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مقّدمة

ــن  ــة م ــوًدا حثيث ــر جه ــة قط ــت دول ــة بذل ــا الماضي ــر عاًم ــة عش ــدار الخمس ــى م عل
أجــل إرســاء دعائــم المنظومــة الوطنيــة للتوجيــه والتطويــر المهنــي واالرتقــاء بهــا 
علــى كافــة ا�صعــدة، وذلــك لعلمهــا التــام بــأن تطويــر هــذه المنظومــة مــن شــأنه 
فقــط  ليــس  وربطهــا،  التعليــم  مخرجــات  فوائــد  تعظيــم  فــي  يســهم  أن 
باحتياجــات ســوق العمــل، بــل أيًضــا بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي 

عبرت عنها رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وبنــاًء علــى ذلــك، وباالعتمــاد علــى دور التوجيــه والتطويــر المهنــي فــي تعزيــز 
اســتراتيجية انتقــال دولــة قطــر مــن مرحلــة االعتمــاد علــى االقتصــاد القائــم علــى 
النفــط والغــاز إلــى مرحلــة االعتمــاد علــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، فقــد قــام 
مركــز قطــر للتطويــر المهنــي، عضــو مؤسســة قطــر، بتنظيــم ثالث نســخ ســابقة 
مــن "لقــاء شــركاء التوجيــه المهنــي"، والــذي يمكــن اعتبــاره جــزًءا ال يتجــّزأ مــن 
منظومــة التطويــر المهنــي المتناميــة فــي الدولــة. ودرجــت العــادة علــى تنظيــم 
هــذا اللقــاء مــرة كل ســنتين، ليكــون بمثابــة منصــة متعــددة ا�طــراف تجمــع 
قطــر،  دولــة  فــي  المهنــي  والتطويــر  بالتوجيــه  المعنيــة  المؤسســات  مختلــف 
بهــدف بحــث ســبل تعزيــز التعــاون واÀبــداع وتبــادل المعــارف والخبــرات واالســتفادة 
مــن نتائــج البحــوث والدراســات المرتبطــة بمجــاالت التوجيــه والتطويــر المهنــي. 
ومــن خالل فعاليــات كل لقــاء مــن تلــك اللقــاءات يجــري التوصــل إلــى توصيــات 
عمليــة يســاعد تطبيقهــا علــى إحــداث قفــزات نوعيــة تســهم بدورهــا فــي تطويــر 

برامج وخدمات التوجيه والتطوير المهني. 

للتطويــر  قطــر  مركــز  نظــم  اللقــاءات،  مــن  الثريــة  السلســلة  لتلــك  وكامتــداد 
المهنــي فــي ١٨ ينايــر ٢٠٢١ الــدورة الرابعــة مــن لقــاء شــركاء التوجيــه المهنــي، وذلــك 
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، ومكتــب مشــروع منظمــة 

العمل الدولية في دولة قطر، وقطاع التعليم العالي في مؤسسة قطر.

ــر المهنــي فــي دولــة  فيمــا يلــي نقــدم تلخيًصــا للوضــع الراهــن للتوجيــه والتطوي
ــس  ــي تعك ــام والت ــذا الع ــاء ه ــية للق ــاور الرئيس ــر للمح ــح مختص ــه توضي ــر، يلي قط
تحديــات عمليــة تطويــر منظومــة التوجيــه والتطويــر المهنــي علــى المســتوى 
الوطنــي وعلــى مســتوى قطاعــي التعليــم وســوق العمــل، باÀضافــة إلــى مســتوى 
دراســة  علــى  وبنــاًء  المختلفــة.  اÀنتاجيــة  القطاعــات  فــي  ا�عمــال  مؤسســات 
وتحليــل هــذه التحديــات مــن خالل ســبع مجموعــات عمــل انعقــدت خالل اللقــاء، 
ــة  ــة عملي ــى خط ــة إل ــام، باÀضاف ــذا الع ــاء ه ــات لق ــم توصي ــتعراض أه ــيتم اس س

لتنفيذ تلك التوصيات.



ــال  ــة رأس الم ــة بتنمي ــة المرتبط ــوث التطبيقي ــات والبح ــة والدراس ــات الدولي ــل الممارس ــا �فض وفًق
البشــرى بصــورة خاصــة، وبمتطلبــات التنميــة المســتدامة بصفــة عامــة، يمكــن القــول بــأن منظومــات 
التوجيــه والتطويــر المهنــي ال تــؤدى دورهــا المحــوري إال مــن خالل اســتجابتها الفّعالــة للعديــد مــن 
ــك  ــى ذل ــد تجل ــا. وق ــاط به ــا المن ــم دوره ــة تعظي ــة بكيفي ــة المرتبط ــة والعملي ــات الهيكلي التحدي
بوضــوح تــام عبــر اســتجابة العديــد مــن نظــم التوجيــه والتطويــر المهنــي لمجموعــة مــن التحديــات 
اÏنيــة والمســتقبلية النابعــة مــن التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة وآثــار جائحــة كوفيــد-١٩. 
ــام ٢٠١٨  ــهد ع ــال، ش ــبيل المث ــى س ــتثناًء، فعل ــن اس ــم يك ــر ل ــة قط ــي دول ــع ف ــإن الوض ــع، ف وبالطب
ــات  ــن التحدي ــد م ــه العدي ــددت خالل ــي، وُح ــه المهن ــركاء التوجي ــاء ش ــن لق ــة م ــدورة الثالث ــاد ال انعق
التــي تــم التعامــل معهــا بفاعليــة وكفــاءة. وقــد ســاعد ذلــك بــدوره علــى إحــراز تقــدم ملحــوظ فــي 
ــن  ــة. لك ــات الدول ــف قطاع ــي مختل ــي ف ــر المهن ــه والتطوي ــات التوجي ــج وخدم ــة برام ــة وكمي نوعي
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال بــد مــن القــول بــأن عمليــة تطويــر منظومــة التوجيــه والتطويــر المهنــي 
فــي دولــة قطــر مــا زالــت تواجــه تحديــات علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى قطاعــات 
التعليــم والتدريــب وســوق العمــل وغيرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، مازالــت هنــاك حاجــة إلــى إنشــاء 
جهــة مركزيــة تضطلــع بمســؤولية تنظيــم قطــاع التوجيــه المهنــي وتضمــن االّتســاق بيــن البرامــج 
التعليميــة والمتطلبــات التنموّيــة للقــوى العاملــة الوطنيــة فــي دولــة قطــر. وكذلــك، مــا زالــت هنــاك 
ــم  ــي التعلي ــتوى قطاع ــى مس ــة عل ــاة المهني ــارات إدارة الحي ــر مه ــة وتطوي ــة لمراجع ــة ماس حاج
ــال  ــة رأس الم ــج تنمي ــي وبرام ــام والعال ــم الع ــتوى التعلي ــى مس ــة عل ــة خاص ــل، وبصف ــوق العم وس
البشــرى الوطنــي. كمــا توجــد تحديــات أيًضــا تتعلــق بإدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي 
عمليــات التوجيــه والتطويــر المهنــي بهــدف تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن برامــج وخدمــات التوجيــه 

والتطوير المهني.

وكتوضيــح �هميــة دور شــركاء التوجيــه المهنــي فــي معالجــة التحديــات المشــار إليهــا أعاله، يمكــن 
القــول بــأن دولــة قطــر تتمتــع ببنيــة تحتيــة تقنيــة رفيعــة المســتوى يمكــن تســخيرها لتعزيــز التعــاون 
ــض  ــا بع ــك حالًي ــاملة. وتمتل ــة وش ــي فاعل ــر مهن ــة تطوي ــاء منظوم ــة Àنش ــات المختلف ــن القطاع بي
المؤسســات العامــة والخاصــة فــي دولــة قطــر بالفعــل منظومــات مشــابهة Àدارة القــوى العاملــة 
تؤّهــل موّظفيهــا لتحقيــق أهــداف المؤسســات والدولــة، كمــا تتيــح لهــم أيًضــا بلــوغ طموحاتهــم 
واحتياجاتهــم المهنيــة والشــخصية. فتقــّدم هــذه المنظومــات، علــى ســبيل المثــال، البرامــج والمنــح 
ــة،  ــات المختلف ــارات والفعالي ــم الزي ــا تنّظ ــات، كم ــة والجامع ــدارس الثانوي ــي الم ــة لخريج التعليمّي
ــا  ــر منّصاتهــا االفتراضيــة. ولّم ــح المهنيــة عب وتقــدم معلومــات عــن الفــرص المتاحــة، وتوفــر النصائ
ــية،  ــح الدراس ــة والمن ــؤون المهني ــة بالش ــة المعنّي ــا الخاص ــك لجانه ــات تمتل ــم القطاع ــت معظ كان
يصبــح مــن الممكــن تجميــع هــذه الخبــرات لتشــكيل رؤيــة وطنيــة مركزيــة وشــاملة للتطويــر 
المهنــي، تــؤدي إلــى إضفــاء طابــع مهنــي احترافــي علــى خدمــات وعمليــات التطويــر المهنــي 
الخاّصــة بدولــة قطــر، باÀضافــة إلــى بنــاء رأس مــال بشــري مختــص بالتطويــر المهنــي فــي ســائر أرجــاء 

المنظومة التعليمية.

الوضع الحالي للتوجيه والتطوير المهني 
في دولــــة 
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لمحــــة عامة حول "لقاء شركاء التوجيه 
المهني لعـــــام

تحــت عنــوان "دفــع عجلــة التنميــة البشــرية عبــر التوجيــه المهنــي وفًقــا لرؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠"، 
شــهد لقــاء هــذا العــام مناقشــة عــدًدا مــن التحديــات والفــرص االســتراتيجية والمرحليــة المرتبطــة 
بقضايــا التوجيــه المهنــي علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى قطــاع التعليــم والتدريــب 
وقطــاع ســوق العمــل. وقــد جــرت دراســة وتحليــل تلــك الفــرص والتحديــات مــن قبــل ســبع 
مجموعــات عمــل متخصصــة، وذلــك وفًقــا للمعطيــات المحليــة لدولــة قطــر، وعلــى ضــوء أفضــل 
الممارســات الدوليــة ذات الصلــة. وبنــاًء علــى ذلــك، فقــد تمــت بلــورة مجموعــة مــن التوصيــات التــي 
تهــدف إلــى تعزيــز سياســات وممارســات التطويــر المهنــي فــي قطــر مــن خالل تطويــر منظومــة 
اÀرشــاد والتوجيــه المهنــي وتفعيــل دورهــا فــي تحقيــق أهــداف اســتراتيجية التنميــة البشــرية، 
باعتبارهــا الركيــزة ا�ولــى لرؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠. كمــا وضعــت خطــة عمــل لتنفيــذ هــذه 

التوصيات على جميع المستويات تضمنت الخطوات ا�ساسية التالية:

ــاقها  ــان اتس ــتقبلية لضم ــة والمس ــي الحالي ــر المهن ــتراتيجيات التطوي ــات واس ــة سياس مواءم  •
مع أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

تحســين نوعيــة خدمــات التطويــر المهنــي وتيســير الوصــول إليهــا مــن خالل توظيــف ا�دوات   •
التقنية الحديثة.

ــوي  ــم الثان ــة التعلي ــن مرحل ــال م ــاج واالنتق ــى االندم ــة عل ــخاص ذوي اÀعاق ــدرة ا�ش ــز ق تعزي  •
إلى مراحل التعليم العالي والتوظيف.

تبســيط وإثــراء وإعــادة تنظيــم منهجيــات تقديــم خدمــات التطويــر المهنــي بــدًءا مــن مرحلــة   •
الروضــة وحتــى الصــف الثانــي عشــر، باعتبــار هــذه الخدمــات المبكــرة تشــّكل أساًســا صلًبــا ُيبنــى 

عليه المزيد من التعلم والتطور العملي الحًقا في الحياة.

تعزيــز عمليــة تطويــر الكفــاءات لــدى الــطالب فــي مراحــل التعليــم العالــي، وصقــل مهــارات   •
قابلية التوظيف لدى الخريجين.

ــن  ــل، وتأمي ــوق العم ــتقبلية لس ــات المس ــة واالحتياج ــارات المتاح ــن المه ــوات بي ــد الفج تحدي  •
فرص تطوير الكفاءات وتنمية المهارات لدى القوى العاملة. 

االســتفادة مــن المعلومــات المتاحــة عــن ســوق العمــل لتمكيــن االستشــراف المبكــر �ي   •
ــرات  ــذه التغي ــى له ــتجابة المثل ــة، واالس ــارات المهني ــى المه ــب عل ــرض والطل ــي الع ــرات ف تغي

عبر المنظومات التعليمية والتدريبية.



٤

التوصيات

فيمــا يلــي ملّخــص للتوصيــات الصــادرة عــن مجموعــات العمــل المتخصصــة التــي انعقــدت 
ضمــن "لقــاء شــركاء التوجيــه المهنــي لعــام ٢٠٢٢" وجمعــت أبــرز الخبــراء المحلييــن والدولييــن مــن 
ــول  ــدف الوص ــرة به ــة المتوف ــة والموضوعي ــة التجريبي ــي ا�دل ــدي ف ــل النق ــاش والتأم ــل النق أج
ــي  ــتوى قطاع ــى مس ــي وعل ــتوى الوطن ــى المس ــي عل ــه المهن ــا التوجي ــج قضاي ــول تعال ــى حل إل

التعليم وسوق العمل.

التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا     أ) 
التوجيه المهني على المستوى الوطني  

ودمجهــا  الوطنــي  المســتوى  علــى  المهنــي  للتطويــر  واســتراتيجيات  سياســات  وضــع   •
بالسياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة الخاصة بتنمية رأس المال البشــري.

إنشــاء ســلطة مركزيــة أو لجنــة فنيــة رفيعــة المســتوى مــن مختلــف الجهــات المعنيــة   •
ــر المهنــي، وتفعيــل منظومــة تطويــر مهنــي شــاملة بمــا  تختــص بتنظيــم عمليــات التطوي

يتماشــى مع أهداف رؤية قطــر الوطنية ٢٠٣٠.

تعزيــز منظومــة التطويــر المهنــي الحاليــة، بتحســين مســتويات الممارســة واالســتثمار فــي   •
التطويــر الفنــي والمهنــي، وعبــر توســيع نطــاق خدمــات التطويــر المهنــي مــدى الحيــاة 
فــي  والتعلــم  والتدريبيــة  التعليميــة  الــدورات  خالل  مــن  الرســمي،  التعليــم  يدعــم  بمــا 

العمل. مكان 

وســائل  عبــر  المهنــي  التطويــر  خدمــات  تقديــم  فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام   •
ســوق  عــن  محدثــة  معلومــات  علــى  يحتــوي  نظــام  إنشــاء  بهــدف  متعــددة  ومنصــات 
العمــل علــى المســتوى الوطنــي، مــا يتيــح تجميــع ودراســة بيانــات الفــرص واالحتياجــات 

المهنية بشــكل مركزي.



التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا     ب) 
التوجيه المهني في قطاع التعليم   

العمــل،  ســوق  إلــى  التعليمــي  النظــام  مــن  الناجــح  االنتقــال  برامــج  وتحســين  توســيع   •
ــن  ــر م ــريحة أكب ــادة ش ــراد، Àف ــات ا�ف ــق احتياج ــة وف ــي المصمم ــر المهن ــات التطوي وخدم
الــطالب. والعمــل علــى ترســيخ المســاواة فــي الوصــول لفــرص العمــل بمــا يخــدم ا�شــخاص 

من ذوي اÀعاقة.

تدريبيــة  برامــج  تصميــم  عبــر  العمــل  وســوق  التعليــم  قطــاع  بيــن  التعــاون  أوجــه  زيــادة   •
ــات  ــدث المعلوم ــن أح ــزم م ــا يل ــور بم ــاء ا�م ــد أولي ــة، وتزوي ــدارس الثانوي ــطالب الم ــة ل موجه
ــاء  ــراط أولي ــة وانخ ــين متابع ــتقبلية، لتحس ــا المس ــل واتجاهاتهم ــوق العم ــم وس ــول التعلي ح

ا�مور فــي تطّور المســار المهني �بنائهم.

ــة  ــن المدرس ــية م ــل الدراس ــي المراح ــي ف ــتعداد المهن ــاءة واالس ــاء الكف ــات بن ــن عملي تضمي  •
إلــى التعليــم العالــي، ومشــاركة أفضــل ممارســات االســتعداد المهنــي مــع أصحــاب العمــل، 
والمســتقبلية  الحاليــة  باالحتياجــات  العمــل  وأصحــاب  العالــي  التعليــم  قطــاع  وتعريــف 

للحيــاة المهنية.

التوصيات المتعلقة بمعالجة  ج) 
قضايا سوق العمل   

رفــع مســتوى التنســيق بمختلــف أنواعــه بيــن قطاعــي التعليــم وســوق العمــل لمعالجــة   •
فــرص  حــول  المعلومــات  وتوفيــر  العمــل،  ســوق  فــي  المطلوبــة  الكفــاءات  فــي  النقــص 
التوظيــف المتاحــة، مــع تحفيــز القــوى العاملــة الحاليــة علــى االســتفادة مــن فــرص التطويــر 

المهنــي القائمة علــى البحث العلمــي والمضمونة الجودة.

تدريــب وتأهيــل المزيــد مــن العامليــن فــي مجــال التطويــر المهنــي والمعلميــن لتقديــم   •
للمواطنيــن  دراســّية  منــح  وتوفيــر  قبلهــم،  مــن  تقديمهــا  الواجــب  والخدمــات  البرامــج 
ــذا  ــي ه ــل ف ــم للعم ــي لتأهيله ــر المهن ــال التطوي ــي مج ــص ف ــن بالتخّص ــن الراغبي القطريي

المجال.

تشــجيع الهيئــات التعليميــة الموجــودة فــي دولــة قطــر علــى إجــراء أبحــاث علميــة متعــددة   •
القــرار  صنــع  عملّيــة  يوّجــه  ا�دلــة  علــى  قائــم  علمــي  إرشــاد  توفيــر  بهــدف  التخصصــات 

واالســتثمار في مجــال التطوير المهني مســتقبًلا.
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اإلجراءاتالتوصيات1. قضايا التوجيه المهني على المستوى الوطني

المسؤوليات

الشركاءالجهة المسؤولة

إنشاء شبكة وطنية ذات تأثير حقيقي تشمل كافة   ١.١  
الشركاء مع وضع آليات لتطوير التعاون بينهم، وذلك 
بهدف تعزيز دور التوجيه المهني في دولة قطر على 

الصعيدين االستراتيجي والعملي. 

تكوين هيكل تمثيلي مستدام   ١.١.١ 
يجمع المختصين والهيئات 
العاملة في مجال التطوير 

المهني من جميع المستويات في 
دولة قطر، ضمن كيان واحد، سواء 
مؤسسة أو منظمة أو لجنة، يندرج 

نهايًة في إطار إحدى مؤسسات 
صنع القرار الحكومية.

وضع خارطة طريق مستدامة لبناء نهج وطني شامل للتطوير المهني في دولة   ١.١.١.١ 
قطر واعتمادها من صناع السياسات على المستوى الوطني.

مواصلة البناء على الجهود السابقة لبناء منظومة متكاملة ومتماسكة للتطوير   ٢.١.١.١ 
المهني في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢030.

إتمام العمل على اإلطار الوطني للتوجيه المهني باالعتماد على الخبرات الدولية مع   3.١.١.١ 
مراعاة السياق المحلي واحتياجاته.

توسيع نطاق العمل الرئيسي لـ “لقاء شركاء التوجيه المهني” زمنًيا ليصبح على مدار   ٤.١.١.١ 
العام، مع وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء، ومتابعة تقّدمها 

مع الشركاء على المستوى الوطني.

· مؤسسة قطر	

· مركز قطر للتطوير 	
المهني

· السكرتارية العامة 	
لمجلس الوزراء

· وزارة التربية والتعليم 	
والتعليم العالي

· وزارة العمل	

· ديوان الخدمة المدنية 	
والتطوير الحكومي

· وزارة التنمية االجتماعية 	
واألسرة

· وزارة المواصالت 	
واالتصاالت

· وزارة المالية	

· جهاز التخطيط واإلحصاء	

· وزارة الرياضة والشباب	

· وزارة البيئة والتغير المناخي	

· جامعة حمد بن خليفة	

· جامعة قطر	

· الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر	

· المؤسسات الجامعية األكاديمية األخرى	

· غرفة قطر	

· الهيئة التوجيهية للنفط والغاز	

· القطاع المصرفي	

· بنك قطر للتنمية	

· لجان تمثيلية عن الطالب وأولياء األمور	

الحرص على متابعة معالجة القضايا االستراتيجية   ٢.١ 
والعملية المتعلقة بتطوير سياسات واستراتيجيات ُتعنى 

بالتوجيه المهني، وضمان اتساقها مع الركيزة األولى 
لرؤية قطر الوطنية ٢030، أال وهي تنمية رأس المال البشري 

في الدولة.

وضع سياسات جديدة على   ١.١.٢.١ 
المستوى الوطني تيّسر توسيع 

وإنفاذ الخطط المتعلقة بالتطوير 
المهني في قطر.

تحديد وتقييم ودمج أقسام التطوير المهني في االستراتيجيات الحالية المنظمة   ٢.١.٢.١ 
للعمل بين مختلف القطاعات أو تضمين ممارسات التطوير المهني في المبادرات 

القائمة في قطاع التعليم أو سوق العمل.

وضع وتفعيل إطار عمل ينظم عملية تأهيل الممارسين المهنيين كجزء من   3.١.٢.١ 
المنظومة المتكاملة للتطوير المهني.

مراجعة وتعزيز برامج وخدمات التطوير المهني المعتمدة في كل قّطاع.  ٤.١.٢.١ 

إجراء عملية مراجعة وتقييم وتحسين لممارسات التوجيه المهني والتقني ترتكز   ٥.١.٢.١ 
على أساس التعلم مدى الحياة بما يعزز التعليم الرسمي، وذلك عبر الدورات 

التعليمية والتدريبية والتعلم في مكان العمل.

إجراء األبحاث القائمة على االحتياجات، وذلك لمواصلة بناء منظومة التوجيه المهني   ٦.١.٢.١ 
في دولة قطر باالستناد إلى أسس علمية مدعومة باألدلة.

تسخير الخبرات المكتسبة خالل العامين الماضيين في   3.١ 
ظل تأثيرات جائحة كوفيد-١9 من أجل تعزيز تقديم 

خدمات التوجيه المهني عبر وسائل ومنصات متعددة.

تعزيز أوجه التعاون بين   ١.١.3.١  
الجهات الفاعلة والشركاء 

لضمان إرساء رؤية استراتيجية 
واضحة، واالتفاق على حجم 

الدعم المقدم على مستوى 
القيادات، وكذلك تحديد المسار 

االستراتيجي لتطوير عملية 
تقديم خدمات التطوير المهني 

عبر وسائل ومنصات متعددة 
على المستوى الوطني، مع 

األخذ باالعتبار سبل االستفادة 
من اإلمكانات التكنولوجية 

المتاحة.

وضع خطة متكاملة لتطوير عملية تقديم خدمات التطوير المهني عبر وسائل   ٢.١.3.١ 
ومنصات متعددة، بحيث تتضمن الخطة مجموعة شاملة من العناصر األساسية 

في تنمية التطوير المهني: كآليات تقييم الوضع الحالي، وربط عملية تصميم 
واستخدام خدمات التطوير المهني عبر مختلف الوسائل والمنصات بآليات مراقبة 

وتقييم احتياجات المستفيدين، وإدماج الموارد والخدمات الجديدة مع تلك 
المتوفرة مسبًقا واستثمارها، وتدريب األطقم المسؤولة، وإجراء اختبارات تجريبية، 

ووضع آليات للتقييم المستمر وجمع البيانات ومراقبتها.

إنشاء منصة تطوير مهني موحدة على مستوى الدولة، تسّهل الوصول لكافة   3.١.3.١ 
المعلومات المتوفرة حول الفرص التعليمية والمهنية وسوق العمل، لتجنب تشتيت 

أو هدر الموارد والخدمات. 

إنشاء نظام يحتوي على معلومات محدثة عن سوق العمل على المستوى الوطني   ٤.١.3.١ 
يتيح تجميع بيانات الفرص واالحتياجات المهنية بشكل مركزي.

تســلط الجــداول التاليــة الضــوء علــى التوصيات الصادرة عن »لقاء شــركاء التوجيــه المهني لعام 2022« بشــكل أكثر تفصيال 
علــى المســتوى الوطنــي وعلى مســتوى قطاعي التعليم وســوق العمل، كما تســتعرض خطة العمــل المتفق عليها 

والخطــوات المطلوبــة لضمان تنفيــذ تلك التوصيات.
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2. قضايا التوجيه المهني 
على مستوى قطاع 

التعليم
اإلجراءاتالتوصيات

المسؤوليات

الشركاءالجهة المسؤولة

دعم وتسهيل   ١.٢ 
االنتقال الناجح لذوي 

اإلعاقة من مرحلة 
التعليم الثانوي 

إلى الحياة المهنية، 
والحفاظ على 

التقدم الذي حققه 
مركز قطر للتطوير 
المهني نحو تنفيذ 
بعض توصيات لقاء 
عام ٢0١8 المتعلقة 

بهذه الجزئية.

ــال  ــج االنتق ــين برام ــيع وتحس توس  ١.١.٢ 
الناجــح مــن التعليــم إلــى ســوق 
التطويــر  وخدمــات  العمــل، 
وفــق  المصممــة  المهنــي 
احتياجــات األفــراد إلفــادة شــريحة 

الطــالب.  مــن  أكبــر 

العمل على ترسيخ المساواة   ٢.١.٢ 
في الوصول للفرص بما يخدم 

األشخاص من ذوي اإلعاقة، 
وتحديًدا األشخاص المتنوعين 

عصبًيا، أو الذين يواجهون إعاقات 
ذهنية. 

وضع وتفعيل إطار عمل لمهارات اإلدارة المهنية لدعم عملية توظيف األشخاص من ذوي اإلعاقة، وتيسير   ١.١.١.٢ 
اندماجهم في النسيج المجتمعي.

متابعة تطوير وتجريب برنامج مهارات االستعداد المهني، وتطبيقه على شريحة أكبر من المدارس في دولة قطر.   ٢.١.١.٢ 

تدريب المزيد من المعلمين والمرشدين المهنيين في المدارس والعاملين في مجال الخدمات الداعمة في قطاع   3.١.١.٢ 
التعليم على تطبيق برامج تطوير مهني تتسم بالشمولية. 

تعزيز التعاون بين مركز قطر للتطوير المهني وشركائه المجتمعيين والعاملين في المجال المهني لدعم عمليات   ١.٢.١.٢ 
صنع القرار، واالستعداد، واالنتقال إلى سوق العمل، وغيرها من القضايا المهنية.

البناء على نتائج األبحاث المتوفرة حالًيا حول التطوير المهني وتوظيف ذوي اإلعاقة، مع التركيز على تيسير دخول   ٢.٢.١.٢ 
األشخاص المتنوعين عصبًيا أو ذوي اإلعاقات الذهنية إلى سوق العمل ووصولهم إلى الخدمات والفرص المتاحة. 

تقديم خدمات وبرامج مصممة خصيًصا لتمكين أولياء أمور وأسر ذوي اإلعاقة من التعامل مع ظروف أكثر مالءمة،   3.٢.١.٢ 
بما يخدم إرساء مبدأ المساواة في الفرص وتيسير اندماجهم هؤالء األشخاص في المجتمع.  

· مؤسسة قطر	
· مركز قطر للتطوير 	

المهني
· وزارة التربية والتعليم 	

والتعليم العالي
· وزارة التنمية االجتماعية 	

واألسرة

· وحدة الشمول والرفاهية بقسم التعليم واالبتكار في 	
قطاع التعليم ما بعد الجامعي بمؤسسة قطر

· أكاديمية العوسج	
· مركز التعّلم	
· أكاديمية ريناد	
· مدارس مؤسسة قطر	
· المدارس الحكومية المتخصصة	
· المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي	
· مركز الشفّلح 	
· مركز مدى 	
· مركز تنمية الطفل	
· مدرسة قطاف التخصصية لألطفال من ذوي االحتياجات 	

الخاصة
· وزارة الصحة العامة	
· الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة	
· الجمعية القطرية للتوحد	
· مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين	
· المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم	
· بيست باديز - قطر	
· آباء ذوي التوّحد	
· وزارة الداخلية	
· ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي	

تعزيز التطوير   ٢.٢ 
المهني في 

المدارس لتهيئة 
الطالب لمتابعة 

الحياة األكاديمية 
والمهنية 

المستقبلية. 

تيسير عملية توسيع نطاق   ١.٢.٢ 
خدمات التوجيه المهني 

وتوفيرها في المدارس من 
مرحلة رياض األطفال وحتى 

نهاية التعليم الثانوي، بدال من 
اقتصارها على المرحلة الثانوية 

فقط.

العمل على وضع إطار عمل للتطوير المهني من مرحلة رياض األطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي.  ١.١.٢.٢ 

إجراء عملية مراجعة وتقييم لتحسين برامج التوجيه المهني التي يوفرها الشركاء للطالب في مرحلة رياض   ٢.١.٢.٢ 
األطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي.

وضع إطار عمل لتأهيل المرشدين المهنيين في المدارس، وتفعيل دوره في توفير تدريب وتطوير مهني معتمد من   3.١.٢.٢ 
خالل الهيئات التعليمية الموجودة في دولة قطر.

تصميم برامج مخصصة إلعداد أولياء األمور كمدربين مهنيين، وتشجيعهم على لعب دوٍر نشط في عملية التطور   ٤.١.٢.٢ 
المهني ألبنائهم.

· وزارة التربية والتعليم 	
والتعليم العالي

· مؤسسة قطر	
· مركز قطر للتطوير 	

المهني

· قطاعات مختلفة	
· شركاء أساسيين في المجال	
· لجان تمثيلية عن الطالب وأولياء األمور	

توفير المزيد من   3.٢ 
فرص العمل 

لخريجي التعليم 
العالي المتضررين 

من آثار جائحة 
كوفيد-9١. 

فتح قنوات التواصل بين أصحاب   ١.3.٢ 
العمل وقطاع التعليم العالي 

لتوجيه عمليات بناء الكفاءات 
واالستعداد المهني من أجل تلبية 

االحتياجات الحالية والمستقبلية 
للحياة المهنية.

التعاون مع الشركاء الرئيسيين على تنفيذ برنامج مهارات االستعداد المهني، والذي جرى العمل على توسيعه   ١.١.3.٢ 
مؤخًرا ليشمل طالب الجامعات والمدارس الثانوية.

سد الفجوة بين متطلبات الدخول للحياة العملية وبين ما يملكه الخريجون من مهارات عبر االستجابة الفاعلة   ٢.١.3.٢ 
الحتياجات أصحاب العمل من خالل مناهج التعليم العالي.

إدخال عمليات بناء الكفاءات واالستعداد المهني إلى مقررات التعليم ما قبل الجامعي.  3.١.3.٢ 

تبادل الخبرات بين أصحاب العمل وهيئات التعليم العالي بخصوص االحتياجات الحالية والمستقبلية للحياة المهنية.   ٤.١.3.٢ 

حث أصحاب العمل على تبادل الخبرات ومشاركة برامج االستعداد المهني المعتمدة حالًيا لديهم.  ٥.١.3.٢ 

· مؤسسة قطر	
· مركز قطر للتطوير 	

المهني
· وزارة التربية والتعليم 	

والتعليم العالي

· مؤسسة إنجاز قطر	
· قطاعات مختلفة	
· لجان التقطير	
· الهيئة التوجيهية للنفط والغاز	
· القطاع المصرفي	
· غرفة قطر	
· جامعة حمد بن خليفة	
· جامعة قطر	
· الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر	
· المؤسسات الجامعية األكاديمية األخرى	
· لجان تمثيلية عن الطالب وأولياء األمور 	

ملخص جدول التوصيات

7



3. قضايا التوجيه المهني على 
مستوى سوق العمل

اإلجراءاتالتوصيات
المسؤوليات

الشركاءالجهة المسؤولة

         ١.3        توجيه عملية تنقل 
القوى العاملة 

داخل سوق العمل 
وتعزيز مهاراتها وفق 

التغيرات التي تطرأ 
على سوق العمل.

جمع األدلة لسد الفجوات   ١.١.3  
الحالية بين المهارات المطلوبة 
حالًيا والمتطلبات المستقبلية 

لسوق العمل، بهدف دعم 
تنقل القوى العاملة داخل 

سوق العمل وتعزيز مهاراتها.

تحفيز البالغين على االهتمام بصقل وتعزيز مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة تساعد في تطوير استجابتهم للتغيرات في   ١.١.١.3  
متطلبات الحياة المهنية.

الرصد المبكر الحتياجات سوق العمل من أجل تمكين الجهات التعليمية والتدريبية من االستجابة السريعة لها.  ٢.١.١.3  

· مؤسسة قطر	
· مركز قطر للتطوير 	

المهني
· وزارة العمل	
· وزارة التربية والتعليم 	

والتعليم العالي
· ديوان الخدمة المدنية 	

والتطوير الحكومي
· وزارة التنمية االجتماعية 	

واألسرة
· وزارة المواصالت واالتصاالت 	

· جهاز التخطيط واإلحصاء	
· معهد قطر لبحوث الحوسبة	
· وزارة البيئة والتغير المناخي	
· جامعة حمد بن خليفة	
· جامعة قطر	
· الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر	
· المؤسسات الجامعية األكاديمية األخرى	
· غرفة قطر	
· الهيئة التوجيهية للنفط والغاز	
· القطاع المصرفي	
· بنك قطر للتنمية	
· لجان تمثيلية عن الطالب وأولياء األمور 	
· منظمة العمل الدولية	

تمكين وتشجيع الحوار   ٢.3  
وتوحيد الجهود المتفرقة 
لسد الفجوة بين مخرجات 

التعليم واحتياجات 
سوق العمل في الدولة، 
في ضوء الوعي المتزايد 
بأهمية التطوير المهني 

وانعكاساته على دولة 
قطر.

االستفادة من المعلومات   ١.٢.3  
المتاحة حول سوق العمل في 

تطوير آليات للتنبؤ واالستجابة 
السريعة من خالل التعليم 

والتدريب، للموازنة بين العرض 
والطلب في المهارات.

دمج األنظمة المعلوماتية الخاصة بسوق العمل في قطر، بحسب كل قطاع، لتوفير المعلومات الالزمة والكافية عن الحاضر   ١.١.٢.3  
والمستقبل، من أجل دعم عملية تحليل السياسات وصنع القرارات.

جمع وتحليل البيانات الحالية المحدثة عن سوق العمل، وإتاحتها لكل األطراف والشركاء.   ٢.١.٢.3  

تعزيز التواصل بين القّطاع الخاص وقطاع التعليم العالي عبر المجالس االستشارية.  3.١.٢.3  

مراجعة أفضل الممارسات على المستوى الدولي في مجال أنظمة المعلومات وجمعها وتحديد المناسب منها للتطبيق   ٤.١.٢.3  
ضمن سوق العمل في دولة قطر.

وضع ُأطر عمل لتنظيم عمليات ضمان الجودة في مجال التدريب على المهارات والتطوير المهني.  ٥.١.٢.3  

تعزيز انخراط الشركاء في القطاع الخاص والوزارات ومراكز األبحاث والهيئات التعليمية، في مناقشة القضايا والتحديات،   ٦.١.٢.3  
واقتراح خطوات مستقبلية لمواجهتها.
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