ــم عوام ــل فه ــن أج ــل م ــز والتفاع ــم بالتحفي يتس
التحديــات واألفــكار، وتحديــد توصيــات السياســة االســتراتيجية المدفوعــة بالطلــب - مــع وضــع أدوار واضحــة لقــادة 

ــا؛ ــا ومقرريه ــات ومديريه الجلس

ــة بالمعلومــات تطــرح حلــواًل، . 8 ــة مــن المنتــدى تهــدف لطــرح حلــول - مشــاركة تفاعليــة وثري تنظيــم نســخة فعال
الرئيســية،  النقــاش، والرســائل  التوصيــات مــن خــال تحليلهــا لمناقشــات مجموعــات  التأثيــر وتحــدد  وتقيــس 

والتحديــات وتســليط الضــوء علــى التوصيــات، واســتطاع المشــاركين الكمــي والكيفــي؛ 

تنظيــم أنشــطة متابعــة واســتدامة رئيســية، تشــمل اجتمــاع متابعــة وتطويــر خطــة عمــل ونشــرها، علــى أن تعتمــد . 9
ــاركة  ــن مش ــًا ع ــاش، فض ــات النق ــال مجموع ــة خ ــية المطروح ــات الرئيس ــائل والتوصي ــى الرس ــة عل ــذه الخط ه

الجهــات المختصــة والتعــاون معهــا فــي المســتقبل. 

التخطيــط االســتراتيجي للمنتــدى وتنظيمــه باعتبــاره حدًثــا وطنًيــا تشــارك فيــه جهــات مختصــة متنوعــة - مــع التركيــز 
علــى جانــب العــرض والطلــب - يزيــد مــن أهميــة العمــل علــى تطويــر سياســة إرشــاد مهنــي متكاملــة علــى مســتوى 
ــال  ــرأس الم ــة ب ــف المرتبط ــب والتوظي ــم والتدري ــاالت التعلي ــي مج ــط ف ــة التخطي ــة قضي ــن أهمي ــد م ــا يزي ــة كم الدول

البشــري فــي دولــة قطــر. 

منتدى قطر المهني: الرؤية واألهداف والثقافة . 2

رؤية منتدى قطر المهنّي 1.2
ــة  ــاد التعليمي ــة باألبع ــودة والمرتبط ــي الج ــّي عال ــاد مهن ــم إرش ــة بتقدي ــتراتيجية الخاص ــة االس ــة للسياس ــة قيم إضاف

ــة 2030. ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــي تحقي ــاعدة ف ــدف المس ــك به ــرية، وذل ــة البش ــة للتنمي ــة والمهني والتدريبي

أهداف منتدى قطر المهنّي: 2.2
أهداف المنتدى: 

إشــراك مختلــف الجهــات المختصــة العاملــة فــي مجــاالت التعليــم والتوظيــف واإلرشــاد المهنــي والسياســة  •
ــادل  ــوح لتب ــوار مفت ــي ح ــور ف ــاء األم ــري وأولي ــباب القط ــّي والش ــاد المهن ــال اإلرش ــي مج ــن ف ــوث والعاملي والبح

الخبــرات واألفــكار. 

وضــع مجموعــة مــن ممارســات التخطيــط والتطويــر المهنــّي ومناقشــتها وتقييمهــا، وتحديــد أفضــل الممارســات  •
والــدروس المســتفادة وتقديــم توصيــات خاصــة ببرامــج اإلرشــاد المهنــي فــي المســتقبل. 

إرســاء ثقافــة تدعــم مفهــوم الربــط بيــن البحــوث والسياســات، والتوعيــة بخدمــات اإلرشــاد المهنــي بهــدف تحســين  •
ــات  ــر سياس ــك عب ــة، وذل ــاراتهم المهنّي ــاء بمس ــري واالرتق ــباب القط ــدى الش ــف ل ــج التوظي ــف ونتائ ــارات التوظي مه

مبتكــرة وبالتعــاون مــع الجهــات المختصــة. 

ثقافة منتدى قطر المهني: مشروع تجريبي رائد على صعيد تنمية  3.2
الموارد البشرية القطرية 

يمّثــل المنتــدى مشــروًعا تجريبًيــا رائــًدا للربــط بيــن مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب الجهــات المختصــة وإشــراكهم فــي 
ــى  ــم إل ــن التعلي ــال م ــة االنتق ــن مرحل ــوة بي ــّد الفج ــة س ــد كيفي ــهاماتهم وتحدي ــادة بإس ــوح لإلش ــي مفت ــوار تفاعل ح

ســوق العمــل: 

تطمــح دولــة قطــر للتحــول إلــى االقتصــاد المعرفــّي. وقــد تبنــت الكثيــر مــن المؤسســات العاملــة فيهــا مبــادرات  •
بــارزة لتحقيــق هــذا الهــدف - أتــاح المنتــدى الفرصــة أمــام الجهــات المختصــة فــي دولــة قطــر لتســليط الضــوء علــى 
ــن  ــبكة م ــاء ش ــن بن ــم م ــن، ومّكنه ــع اآلخري ــة م ــادل المعرف ــم بتب ــمح له ــا، وس ــي يقدمونه ــة الت ــم المضاف القي

العاقــات وتقديــم التوصيــات ذات الصلــة. 

االرتقــاء بالوعــي حيــال اإلرشــاد المهنــي باعتبــاره قضيــة اســتراتيجية ولبنــة أساســية في مجــاالت التعليــم والتوظيف  •
ــوق العمل.  وس

إجــراء تحليــات ووضــع سياســات حــول آليــة تطويــر خدمــات إرشــاد مهنــي عاليــة الجــودة، وتوزيــع مــواد أساســية  •
علــى واضعــي السياســات ومختلــف الجهــات المختصــة، وتســهيل ُســبل المشــاركة والتعــاون بيــن األطــراف 

ــتقبل.  ــي المس ــة ف المختص
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سّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطرسّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر

الجدول 1: لجنة التخطيط االستراتيجي والفني وأعضاؤها

 

الدورالمنصباالسم

رئيسنائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطابالدكتور خالد الخنجي 1

عضو مستشار أول التنمية الوطنية والتقطيرالسيد عيسى الكعبي2

عضومدير هيئة التعليم العالي بالمجلس األعلى للتعليمالدكتور خالد الحر3

الدكتورة مريم العلي4
مؤسس ومدير مركز “ارسم طريقك” لاستشارات 

التربوية والنفسية والتدريب
عضو

عضومدير عام شركة انتيجرال للتدريب والتطوير الدكتور محمد أبو العا5

السيدة زميا بنجاواال6
زميلة جامعة مانشستر ومستشارة سياسات سابقة 

بالحكومة البريطانية
عضو

عضومستشار تنمية مهنية في مركز معرض قطر المهنيالدكتور تاج السر كردمان7

السيدة سيني بارامبوتا8
مسؤول أول األنشطة والتطوع في مركز معرض قطر 

المهني
عضو

لجنة الشؤون اإلدارية للمنتدى 2.2.3
اســتكماًلا للجانــب الفنــّي للمنتــدى، تأسســت لجنــة الشــؤون اإلداريــة لتقديــم الدعــم اإلداراّي المطلــوب، ويشــمل هــذا 
الدعــم مهــام العمــل المكتبــي وأعمــال الســكرتارية، والتســويق، والعاقــات العامــة، واللوجســتيات، والخدمــات الماليــة 
والشــرائية وأشــكال أخــرى مــن الدعــم، وذلــك مــن أجــل التخطيــط الــازم للمنتــدى وتنفيــذه. يشــتمل الجــدول رقــم 2 
علــى أعضــاء لجنــة الشــؤون اإلداريــة، وقــد جــرى اختيارهــم مــن بيــن المســؤولين اإلداريــن للتطويــر المهنــي فــي معــرض 
ــة  ــات العام ــويق والعاق ــاالت التس ــي مج ــن ف ــن المختصي ــر م ــة قط ــي مؤسس ــؤولين ف ــار المس ــي، وكب ــر المهن قط

والمشــتريات وتنميــة المواهــب، باإلضافــة للمتطوعيــن ذوي الخبــرة. 

حوكمة المنتدى: استراتيجية، وشفافة، وفعالة 2.3
لضمــان التأكــد مــن نجــاح التخطيــط والتحضيــر والتنظيــم الفعــال للمنتــدى والخــروج بنتائــج مؤثــرة، أفــاد فريــق اإلدارة 
العليــا لمعــرض قطــر المهنــي بحاجتــه إلــى توفيــر خبــرات كبيــرة فــي مجــاالت التخطيــط االســتراتيجي للمنتــدى 
وتنظيمــه وإدارة برنامجــه وتقديمــه، إلــى جانــب احتياجــه لخبــرات فــي مجــاالت اإلرشــاد الفنــي والرؤيــة النقديــة 
ــة  ــاء لجن ــى إنش ــة إل ــي بالحاج ــر المهن ــرض قط ــّر مع ــّم، أق ــن ث ــر. وم ــة التقاري ــة وكتاب ــغيلية واإلداري ــات التش والعملي
ــام  ــا بمه ــا وتكليفه ــة وتعيينه ــؤون اإلداري ــرى للش ــة وأخ ــؤون الفني ــتراتيجي والش ــط االس ــة بالتخطي ــراء معني ــن الخب م
تنظيــم المنتــدى. كمــا أقــّر معــرض قطــر المهنــي أن التخطيــط االســتراتيجي قــد يتطلــب دعًمــا تشــغيلًيا ضخًمــا 
ووقًتــا لاجتماعــات التــي تهــدف إلــى مناقشــة التخطيــط للمنتــدى وإجــراء المــداوالت وإعــداد مهــام التوثيــق. ســاعدت 
المســاهمات المتميــزة لهــذه اللجــان - ومســاهمات المديريــن والمقرريــن الذيــن جــرى تعيينهــم - فــي وضــع برنامــج 

ــره.  ــد تأثي ــه ورص ــة نتائج ــدى ومتابع ــم المنت ــوح لتقدي ــي وطم واقع

 لجنة التخطيط االستراتيجي والفني للمنتدى  1.2.3
يوضــح الجــدول 1 التفاصيــل الخاصــة برئيــس لجنــة التخطيــط االســتراتيجي والفنــي وأعضائهــا. يتمثــل الــدور األساســي 
للجنــة التخطيــط االســتراتيجي والفنــي فــي التخطيــط للمنتــدى وتنفيــذه وتقييــم ُبعــده الفنــّي. يمكــن الحصــول علــى 
القائمــة الكاملــة ألهــداف اللجنــة وأدوارهــا فــي الملحــق رقــم 2 الخــاص بخطــة عمــل اللجنــة الفنيــة - يوجــد باألســفل 

مجموعــة مــن العناصــر الرئيســية: 

تطوير ومراجعة أهداف المنتدى ومنهجيته.  •

التخطيط لتقديم أوراق المنتدى وتنسيق المهام المرتبطة بذلك - ومتابعة األوراق المقدمة. •

ــينات  • ــراء تحس ــدف إلج ــي ته ــات الت ــك التوصي ــمل ذل ــه - ويش ــدى وتقييم ــم المنت ــة لتنظي ــر القيادي ــر العناص توفي
مســتقبلية. 

باإلضافة لذلك، جرى تشجيع األعضاء على تولي مسؤولية إحدى مجموعات النقاش، ويشمل ذلك ما يلي: 

تقديــم النصحيــة واإلرشــاد والتعــاون الوثيــق مــع المديريــن المقترحيــن - وترشــيح مديريــن - حــول خطــة تنظيــم  •
جلســات مجموعــات النقــاش.

مراقبــة أعمــال جلســات مجموعــات النقــاش والتأكــد أن المناقشــات واألوراق المقدمــة متوافقــة مــع أهــداف  •
المنتــدى ومعاييــره. وُيتوقــع مــن أعضــاء المنتــدى فــي نهايتــه أن يقدمــوا لمعــرض قطــر المهنــي واللجنــه 

توصياتهــم.  ويطرحــوا  المجموعــات  حــول  تعليقاتهــم 

ــر اقتــراح أســماء منظمات/أفــراد محــددة للنظــر فيهــا  • تشــجيع مشــاركة الجهــات المختصــة والتعــاون معهــا عب
مــن جانــب اللجنــة. 

تقييــم األوراق القائمــة علــى المنتــدى والتحليــات واإلحاطــات الخاصــة بالسياســة والتقاريــر ومشــاركتها مــع صنــاع  •
السياســات ومتخــذي القــرارات لضمــان التبــادل المعرفــي وإحــداث تأثيــر وتفعيــل االبتــكار واالســتفادة مــن البحــوث 
ذات الصلــة وأفضــل الممارســات عنــد تقييــم وصياغــة سياســات إرشــاد مهنــي جديــدة أو تحســين الحاليــة منهــا، 

وتطويــر قواعــد للممارســة وتصميــم برامــج فــي مجــاالت التعليــم والتدريــب والتوظيــف.  
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تسهيل المشاركة، وتسريع االرتقاء بالوعي، وتبادل الخبرات، وبناء  3.3
العالقات والتعاون

جــرى تصميــم النهــج التفاعلــي للمنتــدى مــن أجــل تســهيل المشــاركة والتركيــز علــى زيــادة الوعــي وتســريعه، والتبــادل 
المعرفــي، وإقامــة العاقــات، وبنــاء عاقــات مســتدامة وقائمــة علــى التعــاون ممــا مكــن المنظميــن والمشــاركين - بمــا 
فيهــم الشــباب القطــري وأوليــاء األمــور - مــن االســتفادة مــن التعليــم المتنــوع وآراء خبــراء التوظيــف وزيــادة وتســريع 
الوعــي بـ«تجــارب المســتخدم« وتســهيل النقــاش والحــوارات التفاعليــة وتســليط الضــوء علــى تحديــات وفــرص الطلــب 

والعــرض المرتبطــة باإلرشــاد المهنــي، كمــا يلــي: 

إشــراك مجموعــة متنوعــة مــن الخبــراء فــي المنتــدى - لتحديــد التأثيــرات وعوامــل الضغــط وشــكل تصميــم  •
المنتــدى، ومشــاركة دراســات الحالــة والبحــوث، وتحديــد العوامــل المرتبطــة بالمنظومــة التعليميــة وجهــات العمــل 

وســوق العمــل، وذلــك بهــدف وضــع سياســات مدروســة وإحــداث تأثيــر وتحســين النتائــج؛ 

ــة -  • ــة الوطني ــؤوليات والحاج ــدور والمس ــه: ال ــل في ــة العم ــم طبيع ــي وفه ــاد المهن ــال اإلرش ــة بمج ــادة التوعي زي
الممارســات والتحديــات والفــرص والتدريــب والمتطلبــات الهيكليــة والثقافيــة والوطنيــة؛ 

ــي  • ــن ف ــة والعاملي ــل المختلف ــات العم ــّي وجه ــاد المهن ــي اإلرش ــات ومقدم ــاع السياس ــع صّن ــامل م ــل الش التفاع
المجــال المهنــّي والمنظمــات غيــر الحكوميــة وأوليــاء األمــور والشــباب القطــري - لتســهيل الحــوار ومشــاركة 
التجــارب والخبــرات وفهــم طبيعــة العــرض والطلــب واحتياجــات اإلرشــاد المهنــي                 -الثقافية/األســرية-  

ــر.  ــرية والتقطي ــة البش ــات التنمي ومتطلب

ــات  • ــين آلي ــاركات لتحس ــوع المش ــاون - تن ــم بالتع ــة تتس ــي بيئ ــات ف ــاء عاق ــارف وبن ــكار والمع ــادل األف ــهيل تب تس
التواصــل وتوســيع شــبكة العاقــات وتحديــد فــرص التعــاون، وذلــك بهــدف تهيئــة ُســبل المشــاركة والنفــع 

المتبــادل فــي المســتقبل. 

شكل المنتدى - المشاركة القائمة على تقديم حلول في بيئة تفاعلية  4.3
وتحديد التوصيات، إلى جانب توزيع التقرير والمشاركة المستقبلية 

والتعاون المستدام 
ــي  ــراء المعلومات ــل والث ــم بالتفاع ــول وتتس ــا الحل ــرح فيه ــة ُتط ــادرة فّعال ــون مب ــدف أن يك ــدى به ــم المنت ــرى تصمي ج
ومشــاركة الرســائل الرئيســية وُتحــدد فيهــا التحديــات وُتقــّدم مــن خالهــا التوصيــات. ومــن ثــم، كان مــن بيــن األشــياء 
التــي حــازت أولويــة الحاجــُة إلــى تبنــي صيغــة اســتراتيجية شــاملة للمنتــدى مــن أجــل تنظيــم أنشــطة متابعــة رئيســية 
ــات  ــي مجموع ــة ف ــات المطروح ــية والتوصي ــائل الرئيس ــاركة الرس ــاون ومش ــاركة والتع ــتدامة المش ــى اس ــاظ عل للحف

النقــاش مــع الجهــات المختصــة. 

ومــن ثــّم، يمكــن بعــد انتهــاء المنتــدى بأســبوعين تنظيــم اجتمــاع متابعــة بمشــاركة جميــع المشــاركين وقــادة 
مجموعــات النقــاش ومديريهــا مــن أجــل مشــاركة الرســائل والتوصيــات الرئيســية لمناقشــات المجموعــات مــع الجهــات 
المختصــة والمشــاركة فــي جلســات األســئلة واألجوبــة. ويلتــزم معــرض قطــر المهنــي بتطويــر خطــة عمــل تقــوم علــى 

النتائــج الرئيســية للمنتــدى وتوصياتــه.

فّعاليــة قائمــة علــى تقديــم حلــول فــي بيئــة تفاعليــة - حلقــة نقــاش مفتوحــة بيــن الخبــراء تّســلط الضــوء علــى 
قضايــا التطويــر المهنــي والتحديــات وأهــداف المنتــدى يتبعهــا انعقــاد 4 مجموعــات نقــاش متزامنــة فــي بيئــة تفاعليــة 
لمناقشــة القضايــا الُمثــارة وتنــاول التحديــات وتبــادل المعــارف وأفضــل الممارســات وتحديــد الحلــول العمليــة المبتكــرة.

الجدول رقم 2: رئيس لجنة الشؤون اإلدارية وأعضاؤها

الدورالمنصباالسم

رئيسالمدير التنفيذي لمعرض قطر المهنيالسيد عبداهلل المنصوري1

عضومستشار تنمية مهنية بمعرض قطر المهنيالدكتور تاج السر كردمان2

عضورئيس قسم العمليات بمعرض قطر المهنيالسيد سعد الخرجي3

عضومسؤول أول األنشطة والتطوع بمعرض قطر المهنيالسيدة سيني بارامبوتا4

عضوأخصائي أول نشر بمعرض قطر المهنيالسيد محمد تجريدة 5

مديرو مجموعات النقاش ومقررو مجموعات النقاش 3.2.3
ــراء والمعنييــن بتنفيــذ  أقــّرت لجنــة التخطيــط االســتراتيجي والفنــي بالحاجــة إلــى مشــاركة هيئــة استشــارية مــن الخب
المنتــدى وغيرهــم مــن أصحــاب الجهــات مــن أجــل نجــاح إدارة المنتــدى وتنظيمــه وكتابــة التقاريــر حولــه. ومــن ثــّم، تــم 
تحديــد أدوار رئيســية لهــذه األطــراف مــن أجــل دعــم تصميــم مجموعــات النقــاش وتقديمهــا فــي شــكل مديــر للجلســة 

ومقــرر. 

حــددت اللجنــة أدواًرا واضحــة لمديــري مجموعــات النقــاش ومقرريهــا لضمــان فعاليــة اإلعــداد والتخطيــط لمجموعــات 
النقــاش ومشــاركة الجهــات المختصــة فيهــا وتنظيمهــا وكتابــة التقاريــر الخاصــة بــكل مجموعــة نقــاش - وهــذه األدوار 

موضحــة بالتفصيــل فــي الملحــق رقــم 2 والعناصــر األساســية موضحــة أدنــاه. 

دور مديــري المجموعــات - المشــاركة والتفاعــل والتعــاون الفّعــال مــع قــادة مجموعــات النقــاش وإجــراء المناقشــات 
- تلخيــص النتائــج وترتيبهــا وتقديــم التوصيــات، واختيــار مقــرر المجموعــة والتعــاون معــه، علــى أن يقــوم هــذا المقــرر 
ــر  ــم بمحاض ــات ومدع ــج المناقش ــن نتائ ــة يتضم ــي للجن ــر نهائ ــم تقري ــاش وتقدي ــات النق ــات مجموع ــم مناقش بدع

مفصلــة للجلســات. 

دور مقــرري مجموعــات النقــاش - تقديــم الدعــم قبــل وأثنــاء وبعــد مديــر مجموعــة النقــاش، ويشــمل ذلــك إعــداد 
جــداول األعمــال ووثائــق الدعــم األخــرى الازمــةـ وتســجيل وأرشــفة كل جلســة، مــع محاضــر مفّصلــة، وإعــداد ملخــص 
ــدف  ــق اإلداري به ــل للفري ــة الوص ــوا حلق ــي أن يكون ــا ف ــم أيًض ــل دوره ــا يتمث ــات. كم ــج المناقش ــن نتائ ــي يتضم نهائ

المســاعدة فــي تنســيق العناصــر التشــغيلية للمنتــدى. 
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متخذو القرار في مجال اإلرشاد المهني. 1

ممارسو اإلرشاد المهني . 2

الشباب القطري وأولياء األمور القطريين. 3

خبراء تبادل المعرفة في مجال اإلرشاد المهني . 4

التخطيــط واإلدارة وكتابــة التقاريــر - جــرى االتفــاق علــى تولــي القــادة والمديريــن إدارة مناقشــات مجموعــات  •
ــى  ــز عل ــلًفا والتركي ــدة س ــئلة المع ــا واألس ــرز القضاي ــى أب ــة عل ــم االفتتاحي ــي كلماته ــوء ف ــليط الض ــاش وتس النق

ــاركية.  ــة وتش ــات تفاعلي ــر مناقش ــول عب ــد الحل تحدي

جــرى االتفــاق علــى إصــدار ورقــة شــاملة - تلخــص الرســائل والتوصيــات الرئيســية الــواردة فــي جميــع تقاريــر مجموعــات 
النقــاش األربــع.

 التطبيقات العملية والثقافة واللوجستيات

ــدى وأن  • ــدة المنت ــة م ــاء طيل ــم للبق ــرى تحفيزه ــة وج ــاركوا بفاعلي ــد ش ــاركين ق ــن أن المش ــد م ــت - للتأك التوقي
أوقــات الصــاة تــم احترامهــا. وجــرى االتفــاق علــى أن مجموعــات النقــاش الفرديــة التــي ســُتجرى بالتزامــن ســُتعقد 
فــي إطــار فعاليــة لمــدة يــوم واحــد تتضمــن أيًضــا الحلقــة النقاشــية االفتتاحيــة وفتــرات االســتراحة ومجموعــات 

النقــاش والجلســة الختاميــة. 

ــع  • ــة جمي ــة بتغطي ــة المعني ــة المتنوع ــات المختص ــد الجه ــاش بتحدي ــات النق ــادة مجموع ــام ق ــوون - قي المدع
المجموعــات المســتهدفة ودعمهــا مــن جانــب معــرض قطــر المهنــي علــى مســتوى الدعــوات الرســمية والنواحــي 

اإلداريــة. 

الثقافــة - جــرى االتفــاق علــى إجــراء جلســات مجموعــات النقــاش الصباحيــة المخصصــة ألوليــاء األمــور والشــباب  •
ــى  ــرة عل ــة الظهي ــتمل جلس ــا تش ــم، فيم ــاركة خبراته ــى مش ــباب عل ــجيع الش ــل لتش ــكل منفص ــن بش القطريي
ــن  ــل بي ــاة الفص ــم مراع ــم. ويت ــل معه ــم والتفاع ــاركة رؤاه ــي مش ــاركين ف ــاعدة المش ــة لمس ــات فرعي مجموع

ــد.  ــي المقاع ــاركين ف ــاء المش ــال والنس الرج

اللغــة - ُقدمــت جميــع مجموعــات النقــاش بالعربيــة باســتثناء مجموعــة تبــادل المعرفة الخاصــة باإلرشــاد المهني؛  •
وكانــت الترجمــة الفوريــة متاحــًة لتشــجيع جميــع المشــاركين علــى المشــاركة التفاعلية. 

ــكايب أو  • ــة س ــق خدم ــن طري ــخصية أو ع ــة ش ــة بصف ــات اللجن ــة اجتماع ــى جدول ــاق عل ــرى االتف ــتيات - ج اللوجس
ــق 2(.  ــي الملح ــل ف ــل بالتفصي ــة الكام ــات اللجن ــدول اجتماع ــا )ج ــبوعين، أو كليهم ــة كل أس ــات فردي جلس

حــوار شــفاف، واجتمــاع المتابعــة، ونشــر التقريــر - تعزيــز المشــاركة اإليجابيــة وطلــب عقــد اجتمــاع متابعــة فيمــا  •
بعــد لمشــاركة أبــرز الرســائل والتحديــات والتوصيــات التــي جــرى نقاشــها فــي مجموعــات النقــاش والســماح بإجــراء 
ــاع  ــى االجتم ــتقبًا. انته ــدى مس ــاركي المنت ــع مش ــع جمي ــة م ــئلة واألجوب ــات األس ــات وجلس ــن المناقش ــد م مزي

ــر المنتــدى مــع المشــاركين.  ــزام أطرافــه مشــاركة تقري بالت

ــّدد  • ــية وتح ــائل الرئيس ــص الرس ــل تلّخ ــة عم ــر خط ــيتم تطوي ــة - س ــل والمتابع ــة العم ــتدام وخط ــاون المس التع
التوصيــات بالتفاصيــل. وســتوّزع الخطــة علــى الحاضريــن، وســيتم تســليط الضــوء علــى المعاييــر الازمــة الســتدامة 

ــر.  التعــاون المســتقبلّي وإحــداث تأثي

جرى تقسيم برنامج المنتدى كما يلي )لبرنامج المنتدى الكامل، يرجى مطالعة الملحق 3(

الكلمات االفتتاحية من جانب معرض قطر المهني •

حلقات الخبراء النقاشية  •

4  مجموعات نقاش متزامنة  •

حفل ختامي  •

صياغة منهج مفصل وتحفيزي وتفاعلي - وتحديد المجموعات  5.3
المستهدفة لجلسات مجموعات النقاش

ــن  ــة م ــخة التجريبي ــوح للنس ــي المفت ــوار التفاعل ــى الح ــم عل ــزي قائ ــل وتحفي ــج مفّص ــة منه ــروري صياغ ــن الض  كان م
المنتــدى مــن أجــل تحديــد العوامــل المرتبطــة بالعــرض والطلــب والخبــراء ذوي التخصصــات المختلفــة وتجــارب 
ــك  ــتراتيجي - كل ذل ــب االس ــة بالطل ــة المدفوع ــات السياس ــد توصي ــك تحدي ــكار، وكذل ــات واألف ــتخدم والتحدي المس
ــات  ــات مجموع ــية لجلس ــتهدفة الرئيس ــات المس ــد المجموع ــإن تحدي ــم، ف ــن ث ــة. وم ــا وفّعال ــة ثقافًي ــة مائم ــي بيئ ف
النقــاش - ويشــمل ذلــك أوليــاء األمــور القطرييــن وضــرورة تنظيــم العديــد مــن مجموعــات النقــاش - تطلــب مناقشــات 

ــأنها.  ــرار بش ــاذ ق ــرة واتخ ــداوالت كبي وم

شملت نقاط النقاش الرئيسية النقاَط التالية، ويمكن اإلطاع عليها في المحاضر الرسمية في الملحق 4: 

ــات  • ــكات وتحدي ــى مش ــوي عل ــاره ينط ــّي باعتب ــاد المهن ــة اإلرش ــرى مناقش ــة« - ج ــات المطلوب »القضايا/المجموع
كبيــرة تتعلــق بالتعليــم والتوظيــف وأصحــاب العمــل وأخــرى قطاعيــة ورياديــة، والتــي يمكــن مــن خالهــا تحديــد 

موضوعــات اســتراتيجية لمناقشــتها فــي جلســة نقــاش عامــة فــي المنتــدى وفــي مجموعــات النقــاش.

ــان  • ــتراتيجي لضم ــكل اس ــاش بش ــات النق ــدد مجموع ــار ع ــن اختي ــاش - تعّي ــات النق ــكار مجموع ــات وأف موضوع
تغطيتهــا لموضوعــات وتحديــات رئيســية وضمــان تبنيهــا لعناويــن رئيســية. وقــد تــم إدارة هــذه المجموعــات مــن 
حيــث العــدد واللوجســتيات. تــم تقليــل العــدد النهائــي لمجموعــات النقــاش مــن 6 إلــى 4 مجموعــات، وتــم دمــج 
ــي  ــا ف ــي أو إلغائه ــاد المهن ــال اإلرش ــي مج ــات ف ــاع السياس ــع صن ــرار م ــذي الق ــات متخ ــم مجموع ــا كض القضاي

ــادة األعمــال.   المــرات الاحقــة كمــا حــدث فــي مجموعــة ري

ــي  ــت الحال ــي الوق ــي ف ــاد المهن ــال اإلرش ــق بمج ــع تتعل ــاش األرب ــات النق ــن مجموع ــة م ــات مائم ــد موضوع ــم تحدي ت
وفــي المســتقبل وبــرأس المــال البشــري واحتياجــات دولــة قطــر كمــا يلــي )للتفاصيــل الكاملــة بشــأن موضوعــات 

وعناويــن مجموعــات النقــاش، طالــع القســم 4(: 
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سّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطرسّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر

إلقاء الكلمة االفتتاحية للمنتدى، وجلسة النقاش العامة، ومجموعات النقاش •

أســهمت األنشــطة المتنوعــة التــي تضمنهــا المنتــدى، ســواء الكلمــة االفتتاحيــة أو جلســة النقــاش العامــة أو مجموعــات 
ــك  ــة، وذل ــات المفصل ــن المعلوم ــة م ــم بباق ــراء معارفه ــراء وإث ــر الخب ــات نظ ــاركين بوجه ــف المش ــي تعري ــاش، ف النق
تحقيًقــا للهــدف المنشــود مــن المنتــدى بــأن يكــون منصــة معرفيــة تثــري التواصــل والتفاعــل وتقــدم حلــواًل للقضايــا 

المطروحــة.

إلقاء الكلمة االفتتاحية لمعرض قطر المهني  1.4
حــرص الزمــاء فــي معــرض قطــر المهنــي علــى أن تتضمــن الكلمــة االفتتاحيــة توجيــه الشــكر والتحيــة لكافــة األطــراف 
ــه  ــة في ــاركتهم التفاعلي ــدى ومش ــة المنت ــد أهمي ــى تأكي ــة إل ــة، باإلضاف ــادرة التجريبي ــذه المب ــم ه ــة لحضوره المختص
كوســيلة أساســية لتعزيــز الوعــي المهنــي وثقافتــه فــي دولــة قطــر، وتســليط الضــوء علــى منشــأ المبــادرة التجريبيــة 
ومنهجيتهــا، وتوضيــح األهــداف المنشــودة مــن المنتــدى والحــوار المفتــوح والمشــاركة والموضوعــات المرتكــزة حــول 
إيجــاد الحلــول، والموضوعــات التــي ســتتناولها مجموعــات النقــاش وبرنامــج المنتــدى. لمطالعــة النــص الكامــل 

للكلمــة االفتتاحيــة، انظــر الملحــق رقــم 7.

تستعرض السطور التالية مزيًدا من التفاصيل حول الكلمة االفتتاحية للمنتدى:

نشأة المنتدى واألهداف التي تمت مشاركتها مع األطراف المختصة:

ما أفضل الطرق لتطوير نظام إرشاد مهني قوي يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟ •

نّظــم معــرض قطــر المهنــي سلســلة مــن جلســات النقــاش واجتماعــات الشــراكة مــع ممثلــي المــوارد البشــرية  •
والتعليــم ورأس المــال البشــري فــي دولــة قطــر.

منتدى قطر المهني: فكرة تجريبية - إجراءات غير مسبوقة:     •

تشجيع المشاركة الفاعلة لألطراف المعنية الرئيسية وتعزيز تعاونهم؛ •

ــا،  • ــتها وتقييمه ــر ومناقش ــة قط ــي دول ــا ف ــول به ــي المعم ــر المهن ــط والتطوي ــات التخطي ــرز ممارس ــتعراض أب اس
ــتفادة؛ ــدروس المس ــات وال ــل الممارس ــد أفض وتحدي

تطويــر ثقافــة المشــاركة فــي الجهــود البحثيــة الراميــة إلــى صياغــة السياســات، واســتحداث وظائــف اإلرشــاد  •
المهنــي كوســيلة لدعــم المجتمــع القطــري.

مجموعات النقاش في المنتدى: 

متخذو القرارات وصناع السياسات والباحثون المعنيون باإلرشاد المهني. 5

اختصاصيو اإلرشاد المهني. 6

الشباب القطري وأولياء أمورهم. 7

تبادل المعارف حول اإلرشاد المهني. 8

تحديد الخبراء واألطراف المختصة المختلفة . 4
وتوجيه الدعوة إليهم

ــد  ــن تحدي ــك يتضم ــامل، وذل ــوي وش ــط ق ــود تخطي ــن وج ــّد م ــا ب ــه ف ــو من ــاح المرج ــدى النج ــذا المنت ــق ه ــي يحق ك
ــراء المشــاركة الفاعلــة وزيــادة نســبة حضــور  األطــراف المختصــة المختلفــة وتوجيــه الدعــوة إليهــا بمــا يســهم فــي إث

ــة. الفعالي

يتضمــن الملحــق رقــم 5 القائمــة الكاملــة للمشــاركين فــي المنتــدى، والتــي تتألــف مــن المجموعــات الرئيســية التاليــة 
مــع ارتفــاع العــدد اإلجمالــي للممثليــن المســجلين للجهــات المتنوعــة فــي القطــاع العــام والخــاص والمشــترك إلــى 158 

مشــارًكا: 

األطراف المختصة بالسياسة - الوزارات الحكومية: 32 مشارًكا •

طاب المدارس والكلّيات والجامعات وأولياء األمور: 45 مشارًكا •

المنظمات غير الحكومية/المهنيين: 63 مشارًكا •

تبادل المعارف: 18 مشارًكا •

أســهمت مشــاركة الشــباب القطــري وأوليــاء أمورهــم فــي تســليط الضــوء علــى أبــرز تجاربهــم وتصوراتهــم الثقافية 
ومقترحاتهــم الراميــة إلــى تحقيــق تغييــر إيجابــي فــي مســتقبل الشــباب القطري.

شــهد المنتــدى االســتعانة بمجموعــة مــن أنشــطة معــرض قطــر المهنــي التــي تميــزت بالتنــوع واتســاع النطــاق 
ــداف  ــق األه ــة تحقي ــل بغي ــوات تواص ــتخدامها كقن ــم اس ــث ت ــرات، حي ــلة محاض ــات وسلس ــات معلوم ــت جلس وتضمن

ــة: ــية التالي الرئيس

الترويج للمنتدى وتحفيز األطراف المختصة المتنوعة في المجال المهني لحضور المنتدى. •

اإلعان عن مجموعات النقاش واإلعداد لها، باإلضافة إلى بناء فريق قوي. •

تشــجيع التفاعــل والتعــاون وتبــادل الخبــرات بيــن األطــراف المختصــة المختلفــة المنخرطــة فــي التخطيــط لإلرشــاد  •
المهنــي وتطويــره وتطبيقــه.

تقييم المنتدى وتحليله ورفع التقارير الخاصة به  •

يســلط تقريــر المنتــدى الضــوء علــى أبــرز الجوانــب التــي تضمنهــا وتشــمل العناصــر االســتراتيجية الرئيســية مثــل التصميــم 
والتخطيــط والتنظيــم وتقديــم المنتــدى والدعــم اللوجســتي والمــواد المؤثرة والرســائل والتوصيــات الرئيســية، باإلضافة 
إلــى اجتمــاع المتابعــة وتحليــل نوعــي وكّمــي قائــم علــى االســتقصاء تــم إجــراؤه بيــن المشــاركين فــي المنتــدى - انظــر 

الملحــق رقــم 6 

التزام المنتدى: التمثيل المتوازن للرجال والنساء من القطريين وغير القطريين •

ــر القطرييــن علــى مســتوى رئاســة الجلســات العامــة  ــا للرجــال والنســاء مــن القطرييــن وغي ــًا متوازًن ــاح المنتــدى تمثي أت
وإدارتهــا واالضطــاع بالصــدارة فيهــا ورفــع تقاريرهــا، كمــا انتمــى المشــاركون والمشــاركات إلــى مســارات مهنيــة 

ــم. ــوث والتقدي ــة والبح ــف والسياس ــم والتوظي ــاالت التعلي ــي مج ــة ف متنوع
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مجموعات النقاش - تحديد األطراف المختصة الرئيسية من القطاعات  2.4
المتنوعة والتواصل معها

تــم إجــراء جلســات مجموعــات النقــاش األربــع ضمــن المنتــدى فــي وقــت واحــد، بمشــاركة المجموعــات المســتهدفة 
الرئيســية مــن األطــراف المختصــة، مــع تحديــد مديــر للنقــاش وقائــد للمجموعــة فــي كل جلســة، وفًقــا لمــا هــو مبّيــن 

فــي الجــدول رقــم 3.

الجدول رقم 3: مجموعات النقاش في المنتدى

المشاركون من األطراف المختصة مجموعة النقاش
المستهدفة

مدير النقاشقائد المجموعة

متخذو القرارات وصناع 
السياسات والباحثون 

المعنيون باإلرشاد 
المهني

الباحثون وصانعو السياسات في القطاع 
العام والخاص والمختلط - مديرو 

المدارس، المسؤولون رفيعو المستوى 
في مجال الموارد البشرية، المسؤولون 

الحكوميون رفيعو المستوى، أصحاب 
الخبرة في مجال سوق العمل/الوظائف 
والجوانب التنظيمية المواكبة، باإلضافة 

إلى األكاديميين المهتمين بمجاالت 
التعليم وسياسة التوظيف وبرامجها.

السيد أبو بكر الصيعري، 
رئيس لجنة خطة 

التقطير االستراتيجية 
بشركة قطر للبترول

اختصاصيو اإلرشاد 
المهني

المستشارون/المرشدون المهنيون في 
المؤسسات التعليمية، وخبراء اإلرشاد 

المهني والتطوير والتدريب المؤسسي 
ممن يتمتعون بخبرة مباشرة في توفير 

اإلرشاد المهني للشباب القطري.

السيد آدم السعديالدكتور خالد الخنجي

مدير مركز التطوير 
المهني بجامعة 

حمد بن خليفة

الشباب القطري 
وأولياء أمورهم

المستخدمون النهائيون/العماء - 
الشباب القطري بما في ذلك األفراد 
الذين يعانون تحديات بدنية وذهنية، 
وأولياء األمور/األوصياء الذين يمثلون 

العماء أو المستفيدين - تتفاعل هذه 
المجموعة مع عملية اإلرشاد المهني 

وتتأثر بها بشكل مباشر.

الدكتورة عزيزة الدكتورة مريم العلي
أحمد السعدي

مدير مكتب 
استراتيجية قطاع 
التعليم والتدريب 
بالمجلس األعلى 

للتعليم

تبادل المعارف حول 
اإلرشاد المهني

مقدمو خدمات اإلرشاد المهني على 
المستوى المحلي والدولي، أصحاب 

العمل واألكاديميون الذين يسلطون 
الضوء على دراسات الحالة والتحديات 

والدروس المستفادة - في سياق 
اإلسهام في تطوير ممارسات إرشاد 

مهني مناسبة على المستوى المحلي، 
باإلضافة إلى إثراء الجهود البحثية 

وتعزيز العاقات التعاونية المتخصصة 
بين األطراف المختصة بمجال اإلرشاد 

المهني.

الدكتورة خلود 
العبيدلي

نائب رئيس إدارة 
المواهب الوطنية 
بالخطوط الجوية 

القطرية

السيدة زميا 
بنجاواال

زميلة جامعة 
مانشستر 

موضوعات المنتدى: 

ــى  • ــوء  عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــية باإلضاف ــا الرئيس ــة القضاي ــة لمناقش ــاركة التفاعلي ــة المش ــوار وإتاح ــاب الح ــح ب   فت
ــر. ــة قط ــي دول ــي ف ــر المهن ــال التطوي ــي مج ــة ف ــرص الماثل ــات والف ــات والتحدي ــات والتوقع االهتمام

مشاركة أفضل الممارسات، وتناول الوضع الحالي لإلرشاد المهني بالبحث والتقييم. •

تطوير سياسات وبرامج لإلرشاد المهني في القطاعات المتنوعة. •

مناقشة بناء القدرة والجوانب المرتبطة بالتعاون على المستوى المؤسسي والثقافي. •

مشاركة النتائج الرئيسية ومناقشتها ونشرها ورسم مسار مستقبلي. •
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الرسائل االستراتيجية الرئيسية لمجموعات النقاش في المنتدى  3.4
تمخضــت المناقشــة المفتوحــة لــكل مجموعــة نقــاش عــن مجموعــة متنوعــة مــن الرســائل الرئيســية التــي أتــت فــي 
صــورة تحديــاٍت ينبغــي التعامــل معهــا علــى نحــٍو عاجــل، ونمــاذج ألفضــل الممارســات، باإلضافــة إلــى دراســات الحالــة 

والتحديــات التــي نســتعرضها بالتفصيــل فــي األجــزاء التاليــة.

اختصاصيو اإلرشاد المهني: سّلطت التحديات الرئيسية التي ينبغي التعامل معها عاجاًل الضوء على:

بعــض المــدارس توفــر خدمــات اإلرشــاد المهنــي لطابهــا، غيــر أن ذلــك غالًبــا مــا يكــون نتيجــة جهــد فــردي  •
-التحديــات القائمــة فــي هــذا الصــدد تتضمــن نقــص الدعــم والمــوارد والتدريــب أو أن المستشــارين تــوكل إليهــم 

ــباب؛ ــاد الش ــي إرش ــم ف ــب عمله ــة بجان ــام إداري مه

تبدأ التوعية المهنية للطاب في مرحلة متأخرة من مسيرتهم الدراسية، وهو ما يؤثر عليهم بشكل سلبي؛ •

ثّمــة ضعــف فــي التواصــل بيــن المــدارس الثانويــة والجامعــات - مــن شــأن ذلــك أن يعــزز معرفــة الطــاب بالمســارات  •
المهنيــة المختلفــة قبــل اختيارها؛

الحصيلــة التعليميــة ومســتوى المهــارات التــي يتمتــع بهــا الشــباب القطــري غيــر ُمْقِنَعيــن بالنســبة ألصحــاب العمــل  •
- أشــار الكثيــرون إلــى أن الشــباب غيــر مؤهليــن لدخــول ســوق العمــل؛

ــاعي  • ــة مس ــاك أي ــت هن ــة 2030 - ليس ــر الوطني ــة قط ــداف رؤي ــس أه ــا ال تعك ــودة حالًي ــادرات الموج ــم المب معظ
تســتند إلــى اإلحصائيــات للتنبــؤ بمســتويات التعليــم والمهــارات التــي تلبــي احتياجــات أصحــاب العمــل مســتقبًا أو 

ــباب؛ ــا الش ــي يواجهه ــات الت ــع التحدي ــل م ــة - أو تتعام ــى المعرف ــم عل ــاد القائ ــب االقتص تواك

ثّمــة نمــاذج قائمــة للممارســات الجيــدة ويمكــن البنــاء عليهــا، مــن بينهــا: مركــز »بدايــة« وتوجهــه لزيــادة األنشــطة  •
المقدمــة للمــدارس، وفعاليــات التوجيــه التــي يتــم تنظيمهــا لــدى االلتحــاق بالجامعــة أو فــي بدايــة المســار المهني، 

والبرامــج الصيفيــة لــدى جامعــة حمــد بــن خليفــة، وبرنامــج الطــاب الواعديــن.

ــام  ــاالت االهتم ــد مج ــي: تحدي ــاد المهن ــون باإلرش ــون المعني ــات والباحث ــاع السياس ــرارات وصن ــذو الق متخ
ــة: ــتوى السياس ــى مس ــية عل الرئيس

ــا  • ــاك غياًب ــد أن هن ــز، بي ــوع والتمي ــم بالتن ــي تتس ــة الت ــة المهني ــادرات التوعي ــن مب ــدًدا م ــي ع ــهد المهن ــم المش يض
ــن. ــٍر عالميي ــوٍل وتأثي ــق وص ــامل لتحقي ــي ش ــل وطن ــار عم ــا إلط واضًح

تحتــاج دولــة قطــر إلــى اســتراتيجية إرشــاد مهنــي علــى المســتوى الوطنــي، وكــي يتســنى تطبيقهــا بفاعليــة فــا بــد  •
مــن زيــادة الجهــود والمــوارد، لتتضمــن:

إنشــاء مراكــز مهنيــة فــي شــتى أنحــاء البــاد تقــدم التدريــب للشــباب وتســاعدهم فــي البحــث عــن عمــل وتوفــر  •
لهــم فرًصــا تعليميــة تمهــد لالتحــاق بالوظائــف، بحيــث تخضــع أنشــطتها لجهــة مركزيــة معنيــة باإلرشــاد المهنــي؛

صياغــة سياســة لإلرشــاد المهنــي وبرنامــٍج للتعــاون يضــم جهــات التعليــم الحكوميــة ووزارتــي التجــارة والعمــل  •
ــة« ومؤسســة »صلتــك«؛ ــرز أصحــاب العمــل ومقدمــي الخدمــات الرئيســيين، بمــا فيهــم مركــز »بداي وأب

وضــع خطــة تتنبــأ بمســتوى التعليــم والمهــارات المطلوبــة لتلبيــة االحتياجــات المهنيــة علــى مــدار 15 عاًمــا، وتقديــم  •
المنــح الدراســية وفًقــا لذلك؛

ضمــان وجــود مرشــدين مهنييــن يقدمــون النصائــح المهنيــة ويتمتعــون بالمؤهــات الازمــة ويحظــون بدعــم مالــي  •
كاف باإلضافــة إلــى الدعــم مــن المعلميــن؛

تــم إجــراء مجموعــات النقــاش وفًقــا للخطــوات التاليــة - انظــر الملحــق رقــم 8 لمطالعــة األســئلة الخاصــة بمجموعــة 
النقــاش:

كلمة افتتاحية يلقيها قائد المجموعة؛ •

طــرح األســئلة الخاصــة بمجموعــة النقــاش واالنخــراط فــي مناقشــة مفتوحــة للوقــوف علــى التحديــات والتجــارب  •
التــي تضمنتهــا دراســة الحالــة والــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات واألفــكار والحلــول؛

تحديد التوصيات والموافقة عليها. •
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لتوفــر النصائــح الضروريــة للطــاب المتطلعيــن لإلرشــاد - ليســت هنــاك سياســات إلزاميــة أو برنامــج يهدف 
إلــى زيــادة الوعــي المهنــي لــدى الطــاب علــى مســتوى البــاد، أو يعمــل علــى تعزيــز المهــارات والخبــرات 

التــي تؤهلهــم للحصــول علــى وظائــف.

ــة  – ــات القطري ــدم الجامع ــرة - ال تق ــن وذوي الخب ــن المدربي ــدين المهنيي ــن المرش ــدد كاٍف م ــر ع ال يتوف
برامــج دكتــوراه أو ماجســتير فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي. ومــن ثــم فــإن الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب 

ليــس لديهــم درايــة بمفهــوم المســار المهنــي نتيجــة لقلــة عــدد المرشــدين المهنييــن.

الممارســة األفضــل - تقــدم شــركة قطــر غــاز برنامًجــا صيفًيــا يســتمر لمــدة 8 أســابيع، فيمــا تقــدم  –
الخطــوط الجويــة القطريــة برنامًجــا تدريبًيــا متميــًزا لخريجــي الجامعــات. يتضمــن البرنامجــان فتــرات 
تدريــب داخلــي إلزاميــة، وقــد تــم تســليط الضــوء عليهمــا لمــا يكّرســانه مــن اهتمــام كبيــر تجــاه التطويــر 

ــاب. ــداد الط ــي وإع المهن

الموضوعات واالهتمامات العامة المشتركة بين مجموعات النقاش  4.4
األربع:

ــل  • ــى أفض ــوء عل ــليط الض ــي تس ــة ف ــراف المختص ــة األط ــاركت كاف ــراء - ش ــادة الخب ــي بقي ــي نوع ــاش تحليل نق
ممارســات اإلرشــاد المهنــي وتحدياتــه وبحوثــه ودراســات الحالــة النوعيــة الخاصــة بــه علــى مســتوى البرنامــج 

والسياســة والثقافــة واألفــراد.

تبــادل المعــارف - تحديــد الفــرص والتحديــات وأوجــه التحســين اعتمــاًدا علــى النمــاذج الدوليــة والمحليــة لتحســين  •
إمكانيــات التفاعــل والتعــاون وتوســيع النطــاق.

ــداف  • ــن أه ــل بي ــق التكام ــرق لتحقي ــل الط ــة أفض ــات - مناقش ــتوى القطاع ــى مس ــل عل ــل والتفاع ــق التكام تحقي
ــة  ــات المهني ــة 2030 والطموح ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــي تحقي ــهام ف ــة اإلس ــل بغي ــوق العم ــب وس ــم والتدري التعلي

ــري. ــباب القط للش

 ســّد الفجــوة - تحديــد وتشــكيل المســار البحثــي والسياســة والبرنامــج وإطــار العمــل والحلــول المؤسســية علــى  •
مســتوى القطاعــات ورفــع التوصيــات بهــا فيمــا يتعلــق باإلرشــاد المهنــي علــى المســتوى المحلــي.

وضــع إطــار عمــل قانونــي لتوفيــر خدمــات اإلرشــاد المهنــي واشــتراط حصــول جميــع الطــاب فــي المــدارس الثانويــة  •
والجامعــات علــى مــا يعــزز مهاراتهــم المهنية.

الشباب القطري وأولياء أمورهم: 

التحديات:  •

كان العديــد مــن الطــاب علــى درايــة بمهــام ودور المرشــد األكاديمــي فــي المدرســة، وســنحت الفرصــة  –
أمــام بعضهــم لزيــارة المعــارض المهنيــة والجامعــات والمنظمــات التــي توجــد لديهــا وظائــف - بيــد أن 

الــدور الــذي يقــوم بــه المرشــد المهنــي محــدود للغايــة نظــًرا لعــدم توفــر التدريــب المهنــي والمــوارد.

ــم  – ــراء مهاراته ــي إث ــهمت ف ــي أس ــل تطوع ــطة عم ــي أنش ــاركة ف ــة للمش ــاب بفرص ــض الط ــي بع حظ
وخبرتهــم وتعزيــز ثقتهــم - بيــد أن معظــم الطــاب أشــاروا إلــى أنهــم لــم تســبق لهــم المشــاركة أو 
االســتفادة مــن مثــل هــذه األنشــطة، مــن واقــع أنهــم لــم يحصلــوا علــى إرشــاد واضــح أو توجيــه ولــم 

تــوكل إليهــم مهــاٌم فــي هــذا الشــأن.

كان كثيــٌر مــن الشــباب علــى درايــة بأهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، بيــد أن قليــًا منهــم كانــوا يعرفــون  –
التفاصيــل والمحتــوى واألهميــة االســتراتيجية لهــا وارتباطهــا المباشــر برحلتهــم التعليميــة ومســاراتهم 

المهنيــة وطموحاتهــم والنتائــج المترتبــة عليهــا.

ــي  – ــل الت ــإن العوام ــم، ف ــاء أموره ــاعدة أولي ــبة بمس ــف المناس ــد الوظائ ــى تحدي ــاب إل ــعى الط ــن يس حي
تؤثــر فــي اختياراتهــم هــي: الراتــب والمزايــا واحتمــاالت النجــاح المهنــي والقطــاع الــذي تتبــع لــه الوظيفــة، 

وال يأخــذون اهتمامــات الطالــب وقدراتــه بعيــن االعتبــار.

ال يحضــر معظــم أوليــاء األمــور االجتماعــات المدرســية ألبنائهــم، كمــا أن دور المجالــس المدرســية  –
هامشــي فــي تحديــد االختيــارات المهنيــة للطــاب - يشــجع أوليــاء األمــور الطــاب علــى مواصلــة 

مســيرتهم الدراســية والحصــول علــى تعليــم عــاٍل. 

الممارســة األفضــل - أشــاد الطــاب ببرنامــج ســفراء معــرض قطــر المهنــي ومركــز »بدايــة« - وقــد أّكــد  –
ــم  ــرارات التعلي ــاذ ق ــن اتخ ــم م ــم وتمكينه ــاب واهتماماته ــات الط ــم طموح ــة دع ــم أهمي ــٌر منه كثي

والتوظيــف بشــكل مســتنير ووفــق دراســة مرتكــزة علــى معلومــات واضحــة.

تبادل المعارف: 

التحديات:  •

ال توجــد جهــة رســمية فــي دولــة قطــر تتولــى مســؤولية اإلرشــاد المهنــي أو ُتلــزم بــه أو تعمــل مــن أجــل  –
دمــج ممارســات اإلرشــاد المهنــي فــي العمليــة التعليميــة - تكــرس أبــرز الجهــات المعنيــة جــّل اهتمامهــا 

إلــى تحقيــق أهــداف التقطيــر.

يتــم تبــادل المعــارف علــى نطــاق محــدود للغايــة، وهــو مــا ينطبــق أيًضــا علــى التفاعــل أو التعــاون  –
االســتراتيجي بيــن القطاعــات المعنيــة بالسياســة والتعليــم والتوظيــف فيمــا يتعلــق بالمســارات المهنيــة، 
مــا يــؤدي إلــى اســتمرار التحديــات ذات الصلــة بالتعليــم والمهــارات المطلوبــة - تجــدر اإلشــارة إلــى وجــود 

حــاالت تفاعــل تتــم بشــكل فــردي وغيــر رســمي.

تأتــي ممارســات التطويــر المهنــي عــادًة فــي صــورة اســتجابة أو تفاعــل، أي أنهــا ال تحــدث بشــكل اســتباقي  –
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سّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطرسّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر

الدراسة االستقصائية للمنتدى: النتائج النوعية 1.5
أبــرزت االســتجابات النوعيــة التــي ســّجلها المشــاركون فــي الدراســة االســتقصائية للمنتــدى رســائل متنوعــة 
ومتناغمــة فــي الوقــت ذاتــه فيمــا يتعلــق بتحديــات اإلرشــاد المهنــي التــي تواجههــا دولــة قطــر، باإلضافــة 
إلــى تســليط الضــوء علــى كيفيــة التعامــل مــع فجــوة اإلرشــاد المهنــي وفوائــد المنتــدى ذات الصلــة بتعزيــز 
الوعــي وتســهيل الحــوار المفتــوح وتحديــد الحلــول. يســتعر ض الجــزء التالــي النقــاط الرئيســية واالســتجابات 

النوعيــة لمجموعــات النقــاش.

متخذو القرارات وصناع السياسات والباحثون المعنيون باإلرشاد المهني:

حددت هذه المجموعة الموضوعات الرئيسية التالية - المشار إليها أيًضا في التعليقات الواردة أدناه:

ــن  • ــارين مهنيي ــود مستش ــدم وج ــي ع ــة ف ــية - والمتمثل ــات الرئيس ــى التحدي ــوف عل ــة للوق ــدى الفرص ــاح المنت أت
مؤهليــن واســتراتيجية واضحــة لإلرشــاد المهنــي وهيئــة مركزيــة تتولــى التطبيــق والتنفيــذ فيمــا يتعلــق باإلرشــاد 

ــة قطــر؛ المهنــي فــي دول

ســمح المنتــدى بمشــاركة القطرييــن فــي المناقشــات ذات الصلــة بكيفيــة التعامــل مــع التحديــات التــي يصادفهــا  •
الشــباب، باإلضافــة إلــى تهيئــة األجــواء إلقامــة شــبكات عاقــات قويــة بيــن المشــاركين واألطــراف المختصــة 

ــة. المختلف

ــاط  ــي أوس ــه ف ــي ب ــز الوع ــي وتعزي ــاد المهن ــدى لإلرش ــة الم ــتراتيجية طويل ــع اس ــى وض ــر إل ــة قط ــي دول ــة ف ــة حاج »ثم
ــم  ــذ وتقدي ــط والتنفي ــا التخطي ــوط به ــة من ــة مركزي ــاك هيئ ــون هن ــي أن يك ــم ينبغ ــن ث ــور - وم ــاء األم ــباب وأولي الش

ــاد.« ــاء الب ــتى أنح ــي ش ــي ف ــاد المهن ــات اإلرش خدم

ــار  ــع إط ــن وض ــي تتضم ــية - والت ــات الرئيس ــد التوصي ــاءة وتحدي ــات البّن ــراء المناقش ــزة إلج ــة متمي ــدى فرص ــدم المنت »ق
عمــل لإلرشــاد المهنــي وصياغــة معاييــر اإلرشــاد المهنــي االحترافــي ومواصفاتــه- باإلضافــة إلــى توطيــد العاقــات مــع 

متخــذي القــرار البارزيــن.«

»ســّلطت المناقشــات الضــوء علــى ضــرورة تمكيــن المستشــارين المهنييــن فــي المــدارس والجامعــات وأماكــن العمــل، 
والســعي فــي الوقــت نفســه إلــى إيجــاد نظــام تقييــم يرصــد جوانــب التحســن - أســهم المنتــدى كذلــك فــي تحســين 

مســتوى الدرايــة بالتحديــات واســتيعابها، جنًبــا إلــى جنــب مــع الفوائــد المترتبــة علــى إنشــاء العاقــات وتوطيدهــا.«

»أظهــر المنتــدى كــم الفوائــد المترتبــة علــى إتاحــة الفرصــة أمــام األجيــال المختلفــة فــي دولة قطــر لخوض المناقشــات 
ــاًء  ومعرفــة المزيــد مــن األمــور عــن الشــباب المتطلــع إلــى تحمــل المســؤولية الشــخصية واتخــاذ القــرارات الحياتيــة بن

علــى دراســة ومعلومــات وافــرة.«

اختصاصيو اإلرشاد المهني:

حددت هذه المجموعة الموضوعات الرئيسية التالية - المشار إليها أيًضا في التعليقات الواردة أدناه:

ينبغــي للحكومــة أن تعمــل علــى دمــج الوعــي المهنــي فــي النظــام التعليمــي مــن أجــل تلبيــة تطلعــات الشــباب  •
واحتياجــات ســوق العمــل؛

ــل  ــاب العم ــة ألصح ــات الوظيفي ــة االحتياج ــي تلبي ــة ف ــة التعليمي ــن العملي ــي ضم ــاد المهن ــج اإلرش ــهم دم ــوف يس س
ــل. ــوق العم ــة س ــى طبيع ــر عل ــكل أكب ــرف بش ــال التع ــن خ ــة م ــًدا وحكم ــر رش ــباب أكث ــات الش ــل تطلع وجع

ــة لدمــج األســس الراســخة للتوعيــة المهنــي فــي صلــب العمليــة التعليميــة  »حــدد المنتــدى طبيعــة الجهــود المطلوب

الفوائد واآلثار المترتبة على المنتدى وتحليلها . 5
ــاش  ــات النق ــة لمجموع ــات المفتوح ــي المناقش ــت ف ــرة تمّثل ــة مبتك ــى طريق ــة، عل ــادرة تجريبي ــدى، كمب ــد المنت اعتم
ــد  ــي وتحدي ــراء الوع ــة وإث ــة المتنوع ــراف المختص ــع األط ــل م ــت التفاع ــي تضمن ــه الت ــق أهداف ــة ليحق ــاع المتابع واجتم
أفضــل الممارســات والتحديــات والتوصــل إلــى حلــول تلبــي المتطلبــات القائمــة فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي فــي دولــة 
قطــر. يســتعرض هــذا الجــزء تحليــًا مفصــًا لتعليقــات األطــراف المختصــة خــال جلســات مجموعــات النقــاش واجتمــاع 

المتابعــة، باإلضافــة إلــى التعليقــات الكميــة والنوعيــة الــواردة مــن الدراســات االســتقصائية التــي تضمنهــا المنتــدى.

النتائج النوعية 1 - الرسائل الشاملة 
ــدى  ــي المنت ــة ف ــراف المختص ــهامات األط ــتعانة بإس ــرت االس ــه، ج ــدى وثقافت ــداف المنت ــق بأه ــا يتعل فيم

ــا: ــة وتحليله ــية التالي ــائل الرئيس ــراف الرس ــاش الستش ــات النق ــالل مجموع ــرة خ ــم المباش وتعليقاته

التفاعــل: تــرك المنتــدى انطباًعــا جيــًدا لــدى األطــراف المختصــة المختلفــة الذيــن حرصــوا علــى اســتغال فرصــة 
ــق  ــن منطل ــة م ــن األهمي ــر م ــدر كبي ــى بق ــي تحظ ــة الت ــة المفتوح ــي المناقش ــل ف ــن التفاع ــدر م ــر ق ــاركة بأكب المش

انعــكاس آثارهــا بشــكل مباشــر علــى المعلميــن وأصحــاب العمــل والشــباب وأوليــاء أمورهــم.

التطويــر المهنــي وتحديــد أفضــل الممارســات: شــاركت األطــراف المختصــة المشــاركة فــي مختلــف مجموعــات 
ــة  ــت كاف ــي - اتفق ــي المهن ــز الوع ــارات وتعزي ــاء المه ــادرات بن ــق بمب ــا يتعل ــات فيم ــل الممارس ــاذج ألفض ــاش نم النق
األطــراف علــى أن هــذه المبــادرات والنمــاذج كانــت لتحقــق نتائــج أفضــل لــو تــم تقديمهــا تحــت مظلــة هيئــة مركزيــة 
لإلرشــاد المهنــي باإلضافــة إلــى االســتعانة بمستشارين/مرشــدين مهنييــن مدربيــن فــي المــدارس والجامعــات، وهــي 

ــة قطــر. ــد جّمــة علــى كافــة الشــباب فــي دول إجــراءات مــن شــأنها أن تنعكــس بفوائ

ــة  ــًرا، باإلضاف ــتحداثها مؤخ ــم اس ــي ت ــة الت ــى أن السياس ــة إل ــراف المختص ــارت األط ــول: أش ــات والحل ــد التحدي تحدي
إلــى المبــادرات التــي يدشــنها أصحــاب العمــل وترمــي إلــى توفيــر التطويــر واإلرشــاد المهنــي، هــي جهــوٌد محــّل ترحيــٍب 
ــز  ــات أو مراك ــدارس والجامع ــج الم ــي برام ــة ف ــت مدمج ــا وليس ــاد بأكمله ــتوى الب ــى مس ــت عل ــا ليس ــر، إال أنه وتقدي

ــي. ــر عالم ــق تأثي ــتدامة وتحقي ــول واالس ــز الوص ــة لتعزي ــة خاص مهني

ثقافة المنتدى: 

رّحبــت األطــراف المختصــة بالتشــكيل المتنــوع لجلســة النقــاش العامــة ومجموعــات النقــاش التفاعليــة، باإلضافــة  •
ــة  ــكل مجموع ــية ل ــائل الرئيس ــى الرس ــرف عل ــي التع ــة ف ــراف المختص ــاعدت األط ــي س ــة الت ــة المتابع ــى جلس إل

ــة عليهــا بيــن مختلــف المجموعــات. نقــاش مــع إتاحــة الفرصــة أمــام طــرح األســئلة واإلجاب

ــتوى  • ــى مس ــل عل ــبكات تواص ــاء ش ــام بن ــة أم ــة الفرص ــا إلتاح ــن امتنانه ــة ع ــة المختلف ــراف المختص ــت األط أعرب
البرنامــج والسياســة مــع القطاعــات المختلفــة للتعليــم والتوظيــف، وتقديرهــا لتبــادل المعــارف.

ــاٍت  • ــع تعليق ــاركتها، م ــم ومش ــرح تجاربه ــم لط ــة أمامه ــة الفرص ــون بإتاح ــور القطري ــاء األم ــباب وأولي ــاد الش أش
مــن كثيــر مــن المشــاركين بأنهــم ألول مــرة يتــم التواصــل معهــم بشــأن قضايــا التعليــم والتوظيــف ذات الصلــة 

المباشــرة بهــم.

الخطــوات التاليــة: رّحبــت األطــراف المختصــة بتشــكيل خطــة عمــل ومشــاركتها مــع الجميــع، كمــا طالــب الكثيــرون 
ــاون  ــل والتع ــن التفاع ــد م ــام مزي ــاب أم ــح الب ــاء وفت ــوار البّن ــة الح ــدف مواصل ــنوية به ــة س ــى فعالي ــدى إل ــل المنت بتحوي
فيمــا يتعلــق بالقضايــا المحوريــة فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي، مــع مواصلــة إشــراك الشــباب القطــري وأوليــاء أمورهــم.
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سّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطرسّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر

ــة  ــى دراس ــة عل ــون مبني ــث تك ــل بحي ــوق العم ــن س ــات ع ــن المعلوم ــد م ــر مزي ــى توفي ــر إل ــة قط ــي دول ــة ف ــة حاج »ثّم
ــي  ــرة ف ــزز الخب ــي تع ــة الت ــج التدريبي ــة البرام ــكلة قل ــول لمش ــاد حل ــاب، وإيج ــم للط ــن الدع ــد م ــم مزي ــث، وتقدي وبح

ــي.« ــاد المهن ــال اإلرش مج

ــم  ــاب بالقي ــد الط ــى تزوي ــة إل ــن بحاج ــداد - نح ــادة األع ــس بزي ــاءة ولي ــز الكف ــر بتعزي ــة التقطي ــم عملي ــي أن تهت »ينبغ
ــف.« ــات التوظي ــع تحدي ــل م ــى التعام ــم عل ــي تعينه ــات الت والتوجه

»ينبغــي للمــدارس أن تبــادر إلــى تشــجيع طابهــا علــى اقتنــاص الفــرص الوظيفيــة واكتســاب مزيــد مــن مهــارات التواصــل 
وإجــراء مقابــات العمــل - كمــا ينبغــي تقييــم هــذه األنشــطة لتحــري مــدى تأثيرهــا.«

»هنــاك حاجــة إلــى توفيــر االستشــارات المهنيــة ووســائل تقييــم الكفــاءة والجــدارة - وينبغــي أن تضطلع جهة مســتقلة 
بتوفيــر هــذه األمــور إلــى جانــب تعريــف الطــاب والشــباب بالمعلومات الخاصــة بســوق العمل.«

الدراسة االستقصائية للمنتدى: النتائج الكمية:  2.5
ــاء  ــن وأولي ــباب القطريي ــة للش ــى مخصص ــن، األول ــتقصائيتين منفصلتي ــتين اس ــراء دراس ــدى إج ــطة المنت ــت أنش تضمن
أمورهــم، والثانيــة لباقــي مجموعــات النقــاش. كان مســتوى االســتجابة الكميــة للدراســات االســتقصائية إيجابًيــا للغايــة. 
ــاد  ــف اإلرش ــي تكتن ــات الت ــي بالتحدي ــز الوع ــة بتعزي ــئلة المرتبط ــة لألس ــة ردوًدا إيجابي ــراف المختص ــة األط ــت كاف قدم

ــي. ــج التفاعل ــاء بالمنه ــات واالرتق ــر العاق ــد أواص ــات وتوطي ــين الخدم ــن تحس ــف يمك ــي وكي المهن

يوضــح الجــدول رقــم 4 النتائــج اإلحصائيــة اإلجماليــة للمشــاركات فــي الدراســة االســتقصائية والتــي بلغــت 120 مشــاركة، 
مــن إجمالــي عــدد المشــاركين فــي المنتــدى والــذي بلــغ 156 مشــارًكا. ومــن بيــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

الدراســة:

ــاد  • ــة اإلرش ــم بيئ ــي فه ــاعدهم ف ــر س ــى أن المؤتم ــدة عل ــوا بش ــوا أو وافق ــاركين وافق ــن المش ــة م ــي المائ 92 ف
ــل؛ ــكل أفض ــر بش ــة قط ــي دول ــي ف المهن

92 فــي المائــة مــن المشــاركين وافقــوا أو وافقــوا بشــدة علــى أن المؤتمــر ســاعدهم فــي فهــم تحديــات اإلرشــاد  •
المهنــي أو كيفيــة تحســين الخدمــات المهنيــة بشــكل أفضــل، أو كليهمــا؛

87 فــي المائــة مــن المشــاركين وافقــوا أو وافقــوا بشــدة علــى أن المؤتمــر ســاعدهم فــي توســيع شــبكات  •
عاقاتهــم فــي األوســاط المعنيــة بالسياســة والتعليــم والتوظيــف / أو أن المنتــدى ينبغــي زيــادة مســتوى الترويــج 

ــن. ــن القطريي ــه بي ل

فــي المــدارس بمــا ينعكــس بالفائــدة علــى الشــباب القطــري - ينبغــي تطبيــق نظــام خــاص يتماشــى مــع رؤيــة قطــر 
الوطنيــة 2030 ويعــود بالفائــدة علــى الشــركات وأصحــاب العمــل فــي دولــة قطــر.«

ــن  ــدد كاف م ــر ع ــه ال يتوف ــت نفس ــي الوق ــاب وف ــاعد الط ــدرج يس ــي مت ــاد مهن ــام إرش ــا نظ ــس لدين ــع، لي ــي الواق »ف
المستشــارين المهنييــن - ينبغــي للحكومــة أن ترســم مســاًرا واضًحــا ومتكامــًا للمــدارس الثانويــة والجامعــات تحــدد 
مــن خالــه االحتياجــات المســتقبلية لســوق العمــل. نحــن بحاجــة إلــى تخريــج طــاب بوســعهم التكيــف مــع بيئــة العمــل 

دائمــة التغّيــر.«

»يحمــل الطــاب القطريــون تطلعــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بوتيــرة تقــدم مســارهم المهنــي - ثّمــة حاجــة ملحــة لوجــود 
تواصــل قــوي بيــن الجهــات التعليميــة واألطــراف المختصــة فــي مجــال التوظيــف بغيــة جعــل اآلمــال والتوقعــات أكثــر 

واقعيــة والتعامــل مــع التحديــات التــي تواجــه الشــباب وأصحــاب العمــل.«

الشباب القطريون وأولياء أمورهم: 

حددت هذه المجموعة الموضوعات الرئيسية التالية - المشار إليها أيًضا في التعليقات الواردة أدناه:

ــّرف  • ــي تع ــج الدراس ــن المنه ــواد ضم ــاك دروس أو م ــت هن ــن: ليس ــارين المهنيي ــدور المستش ــاب ب ــي الط ــة وع قّل
ــي؛ ــاد المهن باإلرش

افتقار المستشارين المهنيين إلى الموارد والدعم من الجهات العليا لتوفير خدمات إرشاد قوية للشباب.  •

ــد  ــي واح ــد مهن ــاك مرش ــون هن ــاالت يك ــض الح ــي بع ــن، وف ــدين المهنيي ــن المرش ــا م ــدًدا كافًي ــدارس ع ــم الم »ال تض
ــم  ــن فه ــك يمك ــوء ذل ــي ض ــا. وف ــة أيًض ــؤوليات إضافي ــام ومس ــم بمه ــم تكليفه ــل ويت ــب، ب ــو 700 طال ــاعدة نح لمس

ــي.« ــي المهن ــى الوع ــاب إل ــور والط ــاء األم ــار أولي ــبب افتق س

ــا مدرســونا بذلــك قــط. نحــن بحاجــة لمعرفــة  »لــم نكــن نعلــم أن هنــاك مستشــار مهنــي فــي مدرســتنا، فلــم يخبرن
كيفيــة اختيــار التخصصــات وتحديــد البرامــج التدريبيــة المناســبة لنــا والعثــور علــى الوظائــف المائمــة. ال نحظــى بدعــم 
ــا فــي هــذا الصــدد - يتــم التواصــل مــع أوليــاء األمــور فقــط إن كانــت  مــن مدارســنا وال يتــم التواصــل مــع أوليــاء أمورن

هنــاك مشــكلة.«

»ليــس هنــاك منهــج محــدد وال دروس وال سياســة خاصــة باإلرشــاد المهني، ناهيــك عن عدم توفــر المستشــارين المهنيين 
المؤهليــن - ســاعدني المنتــدى فــي معرفــة المزيــد عــن اإلرشــاد المهني والتواصــل وبنــاء العاقات مــع اآلخرين.«

»ينبغــي أن يعــزز المجلــس األعلــى للتعليــم مــن دعمــه فــي هــذا الشــأن وأن يطــور نظاًمــا لإلرشــاد المهني...فــي الوقــت 
الراهــن ال يوجــد نظــام ومــن ثــم ال يــدري الطــاب شــيًئا عــن اآلفــاق المهنيــة التــي تنتظرهــم.«

تبادل المعارف حول اإلرشاد المهني: 

حددت هذه المجموعة الموضوعات الرئيسية التالية - المشار إليها أيًضا في التعليقات الواردة أدناه:

ينبغي تشجيع الشباب القطري على اكتساب المهارات والخبرات الازمة لسوق العمل؛ •

ينبغــي أن يتحــول اهتمــام عمليــة التقطيــر مــن التركيــز على زيــادة عــدد الموظفيــن القطريين إلــى االرتقاء بمســتوى  •
كفاءتهــم - مدعومــًة بالمعلومــات الوافيــة عــن ســوق العمــل والتنبــؤ بالمهــارات والخبــرات التــي ســيحتاج إليهــا 

أصحــاب العمــل.
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توصيات المنتدى 
خــال المشــاركة فــي مجموعــات النقــاش واجتمــاع المتابعــة، قدمــت األطــراف المختصــة المشــاركة فــي المنتــدى باقــة 
مــن التصــورات المســتنيرة حــول كيفيــة التعامــل مــع تحديــات اإلرشــاد المهنــي وقدمــوا توصيــات بــارزة علــى المســتوى 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــاد المهن ــز اإلرش ــا لتعزي ــن تطبيقه ــي، يمك ــي والسياس ــي والثقاف ــتراتيجي والمؤسس ــي االس الهيكل

البــاد برّمتهــا وإيجــاد نظــام يربــط بيــن التعليــم بالمســار المهنــي فــي دولــة قطــر.

الرسائل االستراتيجية الشاملة لتوصيات اإلرشاد المهني:

فــي حيــن أن هنــاك بعــض النمــاذج لممارســات جيــدة قدمتهــا هيئــاٌت تعليميــة وبعــض أصحــاب العمــل، إال أن هــذا ال  •
ُيعــّد كافًيــا - ال بــد مــن إنشــاء هيئــة مركزيــة معنيــة باإلرشــاد المهنــي فــي دولــة قطــر، وتعمــل علــى دمــج اإلرشــاد 

المهنــي فــي النظــام التعليمــي وتوفــر المستشــارين المهنييــن المدربيــن.

ينبغــي إتاحــة الوصــول إلــى اإلرشــاد المهنــي علــى مســتوى البــاد بأســرها، وذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز مهنيــة  •
ــي  ــراط ف ــارات واالنخ ــاب المه ــى اكتس ــم عل ــة وُتعينه ــة والمهني ــح التعليمي ــم النصائ ــر له ــباب لتوف ــتقبل الش تس

البرامــج التدريبيــة والحصــول علــى اإلرشــاد المهنــي.

ينبغــي للبرامــج والسياســات أن تحفــز األطــراف المختصــة المختلفــة علــى التفاعــل والمشــاركة - وذلــك يتضمــن  •
جهــات التوظيــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص والشــباب القطــري وأوليــاء أمورهــم، ســعًيا إلحــداث نقلــة ثقافيــة 
لمواجهــة تحديــات اإلرشــاد المهنــي وضمــان تحقيــق تأثيــر إيجابــي ومســتدام وتلبيــة تطلعــات الشــباب وأصحــاب 

العمــل.

ــة  ــة عملي ــع خط ــة لوض ــات المرفوع ــتعين بالتوصي ــي سيس ــر المهن ــرض قط ــأن مع ــة ب ــراف المختص ــار األط ــم إخط ت
ــة. ــراف المختص ــع األط ــة م ــاون الاحق ــل والتع ــاعي التواص ــي مس ــا ف ــتعانة به ــيتم االس س

التوصية األولى:
ينبغــي أن ينّســق معــرض قطــر المهنــي مــع وزارة التنميــة اإلداريــة بخصــوص النظــر فــي إنشــاء لجنــة وطنيــة توجيهيــة 
لسياســة اإلرشــاد المهنــي بهــدف تحســين ُســبل التعــاون بيــن وزارات التعليــم والعمــل والشــباب والتجــارة والمؤسســات 

العامــة والخاصــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وذلــك تحــت إشــراف معــرض قطــر المهنــي مــن أجــل:

تطويــر سياســات وبرامــج اإلرشــاد المهنــي علــى المســتوى الوطنــي بحيــث يمكــن دمــج اإلرشــاد المهنــي فــي  •
المؤسســات التعليميــة بغيــة إثــراء الوعــي المهنــي لــدى الشــباب، وزيــادة فهمهــم لســوق العمــل والمهــارات 
والخبــرات الازمــة للحصــول علــى وظيفــة، بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق تطلعاتهــم وتلبيــة احتياجــات أصحــاب العمــل.

تشــجيع أصحــاب العمــل علــى المشــاركة بقــوة فــي األنشــطة الراميــة إلــى تعزيــز الوعــي المهنــي للشــباب وبنــاء  •
مهاراتهــم مــن خــال تنظيــم الزيــارات المدرســية وتوفيــر خدمــات اإلرشــاد وتنظيــم المعــارض المهنيــة وتقديــم 

برامــج تدريبيــة مدفوعــة وإثــراء الخبــرة العمليــة.

ــا المقبلــة - وذلــك  • ــة لســوق العمــل علــى مــدار الخمســة عشــر عاًم رصــد المهــارات والخبــرات التعليميــة المطلوب
يشــمل المســارات المهنيــة المعتمــدة علــى تخصصــات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ومتطلبــات 

كل قطــاع - وتوزيعهــا علــى الــوزارات والمــدارس والجامعــات وأصحــاب العمــل.

ــل  • ــوق العم ــي س ــة ف ــراف المختص ــة األط ــن كاف ــة بي ــادل المعرف ــات لتب ــاد منص ــاون وإيج ــل والتع ــهيل التفاع تس
ــات. ــع التوصي ــات ورف ــة التحدي ــان معالج لضم

الجدول رقم 4: استطالع آراء مجموعات النقاش بعد المنتدى

أوافق 
بشدة  

أرفضمحايدأوافق
أرفض 
بشدة 

  إجمالي

األسئلة الخاصة ببناء القدرة وتحسين 
شبكات العالقات:

ساعدتني هذه الجلسة في فهم بيئة . 1
اإلرشاد المهني في دولة قطر بشكل 

أفضل
%45%47 %4%1%1  %2 

ساعدتني هذه الجلسة في فهم تحديات . 2
اإلرشاد المهني أو كيفية تحسين الخدمات 

المهنية في دولة قطر بشكل أفضل، أو 
كليهما

%35  %57%3%4%1%0 

 ساعدتني هذه الجلسة في توسيع شبكات . 3
عاقاتي في األوساط المعنية بالسياسة 

والبحوث والبرامج وإثراء قائمة معارفي من 
المختصين في القطاعين العام أو الخاص، 

أو كليهما

%32 %55%10 %1%2%0

أعتقد أنني ربما أتواصل مع هؤالء . 4
0%0%2%2%45% 50%المختصين في الوقت المناسب

تميزت الجلسة بحسن التنظيم وإتاحة وقت . 5
كافة للعروض التقديمية وطرح األسئلة 

واإلجابة عليها
%38 %46%3%12%1%0

شجعت طريقة تنظيم الجلسة على طرح . 6
األسئلة واألجوبة بشكل تفاعلي وعززت 

النقاش بين أعضاء الجلسة والجمهور
%43%51%3%3%0%0

األسئلة الخاصة بإجراء بحوث ذات صلة 
وتأثير:

أتطلع إلى حضور جلسات أو ترشيحها . 7
0%1%1%4%41%53%لآلخرين، أو كليهما
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التوصية الخامسة:
ينبغــي أن يعقــد معــرض قطــر المهنــي منتــدى قطــر المهنــي ســنوًيا باعتبــاره منصــة لمناقشــة مســألة اإلرشــاد المهني 
ــف  ــم والتوظي ــة بالتعلي ــات المعني ــه والجه ــي وبحوث ــاد المهن ــة اإلرش ــة بسياس ــات المختص ــف الجه ــاركة مختل بمش

وأوليــاء األمــور والشــباب القطــري.

مشــاركة أفضــل الممارســات فــي بنــاء المهــارات واالســتقطاب والتطويــر واإلرشــاد المهنــي باإلضافــة إلــى التحديــات  •
التــي تصادفهــا الشــركات والقطاعــات المختلفــة - مــع االســتفادة مــن النمــوذج اإليجابــي الموجــود فــي قطــاع 

الطاقــة.

ــاءة  • ــز الكف ــى تعزي ــدد إل ــادة الع ــن زي ــام م ــل االهتم ــن تحوي ــر - تتضم ــة التقطي ــذ عملي ــدة لتنفي ــرق جدي ــاد ط إيج
ــري. ــاد القط ــن االقتص ــة ضم ــف المختلف ــات التوظي ــدى جه ــوب ل ــم المطل ــتوى التعلي ــارات ومس ــر المه وتوفي

التواصل مع الشباب القطري وأولياء األمور لتحديد التحديات وتأثيرات البرامج/السياسات الجديدة. •

مشاركة األعمال البحثية القّيمة واألفكار المبتكرة فيما بين القطاعات وتعميمها لمضاعفة التأثير اإليجابي. •

التوصية السادسة:
ينبغــي للمجلــس األعلــى للتعليــم بالتعــاون مــع معــرض قطــر المهنــي وجامعــة قطــر إجــراء بحــٍث موّســع لتقييــم 
تحديــات اإلرشــاد المهنــي ومراقبــة تأثيــر المرشــدين المهنييــن والمراكــز المهنيــة علــى زيــادة مهــارات الشــباب والوعــي 

المهنــي والفهــم والخبــرة وبــّث الرســائل الرئيســية لمقدمــي اإلرشــاد المهنــي وجهــات العمــل وصانعــي السياســات.

التوصية الثانية:
ــى  ــة عل ــز مهني ــيس مراك ــألة تأس ــي مس ــر ف ــة للنظ ــة اإلداري ــع وزارة التنمي ــي م ــر المهن ــرض قط ــق مع ــي أن ُينّس ينبغ
مســتوى الدولــة تنــدرج تحــت مظلــة كيــان مركــزي واحــد مختــص باإلرشــاد المهنــي، معــرض قطــر المهنــي، مــن أجــل 
تقديــم التوعيــة المهنيــة وخدمــات اإلرشــاد المهنــي وبرامــج مهــارات التوظيــف والتدريــب العملــي وخبــرة العمــل 

ــاد. ــل واالقتص ــات العم ــباب وجه ــات الش ــة احتياج ــي تلبي ــاعدة ف للمس

التوصية الثالثة:
ينبغــي أن يتعــاون المجلــس األعلــى للتعليــم ومعــرض قطــر المهنــي لاتفــاق علــى طريقــة يتــم بهــا إدمــاج اإلرشــاد 
المهنــي فــي المنظومــة التعليميــة علــى مســتوى الدولــة - فــي جميــع المــدارس والجامعــات - وزيــادة عدد مستشــاري 

اإلرشــاد المهنــي المدربيــن، وذلــك يتضمــن:

االهتمــام بصياغــة وصــف تفصيلــي وواضــح لمهــام المستشــار المهنــي - مــع التركيــز علــى دروس التطويــر المهني  •
والمبــادرات المكرســة لجميــع الطــاب - وليــس علــى المهــام اإلداريــة الخاصــة بالمدرســة؛

تخصيــص المــوارد والدعــم المالــي لضمــان تعــاون المــدارس بقــوة مــع الجامعــات وجهــات العمــل لزيــادة الوعــي  •
بمســارات التعليــم العالــي والمهــن المختلفــة وأهميــة اكتســاب المهــارات المؤهلــة لســوق العمــل؛

االهتمام بتوفير برامج جامعية بجامعة قطر تؤهل لانخراط في العمل كمستشار مهني؛ •

تحديد األهداف الخاصة بزيادة أعداد المرشدين المهنيين في كافة المدارس الثانوية والجامعات. •

التوصية الرابعة: 
ينبغــي أن يتعــاون معــرض قطــر المهنــي مــع الجهــات الحكوميــة الرئيســية، بمــا فيهــا المجلــس األعلــى للتعليــم ووزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة التنميــة اإلداريــة ووزارة الشــباب والرياضــة ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــاد  ــال اإلرش ــة بمج ــة والتوعي ــح المهني ــم النصائ ــة تقدي ــاد ثقاف ــي وإيج ــاد المهن ــات اإلرش ــر خدم ــي وتوفي ــادة الوع لزي

المهنــي والمهــارات المرتبطــة بهــذا المجــال والتعريــف بــه بيــن الشــباب القطــري وأوليــاء أمورهــم:

تشــجيع الشــباب القطــري علــى التحلــي بالمرونــة واالســتقالية فيمــا يتعلــق بالقــرارات المهنيــة واتخاذهــا بشــكل  •
مســتنير وبنــاًء علــى معلومــات وافــرة، باإلضافــة إلــى تطويــر المهــارات المؤهلــة لســوق العمــل مــن خــال االنخــراط 

فــي األنشــطة التطوعيــة والبرامــج التدريبيــة، واكتشــاف الطموحــات المهنيــة والتطلعــات والمهــن المتنوعــة.

التواصــل مــع أوليــاء األمــور وتشــجيعهم علــى حضــور االجتماعــات المدرســية والفعاليــات المهنيــة لمعرفــة المزيــد  •
عــن طموحــات الشــباب والمهــارات المهنيــة والمهــن المتنوعــة المتاحــة حالًيــا فــي دولــة قطــر.

االســتعانة بالوســائل اإلعاميــة المتنوعــة، بمــا فــي ذلــك وســائل اإلعــام االجتماعــي والتلفزيــون والراديــو والمــواد  •
المطبوعــة، للترويــج لإلرشــاد المهنــي وإثــراء الوعــي بــه واســتيعابه وتســليط الضــوء علــى الفــرص المتنوعــة المتاحــة 

فــي ســوق العمــل القطــري والمتطلبــات الازمــة لــه.
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سّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطرسّد الفجوة بين مرحلة االنتقال من التعليم إلى سوق العمل في دولة قطر
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