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مقدمة:
كشــفت جائحــة كورونــا عمــق األزمــة اإلنســانية التــي يعانــي منهــا الالجئــون الفلســطينيون يف لبنــان 
عمومــاً، واألطفــال خصوصــاً. وأظهــرت املؤشــرات والبيانــات املتوافــرة، قبــل اجلائحــة وخاللهــا، أن ثمــة 
طفولــة متواريــة خلــف أزمــات إنســانية متراكمــة. وإزاء هــذا التدهــور املريــع يف حقــوق األطفــال الالجئــن، 
تبــرز حتديــات هائلــة تواجــه الطفولــة، وال ميكــن التغلــب عليهــا بــذات النمــط التقليــدي الــذي كان متَّبعــاً 

خــالل الفتــرات الســابقة. 

ــرة تقصيــراً كبيــراً إزاء الالجئــن الفلســطينين.  ويف كل أزمــة، يبــدو جليــاً أّن وكالــة األونــروا مقصِّ
ورغــم أن وكالــة األونــروا تقــول إنهــا تعانــي مــن أزمــة ماليــة حــادة، إال أن املســؤولية تبقــى علــى عاتقهــا. 

كذلــك ال ميكــن غــّض الطــرف عــن دور الســلطات اللبنانية يف اســتنزاف البنية املجتمعية واإلنســانية 
لالجئــن الفلســطينين خــالل عقــود مــن الزمــن، مــن خــالل سلســلة مــن القوانــن واإلجــراءات جعلــت حيــاة 
الالجئــن الفلســطينين بائســة إلــى أبعــد احلــدود، وباتــت املخيمــات الفلســطينية بيئــة غيــر صاحلــة للســكن 

باملعنــى املهني. 

وتبحــث الدراســة أيضــاً يف قضايــا إنســانية تتعلــق بحيــاة أطفــال الالجئــن مــن خــالل تســليط 
الضــوء علــى األســباب الكامنــة وراء الوضــع اإلنســاني املتــردي. وتعــرض الدراســة يف محــور خــاص أرقامــاً 
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ــل االنعــكاس  ــم تبحــث يف محــور طوي ــا. ث ــا وخالله ــل كورون ــة مــا قب وإحصــاءات حــول األزمــة االقتصادي
املباشــر جلائحــة كورونــا علــى حيــاة األطفــال الفلســطينين، وال ســيما اجلانــب التعليمي والصحة النفســية. 
وتتحــدث يف هــذا احملــور عــن املســؤوليات املباشــرة املُلقــاة علــى عاتــق وكالــة األونــروا ثــم األهــل. كذلــك 

تســأل الدراســة عــن واقــع األطفــال الفلســطينين مبوجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة.

اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج املقــارن، والبحــث املكتبــي، وكذلــك املقابــالت امليدانيــة، فضــاًل عــن 
اســتخالص الــدروس والِعبــر مــن خــالل برنامــج الدعــم النفســي واالجتماعــي الــذي تنفــذه )شــاهد( حاليــاً 

بدعــم مــن منظمــة اليونيســف. 

وتخلص الدراسة إلى جملة من التوصيات لكل اجلهات املسؤولة.

وتأتــي هــذه الدراســة نتيجــة جهــد مشــترك بــن املؤسســة الفلســطينية حلقــوق اإلنســان )شــاهد( 
وبــن منظمــة األمــل اجلديــد الســويدية.
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أواًل: األزمة االقتصادية املزمنة واألطفال الفلسطينيون يف لبنان )أرقام وإحصاءات(

أخــذ العالــم وعــداً علــى نفســه بــأن يقــوم بــكل مــا بوســعه حلمايــة األطفــال ونشــر حقوقهــم - حقهــم 
يف البقــاء والترعــرع، وحقهــم يف التعليــم والنمــو، وحقهــم يف أن تُســمع أصواتهــم وأن يتمكنــوا مــن حتقيــق 
أقصــى مــا بإمكانهــم1. لكــن منــذ أكثــر مــن ســبعن عامــاً وأطفــال فلســطن يعيشــون حيــاة مليئــة باملعانــاة 
وحرمانهــم أبســط احلقــوق التــي نّصــت عليهــا مختلــف االتفاقيــات الدوليــة، وخاصــًة اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل. 

ــان، منــذ النكبــة عــام 1948، يعيــش الالجئــون الفلســطينيون يف مخيمــات اللجــوء واقعــاً  ففــي لبن
معيشــياً مريــراً يفتقــر إلــى أدنــى مقومــات احليــاة اإلنســانية. فهــم محرومــون حقوَقهــم املدنيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة بســبب القوانــن اللبنانيــة اجلائــرة التــي حتــرم الالجــئ الفلســطيني العمــل والتملــك وغيرهــا، 
ــر  ــازل غي ــع ويف من ــر مدق ــن الفلســطينين يعيشــون يف فق ــن الالجئ ــرى م ــة الكب ــل الفئ ــى جع ــا أدى إل م
صاحلــة للعيــش. وهــذا الواقــع انعكــس علــى األطفــال الذيــن يشــكلون نســبة %37.9 مــن الالجئــن 

الفلســطينين يف لبنــان، بحســب مــا أظهــره التعــداد الســكاني العــام عــام 2017.

هــذه الشــريحة الكبيــرة مــن الالجئــن الفلســطينين تعيــش يف ظــروف قاهــرة حتــّد مــن قدرتهــم 
علــى بنــاء مســتقبلهم وصقــل شــخصياتهم، بــدءاً مــن تدنــي املســتوى املعيشــي لالجئــن الفلســطينين، 
ــام تصــل  ــر الع ــروا أن معــدالت الفق ــة األون ــع الرســمي لوكال ــث أظهــرت املعلومــات املنشــورة يف املوق بحي
ــة إلــى  إلــى حــدود %73 داخــل مخيمــات الالجئــن الفلســطينين يف لبنــان، فيمــا تصــل معــدالت البطال

 2.56%

كذلــك ترتفــع معــدالت انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي )املتوســطة والشــديدة(، حيــث يتمتــع 38% 
مــن فلســطينيي لبنــان باألمــن الغذائــي، فيمــا يعانــي %38 مــن انعــدام األمــن الغذائــي املتوســط، و24% 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي احلــاد. وهنــاك نســبة مقلقــة تبلــغ %27 مــن األطفــال بــن فلســطينيي لبنــان 

يعيشــون يف أســر تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد3.  

وبحســب تقديرات منظمة اليونيســف للطفولة، ترتفع معدالت التســرب بن الطالب الفلســطينين 
يف لبنــان بشــكل اســتثنائي، وترجــع ذلــك إلــى الوضــع االجتماعــي االقتصــادي العــام، وكذلــك إلــى القيــود 

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34730.html :1     انظر موقع اليونيسيف عىل الرابط التايل

2     وكالة القدس لألنباء، األونروا: 65% من الفلسطينيني يف لبنان عاطلون من العمل، ومعدالت الفقر العام تصل إىل 37%، 8102/21/01، انظر الرابط

   .https://goo.gl/8g8Zuq       

3    القدس العريب، تقرير حقوقي: 65 يف املئة معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، وأكرث من 07 يف املئة فقراء، 8102/21/8، انظر الرابط

  .https://goo.gl/9Cc9nt       
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القانونيــة املفروضــة علــى الالجئــن الفلســطينين يف لبنــان، األمــر الــذي ســاهم بزيــادة املتســربن مــن 
املدرســة الذيــن ال يــرون فائــدة يف التعليــم. فكانــت نســبة كبيــرة مــن األطفــال يف ســّن الســابعة مســجلن يف 
املــدارس، أمــا يف ســّن الـــ 16 عامــاً، فــإن نصــف أطفــال الالجئــن الفلســطينين قــد تســربوا مــن املدرســة. 

صــايف التســجيل يف املدرســة االبتدائيــة )11-6 ســنة( هــو %96 وتنخفــض هــذه النســبة إلــى 63% 
يف املدرســة اإلعداديــة )14-12 ســنة(. أمــا يف املرحلــة الثانويــة )17-15 ســنة(، فــإن نســبة التســجيل يف 

املدرســة ال تتعــدى الـــ %40 األمــر الــذي ينــذر باخلطــر4.

إن سياســة احلرمــان التــي متارســها الدولــة اللبنانيــة ضــد الالجئــن الفلســطينين تطــاول مباشــرًة 
األطفــال الفلســطينين جلهــة حقهــم يف الصحــة والتعليــم واللعــب واملســكن الصالــح... كذلــك إن تقليصــات 
األونــروا وعــدم قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا اإلنســانية جتــاه األطفــال أيضــاً جعالهــم عرضــًة لألمــراض 
ــر تعرضــاً  ــح للعيــش اآلدمــي، واألطفــال هــم األكث ــة. إّن املخيمــات الفلســطينية ال تصل واآلفــات االجتماعي

لهــذا احلرمــان.

The Situation of Palestinian Children in The Occupied Palestinian Territory, Jordan, Syria and Lebanon, see the link   4

  .https://www.unicef.org/oPt/PALESTINIAN_SITAN-final.pdf     
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ثانيًا: واقع الطفل الفلسطيني يف ظل جائحة كورونا: 

بــدأ فيــروس كورونــا باالنتشــار منــذ كانــون األول 2019 بــدءاً مــن مدينــة ووهــان الصينيــة، وســرعان 
مــا انتشــر إلــى باقــي دول العالــم كالنــار يف الهشــيم. وبالرغــم مــن كل اإلجــراءات االحترازيــة التــي تتخذهــا 
معظــم دول العالــم للحــّد مــن انتشــاره، إال أن فيــروس كورونــا يســتمر باالنتشــار وبحصــد األرواح، حيــث بلــغ 

عــدد املصابــن أكثــر مــن مليونــن و600 ألــف مصــاب وأكثــر مــن 184 ألــف وفــاة. 

أمــا يف لبنــان، وبحســب وزارة الصحــة، فــإن عــدد اإلصابــات منــذ تاريــخ انتشــار الفيــروس فيــه وهــو 
21/2/2020 وحتــى تاريــخ 7 أيــار 2020، قــد بلــغ 784 إصابــة و25 حالــة وفــاة5.

إّن فيــروس كورونــا ســّبب إغالقــاً عامــاً وإيقــاف مختلــف مناحــي احليــاة، خوفــاً مــن انتشــاره. ففــي 
لبنــان، وبعــد إعــالن التعبئــة العامــة، توقفــت جميــع األعمــال واملــدارس، مــا أدى إلــى تفاقــم األزمــات املعيشــية 
يف لبنــان، خصوصــاً أن لبنــان كان قبــل ذلــك يعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة، وكانــت البــالد تشــهد 
ثــورة ممتــدة منــذ شــهر تشــرين األول. إّن هــذه األزمــات املتتاليــة التــي تعيشــها البــالد انعكســت ســلباً علــى 
ــة، وقــد طاولــت األطفــال،  ــد مــن نســبة الفقــر والبطال ــد مــن معاناتهــم، وتزي الالجئــن الفلســطينين، لتزي
لتزيــد أيضــاً مــن معاناتهــم.  ففــي ظــل هــذه اجلائحــة، توقفــت املــدارس وتقيــدت حركــة النــاس. فكيــف يتلقــى 
هــؤالء األطفــال تعليمهــم؟ وهــل هــذا التعليــم يلبــي احلاجــة املطلوبــة؟ وهــل هــم ملتزمــون التعبئــة العامــة؟ ومــا 

دور األهــل واملجتمــع املدنــي جتاههــم؟ 

5 انظر موقع وزارة الصحة العامة اللبنانية عىل الرابط التايل:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/images/News/Monitoring/covid%20daily%20summary%207-5-2020.jpeg
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

- على صعيد التعليم: 
بعــد إعــالن التعبئــة العامــة وإقفــال املــدارس، اجتهــت املــدارس - ومنهــا األونروا - إلــى التعليم اإللكتروني 
مــن خــالل برامــج مختلفــة. وســواءٌ أكان هنالــك جاهزيــة تقنيــة أم ال، فمعظــم النــاس متفقــون علــى تطبيــق 
التعليــم اإللكترونــي، ولــو جزئيــاً، حتــى ال تتوقــف عمليــة التحصيــل العلمــي. وبالرغــم مــن أن هــذه اآلليــة يف 
التعليــم جديــدة ومفاجئــة لألهــل، حيــث يجــدون أنفســهم أمــام حتــدٍّ جديــد لتقــدمي الدعــم ألبنائهــم إلمتــام 
ــكان  ــات بإم ــراً، وب ــزاً كبي ــدأت تأخــذ حي ــا ب ــا، إال أنه ــة يف تنفيذه ــد يجــد صعوب ــن ق ــم، وخاصــة َم تعليمه
معظمهــم تطبيقهــا والتعامــل معهــا بســهولة. وبالنســبة إلــى مــدى فعاليتهــا، فإنــه بعــد أن تواصلــت مؤسســة 
)شــاهد( مــع عــدد مــن املدرِّســن، كان جوابهــم أن املســتفيدين قــد ال يتخطــون نســبة الـــ %50 مــن عــدد 

الطــالب. ويعــود ذلــك إلــى أســباب عديــدة، منهــا: 

 1. إيجاد بعض األهل صعوبة يف تشغيل البرامج التعليمية. 

 2. بســبب األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة، بعــض العائــالت يوجــد لديهــا هاتــف ذكــي واحــد، وهــو غيــر 
كاٍف ملتابعــة تعليــم جميــع األطفــال املوجوديــن يف املنــزل. 

 3. ضعف جودة اإلنترنت، ما يشكل صعوبة يف املتابعة املباشرة لشرح املواد التعليمية، 
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

ــزاً تربويــاً كبيــراً يف  ومــا قــد يؤثــر ســلباً يف األطفــال، أّن املدرســة ببعدهــا املكانــي واالعتبــاري، تأخــذ حّي
حيــاة األبنــاء، فهــي املــكان الــذي يتعامــل فيــه الطفــل مــع أقــران يشــابهونه يف العمــر واالهتمامــات والثقافــة 
والســلوكيات. وكل هــذه عوامــل مؤثــرة وصانعــة يف شــخصية الطفــل، إضافــة إلــى تعامــل الطفــل مــع املعلــم 

ــر للوصــول إليهــا. كل هــذا يتــرك أثــره يف شــخصية الطفــل6. كمصــدر للمعلومــة أو ميسِّ

كيف ميكن األهل أن يجعلوا عملية التعليم سلسة وجاذبة ألطفالهم: 

- التهيئــة النفســية: حيــث ينظــر الكثيــر مــن األطفــال يف العالــم إلــى فتــرة إغــالق املــدارس علــى أنهــا إجــازة 
للعــب واالســتمتاع، لــذا يجــب التشــديد علــى ضــرورة تهيئــة األطفــال نفســياً، بــأن الدراســة مســتمرة، ولــو 
عــن بعــد، مــن طريــق االلتــزام قــدر املســتطاع بروتــن شــبيه بذلــك الــذي كان متَّبَعــاً أيــام الــدوام املدرســي، 

وإن مــع تخصيــص ســاعات أقــّل للدراســة وجعــل العمليــة ممتعــة قــدر اإلمــكان.

- التهيئــة املاديــة: إذ ال بــد أن يحــاول األهــل، قــدر املســتطاع، توفيــر كل مــا يلــزم للطفــل مــن كتــب وأدوات 
ســاعة جلوســه للدراســة، حيــث إن هــذا األمــر ميّكــن الطفــل مــن احملافظــة علــى تركيــزه، ويقلـّـل مــن تشــّتت 

انتباهــه، ويجعــل احلــدود بــن وقــت اجللــوس للــدرس، ووقــت اللعــب واضحــة.

- تنظيــم وقــت الطفــل واالهتمــام بصحتــه البدنيــة والنفســية، وتخصيــص وقــت للترفيــه وقضــاء وقــت مــع 
العائلــة.7

 انعكاس أزمة كورونا واحلجر املنزلي على الصحة النفسية لألطفال:
ــة  ــة واجتماعي ــرة، اقتصادي ــه ضغوطــاً كبي ــة ب ــا واإلجــراءات املتعلق ــروس كورون ــا شــّكل تفشــي في بينم
ــار، يجــد األطفــال أنفســهم احللقــة األضعــف نفســياً للتعامــل مــع هــذا الوضــع  ــم الكب ــى عال ونفســية، عل
اجلديــد الــذي تغيــر فيــه كل شــيء، أو كاد. ويف مثــل هــذه األوقــات، يلجــأ األطفــال إلــى البالغــن لفهــم مــا 

ــّث الطمأنينــة يف نفوســهم الصغيــرة. يجــري حولهــم وب

ويف ضــوء إصابــة مجتمعــات بأكملهــا بالقلــق، يف ظــل تفشــي فيــروس كورونا، ينعكــس هذا القلق على 
األطفــال الذيــن يختلفــون يف طــرق التعبيــر عــن هــذه املشــاعر، بحســب فئاتهــم العمريــة، وتبعــاً لالختالفــات 

الفرديــة بــن طفــل وآخــر. ومــن األعــراض التــي يتعــرض لهــا األطفــال والتــي يجــب علــى األهــل االنتبــاه لهــا:

https://bit.ly/3cPgfKs :6  انظر موقع الجزيرة عىل الرابط التايل

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52294522 :عىل الرابط لتايل CBB 7  انظر موقع
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

ر أو  - أعــراض مزاجيــة، كأن يصبــح الطفــل أكثــر عصبيــة أو أســرع اســتثارة أو أن يبكــي بــكاًء غيــر مبــرَّ
يغلــب عليــه احلديــث عــن اخلــوف.

- نقص االنتباه وضعف التركيز وسهولة التشّتت.

- تغيــرات ســلوكية واضحــة، كزيــادة احلركــة أو نقصانهــا، كثــرة اجلــدال، انخفــاض الرغبــة يف اللعــب مــع 
األقــران، وزيــادة التعلــق بالوالديــن أو أحدهمــا.

- اضطرابات النوم.

- سمات ُعصابية، مثل قضم األظفار ومّص اإلبهام وغيرهما.

ويف املخيمات الفلسطينية هناك منطان يعيش بهما األطفال خالل احلجر: 

ــام  ــى قي ــة أطفالهــم، وحّثهــم عل ــزل وطمأن ــة داخــل املن النمــط األول: حيــث ينشــر األهــل الطاقــة اإليجابي
النشــاطات اخلارجيــة داخــل املنــزل، مثــل ممارســة الرياضــة واللعــب واالســتيقاظ باكــراً ومشــاركة األهــل يف 



10

األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

األعمــال املنزليــة والدراســة وغيرهــا. وهــؤالء يشــكلون نســبة قليلــة مــن العائــالت داخــل املخيــم.

ــرى بعــض األطفــال يف الشــوارع، وال  ــزم احلجــر، حيــث ن ــي ال تلت ــى العائــالت الت ــي: يعــود إل النمــط الثان
يتمتعــون بالتوعيــة بشــأن فيــروس كورونــا وأهميــة احلجــر املنزلــي، وإن كانــوا يف املنــازل، فإنهــم يقضــون 
معظــم وقتهــم يف مشــاهدة التلفــاز أو اللعــب باجلهــاز اخللــوي، مــا يؤثــر ســلباً يف منوهــم ويحــّد مــن 
ــاب إشــراف األهــل.  ــت، وخصوصــاً يف غي ــن اإلنترن ــم عــادات ســلبية م ــى تعلمه ــؤدي إل ــد ي تطورهــم، وق

ــا:  ــى عــدة أســباب، أهمه ــك إل ويعــود ذل

 1. أن معظــم املنــازل يف املخيمــات صغيــرة جــداً وال تتســع ألفرادهــا، فــال يوجــد مــكان للعــب أو القيــام بــأي 
نشــاطات تعليميــة أو ترفيهيــة. 

 2. احلالــة النفســية لألهــل والقلــق الــذي يعيشــونه نتيجــة األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها لبنــان عمومــاً 
ــون الفلســطينيون خصوصــاً.  والالجئ

 3. احلالــة االقتصاديــة الصعبــة والفقــر املدقــع الــذي تعانــي منــه الكثيــر مــن العائــالت، حيــث ال متّكنهــم 
مــن شــراء مســتلزمات النشــاطات واأللعــاب الهادفــة.
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

ما دور األهل للحّد من قلق األطفال:

تختلــف طــرق التعامــل مــع هــذا القلــق أيضــاً مــن طفــل إلــى آخــر، لكــن بشــكل عــام، تقــّدم منظمــة 
األمم املتحــدة لألمومــة والطفولــة - اليونيســف طرقــاً ميكــن مــن خاللهــا اآلبــاء واألمهــات دعــم أطفالهــم 
للتعامــل مــع مــا ميــرون بــه مــن مشــاعر خــالل هــذه املرحلــة، تشــمل مراقبــة البالغــن لســلوكهم، ومحاولــة 
البقــاء هادئــن قــدر املســتطاع، إضافــة إلــى تشــجيع األطفــال علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم وطمأنتهــم مــن 

خــالل التحــدث إليهــم عــن الفيــروس بهــدوء ورويــة.

وتدعــو املنظمــة البالغــن إلــى محاولــة صــرف نظــر األطفــال عــن مشــاعر القلــق واخلوف، مبمارســة أنشــطة 
محببــة إليهــم، واالســتمرار باحليــاة الطبيعيــة قــدر اإلمــكان للتخفيــف مــن حــدة التغييــرات التــي ميــّر بهــا 

األطفال.8

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52294522 :عىل الرابط التايل CBB 8  انظر موقع
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

اتفاقية حقوق الطفل:

أقــّرت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1989، اتفاقيــة حقــوق 
ــّد اتفاقيــة حقــوق  ــول/ ســبتمبر 1990م. وتَُع ــز التنفيــذ يف الثانــي مــن شــهر أيل ــت حّي الطفــل، التــي دخل
الطفــل الصــك القانونــي الدولــي األول الــذي يلــزم الــدول األطــراف مــن ناحيــة قانونيــة بدمــج السلســلة 
الكاملــة حلقــوق اإلنســان، أي احلقــوق املدنيــة والسياســية، إضافــة إلــى احلقــوق الثقافيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة. وتتضمــن االتفاقيــة 54 مــادة، وبروتوكولــن اختياريــن. وهــي توّضــح بطريقــة ال لَبـْـَس فيهــا 
حقــوق اإلنســان األساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا األطفــال يف أي مــكان ودون متييــز، وهــذه احلقــوق 
هــي: حــق الطفــل يف البقــاء والتطــور والنمــو إلــى أقصــى حــد، واحلمايــة مــن التأثيــرات املضــرة، وســوء 
املعاملــة واالســتغالل، واملشــاركة الكاملــة يف األســرة، ويف احليــاة الثقافيــة واالجتماعيــة. وتتلخــص مبــادئ 
ــل،  ــى للطف ــود مــن أجــل املصلحــة الفضل ــر اجله ــز وتضاف ــة يف: عــدم التميي ــة األساســية األربع االتفاقي

واحلــق يف احليــاة، واحلــق يف البقــاء، واحلــق يف النمــاء؛ وحــق احتــرام رأي الطفــل.9

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50765.html :9   انظر موقع اليونيسيف عىل الرابط التايل
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

رابعًا: توصيات:

إّن املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان )شاهد( تدعو اجلهات املسؤولة إلى ما يأتي: 

األونروا  .1  

تقدمي املساعدات املالية والعينية لالجئن الفلسطينين.  -  

-  توفير املواد املعقمة للعائالت الفلسطينية يف املخيمات.   

ــة مــن  ــة الوقاي إعــداد مــواد لتقــدمي املعلومــات اخلاصــة بأهميــة احلجــر املنزلــي وكيفي  -  
كورونــا. فيــروس 

ــة يف مجــال الدعــم النفســي االجتماعــي، ونشــر رســائل يف هــذا املجــال  تقــدمي الرعاي  -  
 . ل لألطفــا

توفيــر أنشــطة آمنــة ومالئمــة لألطفــال لتشــجيع النظافــة الصحيــة قبــل تفشــي املــرض   -  
ويف أثنــاء تفشــيه، مبــا يف ذلــك تطويــر ملصقــات ورســومات معلوماتية تســتهدف األطفال 

وذويهــم.

توفيــر القرطاســية الالزمــة لألطفــال، للقيــام باألنشــطة املختلفــة داخــل املنــزل، لزيــادة   -  
التعليميــة. اجلــودة 

منظمة التحرير الفلسطينية   .2  

ــة  ــة ملواجه ــة واجتماعي ــة أزمــة صحي ــة وإيجــاد خلي ــود الفلســطينية احمللي تنســيق اجله  -  
بكورونــا. املتعلقــة  التحديــات 

الضغــط الفعــال علــى املؤسســات الدوليــة العاملــة يف لبنــان، وال ســيما وكالــة األونــروا،   -  
الالجئــن.  جتــاه  واإلنســانية  القانونيــة  بواجباتهــا  القيــام  علــى  حلّثهــا 

تفعيــل اجلهــود الدبلوماســية حلــّث املجتمــع الدولــي علــى تقــدمي الدعــم اإلنســاني   -  
الفلســطينين. لالجئــن 

الدولة اللبنانية  .3  

تعديــل القوانــن والقــرارات الناظمــة للوجــود الفلســطيني يف لبنــان، مبــا يتيــح لالجئــن   -  
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األطفال الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

وجائحة كورونا

الفلســطينين عمومــاً، ولألطفــال خصوصــاً حيــاة إنســانية كرميــة بعيــداً عــن أجــواء 
والتهميــش. واحلرمــان  النفســي  الضغــط 

األهل  .4  

عــدم مشــاهدة النشــرات اإلخباريــة أمــام األطفــال لضمــان عــدم تعرض األطفــال ألزمات   -  
نفســية. 

تنظيم مواعيد نوم الطفل للحفاظ على صحته.   -  

تنظيــم وقــت الطفــل حتــى ال يشــعر بامللــل، ومشــاركته يف األعمــال املنزليــة اخلفيفــة لكــي   -  
ذاتــه. علــى  االعتمــاد  يتعلــم 

مســاعدة البالغــن ألطفالهــم يف مشــاركتهم ملشــاعرك والتعبيــر عنهــا مــن طريــق رســم   -  
القصــص. وكتابــة  الصــور 

تذكيــر األطفــال بغســل أيديهــم باســتمرار باملــاء والصابــون بعــد اللعــب وقبــل تنــاول   -  
صحتهــم. علــى  للحفــاظ  وأفواههــم  عيونهــم  ملــس  عــن  واالبتعــاد  الوجبــات، 

االبتعــاد عــن القلــق والتوتــر واخلــوف لكــي ال تنتقــل إلــى األطفــال فيشــعروا بهــا، وهــذا   -  
مناعتهــم10. يف  يؤثــر 

https://bit.ly/2WGi45J 10 انظر أخبار اليوم


