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I.  الخلفية 
 

حول "قطاع رعاية األطفال في لبنان" في إطار مشروع "التمكين االقتصادي  انعقدت جلسات الحوار الوطني  

توصلت إليها عدة دراسات تّم    يالنتائج التاستناداً إلى  تطوير اقتصاد الرعاية"    –للمرأة في المنطقة العربية  

 .إنجازها حول موضوع رعاية األطفال في لبنان

انطلقت من الحاجة إلى التعرف    جهات وطنية ودولية عدة،  2022- 2021العامين    يالدراسات خاللقامت بهذه  

الرعاية  هذه  على المعطيات المحيطة بوضع الخدمات المتوفرة لرعاية صغار األطفال إذ أن مسؤولية تأمين  

ان  . هذا علماً  العمل سوق  برزت من بين األسباب األولى لعزوف العديد من النساء في لبنان عن المشاركة في

 % للرجال. 76معدّل هذا ال% فيما بلغ  25بحدود  2021في العام   في لبنان كانت  ءنسبة مشاركة النسا

، اكتسب هدف زيادة مشاركة النساء في الحياة  مع تفاقم االزمة االقتصادية وازدياد الظروف المعيشية صعوبةً 

عاية األوالد بغية  الفقر، وبرزت أهمية إيجاد الحلول لتوفير خدمات راالقتصادية أهمية كوسيلة لمكافحة امتداد 

ر للدخل المالي.  لألمهات اتاحة الفرصة   للعمل الُمدِّّ

لبنان الدراسات حول قطاع رعاية األطفال في  بها اإلسكوا حول    التي   دراسةال  وعلى رأسها،  أبرزت  قامت 

في األطر القانونية المتعلقة برعاية األطفال في  الثغرات    ،التمكين االقتصادي للمرأة ورعاية األطفال في لبنان

االسر منها كما أبرزت الحاجات الخدمات المتوفرة ومدى استفادة  واألطر الدولية،  لتتالءم مع متطلبات  لبنان  

، إضافةً إلى اإلضاءة على دور القطاع الخاص وبعض المبادرات القائمة لتطوير هذا القطاعالتي ينبغي تلبيتها  

  الحاجة إلى رسم رؤية   ،الدراسة    هذه  ومن أهم ما اتضح من .  لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل

التي   للجهود  إطار  بغية وضع  المعنيين  عليها من جانب  متوافق  القطاع    يجدراستراتيجية  هذا  لتطوير  بذلها 

وتأمين العمل التنسيقي بين مختلف الفاعلين في القطاعين الرسمي والخاص في نطاقي خدمات رعاية األطفال 

توصية بتنظيم حوار وطني يشارك فيه المعنيون من مختلف  من هنا برزت    .وتوفير التمكين االقتصادي للنساء

 رسم مثل هذه الرؤية.  كخطوة أولى ضرورية بغيةاإلدارات والمنظمات المعنية 

II. مقدمة ال 
 

الوطنية   الهيئة  تعاون االسكوا مع  المرأة وحمايتها، وفي سياق  بأوضاع  النهوض  لتعزيز  لبنان  ضمن جهود 

التمكين االقتصادي للمرأة والتي ركزت على تطوير   حول  اللبنانية، نُظمت ورشة الحوار الوطنيلشؤون المرأة  

هيئة األمم المتحدة الدولي و   مجموعة البنك  بالتعاون مع  قطاع رعاية األطفال في لبناناقتصاد الرعاية وبخاصة  

 . الجامعة اللبنانية األميركيةالمعهد العربي للمرأة في للمرأة و

 

 المحاور اآلتية:  علىالحوار  رّكز

 األطر القانونية والسياسات الناظمة لقطاع رعاية األطفال في لبنان  •

 بناء وتعزيز المعرفة وتوفير البيانات   تطوير قطاع رعاية األطفال عن طريق •

 بناء القدرات واجراء التدريبات  تطوير قطاع رعاية األطفال عن طريق  •

 االستثمار في قطاع رعاية األطفال  •

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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لوضع رؤية  التوصل اليها التي تّم  والتوصيات  في اختتام جلسات الحوار جرى استخالص ألبرز النتائج 

 استراتيجية وطنية موّحدة لتنظيم وتطوير القطاع. 

III-  تنظيم األعمال 
 

 التاريخ والمكان  -أ

بالشراكة مع منظمة االسكوا، وبالتعاون مع كل من هيئة األمم   اللبنانية  المرأة  الهيئة الوطنية لشؤون  نظّمت 

المتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدولي والمعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية االميركية الحوار الوطني  

من الساعة التاسعة    2022حزيران    23و   22ي  حول قطاع رعاية األطفال خالل يومي األربعاء والخميس ف

 صباًحا لغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، في بيت األمم المتحدة في بيروت.

 

 االفتتاح  -ب

في بداية اللقاء، ألقت السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة  

 ترحيبية رّكزت فيها على أهمية االهتمام بقطاع رعاية صغار األطفال.في االسكوا كلمة 

ألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة افتتاحية باسم منظمي اللقاء رّكزت 

ة االقتصادية  فيها على ضرورة مشاركة النساء في الحياة االقتصادية بغية مكافحة امتداد الفقر في ظّل االزم

إلى تدني نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة الى نسبة   % مقابل معدّل يصل إلى 25التي نعيشها مشيرةً 

 % في العالم.  53

وقالت أّن السبب األول الذي تبرزه النساء لعدم خوضهّن مجال العمل خارج المنزل هو اضطرارهّن إلى رعاية 

من هنا حاجتنا اليوم إلى النظر إلى رعاية األوالد على أنها تشكل  ت: "األسرة وخاّصة صغار األوالد. وقال

قطاعاً بحدّ ذاته، يرمي إلى توفير هذه الخدمة لألهل ولألطفال. فتنظيم هذا القطاع واعتبار الخدمة التي يوفرها، 

 خدمة عامة من حق جميع األسر الحصول عليها، يندرجان ضمن العمل للمصلحة العامة." 

لنا أال ننسى مصلحة الطفل في الحصول على رعاية تتوفر له فيها شروط األمان الصحي والغذائي وقالت: "

والعاطفي وحسن التنشئة العقلية والتربوية. فجميعنا نعرف عن تأثير المحيط على التكوين الذهني للطفل منذ 

 سنينه األولى." 

ل يتطلب التعاون بين أصحاب خبرات وأضافت السيدة عون:" إن الخوض في موضوع تنظيم رعاية األطفا

 مختلفة، وبين جهات من مشارب متنوعة." 

وأردفت: "ان رعاية األطفال تتطلب أوال حسن تأدية الخدمة وتأمين القدرة على الوصول إليها، وتتطلب أيضا  

ت خدمة  أيضاً  تلبيتها، وهي  يترتب علينا  الرعاية هي حاجة مجتمعية  بالثقة. فهذه  إلى  آلية رقابة توحي  حتاج 

التباحث في شأن توفيرها. ولنا إلى ذلك أن ننظر إلى القطاع في بعده االقتصادي، وفي الموارد المطلوبة لتنظيمه  

وتفعيله. لذا نبدأ اليوم حواراً وطنياً بهدف التوصل معاً إلى رؤية موحدة الستراتيجية نعمل جميعاً على تطبيقها، 

ان، كي تتوفر من خالله في جميع المناطق خدمة تطمئن إلى جودتها  بغية تنظيم قطاع رعاية األطفال في لبن

 األمهات كما االباء." 
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تال ذلك تقديم من السيدة ربى عرجا، مسؤولة اولى للشؤون االجتماعية في االيسكوا، لمخرجات الدراسة الخاصة 

رعاية االطفال بكونه قطاع   برعاية االطفال في لبنان. اكدت السيدة عرجا على اهمية االنطالق من نقاش مسألة

قائم بذاته يجمع ما بين مسألة رعاية االطفال والتمكين االقتصادي للنساء. عرضت السيدة عرجا في كلمتها انه  

على الصعيد العالمي وقبل الجائحة تؤدي النساء ثالث اضعاف ما يؤديه الرجال. وفي خالل االزمة، ازدادت  

%، اما ما بعد االزمة فهي    12االجر على النساء وهي ازدادت بحوالي  اعباء رعاية االطفال غير المدفوعة  

فرصة للتغيير من خالل تعزيز خدمات رعاية االطفال، واعتماد تشريعات وسياسات جديدة، إضافة الى توفير 

 سياسات للحماية االجتماعية. 

بين الجنسين والمشكالت التي بحسب الدراسة، في لبنان، ان المسألة هي غاية في بسبب الفجوة في المساواة  

تواجهها النساء. ويمكن ان نعزو االسباب الى عوامل كثيرة متعددة من بينها الضعف في الوصول الى التميويل، 

العيوب في بعض االطر القانونية، االعراف واالحكام التمييزية اضافة الى مسألة رعاية االطفال بوصفها أحد 

قد تفاقمت بسبب ازمة كوفيد وكذلك بسبب االزمة االقتصادية التي يشهدها    العوامل الرئيسية. وهذه العوامل

لبنان. االمر الذي يحتم نقاش مسألة رعاية االطفال بسبب الحاجة الى اشراك النساء في خطط التعافي.  كما  

ة  عرضت السيدة عرجا لبعض االحصائيات واالرقام التي تثبت ضعف المشاركة االقتصادية للنساء ومسؤولي

اطار بين مختلف    \الرعاية. وشددت السيدة عرجا على اهمية هذا الحوار الوطني بغاية تطوير رؤية استراتيجية  

 المكونات من وزارات، هيئات وطنية، مؤسسات اكاديمية، نقابات، منظمات مجتمع مدني ، منظمات ممولة.  

الكالم من خالل استعراض االطر   السيدة عرجا  بها وال سيما  استكملت  الموصى  الدولية  القانونية والمعايير 

من جهة أخرى، تناولت الدراسة   .وبينت فجوات كثيرة في االطار القانوني اللبناني اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

الخدمات لناحية تقييم توافرها وسهولة الوصول اليها، وتبين ان المراكز غير متوفرة في كل المناطق اللبنانية، 

غالبية مراكز تقديم الرعاية هي مراكز خاصة وهي مرتفعة القيمة وغير ميسورة التكلفة. كذلك تبين من خالل  و

الدراسة ، وجود خدمة رعاية االطفال في المنازل من قبل المربيات ولكنها نطاف محدود للشرائح االكثر يسرا 

 وال سيما الجدات في تقديم الرعاية.   وايضا  ال يمكن إغفال دور عامالت المنازل المهاجرات  والعائلة

كثيرة هي التحديات التي يواجهها قطاع رعاية االطفال في لبنان كما بينت الدراسة، ومن بين هذه التحديات ما 

يتعلق بقصور نظام الحماية االجتماعية وعدم وجود نظام حماية اجتماعية متماسك وشامل، إضافة الى عدم 

خيرة بسبب االزمة االقتصادية وتقلص  وجود تغطية الضمان لمقدمي الرعاية وانخفاض التغطية في الفترة اال

 الخدمات ، كذلك عدم وجود تأمين ضد نظام البطالة.   

اخيرا، بينت الدراسة الحاجة الى اتخاذ عدد واسع من التدابير التي يمكن ان تساعد في حل اشكاليات قطاع 

قطاع، تعزيز التنسيق بين  رعاية االطفال في لبنان، ومن بين هذه التدابير تطوير رؤية استراتيجية خاصة بال

مختلف اصحاب المصلحة الرئيسيين  مما يحول دون التداخل والتقصير ويعزز االستفادة من الموارد واالدوات  

المتاحة، العمل على مستوى التشريعات، تعزيز وتنمية الخدمات واخيرا الععمل على مستوى الصور واالدوار  

 النمطية.  

 المشاركون  -ج 

عون الحوار الوطني وشارك فيه ممثلون وممثالت عن الجهات الرسمية المسؤولة عن وضع   ترأّست السيدة

 السياسات العامة والوزارات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.  



6 
 

 جدول األعمال  -د

توّزعت المحاور التي تّم التطّرق اليها على أربع جلسات حوارية، خالل اليوم األول أدارت الجلستين األولى  

والثانية االعالمية رولى معّوض، وتمحورت الجلستان حول األطر القانونية والسياسية الناظمة لقطاع رعاية 

معرفة وتوفير البيانات. استكملت الجلسات في  األطفال في لبنان وتطوير قطاع رعاية األطفال: بناء وتعزيز ال

اليوم الثاني وتمحورت حول قطاع رعاية األطفال: بناء القدرات واجراء التدريبات، واالستثمار في قطاع رعاية  

 األطفال.  

 وفي ختام الحوار استعرضت االعالمية رلى معّوض مع المشاركين أبرز استخالصات النقاشات. 

IV-   المداوالت 
 

 ناظمة لقطاع رعاية األطفال في لبنانت الاالمحور األول: األطر القانونية والسياس
 

جرى التركيز أوالً على األحكام القانونية المرعية االجراء في مجاالت العمل واالقتصاد الداعمة لحاجات العناية 

 التعديالت   ضمن  ومن  العمل،  قانون  احكام   تعديل  ىعل  الراهن  الوقت   في  العمل  وزارة  تعمل  - باألسرة.

المجلس النيابي الذي سبق أن تعاونت    الى  المقدم. كما تّم التطّرق إلى اقتراح القانون  .  االبوة  اجازة  المقترحة

الهيئة الوطنية مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية األميركية في إعداد نصه بغية تمديد إجازة األمومة 

وتخصيص ساعة يومياً للرضاعة في مكان العمل واستحداث إجازة أبوة وإجازة   بوعأس  14إلى    أسابيع  10من  

 دان.للمرض األطفال يستفيد منها الوا

وتّم   الحماية االجتماعية.  توفير  باألطفال ضمن مسألة  الرعاية  التركيز على ضرورة تضمين خدمات  جرى 

بصعوبة العمل   تذكيرزارات واإلدارات الرسمية مع الفي مجمل الو طرح مسألة توفير خدمات حضانة األطفال  

حاضنات لألطفال في  كما تمت اإلشارة إلى أن فرض إقامة    على مثل هذا التدبير في ظّل األوضاع الحالية.

 الوزارات وفي المؤسسات االقتصادية الكبرى يحتاج إلى استصدار قانون لهذه الغاية.

تتشرف على تطبيق معايير الجودة في حاضنات األطفال التابعة للقطاع أشارت ممثلة وزارة الصحة إلى أنها  

 الخاص مع االهتمام بصحة األطفال النفسية. 

أشارت ممثلة وزارة الشؤون االجتماعية إلى أن الوزارة تعمل ضمن الممكن على تطبيق معايير الجودة في 

لخدمات اإلنمائية التابعة لها مشيرة إلى أن  مراكز رعاية األطفال شبه المجانية الموجودة في عدد من مراكز ا

مراكز التي ولو أنها ليست بالمستوى المتوفر في القطاع  هذه الالوزارة بحاجة إلى تعزيز البرامج التي توفّرها  

 الخاص إال أنها تلبي حاجات فعلية على األرض. 

بحقوق مهنية إسوة بالعاملين في  تم طرح مسألة تنظيم عمل مقدمي الخدمات في الحاضنات واالعتراف لهم  

لى وضع عقد عمع أرباب العمل    قوم باالتفاقن استحداث نقابة تجمعهم وتامكاروضات األطفال في المدارس و

 جماعي يحدد حقوقهم وواجباتهم. 

   :تّم التوافق على 
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  االهتمام   تستوجب   مجتمعية  مسؤولية  واعتباره  األطفال  رعاية  قطاع  أهمية  على  الضوء  القاء  ضرورة -

ً   المجال  يكون  أن.الحكوميين  المسؤولين  جانب   من   االهل   بين  التعاون  على  القطاع  هذا  تنظيم  في  مفتوحا

 اختيار في لألهل الحرية  املك ترك مع والعام الخاص  القطاعين في لألطفال الرعاية خدمات  ومقدمي

ً   يعتبرونه  الذي  السبيل   القطاع   في  األطفال  رعاية  خدمات   دعم  إلى  حاجة  هناك  أن.  أطفالهم  لرعاية  مناسبا

  انشاء   طريق  عن  أو  المانحة  الجهات   بواسطة  ذلك،  اقتصادياً،  الضعيفة  الفئات   حاجات   يلبي  الذي  العام

 الثالث   سنّ   بعد   ما  إلى  تنطبق  األطفال  لرعاية  الموجهة  المبادئ  أنالدعم  هذا  بتوفير  تقوم  محلية  جمعيات 

  الناظمة   والتشريعية  السياساتية  األطر  أن.السنّ   هذا   بعد   لما  الرعاية  خدمات   تستمر  أن  وينبغي  سنوات 

  التركيز   وتمّ   الجنسين  بين  للمساواة  مؤاتية  صور  تعميم  على  تحرص   أن  ينبغي   األطفال  رعاية  لقطاع

  والمناهج   المدرسية  الكتب   في   الصور  هذه  مثل   تعميم  في  التربية   وزارة  دور  على  اإلطار  هذا  في

 . التعليمي والنهج التربوية،

 البيانات  وتوفير المعرفة وتعزيز بناء المحور الثاني: تطوير قطاع رعاية األطفال عن طريق:
 

انطلق التداول في هذا المحور من قاعدة أن معالجة المواضيع التي يتّم طرحها في إطار قطاع رعاية األطفال 

 المعطيات المحيطة بها.ينبغي أن تكون مرتكزة على معرفة 

تبذلها الوزارة منذ العام   لوضع نظام اعتماد    2018في هذا اإلطار قدمت ممثلة وزارة الصحة للجهود التي 

(accreditation)    لحاضنات األطفال قائم على استجابتها لمعايير الجودة وأشارت إلى ان خدمات جديدة باتت

االزمة   الصحة في ظل  اليوم من وزارة  بواسطة خط ساخن،  مطلوبة  الوزارة لألم  تقدمها  التي  الخدمة  مثل 

بخصوص نوعية الحليب الذي ينبغي إعطائه للطفل وتوفره. وذكرت ان الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع منظمة 

الصليب األحمر على انجاز كشف لحاضنات األوالد مشددة على ضرورة تعميم المعرفة بالمعطيات بين المعنيين  

 السياسات المناسبة والعمل لذلك على نطاق مجموعات عمل فرعية.بغية رسم 

أبرزت ممثلة وزارة الشؤون االجتماعية أن الخدمات التي يتّم تقديمها في القطاع الخاص تختلف عن تلك المقدمة 

المراكز   في المراكز التابعة للوزارة وأشارت إلى انه يوجد أيضاً تفاوتاً بين الخدمات التي تقدّم في مختلف هذه

علماً أن الوزارة تحرص دائماً على ان يكون هناك احتراماً لحدّ أدنى من المعايير، وذكرت أز الوزارة في صدد  

 جمع المعطيات حول الخدمات التي تقدّمها في هذا المجال.

ت في  تّم التباحث في إمكانية طرح خيارات أخرى لتلبية الحاجة إلى تأمين رعاية األطفال، مثل تأمين خدما

البيوت أليام معيّنة أو لفترات محددة على أن تكون هذه الخدمات منظمة من حيث توفير تدريب معين لمقدمي  

 مثل هذه الخدمات.

اتّضح في المداوالت وجود نقص في لبنان في توفير التعليم التخصصي للعناية بصغار األطفال قبل سّن الثالثة  

وفي الوزارات المعنية إلى االكتفاء بأن يكون مقدّمو خدمات الرعاية  أعوام مما يدفع بالمعنيين في الحاضنات  

قد تابعوا دورات تدريبية توفرها بعض الجمعيات المختّصة علماً أن وزارة التربية توفر التدريب لألساتذة على 

 المفاهيم الحديثة للتربية غير أن صالحياتها ال تشمل األطفال قبل دخولهم الى المدرسة.

ون االلتحاق بالمدارس يعطي لمقدمي خدمات الرعاية امتيازاً مهنياً، فإن روضات األطفال في المدارس نظراً لك

 تنافس مراكز رعاية األطفال في اجتذاب المخصصين بتربية صغار األطفال.

   :تّم التوافق على 
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  الخدمات  توفر  حول  المعلومات   لنشر  بالقطاع  المعنيين  جانب   من  اإلعالمية  الجهود   تكثيف  ضرورة -

  مما   لها  والتخطيط  تنفيذها  يتم  التي  المشاريع  وحول  األطفال  رعاية  مجال  في  الوزارات   تقدمها  التي

 . والمشاريع البرامج في االزدواجية تفادي على  يساعد 

  متن   في  الموضوع  حول  الدولي  البنك  بها  قام  التي   الدراسة  عن  تصدر  سوف  التي  التوصيات   ادماج -

 .الوطني الحوار عن تنبثق سوف التي االستراتيجية الرؤية

 التدريبات  وإجراء القدرات بناء : تطوير قطاع رعاية األطفال عن طريق:الثالثالمحور 
 

ينبغي أن  استعرضت ممثلة وزارة الصحة العامة الجهود التي سبق أن بذلتها في وضع لوائح بالمواضيع التي  

وأشارت إلى أن مهام وضع البرامج التربوية    19-تتضمنها برامج الحاضنات وذلك قبل تفشي جائحة كوفيد 

 وية.للحاضنات توكل في الوزارة إلى لجنة مكّونة من المختصين في الشؤون الترب 

 تتبع منهاج يحدّد األهداف التربوية. أوضحت ممثلة وزارة الشؤون االجتماعية ان المراكز التابعة للوزارة  

اتّضح أيضاً أن نقابات أصحاب الحاضنات الخاصة تنظم دورات تدريبية للعاملين على تقديم خدمات رعاية  

أن يتدرب حول كيفية التعامل مع األطفال من السهل  األطفال وان منظمة الصحة العالمية طورت إرشادات  

 هم. و ن في حاضنات األطفال ومساعد و العامل عليها

الدولي أن البنك في صدد إنشاء منصة الكترونية تفاعلية لنشر المعلومات والمواد أوضحت ممثلة مجموعة البنك  

 التربوية الخاصة بقطاع رعاية األطفال.

 ن تّم إبراز أهمية البحث أيضاً في خدمات الرعاية المنزلية التي من الممكن أن توفرها ربات المنازل في بيوته 

لعدد محدود من األوالد شرط ان توفير الشروط الصحية الوقائية الضرورية وشرط التزام إرشادات التعامل  

 الصالح مع األوالد وشرط أن تتوفّر أيضاً شروط الرقابة الرسمية.

فال  تّم التطرق أيضاً إلى امكان توفير خدمات الرعاية لألوالد في إطار البلديات وتنظيم دورات حول تربية األط

 تستهدف أرباب االسر ورباتها.

في توفير هذه كة  افي إطار فكرة قيام البلديات بتوفير خدمة رعاية األطفال، تّم التركيز على إمكانية قيام شر

 الخدمة بين البلديات وبين جمعيات مختّصة أو بين البلديات وشخصيات تربوية معروفة محليًّا.

 :تّم التوافق على 

 إذ   الثالثة  سنّ   قبل  لألطفال   التربوية  المناهج  الى  بالنسبة  واضحة  مرجعية  لبنان  في  يوجد   ال  بأنه  اإلقرار -

 .بالمدارس  التحاقهم قبل األطفال يشمل  ال واالنماء للبحوث  التربوي المجلس مهام ان

ً  بها  االعتراف يتم بحيث  لألطفال الرعاية خدمات  مقدمي مهنة تنظيم الضروري من أنه  -  كمهنة  رسميا

  مما   الحاضنات   أصحاب   مع  جماعي  عقد   وضع  معها  الممكن  من  يصبح  نقابة  تشكيل  ألصحابها  ويتاح

  وتربيتهم   األطفال  مع   التعامل  بمبادئ   المعرفة  نشر.العاملين  من  فئة  لكل  متخصصة  تدريبات   تنظيم  يسّهل

 . اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة أنشأتها التي البلديات  في النساء شبكة عبر

 اكتساب   على  مساعدته  بغية  وذلك  الطفل  مع  التخاطب   عند   عدة  لغايات   مفردات   استخدام  عدم  أهمية -

 . صحيح بشكل اللغات 

 . والخاصة الرسمية الجهات  رسمها في تتشارك القدرات  بناء لموضوع شاملة مقاربة اعتماد  -
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 إدراجه  إلى  والسعي  الحكوميين   المسؤولين  مع   األطفال  رعاية  خدمات   توفير   أهمية  موضوع  تناول -

 . المقبلة كومةللح الوزاري البيان ضمن

 : االستثمار في قطاع رعاية األطفال   الرابعالمحور 
 

اقتصادية   نظر  وجهة  من  األطفال  رعاية  خدمات  توفير  موضوع  مقاربة  إلى  التطرق  في تّم  التباحث  وتّم 

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع االستثمار في هذا القطاع بغية توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها ومن  

 األفكار التي تّم تداولها: 

 . طاعتقديم تسهيالت مالية لالستثمار في هذا الق -

 . تخصيص القطاع بإعفاءات ضرائبية ومنها الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الرسوم -

 . القطاع بأسعار منخفضة الستهالك الطاقةتخصيص  -

 منح مساعدات مالية لألسر لدعم تكاليف خدمات رعاية األطفال.  -

تقديمها في   يتم  التي  التشديد على ضرورة مساندة خدمات رعاية األطفال  تلبي  تّم  لكونها  العام  القطاع  إطار 

 حاجات فئات واسعة وفي هذا اإلطار تّم التركيز على األفكار اآلتية: 

التابعة  - األطفال  رعاية  مراكز  تشغيل  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تشجيع  على  العمل 

 للقطاع العام. 

وزارة الشؤون االجتماعية أو بالشراكة مع  تشجيع البلديات على تأمين هذه الخدمة بواسطة التعاون مع   -

 جمعيات مختّصة في القطاع الخاص.

األطفال   - لرعاية  نموذجي  بتنفيذ مشروع  االجتماعية وجهات  المباشرة  الشؤون  وزارة  بين  بالشراكة 

 خاصة أو دولية. 

V –  الختام 
 

 توزع على المحاور اآلتية: ترئيسية من المداوالت وتوصيات   في الختام استخلص المشاركون نتائج

 أهمية ادماج خدمات رعاية األطفال ضمن السياسات الرسمية للدولة  •

 تطوير قطاع خدمات رعاية األطفال في لبنان  •

 الرعاية لألطفال ضرورة تنظيم مهنة مقدمي   •

 متابعة العمل التنسيقي بين الجهات المعنية   •

ضرورة اقناع  في محور أهمية ادماج خدمات رعاية األطفال ضمن السياسات الرسمية للدولة تم التركيز على 

المسؤولين بأن تنشئة الطفل تبدأ منذ والدته وأن لوزارة التربية وللمجلس التربوي للبحوث واالنماء أن يهتمان  

ية تتناول أيضاً صغار األطفال، إذ أن السنوات األولى للطفولة لها تأثير كبير على تطور  برسم سياسة تربو 

شخصية الولد. لذا من الممكن ربط موضوع توفير خدمات رعاية األطفال بالتنمية البشرية وبالبرامج الرامية 

 إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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في لبنان، تّم ابراز الحاجة إلى جمع المعطيات المتوفرة عن عمل  في محور تطور قطاع خدمات رعاية األطفال  

الصادرة عنها      هذا القطاع والخدمات المتوفرة وجمع الدراسات التي أنجزت حوله وخالصاتها والتوصيات 

 ونشرها بغية االستناد اليها في رسم الخطط لتطوير هذا القطاع. 

وعلى العمل لكي تشارك البلديات في توفير اعين العام والخاص  وتم التشديد على مبدأ تطبيق التعاون بين القط 

المؤسسات التربوية أهمية الستحداث اختصاصات أكاديمية في مجال تنشئة  خدمات رعاية األطفال، وكي تعير  

األطفال وتعميم مبادئ التربية الحديثة عبر شتّى الوسائل مثل التلفزيون، لجان األهل في المدارس، محاضرات 

 ...إلخ 

م جميع  في محور ضرورة تنظيم مهنة مقدمي الرعاية لألطفال، تّم التركيز على ضرورة التوصل الى التزا

الموكلين بتقديم الرعاية لألطفال من مراكز في القطاعين الخاص والعام وجمعيات وأفراد بالعمل بتوجيهات  

للمشرفين على دور  كذلك تم التشديد على تنظيم دورات تدريبية منظمة    تربوية أساسية للتعامل مع األطفال.

لجودة الخدمات    دنيا  في القطاعين العام والخاص وعلى اعتماد معاييرالحضانة وللعاملين فيها من جميع الفئات  

 المقدمة في القطاعين. 

الخدمات المقدمة في القطاع   كذلك تّم التركيز على تشجيع االستثمار في هذا القطاع وعلى العمل على تطوير 

 العام وذلك عبر البدء بتنفيذ مشاريع نموذجية في مراكز مختارة. 

تّم التشديد على أنه ينبغي من البدء باالعتراف بمهنة مقدّمي خدمات رعاية   وبغية نجاح مثل هذه المبادرات 

النقابات وتحديد  انتسابهم الى    األطفال وبتوصيف الوظائف التي تتضمنها وبحفظ حقوق العاملين في نطاقها عبر 

 حقوقهم وواجباتهم ضمن عقود عمل جماعية. 

في محور متابعة العمل التنسيقي بين الجهات المعنية تّم طرح فكرة تنظيم لقاءات بين مجموعات فرعية لمعالجة  

معالجة   كل من المواضيع المطروحة كما تّم طرح فكرة إنشاء لجان مختصة داخل الوزارات المعنية لمتابعة

موضوع خدمات رعاية األطفال وتشكيل هيئة تنسيقية لمتابعة العمل على األهداف التي تّم التطرق إليها وأولها 

إقناع المسؤولين الحكوميين بتبني سياسات رسمية تدرج خدمات رعاية األطفال ضمن الخدمات العامة التي 

 أو منظمات المجتمع المدني. على تأمينها من جانب مؤسسات خاصةتقدمها الدولة أو تشرف  

VI- التقرير مرفقات 
 

 : المشاركون 1مرفق  -

 : جدول أعمال اللقاء2مرفق  -
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 : المشاركون 1لمرفق  ا

 

 وزارة الصحة العامة 

 مديرعام بالوكالة  ،السيد فادي سنان

 السيدة باميال زغيب  

 أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان

أصحاب الحضانات    نقيب  ،نادرالسيّد شربل أبي 

 المتخصصة 

 

   نقابة أصحاب دور الحضانات في لبنان

 السيدة كارينا البستاني  

 

 وزارة التربية 

 السيدة جمانة الحلبي 

 وزارة العمل 

 السيدة دنيز دحروج  

 وزارة الشؤون االجتماعية 

 السيدة سناء عواضة  

 

 وزارة المالية 

 السيدة الرا سليمان   

 

 وزارة االقتصاد

 السيدة سارة الصيداني  

 

 منظمة الصحة العالمية 

 السيدة دانيال عيناتي 

 

 الهيئة الصحية اإلسالمية  

 السيدة عليا السبليني 

 

 الشبكة العربية للطفولة المبكرة

 السيدة الرا عودة  

 

 التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

 شرفان السيدة كمال 

 

 

 الجامعة األميركية  –المعهد العربي للمرأة 

 السيدة جوانا فياض 

 

 الضمان االجتماعي

 السيدة ميراي الخوري 

 

 البنك الدولي

 السيدة لمى أبو شعار  

 

 تعاونية موظفي الدولة  

 المحامية ربى الحيدري 

 الرابطة اللبنانية للمرأة في مجال االعمال التجارية 

 السيدة نسرين ديب 

 جمعية كفى 

 السيدة ماريا سمعان 

 المجلس األعلى للطفولة

 السيدة ريتا كرم  
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 جمعية أبعاد 

 السيدة جيهان إسعيد  

 هيئة األمم المتحدة للمرأة  

 السيدة غورو ويه 

 

 الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 

 السيد تيموثي كورتين 

 السيدة زينة سالمة 

 

 (  AUBMCالجامعة األمريكية ) 

 الدكتورة لمى شرف الدين 

 جمعية كير الدولية في لبنان 

 السيدة باتريسيا خضر  

 

 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )سوريا( 

 السيدة بديعة صفية  

 :الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون  

  المرأة اللبنانية

 نائبة رئيسة الهيئة السيدة منى الصلح 

 

 : الهيئة أعضاء

 

  ، أمينة السر كاتبة العدل رنده عبود  

 السيدة مي مخزومي 

 السيدة سوسي بوالديان 

 األستاذة غادة جنبالط  

 السيدة ميرفت نحاس 

 المحامية مايا زغريني 

 السيدة ميشلين مسعد 

 السيدة جومانة مفرج 

 السيدة سمانتا فخر الدين 

 سالمةالسيدة ريتا راشد 

 السيدة جوانا صفير 

 االسكوا:

السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين  

 الجنسين والسكان والتنمية الشاملة

 

السيدة ربى عرجا المسؤولة األولى للشؤون 

 االجتماعية في اإلسكوا.

 

 طبّاع الالسيدة غادة 

 خبيرة شؤون اجتماعية 

 

 معوض  ىاإلعالمية رول ميّسرة اللقاء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 : جدول أعمال اللقاء2المرفق  

 تطوير اقتصاد الرعاية –التمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية  

 حوار وطني 

 قطاع رعاية األطفال في لبنان

 حزيران  22  9:00 - 8:30 تسجيل المشاركين/ المشاركات 

 كلمة افتتاحية: 

 لشؤون المرأة اللبنانية رئيسة الهيئة الوطنية  –السيدة كلودين عون 

9:00 – 9:10  

استعراض الوضع القائم بالنسبة لقطاع رعاية األطفال في لبنان  

 والتمكين االقتصادي للمرأة 

 اإلسكوا  -مسؤولة أولى للشؤون االجتماعية -السيدة ربى عرجا

9:10 – 9:40  

 الجلسة األولى 

 لقطاع رعاية األطفال في لبنان االطر القانونية والسياسات الناظمة 

9:40 – 11:00  
 

 11:30 – 11:00 استراحة  
 

 الجلسة الثانية 

 توفيرالبينات  بناء وتعزيز المعرفة وتطوير قطاع رعاية األطفال: 

11:30 – 13:00 
 

 الجلسة األولى 

 اجراء التدريبات تطوير قطاع رعاية األطفال: بناء القدرات و 

 حزيران  23 10:30 – 9:00

  11:00 – 10:30 استراحة 

 الجلسة الثانية  

 االستثمار في قطاع رعاية األطفال  

11:00 – 12:30 
 

 الجلسة الختامية  

 بلورة رؤية استراتيجية وطنية لقطاع رعاية األطفال

12:30 – 13:00 
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