
 
 
 

ي  2021 اب 25ميسان،  اكة: بتمويل من االتحاد األوروب  ، س وبالشر ي
وع عمليمع برنامج األمم المتحدة اإلنماب    مشر

ن الخدمات المحلية ميسان الجميلة"  مع المجتمعات والسلطات المحلية.   سويةالعمل ب" عىل تحسي 
 

وع جديد العمل  إطالقأقيم اليوم حفل  وع عىل تعزيز إحياء   عىل ارض مشر تحت رعاية محافظ ميسان. يعمل المشر
ية،   و الحضن

 
 . باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أيضا

 
ن محافظة ميسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنما اكة بي  وع بالشر ي و يتم تنفيذ هذا المشر
ي   منظمةب 

ي العراق فن
أوكسفام فن

ي إطار دعم 
ي العراق  التعافن

ي  قبل  برنامج التنمية المحلية الممول من عب  واالستقرار فن جاء اختيار الموقع   .االتحاد األوروب 
ن أصحاب المصلحة والمجتمع  والمؤسسات المحلية باإلضافة إىل تقييم شامل  المحىلي بعد سلسلة من المشاورات بي 

 ات الملحة لمحافظة ميسان. حدد األولوي
 

اتيجية محافظة ميسان وخططها  " : يوادوقال محافظ ميسان السيد عىلي   اىل سبر
 
وع استنادا تم ترشيح هذا المشر

ي و 
وتأهيل مناطق   وكسفام لتطوير أالسنوية ومن خالل قنوات متنوعة ليتم تنفيذه من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

وع ميسان الجميلة ومنه سيتوسع إىل   ي مشر
ي مدينة العمارة ليكون أول خطوة فن

ذات اهمية خدمية وسياحية وترفيهية فن
ن محافظة ميسان و  وع هو تأكيد جديد عىل أهمية وفاعلية التعاون بي  ي محافظة ميسان. هذا المشر

مناطق أخرى فن
ي العراق

ي فن
.  برنامج األمم المتحدة اإلنماب  ي

ن والمجتمع المدبن  . "وبالتنسيق مع الجهات القطاعية والسكان المحليي 
 

ي العراق
ي فن
نامج األمم المتحدة اإلنماب  يمثل اليوم بداية أعمال  " زينة عىلي أحمد:  ، السيدةوأضافت الممثل المقيم لب 

 
 
ن  ابئةمن معبد الص القريبمن الطريق  إعادة التأهيل الرئيسية لدعم الخطط المحلية لمحافظة ميسان، بدءا .  المندائيي 

ي    عب  يدعم المجتمعات المحلية   ، سيعزز ذلك البيئة السياحية و كجزء من عملية تجميل ميسان
خلق فرص العمل فن

ن عىل الشباب والنساء.  المنشأت كب 
وع، مع البر ي يدعمها المشر

اكته  ل نتقدم بالشكر الجزيلالتر ي عىل شر التحاد األوروب 
ي محافظة ميسان". لتعزيز التنمية المحلي

 ة فن
 

ي العراق السيدة باربرا إيغر: 
ي فن ي دعم االتحاد  "وقالت رئيس تعاون بعثة االتحاد األوروب 

يعتب  حفل اليوم عالمة بارزة فن
ي لمحافظة ميسان. الملكية المحلية لهذا العمل أمر بالغ األهمية، ونحن نقدر التعاون الوثيق ونتطلع إىل إنجاز   األوروب 

 سكان ميسان ". شي    ع لصالح 
 
 

ي المنارصة  مدير وعلق 
:  فن ي العراق ماثيو هيمزىلي

ي هذه  أوكسفام فن
"نحن محظوظون بثقة أهاىلي ميسان بنا ودعمهم لنا فن

وع.   إضافة اىل التجربة، ي سيجلبها المشر
انخراط العديد من السكان فيها والذين سيستفيدون من فرص العمل التر

 عىل ضمان مشاركة 
 
وع. سنعمل ايضا  النساء والشباب وحصولهم عىل الفائدة الكاملة من هذا المشر

وع، ونتطلع   ي العراق عىل هذا المشر
ي فن
 مع مكتب محافظ ميسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 

ً
فنا العمل سوية يشر

ي المستقبل"
 لمشاركة الفوائد مع أهاىلي محافظة ميسان فن

 
 

ة عىل سكان المنطقة وزوارها باإلضافة إىل أكبر من   تأهيلوتشب  التقديرات إىل أن إعادة  الطريق تعود بالفائدة المباشر
ة والمتوسطة. من  أربعمائة شاب وشابة  كات الصغب  وع  يشملو خالل التدريبات عىل إدارة األعمال والشر   هذا المشر

ي ال
ة والمتوسطة. من المستفيدين   بناء و العمال المهرة وغب  المهرة الذين يعملون فن كات الصغب  منح الشر  
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