
   ( 19-)كوفيد   في ظل جائحة كورونا  الصراعيساعدون في إعادة بناء مجتمعاتهم المتضررة من بالعراق العائدون في يثرب  

عاًما   31البالغ من العمر  أحمد ماضي نازح في بغداد لمدة أربع سنوات، تعلم محمد ك عيشه أثناء  ---  2020تموز  2يثرب، العراق، 

ضاءة  ال مراوح والوتركيب  ئيةالكهربا والتأسيسات الثانويةوتركيب األسقف  وأعمال الصحيات الصباغةمجال مهارات جديدة في 

 ديكور. الو

  24العمر  عودته إلى مسقط رأسه يثرب ، يعمل محمد اآلن كعامل يومي في مواقع بناء مختلفة ، بينما تبقى زوجته البالغة من بعد

 عاًما في المنزل لرعاية ابنيهما الصغار. 

أسرنا. لقد كنت محظوظاً    وسيلة لعالة وال    فرص عملال توجد  "  قال محمد.   "فيروس كورونا  جائحة بالغ الصعوبة بسبب    الوضع"إن  

تكون هناك المزيد من الفرص وآمل أن لمدة شهر،  فرصة عمل  حصلت علىأعمال البناء هذه، وأشكر هللا على أنني  علمت عن إذ

    . "مثل هذه في المستقبل 

 برنامجبناء حياتهم بمساعدة  بإعادة  العائدون    يقومكيلومتًرا فقط شمال بغداد،    45في بلدة يثرب الريفية بمحافظة صالح الدين على بعد  

     بعد عدة سنوات من الصراع مع داعش.للمستوطنات البشرية )الهابيتات( األمم المتحدة 

شخًصا    56، فقد مكنت أعمال البناء  محليًا  مهرة وغير مهرة بتوظيف عمال    الهابيتات مطالبون  برنامج  ن العاملين معمقاولي الأن    حيث و

ً الحي، معظمهم من العائدين أبناء من     .في اآلونة األخيرة فترة الحظر ، من الحصول على وظائف خالل حديثا

كثير منهم من النازحين والعائدين حديثًا، يكسبون رزقهم في العمل إما في وظائف موسمية أو يومية  الإن غالبية الناس في يثرب، و

عانى القطاع الزراعي في هذه المناطق من عقد من انعدام األمن والصراع وقلة  لقد األنشطة الزراعية.  من المتدنيلتعويض عائدهم 

 ستثمارات في البنية التحتية.  لا

  لبرنامج الهابيتات الذي سمح    الجائحة، األمر في المنطقة من بين األقل في العراق منذ بداية    فيروس كوروناالمسجلة ل  حاالت ال كان عدد  

برنامج األمم المتحدة  اعتمد . الشامل الحظر بمواصلة أعمال البناء الممولة من االتحاد األوروبي وإعادة تأهيل المنازل التي بدأت قبل 

الجسدي لمتر   التباعدبما في ذلك  - قع البناء ا تدابير وقائية صارمة لجميع العاملين والمشرفين في مو هابيتات(نات البشرية )الطللمستو

لكل من  ، وقياس درجة حرارة الجسم  الكماماتلحماية الشخصية مثل  مستلزمات اواحد على األقل في جميع األوقات، وارتداء إلزامي ل

   رر. اليدين بشكل متك وغسل الموقع  يدخل الى 

برنامج  مكن  ، ةرفين يعيشون في األحياء المستهدفالعمال والمهندسين المش وكونتسليم مواد البناء في بداية المشروع عملية  إن"

، في  منزالً  120 لها والتي تشمل إعادة التأهيل المخطط أعمال من اكمال إعادة تأهيل سبعة منازل، وهي الدفعة األولى من  الهابيتات

   الهابيتات.برنامج  السيد عدي لفتة، المهندس المشرف فيقال   ." بضعة أسابيع فقط استغرقوقت قياسي 

السكان العاطلين عن العمل   من  مهرة وغير مهرة من المقاولين توظيف عمال  كان برنامج الهابيتات قد طلب ، تفشي الوباءحتى قبل 

تدعم  بل والمهمة في وقت أقصر فحسب،    تقتصر على إنجازة أنها ناجحة للغاية ألنها ال  في المناطق المستهدفة. أثبتت هذه االستراتيجي 

   المحلية. إن توفير الوظائف والدخل في ذروة الوباء أمر أساسي لدعم المجتمعات الريفية في تعافيها. كسب الرزق أيًضا سبل 

 يملك ولكونه "، مشيًرا إلى أنه في المستقبل الحظرخالل فترة ون ني لم أقع تحت طائلة المزيد من الدي إنني أشعر بالفخر والسعادة أل"

تساعده على أداء وظيفته بشكل  من شأنها أن بالفعل العديد من المهارات، فإنه يرغب في سداد ديونه و شراء األدوات والمعدات التي 

وظيفة ومهارات بناء قوية، فإن محمد على يقين من أنه   هوبامتالك أطفاله.  في الوقت الذي يكبر فيه أفضل وكسب المزيد من المال 

يقول   ". نزوحهمالزراعية، التي احرقت أثناء  ضه ء الصراع والبدء في زراعة أر سوف يتمكن قريباً من إعادة بناء بيته الذي ُدِمر أثنا

 . محمد

الل سلسلة من  هرة وغير المهرة من يثرب من خوظيفة للعمال الم 150 حتى اآلن، ، للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجأنشأ 

منزل،    400  الى شبكة المياه    ومد المنطقة. وشمل ذلك إعادة تأهيل وحدة الطوارئ بالمركز الطبي المحلي،  الخاصة ب  المشاريع المتكاملة

في   الجراءاتميع هذه الري. يتم تنفيذ ج لحدى قنواتالحرب، والتنظيف المستمر  تضررت من جراء وإعادة تأهيل المنازل التي 

،  التنمية المحلية" عبرالعراق  هستقرارإ العراق و تعافي أربع سنوات بعنوان "دعم  مدته  ممول من قبل االتحاد األوربي إطار برنامج

 للمستوطنات البشرية.  األمم المتحدة برنامجوالذي ينفذه برنامج األمم المتحدة النمائي بالشراكة مع 

 


