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»األمناء« تقرير/ خديجة الكاف:

يتطلع القامئون عىل معهد مهارايت 

للتعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي 

لعــام قــادم يكــون فيــه املزيد من 

الدعم لربامج الشــباب وتوسيع نطاق 

لتمكينهــم  واملتدربــات  املتدربــن 

اقتصاديًا وتحسن دخلهم املادي من 

خالل إقامة املشاريع الصغرية املدرة 

للدخــل، وتقديــم خدمــات تعليمية 

وتدريبيــة متميزة تؤهل الشــباب عىل 

املنافسة بسوق العمل املحلية وتعزز 

التنمية الشاملة وخلق رشاكات واسعة 

للتطوير والتحســن املستمر ألوضاع 

الشباب الطموحن بالعاصمة الجنوبية 

عدن.
 وقدم املعهــد خالل األعوام الســابقة عديد 
الدورات والربامج التدريبية التي تؤهل الشــباب 
والفتيات للدخول يف سوق العمل باملجال االداري 
واملهني يك يكونوا قادريــن عىل االعتامد عىل 
أنفســهم ومواكبة متطلبات الســوق من خالل 

برامج متكني الشباب فنيًا ومهنيًا.
وتحدث م. محمد بكرين، مدير معهد مهارايت 
عدن للتعليم الفني والتدريب املهني، عن الربامج 
والدورات املهنية التي ُنفذت خالل 2020م منها: 
قادرين عىل  ومتدربــة  متدربًا   )23( تخريــج 
مامرسة اللغة اإلنجليزية نطقًا وكتابة، وتخريج 
)300( متدرب ومتدربة يف املجال اإلداري واملهني 
قادرين عــىل االعتامد عىل أنفســهم ومواكبة 
ســوق العمل ضمن مرشوع متكني الشباب فنيًا 
الجوال،  ومهنيًا يف مجاالت )صيانــة وبرمجة 
والتكييف،  التربيد  الحاســوب،  وبرمجة  صيانة 
الصحية  والتمديــدات  الكهربائية،  التمديــدات 
والســباكة(، وتخريج )45( متدربــا ومتدربة 
ضمن مرشوع ســبل العيش يف املجاالت املهنية 
الشمســية-  والطاقة  الكهربائية  )التمديــدات 
الطبخ واملعجنات- الخياطة( يف عدن ويف ذات 
املرشوع سبل العيش تم تخريج دفعة أخرى بعدد 
)15( متدربــا من رأس العــارة بلحج يف مجال 

الطاقة الشمسية.
وأشــار إىل أن »املعهد يهــدف لتوفري فرص 
تدريبية للشــباب ورفع مســاهمتهم يف تنمية 
املجتمع واملســاهمة يف حل قضايا ومشــاكل 
البيئة باملجتمع، واملساهمة يف مشكالت التعليم 
وتوفري فرص لرشائح واسعة من فئات املجتمع 

يف مجال التعليم الفني والتدريب املهني«.
بــدوره قال د.عوض بايعشــوت، نائب مدير 
معهــد مهاريت عدن: »برنامج متكني الشــباب 

مهنيًا الذي تــم تنفيذه خالل األشــهر املاضية 
الكويتية  الجمعيــة  من  بتمويل  كان  القريبــة 

لإلغاثة«.
وأضــاف: »املعهــد نفذ العديد مــن الربامج 
املتميزة مثل استشــاري ومدقق جودة  اإلدارية 
املؤسسات  نظام  واستشاري  االيزو9001:2015 
تم  حيــث   ،21001:2018 االيــزو  التعليميــة 
املهندس مجدي خطاب  الخبري  املدرب  استضافة 
من جمهورية مرص العربية بشهادة معتمدة من 
AIPS، حيث حرض النسخة الوطنية من التدريب 

لـ)38( متدربًا من مختلف املحافظات«.
الرشاكات  العديد من  لديــه  »املعهد  أن:  وأكد 
تنوعت بني املؤسســات واملنظامت املحلية مثل 
مؤسســة التواصل للتنمية اإلنسانية، وجمعية 
اســتجابة،  ومؤسســة  العلم،  طالــب  رعاية 
ومؤسســة طيبة، وائتالف الخري، وعىل صعيد 
املنظامت الدولية نفذ املعهد برامج تدريبية لعدد 
الدولية مثل جلوبال، وإنرتسوس،  من املنظامت 
أدرا و GIZ وضمن عالقاته بالجهات الرســمية 
نفذ املعهد مــع مركز البحوث والتطوير الرتبوي 

حيث تم إعداد دليل التخطيط االسرتاتيجي«.
وأوضح أن: »املعهد قام بتدريب برنامج ريادة 
املهني  التدريــب  برامج  بعــض  ضمن  األعامل 
التي تعد املتدرب لســوق العمــل وخوض غامر 
تجربة فتح مرشوع املستقبل وخلق فرص عمل 
بروح تنافسية يســتطيع من خاللها االستمرار 

مبرشوعه الخاص«.

وتابع: »بعض مشاريع التدريب املهني شملت 
يعتمد عىل  والــذي  املهنية(  )التلمــذة  برنامج 
املتدرب وربطه لدى جهات تنســق لهم  متابعة 
أعــامل بعد الدورات التدريبيــة التي من خاللها 
تضمــن فرص عمل للشــباب«. مؤكًدا »رضورة 
الفقرية  واالحياء  النازحني  مجتمعات  استهداف 
التي تكرث فيها العاملة غري املاهرة والعاملة غري 
املؤهلة التي من املمكن أن يعمل الفرد منهم بأي 
عمل عضيل ويريد ان يتأهل، حيث ميكن تأهيله 
من خالل الدورات املهنية مثل الســباكة وصيانة 
برمجة الحاســوب وصيانة وبرمجــة الجوال، 
والحدادة والنجارة واالملنيوم وغريها من املهن«.

وأكمــل: »التدريب عىل بعض الدورات املهنية 
مثل صيانة الجوال والحاســوب إضافة لربامج 
التصميــم والجرافيكس لقي إقبااًل كبريًا يف تلك 

املناطق من فئة الشباب الذكور واإلناث«.
وأكــد بايعشــوت »أهمية التنســيق ما بني 
التجارية  والغرفة  الساحة  العاملة يف  املنظامت 
ووزارة التعليم الفنــي والتدريب املهني ومعاهد 
التدريب بالعاصمة عدن التي تخرج أعدادا هائلة 
من املتدربني قد ال يلبون متطلبات ســوق العمل 
الذي يحتــاج إىل نوعيات خاصــة من العاملة 
ذات مواصفات محــددة يف ظل التطور العلمي 
والتقني وكيــف تعمل تلك الجهات متعاونة عىل 

سد تلك االحتياجات«.
الجدير ذكره أن معهد مهارايت عدن أنشئ يف 

عام 2016م.

الرياض »األمناء« خاص:

وّقع الربنامج السعودي لتنمية 
بن  محمد  بالسفري  ممثاًل  وإعامر 
ســعيد آل جابر، ومؤسسة الوليد 
العام  باألمني  ممثلة  لإلنســانية، 
للمؤسســة صاحبة السمو املليك 
سعود،  آل  ماجد  بنت  ملياء  األمرية 
فيها  يتعاون  تنمويتني  اتفاقيتني 
مع  األوىل  االتفاقية  يف  الطرفان 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
 ،)UN-Habitat( البرشية املوئــل
ممثــاًل باملدير التنفيذي الســيدة 
برنامج  لتنفيذ  رشيــف،  ميمونة 
العاصمة  اإلسكان يف  قطاع  دعم 
املحررة  الجنوب  ومحافظات  عدن 
)املســكن املالئم(، فيام يتعاونان 
عرب االتفاقيــة الثانية مع منظمة 
Ed- )التعليم من أجــل التوظيف 

 ،)ucation for Employment
واملمثلة برئيســها التنفيذي أندرو 
بريد، بهــدف تنفيذ مرشوع )بناء 
املستقبل للشباب اليمني( بحضور 
مريئ لوزيــر التخطيط والتعاون 
الــدويل د.واعد عبــد الله باذيب، 

ووزيــر الشــؤون االجتامعيــة 
الزعوري،  سعيد  محمد  د.  والعمل 
ووزير األشغال العامة مانع يسلم 

صالح باميني.
ويهدف املرشوع األول )املسكن 
املالئــم( إىل ترميــم 600 وحدة 
أرس  فيها  تقطن  متهالكة  سكنية 
ذات دخل متــدين بالعاصمة عدن 
املناصفة  بالتنســيق مع حكومة 
والسلطات  والشامل  الجنوب  بني 
املحليــة، وبالتعاون مع منظامت 
املجتمع املدين، حيث تبني أن أكرث 
املصنفة  األرس  من  أرسة   600 من 
عىل أنها تحــت خط الفقر تعيش 
يف هــذه الوحدات الســكنية، ما 
اســتدعى تعيني مجموعة أعامل 
يف  لتنفيذها  محــددة  تأهيليــة 

مساكنهم.
أجرتها  التي  الدراســات  وتفيد 
األطــراف أن املرشوع سيســجل 
عــدًدا من املســتفيدين يصل إىل 
4200 مستفيد مبارش، إىل جانب 
املســتفيدين غري املبارشين الذين 
سيســاهم هذا املرشوع بتحسني 
ألحيائهــم  الحــرضي  املشــهد 

السكنية، مبا يساهم يف استقرار 
الظروف االجتامعية واالقتصادية، 
كام سيســجل تنفيذ هذا املرشوع 
استفادة أكرث من 200 شاب عاطل 
عن العمــل من التدريــب املهني 
فيام  املرشوع،  هذا  سيقدمه  الذي 
جديدة  عمل  فرصة   1600 سيوفر 

خالل مدة تنفيذه.
)بناء  الثاين  املــرشوع  ويهدف 
تحسني  إىل  للشــباب(  املستقبل 
660 شــاًبا  معيشــة أكرث مــن 
وعائالتهم، من خالل تدريبهم مبا 
لهم فرص عمل يف مختلف  يخلق 
مديريــات العاصمــة عدن، ويف 
املحافظات املحيطة بها، بالتنسيق 
مع حكومة املناصفة والســلطات 
املحليــة، تحقيًقا للتوازن املعييش 
واالقتصــادي عــرب اســتقطاب 
قدراتهم  وتأهيل  الشــباب،  هؤالء 
لهم،  الربنامج  خدمات  توفري  عرب 
املامرســات  أفضل  لتدريبهم عىل 
املهنية، مبا يرفــع كفاءة مختلف 

القطاعات.
آل جابر، خالل  السفري  وأوضح 
توقيــع االتفاقيتني، أن مرشوعي 

املستقبل  و)بناء  املالئم(  )املسكن 
املبادرات  اليمني( مــن  للشــباب 
التنموية التي تعــدُّ جزًءا من عمٍل 
مستمر نســعى يف الربنامج إىل 
خادم  من  بتوجيهــات  به،  القيام 
الحرمني الرشيفني امللك سلامن آل 
سعود، وسمو ويل العهد محمد بن 
واالستقرار،  التنمية  لدعم  سلامن 
خلق  يف  املشاريع  هذه  وستسهم 
التعايف  فرص عمــل، وتحقيــق 

االقتصادي«.
من جانبها أشارت األمرية ملياء آل 
سعود اىل أن السكن الالئق وفرص 
العمل املناســبة أمــر حيوي يف 
التنميــة االقتصادية واالجتامعية 
واملدنية، إذا تم التعامل معها بشكل 
من  العديد  جنــي  ميكن  صحيح، 
دورها ستسهم  والتي يف  الفوائد، 
العمل، واســتقرار  يف منو فرص 
واملحليــة،  الحكوميــة  اإلدارة 
الحاجة من تدخل أطراف  وستقلل 

أخرى عند األزمات«.
والتعاون  التخطيط  وزير  ومّثن 
د.  املناصفة  الدويل يف حكومــة 
واعد باذيب، جهــود الربنامج يف 

»أن  املشــاريع، مؤكدًا  تنفيذ هذه 
اململكة العربية السعودية أثبتت أنها 
رشيك فاعل يتعــاون مع حكومة 
املناصفة يف جميع الظروف، حيث 
أن برامجه ومبادراته تســاهم يف 
تكون  حتى  اإلغاثة  مرحلة  تحويل 

محرًكا دافًعا لعملية التنمية«.
التنفيذية  املديــرة  ورصحــت 
أن  رشيف  ميمونة  السيدة  للموئل 
»هذه الرشاكة ســتعزز مشاركات 
املتحدة  التابع لألمم  املوئل  برنامج 
باليمن ومتكنه من مساعدة ودعم 
بالعاصمة  االحتيــاج  ذات  الفئات 

عدن«.
التنفيذي  املديــر  أوضح  بينام 
ملؤسسة التعليم من أجل التوظيف 
أن: »املؤسسة  أندرو بريد  الســيد 
خالل  من   2006 عــام  منذ  تعمل 
منهجيــة محــددة ربطــت من 
شــاب   114,000 حوايل  خاللها 
من املوهوبني بوظيفة أو بســوق 
»املؤسسة  أن:  إىل  مشرُي  العمل«، 
تســعد بهذه الرشاكة ملــا تقدمه 

للشباب من دعم«.

معهد »مهاراتي« لتمكني ال�صباب مهنًيا ملواكبة �صوق العمل بالعا�صمة عدن
ُأنشئ  يف عام 2016..

اتفاقية �صعودية اأممية لرتميم )600( وحدة �صكنية ودعم )660( �صاًبا بالعا�صمة عدن


