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یقع مخیم أشتي في إقلیم كردستان العراق، على بعد حوالي 150 میالً شرق مدینة أربیل، عاصمة االقلیم، على
مقربة من الحدود مع إیران. تم بناء المخیم لكي یستوعب 1000عائلة نازحة في نھایة المطاف.

وصل فریق صحي جّوال، بدعم من الیونیسف، إلى مخیم أشتي. یحمل الفریق على أكتافھم صنادیق لقاح مبردة.
وفي داخل ھذه الصنادیق لقاحات مھمة وضروریة لحمایة األطفال والحفاظ على صحتھم، والتأكد من عدم ترك أي

طفل وراء الركب.

التقى الفریق بسعید، وھو أب لخمسة أطفال، من بینھم ولدان صغیران. بالنسبة لسعید، یمثل الحصول على ھذه
التطعیمات الروتینیة راحة كبیرة.

يقول سعید: "أريد لكل أطفالي أن يكونوا أصحاء. أريد أن أتأكد من تلقیھم
اللقاحات لیكونوا أقوياء، فھم كل ما أملك في الحیاة."

ھذان الولدان من بین أكثر من ملیون شخص في العراق أضطروا للفرار من منازلھم، وأصبحوا اآلن نازحین،
وحوالي ثلث ھؤالء من األطفال. 
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بدعم من وزارة الصحة العراقیة، تعمل الیونیسف ألجل التأكد من أن ھؤالء األطفال یحصلون على التحصینات
الروتینیة التي یحتاجون إلیھا لضمان صحتھم ونمائھم. ویتضمن ذلك التنبؤ بعدد اللقاحات المطلوبة، وشرائھا، ثم

إدارة التخزین والنقل اآلمن لھذه الجرعات.
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Two of Saeed's sons, Teeba and Asal Saeed, are visited by the mobile
.health team at their home in the Ashti displacement camp
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في مخیم آشتي، یعتني الفریق الصحي الجّوال بالطفلة شھد البالغة من العمر 10 أشھر. شھد مع جدتھا وھي تتلقى
التطعیمات الروتینیة التي تحتاجھا.

 

 
قالت الجدة وھي تحمل شھد بین ذراعیھا: "لدینا في العراق مثل دارج یقول: "أعز من الولد ولد

الولد"

 

لیس من الغریب أن یشعر اولیاء االمور بدرجة من الخوف وعدم الیقین تجاه اللقاحات، لذلك یحتاج العاملون في
مجال الرعایة الصحیة غالبا إلى طمأنتھم بأن اللقاحات موثوقة وآمنة.
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month-old Shahad Mahmood receives her routine immunizations, as-10
.her grandmother holds her
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في مخیم آخر في اقلیم كردستان العراق، حسن شامل، یقع شرق الموصل، التقى الفریق الصحي بعبد هللا، وھو والد
أدھم البالغ من العمر شھرین فقط. في البدایة، كان عبد هللا مترددا بشأن اللقاحات.

یقول عبد هللا: "كنت خائفًا بعض الشيء، لكن كلمات الكادر الطبي شجعتني كثیرا".

لیس طفل عبد هللا وحده ھو من تلقى اللقاحات التي ستساعد في حمایتھ.

یؤكد عبد هللا: "سأتناول لقاح كورونا في نفس الیوم الذي یتلقى فیھ ابني لقاحاتھ".
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وبالعودة إلى مخیم آشتي، یتنقل الفریق الصحي من منزل إلى منزل، ویلتقون بالعائالت داخل منازلھم. یقوم حاملو
اللقاحات بتخزین الجرعات الالزمة لتطعیم األطفال ضد األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات بما في ذلك شلل

األطفال والحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة والسعال الدیكي والدفتیریا والتیتانوس.

وفي أحد المنازل وجدوا مولودة جدیدة مع والدتھا واسمھا فرح. یبلغ عمر فرح  أسبوعا واحدا فقط.
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.Abdullah holds his 2-month-old son Adham
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وفي اسبوعھا االول، تم قیاس وزن فرح، كما خضعت لفحص طبي شامل وحصلت على التطعیمات الروتینیة التي
تحتاجھا كونھا حدیثة الوالدة. وستخضع لفحصین إضافیین في األسابیع المقبلة، وستكون جولتھا التالیة من اللقاحات

مستحقة عندما تبلغ من العمر شھرین.

على الرغم من أن فرح ولدت في مخیم آشتي مع شقیقھا كامیران، إال أن لدیھما ثالثة أشقاء أكبر سنًا نشأوا خارج
المخیم. كانوا ذات یوم یصفون الموصل على أنھا وطنھم، لكنھم أضطروا للفرار في عام 2016 نتیجة النزاع.

غالبا ما یشكل تقدیم خدمات الرعایة الصحیة الروتینیة لمثل ھؤالء األطفال في العراق، الذین نزحوا بسبب النزاع،
تحدیا صعبا. ونتیجة لعدم االستقرار، یُعتقد أن ھناك آالف من األطفال الذین لم یتم تسجیل موالیدھم. وھذا یعني أنھ
في كثیر من الحاالت لم یكن لدیھم الوثائق الالزمة للوصول إلى الخدمات الصحیة األساسیة في السنوات األخیرة،

بما في ذلك التطعیمات. وھذا یعّرضھم لخطر أكبر أال وھو اإلصابة باألمراض التي یمكن الوقایة منھا  والتي یمكن
أن تكون قاتلة إذا لم یتم الوصول إلیھم.

.Newborn Farah is weighed by the mobile health team at her home
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تعمل الیونیسف مع شركائھا بال كلل للوصول إلى ھؤالء األطفال الذین لم تكن سنواتھم األولى مستقرة بسبب
النزاع، وغالبا ما تكون مشفوعة بالصدمات والخوف.

بالنسبة لوالد فرح البالغة من العمر أسبوعا واحدا وأشقائھا األربعة كذلك، فإن المكان الذي یعتبرونھ وطنھم في
الوقت الحالي، والذي یمكنھم فیھ الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة للحفاظ على صحة أطفالھ، ھو أمر ال یقدر

بثمن.

یقول أبو فرح: "لقد عشنا أیاما رھیبة، حروبا، صراعات، ونزوح. أرید أن أرى أطفالي یعیشون في سالم. لقد رأى
أطفالي الموت مرات عدیدة. إنھم اآلن بأمان ھنا ".

في العقد الماضي، تضاعف عدد الالجئین حول العالم. یشكل األطفال ما یقرب من نصف الالجئین في العالم. نحتفل
بالیوم العالمي لالجئین في وقت تستمر فیھ موجات العنف الجدیدة والصراعات الطویلة األمد في إجبار مالیین

األشخاص على الفرار من دیارھم. أینما أتوا ومھما كانوا، یتمتع جمیع األطفال الالجئین بحقوق متساویة والحق في
البحث عن األمان. إنھم جمیعًا بحاجة إلى دعمنا، وھذا یشمل الحصول على الرعایة الصحیة، من أجل الحمایة

والنمو والتعلم واالزدھار.
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