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 بيان صحافي

الوظائفالعمل نحو تأهيل البنى التحتية الترفيهية وتوفير : مشروع "ميسان الجميلة"  

، ميسان 28 مشروع "ميسان   اإلنمائي المتحدة األمم برنامجأطلق من االتحاد األوروبي،  بتمويل –  2020( كتوبر)أ  تشرين األول 

االقتصادي واالجتماعي   النمو ، ومدته سنتان،مشروع. يدعم الفرص عملالجميلة" الذي يركز على تأهيل البنى التحتية الترفيهية وتوفير 

  دعم  برنامج إطارفي  ،محافظة ميسان ومنظمة أوكسفامع م بالشراكة  ينفذو  الحضري.والتجميل  الثقافي اإلرثتأهيل والسياحة البيئية  عبر

. المحلية التنمية عبر ستقرارهالعراق وا  تعافي  

ممثلون عن السلطات والمجتمعات المحلية وأكاديميون  بحث خالله عقد نقاش مفتوح في ميسان ، ٢٠٢٠تشرين األول )أكتوبر(  ٢٨في 

نشاطات المشروع وأولوياته. ، المنفذة وسواهم من المعنيينالمنظمات و  

إلعادة بناء  من قبل السكان المحليين، سوف نعمل معاً  دؤوب وااللتزامصمود والعمل الالعبر ":  الزم  محافظ ميسان، علي دواي قال 

يسعى المشروع إلى تعزيز دور المرأة والشباب في تشكيل وبناء مستقبل أفضل للجميع. ولهذا نحن   آفاق المستقبل.ميسان وتعزيز إرثنا و

مناطق أخرى". حذونا حذو ت أن جداً ونأمل فخورون    

برنارد  جون  ،بالوكالة العراق لدى االتحاد األوروبي  بعثة الالقائم بأعم"يسّرني جداً أن أشهد إطالق هذا المشروع في ميسان"، قال 

ً غنية جداً  منطقة ميسان" أضاف:  .بولفين سياحية داخل   مواقعمواقع ترفيهية وتحديث  تأهيلتنمية وسط العمارة وسوف توفر  .ثقافياً وبيئيا

لكّن هذا  الظروف المعيشية للمجتمعات خالل هذه الفترة الصعبة جداً. حّسن ت وخصوصاً للشباب والمرأة،  مهارات، فرص عمل والمدينة 

بقيادة المحافظ   توفير مخفزات للقطاع الخاص.القادمة و، للتفكير في الفرص السياحية مستقبلالوبناء شّد العزم  مناسبة مهمة لالمشروع 

طويل  ساهمان على المدى المنطقة المدينة وتنميتها سوف ي حفظ أنا متأكد أّن ، صامدين جداً أهل ميسان ال السيد علي دواي الزم، ومساعدة 

. ". وأتمنى لجميع شركائنا النجاح في هذا المشروع المهملتنمية االجتماعية واالقتصادية ل المحافظة  خطة في  

لدى ميسان ثروة من الموارد الطبيعية  ":  ، إلى أنّ أحمد علي زينة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق،  ة المقيم الممثلةأشارت 

ع توفير  واإلرث الثقافي. بفضل تمويل االتحاد األوروبي وتعاون السلطات المحلية، سوف يساعد مشروع ميسان الجميلة في تسري 

االقتصادي. نتطلع إلى دعم المجتمعات المحلية والقطاع الخاص لصناعة مستقبل هذه المحافظة بشكل  الوظائف والسياحة البيئية والنمو 

". مستدام  

مع السلطات المحلية لتوفير فرص عمل  لنا لنعمل  جيدةهذه فرصة  مدير أوكسفام في العراق، أندرس غونزاليس، أّن: "صّرح بدوره، 

  ةالسياسي  االضطراباتعقود من ب العراق  مرّ  دعم الشركات المحلية. احات العامة وت التجميل الحضري والمسعبر مبادرات سوف تحّسن 

أّن هذه المبادرة سوف تجمع المجتمعات من أنحاء ميسان  مدهشان. كلي ثقة وثباته صمود الشعب العراقي  ، لكنّ ةواالقتصادي  ةواالجتماعي 

ً التحديات ليواجهوا  ميسان الجميلة".  إمكانات للعالم وليظهروا البنى التحتية،   ترهل، من البطالة إلى الفقر ومعا  

وسع  الت مع  النمو السكانيازدياد تزامن  يشكل  تحت خط الفقر.  كبير من سكانها ويعيش عدد ،تعّد ميسان من أفقر محافظات العراق

سوف يركز مشروع "ميسان الجميلة"    ،استمرار ارتفاع معدل البطالة في ظل والقطاعات الخدمية.  متنامياً على مختلف ضغطاً  العمراني

الشركات الصغيرة  مشاريع تحديث في المدينة ودعم ، وذلك عبر التدريب على المهارات وتوفير فرص عمل، تحديداً للشباب والمرأةعلى 

  والمتوسطة وقطاع السياحة. 

يهدف برنامج دعم تعافي العراق واستقراره عبر التنمية المحلية إلى المساهمة في االستقرار والتنمية االجتماعية 

ارة إلدارة محافظات مختقدرات على المستوى المحلي. ويعمل على تطوير  الرشيدةواالقتصادية عبر تحسين الحوكمة 

http://www.iq.undp.org/
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الحكومة المحلية والخدمات العامة بكفاءة. ويعطي البرنامج األولوية للنمو االقتصادي وتوفير فرص عمل، مع التركيز على 

ناطق متأثرة بالنزاع.لى تحسين الظروف المعيشية للعائدين وفي ممشاريع خضراء تشرك المرأة والشباب، إضافة إ  

*** 

https://bit.ly/2FC9LR2   : يمكن تنزيل الوثيقة التعريفية بالبرنامج عبر هذا الرابط 

_#ميسان #نحوالتنميةالمحلية الجميلة   

 

:لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال  
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
 نداء هالل، كبيرة المستشارين لإلعالم والتواصل 

 nidaa.hilal@undp.org :بريد إلكتروني 

  هاتف: 0799 745 751 964+

 
 

  منظمة أوكسفام
 ، مسؤول التواصلأحمد مهدي

 amahdi2@oxfam.org.uk بريد إلكتروني:
 1499 210 750 964+: هاتف

oxfam.org.uk 
  

 بعثة االتحاد األوروبي لدى العراق
العادلي، مسؤول الصحافة واإلعالمالصادق   

Alsadiq.Al-Adilee@eeas.europa.eu  :بريد إلكتروني 

+964 780 928 5377   هاتف:

 eeas.europa.eu/delegations/iraq  

 facebook.com/EUinIraq    

 @euambIraq   

 

### ### ### 

 

ناخ. ونساعد الدول، من خالل العمل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم المتحدة تكافح للقضاء على الظلم المتمثل في الفقر وعدم المساواة وتغير الم

تعرف على المزيد على موقعنا  بلدًا، في إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. 170بشبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في   iq.undp.org أو   

@UNDP 

 

http://www.iq.undp.org/
https://bit.ly/2FC9LR2?fbclid=IwAR1imN5rKwYcfv9kJ4o-zTKyGqHT0uL3pSMzljeQG-U2LHit1xsBp8EKi5g
mailto:nidaa.hilal@undp.org
mailto:amahdi2@oxfam.org.uk
http://www.oxfam.org.uk/
mailto:Alsadiq.Al-Adilee@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/delegations/iraq/index_en.htm
file:///C:/Users/isabela.uribe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J1FND5A0/EUinIraq%3fref=bookmarks
http://www.eeas.europa.eu/delegations/iraq/index_en.htm
https://www.facebook.com/EUinIraq?ref=bookmarks
http://www.twitter.com/euambIraq

