إعــالن
يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،من خالل مشروع "تقوية القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي" الممول من
اإلتحاد األوروبي ،بتوسعة الشراكة مع شركة تويوتا ليبيا ش.م.ح ل تزويد دفعة إضافية من الشباب الليبي بتدريب مهني
مدته ثالثة أشهر حول صيانة السيارات ،ومهارات الكمبيوتر ومواضيع أخرى ذات صلة.
تهدف هذه الشراكة إلى المساعدة في الحد من إرتفاع مستوى البطالة بين أوساط الخريجين الجدد ،والعمل على تعزيز
فرص الحصول على وظائف الئقة.
بدعم مشترك من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركة تويوتا ليبيا ش.م.ح ،يتم اآلن إتاحة المجال لدفعة جديدة متكونة
من  40شخص ،لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وذلك من أجل تعزيز فرصهم للحصول على وظائف.
التدريب والذي يعطي إهتماما خاصا بالنازحين داخليا ،قد بدأ الجزء األول منه في شهر أكتوبر  2019بعدد  20متدرب،
بينما ستبدأ المرحلة الثانية من التدريب في أواخر شهر يناير  .2020لذا ،ندعوا من تنطبق عليهم المعايير التالية بالتقدم
للتدريب القادم والذي سيكون محدودا لعدد  20متدرب فقط.
فيما يلي معايير االختيار األولية للمستفيدين:
•
•
•
•
•
•
•
•

أن يكون المترشح حامل للجنسية الليبية (أو المقيمين حاملي إقامة رسمية و إثبات شخصية)
أن يكون المترشح من الخريجين الجدد للمعاهد التقنية العالية.
رسالة توصية من المعهد.
شهادة صحية تثبت عدم االصابة بأمراض خطيرة
أال يتجاوز  25سنة.
امكانية الحضور لمركز التدريب في مصراته لمدة  3أشهر.
إجادة اللغة العربية قراءةً وكتابة.
شهادة خلو من السوابق.

مالحظات إضافية
• يتم تشجيع األشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر من األوضاع الراهنة في ليبيا (كالنازحين داخليا على سبيل المثال)
• سيتم األخذ بعين اإلعتبار المتقدمين الذين يعانون من أوضاع إقتصادية صعبة
• التقدم للتدريب مفتوح للجميع من مختلف المناطق الجغرافية في ليبيا ،وتحديدا للذين يعتقدون بأن هذا التدريب سيحدث
لهم أثر إيجابي في حياتهم

البرنامج
سيقوم البرنامج بدعم المشاركين في التدريب باألمور التالية:

-

اإلقامة والغذاء
المواصالت من والى مركز التدريب
زي ومصاريف معيشة
تأمين ضد الحوادث

سيشتمل التدريب على مهارات صيانة السيارات ،اللغة اإلنجليزية ،الكمبيوتر ،إعداد التقارير.
لجنة التقييم:
ستقوم مجموعة من خبراء شركة تويوتا ليبيا ش.م.ح وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتقييم الطلبات  ،الختيار الـ20
مشارك الجدد في البرنامج التدريبي  ،والذي سيبدأ أواخر شهر يناير .ستجري تويوتا ليبيا ش.م.ح ،بمشاركة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي مقابالت مع المتقدمين المؤهلين والذين انطبقت عليهم الشروط في طرابلس بعد إنتهاء موعد
التقدم لطلبات القبول.
مالحظة :في ظروف خاصة  ،يمكن إجراء المقابالت عبر االنترنت.
معيار التقييم:
يقوم المتقدمين للتدريب بإرسال نسخ عن المستندات المذكورة أعاله والتي تثبت تطابق معايير اإلختيار مع رسالة
توضح الدافعية (الحافز) للتقدم لهذا البرنامج
وسيتم التقييم بناء على المعايير التالية:
-

اكتمال تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة
رسالة توصية
رسالة توضح الحافز والدافعية للتدريب

شروط أخرى:
يحتفظ منظمو التدريب بالحق في تغيير تفاصيل هذه االختصاصات  ،وتعديل النتائج واألطر الزمنية وطرائق التسليم
المطلوبة لتناسب الغرض .سيتم إطالع المشاركين على التغيير من خالل المواقع التي يتم فيها اإلعالن عن هذه القواعد.
ال يغطي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو تويوتا ليبيا أي نفقات قد يتكبدها المتقدم فيما يتعلق بالمشاركة في التنافس
على التدريب.
بريد تويوتا اإللكتروني:
يرجى من المعنيين بالتدريب أن يقوموا بارسال طلباتهم على البريد األكتروني التالي ،علما بأن آخر موعد للتقدم هو
الثالثاء الموافق dyt@toyotalibya.ly :2019-12-31
ولمزيد من االستفسار ،نرجوا التواصل مع السيد محمود غميم على الرقم 0917153853

