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نقدم من خالل شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء   يتولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قيادة جهود منظمات األمم المتحدة إلنهاء الظلم والفقر والالمساواة وتغير المناخ.
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 تويوتا لدعم توظيف الشباب والتنمية املستدامة في العراق  و شراكة بين برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تويوتا وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق لدعم توظيف  شهد اليوم    -  2021  ايلول   7أربيل،  

 .املستدامةالشباب وتعزيز تحقيق أهداف التنمية  

 

    تمتد الىالتي  و تركز مذكرة التفاهم  
ً
ثالث سنوات على دعم املجتمعات الهشة واملتضررة من األزمات بما في ذلك النازحين داخليا

 .والعائدين والالجئين واملجتمعات املضيفة

 

من خالل هذه الشراكة، ستوفر تويوتا العراق التدريب الالزم، بما في ذلك التدريب املنهي والتدريب أثناء العمل، تليها فرصة للعمل  

فني السيارات   -تطوير مهارات الشباب وقدراتهم املهنية في ثالثة مجاالت  الفرصة ل  يالتدريب يوفر البرنامج  تويوتا العراق.  شركة  مع  

 .العامةوإدارة املستودعات والعالقات 

 

  التفاهم  مذكرة  تم تصميم  
ً
ل  لدعم أيضا العراق  اجندة  املستدامة    2030عام  لتنفيذ وتعميم  التنمية  على  وأهدافه ضمن خطة 

للشباب والنساء وذوي اإلحتياجات الخاصة في عملية التنمية، بالشراكة مع    الفاعلة، وتعزيز املشاركة  ملحلياملستويين الوطني وا

 .القطاع الخاص

 

يؤكد توقيع مذكرة التفاهم  ":  بهذه املناسبة  زينة علي أحمد، املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق  ةوذكرت السيد

اليوم من جديد التزامنا بدعم الشباب العراقي واملجتمعات الهشة األخرى ممن فقدوا، بسبب األزمات املتعددة، بما في ذلك عقود 

 مهمة للتوظيف املستدام طويل األجل. كما أنه يمثل خطوة حاسمة إلى األمام لتحقيق  كورونامن الصراع وتأثير جائحة  
ً
، فرصا

لتمكين الشباب وبناء عراق دائم  مستمرة ودعم   ة شراكمن    بها ملا يجمعنا   تويوتا . نحن ممتنون للغاية لشركة 2030العراق    جندة أ

 ينعم بالسالم واالزدهار" 

 

هذا جزء من مشاركتنا في نشاط أهداف التنمية املستدامة "يوتاكا ايزاكي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا العراق:  السيد  وقال  

حد مسؤولياتنا االجتماعية، ليس فقط ملشاركة خبراتنا وتقنياتنا مع شباب العراق حتى يتمكنوا من الحصول على فرص متكافئة  أو 

 إلضافة املزيد من مجاالت التعاون خدمة للمجتمع العراقي"
ً
 للتوظيف، ولكن أيضا

 

رنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق وضمن مشروع  تمت صياغة مذكرة التفاهم هذه في إطار برنامج دعم االستقرار التابع لب

 االستجابة لألزمات وتعزيز القدرة على الصمود في العراق. 
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