مهارات اإلمارات ( )Emirates Skills
تولي القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات أهمية قصوى للتعليم والتدريب التقني و المهني )  ( TVETوذلك لتحسين الكفاءة المهنية
للشباب اإلماراتي ،ولتحقيق هذا الهدف أطلق مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ( )ACTVETمبادرة مهارات
اإلمارات .
تدعم مسابقة مهارات اإلمارات التطور الصناعي والتقني بدولة اإلمارات من خالل تزويد المواطنين الشباب بالخبرة العملية
التي تصقل مهاراتهم التقنية والمهنية ،وتعدهم القتصاد مستدام قائم على المعرفة .
تركز أنشطة ومبادرات مهارات اإلمارات على تحقيق األهداف التالية:


ت شجيع الشباب اإلماراتي على ريادة مجاالت العمل في القطاعات الصناعية والتكنولوجية من خالل تنظيم منتديات
وندوات ومؤتمرات دولية تسلط الضوء على تجارب عالمية ومحلية ناجحة في المجال التقني



إعداد القوى الوطنية المواطنة لخدمة نماء قطاعات الصناعة واالقتصاد في دولة اإلمارات ،من خالل دمج التعليم
وا لتدريب التقني والمهني في المنظومة التعليمية وإعداد برامج تدريب مستمرة لمختلف فئات المهارات



قياس مستوى مهارة شباب وشابات اإلمارات ومقارنتها بمستويات األداء العالمية من خالل إتاحة الفرص للشباب
المواطنين للمشاركة في مسابقات المهارات على المستويات اإلقليمية والدولية مثل مسابقات المهارات الخليجية
ومسابقات مهارات آسيا ومسابقات المهارات العالمية .
رفع مستوى التنافسية لتحقيق التميز المهني في القطاعات الفنية والمهنية والصناعية في جميع أنحاء اإلمارات من
خالل تنظيم المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات السنوية الختبار ،وقياس وتحسين الوعي بالمهارات والموهبة.

تتيح مهارات اإلمارات للشباب المواطنين للمشاركة في المسابقات المهارية على المستويات اإلقليمية والدولية كما تنظم مسابقة
المهارات الوطنية سنويا ً بهدف االرتقاء بمعايير الكفاءة في القطاعات الصناعية والتقنية والمهنية في دولة اإلمارات نحو التميز
المهني وذلك من خال ل زيادة مستوى التنافسية بين الشباب اإلماراتيين وقياس األداء والكفاءة المهارية بالمقارنة مع المعايير
العالمية.
تعمل المبادرة على تعزيز مسابقة المهارات الوطنية وزيادة شموليتها من خالل استقطاب فئات عمرية مختلفة مثل مسابقات
الصغار التي تفسح مجال المشاركة للمواطنين الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ، 15 – 12باإلضافة إلى فئات مجتمعية
جديدة مثل مسابقات خاصة ألصحاب الهمم.
ومنذ انطالقها ألهمت مسابقة مهارات اإلمارات  3000من مواطني دولة اإلمارات للمشاركة في المسابقات الوطنية للمبادرة،
ودربت وأهلت ما يقرب من  100إماراتي على المنافسة في مسابقات المهارات العالمية كل عامين.

