
 
 

 
 

: "ال ي مفتاح التغلب عىل الجائحة ويجب علينا الحذر من انتشار المعلومات المضللة هو    مطعومبكلمات هديل الزعب 
 حولنا" 

 
جهود  هيئة   ضمت للمرأة  المتحدة  معاألمم  بالنسبة    األممية  الوكاالت  ها  االتجاه"  ي 

ثنائ  "اتصال  مبادرة  لتنفيذ 
، مساعدة ميدانية، هي واحدة من  مجتمعي لعىل مستوى ا ١٩-لمطاعيم كوفيد ي ي األردن. هديل الزعب 

 
 ة/ موظف ٤٠ف

يك عملن عىل محاربة المعلومات المضللة وتوسيع نطاق التواصل المجتمعي عىل أرض  تالذين  من    ة/ ومستفيد  ة/ وشر
ي حوار فعال عن المطعوم. الواقع باإلضاف

 
اك النساء المستضعفات ف  ة إىل إشر

 
 

 
ي للالجئي   هيئة مساعدة ميدانية مع  -هديل الزعب      مخيم الزعتر

  تقع ف 
  واحة المرأة والفتاة البر

 . والالجئات  األمم المتحدة للمرأة ف 

 
  مطلع"
   ف 

وس كورونا هاب الجميع هذا الوباء المجهول. لم نعرف ما تفش  نتوقع باألخص خالل اإلغالقات حي   بدأ  فت 
  ا  ٣٠٠الناس بالعمل عن بعد. دعمت أكتر من  

 كعاملة ف 
ً
  مخيمات الالجئي   لصفوف  امرأة مستضعفة أسبوعيا

 األمامية ف 
الوالالجئات  ئ إجراءات  تزايد عب  األ   غلق. الحظت  النساء عامة وعىل  نقل  و   خاصة  مهات عىل  قلق مستمر من    

كنت ف 
وس. العدوى إىل الن  ساء أو أن أصاب أنا بالفت 

 
  
ددة من  ٢٠٢١فقط ف  شعرت بنوع من الراحة عندما أعلنت الحكومة أن المطاعيم ستصبح متاحة. رغم ذلك، كنت متر

  البداية.  
 تناول المطعوم ف 

 



  ذاك الوقت فبدأت بالقراءة والبحث عن الموضوع. قررت أخذ 
بعد    حاللقا   كان هناك الكثت  من المعلومات المضللة ف 

سق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة حيث  المنحضوري جلسة نظمتها منظمة الصحة العالمية ومكتب 
ح طبيب الحقائق العلمية.   ش 

 
  أن أسجلها  

  آخذه طلبت مب 
  أخذ اللقاح ألنها سمعت أنه يؤثر عىل حمضها النووي لكن عندما رأتب 

  ف 
لم ترغب والدتر

أ المنصة. شجعت    
  والمستفيدف 

التسجيل عت     ات شتر   
الدعم ف  تقديم  لهم ومن خالل    مثال 

بكوت  اللقاح  أخذ  عىل 
نت.    اإلنتر

 
أن   شعرت  االتجاه    

ثناتئ االتصال  تدريب  إنهاء  الوصول  بعد  عىل  القدرة  لدي  الصحيحة    ت لألدواأصبحت  والمصادر 
ة الحرجة. بدأت بنش  معلوما   تلك الفتر

وس واللقاح إىل النساء المسجالت  لمحاربة األخبار الكاذبة ف  ت موثوقة عن الفت 
  مخيمات الالجئي   

  مراكز الواحة لألمم المتحدة للمرأة ف 
وري وجود  والالجئات  ف  عت  مجموعات الوتساب. كان من الض 

اضية نا  لمشاركة المعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة. هذا باإلضافة إىل مواد التوعية الخاصة ب  آمنة  مساحة افتر
 ومبادرة وزارة الصحة إلك وفيد. 

 
  أخدمهن: 

مفتاح التغلب عىل   مطعوم هو آخر نتناوله. ال مطعوممثل أي  ١٩-كوفيد  مطعومكما أقول عادة للنساء اللواتر
 الجائحة ويجب علينا الحذر من انتشار المعلومات المضللة حولنا."

 


