
 

 

 
 

 
 

 
 

صحافي بيیانن  
 
 

نمائي سرر سووفف تستفيیدد منن شررااكة بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلمئاتت ااأل  
االعررااقق شرركة توويیووتا في مع  

 
 االعررااقق مع شرركة توويیووتا فيااليیوومم في أأرربيیلل ااتفاقيیة ممم االمتحددةة ااإلنمائي بررنامج ااأل عووقّ ـ  ٢۲٠۰١۱٦تمووزز (يیووليیوو) ١۱٧۷أأرربيیلل٬، 
٬، توويیووتا٬، في االعالمماالرراائددةة إإحددىى شرركاتت االسيیاررااتت  االجدديیددةةاالشررااكة ووتجمع  .ووتووفيیرر ووظظائفف لهھمم االناززحيیننمئاتت  لتددرريیبب

ااء االنززااعع نززحوواا جررّ  مليیوونن عررااقي ٣۳.٤كثرر منن على تحسيینن ااألووضاعع االمعيیشيیة أل ووبررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي االذذيي يیعملل
.في االعررااقق وواالشامم" سالميیةاالددوولة ااإل"مع تنظظيیمم   

 
ً  االعررااققـ فرريیقق شرركة توويیووتا قدّدممسووفف يی  بررنامج  يیيیّسرر بيینما٬، ووتصليیحهھا صيیانة االسيیاررااتت على االناززحيینن لمئاتت تددرريیباً مهھنيیا

االشرركاتت في  بيیننلمتددررّ ااتووظظيیفف  ٬،ااإلنمائيبررنامج االتابع لل"ااالستجابة لألززماتت ووبناء االقددررةة على مووااجهھتهھا في االعررااقق"٬، 
.جهھممبعدد تخررّ  االمحليیة  

 
ماليیيینن االعررااقيیيینن  فقدد": االممثلة االمقيیمة لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي وومنّسقة االشؤؤوونن ااإلنسانيیة في االعررااقق٬، ليیزز غررااندديي قالتت

ططررقق االمنن أأفضلل  بيیننلمتددررّ اا تووظظيیففتووفيیرر االتددرريیبب ررفيیع االمستووىى وو فإننّ رريیة ووووظظائفهھمم. لذذاا عمالهھمم االتجامناززلهھمم ووأأ
".رريیادديي بعيینهھ االقططاعع االخاصص مع شرركة رراائددةة فيلذذلكك االتعاوونن وو لمساعددتهھمم٬،  

 
 دديیاررهھھھمملى االعووددةة إإمنن بيینن جميیع االمتددررّ  ننيیتمكّ  ررغبب في أأننن: "سارردداارر حسنناالعررااقق٬، ـ ررئيیسس شرركة توويیووتامنن جهھتهھ٬، قالل 

 ً تقنيیة االسيیاررااتت٬،  ةةفي ددووررسووفف نباشرر . االمهھاررااتت االتي ااكتسبووهھھھا في االتددرريیببعبرر إإعاددةة بناء بيیئة االعملل االمحليیة ددعمم وو قرريیبا
."بيیننللمتددررّ  إإضافيیة فررصص أميیننووت مستقبالً  لكنن نتووقع إإضافة مززيیدد منن االددووررااتت  

 
ً ااألممم االمتحددةة بررنامج االتابع ل"ااالستجابة لألززماتت ووبناء االقددررةة على مووااجهھتهھا في االعررااقق"٬،  رر بررنامجيیووفّ  سرريیعاً  ااإلنمائي٬، ددعما
 "ااالستجابة لألززماتت" بررنامجوويینشطط  تماسكهھا االمجتمعي. دد االتووترر ااالجتماعييیهھددّ محرّرررةة حدديیثاً ووقررىى  ضعيیفة في مددننألسرر االل

 خالللمووقعاً  ٣۳٠۰نشاططهھ إإلى نحوو  ع أأنن يیمتددّ ٬، وويیتووقّ في إإحددىى عشررةة منططقة محرّرررةة في محافظظاتت دديیالى ووصالحح االدديینن وونيینووىى
على مساعددةة ااألسرر عبرر منن أأجلل بناء االقددررةة على مووااجهھة ااألززماتت وواالتعافي منهھا٬، مم كبررنامج قدد ُصمّ وو ااألشهھرر االمقبلة.

االعووددةة ووااسعة االنططاقق.ررحلة ما بعدد االتحرريیرر وومددةة ااألبعادد االمررتبططة في االصموودد في ووجهھ االصددماتت متعددّ   
 
 

صمودداالعرااقق#  
 

 

للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ااالتصالل:  
 

بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي في االعررااقق   
نددااء هھھھاللل٬، مستشاررةة إإعالمم ووتووااصلل  

nidaa.hilal@undp.orgبرريیدد إإلكتررووني:   
3336 447 780 964+هھھھاتفف:   

 



 

 

www.iq.undp.org :مووقع إإلكتررووني  
www.facebook.com/undpiniraq :فيیسبووكك  

www.twitter.com/undpiniraq :توويیترر  
 
 

توويیووتاـ االعررااقق  
ترروويیجعامرر صالح٬، مدديیرر ااإلعالناتت وواال  

iraq.com-press@toyotaبرريیدد إإلكتررووني:   
2444 790 750 964+هھھھاتفف:   

 
 

###  ###  ###  
 

 على وويیحافظ وويیدفع معهھا٬، وواالتكيیف ااألززماتت لموااجهھة قدررتهھا تعزيیز أأجل من االمجتمع مستويیاتت جميیع ووعلى االشعوبب مختلف مع شرااكاتت االمتحدةة ااألمم برنامج يیعقد
 أأمم ووبناء االشعوبب لتمكيین ثاقبة محليیة ووررؤؤيیة عالمي منظورر توفيیر على وونعمل ووإإقليیما٬ً، بلدااً  170 من أأكثر في موجوددوونن نحن.للجميیع االحيیاةة نوعيیة تحسيین بهھدفف االنمو

.صامدةة  
 

 


