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رفعت زیادة، الجىء سوري، أثناء تلقیه لقاح كوفید-19.

لم یعتقد أبًدا رفعت زیادة، الجىء سوري یبلغ من العمر 59 عاًما، أنه سیكون من أوائل الالجئین الذین یتلقون لقاح كوفید-19 في
مصر. بدأت قصة زیادة عندما بدأت مصر في طرح اللقاح على مستوى البالد في وقت سابق من هذا العام، وتم إدراج الالجئین
وطالبي اللجوء المسجلین لدى المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في خطة االستجابة الوطنیة الحكومیة لمحاربة

فیروس كورونا المستجد.

ویقول زیادة: “لم أدرك في البدایة أن عائلتي مؤهلة للتسجیل لتلقي اللقاح باستخدام وثائق هویة المفوضیة، حتى أبلغني أحد األطباء
في كاریتاس، شریك منفذ للمفوضیة في مجال للرعایة الصحیة األولیة إننا مدرجین في خطة الدولة لمحاربة الفیروس”.

تقوم المفوضیة منذ عام 1954 بتسجیل طالبي اللجوء وتحدید وضعهم بناًءا على تفویض من الحكومة المصریة، ولتقنین وضع
الالجئین في البالد یتم استخراج وثائق تثبت هویتهم من قبل المفوضیة وبذلك یمكنهم الوصول إلى مجموعة من الحقوق، بما في

ذلك الحصول على تصاریح اإلقامة والحمایة من اإلعادة القسریة وخدمات صحیة وتعلیمیة أخرى.

“كنت متردًدا في البدایة، لكن بعد أسابیع قلیلة من تعافیي من عدوى كوفید-19 الشدیدة التي أثرت بشكل خطیر على صحتي
وتركتني عاطًال عن العمل لمدة شهر، سجلت نفسي وعائلتي بأكملها أمًال في فرصة لتلقي اللقاح، فال یوجد احتمالیة أن أتعافى من

هذا الفیروس إذا أصبت به مجدًدا،” أوضح زیادة أسباب سعیه للحصول على اللقاح هو وأسرته.
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وقد تم تأكید موعد تلقي زیادة وزوجته في خالل أسابیع، حیث وصلت لهم رسالة هاتفیة وتوجهوا إلى مركز التطعیم في الحي الذي
یقیمون فیه، وفي أقل من 30 دقیقة، تلقى الزوجان أول تطعیم مجاني لهما.

یقول السید بابلو ماتیو، ممثل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لدى جمهوریة مصر العربیة ولدى جامعة الدول
العربیة: “نحن ممتنون للحكومة المصریة على كرمها في إدراج الالجئین وطالبي اللجوء في خطة االستجابة الوطنیة لفیروس

كورونا المستجد، سواء في الرعایة الصحیة أو تلقي اللقاح”.

وُیعتبر زیادة واحد من بین مئات الالجئین وطالبي اللجوء الذین تلقوا اللقاح في جمیع أنحاء مصر، وفًقا لخطة الحكومة إلعطاء
األولویة لكبار السن واألفراد الذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة.

“لقد خلقت جائحة كوفید-19 تحدیات غیر مسبوقة على مستوى العالم وجعلت الالجئین وطالبي اللجوء معرضین للخطر بشكل
خاص. وقد دعت المفوضیة إلى إدراج الالجئین في عملیات طرح اللقاحات الوطنیة في جمیع أنحاء العالم، ألنه لن یصبح العالم
آمن حتى یصبح الجمیع آمًنا، وهذا یعني أهمیة أال نترك أي فرد بال إمكانیة الوصول إلى القاح، بما في ذلك الالجئین وطالبي

اللجوء”، أضاف السید ماتیو.

أتى زیادة إلى مصر وأصبح الجًئا في عام 2013، ومنذ ذلك الوقت وهو یتلقى الدعم الطبي من شركاء المفوضیة وكذلك من
مرافق الرعایة الصحیة العامة، بموجب مذكرة تفاهم موقعة في عام 2016 بین الحكومة المصریة والمفوضیة لضمان إمكانیة

حصول جمیع الالجئین وطالبي اللجوء على الرعایة الصحیة على قدم المساواة مع المواطنین المصریین.

وإلى جانب تلقي الالجئین الخدمات الطبیة على قدم المساواة مع المصریین، فیتم أیًضا تضمین الالجئین وطالبي اللجوءا في
المبادرات الصحیة الوطنیة المختلفة مثل حملة “100 ملیون صحة” التي تهدف إلى اكتشاف والقضاء على التهاب الكبد الوبائي

سي في مصر بحلول عام 2023؛ هذا إلى جانب الحمالت الوطنیة لمكافحة شلل األطفال التي تستهدف األطفال حتى سن
الخامسة؛ ومؤخرًا، انطالق حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحدیثي الوالدة في 1،346 منشأة صحیة في جمیع أنحاء

مصر.

واعتباًرا من سبتمبر 2021، تستضیف مصر أكثر من 265 ألف الجئ وطالب لجوء مسجلین لدى مفوضیة الالجئین من 60
جنسیة مختلفة. ویعتبر معظم الالجئین في مصر من بین الفئات األكثر احتیاجًا، حیث یعاني سبعة من كل 10 الجئین من عدم

القدرة على تلبیة احتیاجاتهم األساسیة. وبالتعاون الفعال مع وزارة الصحة والسكان، تضمن المفوضیة وشركاؤها ومقدمو الرعایة
الصحیة العامة حصول الالجئین وطالبي اللجوء مثل زیادة وغیرهم على المساعدة والدعم الالزمین لتلقي الرعایة الطبیة بتكلفة

رمزیة.

 

 


