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 2022شباط/فبرایر    –   أوكسفام   من منظمة   دراسة        
 

 الرعایة   وخدمات  اللقاحات   إلى  العادل  الوصول  إلى  الحاجة  أوغندا   في  أوكسفام  منظمة  تدرك 
 توفر   ضمان  إنّ .  اللجوء  ات /وطالبو  ات/الالجئون  فیھم   بمن  -  للجمیع   معقولة  بأسعار  الصحیة 
 الجائحة   مكافحة  في  األھمیة  بالغ  أمر  ھو  إلیھا  ات /الالجئین  وصول  وإمكانیة  كورونا  لقاحات 

 في   ات/الالجئون  یواجھھا  التي  عوائقال  ومعالجة  تحدید  المھم   من  وبالتالي،.  أوغندا  في
 . اللقاحات على الحصول

 
 

 2022 فبرایر/طشبا أوكسفام، لمنظمة محفوظة الملكیة حقوق

  من   بدعم  أوغندا  أوكسفام  منظمة  أعدتھا  وقد.  غرینر  وشارلوت  كیغوزي  عباس  ھذه  دراسةال  ھذه   كتب
  إلیزابیث   كّل من  بمساعدة  أوكسفام  منظمة  وتقرّ .  أوغندا  في  ات/الالجئون  یقودھا  التي  المنظمات  شبكة
  سلسلة   من  جزء  وھي.  الورقة  ھذه  إنتاج  في  مبوكاني  لوكیندو  وجیري  نتونغا  ودورا  نشیمیریمانا  وبیال  دینغ
 .اإلنسانیة والسیاسات التنمیة قضایا بشأن العام النقاش إلثراء المكتوبة األوراق من

     إلى  إلكتروني  برید  إرسال   یُرجى  الورقة،   ھذه  أثارتھا  التي  القضایا  عن   المعلومات  من  لمزید
abbas.kigozi@oxfam.org 

جمیع حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھذا المنشور، ولكن یمكن استخدام نّصھ مجانًا ألھداف المناصرة 
بشرط ذكر المصدر بالتفصیل. ویطلب صاحب حقوق الملكیّة وتنظیم الحمالت والتعلم والبحث العلمي  

الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات بھدف تقییم األثر. أّما في ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف 
أخرى أو إعادة استخدام ھذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمتھ أو أقلمتھ فال بّد من الحصول على  

 . policyandpractice@oxfam.org.uk. ب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیًا:إذن وقد یتوجّ 

 .إّن المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر

أوكسفام    منّظمة  لصالح  بریطانیا  أوكسفام  منّظمة  شباط/فبرایر  نشرتھ  في  الرقم    2022أوغندا  تحت 
     .ISBN 978-1-78748-864-9 :المتسلسل

DOI: 10.21201/2022.6849. 
 Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 

  منظمة   وھي  العنف،  ضحایا  والنساء  األطفال  أمل  منظمة  وعمالء  ات/موظفي  تلقیح:  الغالف  صورة
 والنساء   األطفال  أمل  منظمة/نتاھیرا  بولینغو  جون. (كمباال  في  ساباغابو،  ماكیندي  في  ات/الالجئون  یقودھا
 ).العنف ضحایا
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 مقّدمة  . 1
 وبما. وسریع عادل بشكل اللقاحات على مكان، كل في الجمیع، یحصل أن ھو كورونا جائحة من للخروج الوحید السبیل إنّ 
  إدراج كورونا لجائحة لبالدا مكافحة تشمل أن  بمكان األھمیة فمن الجئ، ملیون 1.5 من أكثر تستضیف أوغندا أنّ 

 . التلقیح تحمال في ات/الالجئین

 ات/الالجئین معظم تلقیح  دون حال  الذي اللقاح،األمر جرعات في نقًصا 2021 عام  شھد البلدان، من للعدید وبالنسبة
  مبادرة خالل من اللقاحات   إمدادات بزیادة بوعد 2022 عام بدأ أوغندا،  وفي. سواء حد على المضیفة والمجتمعات

  كاف نحو على السكان جمیع إلى تصل وبطریقة بفاعلیة اللقاحات ھذه تقدیم كیفیة في النظر  المھم من ولذلك،. كوفاكس
 .ومنصف

  على  الحصول   دون تحول التي الرئیسیة العوائق من عدًدا وتحّدد ات،/ الالجئین لتلقیح أوغندا جھود في الورقة ھذه تبحث
 :سیما وال اللقاح،

  األمامیة الخطوط في الصحیین ات/العاملین واستبعاد ،اللجوء  بطاقة إبراز إلى الحاجة  مثل( اإلداریة العوائق •
 ؛)لالجئین/ات

 اللقاحات؛  مراكز إلى  الوصول  في واالجتماعیة والمالیة المادیة التحدیات •
 لتقدیم التبرید لسلسلة التحتیة والبنیة الصحیة للرعایة القائمة التحتیة البنیة إلى االفتقار  ذلك في بما اللوجستیة، العوائق •

 اللقاحات؛
   ؛ات/الالجئین عاتوم بمج واالتصال المعلومات نقص •
 . اللقاح تلقي فيالالجئن/ات   ترّدد •

 : ذلك  في بما ،عوائقال ھذه على التغلب كیفیة بشأن بتوصیات الورقة وتختتم
 لتلقیح؛ ا من أجل الھویة متطلبات لجھة مرونة أكثر متطلبات إدخال •
 أو/و ات،/الالجئین  سكن مكان في أو المتنقلة التلقیح حمالت خالل من ات،/نیالالجئ وجود مكان في اللقاحات توفیر •

 اللقاحات؛  توفیر على ات/الالجئین مخیمات من القریبة الصحیة المراكز  قدرة ضمان
 كثب عن  العملو  وسببھ؛ اللقاح على الحصول كیفیة عن یفھمونھا، بلغات ات/لالجئین موجھة توعیة حمالت تنظیم •

  . التلقیح حمالت نجاح لضمان  والنساء المحلي المجتمع وقادة ات/الالجئین بقیادة والمنظمات المدني المجتمع مع
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 أوغندا   في   كورونا   لقاح    . 2
  مارس/آذار 10 في تقریبًا، واحد  عام وبعد   2020.1 مارس/آذار  21 في كورونا بفیروس إصابة  حالة  ل أوّ  أوغندا سجلت
  864,000 - اللقاحات من  شحنة أول تلقت أن  بعد لإلحالة، الوطني موالغو مستشفى في تلقیح حملة أوغندا أطلقت ،2021
 .كوفاكس مبادرة من - أسترازینیكا لقاح  من جرعة

 : باستھداف الحملة بدأت
 ؛ )شخص 150,000( الدعم  ات/وموظفي الصحیة الرعایة  مجال في ات/العاملین •
  ؛)شخص  250,000( األمن  أفراد •
 ). شخص 550,000( ات/التربویین ات/والموظفین ات/المعلمین •

  عن  فضًال  ،)شخص ملیون 3.3( اعامً   50  عن أعمارھم  تزید الذین واألشخاص األساسیة، الخدمات ال عمّ  ذلك وأعقب 
  البالد لكن  ا،عامً  18 عن عمره یزید شخص أليّ  متاح لقیحالتأّما اآلن ف.  2الكامنة األمراض بعض من یعانون الذین الشباب

 . سكانھا لقیحت أجل  من تكافح تزال ال

  33.5 من أكثركان  كورونا، لقاح من جرعة ملیون 36 من یقرب ما أوغندا تلقت ،2022 فبرایر/شباط من واعتباًرا
  الجرعات لبعض االفتراضي العمر قصر  ذلك في بما - العوامل من لمجموعة ونتیجة. 3 كوفاكس مبادرة عبر منھا ملیون

  ملیون 14.92 حوالي  أعطي فقد - اللقاح تلقي بطء عن فضًال  تسلیمھا، قبل صالحیتھا انتھاء إلى یؤدي ما بھا تبرعالمُ 
  أقلّ  ولم یُلقح بالكامل سوى اللقاح، من أولى جرعة أوغندا في  األشخاص من % 27 من یقرب  ما وتلقى. 4فقط لقاح  جرعة

   . 5% 5 من

 ات/ ن ی الالجئ   تلقیح   . 2.1
) ة(الجئ ملیون 1.5 من أكثر  البلد ھذا یستضیف إذ   العالم، في الالجئین مجموعات  أكبر من واحدة أوغندا فيیوجد 

  الكونغو وجمھوریة السودان جنوب في والعنف الحرب سیّما ال إقلیمیة، عوامل عدة إلى ذلك ویرجع.  6لجوء) ة(وطالب
 . المنطقة في سیاسي استقرار وعدم اقتصادیة أزمة من  بھما یرتبط وما الدیمقراطیة،

  في الحقوق توفر سیاسات مع العالم، في وسخاء تقّدًما اللجوء  أنظمة أكثر من واحًدا المتالكھا بأوغندا اإلشادة جرى وقد
  الالجئین قانون ویسمح. األساسیة االجتماعیة الخدمات من وغیرھا الصحیة   والرعایة  الخاصة والملكیة والعمل التعلیم

  على الالجئین حصول مع المضیفة، المجتمعات في ات/الالجئین بإدماج 2010 لعام الالجئین ولوائح 2006 لعام األوغندي
  أنّ  2016 لعام لالجئین المتحدة األمم  قّمة أعلنت الواقع، في. 7ات /المواطنون علیھا یحصل التي العاّمة الخدمات نفس

 .  8بھ یُحتذى نموذج  ھي الالجئین تجاه أوغندا سیاسة

  لجائحة  أوغندا في الوطنیة االستجابة خطط في ات/الالجئون جیُدرَ  ات،/بالالجئین المتعلقة الشاملة سیاساتھا مع  وتماشیًا
 .ات/المواطنین مع متساوٍ  زمني جدول في  اللقاحات  إلى بالوصول لھم ویسمح ضّدھا، والتلقیح كورونا

  - األولویة ذات الفئات ضمن  یندرجون الذین ات/الالجئون كان ، 2021 مارس/آذار في التلقیح   حملة أوغندا أطلقت حینو
  لتلقي مؤھلین - عاًما  50 عن  أعمارھم تزید الذین األشخاص أو  ات/الالجئینأو  الصحیة  الرعایة مجال في ات/العاملین مثل

  مخیمات لتشمل كورونا فیروس ضدّ  التلقیح حمالت نطاق توسیع في أوالً  الحكومة بدأت ، 2021 أیار/مایو وفي. اللقاج
 .9ات/الالجئین

  دون تحول التي عوائقال ولكن اللقاح، لتلقي مؤھلین عاًما 18 عن أعمارھم تزید الذین ات /الالجئین جمیع أصبح واآلن،
 حمالت في ات/الالجئین إدماج ضمانات تحویل لضمان كبرأ  جھود بذل إلى حاجة وثّمة قائمة، تزال ال علیھ  الحصول

 .واقعة حقیقة  إلى كورونا فیروس ضدّ  التلقیح

 2021 نوفمبر /الثاني  تشرین  أوغندا، في  ات/لالجئین كورونا  إحصاءات: 1 الجدول
ات  /نوالجئ

 جرى فحصھم 
 ات /نوالجئ

 مصابون 
ات تلقوا  /نوالجئ حاالت الوفاة  حاالت الشفاء 

 الجرعة األولى 
 

ات تلقوا  /نوالجئ
 الجرعة الثانیة 

 
31,196 3, 347 3,179 52 12,963 3,149 

 .2021 نوفمبر 11 في اإلنساني المجال  في الشركاء مجموعة اجتماع إلى قُّدم لالجئین أوغندا استجابة بشأن لالجئین المتحدة األمم مفوضیة  تحدیث: المصدر
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تشرین   في ،1 الجدول في موضح ھو كما ات،/الالجئین عدد حسب عةالموزّ  المتاحة اإلحصاءات ألحدث ووفقًا
.  بالكامل% 0.21 تلقیح وجرى أولى،  جرعة% 0.86 تلقى أوغندا، في) ة(الجئ ملیون 1.5 بین من 2021 نوفمبرالثاني/

%  8.2 تلقى ،2021 نوفمبر/الثاني تشرین 15 من عتباًرافا -المماثل  الوقت في الوطنیة المتوسطات من بكثیر أقلّ  وھذا
 .   10بالكامل% 1.9 من أقلّ  تلقیح وجرى أولى، جرعة  أوغندا في  السكان من
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  على   ات / الالجئین   حصول   دون   تحول   التي   العوائق  .  3
 اللقاحات 

  قبلتعود لفترة ما  الصحیة الرعایة   على  ات/الالجئین حصول دون  تحول التي الرسمیّة وغیر الرسمیّة العوائق من العدید ثّمة
  في مرئیة غیر القضایا ھذه وتكون. اللقاحات على الحصول دون تحول التي المحّددة العوائق من عدد عن  فضًال  ،11الجائحة 

 أنحاء جمیع في ات/نولالجئا یعاني منھا مماثلة قضایا مالحظة من  الرغم على ،12السیاسات مستوى على األحیان بعض
 .   13العالم 

 .14التلقیح  لىع العادل الحصول تیّسر إجراءات ووضع علیھا، للتغلب تدابیر واعتماد العوائق، ھذه فھم  إلى حاجة وثّمة

 اإلداریة  العوائق .  3.1
 :ات/الالجئین من للعدید یًاتحدّ  وتلقیھا اللقاحات  على  للحصول للتسجیل اإلداریة المتطلبات تشكل أن یمكن

 .  فقط محّددة أیام  في الصحیة   المرافق زیارة المؤھلین  األشخاص إلى یُطلب كان أصًال، اللقاح جرعات ندرة بسبب •

 ال الذین  األشخاص ذلك ویستثني. التلقیح لتلقي معھم  وءاللج بطاقة إحضار تا/المؤھلین ات/الالجئین جمیع على یجب •
 من العائق ھذا من التخفیف األوغندیة  الحكومة حاولت. بطاقة یحملون

 منھا بدالً  بالحصول الھویة ھذه یملكون ال  الذین ات/لالجئین السماح خالل
  قد  العملیة ھذه أنّ   من الرغم على  الوزراء، رئیس مكتب من خطاب على
 . مرھقة  إداریة عملیة تكون

  بطاقة إلصدار استمارة ملء ات/الالجئین على یجب الھویة، تقدیم عند •
 باللغة التلقیح وبطاقة التسجیل نموذج یُكتب. اللقاح بتلقي تسمح تلقیح

 . اللغة ھذه یفھمون ال الذین ات/لالجئین مشاكل یسبب قد ما اإلنجلیزیة،

  تمییزیة ممارسات عنھم صدر قد  الصحیة الرعایة مجال في ات/العاملین بعض بأنّ  ات/الالجئین ات/ممثلي من عدد  أفاد  وقد
  من ات/الالجئین طرد عن   قصص  ثّمة كان التلقیح، حملة وطول. الرسمیة السیاسات لتوجیھات خالفًا ات،/الالجئین ضدّ 

   . صالحة لجوء بطاقات یحملون أنّھم من الرغم  على  العامة الصحة مرافق

  مارس/آذار في كورونا فیروس ضدّ  التلقیح بدأتقد  أوغندا أنّ  مویني جان الرواندي الالجئ  علم عندما  المثال، سبیل على
ا صحیًا  مركًزا مسرًعا قصد ،2021   الذین  أولئك فقط یلقحون إنھم لي  قیل المركز، إلى  تُ لوص عندما.  " 15كمباال في عام�
  ،" األوغندیین للمواطنین مخّصص اللقاح إنّ  لي  قالوا بي، الخاصة الالجئ بطاقة أحضرت عندماو. ھویة بطاقات یحملون
 لجھل نتیجة أو متعّمدة  تمییز أعمال الممارسات ھذه كانت وسواء .لیري إیفلین المستقلة للصحفیة جان أفاد حسبما

 . السرعة وجھ على  لھا  التصدي من  بدّ  فال الرسمیة، بالسیاسة الصحیة الرعایة  مجال في ات/العاملین

 المادیة  العوائق   . 3.2
 واإلقلیمیة الوطنیة اإلحالة مستشفیات ذلك في بما إجماًال، العاّمة الصّحة مرافق في بأوغندا كورونا لقاحات تُقّدم

  الثالث المستوى من الصحیة والمراكز) المقاطعة مستوى على ( الرابع المستوى من الصحیة والمراكز العامة والمستشفیات
 المتعلقة المعلومات أنّ  إال. 17مقاطعة 136  في للتلقیح موقعًا 840 من یقرب ما وثّمة.  16)الفرعیة المقاطعة مستوى على(

 مراكز  فیھا توجد ال مخیمات في یعیشون الذین أولئك وخاصة ات،/الالجئین لجمیع بالضرورة متاحة لیست التلقیح بمواقع
 .كورونا لقاحات تقّدم صحیة

  ینغا مركزيّ  مثل صحیّة مرافق المنفذون الشركاء أنشأ حیث الالجئین، مخیمات بعض في  اللقاحات لتوفیر جھود ذلتبُ  وقد
  إلى ات/الالجئین من العدید اضطر ذلك، ومع. التوالي  على ورینو، إمفیبي مخیمي في الثالث المستوى من الصحیّین وأوسیا
 ).المقاطعة مستوى على( الرابع أو)  الفرعیة المقاطعة مستوى على( الثالث المستوى من  صحي  مركز أقرب إلى  الذھاب

 - الوثائق متطلبات من التخلّص یجب" 
 . " ھویة اتبطاقالجمیع  یملك ال

 مقاطعة ات،/الالجئین بقیادة منظمة -
 أدجوماني
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  إلى األقرب الثالث المستوى من الصحي المركز یوفر ال الحظ، ولسوء
 ات/الالجئین معظم على یجب لذلك اللقاحات، جمیع الالجئین مخیمات
  غالبیة ویقصد. 18كیلومتًرا 30و 5 بین تتراوح لمسافة االنتقال

 وسائل تكون ما وعادة األقدام؛ على  سیًرا المرافق ھذه ات/الالجئین
  للقلّة بالنسبة أو الدراجات، ركوب ھي المتاحة الوحیدة األخرى النقل
 وتشكل. باألجرة للنقل الناریة الدّراجات التكالیف تحمل تستطیع التي
  أو عملھم  عن  بعیًدا ات/الالجئون یمضیھ الذي الوقت أو/و النقل كلفة

 .19ات/الالجئین من للعدید بالنسبة الثمنباھظ  كبیًرا مادیًا عبئًا كاھلھم  على  الواقعة  الرعایة مسؤولیات

  ال وقد الوقت، ضیق لجھة  مشكلة الرجال من أكثر یواجھن  اللواتي النساء، أمام أكبر عائقًا ھذه النقل مشاكل تسبّب أن ویمكن
 تقدیم مواقع إلى  الوصول وإمكانیة المسافة تكون أن یمكنكما . ھنإقامت مناطق أو منازلھن خارج بأمان االنتقال یستطعن
  خاص بشكل عرضة أیًضا یكونون ما غالبًا الذین السن، وكبار اإلعاقة أصحاب ات/النازحین أمام أكبر عوائق اللقاحات
 .بكورونا لإلصابة

 العوائق اللوجستیة.  3.3
  في ات/الالجئین لممثلي أوكسفام منظمة أجرتھ استبیان خلص
 ات/لمواطنینل مجاني اللقاح أن یدركون معظمھم أنّ  20أوغندا 

 الحكومیة  البرامج تواجھ ولكن. على حّد سواء ات/والالجئین
  كورونا لقاحات تقدیم في تحّدیات الحكومیة غیر والمنظمات

 . النائیةالمواقع و  الالجئین مخیمات في  وتخزینھا

  المحّددة  للظروف نظًرا تحّدیات یواجھ اللقاح تسلیم أنّ  أوكسفام منظمة المقاطعة في  ةمسؤول تأخبر المثال، سبیل علىف
  جرعتین، لتلقي المتلقین/ات مع التنسیق إلى الحاجة عن  فضًال  ،)بارد في مكان التخزین مثل( الجرعات  على للحفاظ الالزمة

 تقدیم تعقید زیادة إلى الصحیة للرعایة التحتیة البنیة  إلى االفتقار یؤدي أن یمكن كما. اللقاحات من العدید كما ھو الحال مع
 . بفاعلیة اللقاحات تقدیم لضمان المجاالت ھذه في كبیرة استثمارات   إلى حاجة وثّمة. جوءالل مخیمات في  بفاعلیة اللقاحات

 والتوعیة  المعلومات   نقص .  3.4
 بشأن المناسب  الوقت فيوالواردة  بھا  والموثوق الدقیقة المعلومات تُعدّ 

 أھمیّةفھم  لتعزیز ضروریة وتوافرھا  وسالمتھا كورونا لقاحات فعالیة
 ستھدفتي تال  التوعیة في نقص ثّمة كان ولكن. 21بھ  والثقة وقبولھ اللقاح

 ال ات/الالجئین  من العدید یزال ال لذلك، ونتیجة. أوغندا في ات/الالجئین
 المعلومات وانتشرت التلقیح، على  یحصلون لماذا أو كیف یعرفون
 . المحلیة المجتمعات من العدید  في الخاطئة

  كورونا فیروس عن المعلومات إلیصال الرئیسیة  الوسیلة ھي التوعیة وأنشطة العامة الصّحة وحمالت اإلعالم وسائل كانت
  والتلفزیون اإلذاعة عبر  الرسائل نقل على  كبیر حدّ  إلى وشركاؤھا الحكومة واعتمدت. أوغندا في المحلیة المجتمعات إلى

 إلى ات/الالجئین استبعدت الحكومة اعتمدتھا التي  العامة الصّحة حمالت أنّ  إال .التلقیح تلقي على السكان لتشجیع واإلنترنت
 : بسبب وذلك كبیر، حدّ 

 ال الذین  ات/الالجئین  من للعدید المستخدمة االتصال قنوات  عدم إتاحة •
 . اإلنترنت  أو التلفزیون أو الرادیو خدمات إلى  الوصول یستطیعون

 يوھ  أوغندا، في المحلیة اللغات أو اإلنجلیزیة باللغة الرسائلتقدیم  •
ا فھًما ( یفھمھا ال تالغ  . ات/الالجئین من العدید) تام�

  التي الحمالت مثل مكثفة تكن لم وبالتالي الجائحة، فرضتھا التي القیود بسبب نفسھا العامة التوعیة حمالت لتعطّ  •
  والسلّ  والحصبة األطفال شلل أي( أوغندا  في منھا الوقایة یمكن التي شھرة األكثر الستة األمراض بشأن أجریت

 التموینیة البطاقة]  على الممنوحة األموال"[ 
  تعیدك لن ولكنھا الصحي  المركز إلى ستوصلك

 ".أبًدا
 أدجوماني  مقاطعة الالجئون، یقودھا منظمة -

 

  نر لم لكننا ات،/لالجئین متاحة لقاحات  ثّمة  إنّ  یُقال
 " اللقاح؟ أین" السؤال، نواجھ لذلك ... ذلك من الكثیر

 أوغندا  في الالجئون، یقودھا منظمة -

  أو الجانبیة، اآلثار عن  أحد یخبرنا لم
 ."اللقاحات عمل كیفیة

 كیكوب  مقاطعة ،(ة)الجئ  -

  إّنھ مني، أكبر مسنّ   رجل  وھو  الغرفة، في  زمیلي قال "
  اللقاح  یُقّدم حیث  المكان یقع. اللقاح  على  الحصول یرید

 ". بوجوده علم على  حتى یكن لم  لكنّھ -  مباشرة بجوارنا
 كیكوب  بمقاطعة  الالجئین،  ممثل -
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 ).والكزاز الدیكي والسعال والدفتیریا

 . التلقیح عن بمعلومات ات/الالجئین الستھداف اخصیصً  مصّممة وطنیة إعالمیة حمالت غیاب •

 غیر  والمنظمات ات،/الجئون یقودھا  التي المنظمات بعض أدارت قدل
. ات/لالجئین مصغرة توعیة مشاریع والوطنیة، المحلیة الحكومیة

 المجتمعات ھذه احتیاجات لتقییم أفضل بوضع المنظمات ھذه تتمتعو
. ثقافیًا المناسبة  والطرق المحلیة باللغات بالتوعیة واالضطالع المحلیة،

 المستكملة المعلومات حیث من حكومي دعم  إلى تحتاج أنھا بید
 بفاعلیة المشاریع ھذه لتنفیذ التقنیة والموارد والمالیة والتدریب

  فاعلة جھات ات/الالجئین مع یعملون الذین الوطني دون المستوى على الصحیة الرعایة  مجال في ات/العاملون یُعتبر كما
  تدریبًا الصحیة الرعایة مجال في ات/العاملین جمیع یتلق لم ذلك، ومع. 22كورونا فیروس عن المعلومات نشر في حیویة
  مجال في الحكومیین ات/العاملین بعض یدرك ال الواقع، في.  ات/لالجئین الالزمة المعلومات لتوفیر الحكومة من كافیًا

  إلى  یفتقرون الذین تا/الالجئون  یعتمد ما غالبًاو ).3.1 القسم أنظروا( التلقیح  في الحقّ   ات/لالجئین أنّ  الصحیة  الرعایة
 إال أنّ  ا،منطقیً  نھًجا النھج ھذا یبدو  حین  وفي. اللقاح تلقوا الذین أقرانھم منالتي یتلقونھا  معلوماتال على كافیة  معلومات

 - للقاح نتیجة تظھر التي) طفیفة تكون ما عادة( الجانبیة اآلثار  في المبالغة  إلى - الحظ لسوء - أّدى ما غالبًاالشفھي  الكالم
 .الخاطئة المعلومات النتشار مساحة توفر أن ویمكن

 اللقاح   تلقي   في   الترّدد   3.5
 الشكوك إثارة في المضللة، المعلومات عن  فضًال   الناقصة، المعرفة ساھمت لقد
  .اللقاح تلقي في  ھمترّدد إلى  أّدى ما أوغندا، في ات/الالجئین مجموعات بین

  المتأخر القبول من النظر، وجھات من مجموعة اللقاح تلقي في الترّدد ویشمل
  في  للتردد المحددة األشكال فھم المھم من وبالتالي للقاح، الصریح   الرفض إلى

 .    23محّدد  سیاق أي في وراءه الكامنة واألسباب اللقاح تلقي

  التي الفوائد  أو التلقیح فاعلیة مدى تماًما  ات/الالجئین من العدید یقّدر وال
 حتى االنتظار في رغبوا لكنھم للتلقیح، معارضین یكونوا لم أوكسفام منظمة قابلتھم الذین ات/الالجئین فبعض. یوفرھا
.  متناقضة معلومات یتلقون أنھم شعروا ألنھم الطویل، المدى  على آثاره  عن المزید ایعرفوحتى   أو أكبر أولویة أنھ یشعروا

  عن  ات/الالجئین بعض أعرب  المثال، سبیل فعلى - دالتردّ  بمشاعر أیًضا  صلة ذا اللقاحات من معین نوع یكون أن یمكن
 ".أخرى دول رفضتھا"  التي اللقاحات لتلقي مرتاحین یكونوا لن أنھم

 إذا للتمییز سیتعرضون أو اللقاح على  للحصول  مؤھلین غیر أنھم  ات/الالجئین اعتقاد إلى التوعیة  نقص یؤّدي أن یمكنكما 
  في نمًوا البلدان أقلّ  من أوغندا نكونل نظًرا أنّھ مفاده تصّور عن ات/الالجئین بعض أعرب المثال، سبیل فعلى. ذلك طلبوا
 األوغندیین للمواطنین  متاحة ولقاحات أموال  أي  في األولویة ىفستعطَ  العالم،
  لصالح متحیّزین یكونون قد  اللقاح تقدیم في  ات/المشاركین وأنّ  أوًال،

 . ات/الالجئین حساب على ات/األوغندیین ات/المواطنین

  أنّھا یعتبرون إذ كورونا، لقاحات عن سلبیة أكثر تصّور ات/الالجئین بعض لدى
  أوغندا في االجتماعي التواصل  وسائل غصّ وت. صحتھم  على خطًرا تشكل

  نوع وھو أسترازینیكا، بلقاح یتعلق ما في  ةخاصّ  - للتلقیح المناھضة بالرسائل
  اللقاح بأن االدعاءات ذلك في بما االجتماعي، التواصل وسائل على الجانبیة اآلثار  عن اآلراء وتنتشر. المتاح السائد اللقاح
  موت"  مثل خرافات عن ھؤالء أبلغ ات/الالجئین مع أوكسفام منظمة أجرتھا مقابالت وفي .الوفاة أو المستشفى دخول یسبب
 ال سیّما المقیمین فيو ،ات/الالجئین على الصعب من  یكون وقد. " كورونا للقاح تلقیھم من عامین  غضون في الناس

  یوفر تواصل وجود  لعدم نظًرا مزیفة أو صحیحة االجتماعي التواصل وسائل قصص كانت إذا ما التمییز المخیّمات،
 .اللقاح عن رسمیة معلومات

 عن اإلبالغ  جرى المثال، سبیل علىف. االجتماعي بالنوع خاصة اللقاح مخاطر عن الخاطئة المعلومات تكون ما غالبًاو
 بأنّ  خرافات كما انتشرت. النیل غرب منطقة في النساء لدى اإلجھاض أو العقم تسبب كورونا لقاحات  أنّ  مفادھا خرافات

  معالجة أجل  من ھادفة  إعالمیة حمالت خالل من الخرافات ھذه معالجة وینبغي .الرجال لدى الجنسي العجز سیسبب اللقاح
 .اللقاحات تلقي في  الترّدد

  إلى  یدخل اللقاح  یتلقى من كلّ  أنّ  ھي تجربتي"
 حیاتي تعریض یمكنني ال  لذلك المستشفى،

 ".  اللقاح بسبب  المستشفى دخول بفعل للخطر 
 كیكوب  مقاطعة ، ) ة(الجئ –

، تقول  طقة غرب النیل الفرعیة في أوغندافي من "
فیروس كورونا یمكن أن   الشائعات إن التلقیح ضدّ 

یؤدي إلى اإلجھاض غیر اإلرادي/ فقدان الحمل  
 ."وفقدان الخصوبة بین النساء

 قائد مقاطعة في مقاطعة أروا  -

  بعض من خاطئة   ومعلومات سلبي  حدیث  ثّمة  كان" 
 التي الملقحین  غیر الصحة مجال في  ات/العاملین

  ".التلقیح على  الحصول عن السكان تثبط
  المعنیة الدولیة الحكومیة غیر المنظمات) ة(ممثل  -

 أروا  مقاطعة بالصحة، 
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 . التوصیات4
 : یلي بما تقوم أن أوغندا لحكومة ینبغي ،3 الفصل في  المفّصلة عوائقال على للتغلب

 :مرونة أكثر لقیحللت الھویة متطلبات جعل

 بعض على عبئًا الوزراء رئیس مكتب من خطاب على   الحصول أو اللجوء ھویة بطاقة إحضار شرط یكون أن یمكن •
 وإذا. بطبیعتھا محدودة تكون أن ینبغي أو  التلقیح أجل  من الھویة شروط فرض عدم  اإلمكان قدر وینبغي. ات/الالجئین

  وثائق یحملون ال الذین واألشخاص ات/لالجئین بالنسبة للتحقیق قابلیة أكثر المتطلبات جعل ینبغي ممكنًا، ذلك یكن لم
  مكتب منو المحلیة السلطات من للتلقیح ھویة وثائق أو  إذن  على بالحصول السماح طریق عن مثًال  وذلك ثبوتیة،
 .24الوزراء رئیس

 :ات/الالجئین متناول في التلقیح جعل 

. الالجئین مخیمات  من القریبة  ةالعامّ  المرافق بعض في ات/الفوریین ات/المترجمین لتوفیر نظام إنشاء الحكومة على •
  المحتملة، الجانبیة وآثاره اللقاح وكذلك اإلداریة، المتطلبات شرح ات/الفوریین ات/المترجمین لھؤالء ویمكن

 . ات/لالجئین

  اللوجستیة العوائق یعالج أن ذلك شأن ومن. إقامتھم أماكن  في ات/الالجئین لتلقیح جھوًدا تبذل أن الصحة لوزارة ینبغي •
  على  أسئلة بطرح ات/لالجئین سیسمح كما. الطوابیر في الوقت بعض وقضاء التلقیح مواقع إلى االنتقال عن  الناجمة
 .مخاوف أي من للتخفیف اللقاح عن الصحیة الرعایة  مجال في ات/العاملین

 فیروس ضدّ   التلقیح على الحصول إمكانیة تمییز دون من ات/الالجئین لجمیع توفر أن الصحة  وزارة یجب على •
  في األوغندیین ات/العاملین إلحاطة إعالمیة حمالت  الحكومة تنظم أن الضروري ومن. فنِص ومُ  آمن بشكل كورونا
 . اللقاحات لتلقي ات/الالجئین بأھلیة الصحیة الرعایة  مجال

 :ات/الالجئین مع دفاھال التواصل

 ترجمة اآلخرین التنمیة وشركاء الالجئین لشؤون المتحدة  لألمم السامیة المفوضیة وعلى  الحكومة على جبی •
   .فھمھا أوغندا  في ات/لالجئین یمكن لغات إلى كورونا  بلقاحات المتعلقة الرسائل

 تشمل أن ویمكن. أمنھا ىومد اللقاحات توافر بشأن اإلعالمیة الحمالت في تنّوًعا أكثر اتصال وسائل اعتمادینبغي  •
 وتدریب الدینیة؛ المنظمات مع والعمل ات؛ /الالجئین مساكن في أو المتنقلة التوعیة حمالت الحمالت ھذه

  مع أفضل بشكل للتفاعل األمامیة الخطوط في الحكومیة غیر المنظمات/الحكومة/ الصحیة الرعایة ات/موظفي
  أقلّ   ھم الذین  السّن، لكبار التوعیة خیارات استكشاف التحدید  وجھ على الحكومة على یجب كما. ات/الالجئین
 .  االجتماعي  التواصل وسائل عبر المعلومات على للحصول عرضة 

  تلقیح حمالت لتقدیم الجھود  بذل الالجئین لشؤون المتحدة  لألمم السامیة المفوضیة وعلى  الحكومة على یجب •
 للحكومات وینبغي. 25فاعل  بشكل ات/الالجئین  إلى  والوصول الثقة لبناء المحلي، المجتمع مستوى على مستھدفة

  والفرق ات،/الالجئون  یقودھا التي والمنظمات الالجئین، وقادة المدني، المجتمع منظمات مع بالتعاون تعمل أن
 كورونا، كورونا فیروس وضع عن  ُمحّدثة  بمعلومات تزویدھم ذلك یشمل أنكما یجب . 26القرویة   الصحیة

   . الدعم أشكال من ذلك وغیر والتمویل،  ،)الحواسیب مثل(  ونشرھا المعلومات  لمعالجة الالزمة والمعدات

 الفئات إلى  تصل ھادفة إجراءات  اتخاذ في تنظر أن للحكومة ینبغي اللقاحات، ونشر التوعیة خطط تصمیم عند •
   . اإلعاقة ذوو واألشخاص السن وكبار النساء ذلك في بما إضافیة، عوائق تواجھ قد  التي  ات/الالجئین من الضعیفة

 : وتنفیذھا التلقیح استراتیجیات تخطیط في المعنیة المحلیة المجتمعات إشراك 

  رعایة  لجان  ذلك في بما( ات/والالجئین المحلیة المجتمعات قادة إشراك یجب اللقاحات، نشر جھود تنجح لكي •
 النساء، تقودھا التي والمنظمات ات/الالجئون یقودھا التي والمنظمات الدینیین، والزعماء ،)ات/الالجئین

  تشرك أن للحكومة وینبغي.  27والوطني  المحلي الصعیدین على مجدیة مشاركة المحلیة الحكومیة غیر والمنظمات
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 الھویة تحدید في  المصلحة  أصحاب من واسعة مجموعة
   .التلقیح  تلقي في الرغبة لتعزیز اللقاحات وتوزیع والتوعیة

 واالعتراف للقاحات التخطیط في النساء  أصوات إشراك •
 النازحة المجتمعات في النساء  بھ تضطلع الذي المھمّ  بالدور

 رعایة كمقّدمات ذلك في بما  اللقاحات، حمالت نجاح ضمانل
  .األمامیة الخطوط في الصحیة الرعایة مجال في وعامالت

 للقاحات، االستجابات فاعلیة لتعزیز كورونا بجائحة المعنیة واللجان والھیئات العمل  فرق في النساء إشراك یجب •
 أیًضا المھمّ   ومن. علاف بشكل تنوعھن بكلّ  والفتیات النساء وصول  دون تحول التي العوائق ومعالجة وتحدید

  والذین - ودعمھم ات/النظامیین وغیر ات/النظامیین شبھ ةالصحّ   مجال في ات/العاملین  وسالمة بدور االعتراف
  المرضى خدمة في أساسیة ألنھا كورونا، لقاح طرح استراتیجیات من كجزء - النساء من منھم% 70 أن یُقّدر

    .  28التسلیم  من األخیر المرحلة خالل

  ھو   المحلیة  المجتمعات   إلى   الخروج   إنّ " 
  في   الجمیع  مساعدة   ضمان   من   حاسم   جزء 
  لبناء  أیًضا   ولكن   الفیروس،  انتشار   وقف
 ". اللقاحات  على الطلب  وتعزیز الثقة

 في التلقیح مسؤولة  كیساكي،  آنیت الدكتورة -
 أوغندا   في العالمیة  الصحة منظمة
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   .ذلك خالف على صّ یُنَ لم ما  2022 فبرایر/شباط  12 في الروابط  لجمیع زیارة آخر كانت
 الھوامش 
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 exercise-vaccination-19-covid-phase-first-launches 
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 ) 2022 فبرایر /شباط

 ) 2022 فبرایر /شباط  14 تاریخ لغایة البیانات(  /https://www.health.go.ug/covid  كورونا جائحة األوغندیة  ةالصحّ   وزارة 4
  فبرایر /شباط  14 تاریخ لغایة البیانات( . https://ourworldindata.org/coronavirus/country/uganda كورونا لجائحة  القطري الموجز : أوغندا . بیانات في عالمنا 5

2022 ( 
  .https://data2.unhcr.org/en/country/uga .لالجئین لالستجابة الشاملة أوغندا  بوابة. الالجئین لشؤون  المتحدة لألمم السامیة المفوضیة 6

  .https://www.refworld.org/pdfid/4b7baba52.pdf.  29 ةالمادّ ). أوغندا( 2006 لعام الالجئین قانون 7

 .وإدارتھم الالجئین حمایة في  أوغندا مساھمة: الدراسة  ملّخص ). 2017. (اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 8
20or%20cohttps://data2.unhcr.org/en/documents/download/64687#:~:text=Uganda%20is%20praised%20for%20its,ethnicity%

.untry%20of%20origin 
https://www.voanews.com/a/covid-19-. أمریكا صوت. ات /الالجئین لتلقیح أوغندا جھود المضللة  المعلومات سحابة).  2021 مایو،/أیار 19. (أثوماني. ـھ 9

05985.htmlrefugees/62-vaccinate-effort-ugandas-clouds-pandemic_misinformation 

تشرین   51 تاریخ لغایة البیانات( . https://ourworldindata.org/coronavirus/country/uganda كورونا لجائحة  القطري الموجز: أوغندا . ناتبیا في عالمنا  10
 ) 2021 برمفنو/الثاني

.  ات/للمھاجرین كورونا لقاحات إلى  الفاعل  للوصول رؤیة:  المرئیة غیر  النظرة). 2021. (األحمر والھالل  األحمر الصلیب  لجمعیات الدولي  االتحاد 11
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.September%202021.pdf-19%20Response-https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Global%20COVID 

 https://policy-. أوكسفام منظمة. ات/لالجئین كورونا لقاحات إلىات /النازحین من وغیرھم  ات /الالجئین وصول  مانض: ات/الالجئین لجمیع لقاح ). 2021. (غرینر. س 13
 621312/-refugee-for-svaccine-19-covid-to-access-ensuring-refugees-for-vaccine-peoples-practice.oxfam.org/resources/a 

  .ات/للمھاجرین كورونا لقاحات إلى  الفاعل  للوصول رؤیة:  المرئیة غیر  النظرة). 2021. (األحمر والھالل  األحمر الصلیب  لجمعیات الدولي  االتحاد 14
.https://www.ifrc.org/media/49011 

1566hkhl والتحصین للقاحات العالمي التحالف. أوغندا في كورونا فیروس ضدّ   التلقیح حملة تشملھم  الذین ات/الالجئون). 2021 أغسطس،/آب  3. (لیري .  إي. 
drive-vaccine-19-covid-ugandas-included-https://www.gavi.org/vaccineswork/refugees 

16 .%20final.%20pdf.pdf-%20general%20-%20FAQs%20-19%20vaccine%20-https://www.unicef.org/uganda/media/9691/file/COVID  

 .by-sites-vaccination-19-https://www.health.go.ug/cause/covid- أوغندا  في  المقاطعة حسب  كورونا فیروس ضّد   التلقیح  مواقع األوغندیة،  ةالصحّ   وزارة 17
uganda/-in-district 

 . 2021 أكتوبر/ األول تشرین في أوكسفام  منظمة قابلتھ محلي لمسؤول  وفقًا 18

  . 2021  أكتوبر/األول  تشرین في  ات/الالجئین لممثلي ات /الالجئون  یقودھا التي المنظمات وشبكة أوغندا  أوكسفام  منظمة أجرتھا الستبیانات وفقًا 19
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.. ات /للمھاجرین كورونا لقاحات إلى الفاعل  للوصول  رؤیة: المرئیة غیر  النظرة). 2021. (األحمر والھالل  األحمر الصلیب لجمعیات الدولي االتحاد  21
.https://www.ifrc.org/media/49011 
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https://www.who.int/immunization/research/forums_and_initiatives/1_RButler_VH_Threat_Child_Health_gvirf16.pdf 

.  الجنسیة عدیمي السكان  في كورونا فیروس  تأثیر ).2021(.الالجئین لشؤون  المتحدة لألمم  السامیة المفوضیة 24
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/60b8d6d84.pdf 

  خالل من  متاح. أوغندا في إلیھا الوصول  یصعب  التي المحلیة المجتمعات في  اللقاحات  على الطلب  زیادة).  2021 أكتوبر/ األول تشرین  29. (  العالمیة  الصّحة منظمة 25
ReliefWeb .communities-reach-dhar-s-uganda-demand-vaccine-https://reliefweb.int/report/uganda/driving   )على للحصول   أنظروا  

   )المربع في االقتباس مصدر 

 الصحیة، البرامج أجل  من المحلیة المجتمعات وحشد ،صحتھا  في تؤثر  التي القرارات  في المشاركة من المحلیة المجتمعات لتمكین قرویة صحیة  فرق األوغندیة الصحة   وزارة أنشأت  26
 . المنازل  مستوى على الصحیة الخدمات تقدیم وتعزیز

. .المھّمشین للسكان كورونا لقاحات عن إرشادات : المجتمعي والتدخل المخاطر عن اإلبالغ). 2021. (المجتمعیة والمشاركة المخاطر عن لإلبالغ الجماعیة الخدمة 27
-opulationsP-Marginalized-for-Vaccines-COVID_19-on-content/uploads/2021/09/Guidance-initiative.org/wp-https://www.ready

20.pdf-09-0212 
 سالمتھن  على یحافظن العالم أنحاء جمیع في األمامیة الخطوط  في  الصحیات العامالت:  التقطناھا  صورة أفضل ). 2021  مارس/آذار   25. ( تیرنیر. ب  و رودریغیز.  وم  جانوك،. إي  28
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https://www.health.go.ug/covid/
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https://www.health.go.ug/cause/covid-19-vaccination-sites-by-district-in-uganda/
https://www.health.go.ug/cause/covid-19-vaccination-sites-by-district-in-uganda/
https://www.ifrc.org/media/49011
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620175/
https://www.who.int/immunization/research/forums_and_initiatives/1_RButler_VH_Threat_Child_Health_gvirf16.pdf
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