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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

English   |  Français  |   2021 بقلم: موظفي المفوضیة  |  29 أبریل/ نیسان

منذ عام 2013، یعیش سمیح في مخیم الزعتري لالجئین الذي یعج بالحركة والواقع في شمال األردن، وذلك بعدما
اضطر لمغادرة منزلھ في مدینة درعا – الواقعة على بعد ساعة بالسیارة شماالً عبر الحدود - ھرباً من الصراع القائم في

سوریا منذ 10 سنوات.

المخیم الذي یستضیف الیوم 80 ألف الجئ سوري ھو المكان الذي التقى فیھ بزوجتھ، وقد أنجبا قبل عامین طفلھما األول.
ارتباط سمیح بالمخیم وشعوره باالنتماء للمجتمع دفعاه لیصبح متطوعاً في مجال الصحة لدى منظمة إنقاذ الطفولة، وھي

أحد شركاء المفوضیة المعنیین بالصحة في الزعتري.

عندما بدأ عملھ التطوعي ألول مرة، أخذ بزیارة العائالت في الحي الذي یقطنھ، لیخبرھم عن كیفیة الوصول إلى الخدمات
الصحیة ویشرح لھم فوائد تطعیم أطفالھم ضد األمراض الشائعة. لكن بعد تفشي فیروس كورونا العام الماضي، ازدادت

أھمیة الدور الذي یلعبھ سمیح والتزامھ بھ.

وأوضح قائالً: ”قبل فیروس كورونا، كان دوري كمتطوع في مجال الصحة المجتمعیة في مخیم الزعتري مثل أي وظیفة
عادیة أخرى. لكن وظیفتي اآلن تعني شیئاً محدداً حیث تشعر أن ھناك وضعاً ملحاً. فقد یكون الحصول على لقاح فیروس

كورونا مسألة حیاة أو موت“.

في األردن ولبنان، متطوعون من الالجئین یساعدون بنشر
الوعي حول ضرورة تلقي اللقاح

وفر اللقاح طریقاً للخروج من العزلة بالنسبة للعدید من الالجئین األكبر سناً.
الالجئ السوري سمیح، المتطوع في مجال العمل الصحي، في صورة لھ خارج مركز للتطعیم في مخیم الزعتري لالجئین في األردن. 
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كان األردن، الذي یستضیف حالیاً أكثر من 750 ألف الجئ مسجل، بما في ذلك 665 ألفاً من سوریا المجاورة، من أوائل
دول العالم التي أدرجت الالجئین في برنامج التطعیم الوطني ضد فیروس كورونا والبدء في تحصینھم ضد الفیروس.

یتم تحدید أولویة اللقاح من قبل وزارة الصحة، بناًء على عوامل الخطورة، بما في ذلك العمر واألمراض المزمنة والمھن،
مثل العاملین في المجال الصحي. ومنذ انطالق الحملة في منتصف ینایر، تلقى اللقاح ما یقرب من 5,000 الجئ سوري
یعیشون في المخیمین الرئیسیین في الزعتري واألزرق، إضافة إلى 13,000 شخص من المقیمین المسجلین في المنصة

اإللكترونیة للحكومة وینتظرون الحصول على موعد.

وتتوافق ھذه األرقام إلى حد كبیر مع االتجاھات الوطنیة األوسع نطاقاً، وتعد الزیادة التدریجیة في معدالت التطعیم خطوة
إیجابیة نحو مكافحة الفیروس. في الوقت نفسھ، تستھدف حمالت توعویة أخرى الالجئین في المناطق الحضریة لتشجیعھم

على الحصول على اللقاح، مع التركیز على توخي الحذر من المعلومات المضللة على وسائل التواصل االجتماعي حول
اآلثار الجانبیة المحتملة.

”تشعر أن ھناك وضعاً ملحاً“
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یقول سمیح إن جانباً كبیراً من عملھ اشتمل على مواجھة المعلومات الخاطئة المتداولة على شبكات التواصل االجتماعي:
”الناس ھنا خائفون بشكل عام من اللقاح. ھناك الكثیر من الشائعات والمخاوف بشأن اآلثار الجانبیة. وظیفتي ھي تزویدھم

بالمعلومات الصحیحة. أود أن أقول أنھ بمجرد أن أتحدث مع الناس، یقرر أغلبھم التسجیل للحصول على اللقاح. التحدث
یعتبر من األمور الضروریة“.

تعكس جھود سمیح وزمالئھ المتطوعین ھدف أسبوع التحصین العالمي لھذا العام، والذي یمتد من 24 إلى 30 أبریل،
ویھدف إلى تعزیز الثقة في اللقاحات والحفاظ على مستوى تقبلھا أو زیادتھ تحت شعار ”اللقاحات تقربنا“.

ومع تزاید عدد األشخاص الذین یتم تطعیمھم، یفخر سمیح بحقیقة التأثیر اإلیجابي لعملھ. كما أنھ یشعر أن بعض المخاوف
التي سادت المخیم خالل المرحلة المبكرة من الوباء بدأت تتالشى، ویقول: ”كل ما نریده ھو العودة للحیاة الطبیعیة. وقد
تحسنت األمور مع تلقي المزید من األشخاص للقاح، وال سیما أنھ تم اآلن تطعیم الكثیر من كبار السن في المخیم. نحن

محظوظون جداً ألنھ بإمكاننا تلقي اللقاح ھنا في مخیم الزعتري ویعامل الالجئون مثل أي شخص آخر“.

اقرأ أیضاً: متى سیحصل الالجئون على لقاح فیروس كورونا؟

في لبنان، تم تنفیذ مبادرات مماثلة لتشجیع 7,000 الجئ في البالد تبلغ أعمارھم 75 عاماً فما فوق على التسجیل للحصول
على اللقاح، حیث أنھم من بین أوائل األشخاص المؤھلین للحصول على التطعیم بموجب خطة التنفیذ الوطنیة التي وضعتھا

وزارة الصحة العامة في البالد، والتي تغطي كافة شرائح المجتمع في لبنان، بما في ذلك الالجئین.

زارت فرق من المتطوعین مكونة من الجئین منازل الالجئین األكبر سناً للتحدث معھم حول فوائد التطعیم ولمساعدتھم
على التسجیل على موقع الحكومة اإللكتروني. وقد استكمل مركز االتصال التابع للمفوضیة في البالد جھود التوعیة، وھو

ما یضمن االتصال بجمیع الالجئین الذین تبلغ أعمارھم 75 عاماً وأكثر بشأن اللقاح.

وكان من بین ھؤالء الالجئ العراقي بولس، البالغ من العمر 75 عاماً، والذي تلقى زیارة من أحد الالجئین المتطوعین لدى
المفوضیة والذي شجعھ على الحصول على اللقاح وساعده في ملء االستمارة عبر اإلنترنت.

وقال بولس: ”كنت متردداً، لكن بعد ذلك حدثت وفیات [من الفیروس] بالقرب منا، لثالثة أشخاص. لذلك تشجعت وقلت
لنفسي إن التطعیم أفضل. بناًء على كل ذلك، قررت الحصول على الحقنة“.

انظر أیضاً: زوجان عراقیان من بین أوائل الالجئین الحاصلین على لقاح فیروس كورونا حول العالم

باإلضافة إلى حمایة الالجئین من الفیروس نفسھ، وفر اللقاح أیضاً طریقاً للخروج من العزلة بالنسبة للعدید من الالجئین
األكبر سناً. كانت الالجئة السوریة أمینة، البالغة من العمر 85 عاماً، تعیش بمفردھا مع ابنھا عبده منذ بدایة الوباء، ولم

تتمكن من رؤیة أوالدھا التسعة اآلخرین والعدید من األحفاد.
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اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

تم االتصال بعبده نیابة عن والدتھ، والتي تعاني من ضعف في السمع، من قبل أحد المتطوعین في مجال التوعیة، والذي
شجعھ على إقناعھا بالحصول على اللقاح. وبعد حصولھا على الجرعة، عادت لتجتمع بأفراد أسرتھا الممتدة.

وقالت دالل حرب، مسؤولة االتصال في مكتب المفوضیة في لبنان: ”بالنسبة إلى أمینة، ال یقتصر اللقاح على حمایة
صحتھا فحسب، بل إن اللقاح فرصة لھا لیلتئم شملھا على نحو آمن مرة أخرى بأسرتھا التي تعتني بھا“.

(تقریر لیلي كارالیل في مخیم الزعتري لالجئین باألردن ودالل حرب في تولین، لبنان)
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”إذا وصل الفیروس إلى المخیم، فسوف یكون األمر
كارثیاً“
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من إیبوال إلى فیروس كورونا: قصة الجئة سابقة ومسؤولة
صحة في المفوضیة
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سؤال وجواب: الوصول إلى الخدمات الصحیة ھو الحل
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