
الشباب        لمهارات العالمي اليوم بمناسبة الوزراء رئيس كلمة

ب بمناسبة  الشباب،    االحتفال لمهارات العالمي الهندي   اليوم الوزراء على   رئيس الشباب تعلميحث

المهارات      وصقل جديدة، مهارات واكتساب المهارات،

  : عززت  الوزراء الهند    رئيس مهارات تنمية عمل   علىالحصول فرص مبادرة المحلي7  فرص المستوى7 على

والعالمي:

حصر           لعمل مؤخرا تدشينها تم التي البوابة إلى إشارة المهرة لفي ذلك     ،لعمال7 بأن الوزراء رئيس صرح

ذلك       في بما العمال،7 يساعد لموطنهم    العمال سوف عادوا الذين وظائف  على المهاجرين على الحصول

بسهولة.

فرص             من االستفادة في للدولة الكبيرة القدرات على الضوء الوزراء رئيس وتلبيةالمهارات تنمية سلط

.احتياجات  العالمي  الطلب

  : يوم      بدلهي والصحفي اإلعالمي المكتب بنشرها صباحا 11:33الساعة  2020يوليو  15قام

       "   " العالمي      باليوم االحتفال بمناسبة اليوم عقد الذي الرقمية المهارات ملتقى إلى وجهها التي رسالته في

      "   " على      الشباب الوزراء رئيس حث ، الهند مهارات تنمية مبادرة الخامسة والذكرى الشباب تعلملمهارات

وظروف              األعمال بيئة تغيير سرعة مجاراة أجل من المهارات وصقل جديدة مهارات واكتساب المهارات

مهارات.                اكتساب على قدرتهم بسبب للشباب ملك العالم إن وقال المناسبة، بهذه البالد شباب وهنأ السوق

. الوقت   طوال جديدة

إنشاء                    إلى أدت قد سنوات خمس قبل اليوم هذا مثل في تدشينها تم التي الهند مهارات تنمية مبادرة أن وذكر

واسعة    تحتية إلى          لتعلمبنية الوصول فرص وتعزيز المهارات، وصقل الجديدة، المهارات واكتساب المهارات،

          . جميع      في المهارات تنمية مراكز مئات إنشاء إلى أدى وقد والعالمي المحلي المستوى على العمل فرص

البالد   قدرات  أنحاء .       وتعزيز أكثر    تدريب تم المتضافرة، الجهود لهذه ونتيجة الصناعي التدريب معاهد منظومة

        . مؤخًرا         تدشينها تم التي البوابة إلى إشارة وفي الماضية الخمس السنوات في الشباب من ماليين خمسة من

العمال                ذلك في بما المهرة، العمال سيساعد األمر هذا أن ذكر العمل، وأصحاب المهرة الموظفين لحصر

على              العمل أصحاب وسيساعد بسهولة الوظائف على الحصول على أوطانهم، إلى عادوا الذين المهاجرين

       . المهاجرين         العمال مهارات أن على أكد كما الكمبيوتر فأرة على النقر خالل من المهرة بالعمال االتصال

. المحلي      االقتصاد تغيير في أيضا ستساعد

نوعه                 من وفريدا خالدا أمرا تمثل المهارات أن وأضاف ألنفسنا، نمنحها أن يمكن هدية بأنها المهارات ووصف

 . وأشار                 سعيدة حياة عيش على أيًضا تساعده بل فحسب، وظيفة على الحصول من المرء تمكن ال ووسيلة وكنًزا



.  إلى  ال             فالمهارات المرء حياة في وحافزا جديدة طاقة يوفر جديدة مهارات الكتساب الطبيعي االنجذاب أن

. اليومي                حياتنا روتين خالل والنشاط بالحيوية للشعور سببا أيًضا تعتبر بل فحسب، العيش لكسب وسيلة تعتبر

-        ." "  " وهو        " مثال طرح خالل من ذلك وأوضح المهارات و المعرفة بين الفارق كلمته في الوزراء رئيس أوضح وقد

 ." "         " فمن      " مهارة الواقع في يمثل الدراجة ركوب على القدرة بينما معرفة يعتبر الدراجة تسير كيفية إدراك أن

    . خالل            من أوضح وقد المختلفة وتبعاتهما وسياقاتهما األمرين كال بين الفرق يدركوا أن للشباب بالنسبة المهم

. المهارات              وصقل جديدة مهارات واكتساب المهارة، بين الدقيقة الفروق النجارة، مهنة من مثال طرح

      . الرعاية           قطاع ذكر ذلك، على وكمثال الهند تمتلكها التي الماهرة العمالة من االستفادة فرص على أكد كما

     . خريطة           رسم ضرورة على وأكد العالمي الطلب حاجة dتلبي أن الماهرة الهندية للعمالة يمكن حيث الصحية

       . الشباب         يساهم أن إمكانية ً أيضا اقترح كما األخرى البلدان معايير مع الهندية المعايير ومواءمة العالمي للطلب

العالم              حول البحرية التجارة حركة في خبراء كبحارة الطويلة البحرية الخبرة ذوي من وذلك الهندي ظل  ، في

. القطاع     هذا في المتزايد الطلب

يوم        الشباب لمهارات العالمي باليوم االحتفال .      15يتم اليوم     بهذا االحتفال تم العام، وهذا عام كل من يوليو

/                . د  األعمال وريادة المهارات تنمية وزير من كل قام المناسبة، بهذه أقيم الذي الملتقى وخالل افتراضي بشكل

   . .  / مجموعة          ورئيس سينج كيه بي السيد األعمال وريادة المهارات لتنمية الدولة ووزير باندي، ناث ماهيندرا

       .    . .  / بما     باألمر، المعنيين جميع الملتقى في وشارك كلمة بإلقاء نايك إم آيه السيد المحدودة وتوبرو الرسن شركات

. اآلالف         بمئات تقدر المتدربين من كبيرة مجموعة ذلك في
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Prime Minister’s address on the occasion of World Youth Skills Day

Prime Minister, on the occasion of World Youth Skills Day, exhorts Youth to
Skill, Reskill and Upskill

Skill India Mission has enhanced opportunities to access employment both
locally and globally: PM

Referring to the portal launched recently to map skilled workers, PM states it
would help the workers, including the migrant workers who have returned to

their homes, access jobs easily

PM highlights the vast potential of the country to capitalize on skilling
opportunities and supplement global demand

Posted On: 15 JUL 2020 11:33AM by PIB Delhi

In his message to the Digital Skills Conclave held today on the occasion of the World
Youth Skills Day and the fifth anniversary of ‘Skill India’ mission, the Prime Minister
exhorted the youth to skill,  reskill  and upskill  in order to remain relevant in the
rapidly  changing business environment and market  conditions.  He congratulated
the youth of the country on the occasion and said the world belongs to the youth due
to their ability to acquire new skills all the time.

He stated that the Skill India Mission launched five years back on the same day has
led  to  creation  of  a  vast  infrastructure  for  skilling,  reskilling  and upskilling  and
enhancing opportunities to access employment both locally and globally. It has led
to hundreds of PM Kaushal Kendras being set up across the country and increase in
the capacity of the ITI ecosystem. Due to these concerted efforts,  more than five
crore youth have been skilled in the last five years. Referring to  the portal launched
recently for mapping the skilled employees and employers, he stated that this would
help the skilled workers, including the migrant workers who have returned to their
homes, to access jobs easily and the employers to contact skilled employees at the
click of a mouse. He emphasized that the skills of migrant workers would also help
in changing the local economy.

He described skills as a gift which we can give to ourselves and added that skills are
timeless, unique, a treasure trove and a means by which one can not only become



employable but also help in leading a satisfying life. He said that a natural attraction
to acquire new skills provides new energy and encouragement in one’s life. Skills
are not only a means to a livelihood but also a reason to feel lively and energetic in
our daily routine.

The Prime Minster also brought out the distinction between ‘knowledge’ and ‘skills’
in his address. He illustrated this with an example – that knowing how a cycle runs
is ‘knowledge’ while actually being able to ride a cycle was a ‘skill’. It is important
for the youth to realize the difference between the two and their different contexts
and  implications.  With  an  example  from  carpentry,  he  explained  the  nuances
between skilling, reskilling and upskilling.

He  further  highlighted  the  potential  of  the  country  to  capitalize  on  the  skilling
opportunities available in the country. He gave the example of the healthcare sector
where Indian skilled manpower can supplement the global demand. He stressed the
need to map this demand and align Indian standards with those of other countries.
Similarly,  he suggested that the Indian youth with a long maritime tradition can
contribute as expert sailors to merchant navies across the world due to the growing
demand in this sector.

The World Youth Skills  Day,  which is  celebrated every year on 15th of July,  was
celebrated  in  virtual  mode  this  year.  Minister  of  Skill  Development  &
Entrepreneurship,  Dr.  Mahendra  Nath  Pandey,  Minister  of  State  of  Skill
Development & Entrepreneurship,  Shri  R.K.Singh, and Group Chairman, Larsen &
Toubro Ltd., Shri A.M.Naik addressed the conclave. All stakeholders of the system,
including the extensive  network of  trainees  going into lakhs,  participated  in  the
conclave.
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