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شكر وتقدير

تم تطوير دراسة الحالة في سياق الجهود التي تبذلها لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، لدعم التمكين االقتصادي للمرأة واقتصاد الرعاية في 

المنطقة العربية، بقيادة مسؤولة الشؤون االجتماعية السيدة ربى عرجا، وبتوجيٍه عام من مديرة 
مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في اإلسكوا السيدة مهريناز العوضي. 

ت هذه الدراسة في إطار مشروع حساب التنمية العالمي لتعزيز الحماية االجتماعية  وقد ُأِعَدّ
لمواجهة الجائحة، بتنسيٍق من رئيسة مركز المرأة في اإلسكوا السيدة ندى دروزة. واضطلعت 
المستشارة السيدة لينا توروسيان بمهّمَتي إجراء البحث وجمع البيانات، وأعّدت مسوّدة أولّية 

للدراسة. وقّدمت السيدة هالة عطية، وهي مساعدة أبحاث في اإلسكوا، المدخالت البحثية 
والموضوعية كما دعمت عملية التطوير الشاملة لدراسة الحالة هذه.

وُأجِريت دراسة الحالة هذه بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي 
للدول العربية. وقّدمت السيدة فريدا خان، المستشارة اإلقليمية عن قضايا المساواة 

بين الجنسين في منظمة العمل الدولية، الدعم والتوجيه الالزمين طوال فترة 
تطوير الدراسة.

وُأنِجزت هذه الدراسة بفضل دعم ومساهمات ممّثلين من وزارة الصحة العامة ووزارة 
الشؤون االجتماعية، ودعاة تنمية الطفولة المبكرة والنساء العامالت، واأُلَسر اللبنانية التي 

ساهمت في هذا المسعى.
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01 
تقع مسؤولية رعاية األطفال في لبنان على عاتق األم في 

المقام األول. وقد مّثلت األمهات نحو 94 في المائة من 
743 مشاركًا في استطالع استهدف األهالي المستفيدين 

من خدمات المراكز الخاصة لرعاية األطفال.

02 
ال تكفي زيادة عدد مراكز الرعاية النهارية لألطفال وحدها 

للنهوض باقتصاد الرعاية وتعزيز التمكين االقتصادي 
للمرأة. فال بد أن تقترن هذه الزيادة بتحسين النوعية 

في القطاع العام، وتعزيز القدرة على تحّمل تكاليف هذه 
الخدمة في القطاع الخاص، وزيادة إمكانية الوصول إليها 

في جميع مناطق البالد.

03 
ُيالحظ نقص مستمّر في التنسيق بين مختلف أصحاب 

المصلحة الرئيسيين، مّما يخلق مساحًة للتداخل والتقصير 
في االستفادة من الموارد واألدوات المتاحة.

04 
يمكن أن يستفيد اقتصاد الرعاية في لبنان من خدمات 

أكثر مرونة ومعيارية لتلبية االحتياجات المختلفة 
للوالدين واألسر. من المجدي مواصلة دراسة عدد من 

بدائل الرعاية المنزلية واألسرية المتاحة وتقييمها 
وتزويدها باألطر القانونية والسياسية الالزمة لضمان 

تقديمها حلواًل للوالَدين وتلبية توّقعاتهما.

05 
ال يزال الوالدان في لبنان يعتمدان إلى حدٍّ كبير على أفراد 

األسرة الموثوق بهم، وتحديدًا على األجداد، لدعمهما في 
مسؤولية رعاية األطفال. ويّتضح أّن األجداد، وخاصة 

الجّدات، هم جزء من أنظمة الدعم الرئيسية. فنحو 37 في 
المائة من األهالي المشاركين في االستطالع والمستفيدين 

من خدمات المراكز الخاصة لرعاية األطفال، أفادوا بأّنهم 
يعتمدون على األجداد لالعتناء بأطفالهم عند إغالق مراكز 

الرعاية النهارية.

الرسائل الرئيسية 
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تقع مسؤولية رعاية األطفال في لبنان على عاتق األم، كما هو الحال في العديد من المناطق 
والبلدان حول العالم. وتعيق مهام الرعاية غير المدفوعة األجر النساء اللبنانيات عن المشاركة 

بنشاط في المجاالت االقتصادية، مّما يحّد من فرصهن في متابعة حياتهن المهنية، وبالتالي 
يضعفهن اقتصاديًا. في الواقع، يسّجل لبنان أحد أدنى معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة 

وإحدى أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم. وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرًا نتيجة تفشي 
جائحة كوفيد- 19 وما تالها من تدابير إغالق تام، مّما أجبر النساء على مواجهة زيادة مفاجئة 

وغير متناسبة في أعمال الرعاية ومسؤوليات رعاية األطفال. وكانت الجائحة بمثابة محّفز 
لدراسة وضع رعاية األطفال في لبنان والنهوض باقتصاد الرعاية وسياساتها. 

وفي هذا السياق، ُأجِرَيت دراسة الحالة هذه للنظر في خصائص اقتصاد رعاية األطفال في 
لبنان، وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيه، واحتياجات األسر وتوّقعاتها، وبيئة السياسات األوسع 
نطاقًا التي تحّدد إطار توفير خدمات الرعاية من القطاعين العام والخاص. وتشّدد هذه الدراسة 

على أهمية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لتعزيز قدرات األطفال، وعلى أهمية 
المشاركة االقتصادية للمرأة لتعزيز االقتصاد الوطني. وترتكز على مراجعة المؤلفات وجمع 

البيانات الثانوية باإلضافة إلى البيانات األولية التي اسُتخلصت من مقابالٍت مع مصادر معلومات 
رئيسيين ومن استطالٍع على اإلنترنت شمل األهالي المستفيدين من خدمات المراكز الخاصة 

لرعاية األطفال.

وينظر اإلطار المفاهيمي لدراسة الحالة هذه في أهمية اإلقرار بمسؤوليات الرعاية غير المدفوعة 
األجر، وتقليصها، وإعادة توزيعها بين الدولة واأُلَسر والمجتمعات. ويشير إلى أّن الدولة يمكن أن 
تؤدي دورًا أساسيًا في ضمان التوازن بين العمل والحياة األسرية، وحّل التوترات التي يمكن أن 

تنشأ عن تحمل مسؤووليات العمل واألسرة والتي تثقل كاهل المرأة العاملة. ورغم التقّدم الُمحَرز 
في السنوات القليلة الماضية في لبنان، ما زالت قوانين العمل الوطنية وسياساتها وخطط عملها 

ال ترقى إلى مستوى المعايير والتوّقعات الدولية، وال تلبي احتياجات المرأة العاملة، وال توّفر 
الدعم المطلوب للنساء اللواتي يسعين إلى االنضمام إلى سوق العمل. وثّمة بدائل ُمتاحة مثل 

الممرضات والمربيات، إاّل أّنها غير منّظمة قانونًا.

في المقابل، يمكن ألصحاب العمل أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في دعم الموّظفين الذين يتوّلون 
مسؤوليات الرعاية، وتشجيع الموظفين الذكور على االضطالع بحّصة أكبر من أعمال الرعاية غير 

مدفوعة األجر. ومع أّن أصحاب العمل في لبنان ليسوا ملَزمين قانونًا بتوفير خدمات رعاية 
األطفال أو ترتيبات العمل المرنة لموظفيهم، فإّن العديد من الممارسات الجيدة الموّثقة ُتظهر اهتمامًا 

متزايدًا، ال سيما في القطاع الخاص، باعتماد سياسات مكان عمل مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا. 
ومع ذلك، يبقى تنفيذ سياسات مكان العمل هذه المالئمة لألسرة رهنًا بمبادرة كّل شركة خاصة.

موجز تنفيذي
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وتمّثل خدمات رعاية األطفال أيضًا عنصرًا هامًا في التخفيف من انشغال المرأة، لتتمّكن من 
االنضمام إلى سوق العمل إذا قّررت أو اختارت ذلك. وعلى الرغم من أّن القطاعين الخاص والعام 
كليهما يقّدمان خدمات رعاية األطفال، ُيرّجح أن يتمكن الوالدان العامالن من االستعانة بخدمات 
المراكز الخاصة بداًل من المراكز العامة، نظرًا لوفرة عددها مقارنة بعدد المراكز العامة. لكّن قدرة 

األهالي على تحّمل التكاليف وتواجد المراكز في بعض المحافظات ما زاال يمّثالن بعض التحدي. 
وتبّين الدراسة وجود اختالفات واضحة في نوعية الخدمات التي يقّدمها كٌلّ من القطاعين العام 

والخاص، مّما يدعو إلى تحسين جودة خدمات القطاع العام كي ال يؤّثر ذلك سلبًا على عملية 
بناء رأس المال البشري. باإلضافة إلى ذلك، ُتظهر الدراسة أن العديد من األهالي في لبنان ما زالوا 

يعتمدون إلى حّد بعيد على أفراد األسرة الموثوق بهم، وال سيما الجّدات، ليكونوا بمثابة نظام 
دعم لهم.

وتقترح الدراسة مجموعة من التوصيات المتعّلقة بالسياسة للحّث على توزيع عبء مسؤوليات 
رعاية األطفال غير المدفوعة األجر بين الدولة واأُلَسر والمجتمعات على مختلف المستويات 

القانونية والتنظيمية، كما على مستوى التنسيق والرصد، وأصحاب العمل، ومراكز رعاية األطفال، 
والوالَدين، واألسرة. وتسّلط الدراسة الضوء على كون رعاية األطفال في لبنان هي مسؤولية 
األم، وتبّين أّن زيادة عدد مراكز الرعاية النهارية وحدها ال تكفي لتخفيف عبء رعاية الطفل 

على المرأة. وتشير الدراسة أيضًا إلى أّن عملية إصالح وتطوير سياسات الرعاية المرتبطة بمكان 
العمل تكتسب أهمية قصوى، ومنها اإلجازة الوالدية وترتيبات العمل المرنة. ومن األهمية بمكان 
أيضًا النهوض بمراكز رعاية عامة وخاصة تقّدم خدمات عالية الجودة وميسورة التكلفة ومتاحة 
للجميع. كذلك، تؤّكد الدراسة على ضرورة تنظيم خدمات الرعاية البديلة المتاحة التي يستعين 

بها الوالدان، وتشّدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في 
خدمات وسياسات رعاية األطفال.
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مقدمة

الخلفية

يسّجل لبنان إحدى أكبر الفجوات بين 
الجنسين في العالم، فيحتل المرتبة 132 من 
بين 156 دولة في تقرير المنتدى االقتصادي 

العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2021. 
وُيعزى هذا الترتيب المنخفض بصورة 

أساسية إلى مركز لبنان المتدني للغاية في 
المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص االقتصادية 

)المرتبة 139(. فقد سّجل أدنى معدالٍت 
لمشاركة المرأة في سوق العمل على الصعيد 

العالمي )25 في المائة مقابل 76 في المائة 
للرجال(، رغم التقّدم الطفيف في التمكين 

السياسي للمرأة والزيادة الملحوظة في 
تحصيلها العلمي1. وتساهم عّدة عوامل في 
تدني نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة في 

المنطقة العربية عمومًا، وفي لبنان خصوصًا، 
منها األعراف االجتماعية التمييزية، وضعف 
األطر القانونية، وغياب فرص العمل. ولكن، 

أحد العوائق الرئيسية أمام مشاركة المرأة في 
سوق العمل هو ما ُيتوّقع منها أن تؤّديه من دور 

في المجتمع وفي أسرتها، ومن أعمال رعاية 
غير مدفوعة األجر2.

ف أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر  وُتعرَّ
على أنها أنشطة رعاية تتّم داخل األسرة 

وتشمل مهام الرعاية المباشرة لألطفال وكبار 
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومهام الرعاية 
غير المباشرة مثل التنظيف والطهي3 . ووفقًا 

لمعهد ماكينزي العالمي، تؤدي النساء في 
المنطقة العربية من 80 إلى 90 في المائة 

من مجمل مهام الرعاية غير مدفوعة األجر. 
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، تقضي النساء 

1
World Economic Forum 

Global Gender Gap Report 
(Geneva, 2021). 

Retrieved from http://
www3.weforum.org/docs/

WEF_GGGR_2021.pdf.

2
 World Bank. 

State of the Mashreq 
Women: Women’s Economic 
Participation in Iraq, Jordan 
and Lebanon, (Washington, 

D.C., 2020).

3
Addati, Laura, and others 

(2018). Report on Care 
Work and Care Jobs for 

the Future of Decent 
Work, Report. ILO, Geneva, 

accessed on 26 May 
2021, http://www.ilo.org/

global/publications/books/
WCMS_633135/lang--en/

index.htm.

4 
 United Nations 

Development Programme 
(2020). Gendered Value 

Chains Study: Barriers and 
Opportunities.

   
5

National Commission for 
Lebanese Women, World 

Health Organization, United 
Nations Population Fund 

(UNFPA), UN WOMEN 
(2020). Gender Alert on 

COVID-19 Lebanon, Issue 
No. 5.

4.7 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال 
في تأدية هذا النوع من المهام. ولبنان ليس 
استثناًء من هذه القاعدة بما أّنه يتبع بثبات 

تلك االتجاهات اإلقليمية. فالمعتقدات 
واألعراف االجتماعية السائدة فيه والتي 
تصنف النساء على أنهن مقّدمات الرعاية 

األساسيات ألسرهن، تسهم في زيادة ترسيخ 
أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في 
أعمال الرعاية والمهام المنزلية، مّما يؤثر سلبًا 
على مشاركة النساء في القوى العاملة، ويهّدد 

فرصهّن في تحقيق مسيرة مهنية، وُيضعف 
تمكينهّن االقتصادي4 .

وقد أّدى تفّشي جائحة كوفيد- 19، وما أعقبه 
من إجراءات إغالق تام، إلى تفاقم الوضع 

القائم. كما أّدى اإلغالق المطّول ألماكن العمل، 
والمدارس، ومراكز الرعاية النهارية لألطفال 

إلى زيادة حّصة المرأة من أعمال الرعاية 
غير مدفوعة األجر وإرغام النساء العامالت 
على تحّمل العبء المضاعف للعمل المأجور 

وألعمال الرعاية غير مدفوعة األجر، ال سيما 
مسؤولية رعاية األطفال. ونتيجًة لذلك، 

اضطر العديد من النساء إلى العمل عن ُبعد 
من المنزل، وفي نفس الوقت رعاية أطفالهّن 
وتعليمهم، والعناية بمنازلهّن، وإعداد وجبات 

الطعام ألسرهّن5. أّما سائر النساء العامالت 
اللواتي يفتقرن إلى القدرة على العمل من 
المنزل، فقد وجدن أنفسهن مجبرات على 

أخذ إجازة غير مدفوعة األجر أو التخلي عن 
وظائفهن للقيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة 
األجر في منازلهن. وكان للجائحة تأثير غير 

متناسب على النساء في جميع أنحاء العالم، 
ونتج عنها اتساع فجوة عدم المساواة القائمة 

أساسًا بين الجنسين. كما سلطت الضوء 

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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على مركزية أعمال الرعاية والحاجة إلى 
سياسات رعاية شاملة وبنى تحتية ضرورية 

للتمكين االقتصادي للمرأة والمساواة بين 
الجنسين. وتشمل سياسات الرعاية سياسات 
مكان العمل المالئم لألسرة، وبرامج الحماية 

االجتماعية المناسبة، واألهم من ذلك، إمكانية 
الوصول إلى خدمات رعايٍة لألطفال عالية 

الجودة وبأسعار معقولة. 

ويتماشى هذا األمر مع أهداف التنمية 
المستدامة، ال سيما الهدف 5 والمقصد 4.5 

الذي يوصي بـ "االعتراف بأعمال الرعاية 
والعمل المنزلي غير المدفوعة األجر 

وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل 
األساسية، ووضع سياسات للحماية 

االجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل 
األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك 

مناسبًا على الصعيد الوطني". صحيٌح أّن 
اقتصاد رعاية األطفال قد ازدهر في لبنان 

على مدى العقد الماضي، ال سيما في القطاع 
الخاص، مع إنشاء عدد كبير من مراكز الرعاية 

النهارية التي تقّدم خدمات رعاية ومناهج 
تربوية عالية الجودة، إاّل أّن تأثير هذا 

االزدهار يبقى محدودًا ال بل غير ملحوظ فيما 
يتعلق بالتمكين االقتصادي للمرأة. ويعود ذلك 

إلى كون زيادة عدد مراكز الرعاية النهارية 
لألطفال وحدها ليست كافية، ويجب أن 

تكون مصحوبة بإطار تشريعي تمكيني ونظام 
حماية اجتماعية، فضاًل عن مبادرات من 

القطاعين العام والخاص تجعل الرعاية الجيدة 
متاحًة للجميع وتعزز توزيعًا أكثر إنصافًا 
لمسؤوليات رعاية األطفال بين الوالدين.

وعلى هذا األساس، تسعى هذه الدراسة إلى 
تطوير فهم معّمق لخصائص اقتصاد رعاية 
األطفال في لبنان، وأبرز أصحاب المصلحة 
المعنيين فيه، والتغييرات التي طرأت عليه 

في العقد الماضي وأثناء تفشي جائحة 
كوفيد- 19، واحتياجات األسر وتوّقعاتها، 
والنطاق األوسع لسياسات توفير خدمات 

الرعاية العامة والخاصة. وتهدف هذه 
الدراسة عمومًا إلى دعم التغييرات الضرورية 

في األطر القانونية والسياساتية لتعزيز 
المشاركة االقتصادية للمرأة.

اإلطار التحليلي

فــي عــام 2015، أصــدرت منظمة األمم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( مذكــرة فنيــة 

عــن نمــوذج المســؤولية المشــتركة لرعاية 
الطفــل التــي تعزز وتســاعد علــى تحقيق 

التمكيــن االقتصــادي للمــرأة ورعايــة الطفولة 
المبكــرة وتنميتهــا فــي الوقت نفســه6. 

وافتــرض هــذا النمــوذج أّن تعزيز المســؤولية 
المشــتركة لرعايــة األطفــال وتمكين النســاء 

لالنضمــام إلــى القــوى العاملــة والبقــاء فيها قد 
تحّققــا عندمــا دعمــت الدولة الوصول الشــامل 

إلــى خدمــات رعايــة األطفال بإيجــاد بيئة 
سياســية مؤاتيــة لتوظيــف النســاء. كمــا أمكن 

تحقيــق هذيــن الهدفيــن عندمــا نّفذ أرباب 
العمــل سياســات مــكان العمــل المالئمة لألســرة 

التــي تخّفــف الصــراع بين العمل واألســرة؛ 
وقّدمــت مراكــز رعايــة األطفال خدمات 

احترافيــة ومالئمــة وعاليــة الجــودة ومتاحة 
للجميــع بأســعار مقبولــة؛ واســتفاد األهالي 

واألســر بالتــوازي من السياســات والخدمات 
للمشــاركة فــي رعايــة األطفال. 

ويتماشى هذا النموذج مع اإلطار الذي 
تقترحه منظمة العمل الدولية لتطوير 

سياسات الرعاية على نحٍو يتيح االعتراف 
بأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، 

والتخفيف من أعبائها، وإعادة توزيعها بين 
الدولة وأفراد األسرة. ويسعى هذا اإلطار7 إلى 

الحّد من عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة 
األجر على النساء، للتقليل من انشغالها وحّثها 
على المشاركة في سوق العمل. وتّتبع الدراسُة 

النموذَج الذي طّورته اليونيسف، فتأخذ في 
الحسبان أعمال رعاية األطفال غير المدفوعة 

األجر وتشّدد على أهمية الرعاية والتعليم 
المبكرين لتطوير قدراتهم واكتمالها.

تعتمد دراسة الحالة هذه على العناصر 
األساسية لهذا النموذج، وتهدف إلى تحليل 
أثر جائحة كوفيد- 19 وما رافقها من تدابير 

إغالق تام اعتمدتها الحكومة فيما يتعلق 
بمراكز خدمات الرعاية لألطفال في لبنان، 

وتأثيرها على الوالدين واألسر.

6
UNICEF (2015). Achieving 

Women’s Economic 
Empowerment and Early 

Childhood Care and 
Development as Mutually 

Reinforcing Objectives: 
Towards an Integrated 

Vision of Early Childcare 
Programming. 

A Technical Note.
 

7
https://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public/-
--dgreports/---dcomm/-

--publ/documents/
publication/wcms_633166.

pdf.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_63
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_63
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_63
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_63
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf
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الدولة

تدعم الوصول 
الشامل إلى 

رعاية األطفال، 
وتولّد بيئة 

مؤاتية لتوظيف 
النساء، وتعّزز 

اإلنصاف في 
تقديم الرعاية 

لألطفال.

أرباب العمل

يطّبقون 
سياسات مكان 

العمل المالئمة 
لألسرة لتخفيف 

الصراع بين 
العمل واألسرة.

مراكز الرعاية 
لألطفال

تقّدم خدمات 
عالية الجودة، 
تشمل الكلفة 

المعقولة، 
وإمكانية الوصول 

إلى الخدمات 
ومدى مالءمتها، 

والمعايير 
المهنية، والتدريب 

الخاص لمقّدمي 
خدمات الرعاية، 
وظروف العمل 

الالئقة، والتنمية 
الشاملة لألطفال.

األهالي واألَُسر

يستفيدون 
من السياسات 
المالئمة لألَُسر، 

ويتشاركون 
مسؤوليات 

رعاية األطفال، 
ويتعاونون على 

التربية المشتركة.

المسؤولية المشتركة 
لرعاية األطفال

منهجية البحث

اعتمد هذا البحث نهجًا مختلطًا استخدم 
األدوات النوعية والكمية لجمع البيانات.

مراجعة مكتبية
شملت المراجعة المكتبية استعراضًا للمؤلفات 
المحلية واإلقليمية والدولية المتعّلقة برعاية 

الطفل ومشاركة المرأة في القوى العاملة، 
باإلضافة إلى مراجعة معّمقة لقانون العمل 
اللبناني والنصوص التشريعية األخرى ذات 

الصلة بهاتين المسألتين.

مقابالت مع مصادر المعلومات 
الرئيسية

ُأجِريت إحدى عشرة مقابلة مع ممّثلين 
عن الهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين الذين يؤّثرون على عمليات صنع 
القرار، ال سيما على مستوى السياسات. 
وشملت المقابالت بالتحديد ممّثلين عن 

وزارَتي الصحة العامة والشؤون االجتماعية 
في لبنان من رؤساء الوحدات واألخصائيين 
االجتماعيين الذين يتعاملون مع العاملين في 

مراكز الرعاية النهارية، ورئيَسي نقابَتي أصحاب 
ُدور الحضانة في لبنان، إلى جانب أصحاب عدد 

من المراكز الخاصة للرعاية النهارية.

المقابالت المتعّمقة
ُأجِرَيت مقابلتان متعّمقتان عبر اإلنترنت مع 
ممثلي شركات و/أو منظمات تّتسم بتطبيق 

مبادرات مالئمة لألسرة في مكان العمل.

استطالع على االنترنت
ُأرسل أيضًا استطالع على اإلنترنت ألولياء 

أمور األطفال المسجلين في المراكز الخاصة 
للرعاية النهارية في لبنان. وبلغ مجموع عدد 

الردود 743 رّدًا.

الثغرات والقيود في األبحاث

حّددت المراجعة المكتبية الكثير من المؤلفات 
التي تتناول احتياجات المرأة وتوّقعاتها أثناء 
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تربية األطفال، وتجاربها في سوق العمل 
بصفتها امرأة عاملة. في المقابل، لوحظ غياب 

البيانات عن توّقعات النساء وأسرهّن فيما 
يتعّلق بمراكز الرعاية النهارية ودورها في 

دعم التمكين االقتصادي للمرأة. 
فكان تحديد احتياجات اأُلَسر وتوّقعاتها 

بشأن ما تقّدمه هذه المراكز في لبنان، أمرًا 
أساسيًا في دراسة الحالة هذه.

ونتيجًة لجائحة كوفيد- 19 وإغالق 
المؤسسات العامة، كان من الصعب 

الوصول إلى أهالي األطفال المسّجلين 
في المراكز العامة للرعاية النهارية لفهم 

احتياجاتهم وتوّقعاتهم، مّما كان قد يفيد 
غرض هذه الدراسة.

األهالي الذين شاركوا في االستطالع على اإلنترنت

743عدد المشاركين

الجنس

93.4 في المائةأنثى

6.6 في المائةذكر

33 عاماً (+/- 4.8)متوسط عمر المشاركين

 الوضع العائلي

96.5 في المائة متزوج

2.0 في المائة مطلق

0.8 في المائة منفصل

0.7 في المائة غير مصّرح

عدد األطفال

46.7 في المائة طفل واحد

41.2 في المائة طفالن

9.6 في المائة ثالثة أطفال

1.9 في المائة أربعة أطفال

0.5 في المائة خمسة أطفال

0.1 في المائة غير مصّرح

ما بين 4 أشهر و3 سنواتمتوسط عمر األطفال



َدور الدولة في 
توفير الرعاية 

لألطفال
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يشير النموذج المفاهيمي المعتَمد في دراسة الحالة إلى أّن الدولة يمكن أن 
تؤدي دوراً أساسياً في ضمان التمكين االقتصادي للمرأة، وفي الوقت نفسه 

دعم التنشئة االجتماعية. ويمكنها أن تحّقق ذلك عن طريق توفير األطر 
القانونية والسياساتية التي تدعم وتحمي توظيف المرأة، وتعزّز سياسات مكان 

العمل المالئمة لألسرة، وتضمن المساواة في الحصول على خدمات رعاية 
جيدة لألطفال وما يرافقها من منافع. وقد ُصّمم كّل ما سبق لضمان التوازن 

بين العمل والحياة األَُسرية، وحّل التوترات الناشئة عن تحمل مسؤوليات 
العمل واألسرة التي تتحّملها المرأة العاملة، والنظر إلى رعاية األطفال 

وتنشئتهم على أنّها مسؤولية أسرية مجتمعية وليست دوراً تضطلع به
األم وحدها.

وتطّرقت االتفاقيات الدولية المختلفة 
إلى مسؤولية الدولة في ضمان التوازن 
السليم بين العمل والحياة للعّمال ذوي 

المسؤوليات اأُلَسرية. فعلى سبيل المثال، 
تتناول المادة 11 من اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( 

الحاجة إلى مرافق رعاية لألطفال وإجازة 
أمومة للنساء. وتدعو المادة 18 )3( من 

اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف إلى 
اتخاذ "كّل التدابير المالئمة لتضمن ألطفال 

الوالدين العاملين حّق االنتفاع بخدمات 
ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها"8.

وتنّص اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية 
على معايير لإلطارين القانوني والسياساتي 

لحماية األمومة ورعاية األطفال، 
على النحو التالي:

• االتفاقية رقم 111: اتفاقية التمييز في 
مجال االستخدام والمهنة )1958(؛ وهي ال 

تشير بالتحديد إلى تدابير الحمل واألمومة، 
إال أنها تدعو إلى تكافؤ فرص العمل 

للرجال والنساء.

• االتفاقية رقم 156: اتفاقية العمال ذوي 
المسؤوليات العائلية )1981( التي تقّر 

بضرورة تغيير األدوار التقليدية التي يؤديها 
الرجال والنساء في المجتمع. كما تدعو 

الدول األعضاء إلى وضع سياسات تمّكن 

الرجال والنساء ذوي المسؤوليات العائلية 
من االستعداد والدخول والتقّدم والبقاء في 

سوق العمل.

• االتفاقية رقم 183: اتفاقية حماية األمومة 
)2000( التي تمّثل أحدث معايير حماية 

األمومة وتدعو الدول األعضاء إلى اتخاذ 
التدابير المناسبة لمنع التمييز في التوظيف، ال 

سيما على أساس األمومة، لجميع النساء في 
االقتصاد النظامي وغير النظامي.

كذلك، تقّر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
102 )1952( بشأن الضمان االجتماعي، بأّن 
تغطية األمومة هي إحدى الركائز الداخلية 

للضمان االجتماعي.

ومــع العلــم أّن لبنان صــادق على اتفاقية 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضد المرأة 

واتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية رقم 111، 
إاّل أّنــه لــم يصــادق بعد علــى اتفاقيَتي منظمة 

العمــل الدوليــة رقــم 156 و183. ومع ذلك، 
ناقشــت الــدول األعضــاء، بما فيهــا لبنان، هاتين 

االتفاقيتيــن وتبّنتهمــا فــي مؤتمرات العمل 
الدوليــة المختلفــة، مّمــا يشــير إلى أن الدولة قد 

وافقــت علــى المعايير المنصــوص عليها حتى 
لــو لــم يتم التصديــق على االلتزام باإلبالغ 

عــن التقــّدم المحــَرز  فــي هذا اإلطار. وال تزال 
السياســات التي تشــجع مشــاركة المرأة في 
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ســوق العمــل قليلــة فــي لبنان. وعلى الرغم 
مــن الزيــادة الطفيفة لعدٍد هذه السياســات 

فــي الســنوات القليلــة الماضية، فإّن قوانين 
العمــل والسياســات والخطــط المرتبطة بها لم 

ث علــى نحٍو يســتجيب إلى احتياجات  ُتحــدَّ
المــرأة العاملــة ويقــّدم الدعم الالزم للمرأة 

الراغبــة فــي االنضمام إلى ســوق العمل10-9. 
والجديــر بالذكــر أن جميــع أحكام قانون 

العمــل فــي لبنــان المتعلقة بمشــاركة المرأة في 
القــوى العاملة تســري فقــط على الموظفات 
والعامــالت بأجر في المؤسســات التجارية 

والصناعيــة والتعليميــة والخيرية. وُتســتثنى 
فئــات مــن النســاء، مثل عامالت المنازل، 

والعامــالت فــي القطاع الزراعي والقطاع 
غيــر النظامــي11، فتبقى خــارج تغطية قانون 

الضمــان االجتماعي.

 ألف. إجازة األمومة
والرضاعة الطبيعية

ال تستوفي سياسات إجازة األمومة والرضاعة 
الطبيعية في لبنان المعايير الدولية على 

الرغم من تحديثها على مّر السنين.

وتدعو اتفاقية حماية األمومة الصادرة عن 
منظمة العمل الدولية )2000، رقم 183(، 

وهي أحدث اتفاقية لحماية األمومة، الدول 
األعضاء فيها إلى:

• منح األمهات فترة إجازة أمومة ال تقّل عن 
14 أسبوعًا )مع التوصية بزيادة هذه الفترة 

إلى 18 أسبوعًا على األقل12(، بما في ذلك فترة 
إجازة إلزامية مّدتها ستة أسابيع بعد الوالدة13. 

• ضمان حق المرأة المتغّيبة عن العمل في 
إجازة األمومة في الحصول على إعانة نقدية 

ال تقّل عن ثلثي دخلها السابق أو ما يعادله، 
نتيجة تطبيق المبدأ المنصوص عليه أعاله.

• ضمان حّق المرأة في الحصول على إجازة 
إضافية في حال مواجهة مشاكل صحية أو 

مضاعفات ناتجة عن الحمل أو الوالدة.

• تقديم دعم للرضاعة الطبيعية في مكان 
العمل على شكل استراحة يومية واحدة أو 

أكثر لألمهات المرضعات أو تقليل ساعات 
العمل اليومية لغرض الرضاعة الطبيعية14.

• ضمان الحماية الصحية للمرأة العاملة 
الحامل والمرضعة بمنحها الحّق في عدم 

تأدية عمل يتبين أنه ضار بصحتها أو 
صحة طفلها.

• توفير حماية العمالة والحماية من التمييز 
فيما يتعلق باألمومة.

ويحّق للموظفة حاليًا، بموجب قانون العمل 
في لبنان، الحصول على إجازة أمومة 

مدفوعة األجر لمّدة  10 أسابيع بما في ذلك 
فترات ما بعد الوالدة وما قبلها، عند تقديم 

شهادة طبية توضح تاريخ الميالد المفترض. 
وهذه اإلجازة هي إضافية ال تدخل ضمن 

اإلجازة السنوية المدفوعة األجر. وعلى الرغم 
من تمديد فترة إجازة األمومة في لبنان من 7 
إلى 10 أسابيع في عام 2014، ال تزال أقّل من 
14 أسبوعًا وهي المّدة التي أوصت بها منظمة 

العمل الدولية.

وفيما يتعّلق بمستحقات إجازة األمومة، 
يحّق للموظفات بموجب المادة 29 من 

قانون العمل في لبنان، قبض أجرهن العادي 
كاماًل طوال فترة إجازة األمومة. كما ينّص 
قانون الضمان االجتماعي )المادة 26( على 

أّن تعويض األمومة يعادل ثلَثي متوسط 
الدخل اليومي لمّدة عشرة أسابيع شرط أن 

تمتنع الموظفة المستفيدة عن ممارسة أعمال 
أخرى طوال إجازة األمومة. وتنّص المادتان 

15)1()ج( و19 من قانون الضمان االجتماعي 
أيضًا على تعويض إضافي يغطي فترة تصل 

إلى 26 أسبوعًا للموظفات غير القادرات 
مؤقتًا على العودة إلى العمل بسبب مشاكل 
طبية ومضاعفات في الوالدة. وقد أشارت 
التقارير إلى أّن برنامج الضمان االجتماعي 

للمستحقات النقدية المتعلقة بالمرض المرتبط 
باألمومة لم ُيطّبق بعد في لبنان15. ومع أّن 

نظام الدفع المختلط يستوجب نظريًا من كّل 
من صاحب العمل والصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي دفع مستحقات األمومة في لبنان، 
يجد أرباب العمل أنفسهم عمليًا يغطون 100 

في المائة من مستحقات األمومة. وقد يكون 

9
  Sugita, Seiko 

(2019). Social Care and 
Women’s Labour Participa-

tion in Lebanon. Al Raida 
(128), 31-37.

10 
 Sugita, Seiko, 

Simel Esim, and Mansour 
Omeira (2009). “Caring 
is Work: Meeting Social 

Care Needs in Lebanon”. 
Paper presented at the 10th 

Mediterranean Research 
Meeting, 25-28 March 2009.
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لهذا الواقع أثر سلبي على توظيف الشابات 
المتزوجات في لبنان، كما قد يؤدي في بعض 

الحاالت إلى فصل الموظفات. وفيما يتعلق 
بسياسات الرضاعة الطبيعية، ال ينّص قانون 

العمل على أي أحكام تدعم الرضاعة الطبيعية 
لألمهات في مكان العمل.

ورغم أّن السياسات اللبنانية أظهرت تقصيرًا 
في مّدة إجازة األمومة، ومستحقات 

األمومة، والرضاعة الطبيعية، فقد ُسّجلت 
بعض التطورات اإليجابية في مجال حماية 
العامالت وعدم التمييز فيما يتعلق باألمومة.

على سبيل المثال، يحّظر قانون العمل 
توظيف النساء في مهن خطرة قد تعّرضهّن 

أو تعّرض أطفالهّن لمخاطر صحية16. وبعد 
أّن كانت المادة 52 من قانون العمل تحّظر 

على أصحاب العمل فصل العاملة التي بلغت 
الشهر الخامس من الحمل، ُعّدلت هذه المادة 

ليشمل الحظر كامل مّدة حمل العاملة أو 
إجازة األمومة، ما لم ُيثبت أنها تعمل في 

وظيفة أخرى خالل هذه الفترة. ومع ذلك، ال 
تزال هذه الحماية محدودة بما أنها ال توّفر 
أي ضمانة قانونية للمرأة للعودة إلى نفس 

الوظيفة أو ما يعادلها بعد إجازة األمومة، مّما 
قد يؤّثر سلبًا في نهاية المطاف على تطّور 

مسيرتها المهنية17.

ُأجريت عّدة دراسات لتحديد اآلثار التي 
تترّتب على المرأة العاملة في لبنان بسبب 
أحكام إجازة األمومة والرضاعة الطبيعية 

في السياسات الوطنية. وأظهرت إحدى 
هذه الدراسات التي شملت قطاعات مختلفة 

واستهدفت 802 أمًا لبنانية، أّن 72.8 في 
المائة من النساء اللواتي شملهّن االستطالع 

وجدن أّن مدة إجازة األمومة المنصوص 
عليها في قانون العمل غير كافية،  وأّن العودة 

السريعة إلى العمل بعد الوالدة قد تسّبب 
مشاكل جسدية ونفسية. وأشارت بيانات 
دراسة الحالة هذه أيضًا إلى نقص الوعي 

المجتمعي بأهمية فترة إجازة األمومة لكلٍّ 
من األم وطفلها، وذلك رغم تحسين مدة 

إجازة األمومة في لبنان. كذلك، تم اإلبالغ 
في العديد من المقابالت عن حاالت عدم 

امتثال لسياسة تمديد إجازة األمومة في 
أماكن العمل، مّما يبّين أّن شركات كثيرة تميل 

إلى االمتناع عن توظيف النساء المتزوجات 
لتجّنب تقديم مستحقات األمومة لهّن18.

وأظهرت دراسات أخرى أّن المبادرات المنّفذة 
لجعل أماكن العمل أكثر مالءمة لألم العاملة 

هي أيضًا خجولة جدًا. كما بّينت دراسات 
متعددة عن نوايا المرأة وممارساتها فيما 

يتعلق بالرضاعة الطبيعية، أّن معدل الرضاعة 
الطبيعية يتراجع بين النساء العامالت 

عندما تكون إجازة األمومة محدودة وال 
توجد مساحة مخّصصة للرضاعة في مكان 
العمل23,22,21,20,19 وأشارت نتائج إحدى تلك 
الدراسات إلى أّن النساء يرضعن لمدة 4.7 

أشهر بالمتوسط، مع أّنهن في الواقع يرغبن 
بالرضاعة لفترة أطول )تصل إلى 10.9 أشهر(، 

وأّن ممارسات الرضاعة الطبيعية تعتمد إلى 
حدٍّ بعيد على طول إجازة األمومة، وإمكانية 

أخذ استراحة للرضاعة، وإتاحة ُدور 
الحضانة في العمل24. 

كذلك، فإّن غياب أّي تشريٍع يمنح األمهات 
حّق الحصول على إجازة رضاعة مدفوعة 

األجر أو ساعات عمل يومية مخفضة 
ألغراض الرضاعة الطبيعية في لبنان، يمنع 

مثل هذه الممارسات الجيدة، ويمكن أن 
ُيعتبر من األسباب الرئيسية التي تدفع المرأة 

إلى التوّقف عن الرضاعة الطبيعية قبل 
الوقت الموصى به25.

 باء. إجازة األبوة
واإلجازة الوالدية

ال توجد معايير عمل دولية محّددة إلجازة 
األبوة واإلجازة الوالدية، على عكس إجازة 

األمومة التي ُتعّد استحقاقًا قانونيًا للموظفات 
في العديد من البلدان. ومع ذلك، فإّن القرار 
الصادر عن مؤتمر العمل الدولي لعام 2009 

بشأن المساواة بين الجنسين، أقّر باالهتمام 
المشترك لكلٍّ من النساء والرجال في تدابير 
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التوفيق بين العمل واألسرة، وضرورة وجود 
أحكام إلجازة األبوة واإلجازة الوالدية للسماح 

لآلباء العاملين بالمشاركة بشكل أكبر في 
مسؤوليات رعاية األسرة26.

وإجازة األبوة هي إجازة مدفوعة األجر ُتمنح 
حصريًا لآلباء العاملين للسماح لهم برعاية 
طفلهم الحديث الوالدة. أّما إجازة الوالدية 

فهي إمكانية حصول أيٍّ من الوالَدين العامَلين 
على إجازة مضمونة لرعاية طفلهم الرضيع 

أو الصغير على مدى فترة معّينة تلي إجازة 
األمومة أو األبوة. 

وال يتضّمن قانون العمل في لبنان أّي نّص 
بشأن إجازة األبوة واإلجازة الوالدية. ولكّن 

مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني/يناير 
2018 على مشروع قانون يقترح منح اآلباء 
إجازة أبوة مدفوعة األجر لمدة 3 أيام. وقد 

ُيعّد ذلك خطوة في االتجاه الصحيح رغم 
ِقَصر فترة اإلجازة المقترحة، إاّل أّن مجلس 

النواب لم يقّر هذا القانون بعد27.

 جيم. ترتيبات
العمل المرنة

ُيعّرف العمل المرن على أنه ترتيب يسمح 
للوالَدين العامَلين بإعادة هيكلة عملهما بطريقة 
تمّكنهما من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية 

والحياة اأُلَسرية. ويشمل ذلك خيارات مثل 
ساعات العمل المرنة، والعمل عن ُبعد، ومشاركة 

الوظائف، وأسبوع العمل المضغوط، ومواقع 
العمل المرنة، وما إلى ذلك28.

ووفقًا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 
)العمال ذوو المسؤوليات العائلية، 1982( التي 

تحّدد الصلة بين وقت العمل والمسؤوليات 
العائلية وعدم المساواة بين الجنسين، 

يمكن لترتيبات العمل المرنة أن تؤدي دورًا 
أساسيًا في مساعدة النساء على االنضمام 

إلى سوق العمل والبقاء فيه من دون إهمال 
مسؤولياتهّن اأُلَسرية.

خالل العقد المنصرم، أصبح العمل المرن 
متاحًا أكثر فأكثر في جميع أنحاء العالم ال 

سيما بعد أّن أقّر العديد من البلدان بفوائده 
على الموظفين وأرباب العمل على حدٍّ سواء؛ 

وحتى أّن بعض البلدان وضعت قوانين 
لمرونة مكان العمل. ومع تفشي جائحة 

كوفيد- 19 التي أجبرت العالم على اعتماد 
ترتيبات العمل المرنة، لجأت بلدان كثيرة 
أخرى إلى إدخال إصالحات على قوانينها 

ف مع هذا التوّجه العالمي الجديد. للتكيُّ

وفي لبنان، ال يتضّمن قانون العمل أّي أحكام 
متعّلقة بترتيبات العمل المرنة للموظفين 

ذوي األطفال القاصرين29. أما القانون رقم 46 
لعام 2017 المتعلق بتحويل سالسل الرتب 
والرواتب لموظفي المالك اإلداري، فينّص 

في مادته الرابعة والعشرين على أّنه "يمكن 
للموظفة المتزوجة االستفادة من دوام نصفي 
وذلك لدواٍع خاصة لمدة أقصاها ثالث سنوات 

خالل فترة خدمتها"، وبنصف راتب من دون 
أن يؤّثر ذلك على استفادتها من التعويضات 

العائلية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة 
وغيرها من التعويضات أو التقديمات.

 دال. مستحقات
الضمان االجتماعي

في لبنان أنظمة متعّددة للحماية االجتماعية، 
يرتبط أحدها بالقطاع الخاص بينما يرتبط 
اثنان منها بالقطاع العام والسلك العسكري.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي هو 
المؤسسة اللبنانية الرئيسية التي تقّدم 
مستحقات الضمان االجتماعي للرجال 

والنساء العاملين في القطاع الخاص 
النظامي. وتشمل هذه المستحقات التأمين 

الصحي واإلعانات العائلية وتعويضات 
نهاية الخدمة، لكنها ال تشمل التأمين ضد 
البطالة أو التأمين على العجز والحوادث 

المرتبطة بالعمل. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى 
أّن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ال 

يغطي سوى الموظفين النظاميين في القطاع 

24
Saadé, N., B. Barbour and P. 
Salameh (2010). “Maternity 

leave and experience of 
working mothers in Leba-

non”. Eas tern Mediterranean 
Health Journal, 16 (9), 

994-1002.
 

25
Yassin, Nasser, Nadine Gha-

layini, and Hanna Addam 
El-Ghali (2016). “Family mat-
ters. An overview of policies 

on family-related issues in 
selected Arab countries". 

Issam Fares Ins titute 
for Public Policy and 

International Affairs, Amer-
ican University of Beirut. 

Available at https://www.
aub.edu.lb/ifi/Documents/

publications/working_pa-
pers/2015-2016/20160212_

Family_Policies.pdf.
 

26
International Labour Organ-

ization. Policy brief (n.d.). 
Maternity and Paternity 

at work: Law and practice 
across the world. Retrieved 

from https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/-

--dgreports/---dcomm/
documents/publication/

wcms_242617.pdf.

27
 UNDP, UNFPA, and UN 

Women (2018).
 

28
International Labour Organ-
ization (2004). Information 

Sheet No. WF-5: Making 
work arrangements more 

family-Friendly.
 

29
https://www.aub.edu.

lb/ifi/Documents/pub-
lications/working_pa-

pers/2015-2016/20160212_
Family_Policies.pdf.

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/working_papers/2015-2016/20160212_Family_Policies.
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/working_papers/2015-2016/20160212_Family_Policies.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242617.pdf
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الخاص الذين ُيقّدر عددهم بأقّل من نصف 
القوى العاملة في البالد، ويستثني العمال 

غير النظاميين الذين يمّثلون جزءًا كبيرًا من 
السكان العاملين ومعظمهم من النساء30.

أما موّظفو القطاع العام الذين يمّثلون نحو 
10 في المائة من القوى العاملة، فتغطيهم 

مؤسستان مختلفتان هما: تعاونية موظفي 
الدولة التي تشمل موظفي إدارات الدولة، 

ونظام معاشات تقاعدية خاص لعناصر 
السلك العسكري. والجدير بالذكر أّن هاتين 

المؤسستين تقدمان منافع أكثر سخاًء 
ألعضائها مقارنًة مع الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي، مثل التأمين ضد الحوادث المتعلقة 
بالعمل واألمراض المهنية، باإلضافة إلى ِمَنح 

الزواج والوالدة والتعليم، وخدمات اجتماعية 
أخرى كثيرة. واألهّم أّنها تتيح ألعضائها 

إمكانية االختيار بين تعويض نهاية الخدمة 
أو معاش تقاعدي دائم ُيدفع بأقساط شهرية 

تساوي 85 في المائة من الراتب األخير 31.

ومع أّن كّل برامج الضمان االجتماعي في 
لبنان تتلقى المساهمة نفسها من النساء 

والرجال المنتسبين إليها، فهي تنّص على 
بعض األحكام التي تمّيز ضد الموظفات 

اللواتي ال ُيعتبرن معيالت لألسرة إال في حال 
وفاة الزوج أو عجزه.

فعلى سبيل المثال، تنّص المادة 47 من قانون 
الضمان االجتماعي على منح كّل رب أسرة، 

بغض النظر عن نوع جنسه، "التقديمات 
العائلية والتعليمية لغاية خمسة أوالد 

فقط"، كما تنص على "أاّل ُيعطى الولد الحّق 
بأكثر من تعويض عائلي واحد". وفي حال 

استيفاء كلٌّ من األب واألم العاملين الشروط 
المذكورة لتلقي التقديمات العائلية، ُتمنح هذه 

التقديمات لألب إال إذا كانت حضانة األوالد 
في عهدة الوالدة وحدها.

وفيما يتعلق بمستحقات الرعاية االجتماعية، 
وفقًا للمادة 3 من قانون العمل في لبنان 

والمادة 46 من قانون الضمان االجتماعي، 
يتلقى العمال الذكور فقط مدفوعات 

تعويضية عن زوجاتهم العاطالت عن العمل، 

في حين يتعذر على النساء الحصول على 
نفس المستحقات عن أزواجهن العاطلين 

عن العمل إال في حال وفاة الزوج أو إصابته 
بمرض يمنعه عن العمل32.

كما تمّيز اإلعفاءات والخصومات الضريبية 
ضد المرأة. فيحّق للرجال المتزوجين 

الحصول على خصم للزوجات الُمعاالت وحتى 
خمسة أطفال. وال ينطبق هذا األمر على 

النساء المتزوجات ما لم يثبتن أنهن ربات 
األسرة نتيجة وفاة أزواجهن أو عدم قدرتهم 

على العمل )المادة 31 من قانون الضرائب 
لعام 1959 بصيغته المعدلة في عام 2003(.

وأخيرًا، تتعرض النساء العامالت للتمييز أيضًا 
فيما يتعلق بالرعاية الصحية واالستشفاء 

والمستحقات االجتماعية األخرى ألزواجهن، 
على عكس الرجال الذين يتمتعون بهذه 

الحقوق )المادة 10 من أنظمة المستحقات 
والخدمات لتعاونية موظفي الدولة والمادة 

14 من قانون الضمان االجتماعي(33.

 هاء. خدمات رعاية
 األطفال وتنظيمها

ومراقبتها
لقد ثبت على نطاق واسع أن إتاحة خدمات 

رعاية األطفال العالية الجودة بأسعار معقولة 
لها دور رئيسي في تحديد مشاركة الوالدين 
في سوق العمل، إذ تساعدهما على التوفيق 
بين مسؤولياتهما اأُلَسرية وحياتهما المهنية.

ويمكن للحكومات أن تلعب دورًا حاسمًا 
في تعزيز تأمين خدمات الرعاية المبكرة 

لألطفال إما بالتمويل المباشر للمراكز العامة 
لرعاية األطفال، وإّما بتسهيل الوصول إلى 

الخدمات العامة ألولئك الذين ال يستفيدون 
منها، أو حتى بتقديم اإلعانات العامة التي 

تجعل المراكز الخاصة لرعاية األطفال سهلة 
المنال وأقّل كلفة. وتتحّمل الحكومات أيضًا 

مسؤولية وضع سياسات تسّهل الوصول 

30
 Centre for Lebanese 

Studies (2020). “Towards a 
Rights-Based Social Protec-

tion Sys tem for Lebanon”.

31
 Arab NGO Network for 

Development (2014). “Social 
protection in Lebanon: From 

a Sys tem of Privileges to a 
Sys tem of Rights”.

 
32

Melki, J. and S. Mallat 
(2013). “Lebanon: Women’s 
s truggle for gender equality 
and harassment-free news-

rooms”. In: Byerly C.M. (eds) 
The Palgrave International 
Handbook of Women and 

Journalism. Palgrave Mac-
millan, London. 

https://doi.org/10.1057/ 
9781137273246_31.

33
United Nations Develop-

ment Programme (UNDP), 
United Nations Entity for 

Gender Equality and the Em-
powerment of Women (UN 

Women), United Nations 
Population Fund (UNFPA), 
United Nations Economic 

and Social Commission for 
Wes t Asia (ESCWA) (2019). 
Gender Jus tice & The Law: 

Lebanon.

https://doi.org/10.1057/9781137273246_31
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إلى مرافق الرعاية النهارية لألهالي العاملين 
وتنظم جودة وسالمة رعاية األطفال المبكرة 

لضمان شعور الوالَدين باألمان عند ترك 
أطفالهما في مراكز الرعاية النهارية34.

وما من أحكام أو سياسات تشريعية في لبنان 
تلزم أصحاب العمل بدعم أو توفير خدمات 

رعاية األطفال لموظفيهم. لذلك، يتعين على 
األهالي العاملين اللجوء إلى المراكز العامة أو 

الخاصة لرعاية األطفال.

وتقع خدمات رعاية الطفولة المبكرة في لبنان 
ضمن نطاق صالحيات ثالث وزارات مختلفة 

هي: وزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون 
االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم العالي. 

وقد شّكل ذلك أحد التحديات الكبرى التي 
تواجه قطاع رعاية الطفولة المبكرة في لبنان 

نظرًا لضعف التنسيق بين الجهات الثالث 
المسؤولة35.

وعلى الرغم من أّن مراكز رعاية الطفولة 
المبكرة ُمدَرجة في نظام التعليم الذي 

ُتشرف عليه وزارة التربية والتعليم العالي، 
فإن وزارة الصحة العامة هي المسؤولة، من 
خالل قسم صحة األم والطفل التابع لها، عن 

تنظيم ومراقبة جودة العمل في مراكز رعاية 
الطفولة المبكرة بموجب المرسوم رقم 12286 

)تاريخ 15 نيسان/أبريل 2004(. وينّص هذا 
المرسوم على األحكام القانونية والتنظيمية 
واإلدارية التي تحكم شروط ترخيص مراكز 
رعاية الطفولة المبكرة. ومع ذلك، فقد أفيد 

بأنه لم يتم تسجيل جميع مراكز رعاية 
الطفولة المبكرة بسبب نقص الموظفين في 
وزارة الصحة العامة، وأّن عدد مراكز رعاية 

الطفولة المبكرة الموجودة في لبنان يتجاوز 
بكثير العدد المسجل لدى وزارة الصحة 

العامة، مّما يجعلها غير نظامية وغير خاضعة 
للرقابة36.

في المقابل، تدير وزارة الشؤون االجتماعية 
45 مركزًا عامًا للرعاية النهارية ضمن مراكز 

الخدمات اإلنمائية الخاصة بها، و25 مركز 
رعاية بالتعاقد مع منظمات غير حكومية 

محلّية أخرى. وتهدف مرافق الرعاية النهارية 
هذه إلى أن تكون في متناول الجميع 

وتستهدف على نحٍو أساسي المجتمعات 
الفقيرة والضعيفة والمهّمشة. لكنها ما زالت 

تعاني أوجه قصور كبيرة من حيث مدى 
مالءمة ونوعية الخدمات التي تقدمها إذ 
تبقى ساعات عملها غير كافية، وقدراتها 

محدودة، والعديد من موظفيها غير 

مؤهلين لرعاية األطفال37. فُيجَبر الوالدان 
العامالن على اللجوء إلى القطاع الخاص 

لرعاية األطفال الذي يبقى مكلفًا وبعيدًا عن 
متناول الكثيرين.

وفي لبنان نقابتان ألصحاب ُدور الحضانة 
تدعمان وزارة الصحة العامة في توفير 

التدريب المستمر للعاملين في مراكز الرعاية 
النهارية: النقابة األولى هي "نقابة أصحاب 
ُدور الحضانة في لبنان"38 وهي تضم جميع 

ُدور الحضانة الخاصة في لبنان؛ والثانية 
هي "نقابة الحضانات المتخصصة في لبنان" 

وتضم حضانات شاملة تستقبل األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة.

ع وضع "نقابة أصحاب ُدور الحضانة في  ُشِرّ
لبنان" في عام 2004 39، وحصلت النقابة على 
شهادتها  المالية في عام 2014 40. ومنذ ذلك 
الحين، بذلت جهودًا لعقد اجتماعات منتظمة 

مع مراكز الرعاية النهارية المنتسبة إليها، 
وتنظيم ورش عمل تستهدف موظفي هذه 

المراكز )بمن فيهم المعلمون، وموظفو اإلدارة، 
ومقّدمو الرعاية(، وتنظيم دورات إسعافات 

أولية للمعلمين ومقّدمي الرعاية، وتطوير 
أنشطة المراكز. 

وتجدر اإلشارة إلى أن كال النقابتين تقّدمان 
إرشادات بشأن عمل مراكز الرعاية النهارية 

عند الحاجة. ولكن، نظرًا لعدم قدرتهما على 
مراقبة جودة خدمات هذه المراكز ونقص 

الموارد البشرية والمالية في الوزارة للقيام 
بذلك، تبين أن التحالف مع المجتمع المدني 

كان حاًل فّعااًل. فتعاونت إدارة صحة األم 
والطفل في وزارة الصحة العامة مع المجتمع 

المدني في محاولة تجريبية لإلشراف على 

34
 https://www.ilo.org/wcm-

sp5/groups/public/---ed_
emp/---emp_ent/---ifp_seed/

documents/publication/
wcms_752814.pdf.

 
35

https://resourcecentre.
savethechildren.net/

node/5759/pdf/5759.pdf.
 

36
المرجع نفسه.

 
37

https://www.lb.undp.org/
content/lebanon/en/home/

library/womens_empow-
erment/Gendered-Val-

ue-Chains.html.

38
للنقابة صفحة على 

الفايسبوك
(https://www.facebook.

com/TheSyndicateOfNurs-
eriesOwnersInLebanon/)

 وموقع على الويب:
 http://spgl.org/.

39
 يمكن االطالع على قرار

 تأسيس النقابة على الرابط:
http://spgl.org/wp-con-
tent/uploads/2018/02/

ORDER-206-SYNDI-
CATE-FOUNDATION.pdf.

 
40

يمكن االطالع على الترخيص 
على الرابط:

 http://spgl.org/wp-content/
uploads/2018/02/SYNDI-
CATE-FINANCE-CERTIFI-

CATE.pdf.
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عملية مراقبة مراكز الرعاية النهارية في 
الجنوب ولتوفير نهج منّظم لتحسين جودة 

الخدمات المقّدمة. وأثبت هذا المشروع 
التجريبي نجاحه الكبير وقّدم توصيات 

تشغيلية للوزارة لتوسيع نطاق هذا النهج 
بحيث يشمل جميع أنحاء لبنان.

وضمن إطار مشروع تنمية الطفولة المبكرة 
الذي ينّفذه المجلس األعلى للطفولة في وزارة 
الشؤون االجتماعية، ُوضع خالل عاَمي 2016-

2017 برنامج تدريبي متكامل يتناول النهج 
الشمولي الدمجي التكاملي للطفولة المبكرة. 
وُأتيح هذا البرنامج لمجموعة من المربيات 

العامالت في حضانات مراكز الخدمات 
اإلنمائية ومراكز الرعاية النهارية الخاصة 

بالجمعيات غير الحكومية المتعاقدة مع 
الوزارة، وألكثر من 50 متدربة )من المربيات 

ومسؤولي مراكز الرعاية( من النقابتين41.

 واو. االستراتيجيات
 وخطط العمل

الوطنية

أعّد لبنان عددًا من االستراتيجيات وخطط 
العمل المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة، ووضع بعضها هدف التمكين 
االقتصادي للمرأة ضمن أهدافه األساسية. 
وعلى سبيل المثال، تسعى االستراتيجية 

 الوطنية للعمل الخاص بالمرأة في لبنان
)2011-2021(42 إلى تعزيز المشاركة 

االقتصادية للمرأة كأحد أهدافها االستراتيجية.

لوحظت بعض التطورات اإليجابية في 
اإلصالحات التشريعية على مدى السنوات 

العشر الماضية، مثل تمديد فترة إجازة 
األمومة من 7 إلى 10 أسابيع وإدخال 

تعديالت على قانون الضمان االجتماعي 
لتحقيق المساواة بين الزوجين في التعويض 

اأُلَسري. لكّن إنجازات كثيرة لم ُتحّقق بعد وما 
زال ينبغي القيام بالكثير لكسر الحواجز أمام 

مشاركة المرأة في القوى العاملة في لبنان.

وفي عام 2019، وضعت الحكومة اللبنانية، 
بدعٍم من البنك الدولي، خطة عمل وطنية 

للتمكين االقتصادي للمرأة تهدف إلى زيادة 
مشاركة المرأة في القوى العاملة بمقدار 

خمس نقاط مئوية ضمن إطار زمني مدته 
خمس سنوات. وترتبط بعض عناصر خطة 

العمل هذه برعاية األطفال. كما تتضمن تقديم 
مقترحات قانونية بشأن مختلف القضايا 

المتعلقة بنوع الجنس، بما في ذلك إجازة 
األبوة وترتيبات العمل المرن43.

ومع ذلك، يبقى مبهمًا مدى تأثير األزمة 
االقتصادية في لبنان وجائحة كوفيد- 19 

على تطبيق خطة العمل واحتمال 
التأخير في تنفيذها.

41
معلومات من وزارة الشؤون 

االجتماعية في لبنان (مراسلة 
.(S/583 اإلسكوا

42
National Commission for 

Lebanese Women. National 
Strategy for Women in 
Lebanon (2011-2021). 

https://nclw-applications.
com/pdf/National%20

Strategie.pdf.
 

43
https://pubdocs.

worldbank.org/
en/940761574447198430/

pdf/Lebanon-WEEAP-Jan-8-
2019-en.pdf.

https://pubdocs.worldbank.org/en/940761574447198430/pdf/Lebanon-WEEAP-Jan-8-2019-en.pdf 
https://pubdocs.worldbank.org/en/940761574447198430/pdf/Lebanon-WEEAP-Jan-8-2019-en.pdf 
https://pubdocs.worldbank.org/en/940761574447198430/pdf/Lebanon-WEEAP-Jan-8-2019-en.pdf 
https://pubdocs.worldbank.org/en/940761574447198430/pdf/Lebanon-WEEAP-Jan-8-2019-en.pdf 
https://pubdocs.worldbank.org/en/940761574447198430/pdf/Lebanon-WEEAP-Jan-8-2019-en.pdf 
https://nclw-applications.com/pdf/National%20Strategie.pdf
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44
  https://www.

executive-magazine.com/
special-report/caught-be-

tween-home-and-the-office.

الدولة هي المسؤول األول عن وضع اإلطار القانوني والسياساتي المناسب 
الذي يمّكن األهالي العاملين من التوفيق بين مسؤوليات العمل واألسرة. 

لكّن أصحاب العمل يؤدون أيضاً دوراً مهماً في دعم الموظفين بمسؤوليات 
الرعاية وتشجيع الموظفين الذكور على تحّمل حصة أكبر من أعمال الرعاية غير 

مدفوعة األجر.

ورغم أّن القانون في لبنان ال يفرض على أصحاب العمل توفير خدمات رعاية 
األطفال أو ترتيبات العمل المرنة لموظفيهم، فقد تم توثيق العديد من 

الممارسات الجيدة التي تظهر اهتماماً متزايداً بتبني سياسات مستدامة 
ومسؤولة اجتماعًيا في مكان العمل، ال سيما في القطاع الخاص. بالفعل، 

تسّجلت أكثر من 200 شركة خاصة في لبنان لتكون جزءاً من الميثاق العالمي 
لألمم المتحدة، وهو مبادرة مستدامة للشركات أطلقتها األمم المتحدة في عام 

2000. كذلك، تبنّى العديد من هذه الشركات مبادئ تمكين المرأة وانضّم إلى 
مبادرة المساواة بين الجنسين ضمن أهداف االتفاق العالمي لألمم المتحدة، 

وهو برنامج يهدف إلى دعم الشركات في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين 
في جميع مجاالت األعمال.

 ألف. الوصول
 إلى خدمات رعاية

األطفال

يمكن أن يّتخذ الوصول إلى خدمات رعاية 
األطفال التي يدعمها أرباب العمل عّدة 

أشكال منها:  

مرافــق رعايــة األطفــال في مكان العمل 
يديرهــا صاحــب العمــل أو طرف ثالث؛ أو 
مرافــق رعايــة األطفــال بالقرب من مكان 

العمل وترعاها شــركة أو أكثر؛ أو شــراكة بين 
القطاعيــن العــام والخــاص؛ أو رعاية األطفال 
المدعومة في شــكل قســائم أو خصومات أو 

حســابات إنفاق أو مكافآت مصممة للمســاعدة 
فــي التغطيــة الكاملــة أو الجزئية لتكاليف 

الرعايــة النهارية لألطفال.

على الرغم من عدم وجود شركات تؤّمن مرافق 
رعاية األطفال في مكان العمل لموظفيها في 

لبنان، ثّمة أدلة تفيد بأّن الجدل بشأن هذه 
المسألة يتزايد بين أفراد القطاع الخاص الذين 
يدركون الفوائد التي ستنتج عنها، مثل توفير 

راحة البال الالزمة لألهالي العاملين والتي 
ستترجم في زيادة اإلنتاجية. ومع ذلك، لدى 
شركات القطاع الخاص أيضًا مخاوف بشأن 
المسؤولية والمخاطر والتكلفة المالية التي 

ينطوي عليها تقديم خدمات رعاية األطفال 
في مكان العمل44. وفي إحدى المقابالت، أعرب 
ممّثل إحدى شركات القطاع الخاص الكبرى في 
لبنان عن مخاوف إضافية متعلقة باالضطراب 

واإللهاء الذي قد يشعر به األهالي العاملون 
عندما يكون أطفالهم بالقرب منهم.

وفيما يتعلق بخدمات رعاية األطفال المدعومة، 
ُحّددت حالة واحدة من الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص لتوفير رعاية الطفل. وسيتم 
توضيحها في دراسة الحالة أدناه.

https://www.executive-magazine.com/special-report/caught-between-home-and-the-office
https://www.executive-magazine.com/special-report/caught-between-home-and-the-office
https://www.executive-magazine.com/special-report/caught-between-home-and-the-office
https://www.executive-magazine.com/special-report/caught-between-home-and-the-office
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شراكة عامة - خاصة: تأمين مراكز مدعومة الحالة 1
لرعاية األطفال بالقرب من مكان العمل

سّلطت إحدى المقابالت الضوء على تجربة المديرية العامة لألمن العام وشراكتها مع مركز حضانة خاص 
في تلبية احتياجات الموظفات. وبحسب صاحبة مركز الرعاية النهارية الشريك، تضم مديرية األمن 

العام اللبناني نساء يأتين من مناطق لبنانية مختلفة، وأحيانًا من مناطق ريفية نائية، للعمل في بيروت. 
وإّن االبتعاد عن أطفالهن يوميًا ولفترات طويلة يوّلد إحساسًا بالقلق بين الضابطات اللواتي يضطلعن 

بمسؤوليات رعاية األطفال ويؤدي إلى زيادة تغّيبهّن عن العمل. 

ودفع هذا الواقع إدارة األمن العام إلى إيجاد حّل مبتكر بإقامة شراكة مع مركز خاص للرعاية النهارية 
يقع على ُبعد دقائق من مقر قوى األمن ويقّدم خدمات الرعاية النهارية المدعومة ألطفال الضابطات. 

وكان الهدف الرئيسي من هذه الشراكة تشجيع ضابطات قوى األمن العام على القدوم إلى العمل 
وتمكينهّن من خالل تزويدهّن بمكان آمن لالهتمام بأطفالهّن، يسهل الوصول إليه ويقّدم خدمات بأسعار 

معقولة. وُعّدلت ساعات عمل مركز الرعاية الستيعاب مناوبات ضابطات األمن العام من خالل فتح 
األبواب باكرًا والعمل لفترة أطول في المساء، وحتى توفير مرونة إضافية في ساعات العمل واإلغالق، 
بناًء على احتياجات األمهات العامالت. ووفقًا لصاحبة مركز الرعاية النهارية الشريك، كان أهّم ما يمّيز 

هذا التعاون هو "رعاية األطفال وتنميتهم جيدًا نتيجة لبيئة التعّلم التي تحتضنهم، في حين تؤدي 
أمهاتهم وظائفهّن من دون القلق والتوّتر المستمّرين بشأن من يقوم برعاية أطفالهن".

المصدر: مقابلة مصدر معلومات رئيسي مع السيدة عال أحمد، صاحبة مركز الرعاية النهارية المدعوم.

 باء. سياسات مكان
 العمل المالئمة

لألسرة

لمساعدة الموّظفين على االضطالع 
بمسؤولياتهم المتعّلقة بالرعاية اأُلَسرية، على 

أصحاب العمل وضع سياسات فّعالة مالئمة 
لألسرة تشمل جميع الموظفين بغض النظر 

عن جنسهم.

وتتضّمــن هــذه السياســات مــا يلــي: إجازة 
األمومة/األبوة/الوالديــة المدفوعــة األجــر؛ 

وحمايــة العمالــة والحمايــة مــن التمييــز؛ 
ودعــم مــكان العمــل لألمهــات المرضعــات؛ 

وترتيبــات العمــل المرنــة؛ وتغطيــة الرعايــة 
الصحيــة والتأميــن للعمــال وأفــراد أســرهم، 

ومــا إلى ذلك.

ومع أّن تنفيذ سياسات مكان العمل المالئمة 
لألسرة يبقى رهنًا بمبادرة كّل شركة خاصة، 
فقد ُحّدد العديد من الممارسات الجيدة بين 
المؤسسات الخاصة في لبنان. وأبرز مثالين 

على ذلك شركتا Diageo وZomato، كونهما 
بدأتا، بمبادرٍة منهما، بتنفيذ سياسات اإلجازة 

الوالدية الشاملة التي تقّدم 26 أسبوعًا من 
اإلجازة الوالدية مدفوعة األجر لموظفيهما 

بغض النظر عن جنسهم46,45.

وتقّدم دراسة الحالة التالية مثااًل جيدًا على 
كيفية اعتماد الشركة نهجًا شاماًل يضمن 

سياسات مكان العمل المالئمة لألسرة.

45
Business & Human Rights 

Resource Centre. Lebanon: 
Private companies boost 

equality in the work-
place. Ibid.; https://www.

business-humanrights.org/
en/latest-news/this-compa-
ny-in-lebanon-is-offering-pa-

ternity-leave/.

46
يمكن االطالع على النسخة 

المحّدثة على الموقع: 
https://www.the961.com/

this-company-in-leba-
non-is-offering-paterni-

ty-leave/.

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-le
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-le
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-le
https://www.the961.com/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-leave/.
https://www.the961.com/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-leave/.
https://www.the961.com/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-leave/.
https://www.the961.com/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-leave/.
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/this-company-in-lebanon-is-offering-paternity-leave/
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الحالة 2
تتبنى شركة االتصاالت الخاصة نهجًا 

شاماًل لضمان سياسات مكان العمل 
المالئمة لألسرة

برزت شركة ألفا لالتصاالت كواحدة من الشركات الخاصة في لبنان التي توّفر بيئة عمل مؤاتية لموظفيها وتسمح لهم 
بالتوفيق بين حياتهم اأُلَسرية والمهنية.

ألفا هي واحدة من الشركات الخاصة القليلة التي تقّدم للموظفات الحوامل 90 يومًا كإجازة أمومة مدفوعة األجر، 
متجاوزًة بذلك قانون العمل الذي يحّدد مّدة إجازة األمومة بـ 70 يومًا. كما تقّدم الشركة لموظفيها الذكور إجازة أبوة 

مدفوعة األجر لمّدة 3 أيام بعد تاريخ والدة الطفل. وقد لوحظ أّن عددًا كبيرًا من موّظفي ألفا استفادوا من إجازة 
األمومة واألبوة المدفوعة التي تقّدمها الشركة، وعاد جميع الموظفين إلى العمل بمجرد انتهاء اإلجازة الوالدية. 

باإلضافة إلى اإلجازة الوالدية، يستفيد موظفو ألفا من العديد من سياسات اإلجازات المصممة لضمان التوازن بين 
العمل والحياة الخاصة، وزيادة تحفيز الموّظفين والتزامهم بالعمل. وتشمل هذه اإلجازات ما يلي: إجازة الزواج 

)يستفيد الموظفون الذين سيتزّوجون من أسبوع إجازة(؛ وإجازة خاصة لألم المرضعة )يمكن لجميع الموظفات من 
األمهات المرضعات االستفادة من تخفيض ساعة واحدة من ساعات العمل اليومية حتى يبلغ الطفل السنة من عمره(؛ 

وإجازة والدية خاصة )يمكن لجميع اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال دون سن العاشرة االستفادة من تخفيض 
ساعة واحدة من ساعات عملهم اليومية حتى ثالث مرات في األسبوع(؛ وإجازة خاصة للطالب )يمكن للموظفين 

الذين يتابعون دراساتهم العليا االستفادة من تخفيض لمّدة ساعة واحدة حتى ثالث مرات في األسبوع بعد تقديم 
جدول دراسي منتظم(.

كما تقّدم الشركة لموظفيها الدائمين حزمة من البدالت التي تشمل بدل النقل، وأقساط المدارس ورياض األطفال، 
وبدل الوجبات، وبدل الزواج، باإلضافة إلى التأمين على الحياة والتغطية الطبية من الدرجة األولى المدعومة 

بالكامل، لهم ولُمعاليهم المباشرين.

Alfa Sustainability Report 2018-2019: A Steady Journey Towards Excellence, :المصدر
https://www.alfa.com.lb/AnnualReport-20182019.html#book5/page1

 جيم. فوائد خدمة
 رعاية األطفال
 المدعومة من
صاحب العمل

لقد ثبت أن توفير بيئة عمل مالئمة وصديقة 
لألسرة يعود بالنفع على الموظف وصاحب 

العمل على حدٍّ سواء47. وتكشف غالبية 
الدراسات التي تتناول تكاليف وفوائد 

سياسات مكان العمل المالئمة لألسرة، عن 
ارتباط إيجابي بين اعتماد أصحاب العمل 

لهذه السياسات من جهة والتوفير في تكاليف 

الشركة وزيادة إنتاجية الموظفين من جهة 
أخرى. ولهذه السياسات أيضًا تأثير على 

تحسين عملية توظيف المواهب واالحتفاظ 
ب، وزيادة  بالموظفين، وتقليل التغُيّ

السلوكيات اإليجابية المتعلقة بالعمل، إلخ. 
هذا باإلضافة إلى تحقيق المزيد من المساواة 

بين الجنسين وتقليص الفجوات في األجور 
بينهما على وجه التحديد48.

ومن المرجح أاّل يؤدي تبني نهج شامل 
لسياسات التوازن بين العمل واألسرة إلى 
تعزيز إنتاجية الموظفين وأرباح صاحب 

العمل فحسب، بل سيكون له تأثير إيجابي 
كبير على رفاهية أطفال الموظفين أيضًا. فال 
شك في أّن السنوات الثالث األولى من العمر 

هي األكثر أهمية لنمو الطفل، وهي تتطلب 

47
https://www.unicef.org/ear-
ly-childhood-development/

family-friendly-policies.

48
https://assets.publishing.

service.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/

uploads/attachment_data/
file/840061/Warwick_Fi-

nal_Report_1610.pdf.

https://www.alfa.com.lb/AnnualReport-20182019.html#book5/page1
https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies
https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies
https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/8400
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/8400
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840061/Warwick_Final_Report_1610.pdf
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تغذية سليمة وتحفيزًا للرعاية وبيئة ُمحبة49. 
كما أن سياسات مكان العمل المالئمة لألسرة 

تمنح األهل العاملين، اآلباء واألمهات على 
حدٍّ سواء، الفرصة ليكونوا أكثر حضورًا في 

السنوات األولى من حياة أطفالهم وليزّودوهم 
بالرعاية المناسبة لضمان قدرتهم على تطوير 

مهاراتهم التعليمية واالجتماعية والعاطفية 
إلى أقصى إمكاناتها. ومن هذه السياسات، 

نذكر: اإلجازة الوالدية المدفوعة األجر، 
وإجازة الرضاعة الطبيعية، وترتيبات العمل 
المرنة، وتوفير خدمات رعاية األطفال التي 

ُتطّبق بطريقة محايدة للجنسين. ومن خالل 
االستثمار في سياسات مكان العمل المالئمة 

لألسرة، يستثمر أرباب العمل أيضًا في 

مستقبل المجتمع. ويّتضح أّن ألصحاب العمل 
دورًا مهمًا في معالجة مسألة رعاية األطفال، 

ال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض 
والبلدان التي تواجه أزمات مثل لبنان، حيث 

يكون التمويل الحكومي والمبادرات التي 
تقودها الدولة محدوَدين. وُتظهر دراسات 

الحاالت أّن اعتماد سياسات ومبادرات مكان 
العمل المالئمة لألسرة على مستوى إدارة 

الشركة، يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واألرباح، 
ويؤثر إيجابًا على صاحب العمل والموظف 

وأطفاله. وتشير المداخالت التي قّدمها ممثلو 
الشركات في المقابالت إلى أن هناك ممارسات 

واعدة في لبنان تتطلب مزيدًا من االستثمار 
لضمان قدرة المرأة على مواصلة العمل.

49
https://www.unicef.org/

ffl/03/#:~:text=Recent%20
research%20confirms%20

that%20the,shaping%20
the%20child's%

20brain%20architec-
ture.&text=They%20

have%20a%20direct%20
impact,as%20social%20

and%20emotional%20
abilities.

القطاع المصرفي - صاحب العمل الحالة 3
المفّضل لدى اللبنانيين 

قبل اندالع األزمة االقتصادية في لبنان في تشرين األول/أكتوبر 2019، كان القطاع المصرفي ُيعّد مكان العمل 
المفّضل لدى الكثيرين، وبخاصٍة النساء، ألنه يوفر بيئة عمل مؤاتية تجتذب الموظفين المؤهلين وتحتفظ بهم من 

خالل ضمان رفاهيتهم وسعادتهم. ومع تركيز العديد من المصارف على تكافؤ فرص العمل للنساء، ارتفعت نسبة 
الموظفات من إجمالي العاملين في المصارف على مّر السنين حتى بلغت 47.8 في المائة بنهاية عام 2017، متجاوزًة 

نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية من النساء في لبنان المقّدرة بنحو 25 في المائةأ. 

وتلتزم جميع المصارف بعقد العمل الجماعي الذي وضعته جمعية المصارف في لبنان. وتقّدم لموظفيها حزمة 
مخّصصات جّذابة تشتمل على التعويضات العائلية والمنح المدرسية للموظفين الذين لديهم أطفال يرتادون المدرسة 
أو الجامعة، والتغطية الطبية للموظفين وُمعاليهم المباشرين. هذا باإلضافة إلى أنواع أخرى من المخصصات النقدية 

مثل تعويض السكن، وبدل النقل، ومنحة الزواج، وغيرها. كما يستفيد موظفو المصرف من إجازة أمومة مدفوعة 
األجر لمدة 10 أسابيع تماشيًا مع نّص قانون العمل، فضاًل عن أنواع أخرى من اإلجازات مثل اإلجازة المرضية، وإجازة 

الزواج،
وإجازة الوفاةب. 

ومع ذلك، تجاوزت العديد من المصارف الكبرى المعايير من خالل تقديم أمثلة إضافية لسياسات التوازن بين العمل 
والحياة، والتي تشمل: ساعات عمل مخفضة مدفوعة بأجر الدوام الكامل للموظفات اللواتي يستأنفن العمل بعد 

إجازة األمومة؛ وجداول عمل مرنة للحوامل وأمهات األطفال دون سن العاشرة؛ واستراحات مدفوعة األجر للرضاعة 
الطبيعية؛ وإجازة أبوة مدفوعة األجر تتراوح من يوم إلى ثالثة أيام. والجدير بالذكر أّن جميع هذه المصارف أبلغت 

عن معدالت عالية لالحتفاظ بالموظفين، ال سيما النساء، ومعاودتهم العمل مباشرًة بعد انتهاء اإلجازة الوالدية.

.www.abl.org.lb المصدر: جمعية المصارف في لبنان
أ.

ب.

.https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-indicators

Association of Banks in Lebanon, “Collective Labor Agreement 2019-2020”. Available at 
https://www.abl.org.lb/english/collective-labor-agreement/2019-2020.

  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
  https://www.unicef.org/ffl/03/#:~:text=Recent%20research%20confirms%20that%20the,shaping%20the%20c
http://www.abl.org.lb
https://www.unicef.org/media/85711/file/Facts_for_Life_EN_010810.pdf
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50
Hein, Catherine, and Naomi 
Cassirer (2010). Workplace 

Solutions for Childcare. 
Washington, D.C. Brookings 

Ins titution Press, 2010.

يعتمد األهالي العاملون في جميع أنحاء العالم على أشكال مختلفة من 
خدمات رعاية األطفال لمواصلة حياتهم المهنية. وعمومًا، يمكن تصنيف 

خدمات رعاية األطفال في لبنان ضمن ثالثة أنواع رئيسية: رعاية األطفال في 
مراكز أو ُدور الرعاية، ورعاية األطفال في المنزل، ورعاية األسرة50.

 ألف. رعاية األطفال
في المراكز

1. توافر مراكز رعاية 
األطفال

ُتتاح رعاية األطفال في لبنان من خالل 
قناتين رئيسيتين هما: المراكز العامة 

والخاصة للرعاية النهارية.

)أ( المراكز العامة للرعاية 
النهارية

تشرف وزارة الشؤون االجتماعية على إدارة 
المراكز العامة للرعاية النهارية لألطفال في 

لبنان، وهي عبارة عن 45 مركزًا للرعاية النهارية 
تقع في مراكز الخدمات اإلنمائية، باإلضافة 

إلى 25 مركزًا تديرها منظمات غير حكومية 
أبرمت اتفاقيات مع وزارة الشؤون االجتماعية. 

وتتوّزع هذه المراكز العامة في جميع أنحاء 
لبنان وتستهدف أطفال المجتمعات الفقيرة 

والمهّمشة على نحٍو أساسي. 

التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية التي تديرها مراكز 
الخدمات اإلنمائية في لبنان
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المصدر: موقع وزارة الشؤون االجتماعية على اإلنترنت.
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مع ذلك، يظهر فرق بين معايير وخدمات 
مراكز الرعاية النهارية التي تديرها مراكز 

الخدمات اإلنمائية من جهة، ومعايير 
وخدمات المراكز تلك التي تديرها المنظمات 

غير الحكومية من جهة أخرى.

فعلى سبيل المثال، ال تقبل مراكز الخدمات 
اإلنمائية سوى األطفال الذين تزيد أعمارهم 

عن 3 سنوات والذين تم تدريبهم على 
استخدام المرحاض. في المقابل، تختلف 

شروط القبول في المراكز التي تديرها 
المنظمات غير الحكومية، فيستقبل بعضها 

األطفال من سن مبكرة مثل حديثي الوالدة، 
بينما يلتزم البعض اآلخر بشروط عمرية 

مماثلة لشروط مراكز الخدمات اإلنمائية. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن الخدمات التي تقّدمها 
مراكز الرعاية النهارية التابعة للمنظمات غير 

الحكومية تشبه تلك التي تقدمها المراكز 
الخاصة للرعاية النهارية الحائزة على 

ترخيص العمل من وزارة الصحة العامة. وقد 
تختلف جودة الخدمات التي تقدمها وفقًا 

لقدراتها البشرية والمالية.

وتعتمد مراكز الخدمات اإلنمائية من جهتها 
على المعايير التي وضعتها وزارة التربية 

والتعليم العالي فيما يخّص تقديم الخدمات 
لألطفال في سن ما قبل المدرسة. وعلى هذه 

المراكز أن تضمن تأمين بيئة آمنة وسليمة 
لألطفال الذين تستقبلهم.  وشّدد ممّثلو 

وزارة الشؤون االجتماعية في المقابالت التي 
ُأجريت، على الجهود الهائلة التي تبذلها الوزارة 

فيما يتعلق بحماية الطفل.

والجدير بالذكر أّن موظفي مراكز الرعاية 
التابعة لمراكز الخدمات اإلنمائية يّتسمون 

عادًة بخلفية العمل االجتماعي ورعاية 
األطفال، ويعتمدون على خبرتهم لتنفيذ 

األنشطة المتعلقة باألطفال. كذلك، تقّدم هذه 
المراكز وجبة طعام لألطفال الذين تستقبلهم. 

ومن السلبيات التي ُحّددت في المقابلة مع 
ممّثلي الوزارة، عدم وجود منهج موحد يمكن 

اعتماده في جميع المراكز العامة، وضرورة 

تدريب العاملين فيها على ممارسات تنمية 
الطفولة المبكرة المحّدثة، ووضع معايير 

الجودة المالئمة لهذه المراكز مع مراعاة بنيتها 
التحتية وقدراتها البشرية والمالية.

)ب( المراكز الخاصة للرعاية 
النهارية

يدير المراكَز الخاصة للرعاية النهارية في 
لبنان مالكوها من القطاع الخاص، ولكنها 

تخضع لقوانين قسم إدارة صحة األم 
والطفل في وزارة الصحة العامة بموجب 
المرسوم رقم 4876 الذي يحّدد الشروط 

المتعلقة بالبنية التحتية والقبول واإلشراف، 
واإلجراءات اإلدارية واإلجراءات الخاصة 

بالموّظفين51.

فــي لبنــان 495 مركزًا خاصــًا مرّخصًا للرعاية 

النهاريــة لألطفــال52. وتتــوزع هذه المراكز على 

تســع مناطــق جغرافيــة تعمل فيها الوزارة، 
وتقــع غالبيتهــا فــي محافظتي بيروت وجبل 

لبنــان التــي تشــمل أقضية بيروت والمتن 
وكســروان وجبيــل وبعبدا. ولــم يجِر التحقق 
مــن صحــة هــذا الرقم بعــد جائحة كوفيد- 19 

التــي كان لهــا آثــار خطيــرة على أعمال الرعاية 
النهاريــة لألطفال.

وتستقبل هذه المراكز األطفال منذ الوالدة 
وحتى سن 4 سنوات مقابل رسوم شهرية 
يحّددها أصحاب المركز. وتصّنف المراكز 

ضمن ثالثة أنواع وفق حجمها: مراكز الرعاية 
النهارية "الكبيرة" التي يمكنها أن تستوعب 
أكثر من 70 طفاًل، ومراكز الرعاية النهارية 

"المتوسطة" التي يمكنها أن تستوعب من 50 
إلى 70 طفاًل، وُدور الحضانة "الصغيرة" التي 

يمكنها استيعاب ما بين 30 و50 طفاًل. 

في عام 2019، أفادت إدارة اإلحصاء المركزي 
أّن العدد اإلجمالي لألطفال دون سن الرابعة 
في لبنان يبلغ 378,000 طفل، غالبيتهم في 
محافظتي بيروت وجبل لبنان مجتمعتين 

)170,000 طفل(53. وتبّين هذه األرقام التوزيع 

51
يمكن االطالع على المرسوم 

على الرابط التالي: 
https://www.moph.gov.lb/
userfiles/files/HealthCare-
System/Mother%26Child-
Health/Decree4876-2010.

pdf.

52
تّم االستحصال على الئحة 

مراكز العناية النهارية لألطفال 
من قسم إدارة صحة األم 
والطفل في وزارة الصحة 

العامة، في إطار المقابلة التي 
أُجريت مع مصدر المعلومات 
الرئيسي ألهداف دراسة الحالة 

هذه. والجدير ذكره أّن رئيس 
الوحدة أفاد بأّن الالئحة 

المقدَّمة بحاجة إلى تحديث 
بما أّن الكثير من ُدور الحضانة 

الصغيرة قد أقفل أبوابه 
نتيجة جائحة كوفيد- 19.

53
تّم الحصول على المعلومات 

الديمغرافية بشأن األطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 0 
و4 سنوات من إدارة اإلحصاء 

المركزي:
http://www.cas.gov.lb/index.

php/demographic-and-
social-en/population-en.

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/Mother%26ChildHealth/Decree4876-2010.pdf 
http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/population-en
http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/population-en
http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/population-en
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/Mother%26ChildHealth/Decree4876-2010.pdf
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الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية. ولكن، عند 
مقارنة عدد مراكز الرعاية النهارية المتاحة 
في المحافظات المختلفة مع عدد األطفال 

دون سن الرابعة، تشير البيانات إلى أّن الطلب 
على خدمات الرعاية النهارية الخاصة يتجاوز 

العرض، وأّن عدد المراكز الخاصة المتاحة 
أقّل بكثير من عدد األطفال الذين يمكنهم 

االستفادة من هذه الخدمة، حسبما يتبّين في 
الجدول أدناه.

2. الجودة

يحدد اإلطار المفاهيمي المعتَمد لدراسة 
الحالة هذه ثالثة عناصر تعزز جودة مراكز 

رعاية األطفال هي: الراحة، والقدرة على 
تحمل التكاليف، وتدابير تحسين الجودة54. 
وسيتّم التركيز فيما يلي على كّل عنصر من 

هذه العناصر الثالثة مع ذكر اإلطار المشمول 
بالدراسة وتبيان الواقع في لبنان.

العرض مقابل الطلب لمراكز الرعاية النهارية لألطفال حسب المحافظة

المحافظة

عدد األطفال دون سن 
الرابعة )بيانات إدارة 
اإلحصاء المركزي       

لعام 2018(

عدد المراكز الخاصة 
للرعاية النهارية    

)بحسب بيانات وزارة 
الصحة العامة(

 نسبة األطفال إلى مراكز
الرعاية المتاحة

442 طفاًل لكل حضانة00052 23بيروت

563 طفاًل لكل حضانة000261 147جبل لبنان

700 1 طفل لكل حضانة00030 51 شمال لبنان

000 5 طفل لكل حضانة0007 35عكار

800 طفل لكل حضانة00030 24البقاع

100 2 طفل لكل حضانة00010 21بعلبك-الهرمل

044 1 طفاًل لكل حضانة00045 47جنوب لبنان

912 طفاًل لكل حضانة00034 31النبطية

العرض مقابل الطلب لمراكز الرعاية النهارية لألطفال حسب المحافظة

54
UNICEF (2015).

55
المرجع نفسه.

)أ( المالءمة
تشمل المالءمة في مراكز الرعاية النهارية 

عنصرين يكتسبان أهمية قصوى في تمكين 
المرأة اقتصاديًا، وهما: موقع المركز وساعات 

عمله. بالفعل، لكي تتمكن النساء من االنضمام 
إلى سوق العمل النظامي، ينبغي أن ُتتاح لهّن 

إمكانية الوصول إلى مراكز رعاية تقع إما 
قرب منزلهن وإّما قرب مكان عملهّن، على أّن 

توّفر هذه المراكز ساعات عمل مرنة تالئم 
جدول عمل الوالدين العاملين55.

بالنظر إلى العدد المحدود للمراكز العامة 
للرعاية النهارية في لبنان، مقارنًة بعدد المراكز 
الخاصة، وإلى مدى قرب المركز من المنزل أو 

مكان العمل، من المرجح أن يتمكن األهالي 
العاملون من الوصول إلى المراكز الخاصة بداًل 
من المراكز العامة. ومع ذلك، ال يستطيع جميع 

األهالي العاملين تحمل تكلفة هذه المراكز. 
باإلضافة إلى ذلك، ال توجد ساعات عمل 

موّحدة للمراكز الخاصة في لبنان. فتتراوح 
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ساعات بدء عملها بين 5:30 و7:30، وتختلف 
ساعات اإلغالق بين 15:00 و17:00، باستثناء 
بعض المراكز التي تبقي األطفال لديها خارج 

ساعات العمل العادية، تحت إشراف أحد 
الموظفين ومقابل رسوم إضافية حتى يتمكن 

األهل من اصطحابهم.

أما المراكز العامة التي تديرها مراكز الخدمات 
اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية أو 
المنظمات غير الحكومية، فقد ُحّددت ساعات 

العمل فيها من الساعة 7:30 حتى الساعة 
15:00، على اعتبار أن العاملين في هذه 

المراكز هم من موظفي القطاع العام الذين 
يلتزمون بساعات العمل فيه.

وأبرزت نتائج االستطالع على اإلنترنت 
األهمية التي يوليها الوالدان لساعات عمل 

المركز وموقعه عند اختيار مركز رعاية نهارية 
ألطفالهم. فعّبرت الغالبية عن تفضيلها لمركز 

رعاية يقع بالقرب من موقع عملها أو من منزل 
األجداد )مّما يشير إلى مدى اعتماد الوالدين 

على األجداد لدعم رعاية األطفال(، وكذلك 
الحاجة إلى ساعات عمل أطول للرعاية 

النهارية. في الواقع، أشار 28.7 في المائة من 
أولياء األمور الذين شملهم االستطالع إلى أن 
ساعات العمل األطول ضرورة أساسية. وأشار 

36.8 في المائة إلى أّن نقص خدمات رعاية 
األطفال المتاحة خالل الوقت الذي يحتاجه 

األهالي يمّثل مصدرًا رئيسيًا للتوّتر.

)ب( القدرة على تحّمل 
التكاليف

قد ال تكون خدمات رعاية األطفال دائمًا 
ميسورة التكلفة لألهالي العاملين مقارنًة 

بدخلهم، وإن كانت متاحة لهم، ال سيما في 
البلدان التي تعتمد إلى حدٍّ بعيد على القطاع 

الخاص لتوفير رعاية األطفال مثل لبنان. 
وقد أظهرت العديد من الدراسات أّن االفتقار 
إلى الخدمات ذات التكلفة المقبولة والجودة 

العالية هو أحد األسباب الرئيسية لتوّقف 
النساء عن العمل56. وبناًء على المعطيات 

المستخلصة من مقابالت مع مصادر 

المعلومات الرئيسية، تختلف الرسوم الشهرية 
في المراكز الخاصة للرعاية النهارية في 

لبنان بين 200,000 و1,500,000 ليرة لبنانية، 
بحسب موقع المركز وحجمه ونوع الخدمات 

التي يقدمها.

في المقابل، تتقاضى المراكز العامة رسومًا 
شهرية رمزية محّددة بقيمة 25,000 ليرة 

لبنانية. ولكن، غالبًا ما تتنازل وزارة الشؤون 
االجتماعية عن هذه الرسوم بسبب القدرة 

الضعيفة لألهالي العاملين ذوي الدخل 
المنخفض على تسديدها. ومع أّن المراكز 

العامة توفر األمان لألطفال في ساعات 
عمل والديهم، فهي ال تقدم خدمات التنمية 

والتوعية الضرورية لألطفال التي تقّدمها 
العديد من المراكز الخاصة للرعاية النهارية.

وفي إطار هذه الدراسة، ُأجرَي استطالع 
على اإلنترنت استهدف اأُلَسر المستفيدة من 

خدمات المراكز الخاصة للرعاية النهارية. 
وأظهرت نتائجه أّن متوسط دخل األسرة 

الشهري يبلغ حوالي 3,758,300 ليرة لبنانية، 
ُيخصص منه حوالي 1,363,338 ليرة لبنانية 

)أي ثلث الدخل الشهري تقريبًا( لرعاية 
األطفال. ومع ذلك، وبناًء على دراسة أجراها 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتعلق 
بتوزيع أجور الموظفين اللبنانيين، فإن 

المشاركين في االستطالع يندرجون في فئة 
الدخل المتوسط مع دخل سنوي يتراوح 

بين 30 و60 مليون ليرة لبنانية. وبذلك، قد 
تكون هذه الفئة قادرة على تحّمل تخصيص 
ثلث دخلها الشهري لخدمات رعاية األطفال.

ولكن، هذه ليست حال األهالي العاملين 
الذين يقعون في فئة الدخل المنخفض في 

دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حيث 
يتراوح دخلهم السنوي بين 6 و15 مليون ليرة 

لبنانية57. وفي الواقع، أشار 29.9 في المائة 
من األهالي الذين شملهم االستطالع في لبنان 

إلى تكلفة رعاية األطفال كأحد أسباب القلق 
الرئيسية لديهم.

لذلك، فإن ضمان خدمات رعاية األطفال 
العالية الجودة والمنخفضة التكلفة يمّثل 

56
Morrissey, Taryn W. “Child 

care and parent labor force 
participation: a review of 

the research literature”. 
Review of Economics of the 
Household 15, 1-24 (2017).  

https://doi.org/10.1007/
s111503-9331-016-

57
Lebanese Ministry of 

Finance and UNDP (2017). 
Assessing labor income 

inequality in Lebanon's 
private sector: findings, 

comparative analysis of 
determinants, and recom-

mendations.
  

https://doi.org/10.1007/s11150-016-9331-3 
https://doi.org/10.1007/s11150-016-9331-3 
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تحديًا كبيرًا، ال سيما لألهالي ذوي الدخل 
المنخفض في لبنان الذين غالبًا ما يضطرون 

إلى التضحية بمعايير خدمات رعاية األطفال 
من أجل القدرة على تحّمل تكاليفها. ويؤدي 

هذا األمر إلى تفاقم عدم المساواة االجتماعية 
القائمة، مّما يستدعي تدّخل الحكومة ألنه 

يعّرض للخطر عملية بناء رأس المال البشري 
الذي من المتوّقع أن ينتشل السكان من 

الضعف والفقر وأن يدعم تحسين رفاهية 
األجيال المقبلة.

أّما أنظمة الحماية االجتماعية التي ترّكز على 
الطفل وتوّفر لألهالي العاملين مخّصصات 

مثل التحويالت والقسائم النقدية وِمَنح 
األطفال، فُتعّد من العناصر األساسية لضمان 

اإلدماج االجتماعي وتأمين خدمات رعاية 
األطفال العالية الجودة والميسورة التكلفة 
للجميع58. ولكن، أكثر من نصف العمال في 

لبنان يعملون في القطاع غير النظامي 
كعاملين بأجر أو لحسابهم الخاص59، لذلك 

يفتقرون إلى تغطية الضمان االجتماعي.

لذلك، من المهم توسيع نطاق الضمان 
االجتماعي ليشمل اآلباء واألمهات العاملين 

في القطاع غير النظامي والتأّكد من 
تشجيعهم على إرسال أطفالهم إلى مراكز 
الرعاية النهارية من خالل تزويدهم بِمَنح 

رعاية األطفال أو تحويالت نقدية مباشرة60. 
ومن المهم أيضًا تزويد المراكز العامة للرعاية 

النهارية بالتمويل الالزم للسماح لها بتطوير 
خدماتها وتحسين جودة الرعاية لضمان 

حصول األمهات واألطفال األكثر ضعفًا 
وحرمانًا على خدمات رعاية جيدة أيضًا61.

)ج( تدابير تحسين الجودة

توفير خدمات رعاية األطفال الجيدة هو 
عامل حاسم في تعزيز المشاركة االقتصادية 

للمرأة. ومن العناصر األساسية التي تدعم 
توفير الرعاية الجيدة لألطفال في مراكز 

الرعاية النهارية هي العدد المنخفض لألطفال 
مقابل الموظفين؛ والمساحة الكافية؛ 

والسالمة واألمان؛ والمنهج الغني الذي يوّفر 

للطفل نموًا اجتماعيًا وعاطفيًا وتربويًا 
سليمًا؛ باإلضافة إلى طاقم عمل مؤهل 

ومدّرب تدريبًا جيدًا 62.

وُيتاح العديد من عوامل الجودة المذكورة 
أعاله في معظم المراكز الخاصة للرعاية 
النهارية في لبنان، كما في المراكز العامة 

التابعة للمنظمات غير الحكومية، ال سيما فيما 
يتعلق بالمساحة والسالمة واألمن. فتلتزم 

كال الفئتين من المراكز بمتطلبات الترخيص 
بموجب مرسوم وزارة الصحة العامة رقم 

4876 الذي يحّدد عددًا من المتطلبات 
األساسية إلنشاء ُدور الحضانة مثل: موقعها 

)في الطابق األرضي أو األول(، ومساحتها 
)أكثر من 200 م2(، وتقسيم األطفال )غرف 

منفصلة لألطفال من مختلف الفئات العمرية(، 
ووجود مساحة ترفيهية )منطقة لعب واحدة 

على األقّل بنفس مساحة غرف الصف(63. 
وتتضمن متطلبات الترخيص أيضًا تدريبًا 

مناسبًا على اإلسعافات األولية لجميع موّظفي 
الرعاية، وتوّفر عّدة اإلسعافات األولية في 

مرافق الرعاية النهارية، ووضع خطة إخالء 
وأنظمة متعلقة بالصحة. وال بد أن ُتتاح للوزارة 

إمكانية االطالع على المناهج التي يعتمدها 
المركز ومراجعة التراخيص كّل عامين.

والجدير بالذكر أيضًا أّن أصحاب المراكز 
الخاصة للرعاية النهارية في لبنان غالبًا ما 

يّتسمون بخلفيات مختلفة وليسوا بالضرورة 
خبراء في مجال تنمية الطفولة المبكرة. 

في الواقع، بعضهم من رجال األعمال الذين 
ينظرون إلى مجال الرعاية النهارية على 

أنه استثمار ذكي وعمل مربح. لذلك، ُيطلب 
بموجب مرسوم وزارة الصحة العامة رقم 

4876، من أصحاب الحضانات الذين يفتقرون 
إلى الخبرة المناسبة، تعيين مدير يّتسم 

بخلفية تعليمية ذات صلة إلدارة الحضانة. 
وفي لبنان، جامعتان فقط تقّدمان شهادة 

شاملة في دراسة الطفولة المبكرة، هما 
الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية األميركية 

في بيروت، علمًا أّن هذه الشهادة ال تشمل 
التعامل مع األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين 0 و3 سنوات. لذلك، من المرجح أن يتعلم 
العاملون في مجال الرعاية النهارية أثناء 

ممارستهم المهنة.
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واسُتكمل مرسوم وزارة الصحة العامة 
بمجموعة أدوات وطنية بعنوان "المبادئ 

التوجيهية الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة"، 
وقد طّورتها جمعية بيوند غير الحكومية 

بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في إطار 
مبادرة وزارة الشؤون االجتماعية والوكالة 

اإليطالية للتعاون اإلنمائي في لبنان 
)MOSAIC(. بالفعل، تحّدد هذه المبادرة 

التوجيهات الهيكلية والتشغيلية، والمتطلبات 
الصحية التي ُتعدُّ ضرورية للعمل اآلمن في 

الحضانات وُتستخدم لتنظيم عمل المراكز 
الخاصة للرعاية النهارية، والمراكز العامة التي 

تديرها المنظمات غير الحكومية64.

صحيٌح أّن الخدمات التي تقّدمها المراكز 
الخاصة للرعاية النهارية في لبنان قد تختلف 
حسب القدرات البشرية والمالية المتاحة لها، 

إاّل أّن غالبية هذه المراكز تلتزم بمتطلبات 
الترخيص وتوّفر بيئة آمنة وسليمة لألطفال 
الذين تستقبلهم. كذلك، تمارس هذه المراكز 

إرشادات النظافة الخاصة بوزارة الصحة 
العامة، ولديها جدول أسبوعي محّدد مسبقًا 

يتضمن األنشطة والمحتوى الذي سيتعرض له 
األطفال أثناء تواجدهم فيها. إضافة إلى ذلك، 
تتابع هذه المراكز الحالة الصحية لألطفال من 

خالل طلب الحصول على بطاقات التطعيم 
الخاصة بهم وتواجد ممرضين/ات في جميع 
األوقات كعاملين/ات بدوام كامل، وطبيب/ة 

أطفال يقوم بمراجعة السجالت الطبية 
لألطفال بانتظام. كذلك، تستثمر العديد من 

المراكز الخاصة في معّلميها من خالل الحرص 
على مشاركتهم في دورات تدريبية عن 

المحتوى وتطوير المناهج.

وبحسب الرسوم الشهرية التي تفرضها 
المراكز الخاصة للرعاية النهارية مقابل 

خدماتها، يقّدم العديد منها أحدث المرافق 
والمعايير الدولية للنظافة واألمن، إلى جانب 

الموظفين المحترفين والمؤهلين، وأحدث 
المناهج التربوية. 

وأخيرًا، تجدر اإلشارة إلى وجود عدد من 
المراكز الخاصة للرعاية النهارية الشاملة 

في لبنان التي تستقبل األطفال من مختلف 

القدرات، وقد أقامت بيئة مواتية لتنمية 
األطفال من خلفيات وقدرات مختلفة.

واستنادًا إلى نتائج االستطالع على اإلنترنت 
الذي شمل األهالي الذين يستعينون بخدمات 

المراكز الخاصة للرعاية النهارية لألطفال، 
تبّين أّنهم راضون جدًا عن الخدمات المقّدمة، 

حيث سجل 97.2 في المائة من المجيبين 
الذكور واإلناث ردودًا إيجابية. بالفعل، أفاد 

67.6 في المائة بأنهم "راضون للغاية" و29.6 
في المائة بأّنهم "راضون" عن الخدمات التي 

تقّدمها المراكز الخاصة التي تستقبل أطفالهم.

ورغم أّن مراكز الرعاية التابعة لمراكز 
الخدمات اإلنمائية الخاصة بوزارة الشؤون 
االجتماعية قد بذلت جهودًا لضمان جوانب 

الصحة والسالمة واألمن الالزمة لرعاية 
األطفال، فهي ال تزال متأخرة في تزويد 
العاملين لديها بالتدريب المناسب، وبناء 

قدراتهم، وتوفير المناهج التربوية الالزمة 
لتعزيز النمو االجتماعي والعاطفي والمعرفي 
والتعليمي لألطفال. ويرجع ذلك في الغالب 

إلى نقص الميزانية والتخصيص غير 
المّتسق للموارد.

 باء. رعاية األطفال
في المنزل

رغــم اتســاع نطاق مراكــز الرعاية النهارية 
المتاحــة فــي لبنــان، ال يزال العديد من 

األهالــي مترّدديــن في إرســال أطفالهم إليها 
لعدة أســباب قد تشــمل الخوف من اإلصابة 

بالفيروســات واألمراض، أو عدم مرونة 
ســاعات عمــل المركــز التي تكون في بعض 

ــدة للوالديــن العامَلين65. لذلك،  األحيــان مقيِّ
ظهــرت فــي لبنان خالل الســنوات القليلة 
الماضيــة فئــة جديــدة من خدمات رعاية 

األطفــال تمّثلــت في "مربيات" أو "جليســات 
أطفــال". واســتنادًا إلــى المعلومات الواردة من 

ممّثلــي الوزارات وأصحــاب المراكز الخاصة 
للرعايــة النهاريــة، تعــّزز هذا االتجاه بفعل 

64
يوزارة الصحة العامة، لبنان 

(بدون تاريخ). المبادئ 
التوجيهية الوطنية لرعاية 

الطفولة المبكرة.
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جائحــة كوفيــد- 19 ومــا تالهــا من إغالق مراكز 
الرعايــة النهاريــة. فلجــأت العائالت القادرة 

علــى تحّمــل الكلفــة إلى هذه الخدمة ليتســّنى 
للوالديــن مواصلــة عملهما، مدرَكين أّن شــخصًا 

مؤّهاًل يهتــّم بأطفالهما.

ومن المعروف أّن قطاع رعاية األطفال 
الناشئ حديثًا هذا يتكّون حصريًا من مقّدمات 
الخدمات اإلناث اللواتي عادة ما يكّن في سن 

النضج ولديهن خبرة في العمل مع األطفال. 
وتتلقى هؤالء النساء أجرهّن مقابل كّل ساعة 

خدمة مقّدمة. أّما رسومهن فتقع بين 50 
و100 دوالر أمريكي للساعة الواحدة بحسب 
سنوات الخبرة، مما يجعل هذه الخدمة أكثر 
تكلفة من الرعاية النهارية الخاصة وبأسعار 

ليست مقبولة إاّل لفئة محدودة من اأُلَسر 
"النخبة" أو اأُلَسر "ذات مستوى معيشي 

اقتصادي اجتماعي عاٍل".

وعلى مّر السنين، لعبت عامالت المنازل 
األجنبيات دورًا مهمًا في رعاية أطفال اأُلَسر 

اللبنانية. وقّدرت دراسة أجرتها منظمة العمل 
الدولية عام 2016 أن هناك أكثر من 250 ألف 

امرأة وافدة يعملن في منازل خاصة حيث 
يقمن بالتنظيف والطهي ورعاية األطفال 

وكبار السن66. لكّن العديد من هؤالء العامالت 
هّن صغيرات في السّن وليس لديهن خبرة 

في رعاية األطفال.كذلك، يتعّين عليهّن القيام 
بمهام متعّددة مثل التنظيف والطهي ورعاية 

األطفال، مّما يعيق مهمة تركيزهّن بالكامل 
على الطفل. وقد أّدت األزمة االقتصادية في 
لبنان إلى مزيٍد من التعقيد بعد أّن غادر عدد 

كبير من العمال الوافدين البالد في األشهر 
القليلة الماضية وظّل عدد الوافدين الجدد 

في انخفاض حاد67.

والجدير بالذكر أّن رعاية األطفال المنزلية 
في لبنان ال تزال غير نظامية وأّن المبادئ 
التوجيهية أو آليات المراقبة لتنظيم عمل 

مقّدمي الرعاية في المنازل غير متاحة.

جيم. رعاية األسرة

يستعين العديد من األهالي العاملين في جميع 
أنحاء العالم بأحد أفراد األسرة، غالبًا األجداد، 

لرعاية أطفالهم أثناء عملهم لتوفير كلفة 
رعاية األطفال المدفوعة. لكّن القيود المالية 
ال تكون دائمًا السبب وراء هذا االختيار الذي 
يمكن أن يتأثر بمجموعة من العوامل األخرى 

مثل التفضيل، والثقافة، والسياسة العامة، 
والخيارات المتاحة.

أظهــرت نتائــج االســتطالع علــى اإلنترنت 
والمناقشــات مــع األمهــات العامالت في 
لبنــان، أّن العديــد مــن األهالــي ال يزالون 

يعتمــدون اعتمــادًا كبيــرًا على أفراد األســرة 
الموثــوق بهــم، وال ســيما األجــداد، رغم توّفر 

رعايــة نهاريــة عاليــة الجــودة بأســعار معقولة، 
وذلــك العتقادهــم أّن األجــداد هــم أفضل من 

يســتطيع تزويــد الطفــل بالتنميــة العاطفيــة 
الالزمــة فــي ســن مبكــرة. ووفقًا لهــذه النتائج، 

يتضــح أن األجــداد، وخاصــة الجّدات، هم 
جــزء مــن أنظمــة الدعــم الرئيســية إلى جانب 
األم التــي ُتعــدُّ المســؤولة األولى عــن الطفل. 

فقــد أفــاد نحــو 37 فــي المائــة من األهالي 
المشــاركين فــي االســتطالع بأّنهــم يعتمدون 
علــى األجــداد لالعتنــاء بأطفالهــم عند إغالق 

مراكــز الرعايــة النهارية.

لكّن هذه اإلمكانية غير متاحة لجميع األهالي 
العاملين. وإن ُأتيحت، ال تكون دائمًا خيارًا 
آمنًا أو حتى مناسبًا، بما أّنها قد تؤّثر سلبًا 

على األجداد وتحّد من قدرتهم على العمل. 
هذا هو الحال في العديد من الدول النامية 

حيث يستمّر المواطنون في العمل بعد 
سن التقاعد بسبب غياب أنظمة المعاشات 

التقاعدية. وقد ارتفع اليوم متوسط 
العمر المتوّقع وبات بإمكان أعداد أكبر أن 

يعيشوا بصحة جيدة، تمكنهم من العمل حتى 
سّن متقدمة68.
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 ألف. التأثير
 واالحتياجات

 والتوّقعات: تحليل
بيانات االستطالع

شارك في االستطالع على اإلنترنت 743 
شخصًا من اآلباء واألمهات الذين يستعينون 

بخدمات المراكز الخاصة للرعاية النهارية 
في لبنان. ومّثلت اإلناث 93.4 في المائة من 

مجموع المجيبين، علمًا أّن 96.5 في المائة 
منهّن متزوجات و81 في المائة يعملن بأجر.

ومــن بيــن المجيبيــن الباقين الذين أفادوا 
بأنهــم عاطلــون عــن العمل، ذكر 55.6 في 

المائــة أن الســبب فــي التوقــف عن العمل أو 
عــدم البحــث عــن عمــل في المقام األول هو 
مســؤولية رعايــة األطفــال. وأعرب أكثر من 

نصــف هــؤالء عن الحاجة إلى سياســات مكان 
عمــل مالئمــة لألســرة وخدمات رعاية أطفال 

عاليــة الجــودة كعوامــل تمّكنهــم من تأدية عمل 
مدفوع األجر.

وبســؤال األهالــي عن كيفيــة تعاملهم مع 
الموقــف إذا مــرض طفلهم، أفــادوا بغالبيتهم 

)75.7 فــي المائــة( بأّنهــم توقفوا عن العمل 
لرعاية الطفل بأنفســهم. ولكّن شــروط اإلجازة 

اختلفــت بيــن الوالديــن، فأجاب 28.2 في 
المائــة منهــم أنهم أخــذوا إجازة غير مدفوعة 
األجــر لالهتمــام بطفلهــم المريض، بينما قال 

26.3 فــي المائــة منهــم إّنهــم تغيبوا عن عملهم 
بســبب عدم وجود ترتيبات أخرى )من دون 

اإلشــارة إلى تأثير ذلك على إجازتهم الســنوية 
مدفوعــة األجــر(. فــي المقابل، أفاد 11.1 في 

المائــة منهــم بأّنهــم أخذوا إجازة مدفوعة 
األجــر و10.1 فــي المائــة بأّنهم عمدوا إلى 

تعويــض وقــت العمــل الضائع بإعادة ترتيب 
جدول عملهم.

يبدو أيضًا أن مسؤوليات رعاية األطفال 
في العام السابق للتقرير كان لها تأثير على 

خيارات الوالدين بشأن العمل. فذكر 32 في 
المائة من األهالي العاملين أنهم طلبوا من 

أحد أفراد األسرة العيش معهم لدعمهم في 
رعاية األطفال، بينما اختار 31.3 في المائة 

ساعات عمل مخّفضة. وذكر 14.5 في المائة 
أنهم يعملون في نوبات مختلفة عن أزواجهم 

ليتمكن أحدهم من البقاء في المنزل مع 
األطفال. وأفاد 11.8 في المائة بأنهم اختاروا 
وظيفة تّتسم بمرونة ساعات العمل ليتسّنى 

لهم البقاء مع أطفالهم.

بما أّن االستطالع قد ُنشر واستكمله األهالي 
الذين يعتمدون على خدمات المراكز الخاصة 

للرعاية النهارية، من المهم إدراك مدى رضا 
هؤالء األهالي بالخدمات التي يتلقونها وكيف 

أنها ساعدتهم في الحفاظ على وظائفهم 
المدفوعة األجر، وتحديد مختلف احتياجاتهم 

وتوّقعاتهم فيما يتعلق بهذه المراكز.

وعندما ُســئل األهالي عن مدى رضاهم 
بخدمــات المراكــز الخاصــة للرعاية النهارية 

التــي اســتعانوا بهــا، أبــدى 97.2 في المائة من 
الذكــور واإلنــاث ردود فعــل إيجابية. فأفاد 

67.6 فــي المائــة بأنهــم "راضون جدًا" و29.6 
فــي المائــة بأنهــم "راضون". ومع ذلك، أعرب 

بعــض األهالــي عــن حاجتهم إلى خدمات 
إضافيــة مثــل الرعايــة المنزلية )34.6 في 

المائــة(، وســاعات العمــل األطول في المراكز 
)28.7 فــي المائــة(، ومراكــز الرعاية النهارية 
المجتمعيــة التــي تركــز على األطفال )26.1 

فــي المائــة(، ورعاية األطفــال في مكان العمل 
)21.7 فــي المائة(.

أّما توّقعات األهالي العاملين من المراكز 
الخاصة للرعاية النهارية، فارتبطت في الغالب 
بتوفير الرعاية واستخدام األساليب التعليمية 

المناسبة لألطفال، فضاًل عن تأمين بيئة 
صحية وآمنة )63.8 في المائة(. وقّدم األهالي 

أمثلة محّددة عّما يقصدونه بعبارة "توفير 
الرعاية"، مع التركيز على الدعم العاطفي 
لألطفال بما في ذلك "الحب"، و"الحنان"، 

و"االحترام". وأضافوا أيضًا إلى توّقعاتهم 
األساسية موقع المركز وأمنه ونظافته.
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باإلضافة إلى مراكز الرعاية النهارية، يبدو أّن 
وجود نظام دعم يكتسب أهمية كبيرة لألمهات 
العامالت وُأسِرهّن في لبنان. وفي هذا السياق، 

أشار االستطالع على اإلنترنت إلى أّن الوالدة 
تكون عادة الشخص المسؤول عن االهتمام 
باألطفال عند إغالق مراكز الرعاية النهارية 
)بنسبة تصل إلى 48 في المائة، بمفردها أو 

بمساعدة فرٍد آخر من العائلة(. والالفت للنظر 
أيضًا هو أّن 7 في المائة من األمهات العامالت 

أفدن بترك عملهن، أو رعاية طفلهّن أثناء العمل 
من المنزل، أو اصطحاب الطفل معهّن إلى 

مكان العمل لعدم توّفر أّي خيار آخر. ويأتي 
األجداد في المرتبة الثانية فيشّكلون 37 في 

المائة من الداعمين.

ومن المثير لالهتمام أيضًا أّن الجّدة كانت 
الداعم األكثر ِذكرًا بعد أم الطفل. فهي تقّدم 

المساعدة للوالدين إّما لوحدها وإّما بمساعدة 
فرد آخر من أفراد األسرة. وأشارت البيانات 
التي ُجمعت بوضوح إلى أّن مسؤولية تربية 
األطفال تقع على عاتق األمهات عند إغالق 

مراكز الرعاية النهارية.

عمومًا، أفاد أكثر من نصف األهالي الذين 
شملهم االستطالع بأّن رعاية األطفال كانت 
مصدر قلق كبير لهم. وَثُبَت أّنها تمّثل تحديًا 
كبيرًا لعّدة أسباب أكثرها شيوعًا: عدم توّفر 

رعاية لألطفال خالل الساعات الالزمة )36.8 
في المائة(، تليها تكلفة خدمة الرعاية )29.9 
في المائة(، والنقل من مركز الرعاية النهارية 

وإليه )10.7 في المائة(.

وأشار كلٌّ من األهالي العاملين واآلخرين 
الذين يالزمون المنزل إلى وجود أنماط 

متشابهة فيما بين الفئتين من حيث التوّتر 
الذي توّلده رعاية الطفل في حياتهم. ووجد 

معظم األهالي الذين يالزمون المنزل أن رعاية 
أطفالهم أمٌر صعب )45.3 في المائة( أو صعب 

جدًا )17 في المائة(. 

وبالمثل، وجد معظم األهالي العاملين هذا 
األمر صعبًا )38.2 في المائة( أو صعبًا جدًا 

)15.3 في المائة(.

باء. دور الوالدين

تقع على عاتق الدولة مسؤولية إنشاء 
اإلطار القانوني والسياساتي المناسب الذي 

يعّزز التوازن بين العمل واألسرة، وتقاسم 
مسؤوليات رعاية األطفال بين الوالدين. 

ويضطلع أصحاب العمل بمسؤولية توفير 
وتنفيذ سياسات مكان العمل المالئمة لألسرة 

التي تسمح لألهالي العاملين بالموازنة بين 
مسؤولياتهم المهنية واأُلَسرية بغض النظر 

عن جنسهم. كذلك، يتحمل الوالدان العامالن 
نصيبًا كبيرًا من المسؤولية فيما يتعلق 

باالستفادة من سياسات مكان العمل المالئمة 
لألسرة لتحقيق المسؤولية المشتركة في 

رعاية األطفال.

ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا حسبما 
يّتضح في دراسة ُأجرَيت في الواليات المتحدة 

األمريكية وكشفت على سبيل المثال أّن 
اآلباء نادرًا ما يستفيدون من اإلجازة الوالدية 

المدفوعة األجر التي تقّدمها شركات كثيرة في 
البالد. وإذا استفادوا منها، عادًة ما يكون ذلك 

لفترة قصيرة ال تشمل كامل فترة اإلجازة69.

أّما في لبنان، ونظرًا للنطاق المحدود لتنفيذ 
سياسات مكان العمل المالئمة لألسرة، 

فيصعب تحديد إلى أي مدى سمحت هذه 
السياسات لألهالي العاملين بتعزيز ممارسات 

األبوة واألمومة المشتركة. ومع ذلك، يمكن 
االفتراض، انطالقًا من البيانات التي ُجمعت، 

أّن رعاية األطفال تظّل في المقام األول 
مسؤولية األم في حال غياب أّي ترتيبات 

بديلة. وحتى عندما تتوفر سياسات مكان 
العمل المالئمة لألسرة، فالمرأة هي التي 

تستفيد منها فيما يتعلق برعاية األطفال. 

وهنا، تظهر حاجة إلى المزيد من البحث 
الستكشاف وفهم آراء الرجال ومواقفهم 

تجاه رعاية األطفال في لبنان، وإلى أي مدى 
يمكن لسياسات مكان العمل المالئمة لألسرة 
أن تدعم وتزيد مشاركة اآلباء العاملين في 

رعاية أطفالهم.

69
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انتشرت جائحة كوفيد- 19 في أوائل عام 
2020 حين شهد لبنان فترة من االضطرابات 
السياسية واالقتصادية الشديدة التي بلغت 

ذروتها مع انفجار مرفأ بيروت في آب/
أغسطس 2020. فإذ بالبلد يكافح لمواجهة 

جائحة عالمية وسط عدم االستقرار السياسي 
الحاّد، واالنهيار االقتصادي، والتضخم 
المفرط، والتراجع الشديد لقيمة العملة.

وعلى الصعيد العالمي، ُيعدُّ قطاع رعاية 
األطفال من بين القطاعات التي تأثرت 

بصورة خاصة بجائحة كوفيد- 19. وينطبق 
هذا الواقع بوجٍه خاص على لبنان نظرًا إلى 

اآلثار المعّقدة التي خّلفتها األزمة االقتصادية 
والتحديات القائمة التي كان القطاع يواجهها 

قبل الجائحة.

وكان لجائحة كوفيد- 19 تأثير كبير على 
قطاع رعاية األطفال في لبنان، وهو قطاع 

يضم أكثر من 500 مركز رعاية نهارية ويعمل 
به آالف الموظفين، غالبيتهم من النساء. 

وقد ُأجبرت مراكز الرعاية النهارية في لبنان 
على اإلغالق لفترات طويلة نتيجة إجراءات 
الحجر الذي فرضته الحكومة. فتلّقت مراكز 

الرعاية النهارية، ال سيما الخاصة التي تعتمد 
إلى حدٍّ كبير على الرسوم التي يدفعها 

الوالدان، ضربة قوية وتكّبدت خسائر فادحة 
أّدت إلى إغالق عدد كبير منها وسط غياب 

الدعم المالي من الحكومة اللبنانية، على حّد 
قول نقيب أصحاب الحضانات في لبنان70. 

وحتى مع التخفيف التدريجي إلجراءات 
اإلغالق وإعادة فتح مراكز الرعاية النهارية، 

استمّر التراجع في طلب خدمات المراكز 
الخاصة نتيجة االنهيار االقتصادي الذي تمّر 
به البالد وتدهور سوق العمل الذي أّدى إلى 

انخفاض دخل أسرتين من بين كل ثالث أسر 
لبنانية71. وتّم تأكيد هذه الحقائق أيضًا في 

المقابالت التي ُأجريت في إطار دراسة الحالة 
هذه. فنتيجًة لألزمة االقتصادية والصحية، 

وجد مقّدمو رعاية األطفال في لبنان أنفسهم 
في موقف ضعيف، مّما يثير القلق بشأن قدرة 
قطاع رعاية األطفال على االستمرار ومواكبة 

التطورات المطلوبة في المستقبل. 

وفي بلٍد يهيمن فيه الذكور إلى حّد كبير على 
سوق العمل وتسّجل فيه مشاركة النساء في 
القوى العاملة معدالت منخفضة جدًا، وجدت 

النساء أنفسهن نسبيًا أكثر تضررًا من األزمة 
االقتصادية والصحية، الناجمة عن تفشّي 
جائحة كوفيد- 19 التي تسّببت باإلغالق 

المؤقت لمراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء 
البالد، ومّثلت خطرًا إضافيًا على صحة كبار 

السن. وهكذا، ُحرم العديد من األمهات العامالت 
في لبنان من مصدرين رئيسيين لرعاية األطفال 

هما مراكز الرعاية النهارية واألجداد، ووجدن 
أنفسهن مجبرات على التوفيق بين العمل 

المدفوع األجر ومسؤوليات رعاية األطفال.

واستنادًا إلى نتائج االستطالع على اإلنترنت 
فيما يتعلق بتأثير مسؤوليات رعاية األطفال 

على األهالي العاملين، وردًا على السؤال 
عن مدى تأثير مخاوف رعاية األطفال على 

التواجد أو الفعالية في العمل خالل الشهر 
الماضي، أفاد 32.9 في المائة من األهالي 

العاملين بأّن فعاليتهم قد تراجعت أحيانًا، 
بينما أفاد 31.9 في المائة بأنها انخفضت على 
نحٍو متكّرر نتيجة القلق بشأن مشكلة متعّلقة 

برعاية األطفال.

ب األهالي العاملين وتلّهيهم  وفيما يتعلق بتغُيّ
عن العمل نتيجة مسؤوليات رعاية األطفال، 
أفاد 46.3 في المائة منهم بأنهم تغّيبوا ليوم 

واحد عن العمل، وأبلغ 26.2 في المائة عن 
تأخّرهم في الوصول إلى مكان عملهم، وأشار 

11.1 في المائة إلى أنهم  كانوا مشّتتي االنتباه 
في العمل في الشهر الماضي نتيجة مخاوف 

ومسؤوليات رعاية األطفال.

باإلضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أّن المرأة 
في لبنان كانت األكثر تضررًا اقتصاديًا من 

حيث التسريح من الوظائف وخفض األجور، 
وذلك في ظّل غياب أنظمة حماية اجتماعية 

مناسبة وغير تمييزية72. وهذا األمر مثير 
للقلق نظرًا النخفاض معدل مشاركة المرأة 

االقتصادية في الدولة واحتمال حدوث مزيد 
من االنخفاض في األرقام مستقباًل في ظل 

استمرار األزمة االقتصادية.
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73
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مــع ذلك، ووســط الصــورة القاتمة الموّضحة 
أعــاله، ُتظهــر األدلــة أن جائحــة كوفيد- 19 لم 

تكــن ســلبيًة تمامــًا فيمــا يتعلق برعاية األطفال، 
كونهــا أّدت إلــى زيادة متوّقعة في مشــاركة 
اآلبــاء فــي مســؤوليات رعاية األطفال أثناء 
اإلغالق. بالفعل، لقد كشــفت دراســة أجرتها 

منظمــة العمــل الدولية عــن تأثير جائحة 

كوفيــد- 19 علــى الســكان العامليــن في لبنان، 
أّن الرجــال اضطلعــوا بــدوٍر أكبر في رعاية 

أطفالهــم خالل فترة تفشــي الجائحة73. 
ويوفــر هــذا األمر مؤشــرًا إيجابيًا عن إمكانية 
إعــادة التــوازن بين دور الجنســين في المنزل 
وإفســاح المجال أمام النســاء لالنضمام إلى 

القــوى العاملة في المســتقبل.





الخاتمة 
والتوصيات 

المتعلقة 
بالسياسات
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تناولــت دراســة الحالــة هذه تأثيــر اقتصاد الرعاية على 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي لبنان. ودّققت في 

األطــر القانونيــة والسياســاتية التي تحكــم اقتصاد الرعاية 
وخصائصــه، وتحديــدًا فيمــا يتعلق بجودة الخدمات 

المقّدمــة. وبحثــت دراســة الحالــة أيضًا في المبادرات 
التــي يقودهــا أصحــاب العمــل لتوفير مرافق رعاية 

األطفــال لموظفيهــم، ووجهــات نظــر وأدوار األهالي الذين 
يتســعينون بخدمات رعاية األطفال. كذلك، ســّلطت 

الضــوء علــى تأثيــر جائحــة كوفيد- 19 ومــا نتج عنها من 
عواقــب علــى مراكــز الرعايــة النهاريــة، بما أّن هذه األزمة 

أّثرت أساســًا على حالة الرعاية الســائدة في البالد.

وأوضحت الدراسة أّن العديد من الجهود والتطّورات 
حدثت في العقد الماضي على مختلف المستويات للنهوض 

باقتصاد الرعاية وتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة. ومع 
ذلك، ال يزال يتعين تحقيق الكثير من الخطوات الحاسمة 

في الرحلة الشاقة لتحقيق هاتين الغايتين.

ويالحظ عمومًا قصور على المستوى االستراتيجي 

ومستوى الرؤية. ويبدو واضحًا أّن كّل اإلنجازات المحّققة 

والجهود المتواصلة مبعثرة ومتباينة، وال تندرج ضمن 
ق عليها ترسم إطارًا  رؤية أو استراتيجية وطنية متفَّ

للجهود المبذولة على جميع المستويات وتوّجهها وتسمح 

لها باالرتكاز على بعضها البعض. وفي حال عدم معالجة 

أوجه القصور هذه، لن يستمر عدم المساواة بين الجنسين 
فحسب، بل ستتفاقم أيضًا أوجه عدم المساواة في بناء 

رأس المال البشري.

 على مستوى اإلطارين
القانوني والتنظيمي

رغــم التطــورات واإلصالحــات التــي حدثت في الســنوات 
الماضيــة، ال تــزال هنــاك حواجــز مهمــة يجــب رفعهــا لتطوير 

اقتصــاد الرعايــة بطريقــة تضمــن بيئــة مؤاتية لمشــاركة 
المــرأة فــي ســوق العمــل. وكمــا هو مفّصل في الدراســة، 
يتعيــن اســتكمال مختلــف التعديــالت التــي ُأدخلــت على 
اأُلطــر القانونيــة والسياســاتية لتلبيــة المعاييــر الدوليــة 

و/أو فرضهــا حتــى يتحقــق تأثيرهــا. باإلضافــة إلــى ذلك، 
بقيــت ثغــرات كبيــرة مــن دون معالجــة، مثــل تمديد 

إجــازة األمومــة إلــى 14 أســبوعًا اســتجابًة لتوصيات 

منظمــة العمــل الدوليــة. ومــع أّن مســتحقات األمومة 
هــي مبدئيــًا متاحــة للمــرأة وفقــًا للقوانيــن المعمــول بها، 

فهــي ال ُتطّبــق عمليــًا، مّمــا قــد يكــون لــه تأثير عســكي على 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة. عــالوة علــى ذلك، فإن 

بعــض التســهيالت مثــل ترتيبــات العمــل المرنــة والرضاعة 
الطبيعيــة غائبــة ببســاطة ألنهــا غيــر مذكــورة فــي أيٍّ من 

النصــوص القانونيــة علــى الرغــم مــن مســاهمتها الكبيــرة في 
مشــاركة المــرأة االقتصادية.

 على المستويين
التنظيمي والرقابي

أظهرت الدراسة نقصًا في التنسيق بين مختلف أصحاب 
المصلحة الرئيسيين، مّما يخلق مساحًة للتداخل والتقصير 

في االستفادة من الموارد واألدوات المتاحة. 

فلوحظ على سبيل المثال تداخل في صالحيات 
المؤسسات الرئيسية التي ُتعنى بمسألة رعاية الطفل. 

إضافًة إلى ذلك، ينبغي زيادة استخدام األدوات والمعايير 
المطّورة واالعتماد عليها أكثر فأكثر.

وبالمثــل، ال يتــم تبــادل الخبــرات والتجــارب المكتســبة أو 
تعزيزهــا أو اســتخدامها بطريقــة منهجيــة. وقــد تــّم التغلــب 

بنجــاح علــى التحديــات المتعلقــة بمراقبــة جــودة إنفاذ 
المعاييــر وتنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك من خالل الشــراكات مع 

المنظمــات المجتمعيــة، مّمــا يتــرك مجــااًل أكبــر لالرتكاز 
عليهــا وتعميمهــا.

 على مستوى رعاية
 األطفال من خالل صاحب

العمل

كشفت دراسة الحالة عن ديناميكية معينة على مستوى 
مًا يمكن البناء عليه. وقد  أصحاب العمل، تشكل أساسًا قيِّ
سمحت بتحديد الممارسات الجيدة على عدة مستويات 

لمزيد من التوثيق والتبادل والمناقشة، بهدف نهائي يتمثل 
في التوسيع والتعميم والتنفيذ.
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 على مستوى خدمات
رعاية األطفال

كشفت مراجعة خدمات رعاية األطفال المتاحة في المراكز 
عن تطّورات وتحسينات مهّمة ال سيما في القطاع الخاص. 

في المقابل، تبّين أّن اختالفات كبيرة تسود من حيث 
جودة الخدمات المقّدمة من القطاعين العام والخاص، ال 

سيما من حيث إجراءات تحسين الجودة والقدرة على 
تحمل التكاليف، ولكن بدرجة أقّل من حيث المالئمة، بما 

في ذلك موقع وساعات العمل. وقد ُبذلت الجهود لتحسين 
الخدمات المقّدمة باالتفاق مع القطاع العام. وسّلطت 
دراسة الحالة الضوء أيضًا على التفاوتات الحالية من 

حيث معايير السالمة والصحة وخاصة المناهج الدراسية 
التي يمكن أن تؤّثر سلبًا على عملية بناء رأسمال بشري 

متكافئ، إذا لم يتّم تناولها على نحٍو سليم. 

وأّدى التدقيق في خدمات الرعاية المنزلية واأُلَسرية 
إلى تحديد عدد من البدائل التي يمكن دراستها وتقييمها 

وتدعيمها باألطر القانونية والسياساتية الالزمة لضمان 
تقديمها كحلول للوالدين وتلبية توّقعاتهما. في الواقع، 

غالبًا ما تفتقر الخدمات التي تقّدمها المراكز إلى المرونة، 
وال يمكن تكييفها مع االحتياجات المختلفة مثل ساعات 

عمل أطول لفترة قصيرة، والحاجة إلى الدعم خارج 
ساعات العمل، والحاجة إلى دعم محّدد عندما يكون 

الطفل مريضًا، وما إلى ذلك. ويمكن تصميم الخدمات 
المقّدمة في المنزل على نحٍو أسهل وأكثر مرونة، ولكن 

ال يوجد حتى اآلن إطار قانوني لهذا النوع من الخدمات. 
ويبقى أن تتم دراسة دور األجداد ومساهمتهم في 

رعاية أحفادهم ودعمها بتدابير سياساتية ذات صلة مثل 
التحويالت النقدية. وباختصار، يمكن القتصاد الرعاية أن 

يستفيد فعاًل من خدمات أكثر مرونة ومعيارية.

 على مستوى الوالدين
واألَُسر

قّدمــت الدراســة إيضاحــات عن دور ومســؤوليات 
وتصــّورات أوليــاء األمــور في القطــاع الخاص. وأّكدت 

علــى المســؤوليات الراجحــة لألمهــات فــي رعايــة أطفالهن، 
وســّلطت الضــوء بوضــوح علــى معاناتهــّن عندما يكون 

الطفــل مريضــًا وعندمــا تغلــق مراكــز الرعايــة، باإلضافة 
إلــى تأثيــر ذلــك علــى عملهــّن. ومن هنــا، يتضح أن دور 

رعايــة األطفــال يؤثــر أيضــًا علــى بعض الخيارات الحاســمة 
لألهالــي بمــا فــي ذلــك مطالبــة أحد األجداد بالعيــش معهم. 

وتشــمل االحتياجــات الهامــة التــي أعــرب عنها اآلباء 
واألمهــات ســاعات عمــل أطــول لمراكــز الرعاية وخدمات 

بتكلفــة معقولة.

عالوة على ذلك، أّكدت دراسة الحالة وشّددت على تفاقم 
القلق الصادر عن رعاية األطفال في فترة تفشي جائحة 

كوفيد- 19 وما تبعها من عمليات إغالق وتأثير سلبي على 
عمل األهل.

وكان الهدف اإلجمالي للدراســة المســاهمة في تعزيز 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة، فنتجــت عنها المجموعة 

التاليــة مــن التوصيات المتعلقة بالسياســات:

تسهيل إجراء حوار وطني من شأنه:

تتبع وتقييم المبادرات المتنّوعة التي تقوم بها • 
مختلف الجهات الفاعلة لزيادة التعاضد حولها، 

وضمان التآزر فيما بينها واالستفادة من النتائج التي 
توّصلت إليها والبناء عليها.

جمع أصحاب المصلحة معًا والتوصل إلى رؤية متفق • 
عليها القتصاد الرعاية تمهد الطريق الستراتيجية 

وخطة عمل وطنية ذات صلة.

على مستوى اإلطارين القانوني والتنظيمي

إجراء الدراسات والتقييمات الالزمة، بما في ذلك تقدير 
التكاليف، لتسهيل ما يلي:

صياغة وتصميم وإدخال التغييرات المطلوبة على • 
األطر القانونية والسياساتية القائمة.

تطوير أطر قانونية وتدابير سياساتية جديدة.• 

على المستويين التنظيمي والرقابي

وضع آليات وعمليات لتسهيل التنسيق والتعاون بين • 
المؤسسات الحكومية الرئيسية المشاركة في صناعة 

اقتصاد الرعاية واألنشطة ذات الصلة.

على مستوى توفير رعاية األطفال من خالل أصحاب العمل

إجراء تقييم أوسع وتتبع المبادرات القائمة أو • 
التخطيط على مستوى أصحاب العمل لدعم المشاركة 
االقتصادية للمرأة ال سيما فيما يتعلق بأعمال الرعاية.
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إجــراء الدراســات والتقييمــات الالزمــة، بمــا في • 
ذلــك تقديــر التكاليــف، لتشــجيع صياغــة وتصميــم 

وإدخــال سياســات وتدابيــر مــكان العمــل ذات الصلــة 
والناجحــة.

على مستوى خدمات رعاية األطفال

دعم التعزيز المستمّر لجودة الخدمات المقّدمة. • 

دعم التعزيز المستمّر للقدرات الالزمة لتقديم خدمات • 
عالية الجودة. 

النظــر فــي الحلــول البديلــة التــي تتماشــى مــع • 
احتياجــات المجتمــع وخصائصــه المحــّددة، 

والتــي يمكــن ترويجهــا ودعمهــا باألطــر القانونيــة 
والتنظيميــة الالزمــة.
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تقّدم هذه الدراسة فهمًا معّمقًا لخصائص اقتصاد رعاية األطفال 
في لبنان، وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيه، والتغييرات التي 

طرأت عليه خالل العقد المنصرم وفي فترة تفشي جائحة كوفيد-19. 
وتسّلط الضوء على احتياجات األَُسر وتوّقعاتها، والبيئة السياساتية 

األوسع نطاقًا التي تحّدد إطار توفير الرعاية من القطاعين العام 
والخاص. وينظر اإلطار المفاهيمي لدراسة الحالة هذه في أهمية 

اإلقرار بأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، وتقليصها، وإعادة توزيعها 
بين الدولة واألَُسر والمجتمعات.

عالوًة على ذلك، ترتكز هذه الدراسة على مراجعة المؤلفات وجمع 
البيانات الثانوية المتاحة باإلضافة إلى البيانات األولية التي ُجمعت 

من مقابالٍت مع مصادر معلومات رئيسيين ومن استطالٍع على 
اإلنترنت شمل األهالي المستفيدين من خدمات المراكز الخاصة 

لرعاية األطفال.

والجدير بالذكر أّن النتائج قد بّينت أّن تطوير الخدمات في القطاع 
الخاص على مدى العقدين الماضيين ال بد أن يرافقه تعزيٌز لألطر 

التشريعية المتعّلقة بالعمالة والحماية االجتماعية، فضاًل عن 
خدمات مرنة ومعيارية وُمتاحة بأسعار معقولة. وال شّك في أّن 

تحسين نوعية الخدمات في القطاع العام أمر بالغ األهمية.

وُختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة 
للحّث على توزيع عبء مسؤوليات رعاية األطفال غير المدفوعة األجر 

بين الدولة واألَُسر والمجتمعات على مختلف المستويات القانونية 
والتنظيمية، كما على مستوى التنسيق والرصد، وأصحاب العمل، 

ومراكز رعاية األطفال، والوالَدين، واألسرة.
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