
 

 المساواة لتحقيق كأساس التوجيو أىمية بحث

 المهنيمتوجيه ليشارك في مؤتمر دولي  المهني لمتطويرقطر  مركز

 

الرابطة الدولية لمتوجيو  مؤتمر في الميني لمتطويرمركز قطر  شارك: 9102 ،نوفمبر  92 قطر، الدوحة،

نوفمبر الجاري، تحت عنوان "تعزيز  51إلى  51الفترة من  خاللفي مدريد  قدع  الذي  ،والميني التعميمي

 ".والتأثير العملو  العدالة من خالل التوجيو: التفكير

من قبل  وأىمية دعمو ،التعميمي والميني التوجيو دور حول الدائر النقاش في المساىمة إلى المؤتمر وييدف

المؤسسات والحكومات، وأيضًا القطاع الخاص، بما يسمح بتعزيز التنمية الشخصية والمينية واألكاديمية 

 .اوتماسكً  واستدامة لألفراد، والمساىمة في إنشاء مجتمعات أكثر عدالة

المشاركة في ىذا الميني، عمى  لمتطويروعّمق السيد عبداهلل أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر 

 الفعاليات الدولية تمك مثلالميني عمى الحضور والمشاركة في  لمتطوير المؤتمر بالقول: "يحرص مركز قطر

توفر لنا المنصة المالئمة لمتواصل والتفاعل مع  ياألن نظًراالمرتبطة بمجال التطوير والتوجيو الميني،  يمةمال

 ، حيثالسياسات صّناع جانب إلى ،المينيين المستشارينواألكاديميين و غيرنا من ممارسي التوجيو الميني 

ذات الصمة،  الموضوعاتتبادل الخبرات ونتائج األبحاث حول  لي  س  ت   مشتركة، واحدة بيئة في ىؤالء كل نجد

 ".خبراتنا من عززي ما وىو



 

بما يتناسب  ،داخل بيئة العملالتوجيو الميني الصحيح العدالة في توزيع الميام واألعمال  يحقق: "وأضاف

 الذيالصحيح  الميني المسارمع ميارات وقدرات كل شخص. وبذلك، نضمن وضع الشباب القطري عمى 

 ".وطموحو مواىبو مع توافقي

الفعاليات المدرجة  من عدد في المساىمة عمىفي المؤتمر  الميني لمتطويرمشاركة مركز قطر  واشتممت

 تعزيز س ب لالمشاركة في ندوة حول  جانبمنيا تقديم ورقة عمل، وممصق، إلى و  األعمال،عمى جدول 

 .عمى ىامش المؤتمر تقدالتي ع  و  ،الميني والتوجيو اإلرشاد مؤسسات بين التعاون

عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية ، الميني لمتطويرورقة العمل التي قّدميا مركز قطر  ركزتو 

 ت"، حيث تمعبر إشراك الشركاء المينيين الميني في دولة قطر التوجيو"تطوير  موضوع عمىالمجتمع، 

، بيدف توثيق الممارسات 5151عام  المركز أنجزىابحثية  أوراق ثالثإلى  تنادباالستمك الورقة  صياغة

المتبعة في دولة قطر في مجال التوجيو الميني، وتحديد الفرص والتحديات المطروحة، إلى جانب تقديم 

 .مستقبالً  متطويرلالتوصيات المناسبة 

م بشكل قد  ي   يزال ال إذ قطر، دولة في األولى خطواتو يخطو يزال ال الميني التوجيو أن الورقة وأوضحت

ذلك، اقترحت ورقة البحث التصدي  لمعالجةو . الحالي والمينيمنفرد، دون دمجو في إطار النظام التعميمي 

الثقافية، من أجل المساىمة بفاعمية في  -لمجموعة كبيرة من التحديات الييكمية، والمؤسسية، واالجتماعية

 .قطر دولةب ةالبشري المواردتنمية 



 

 الممصق تقديم مسؤولية ،في مركز قطر لمتطوير الميني التسويق مسؤول الكعبي، عبدالرحمن السيد وتولى

 وركزالمدارس لممساىمة في بناء اقتصاد المعرفة في قطر".  في المينيين نمرشديالحمل عنوان "تدريب  الذي

 إعداد برنامج: "المثال سبيل عمى ومنيا اإلطار، ىذا في المركز قدميا التي البرامجالممصق عمى 

وىو أول برنامج تدريبي متخصص في إعداد المستشارين المينيين ي قدمو مركز قطر  ،"المينيين المستشارين

 المرشدين تدريب"ورشة  لمتطوير الميني بالمغتين العربية واإلنجميزية بشكل حصري في دولة قطر، وكذلك

 ،العالي والتعميم التعميم بوزارة التربوي والتطوير التدريب مركز مع بالتعاون المركز يقدميا التي"، المينيين

 واألكاديميين المينيين المرشدين تدريب إلى تيدف والتي ،قطر في األمريكية المتحدة الواليات وسفارة

رشاد توجيو من تمكنيم التي واالستراتيجيات والميارات بالمعارف وتزويدىم  قطر مركز ونظم. الطالب وا 

 ألكثر واعخض امشاركً  531 عن يزيد ما امعً  استقطبوا الجاري، لعاما خاللالبرنامجان  نىذا الميني لمتطوير

 .إجمالية مشاركة ساعة 1011 من

الممصق إلى إعطاء لمحة سريعة عن طبيعة البرامج التدريبية  ىذا خاللالكعبي بالقول: "سعينا من  وعّمق

مي تأىيلوالتي تستيدف  الميني، لمتطويرمركز قطر  يقدمياالتي  في  الميني والتوجيو اإلرشاد خدمات م قد 

 لشبابا مساعدةبالمعرفة الالزمة والميارات واألساليب األساسية التي تمكنيم من  وتسميحيمدولة قطر، 

 ."أماميم ما يتعمق بالخيارات األكاديمية والمينية المتاحة في اتخاذ القرار األنسب فيالقطري 



 

عمى ىامش انعقاد المؤتمر الدولي، ناقشت  أقيمتنقاشية  ندوةالميني في  لمتطوير شارك وفد مركز قطر كما

 محمية منظمة 55 عن ممثمين بمشاركةالميني وتقديم المشورة لممنظمات،  التوجيوس ب ل تعزيز التعاون بين 

لتبادل المعمومات والمعارف فيما بينيا، وكيفية التعاون لمنيوض بأنظمة  بلالس   أفضل حول تناقشوا ودولية،

 في الميني التطوير لدعم المشتركة الجيود تنسيق إمكانية. كما بحث المجتمعون ياوسياسات التطوير الميني

 .الدول مختمف

توفير الخدمات المينية لممياجرين والالجئين،  بينيا من مختمفة موضوعات حول الندوة جمسات وتمحورت

  .العامة والسياسات الميني تطويروال الصعبة، االقتصادية الفترات خالل التدخلو 

عطاء ،ونشاطاتو بجيوده لتعريفبااالجتماع الدولي  ىذا خالل الميني لمتطويرقطر  مركز وقام  المشاركين وا 

مستقبل ميني أفضل ليم ولدولة قطر،  ضمانلمساعدة الشباب  في المتواصل لمحة عامة عن المركز وسعيو

لنشر ثقافة التوجيو المبذولة باإلضافة إلى جيوده  ،من خالل توفير التدريب والمعمومات المينية المناسبة

التطوير الميني، ب مختصة ومبادرات وأنشطة برامجالميني بين أفراد المجتمع القطري، من خالل تنظيم 

 التوجيو الميني في الدولة.وتطوير معارف 

 لمتطوير قطر مركز ليصبح ،اسمو تغيير عنقد أعمن مؤخًرا  الميني قطر معرض مركزأن  بالذكر والجدير

 وسعيو ألن يكون منارة التوجيو الميني في دولة قطر. ،بما يتسق مع رؤية وأىداف المركز الميني،

 تعميق الصور



 

السيد عبد اهلل المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر  لمتطوير الميني، يقدم ورقة مركز قطر  :1صورة 
 لمتطوير الميني خالل ندوة منعقدة عمى ىامش المؤتمر.

السيد عبد اهلل المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر لمتطوير الميني، والسيد عبد الرحمن  :2صورة 
 الكعبي، مسؤول التسويق في المركز ، خالل مشاركتيما في المؤتمر.

 

 

 -انتهى-

 مستقبمك بين يديك - مركز قطر لمتطوير المهني

ىو أحد المراكز المنضوية تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية  الميني، قطر معرض مركزاسم ب سابًقا ، المعروفمركز قطر لمتطوير الميني

قطر  المجتمع، ويسعى المركز ألن يكون منارة التوجيو الميني في دولة قطر، من أجل إعداد رأس المال البشري الوطني لالستجابة لمتطمبات رؤية

 عبر غرس التوجيو الميني وترسيخو كجزء من الثقافة االجتماعية واالقتصادية لمدولة. واستراتيجيات التنمية البشرية، وذلك  5131الوطنية 

 العمل سوق واحتياجات قدراتيم مع يتوافق بما المينية لمساراتيم األمثل التخطيط عمى الشباب ومساعدة القطرية القدرات بناء دعم عمى المركز ويعمل

 تساعدىم التي والمعمومات باألدوات بتزويدىم يقوم حيث الميني، والتطوير بالتوجيو والمعنيين األمور أولياء أيًضا المركز ويدعم. الدولة في المستقبمية

 .فعال بشكل لطمبتيم المشورة تقديم عمى

 ورؤى وأبحاث دراسات تقديم عبر الميني بالتوجيو الصمة ذات والممارسات السياسات وضع جيود ودعم لتعزيز المركز يسعى ذلك، عن وفضاًل 

 .مختصين أيدي عمى المينية الخدمات أرقى وتوفير الجودة، عالية مينية واستشارات

 


