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الملخص التنفيذي

تأتــي هــذه الورقــة فــي زمــن يتَّســم بالكثيــر مــن التحديــات فــي لبنــان، فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة 
خانقــة تســبَّبت بارتفــاع نســبة البطالــة وخســارة الكثيــر مــن النــاس لوظائفهــم، ال ســيما النســاء. 
ى إلــى فــرض حظــر التجــول والحجــر المنزلــي،  كمــا تأثــر لبنــان بجائحــة فيــروس كورونــا الــذي أدَّ

ــد المزيــد مــن الخســائر فــي االقتصــاد.  مــا تســبَّب فــي تفاقــم األزمــة االقتصاديــة وتكبُّ

إال أّن جائحــة كورونــا قــد فرضــت أنماًطــا جديــدة مــن العمــل، واضطــرت المؤسســات إلــى اعتمــاد 
ــف  ــر مــن الوظائ ــا فــي الكثي ــم يكــن ُمتاًح ــذي ل ــالط، األمــر ال ــادي االخت ــزل لتف العمــل مــن المن
وأماكــن العمــل ســابًقا. وعليــه، فقــد كســر الحصــار الــذي فَرَضــه فيــروس كورونــا حصــاًرا مــن نــوع 

آخــر، ال ســيما فــي عالقــات العمــل وأشــكال التوظيــف خاصــة للنســاء. 

ــز ســوق العمــل بتدنــي النشــاط وبمعــدالت منخفضــة للتوظيــف،  علــى الصعيــد اللبنانــي، يتميَّ
ــز ســوق العمــل أيًضــا  إضافــة إلــى مســاهمة محــدودة للمــرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة. كمــا يتميَّ
ــق العمالــة األجنبيــة الرخيصــة. ينــص قانــون العمــل  بالحجــم الكبيــر للقطــاع غيــر الرســمي وتدفُّ
اللبنانــي )الصــادر عــام 1946( مــع تعديالتــه الالحقــة، علــى األجــر المتســاوي للنســاء والرجــال، 
إالَّ أنَّ الفجــوة فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء فــي لبنــان بلغــت 23.45٪ فــي العــام 2012. كمــا 
ت إلــى استســهال التمييــز ضــد النســاء فــي  أن غيــاب القوانيــن والسياســات الداعمــة للمــرأة قــد أدَّ
مــكان العمــل وانحســار التقديمــات االجتماعيــة، خاصــة فــي القطــاع غيــر الرســمي، ومــن ضمنهــا 
إجــازة األمومــة والتــي هــي أساســية فــي تحديــد المســار الِمهنــي للنســاء وإمكانيــة اســتمرار النســاء 

مهــن الِمهنــي. فــي ســوق العمــل وتقدُّ

تهــدف هــذه الورقــة إلــى وضــع تصــوُّر لتحســين اإلطــار القانونــي بغيــة تعزيــز المســاواة بيــن 
الجنســين مــن خــالل سياســة اإلجــازة العائليــة فــي لبنــان. وقــد اســتُخدمت لهــذا الغــرض طريقتــان 
لجمــع المعلومــات، وهــي مراجعــة البيانــات وتشــمل الصحــف والتقاريــر والقوانيــن ذات الصلــة، 
ــة  ــات المعني ــف الجه ــع نســاء ورجــال مــن مختل ــز م ــة ومجموعــات تركي ق ــالت معمَّ وإجــراء مقاب

بهــدف فهــم ُوجهــات النظــر المختلفــة حــول المســألة.

القسم األول:
تأطير قضية اإلجازة العائلية في لبنان

يرعــى شــؤون العامليــن والعامــالت فــي لبنــان عــدد مــن القوانيــن، علــى رأســها قانــون العمــل 
ــي  ــة الت ــات والمعاهــدات الدولي ــى االتفاقي ــة عل ــة اللبناني ــت الحكوم ع ــد وقَّ ــي )1964(. وق اللبنان
ــس فــي منظمــة  ســت الحــق بالعمــل الالئــق والضمــان االجتماعــي، كمــا أن لبنــان هــو عضــو مؤسِّ كرَّ
العمــل الدوليــة، وقــد انضــم إلــى 51 اتفاقيــة عمــل دوليــة منــذ العــام 1962 حتــى اليــوم، منهــا 42 
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قيــد التنفيــذ. لــم تصــدر منظمــة العمــل الدوليــة أيــه اتفاقيــة حــول اإلجــازة العائليــة حتــى الســاعة، 
نــان بعــض األحــكام حــول اإلجــازة العائليــة، علًمــا أن التوصيــات غيــر  بــل هنــاك توصيتــان تتضمَّ
ُملزمــة للــدول الموقعــة علــى االتفاقيــات. وبحســب هاتيــن التوصيتيــن، يجــب إتاحــة فتــرة إجــازة 
عائليــة ألي مــن الوالديــن بعــد إجــازة األمومــة مــن دون التخلــي عــن العمــل، ومــع ضمــان حمايــة 

الحقــوق الناتجــة عــن العمــل. غيــر أن لبنــان لــم يأخــذ بهــذه التوصيــة.

يلحــظ قانــون العمــل إجــازة أمومــة تمتــد علــى عشــرة أســابيع، بعــد أن كانــت ســبعة أســابيع بيــن 
ــن أصبحــوا  ــن الذي ــة إجــازة للموظفي ــون العمــل ال يلحــظ أيَّ ــر أنَّ قان ــن 1946 و2014. غي العامي
دة فــي هــذا اإلتجــاه لــم تلــَق صداهــا التشــريعي حتــى الســاعة.  ــا، فالمســاٍعي المتعــدِّ آبــاًء حديًث
كمــا تحظــر المادتــان 29 و52 مــن قانــون العمــل صــرف الموظفــات بســبب الحمــل أو خــالل فتــرة 
قضائهــن إجــازة األمومــة، إالَّ أن هنــاك العديــد مــن الشــركات التــي تقــوم بهــذه األعمــال مــن دون 

أن تخضــع أليــة مســاءلة أو محاســبة. 

وعليــه، تبقــى قضايــا المــرأة غيــر ذي أولويــة وال تولــى االهتمــام الــالزم مــن ِقبــل صانعــي القــرار 
والمؤثريــن علــى الــرأي العــام. وال تحظــى مســألة اإلجــازة العائليــة باالهتمــام الكافــي حتــى مــن 
ــل الشــروع فــي  ــى اإلصــالح قب ــار أن إجــازة األمومــة بحاجــة ال ــى اعتب ــات النســائية، عل الجمعي
نقــاش أشــكال أخــرى مــن اإلجــازات، كمــا أن اإلجــازة العائليــة التــي سيســتفيد منهــا الرجــال قــد 
تنعكــس ســلًبا علــى النســاء فــي حــال لــم يترافــق هــذا اإلصــالح مــع تغييــر جــذري فــي الذهنيــة 

والســلوكيات االجتماعيــة المرتبطــة بالمــرأة.

القسم الثاني:
الفرص االقتصادية واالجتماعية الناتجة

عن تطبيق نظام اإلجازة العائلية الشاملة

عمــد العديــد مــن الــدول األوروبيــة ابتــداًء مــن العــام 2018 إلــى تقديــم شــكل مــن أشــكال إجــازة 
األبــوة و/أو اإلجــازة العائليــة بعــد والدة طفــل، علــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات كبيــرة فيمــا بيــن 
البرامــج المعتمــدة فــي كل مــن هــذه البلــدان. وتشــير الدراســات فــي االتحــاد األوروبــي إلــى أن 
هنــاك نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة تنتــج عــن اســتفادة اآلبــاء مــن إجــازة األبــوة، يمكــن اختصارهــا 

بثــالث فوائــد أساســية، علــى الشــكل التالــي:

· الحد من التمييز بين الجنسين في سوق العمل 	
· تقليص الفجوة في األجور بين الجنسين	
· المساهمة في تغيير المجتمعات لتصبح أقل عنًفا وأكثر عدالة	

لــة مــن ِقبــل أربــاب العمــل  تأتــي مدفوعــات اإلجــازة العائليــة عــادًة مــن صناديــق التأميــن، المموَّ
ــا مــن الموظفيــن، فــي حيــن قــد يتــم تمويلهــا فــي بعــض األحيــان مــن الضرائــب العامــة.  وغالًب
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وتبــدو العقبــة الرئيســية إلجــازة األمومــة أنهــا تُدفــع مــن ِقبــل صاحــب العمــل، ما قد يفســح المجال 
أمــام االستنســابية وإمكانيــة انتهــاك حقــوق المــرأة فــي العمــل. إالَّ أن العديــد مــن الشــركات التــي 
ــدت أن الكلفــة االقتصاديــة ليســت  بــدأت باعتمــاد سياســات وظيفيــة وعائليــة أكثــر مرونــة أكَّ
مرتفعــة كمــا قــد يظــن البعــض، وأن هنــاك العديــد مــن وســائل التعويــض التــي يمكــن اعتمادهــا. 
وتأتــي هــذه السياســات كتكريــس عملــي لمبــادئ وِقيــم مجتمعيــة، مثــل »إرســاء ثقافــة التنــوُّع 
والدمــج« وحــث الموظفيــن والموظفــات علــى خلــق تــوازن بيــن التزامهــم/ن المهنــي وحياتهــم/ن، ال 

ســيما لجهــة المســؤوليات الرعائيــة. 

ــد الدراســات وجــود فوائــد لإلجــازة العائليــة، مثــل إعــادة النظــر بتوزيــع األدوار الجندريــة  تؤكِّ
ــا  ــة وداخــل المجتمــع، وتخفيــض فجــوات األجــور بيــن الجنســين، مــا ينعكــس إيجاًب داخــل العائل
علــى مســتويات الدخــل األســرية وتحســين ظــروف العيــش للنســاء والرجــال. كمــا اتضــح أن هنــاك 
ــد تقريــر  عالقــة إيجابيــة بيــن مشــاركة الرجــال فــي العمــل غيــر المدفــوع وتوظيــف المــرأة. ويؤكِّ
ــة«، حيــث تشــارك المــرأة  معهــد ماكينــزي العالمــي لعــام 2015، أن »ســيناريو اإلمكانيــات الكامل
ضمــن القــوى العاملــة بشــكل متســاٍو مــع الرجــل، ســوف يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي 

ــول العــام 2025.  بمقــدار 28 تريليــون دوالر بحل

فــي لبنــان، وضــع البنــك الدولــي مبــادرة المشــرق الجندريــة بالتعــاون مــع الحكومــة اللبنانيــة لرفــع 
نســبة مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل. تعمــل هــذه المبــادرة علــى أكثــر مــن مســتوى مــن أجــل 
ــرق إلــى السياســات المتعلقــة بإجــازات  تحقيــق األهــداف التــي ُوجــدت ألجلهــا، إالَّ أنهــا لــم تتطَّ
األمومــة أو األبــوة أو اإلجــازة العائليــة، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه السياســات فــي رســم مســتقبل 

النســاء االقتصــادي، ومســتقبل لبنــان االقتصــادي كنتيجــة لذلــك. 

القسم الثالث:
مالحظات ختامية وتوصيات عملية 

إنَّ السياســات الصديقــة للمــرأة لــم تدخــل بعــد فــي صلــب التخطيــط االقتصــادي واالجتماعــي 
فــي لبنــان، وال تــزال النظــرة إلــى عمــل المــرأة بشــكل عــام نظــرة تقليديــة تتمحــور حــول التقســيم 
الجنــدري لــأدوار االجتماعيــة. ومــع هــذا، فــإن ذلــك ليــس قــدًرا للنســاء وليســت اإلجــازة العائليــة 
العادلــة حلًمــا أو مبتغــى صعــب المنــال. فالكثيــر مــن الــدول قــد اتخــذت هــذه الخطــوات الجريئــة 
ليــس فقــط مــن أجــل النســاء وحقوقهــن، بــل بهــدف تنشــيط االقتصــاد ورفــع معدالت النمــو والعمل 
ضمــن اإلمكانيــات الكاملــة لكافــة القــوى العاملــة مــن أجــل توفيــر بيئــة اقتصاديــة واجتماعيــة أكثــر 

عدالــة للجنســين.
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التوصيات بحسب المسارات التغييرية المتوفرة
يمكــن اقتــراح مســاَرين مــن التوصيــات بهــدف تحســين ظــروف عمــل النســاء وتحقيــق المســاواة 
ــى الجهــود التــي بُذلــت فــي الســابق،  بيــن الجنســين، أحدهمــا قصيــر ومتوســط األمــد يبنــي عل
وينســاب ضمــن السياســة والثقافــة الســائدتين. مــن حســنات هــذا المســار أنــه يبتعــد عــن التصادم 
مــع التوجــه السياســي والعقليــة المجتمعيــة، ويُدخــل تغييــرات بســيطة علــى النظــام المعتمــد، مــن 
شــأن هــذه التغييــرات أن توّلــد تغييــرات أكثــر جذريــة فــي المســتقبل؛ فــي حيــن أن مــن ســيئاته أنــه 
ــا فــي القوانيــن  يبقــي علــى النمــط الثقافــي واالجتماعــي نفســه، وال يمكــن اعتبــاره تغييــًرا جذرّيً

والسياســات.

ومــن أبــرز التوصيــات الخاصــة بهــذا المســار، هــو أنــه يمكــن العمــل علــى رفــع مــدة إجــازة األمومــة 
مدفوعــة األجــر إلــى 15 أســبوع؛ وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لــأم والطفــل؛ وتوفيــر إمكانيــة تمديــد 
ــة مــن اإلجــازات األخــرى؛ وتوفيــر مرافــق مالئمــة للرضاعــة  ــام عطل إجــازة األمومــة بإضافــة أي
الطبيعيــة فــي مــكان العمــل؛ واســتحداث إجــازة أبــوة علــى أالَّ تقــل عــن أســبوعين مدفوعــي كامــل 

األجــر، مــع إمكانيــة التمديــد مــن ضمــن اإلجــازات الســنوية.

ــا المســار الثانــي، فهــو أكثــر ثوريــة فــي كيفيــة التعاطــي مــع مســألة المســاواة بيــن الجنســين  أمَّ
ل تغييــًرا جذرّيًــا فــي المســار المجتمعــي العــام. ولعــل أهــم توصيــة يمكــن تقديمهــا لتدعيــم  ويشــكِّ
هــذا المســار، هــي العمــل علــى إرســاء نظــام مجتمعــي جديــد قائــم علــى تقاســم دور الرعايــة بيــن 
الرجــال والنســاء بالتســاوي مــن خــالل اإلجــازة العائليــة. وتبقــى المســألة المفصليــة فــي كل مســار 
تغييــري مشــاركة األفرقــاء المعنييــن كافــة، ال ســيما الرجــال فــي هــذه الحالــة، ودمجهــم فــي بنــاء 

الخطــاب والعمــل علــى تحقيــق المطالــب.

هنــاك مجموعــة مــن التوصيــات العامــة، التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار وذلــك ِبغــض النظــر عــن 
المســار الــذي يختــار صانعــو القــرار اتباعــه فــي المرحلــة المقبلــة، وهــي اعتمــاد ترتيبــات عمــل 
مِرنــة لــكل مــن النســاء والرجــال، وتغييــر أنمــاط العمــل لتصبــح أكثــر مالءمــة لمبــادئ حقــوق 
االنســان والعمــل الالئــق والموازنــة بيــن العمــل والحيــاة؛ إدخــال نظــام االجــازات العائليــة ضمــن 
خطــة متكاملــة للحمايــة االجتماعيــة، مــا يــؤدِّي أيًضــا إلــى تخفيــف العــبء المالــي عــن أصحــاب 
العمــل؛ توفيــر خدمــات لرعايــة األطفــال ذات جــودة عاليــة وخاضعــة للرقابــة الصحيــة والســالمة 
العامــة وبأســعار معقولــة، وتطويــر البنــى التحتيــة الرعائيــة؛ تطويــر أطــر الرعايــة االجتماعيــة مــن 
خــالل مســاعدات الضمــان االجتماعــي؛ تعزيــز مرافــق التدريــب المهنــي واالستشــارات وخطــط 
التوظيــف والسياســات العامــة المرتبطــة بخلــق فــرص عمــل؛ تخفيــف عــبء المســؤوليات األســرية 

والمنزليــة مــن خــالل األجهــزة الموفــرة للعمالــة، والنقــل العــام، وإمــدادات الميــاه والطاقــة.
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ــان، ال ســيما فــي ظــل أزمــة  ــات فــي لبن ــر مــن التحدي ــي هــذه الورقــة فــي زمــن يتَّســم بالكثي تأت
اقتصاديــة خانقــة تســبَّبت بارتفــاع نســبة البطالــة وخســارة الكثيــر مــن النــاس لوظائفهــم1، خاصــة 
النســاء. كمــا تأثــر لبنــان بجائحــة فيــروس كورونــا الــذي ضــرب الصيــن فــي كانــون األول مــن العــام 
ــرض حظــر  ــى ف ــدول إل ــان، فاضطــرت ال ــا لبن ــدول، ومنه ــن ال ــد م ــا العدي ــاح بعده 2019، ليجت
ى إلــى تفاقــم األزمــة االقتصاديــة  التجــول والحجــر المنزلــي منًعــا النتشــار الفيــروس القاتــل، مــا أدَّ

ــد المزيــد مــن الخســائر علــى الصعيــد االقتصــادي. وتكبُّ

أن تصــل  )االســكوا(  آســيا  لغــرب  المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة  األمــم  لجنــة  وتوقعــت 
ــا مــا يقــارب  ــام 2020، منه ــون فــي الع ــى نحــو 1.7 ملي ــي إل ــم العرب خســائر الوظائــف فــي العال
700,000 وظيفــة ســتطال النســاء بشــكل مباشــر2. وفــي دراســة تقويــم لتأثيــر األزمــة علــى الفئــات 
حين مــن النســاء هــي 48٪، مقارنــة بـــ40٪ لــدى  المســتضعفة فــي لبنــان3، تبيــن أن نســبة المســرَّ
الرجــال. كمــا أبلغــت 7٪ مــن النســاء عــن تخفيضــات فــي األجــور مقارنــة بـــ 3٪ مــن الرجــال. وفــي 
ــر مدفوعــة األجــر،  ــة غي ــزل والرعاي ــادة عمــل المــرأة فــي المن ــى زي ى إل ــن أنَّ الحجــر قــد أدَّ حي
وزيــادة حــاالت العنــف األســري4، فلعــلَّ ذلــك يســاهم مــن ناحيــة أخــرى فــي فتــح فــرص جديــدة 

لمزيــد مــن المســاواة فــي المســؤوليات المنزليــة. 

كمــا فرضــت جائحــة فيــروس كورونــا أنماًطــا جديــدة مــن العمــل عــن بُعــد وذلك لتفــادي االختالط، 
مــا اضطــر معظــم الشــركات والمؤسســات بمــا فيهــا المــدارس والجامعــات، إلــى اعتمــاد العمــل 
مــن المنــزل. وأصبــح العاملــون والعامــالت يقومــون بواجباتهــم مــن دون التواجــد فــي مــكان العمــل، 

األمــر الــذي لــم يكــن ُمتاًحــا فــي الكثيــر مــن الشــركات والوظائــف وأماكــن العمــل ســابًقا. 

1. »حجم الفاجعة باألرقام: 300 ألف عاطل عن العمل وأكثر من 70 ألًفا هاجروا«، املركزية 
https://www.almarkazia.com/ar/news/ ،2020 نقاًل عن جريدة النهار(، 19 شباط(

AC%%D8%A7%D8%81%D9%84%D9%A7%D8%-85%AC%D9%AD%D8%D8%/194374/show
-85%D9%A7%D8%82%D9%B1%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%A8%D8%-A9%D8%B9%D8

-86%D9%B9%D8%-84%D9%B7%D8%A7%D8%B9%D8%-81%D9%84%D9%A3%D8%-300
-B1%AB%D8%D8%83%D9%A7%D8%88%D9%-84%D9%85%D9%B9%D8%84%D9%A7%D8%

85%D9%
2. تنبيه حول قضايا النوع االجتماعي في ظل فيروس كوفيد 19، نشرة صادرة عن منظمة الصحة العالمية هيئة 
األمم المتحدة للمرأة، صندوق األمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، العدد 2، 15 أيار 

20%20covidlebanon%20on%20alert%https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gender ،2020
20english.pdf%202%issue

3. المرجع نفسه.
4. »التبليغ عن حاالت العنف األسري في لبنان يرتفع بنسبة 100%... الحجر يحمي من الكورونا ولكن من يرّد 
https://www.legal-agenda.com/article. ،2020 المعّنفين عن النساء؟«، إبناس شري، المفكرة القانونية، نيسان

6652=php?id

السياق العام للدراسة
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وعليــه، فقــد كســر الحصــار الــذي فَرَضــه فيــروس كورونــا حصــاًرا مــن نــوع آخــر، ال ســيما فــي 
عالقــات العمــل وأشــكال التوظيــف خاصــة للنســاء، إذ أثبتــت هــذه التجربــة أن العمــل مــن المنــزل 
ل فرصــة ذهبيــة إلعــادة  قــد ال يقــل إنتاجيــة عــن العمــل داخــل المكاتــب والمؤسســات، مــا قــد يشــكِّ
إطــالق النقــاش حــول اإلجــازات العائليــة والمرونــة فــي ســاعات العمــل للموظفيــن الذيــن أصبحــوا 

أمهــات وأبــاء حديًثــا. 

ة فــي لبنــان والتــي تضاعفــت مفاعيلهــا بســبب  مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ األزمــة االقتصاديــة المســتجدَّ
ل تهديــدات خطيــرة علــى البلــد وال ســيما علــى ســكانه، خاصــة لجهــة انعــدام  كورونــا، بــدأت تشــكِّ
ســبل عيــش النســاء ومشــاركتهن فــي ســوق العمــل وآليــات المواجهــة التــي يمكنهــن توظيفهــا. مــا 
ي لتفاقــم أثــر األزمــة علــى النســاء، وفــرض المعاملــة المتســاوية والحمايــة  يحتــم ضــرورة التصــدِّ
ــرد  ــق الف ــى عات ــع عل ــي تق ــك، والت ــي ذل ــى المســؤولية المشــتركة ف ــد عل ــع التأكي ــف، م ــن العن م

والمجتمــع والدولــة علــى حــد ســواء.
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مة المقدِّ

ــز ســوق العمــل فــي لبنــان بتدنــي النشــاط وبانخفــاض معــدالت التوظيــف، إضافــة إلــى  يتميَّ
ل المــرأة العاملــة فــي لبنــان ٪29.3  مســاهمة محــدودة للمــرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة، إذ تشــكِّ
مــن إجمالــي القــوى العاملــة1، فــي حيــن يتســاوى عــدد الذكــور واإلنــاث بيــن حملــة الشــهادات 
الجامعيــة2. كمــا يتميــز ســوق العمــل فــي لبنــان أيًضــا بالحجــم الكبيــر للقطــاع غيــر الرســمي 

ــق العمالــة األجنبيــة الرخيصــة. وتدفُّ

فــي حيــن ينــص قانــون العمــل اللبنانــي )الصــادر عــام 1946( مــع تعديالتــه الالحقــة علــى األجــر 
المتســاوي للنســاء والرجــال، إالَّ أنَّ الواقــع ال يعكــس ذلــك، إذ بلغــت نســبة الفجــوة فــي األجــور بيــن 

الرجــال والنســاء فــي لبنــان 23.45٪ فــي العــام 2012، وفــق دراســة أجرتهــا المفكــرة القانونيــة3.

يشــير التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين للعــام 2020 أنــه ليــس هنــاك أي بلــد مــن البلــدان 
رة، اســتطاع أن يســد الفجــوة فــي األجــور، والتــي تصــل إلــى  المســتطلعة، ومنهــا الــدول المتطــوِّ
13.5٪ فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي.4  كمــا أن غيــاب القوانيــن والسياســات الداعمــة 
ت إلــى التمــادي فــي التمييــز ضــد النســاء فــي مــكان العمــل، وانحســار التقديمــات  للمــرأة قــد أدَّ

االجتماعيــة والخدمــات الرديفــة، ال ســيما فــي القطــاع غيــر الرســمي.

فــي إطــار هــذه التقديمــات، تبقــى مســألة إجــازة األمومــة أساســية فــي تحديــد المســار الِمهنــي 
للنســاء فــي الكثيــر مــن الحــاالت، ال ســيما فــي ظــل ثقافــة مجتمعيــة مــا زالــت تــوكل إلــى المــرأة 
الجــزء األكبــر مــن العمــل اإلنجابــي والرعائــي، مــا يؤثــر بطبيعــة الحــال علــى إمكانيــة اســتمرار 

مهــن الِمهنــي. النســاء فــي ســوق العمــل وتقدُّ

1. مسح القوى العاملة والظروف المعيشية لألسر في لبنان، 2018 – 2019، دائرة اإلحصاء المركزي، منظمة العمل 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/ ،الدولية، بتمويل من االتحاد األوروبي

documents/publication/wcms_732567.pdf
2. المصدر نفسه.

3. »الفجوات الجندرية في األجور والمداخيل في لبنان«، ريان قاننجي ونزار الحريري، المفكرة القانونية، آب 
https://www.legal-agenda.com/article.php/article.php?id=5817 ،2019

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf,2020 ،4. التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين
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اإلجازة العائلية في لبنان

أهداف الدراسة
يهــدف المشــروع الــذي يعمــل المعهــد العربــي للمــرأة فــي الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة علــى 
ل هــذه الدراســة جــزًءا منــه، إلــى تعزيــز اإلجــازة العائليــة وسياســات رعايــة  تنفيــذه، والتــي تشــكِّ
ل مدخــاًل لتحقيــق المزيــد  األطفــال التقدميــة بالنســبة إلــى العامــالت والعمــال اللبنانييــن، مــا يشــكِّ

مــن المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان. 

ة مــن ضمــن المشــروع، إلــى وضــع  تهــدف هــذه الورقــة، وهــي النتــاج العملــي للدراســة المعــدَّ
تصــوُّر لتحســين اإلطــار القانونــي بغيــة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين مــن خــالل سياســة اإلجــازة 

العائليــة فــي لبنــان.

اء إلــى أن هنــاك فــرق بيــن إجــازة األمومــة واإلجــازة  لتوخــي الدقــة، ال بــد أن نلفــت انتبــاه القــرَّ
العائليــة، ويكمــن هــذا الفــرق فــي نطــاق األحــكام التــي ترعــى النوعيــن مــن اإلجــازة. ففــي 
حيــن أن إجــازة األمومــة ُمتاحــة للنســاء فقــط، فــإن أحــكام اإلجــازة العائليــة عــادة مــا تكــون 
ُمتاحــة أيًضــا للرجــال. ففــي بعــض البلــدان علــى ســبيل المثــال، تكــون اإلجــازة العائليــة حــق 
 مشــترك لأبويــن، بحيــث يحــق لــأم أو األب الحصــول عليهــا وفــق مــا يناســب ظروفهمــا.5
ــا فــي  ل تغييــًرا جذرّيً م فــي هــذه الورقــة يشــكِّ وعليــه، فــإن مفهــوم اإلجــازة العائليــة كمــا هــو مقــدَّ
النظــرة إلــى اإلنجــاب والمســؤوليات الرعائيــة وتقســيم األدوار بيــن المــرأة والرجــل بشــكل عــام.

األسئلة البحثية
1- ما هو اإلطار القانوني الذي يرعى اإلجازة العائلية في لبنان؟

2- ما هي المحاوالت اإلصالحية التي تم طرحها في السابق؟
3- ما هي المعيقات التي تعترض إصالح نظام اإلجازة العائلية؟

4- ما هي الفرص التي يمكن االستفادة منها للمدافعة عن مبدأ اإلجازة العائلية؟

المنهجية
اســتخدمت هــذه الدراســة طريقتيــن لجمــع المعلومــات، وهــي جمــع المعلومــات الثانويــة مــن خــالل 
مراجعــة البيانــات والوثائــق المتوفــرة، وجمــع المعلومــات المباشــرة مــن خــالل إجــراء مقابــالت 

قــة ومجموعــات تركيــز، باإلضافــة إلــى تحليــل البيانــات. معمَّ

https://www.ilo.org/travail/info/WCMS_146350/lang--en/index. ،5. اإلجازة العائلية، منظمة العمل الدولية
htm
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١- المراجعة المكتبية
وتشــمل مراجعــة الصحــف والبيانــات العامــة والتقاريــر، بمــا في ذلك تقارير المعهــد العربي للمرأة 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، التــي كانــت ضروريــة لفهــم المعطيــات األساســية المتعلِّقــة بالقضيــة قيــد 
البحــث؛ إضافــة إلــى مراجعــة القوانيــن ذات الصلــة فــي البلــدان المجــاورة، واألنظمــة الداخليــة 
ــا تقدميــة تحفــظ  لبعــض المؤسســات والجامعــات والشــركات، ال ســيما تلــك التــي وضعــت نظًم

حقــوق األمهــات واألبــاء فــي االســتفادة مــن اإلجــازة العائليــة. 

٢- مقابالت ومجموعات تركيز
ــك مــن أجــل  ــز فــي شــباط 2020، وذل ــي تركي ــم مجموعتَ ــم تنظي ــة إعــداد هــذه الدراســة، ت بغي
أصحــاب  مختلــف  نظــر  وجهــة  مــن  لبنــان  فــي  العائليــة  اإلجــازة  سياســات  قضيــة  مناقشــة 
الشــأن المعنييــن، وكذلــك مــن أجــل صياغــة توصيــات سياســاتية فــي هــذا االتجــاه. شــارك فــي 
المجموعتيــن 24 شــخًصا )20 امــرأة و4 رجــال( مــن الجهــات المعنيــة المختلفــة وهــم 1( موظفــون 
فــي إدارة المــوارد البشــرية فــي شــركات القطــاع الخــاص؛ 2( خبــراء فــي قضايــا النــوع االجتماعــي 
وفــي القضايــا القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة؛ 3( ممثلــون عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ 
4( ممثلــون عــن وكاالت األمــم المتحــدة، وخاصــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة؛ 5( ممثلــون عــن 
المؤسســات الحكوميــة، وال ســيما وزارة العمــل والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة؛ 6( 
ممثلــون عــن المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة العمــل الدوليــة ووكاالت التمويــل؛ و7( صحافيــون 

ــاء والصحــف. ــون عــن وكاالت األنب وممثل

ــا المتعلِّقــة  ــذه بشــأن القضاي ــم العمــل الجــاري تنفي ــت أهــداف المناقشــات )1( تقوي وقــد تضّمن
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة؛ )2( مناقشــة ممارســات القطــاع الخــاص الحالي بسياســات اإلجــازة العائلي
إدراج سياســات إجــازة األبــوة لعــام 2019 مــن ِقبــل شــركة دياجيــو؛ )3( جمــع البيانــات مــن الخبــراء 
ــا ضمــن هــذه  ــات وإصالحــات سياســاتية إلدراجه ــى توصي ــن أجــل التوصــل إل ــن م المتخصصي
الورقــة؛ و)4( تعزيــز التواصــل عبــر مختلــف القطاعــات حــول مســألة سياســات اإلجــازة العائليــة 

فــي لبنــان.

دة ســبق  إضافــة الــى ذلــك، فقــد تــم إجــراء تســع مقابــالت مــع ممثليــن وممثــالت عــن جهــات متعــدِّ
ــوة، ال ســيما جهــات  ــن الجنســين وإجــازة األمومــة واألب ــا المســاواة بي ــى قضاي ــت عل لهــا أن عمل
حكوميــة، ومؤسســات مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات دوليــة، وخبيــرات فــي قضايــا الجنــدر. 
هدفــت هــذه المقابــالت إلــى فهــم وجهــات النظــر المختلفــة حــول مســألة اإلجــازة العائليــة 
والعوائــق التــي واجهــت مســار إصــالح السياســات المتعلِّقــة بهــا، والمقاربــات المعتمــدة، والثغــرات 
المرتبطــة بهــا وعمليــة صنــع القــرار فــي هــذا الشــأن، وكذلــك السياســات المســتقبلية المتوقعــة.
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تحليل البيانات
تــم تقويــم نتائــج المراجعــة المكتبيــة ومجموعــات التركيــز والمقابالت الفردية لتوضيح السياســات 
المعتمــدة فــي شــأن المســاواة بيــن الجنســين بشــكل عــام، وال ســيما مســألة اإلجــازة العائليــة 
والمســار السياســاتي المرتبــط بهــا، باإلضافــة إلــى الدوافــع الرئيســية وإمكانيــة التغييــر، وكيفيــة 

ســد الثغــرات السياســاتية المتعلِّقــة بمســألة اإلجــازة العائليــة، والتوصيــات ذات الصلــة. 

المعطيات األساسية
ــة ذات  ــراء والمنظمــات الدولي ــة والخب ــل الحكوم ــة مث ــات المعني ــع الجه ــالت م ــى المقاب ــاًء عل بن
الشــأن، وكذلــك مراجعــة التقاريــر والمقــاالت، تــمَّ تقســيم هــذه الورقــة إلــى ثالثــة أقســام رئيســية. 
ــن عــرض الســياق العــام بشــأن اإلجــازة العائليــة وارتباطهــا الوثيــق بالفضــاء  القســم األول يتضمَّ
ـق بقضايــا المســاواة بيــن الجنســين. القســم الثانــي يــدور حــول الفــرص االقتصاديــة  المتعلِـّ
واالجتماعيــة التــي قــد تنجــم عــن تحســين فــرص عمــل المــرأة بشــكل عــام، والســيما فيمــا 
م مالحظــات ختاميــة  ــا القســم الثالــث واألخيــر، فيقــدِّ يتعلــق بإصــالح نظــام اإلجــازة العائليــة. أمَّ

ــات حــول الموضــوع. وتوصي
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يرعــى شــؤون العامليــن والعامــالت فــي لبنــان قانــون العمــل اللبنانــي، ونظــام الموظفيــن، وقانــون 
عقــود العمــل الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم، وقانــون الضمــان االجتماعــي، ومرســوم إنشــاء 

ــة.1  ــة موظفــي الدول تعاوني

ســت الحــق  عــت الحكومــة اللبنانيــة علــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي كرَّ كمــا وقــد وقَّ
بالعمــل الالئــق والضمــان االجتماعــي، ال ســيما اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان، العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. كمــا 
ــس فــي منظمــة العمــل الدوليــة وقــد انضــم لبنــان إلــى 51 اتفاقيــة عمــل  أن لبنــان هــو عضــو مؤسِّ
دوليــة منــذ العــام 1962 حتــى اليــوم، منهــا 42 قيــد التنفيــذ، فــي حيــن أن هنــاك 7 اتفاقيــات تــم 
ــس فــي منظمــة العمــل العربيــة  شــجبها بموجــب اتفاقيــة العمــل البحــري2. وهــو أيًضــا عضــو مؤسِّ

وقــد انضــم إلــى ســبع اتفاقيــات عمــل عربيــة بيــن العاَميــن 2000 و2004.

1. الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، الحق في العمل والضمان االجتماعي، سلسلة الدراسات الخلفية، لجنة حقوق 
-398c-79a46d0d/https://www.lp.gov.lb/Resources/Files ،2008 ،اإلنسان النيابية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

5f8be545183c.pdf-ba09-4fe9
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p ،2. االتفاقيات التي صادق عليها لبنان بحسب موقع منظمة العمل الدولية

103147:COUNTRY_ID_NO::P11200::11200:0:=NORMLEXPUB
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تقســم االتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الحكومــة اللبنانيــة بيــن 1962 و2018 إلــى ثالثــة أقســام 
رئيســية هــي: 

- االتفاقيــات األساســية، وهــي 7 مــن أصــل 8 اتفاقيــات، وتشــمل المبــادئ األساســية ضمــن 
حــق العمــل، مثــل اتفاقيــة العمــل الجبــري، وحــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، والمســاواة فــي 

األجــور، ورفــض كافــة أنــواع التمييــز فــي العمــل، وعمالــة األطفــال، والســن األدنــى للعمــل.

االتفاقيــات المتعلِّقــة بالحوكمــة، وهــي 2 مــن أصــل 4 اتفاقيــات، وتشــمل اتفاقيــة تفتيــش العمــل 
واتفاقيــة سياســة العمــل.

ــم ســاعات  ــق بتنظي ــا يتعل ــة، وتشــمل كل م ــن أصــل 178 اتفاقي ــة، وهــي 42 م ــات التقني االتفاقي
العمــل، والعنايــة الصحيــة، وحمايــة األجــور. كمــا وتشــمل أيًضــا تنظيــم عمــل النســاء فــي المناجــم 

)1962( وفــي الدوامــات الليليــة )1962(.

ا االتفاقيات التي لم تصادق عليها الحكومة اللبنانية، فهي 44 اتفاقية )من أصل 190 اتفاقية،  أمَّ
وهــو مجمــوع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة( أبرزهــا اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق 
التنظيــم، 1948 )ضمــن االتفاقيــات األساســية( واتفاقيــة االستشــارات الثالثيــة )ضمــن االتفاقيات 
المتعلِّقــة بالحوكمــة( وعــدد مــن االتفاقيــات التقنيــة، ال ســيما منهــا تعديــل اتفاقيــة عمــل النســاء 
فــي الدوامــات الليليــة، واالتفاقيــات حــول تنظيــم العمالــة األجنبيــة، واتفاقيــة حمايــة األمومــة 
ــت علــى وجــوب تخصيــص 14 أســبوًعا إلجــازة األمومــة3.  وتعديالتهــا )2000 و2002( التــي نصَّ
ــة حــول  ــة اتفاقي ــم تصــدر أي ــة ل ــى أن منظمــة العمــل الدولي تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إل
اإلجــازة العائليــة حتــى الســاعة. بــل إن هنــاك توصيتيــن )التوصيــة رقــم 191 المرافقــة لالتفاقيــة 
رقــم 183 حــول حمايــة األمومــة، والتوصيــة رقــم 165 المرافقــة لالتفاقيــة حــول العمــال ذوي 
نــان بعــض األحــكام حــول اإلجــازة العائليــة، علًمــا أن التوصيــات غيــر  المســؤوليات العائليــة( تتضمَّ
ملزمــة للــدول الموقعــة علــى االتفاقيــات، بــل يمكــن اعتبارهــا بمثابــة مبــادئ توجيهيــة التــي مــن 
شــأنها توجيــه السياســات واإلجــراءات الوطنيــة. وبحســب هاتيــن التوصيتيــن، يجــب إتاحــة فتــرة 
ــي عــن العمــل، ومــع ضمــان  إجــازة عائليــة ألي مــن الوالديــن بعــد إجــازة األمومــة مــن دون التخلِّ

حمايــة الحقــوق الناتجــة عــن العمــل.4

وفــي الســياق اللبنانــي، يلحــظ قانــون العمــل فــي لبنــان إجــازة أمومــة تمتــد علــى عشــرة أســابيع، 
بعــد أن كانــت ســبعة أســابيع لمــدة 68 ســنة، أي منــذ وضــع القانــون ودخولــه حيِّــز التنفيــذ 
فــي العــام 1946. وقــد اســتمر التــزام قانــون العمــل هــذا لغايــة العــام 2014، عندمــا تــم تعديــل 

1000:1121=https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p ،3. االتفاقيات غير املصادق عليها من ِقبل احلكومة اللبنانية
103147:COUNTRY_ID_P11210:11210:NO::0:0

groups/public/---ed_protect/---/https://www.ilo.org/wcmsp5 ،4. منظمة العمل الدولية، اإلجازة العائلية
pdf.146350_protrav/---travail/documents/presentation/wcms
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المادتيــن 28 و29 بنــاًء علــى اقتــراح الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة وتــم علــى أثــر ذلــك 
إقــرار القانــون 2014/266. ينــص هــذا القانــون علــى إعطــاء المــرأة الحامــل إجــازة األمومــة مــن 
خــارج اإلجــازات اإلداريــة والمَرِضيــة، ويفتــرض ضمًنــا أن المســتفيدات مــن إجــازات األمومــة هــن 
األمهــات البيولوجيــات حصــًرا. وال يلحــظ قانــون العمــل أي إجــازة للموظفيــن الذيــن صــاروا أبــاًء 
ــذي  ــون ال دة فــي هــذا االتجــاه، آخرهــا كان مشــروع القان ــدِّ ــى الرغــم مــن مســاٍع متع ــا، عل حديًث
مــت بــه وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة )قبــل إلغائهــا فــي العــام 2019(، إالَّ أنهــا لــم تلــَق صداهــا  تقدَّ
التشــريعي حتــى الســاعة. وكان مجلــس الــوزراء المنعقــد بتاريــخ 19 كانــون األول، 2017 قــد أقــر 
مشــروع القانــون هــذا، إالَّ أنــه مــا زال يرقــد فــي اللجــان النيابيــة بانتظــار إعادتــه إلــى النقــاش 

العــام. 

/http://www.dawlati.gov.lb/news-detail/-/asset_publisher/TnfLM2HDHkp4 المصدر: موقع دولتي
content/new-maternity-leave-law
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باإلضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة 26 مــن قانــون العمــل علــى حمايــة المــرأة فــي مــكان العمــل مــن 
خــالل حظــر التمييــز ضــد النســاء فــي طبيعــة العمــل واألجــور والترقيــات والعــالوات والملبــس. 
إالَّ أن القانــون ال يتضمــن آليــة واضحــة لمراقبــة تنفيــذ هــذه المــواد، ال ســيما فــي القطــاع 
الخــاص، حيــث يتعثــر علــى الجهــات المعنيــة فــرض غرامــات وعقوبــات علــى الشــركات وأربــاب 
العمــل الذيــن يتخــذون إجــراءات ضــد المــرأة، وال ســيما النســاء الحوامــل. وفيمــا تحظــر المادتــان 
29 و52 مــن قانــون العمــل صــرف الموظفــات بســبب الحمــل أو خــالل فتــرة قضائهــن إجــازة 
ــن المادتيــن مــن دون أن  ــي تقــوم بانتهــاك هاتي ــد مــن الشــركات الت ــاك العدي األمومــة، إالَّ أن هن
ــًفا  تخضــع أليــة مســاءلة أو محاســبة.5 وبحســب قانــون العمــل، يمكــن لأجــراء المصروفيــن تعسُّ

https://www. ،2014 5. »خرق للقانون بحق احلوامل… برسم وزارة العمل«، بول ابوش، موقع لبنانيون، آب
D9%86%D9%A7%D8%82%D9%84%D9%84%D9%-82%D9%B1%AE%D8%loubnaniyoun.org/%D8

%D9%A7%D8%88%AD%D9%D8%84%D9%A7%D8%-82%AD%D9%D8%A8%D8%-86%D9%88%
-A9%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%88%D9%-85%D9%B3%D8%B1%D8%A8%D8%-84%D9%85

/84%D9%A7%D8%

ه مجلس الوزراء في العام 2017 ولم يقر في  م من وزارة الدولة لشؤون المرأة حسبما أقرَّ المصدر: مشروع القانون المقدَّ
المجلس النيابي حتى الساعة.
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اللجــوء إلــى مجالــس العمــل التحكيميــة بموجــب المــادة 50، الفقــرة »ب« مــن قانــون العمــل6. وقــد 
ــت المــادة 52 مــن القانــون علــى أنــه ال يمكــن توجيــه إنــذار بالصــرف إلــى المــرأة الحامــل أو  نصَّ
ــه المفكــرة القانونيــة حــول نشــاط  إلــى المــرأة المجــازة بداعــي الــوالدة. وبحســب تحقيــق أجَرتْ
مجالــس العمــل التحكيميــة فــي محافظتـَـي بيــروت وجبــل لبنــان للعــام 2018، تبيَّــن أن هنــاك قــرار 
واحــد صــدر عــن مجلــس العمــل التحكيمــي فــي بيــروت بدعــوى صــرف أجيــرة أثنــاء فتــرة حملهــا، 
ــفي، ومنــح العاملــة  وخلــص المجلــس التحكيمــي فــي بيــروت إلــى أن الصــرف اّتســم بالطابــع التعسُّ
ــفي، كمــا  الحــّد األدنــى مــن التعويــض، أي مــا يعــادل راتــب شــهرين فقــط عــن الصــرف التعسُّ
ــة المســتحقة عــن فتــرة حملهــا المتبقيــة )أي 6 أشــهر(  ألــزم صاحبــة العمــل بدفــع أجــور العامل
ألن صرفهــا أتــى مخالًفــا لأحــكام المنصــوص عنهــا فــي القانــون، والتــي حّظــرت توجيــه إنــذار 

الصــرف إلــى المــرأة الحامــل.7

9da1--4507-https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/574b61dd-1233 المصدر: قانون العمل
d4a3e3a6129a.pdf

فــي العــام 2010، تــم إجــراء بحــٍث ميدانــي مــع رجــال وأربــاب عمــل ونســاء متزوِّجــات وعازبــات8، 
ــون العمــل  ــام بعــض المؤسســات الخاصــة، ال ســيما المــدارس، بتجــاوز قان ــه قي ــن مــن خالل تبّي
والتمييــز ضــد النســاء. فقــد عبَّــرت إحــدى النســاء المتزوِّجــات حديًثــا، وهــي معلمــة فــي مدرســة 
ــا  خاصــة، أنــه ُطلــب منهــا »توقيــع عقــد بالتعهــد بعــدم اإلنجــاب فــي الســنة األولــى مــن توظيفهــا. أمَّ
المعلِّمــات اللواتــي صــادف وجودهــن فــي المجموعــات األخــرى، فلــم يذكــرن ذلــك الموضــوع حتــى 
ــه كان عليهــن إيجــاد بدائــل عنهــن ودفــع أجورهــن  ــن إن ــل قل ــا الســؤال مباشــرة، ب بعــد أن طرحن
علــى حســابهن الخــاص إذا مــا أردن زيــادة اإلجــازة؛ وتراوحــت فتــرة اإلجــازة المدفوعــة بيــن 15 

يــوم وشــهر«.

d4a3e3a6129a.pdf-9da1-4507-1233-574b61dd/http://www.labor.gov.lb/Temp/Files ،1964 6. قانون العمل
7. »نشاط مجالس العمل التحكيمية في محافظتي بيروت وجبل لبنان 2018 )6(: استحقاق تعويض الصرف التعسفي 

https://www.legal-agenda.com/article. 2019 ،ومعايير تحديده«، ميريم مهنا وحال نجار، المفكرة القانونية
5836=php?id

8. إصالح قانون إجازة األمومة - بحث نوعي باستخدام مجموعات التركيز )المساعدة الكنسية الدانماركية( من إعداد 
المركز اللبناني للدراسات، آب 2010، لم ينشر.

 المادة26

الغي نص المادة 26 بموجب المادة األولى من القانون رقم  207 تاريخ 2000/5/26 واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار األجر، 
التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
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ــن مــن خــالل هــذه الدراســة طغيــان نظــرة النســاء التقليديــة لــدور النســاء الجنــدري،  كمــا تبيَّ
الســيما لجهــة اعتبــار أولويتهــن المطلقــة هــي كونهــن زوجــات وأمهــات. وقــد بيَّنــت المقابــالت مــع 
النســاء أن الســواد األعظــم منهــن، ال يعتبــرن أن العمــل هــو فــي صميــم رؤيتهــن لهويتهــن كأفــراد 
ومواطنــات، بــل إن النظــرة األبويــة التقليديــة كانــت واضحــة فــي كيفيــة نظــرة النســاء لدورهــن. 
وقــد أظهــرت الدراســة بشــكل عــام أن اســتمرار النظــرة التقليديــة لعمــل النســاء باعتبــار أن 
ــس الســتمرار رؤيــة »العمــل« و»البيــت« كعالَميــن  مجــال العمــل هــو جــزء مــن عالــم »الرجــال«، يؤسِّ
د أّي مــن الجنســين ينتمــي إلــى أي  منفصليــن ال يمكــن التوفيــق بينهمــا. فــاألدوار الجندريــة تحــدِّ
عالــم. وألن النســاء يَريــن دورهــن فــي غالــب األحيــان فــي خانــة دور األم وربــة المنــزل، وبالنســبة 
إليهــن، فــإنَّ العمــل المدفــوع األجــر هــو دور الرجــال الطبيعــي، فهــن يَريــن أن إنجــاب األطفــال هــو 
شــيء متناقــض أساًســا مــع عمليــة بنــاء المســار الِمهنــي. إنَّ هــذه الرؤيــة الثنائيــة واالنفصــال بيــن 
ل جــزًءا ال يتجــزأ مــن عمليــة بنــاء األدوار الجندريــة فــي لبنــان، مــا يطبــع  هذيــن المفهوميــن يشــكِّ

رؤيــة العمــال وأربــاب العمــل علــى الســواء لــأدوار الجندريــة، والعمــل واألمومــة بشــكل عــام. 

كمــا أظهــر البحــث أن معظــم النســاء المشــاركات يعتبــرن أن الحمــل واإلنجــاب هــو مشــكلة 
شــخصية مــن الطبيعــي أن تتعــارض مــع حاجــات العمــل، وأنَّ حــل هــذه المشــكلة ليــس بتمديــد 
»إجــازة األمومــة«، بــل بحلــول أخــرى تراوحــت مــن اللجــوء إلــى العامــالت فــي الخدمــة المنزليــة أو 
االســتعانة بالجــد أو الجــدة. وفــي كثيــر مــن األحيــان اعتبــرت النســاء أن الخيــار األفضــل قــد يكــون 
دت ضمــن مجموعــات التركيــز  بتــرك العمــل لفتــرة معيَّنــة. وعليــه، فــإن الفكــرة األساســية التــي تــردَّ
هــي أنــه علــى النســاء أن يرضيــن بمــا يُعطــى لهــن، وهــو قليــل، وذلــك خوًفــا مــن خســارة عملهــن، 
ألن الحمــل هــو مــن مســؤوليتهن، ومــن حــق رب العمــل الحــرص علــى رفــع إنتاجيتــه والحــد مــن 
الظــروف التــي قــد تعيــق ذلــك. بمعنــى آخــر، لــم تطالــب النســاء مطلًقــا بتمديــد إجــازة األمومــة 

آنــذاك - وكانــت حينهــا ال تــزال ســبعة أســابيع 
بــل طالــب الرجــال بذلــك، فــي حيــن أن   -

أربــاب العمــل رفضــوا ذلــك بشــكل قاطــع.

الموظفــات  أن  أيًضــا  البحــث  هــذا  وأظهــر 
فــي القطــاع الخــاص يعتقــدن أنهــن يتمتَّعــن 
ببعــض المرونــة فــي التعاطــي مــن ِقبــل أربــاب 
العمــل، مــا قــد ينتــج إجــازات أطــول، أي أن 
امكانيــة المفاوضــة واالتفــاق والتســوية حــول 
الشــروط قــد تكــون أفضــل مــن ناحيــة حقــوق 
النســاء. مــن ناحيــة أخــرى، عّبــر قســم آخــر، 
وخاصــة مــن النســاء المحــدودات الدخــل، عــن 

امتعاضهــن مــن القطــاع الخــاص بســبب الشــروط الصارمــة، وأحياًنــا رأوا فيــه مخالفــة للقوانيــن 
ــق بإجــازة األمومــة.  ــة اإلجــراء فيمــا يتعل المرعي

شهادات 
من مجموعات التركيز

ال أريد أن أنام كاألطفال، 
أريد أن أنام مثل زوجي

سيدة مشاركة في مجموعات التركيز،
شباط 2020
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وقــد أّكــدت المقابــالت التــي أُجريــت مــع أربــاب العمــل فــي ســياق الدراســة نفســها )2010( أنهــم 
باإلجمــال يتوصلــون إلــى اتفــاق مــع األم وهــم يســتعملون »المرونــة« فــي هــذا الموضــوع رغــم 
لــون أن يكــون الحمــل بيــن الموظفــات كثيــًرا، وأســهبوا بالــكالم عــن االنتاجيــة وتأثيــر  أنهــم ال يفضِّ
الحمــل علــى العمــل. مــع العلــم أن هــذه المســألة ال تؤخــذ مــن ناحيــة حقوقيــة ولكــن تتبــع مبــدأ 

التســوية الشــخصية والحــاالت الخاصــة لصالــح المــرأة. 

ــأِت  ــم ي ــوة ول ــى مســألة إجــازة األب ق إل ــم يتطــرَّ ــى أن هــذا البحــث ل ــًرا، تجــدر المالحظــة إل أخي
أحــد علــى ذكــر ذلــك فــي الســياق البحثــي. فــي حيــن أن الرجــال المشــاركين فــي البحــث، وعلــى 
الرغــم مــن حفاظهــم علــى رؤيــة تقليديــة ومحافظــة لــدور النســاء، فإنهــم عمــدوا إلــى المقارنــة 
مــع الــدول األوروبيــة لناحيــة القوانيــن والتشــريعات التــي تعطــي النســاء حقوقهــن، مطالبيــن بــأن 
تحــذو الدولــة اللبنانيــة حــذو هــذه الــدول فــي التعاطــي مــع هــذه القضايــا، ال ســيما قضيــة إجــازة 
ــا النســاء، فقــد اعتبــرن أن وضعهــن كنســاء لبنانيــات أفضــل بكثيــر مــن نظيراتهــن فــي  األمومــة. أمَّ
العالــم العربــي، وهــن فخــورات بالحريــات فــي المجتمــع اللبنانــي، وأن المــرأة اللبنانيــة مقارنــة مــع 
المــرأة العربيــة، تجــد نفســها علــى أنهــا تتمتَّــع بحريــة التنقــل والعمــل، وأن المجتمــع اللبنانــي قــد 

قطــع مرحلــة كبيــرة بالنســبة إلــى وضــع المــرأة. 

وبالنظــر إلــى اإلجــازات العائليــة فــي مختلــف البلــدان العربيــة )راجــع جــدول المقارنــة فــي الملحــق 
رقــم 1(، يتبيــن لنــا أن اإلجــازات العائليــة فــي الــدول العربيــة تتــراوح بيــن 35 يوًمــا فــي قطــر و120 
يوًمــا فــي ســوريا )للــوالدة األولــى، تنخفــض بعدهــا إلــى 90 يوًمــا عــن الــوالدة الثانيــة، و75 يوًمــا 
عــن الــوالدة الثالثــة(، فــي حيــن أن العديــد مــن هــذه الــدول تبلــغ إجــازة األمومــة فيهــا حوالــي ثالثــة 
أشــهر ويمكــن أن ترتفــع فــي حــال وضــع تــوأم أو فــي حــال وجــود حــاالت صحيــة حِرجــة. ويظهــر 
لبنــان مــن ضمــن الــدول حيــث اإلجــازات هــي األدنــى مــن ناحيــة عــدد األيــام، وذلــك حتــى بعــد 

التعديــل الــذي رفــع عــدد األيــام مــن 49 إلــى 70 يوًمــا فــي العــام 2014.

ــا بخصــوص إجــازة األبــوة، فــإنَّ حوالــي نصــف الــدول العربيــة، ومــن ضمنهــا لبنــان، ال تلحــظ  أمَّ
قوانينهــا إجــازة للرجــال الذيــن يرزقــون بمولــود جديــد، باســتثناء جــزر القمــر وموريتانيــا، اللتــان 
تلحظــان إجــازة أبــوة لمــدة 10 أيــام. فــي حيــن أن البلــدان األخــرى تقــدم إجــازة لأبــاء تتــراوح بيــن 

يــوم واحــد )الجزائــر والبحريــن( و3 أيــام )األردن، قطــر، والمغــرب( و5 أيــام )الســعودية(. 

ــام 2020 ألغــراض  ــا فــي الع ــان أُجريت ــز اللت ــا التركي ــة أخــرى، فقــد أظهــرت مجموعت مــن ناحي
هــذه الورقــة تحديــًدا، أنَّ معظــم النســاء يعانيــن مســألة غيــاب التشــريعات الصديقــة للمــرأة لجهــة 
ــي  ــات اللوات ــزل للموظف ــن المن ــل م ــة العم ــة، وإمكاني ــل المِرن ــة، وســاعات العم اإلجــازات العائلي
ــي التعاطــي مــن  ــة ف ــن ببعــض المرون ــي حظي ــن أن النســاء اللوات ــا. فــي حي ــات حديًث صــرن أمه
ِقبــل المؤسســات اســتطعن أن يعشــن أمومتهــن بشــكل أفضــل، نســبة إلــى النســاء اللواتــي ُفرضــت 
عليهــن العــودة إلــى دوام العمــل الكامــل بعــد انقضــاء اإلجــازة القانونيــة. ولــم تختلــف كثيــًرا ردود 
فعــل النســاء اللواتــي حظيــن بـــ70 يوًمــا بــداًل مــن 49 يوًمــا بعــد تعديــل العــام 2014 بالنســبة إلــى 
الضغــط الــذي يشــعرن بــه بعــد انقضــاء أيــام اإلجــازة. كمــا رَوت الكثيــر مــن النســاء تجــارب صعبــة 
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لجهــة التحايــل علــى القانــون الــذي يقــوم بــه بعــض أربــاب العمــل، مــا يــؤدِّي إلــى حرمانهــن مــن 
دت النســاء علــى ضــرورة إعــادة النظــر بمفهــوم اإلجــازات العائليــة لتشــمل  إجــازة األمومــة. وشــدَّ

ل علــى النســاء التوفيــق بيــن مســارهن الِمهنــي وواجباتهــن العائليــة. اآلبــاء ولتســهِّ

ــن الفصــل  ــورة9، يبيِّ ــم الذك ــرأة حــول فه ــم المتحــدة للم ــة األم ــا هيئ ــي أجرته ــي الدراســة الت وف
م ملحــوظ لجهــة تبنِّــي المســاواة بيــن الجنســين، حتــى مــع اســتمرار  الخــاص بلبنــان أن هنــاك تقــدُّ
العديــد مــن الرجــال فــي تبنِّــي آراء غيــر عادلــة. وتظهــر الدراســة أن أقــل مــن نصــف المشــاركين 
ة علــى مواقــف متقدمــة مــن قضايــا الجنــدر والمســاواة بيــن  فــي االســتطالع وافقــوا أو وافقــوا بشــدَّ
ــا يقــدم صــورة عادلــة نســبّيًا للمواقــف القائمــة علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان.  الجنســين، ممَّ
ــى القطــاع المالــي، فــي حيــن تحافــظ  ومــع ذلــك، مــا زال الرجــال يســيطرون إلــى حــد كبيــر عل
النســاء علــى الــدور األكبــر فــي التنظيــف والرعايــة العائليــة. وأجمع الرجال والنســاء على اســتمرار 
ــاد 26٪ مــن الرجــال  ــث أف ــع بعــض االســتثناءات، بحي ــة، م ــأدوار الجندري ــدي ل التقســيم التقلي
ــدوام كامــل،  المســتطلعين أنهــم قامــوا بهــذه المهــام مؤخــًرا، ال ســيما أزواج النســاء العامــالت ب
ولكــن مــع ذلــك ال يحصلــن النســاء علــى راحــة مــن هــذه الواجبــات ومــا زلــن هــن المولجــات بهــا 

بالدرجة األولى ألن الرجال ال يدركون أهمية التوزيع المتساوي للعمل المنزلي.

مــوا مرافقــة ودعــم هادَفيــن لزوجاتهــم  وحــول مهــام األبــوة، تبيِّــن الدراســة أن العديــد مــن األبــاء قدَّ
أثنــاء الحمــل، كمــا أنهــم يتشــاركون مــع النســاء فــي مطلــب إجــازة األبــوة. وترغــب الغالبيــة العظمــى 
مــن الرجــال )83٪( والنســاء )84٪( بــأن يكــون هنــاك إجــازات مدفوعــة لآلبــاء، حيــث يرغــب 
العديــد مــن المســتجيبين فــي الحصــول علــى إجــازة مدفوعــة األجــر مــن أســبوع إلــى ســتة أســابيع. 
وأخيــًرا، أظهــرت دراســة فهــم الذكــورة أيًضــا أن النظــرة العامــة مــا زالــت تولــي أهميــة أكبــر 
ــه فــي ظــل  ــر مــن المســتطلعين أن ــر عــدد كبي ــى حســاب عمــل المــرأة، إذ اعتب لعمــل الرجــل عل
تدنــي الفــرص االقتصاديــة، فــإن عمــل الرجــال أهــم مــن عمــل النســاء )57٪ مــن الرجــال مقابــل 
ــم فــي ظــل الشــح االقتصــادي، إذ  ــات التعلي ــى أولوي ــا عل ــك أيًض 31٪ مــن النســاء(. وينعكــس ذل
ل هــذه  تعطــى األولويــة لــأوالد الذكــور علــى حســاب اإلنــاث فــي تمويــل فــرص التعليــم. وقــد تشــكِّ

ــا لتدنــي نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل فــي لبنــان. المواقــف واآلراء تفســيًرا إضافّيً

وبالخالصــة، فــإن هــذه الدراســات ومعهــا المقابــالت الفرديــة ومجموعــات التركيــز التــي تــم 
إجراؤهــا لغــرض ورقــة السياســات هــذه، تظهــر أن قضايــا المــرأة مــا زالــت غائبــة عــن القضايــا 
ــة10، وال تولــى االهتمــام الــالزم مــن ِقبــل صانعــي القــرار والمؤثريــن علــى الــرأي العــام.  الملحَّ
وعليــه، فــإن واقــع المــرأة فــي ســوق العمــل وال ســيما لجهــة حصولهــا علــى حقوقهــا ليــس علــى 

9. فهم الذكورة: المسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين )صور( في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مصر 
ولبنان والمغرب وفلسطين(، الفكي، هيلمان، وباركر، هيئة األمم المتحدة للمرأة وبروموندو، الواليات المتحدة، 2017 
images-/2017/https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications

 3602=mena-multi-country-report-en.pdf?la=en&vs
10. مقابالت عّدة مع خبيرات وباحثات وناشطات في مجال حقوق المرأة، حزيران 2020.

شهادات من مجموعات التركيز

منذ أن حملت وولدت طفلتي لم أعد أحب القدوم 
إلى العمل كما أنني لم أعد ُمنتجة. أنا اعتمد على 

الرضاعة الطبيعية بشكل حصري، وألنني اضطررت 
للحضور إلى العمل بعد انقضاء إجازة األمومة، 

اعتادت عائلتي إحضار طفلتي إلى العمل عندما كان 
ا.  عمرها 3 أشهر بينما كان اجلو ممطًرا وبارًدا جّدً
كما كنت أقضي الكثير من الوقت الستخراج احلليب 

من ثديي كل 2 إلى 3 ساعات باإلضافة إلى أنني 
أنام لوقت قليل بسبب الرضاعة الليلية، وأضطر 

لالستيقاظ باكًرا للقدوم إلى العمل ألن هناك نظاًما 
كنًنا ويجب علّي أن أسجل حضوري عليه. يف حني  مُمَ
أن طبيعة عملي ال تتطلب حضوري إلى املكتب وميكن 

أن أجنز كل هو على عاتقي من املنزل. ميكن أن 
يطلب مني احلضور ملدة يوم أو يومني لالجتماعات 
مثاًل، ولكن ميكن أن أعمل من املنزل، وذلك سيكون 

مريًحا للغاية وأكثر إنتاجية. أما اآلن، فأنا متعبة، 
وغير منتجة، وأحضر إلى العمل متأخرة، ويحسم 
ذلك من راتبي الشهري وأرى أن ذلك غير منصف.

سيدة موظفة مشاركة يف مجموعة التركيز، شباط 
2020
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ــل االنتهــاكات  ــي تعانيهــا المــرأة بشــكل عــام، مث ــة الت ــرام، وهــو جــزء مــن المشــاكل الهيكلي مــا ي
الحاصلــة علــى عقــود العمــل والسياســات غيــر المتســقة التــي تتــرك الكثيــر مــن هامــش التحــرك 

ألربــاب العمــل، مــا يعــرِّض النســاء لخطــر التمييــز والتهميــش11.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مســألة اإلجــازة العائليــة ال تحظــى باالهتمــام الكافــي حتــى مــن 
الجمعيــات النســائية، علــى اعتبــار أن إجــازة األمومــة بحاجــة إلــى إصــالح قبــل الشــروع فــي نقــاش 
أشــكال أخــرى مــن اإلجــازات. كمــا أن اإلجــازة العائليــة التــي سيســتفيد منهــا الرجــال قــد تنعكــس 
ســلًبا علــى النســاء فــي حــال لــم يترافــق هــذا اإلصــالح مــع تغييــر جــذري فــي الذهنيــة والســلوكيات 
االجتماعيــة المرتبطــة بالمــرأة، إذ قــد يقضــي الرجــال إجازاتهــم األبويــة فــي ممارســة هواياتهــم 
ــد العــبء  ــة األســرية، مــا قــد يزي ــة للزوجــة واألطفــال والرعاي ــوا أي أهمي ــاًل، مــن دون أن يول مث

علــى النســاء بطبيعــة الحــال12.

11. مقابلة مع باحثة أكادميية، 8 حزيران، 2020.
12. مقابلة مع ممثلة عن إحدى وكاالت األمم املتحدة، 22 حزيران، 2020.
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اإلصالح الجندري من القاعدة إىل رأس الهرم
اإلجازة العائلية في لبنان

ــى  ــك عل ــارات الُمتاحــة للنســاء وأطفالهــن، وكذل ــى الخي ــق عل ــر عمي ــة تأثي إنَّ للسياســات العائلي
التصــورات االجتماعيــة األوســع ألدوار المــرأة والقوالــب النمطيــة الجندريــة. وبالتالــي، فــإن 
مناقشــة السياســات العائليــة مــن وجهــة نظــر حمايــة العمــل و/أو صحــة المــرأة حصــًرا غيــر كافيــة 
ــة فــي بعــض األحيــان. وعليــه، يجــب النظــر فــي هــذه السياســات بفهــم كامــل  وقــد تكــون مضلل
لكيفيــة تفاعلهــا مــع معاييــر النــوع االجتماعــي التقليديــة، والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

ــة المجتمــع بشــكل عــام5. ورفاهي

كمــا أشــرنا ســابًقا فــي ســياق هــذه الورقــة، فــإنَّ مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل ال تــزال 
متواضعــة نســبّيًا، وذلــك بســبب عائقيــن أساســيين همــا التمييــز والتحــرُّش6، فــي ظــل غيــاب 
سياســات صديقــة للمــرأة، ال ســيما لجهــة المســاواة فــي األجــر وتجريــم التحــرش فــي مــكان 
العمــل، باإلضافــة إلــى السياســات العائليــة، إذ تترتــب عــن األمومــة والتقســيم التقليــدي لــأدوار 
بيــن المــرأة والرجــل أعبــاء تتحملهــا المــرأة حصــًرا لناحيــة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا 
فــي االنجــاب والحفــاظ علــى المنــزل ورعايــة األســرة واألطفــال والمســنين. وإن غيــاب هــذه 
السياســات الحمائيــة تؤثــر علــى ســوق العمــل بشــكل عــام، وليــس فقــط علــى انخــراط المــرأة فيــه، 

ــن النســاء والرجــال7. ــق المســاواة بي ــق تحقي ــي تعي وهــي مــن العوامــل المهمــة الت

كمــا أن هنــاك عقبــة رئيســية حتــى بالنســبة إلجــازة األمومــة، هــي أنهــا تُدفــع مــن ِقبــل صاحــب 
ــة قيامهــم بانتهــاكات  العمــل، مــا قــد يفســح المجــال أمــام استنســابية أصحــاب العمــل، وإمكاني
لحــق المــرأة فــي العمــل. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الفجــوة فــي األجــور التــي أشــرنا إليهــا ســابًقا 
مهــا، ورفــع نســبة المشــاركة النســائية  تؤثــر بشــكل مباشــر علــى اســتمرار المــرأة فــي عملهــا وتقدُّ
فــي ســوق العمــل، ألنــه وبســبب الفجــوة، غالًبــا مــا يســهل علــى المــرأة أن تضحــي بعملهــا لصالــح 

رعايــة األســرة8.

5. »السياسات العائلية: محفز للمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية«، مهريناز العوضي، مجلة الرائدة، المجلد 
رقم 42، العدد 2، 2018.

6. »النساء اللبنانيات: من اجلامعة إلى سوق العمل«، سارة عبد اللطيف وفدا علم الدين، اإلصالح والدميقراطية، 
http://beirutinsights.com/lebanese-women-from-university-to-the-work- ،2019 ،بيروت اينسايتس

place/?lang=en
https://www.ilo.org/global/topics/care-  ،7. منظمة العمل الدولية، حماية األمومة وسياسات العمل والعائلة

economy/parental-leave/lang--en/index.htm
8. مقابلة مع ممثلة عن إحدى وكاالت األمم املتحدة، 22 حزيران، 2020.

القسم الثاني:
الفرص االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن تطبيق

نظام اإلجازة العائلية الشاملة



23

ها المركز اللبناني للدراسات وكذلك في تقارير منظمة العمل  وكما تبيَّن من خالل الدراسة التي أعدَّ
الدوليــة، فــإن الصــراع بيــن واجبــات الرعايــة األســرية ومتطلبــات العمل المدفوع، يؤثر بشــكل كبير 
مها في مهنتها من جهة أخرى9.  على انخراط المرأة في ســوق العمل من جهة، واســتمرارها وتقدُّ
كمــا أن الصعوبــات التــي تواجههــا النســاء تســاهم أيًضــا فــي حرمــان الرجــال مــن لعــب دور أكثــر 
فعاليــة داخــل األســرة وتحــد مــن قدرتهــم علــى المشــاركة فــي الشــؤون العائليــة ورعايــة األطفــال10.

وعليــه، فقــد عمــدت العديــد مــن الــدول األوروبيــة ابتــداًء مــن العــام 2018، إلــى تقديــم شــكل مــن 
ــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات  ــة بعــد والدة طفــل، عل ــوة و/أو اإلجــازة العائلي أشــكال إجــازة األب
كبيــرة مــن حيــث مــدة اإلجــازة، ومســتويات التعويــض، ومــا إذا كانــت اإلجــازة حــق لأســرة أو للفــرد. 
ويأتــي ذلــك بهــدف اتخــاذ خطــوة نحــو بنــاء مجتمــع دامــج وعــادل اجتماعّيًــا، وتقديــم تأثيــر إيجابــي 

علــى حيــاة النــاس فيــه لجهــة خلــق التــوازن بيــن المســؤوليات الِمهنيــة والمســؤوليات العائليــة. 

وتشــير الدراســات فــي االتحــاد األوروبــي11 إلــى أن هنــاك نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة تنتــج عــن 
اســتفادة اآلبــاء مــن إجــازة األبــوة، يمكــن اختصارهــا بثــالث فوائــد أساســية، علــى الشــكل التالــي:

· الحــد مــن التمييــز بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل نتيجــة عــودة المزيــد مــن 	
النســاء إلــى ســوق العمــل بعــد اإلنجــاب. وتشــير دراســات أخــرى إلــى أن »عقوبــة 
األمومــة« تــؤدِّي إلــى خــروج عــدد أكبــر مــن النســاء مــن ســوق العمــل بعــد والدة 
طفــل مقارنــة بعــدد الرجــال. وتظهــر الدراســات فــي أوروبــا أن مشــاركة النســاء 
والرجــال فــي ســوق العمــل تســير فــي خطيــن متناقضيــن إذا مــا كان لديهمــا 
أطفــال دون ســن 12 ســنة؛ أي أن عــدد النســاء اللواتــي يتركــن العمــل بعــد والدة 
ــل مــن النســاء  ــر مــن عــدد الرجــال، إذ إن ســوق العمــل يشــهد 11٪ أق ــل أكب طف
اللواتــي لديهــن أطفــال دون ســن 12 عاًمــا نســبة إلــى النســاء اللواتــي ليــس لديهــن 
أطفــال، فــي حيــن أن الرجــال الذيــن لديهــم أطفــال دون ســن 12 يعملــون بنســبة 
ــر مــن الرجــال الذيــن ليــس لديهــم أطفــال. ويظهــر هــذا االختــالف فــي  7٪ أكث
معــدل العمالــة حجــم الفجــوة بيــن الجنســين لجهــة التوظيــف؛ وإن ســد هــذه 
ــن الجنســين والنهــوض  ــز المســاواة بي ــم لتعزي الفجــوة هــو هــدف اقتصــادي مه

االقتصــادي المنشــود.

كمــا أن الدراســات االقتصاديــة تشــير إلــى أن اســتفادة اآلبــاء مــن اإلجــازة العائليــة تســاهم فــي 
الحــد مــن عقوبــة األمومــة مــن خــالل تمكيــن األمهــات مــن العــودة إلــى ســوق العمــل. كمــا أن 

ــدوام كامــل.12 ــى عمــل األمهــات ب ــي عل ــر إيجاب ــه تأثي ــة األطفــال ل ــاء فــي رعاي مشــاركة اآلب

9. منظمة العمل الدولية، المرجع نفسه.
10. منظمة العمل الدولية، المرجع نفسه.

https://www.rand.org/ ،2016 ،11. سياسات اإلجازة العائلية واألبوة في االتحاد األوروبي، جانا فان بيل، مؤسسة رند
html.pubs/research_reports/RR1666

12. المرجع نفسه.
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اإلصالح الجندري من القاعدة إىل رأس الهرم
اإلجازة العائلية في لبنان

· تقليــص الفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين: فــي العــام 2014، كانــت الفجــوة 	
ــل  ــادل 16.1٪، أي أن مقاب ــي تع ــي االتحــاد األوروب ــن الجنســين ف ــي األجــور بي ف
كل يــورو يتقاضــاه الرجــال، تحصــل النســاء علــى 83.9 ســنت فقــط. هنــاك 
ة تســاهم فــي وجــود هــذه الفجــوة مثــل حجــم الشــركة والشــفافية  عوامــل عــدَّ

فــي الرواتــب، والحــد األدنــى لأجــور، 
النقابــي، ومســتوى  العمــل  ومســتوى 
هــذه  إلــى  باإلضافــة  الفــرد.  تعليــم 
ثنائيــة  عالقــة  هنــاك  العوامــل، 
فــي  اإلنــاث  مشــاركة  بيــن  االتجــاه 
ســوق العمــل والفجــوة فــي األجــور: 
فمــن جهــة، عندمــا تعــود النســاء إلــى 
ســوق العمــل بعــد إنجــاب األطفــال، 
ــدوام  ــف ب ــى وظائ ــدن إل ــا يع ــا م غالًب
ــا تّتســم هــذه  ــا م ــي غالًب ــي، والت جزئ
وبأجــر  متدنيــة،  بمراتــب  الوظائــف 
م، وهــذا مــا  أقــل، وبخيــار أقــل للتقــدُّ
بـــ »عقوبــة األمومــة«، والتــي  يعــرف 
تــؤدِّي إلــى ارتفــاع الفجــوة فــي األجــور 
فــي البلــدان. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
وجــود هــذه الفجــوة بحــد ذاتهــا تؤثــر 
ــى ســوق العمــل  ــودة إل ــرار الع ــى ق عل
بســبب العوائــد االقتصاديــة المتدنيــة 

للمــرأة.

· المجتمعــات 	 تغييــر  فــي  المســاهمة 
عدالــة:  وأكثــر  عنًفــا  أقــل  لتصبــح 
األطفــال  أن  إلــى  الدراســات  تشــير 
الذيــن يترعرعــون فــي بيئــة يســودها 
ــي  ــن ال ســيما ف ــن األبوي المســاواة بي
تقســيم األدوار والمهــام، يميلــون إلــى 
ولديهــم  متســاوية  أدوار  ممارســة 
أن  حيــن  فــي  متوازنــة،  مواقــف 
األطفــال اآلخريــن الذيــن ينشــؤون في 
بيئــة عنيفــة ينتهــي بهــم األمــر إلــى 
ــوا عنيفيــن. مــا يؤكــد أهميــة  أن يكون

شهادات 
من مجموعات التركيز

أعــد  لــم  طفلتــي  وولــدت  حملــت  أن  منــذ 
أعــد  لــم  أننــي  العمــل كمــا  إلــى  القــدوم  أحــب 
ُمنتجــة. أنــا اعتمــد علــى الرضاعــة الطبيعيــة 
للحضــور  اضطــررت  وألننــي  حصــري،  بشــكل 
األمومــة،  إجــازة  انقضــاء  بعــد  العمــل  إلــى 
العمــل  إلــى  اعتــادت عائلتــي إحضــار طفلتــي 
عندمــا كان عمرهــا 3 أشــهر بينمــا كان الجــو 
ا. كمــا كنــت أقضــي الكثيــر  ممطــًرا وبــارًدا جــّدً
ثديــي  مــن  الحليــب  الســتخراج  الوقــت  مــن 
كل 2 إلــى 3 ســاعات باإلضافــة إلــى أننــي أنــام 
لوقــت قليــل بســبب الرضاعــة الليليــة، وأضطــر 
ألن  العمــل  إلــى  للقــدوم  باكــًرا  لالســتيقاظ 
هنــاك نظاًمــا ُمَمكنًنــا ويجــب علــّي أن أســجل 
عملــي  طبيعــة  أن  حيــن  فــي  عليــه.  حضــوري 
المكتــب ويمكــن أن  إلــى  ال تتطلــب حضــوري 
أنجــز كل هــو علــى عاتقــي مــن المنــزل. يمكــن 
أن يطلــب منــي الحضــور لمــدة يــوم أو يوميــن 
لالجتماعــات مثــاًل، ولكــن يمكــن أن أعمــل مــن 
المنــزل، وذلــك ســيكون مريًحــا للغايــة وأكثــر 
إنتاجيــة. أمــا اآلن، فأنــا متعبــة، وغيــر منتجــة، 
ذلــك  ويحســم  متأخــرة،  العمــل  إلــى  وأحضــر 
مــن راتبــي الشــهري وأرى أن ذلــك غيــر منصــف.

سيدة موظفة مشاركة في مجموعة التركيز، 
شباط 2020
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الممارســات األبويــة الصحيحــة علــى صحــة األطفــال، وبالتالــي علــى صحــة 
وازدهــاره13. مــه  وتقدُّ المجتمــع 

وفــي حيــن يميــل أربــاب العمــل إلــى اإلفــراط فــي التركيــز علــى اإلنتاجيــة مــن زاويتهــا الضيقــة، 
وإيــالء نظــام المدفوعــات والتعويضــات الكثيــر مــن االهتمــام، ال ســيما لجهــة تقليــص الكلفــة، 
ــل قــد يطــرأ  ــة، يظــن هــؤالء أن أي تعدي ــب واألجــور والتقديمــات الوظيفي ــك الروات بمــا فــي ذل
علــى قانــون العمــل لصالــح العمــال والمســتخدمين ســينعكس بشــكل ســلبي علــى حجــم األعمــال 

لديهــم. 

ــة،  ــت مــن أجــل إعــداد هــذه الورق ــي أُجري ــة الت ــالت الفردي ــة والمقاب ــة المكتبي ــر المراجع وتظه
أن الشــركات العالميــة تتَّجــه إلــى المزيــد مــن االنفتــاح والمرونــة لجهــة التعاطــي مــع الموظفيــن 
والموظفــات. وتعمــد هــذه الشــركات إلــى »إرســاء ثقافــة التنــوُّع والدمــج« وحــث الموظفيــن لديهــم 
علــى خلــق تــوازن بيــن التزامهــم المهنــي وحياتهــم الشــخصية، ال ســيما لجهــة المســؤوليات 
ــد  ــى الفوائ ــة تقــوم عل ــة عمــل مريحــة ومِرن ــق بيئ ــى خل ــة. كمــا تعمــل هــذه الشــركات عل الرعائي
غيــر النقديــة التــي تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي الحفــاظ علــى الموظفيــن المتميزيــن، أو مــا 
ــد مســؤولو المــوارد البشــرية فــي هــذه الشــركات أن هــذه السياســات  يُعــرف بالمواهــب. ويؤكِّ
أثبتــت نجاحهــا فــي تحســين حجــم العمــل والحفــاظ علــى الموظفيــن: »يعــود إخــالص الموظفيــن 
لعملهــم إلــى أننــا نســمح لهــم فــي العمــل بطريقــة مِرنــة. عندمــا يــرى النــاس أن أصحــاب العمــل 
يحترمونهــم، فإنهــم يعملــون بشــكل أفضــل ويبقــون فــي وظائفهــم. إنَّ حجــم التبديــل فــي القــوى 
العاملــة لدينــا محــدود للغايــة، ذلــك ألننــا نتعامــل مــع الموظفيــن كبشــر، وبــكل مرونــة، وليــس لدينــا 

ــه اإلنجــاز نحــو النتائــج وليــس نحــو ســاعات العمــل«.14 أنظمــة جامــدة، ونعمــل بطريقــة توجِّ

ــي  ــد الشــركات الت ــب عــن هــذه السياســات، تؤكِّ ــد تترت ــي ق ــة الت ــة االقتصادي ــى الكلف بالنظــر إل
اعتمــدت هــذا النمــوذج أنَّ الكلفــة ليســت مرتفعــة كمــا قــد يظــن البعــض، وأن هنــاك العديــد مــن 
ــا يخلــق فرصــة  وســائل التعويــض، منهــا 1( توزيــع المهــام علــى باقــي الموظفيــن والموظفــات، ممَّ
للتعلــم لــدى الموظفيــن اآلخريــن، وهــو مــا ينعكــس إيجاًبــا علــى المؤسســة بجميــع الحــاالت؛ و2( 
ــي الحــاالت  ــاءات؛ أو 3( ف دة الكف ــدِّ ــة متع ــه مرتب ــون ل ــى أن يك ــا، عل ــز داخلّيً عــرض هــذا المرك
ــة  ــة الحــال تكلف ــك بطبيع ــى ذل ــب عل ــرة محــدودة؛ ويترت ــف شــخص لفت ــام بتوظي القصــوى، القي
مزدوجــة، إالَّ أن ذلــك يفســح فــي المجــال أمــام خلــق فــرص عمــل مــن جهــة، وصيــد المواهــب مــن 

جهــة أخــرى.15 

13. مقابلة مع ممثلة عن إحدى وكاالت األمم املتحدة، 22 حزيران، 2020.
14. مقابلة مع مديرة الموارد البشرية في إحدى الشركات التي تتبع نظام اإلجازة العائلية، 22 حزيران، 2020.

15. مقابلة مع مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات التي تتبع نظام اإلجازة العائلية، 2 تموز، 2020.
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تشــير الدراســات أيًضــا إلــى أن مدفوعــات اإلجــازة العائليــة عــادًة مــا تأتــي مــن صناديــق التأميــن، 
لــة مــن ِقبــل أربــاب العمــل وغالًبــا مــن الموظفيــن، فــي حيــن أنــه قــد يتــم تمويلهــا فــي بعــض  المموَّ

األحيــان مــن الضرائــب العامــة.16 

ــد علــى وجــود  وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تؤكِّ
فوائــد إلجــازة األبــوة، وتليهــا اإلجــازة العائليــة، مثــل حــث الرجــال علــى المشــاركة فــي األعمــال 
المنزليــة والرعائيــة واالهتمــام باألطفــال، باإلضافــة إلــى إعــادة النظــر بتوزيــع األدوار الجندريــة 
داخــل العائلــة وداخــل المجتمــع. كمــا اتضــح أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بيــن مشــاركة الرجــال فــي 
ــى مســتويات الدخــل األســرية  ــا عل ــث ينعكــس إيجاًب ــر المدفــوع وتوظيــف المــرأة، حي العمــل غي

وتحســين ظــروف العيــش لــكل مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء.17

إضافــة الــى ذلــك، لقــد أثبتــت الدراســات حــول العالــم أن اعتمــاد سياســات عائليــة عادلــة يؤثــر 
بشــكل مباشــر علــى تخفيــض فجــوات األجــور بيــن الجنســين، كمــا تؤثــر أيًضــا علــى قــرارات 
تهــا مهرينــاز العوضــي18، فــإنَّ  المــرأة بمواصلــة العمــل بعــد الحمــل. وبحســب الدراســة التــي أعدَّ
الموظفــات اللواتــي أصبحــن أمهــات حديًثــا واللواتــي يســتفدن مــن سياســات اإلجــازة العائليــة مــن 
المرجــح أن يســتمررن فــي وظائفهــن مقارنــة بأولئــك اللواتــي ال تشــملهن هــذه السياســات. وفــي 
ى توفيــر إجــازة عائليــة ضمــن سياســة شــركة غوغــل، إلــى انخفــاض بنســبة  الواليــات المتحــدة، أدَّ
50٪ تقريًبــا فــي اســتقالة الموظفــات اللواتــي أصبحــن أمهــات حديًثــا مــن مناصبهــن. فــي حيــن 
ــة  ــا األول بشــكل ملحــوظ مقارن ــد والدة طفله ــه فــي الدانمــارك، تنخفــض مكاســب المــرأة بع أن

بالرجــل، مــا يــؤدِّي إلــى دخــل أقــل بنســبة 20٪ تقريًبــا علــى مــدار مســيرة األمهــات الِمهنيــة.

16. سياســات إجــازة األبــوة واإلجــازة العائليــة فــي البلــدان األوروبيــة، تقييــم األحــكام الحاليــة، المفوضيــة األوروبيــة، 2018، 
nl=langId&19932=docId?BlobServlet/social/eu.europa.ec//:http

17. المرجع نفسه.
ــدة،  ــة الرائ ــاز العوضــي، مجل ــة«، مهرين ــة العربي ــي المنطق ــن الجنســين ف ــز للمســاواة بي ــة: محف 18. »السياســات العائلي

المجلــد رقــم 42، العــدد 2، 2018.

ــى أنَّ انخــراط المــرأة فــي ســوق العمــل  ــى المســتوى االقتصــادي، فتشــير الدراســات إل ــا عل أمَّ
ــزي  ــد ماكين ــر معه ــد تقري ــال، يؤكِّ ــى ســبيل المث ــرة. فعل ــة كبي ــة واقتصادي ــد مجتمعي ــي بفوائ يأت
العالمــي لعــام 2015، أن »ســيناريو اإلمكانيــات الكاملــة«، حيــث تشــارك المــرأة ضمــن القــوى 
العاملــة بشــكل متســاٍو مــع الرجــل، ســوف يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بمقــدار 
ــد هــذا التقريــر أنــه يجــب منــح المــرأة فرًصــا  28 تريليــون دوالر بحلــول العــام 2025.  ويؤكِّ
ــق اإلمكانــات الكاملــة لــرأس المــال البشــري الخــاص بهــا.  اقتصاديــة، إذا أرادت البلــدان أن تحقِّ

ــا، تبــدو المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة منخفضــة للغايــة، ســواء فــي  ــا آنًف فــي لبنــان، وكمــا ذكرن
القطاَعيــن الرســمي أو غيــر الرســمي. وكان البنــك الدولــي قــد وضــع خطــة بالتعــاون مــع الحكومــة 
ــن مبــادرة المشــرق الجندريــة. وتهــدف هــذه  اللبنانيــة لرفــع نســبة هــذه المشــاركة، والتــي تتضمَّ
المبــادرة إلــى تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة كحافــز نحــو مجتمعــات أكثــر شــمواًل واســتدامة 
وســلمية، حيــث يســتفيد الجميــع مــن النمــو االقتصــادي؛ وذلــك مــن خــالل 1( خلــق بيئــة تمكينيــة 
الــة للمــرأة  للجهــات المعنيــة لمعالجــة القيــود االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى المشــاركة الكاملــة والفعَّ

فــي المجتمــع و2( تحســين وصــول المــرأة إلــى الفــرص االقتصاديــة فــي المنطقــة.

تعمــل هــذه المبــادرة علــى أكثــر مــن مســتوى مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ُوجــدت ألجلهــا، ال 
ســيما وضــع سياســات ســليمة، إالَّ أنهــا لــم تتطــرق إلــى السياســات المتعلقــة بإجــازات األمومــة أو 
األبــوة أو اإلجــازة العائليــة، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه السياســات فــي رســم مســتقبل النســاء 

االقتصــادي، ومســتقبل لبنــان االقتصــادي كنتيجــة لذلــك. 

َمن يستفيد من اإلجازات العائلية ولماذا؟
إن مشاركة اآلباء في حياة األطفال منذ الوالدة لها نتائج إيجابية وطويلة األمد لنمو الطفل. األطفال

تحصل األمهات على تأكيد من ِقبل أصحاب العمل أن األمهات واآلباء لديهم مسؤوليات رعائية ما 
ي إلى تعزيز العدالة الجندرية في سوق العمل. يؤدِّ

األمهات 

إن اآلباء الذين ينخرطون في حياة أبنائهم ينعمون بحياة أطول وأكثر صحة، وعالقات أفضل، 
باإلضافة إلى رضا عن الذات. 

اآلباء

اإلجازات المدفوعة لها آثار إيجابية على األعمال، ال سيما لجهة الحفاظ على الموظفين، 
ب وتبديل الموظفين. وتحفيز المشاعر اإليجابية واإلنتاجية، والحد من التغيُّ

أصحاب العمل

المزيد من المساواة في المسؤوليات العائلية والِمهنية ينعكس إيجاًبا على التوازن بين العمل 
والحياة داخل العائالت.

العائالت

المصدر: سياسات إجازة األبوة واإلجازة العائلية في البلدان األوروبية، تقييم األحكام الحالية، المفوضية األوروبية، 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19932&langId=nl ،2018
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ــى أنَّ انخــراط المــرأة فــي ســوق العمــل  ــى المســتوى االقتصــادي، فتشــير الدراســات إل ــا عل أمَّ
ــزي  ــد ماكين ــر معه ــد تقري ــال، يؤكِّ ــى ســبيل المث ــرة. فعل ــة كبي ــة واقتصادي ــد مجتمعي ــي بفوائ يأت
العالمــي لعــام 2015، أن »ســيناريو اإلمكانيــات الكاملــة«، حيــث تشــارك المــرأة ضمــن القــوى 
العاملــة بشــكل متســاٍو مــع الرجــل، ســوف يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بمقــدار 
ــد هــذا التقريــر أنــه يجــب منــح المــرأة فرًصــا  28 تريليــون دوالر بحلــول العــام 2025.  ويؤكِّ
ــق اإلمكانــات الكاملــة لــرأس المــال البشــري الخــاص بهــا.  اقتصاديــة، إذا أرادت البلــدان أن تحقِّ

ــا، تبــدو المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة منخفضــة للغايــة، ســواء فــي  ــا آنًف فــي لبنــان، وكمــا ذكرن
القطاَعيــن الرســمي أو غيــر الرســمي. وكان البنــك الدولــي قــد وضــع خطــة بالتعــاون مــع الحكومــة 
ــن مبــادرة المشــرق الجندريــة. وتهــدف هــذه  اللبنانيــة لرفــع نســبة هــذه المشــاركة، والتــي تتضمَّ
المبــادرة إلــى تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة كحافــز نحــو مجتمعــات أكثــر شــمواًل واســتدامة 
وســلمية، حيــث يســتفيد الجميــع مــن النمــو االقتصــادي؛ وذلــك مــن خــالل 1( خلــق بيئــة تمكينيــة 
الــة للمــرأة  للجهــات المعنيــة لمعالجــة القيــود االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى المشــاركة الكاملــة والفعَّ

فــي المجتمــع و2( تحســين وصــول المــرأة إلــى الفــرص االقتصاديــة فــي المنطقــة.

تعمــل هــذه المبــادرة علــى أكثــر مــن مســتوى مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ُوجــدت ألجلهــا، ال 
ســيما وضــع سياســات ســليمة، إالَّ أنهــا لــم تتطــرق إلــى السياســات المتعلقــة بإجــازات األمومــة أو 
األبــوة أو اإلجــازة العائليــة، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه السياســات فــي رســم مســتقبل النســاء 

االقتصــادي، ومســتقبل لبنــان االقتصــادي كنتيجــة لذلــك. 
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قصة نجاح - شركة دياجيو العالمية
تعتمــد الشــركة العالميــة »دياجيــو« سياســات صديقــة لتســهيل عمــل ثالثيــن ألــف موظــٍف وموظفــٍة يعملــون لديهــا، 
ال ســيما منهــا سياســة اإلجــازة العائليــة المبنيــة علــى مبــدأ أنــه مــن حــق األهــل قضــاء وقــت مــع المواليــد الجــدد 
فــي مرحلتــي الرعايــة األولــى والثانيــة، مــا يســاعد فــي تخفيــف الضغــط علــى األهــل مــع قــدوم مولــود جديــد. 
لذلــك تســعى الشــركة إلــى اعتمــاد سياســات تجــاوز الحــد األدنــى القانونــي فــي سياســات اإلجــازة العائليــة. وبنــاًء 
عليــه يمكــن للموظفيــن أخــذ إجازتهــم دفعــة واحــدة خــالل الســنة األولــى مــن الــوالدة أو التبنــي، وتكــون إجــازة الـــ26 
أســبوًعا )أو أكثــر، بحســب التشــريعات المحليــة( مدفوعــة كامــل الراتــب، كمــا أنــه يمكــن لألهــل أن يتقدمــوا بطلبــات 
إضافيــة لإلجــازة للحصــول علــى مرونــة فــي أوقــات العمــل وعلــى الفوائــد. يمنــح حــق اإلجــازة العائليــة للوالديــن 
البيولوجييــن وَمــن تقــع عليــه مســؤولية رعايــة الطفــل، أو لشــريك الوالــد)ة( البيولوجــي المتوقــع منــه المشــاركة 

فــي رعايــة الطفــل. كمــا تمنــح اإلجــازة نفســها لــألزواج الذيــن يتبنــون طفــاًل ضمــن اآلليــات القانونيــة. 

كمــا تمنــح شــركة دياجيــو فتــرة تغّيــب عــن العمــل مدفوعــة األجــر لزيــارة الطبيــب فــي مرحلــة مــا قبــل الــوالدة. 
كمــا يمكــن للموظفيــن المشــمولين ببرنامــج الرعايــة العائليــة أن يحصلــوا علــى فتــرة توقــف عــن العمــل لمرافقــة 
الزوجــة أو الشــريكة الحامــل فــي مرحلــة مــا قبــل الــوالدة. وتنظــم الشــركة مواعيــد االتصــال التــي تجريهــا اإلدارة 

مــع الموظفيــن المجازيــن بشــكل يضمــن اســتمرارية العمــل ولكــن بــدون أن يؤثــر ذلــك علــى راحــة الموظفيــن. 

تــدرك الشــركة أن ظروًفــا، ال يمكــن التحكــم بهــا، قــد تطــرأ أثنــاء فتــرة الحمــل، وفــي هــذه الحــاالت تســعى الشــركة 
إلــى دعــم موظفيهــا. فــي حــال حــدوث حالــة إجهــاض )والدة طفــل قبــل 20 أســبوع مــن موعــد الــوالدة( أو فــي حــال 
ــا ثــم توفــي )حتــى ولــو حــدث ذلــك خــالل ثــواٍن بعــد الــوالدة وحتــى فــي حــال حــدث ذلــك قبــل انقضــاء  ُولــد الطفــل حّيً
20 أســبوع علــى الحمــل(، تبقــى الموظفــة المعنيــة مؤهلــة للحصــول علــى اإلجــازة واألجــر كمــا وردت فــي سياســات 

الشــركة. 

تتضمــن إجــازة الــوالدة مرحلتيــن، إجــازة أســبوعين )أو أكثــر حســب القوانيــن المحليــة( ومرحلــة إضافيــة بحســب 
التشــريعات المحلية. وفي حال العودة إلى العمل ضمن مهلة الـ26 أســبوع )بَغض النظر عن اإلجازات الســنوية(، 

فتكــون العــودة إلــى المنصــب الــذي شــغلته الموظفــة المعنيــة قبــل اإلجــازة.

https://www.diageo.com/en/news-and-media/features/diageo-starts- المصدر: موقع دياجيو
/global-roll-out-of-ambitious-maternity-and-paternity-leave-policy
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ــا  ــع قضاي ــة التعاطــي م ــر طريق ــن شــأنها أن تغي ــي م ــر الت ــن اإلجــراءات والتدابي ــاك عــدد م هن
المــرأة فــي لبنــان، وهــي مــا ســيتطرق إليهــا هــذا القســم. كمــا أنــه سيســلط الضــوء علــى الفجــوات 

السياســاتية المتعلِّقــة بقضايــا المــرأة واإلجــازة العائليــة بشــكل عــام. 

إن السياســات الصديقــة للمــرأة لــم تدخــل بعــد فــي صلــب التخطيــط االقتصــادي واالجتماعــي 
فــي لبنــان، وال تــزال النظــرة إلــى عمــل المــرأة 
حــول  تتمحــور  تقليديــة  نظــرة  عــام  بشــكل 
االجتماعيــة،  لــأدوار  الجنــدري  التقســيم 
الــدور  علــى  ـي  كلِـّ بشــكل  المــرأة  وحفــاظ 
الرعائــي علــى الرغــم مــن انخراطهــا - ولــو 
بشــكل خجــول - فــي ســوق العمــل. ويبــدو أن 
التحفظــات التــي وضعتها الحكومــات اللبنانية 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــات  علــى 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــد ســير  ضــد المــرأة ومنهــاج عمــل بيجيــن، تؤكِّ
هــذه الحكومــات فــي اتجــاه اإلبقــاء علــى عــدم 
مــن  العديــد  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة 
ــة  ــة والِمهني ــاة، ال ســيما العملي مجــاالت الحي

والعائليــة منهــا.1

وعليــه، تبقــى النســاء رهينــة أربــاب العمــل 
ــة انتهــاكات يمكــن أن تحــدث. ويبقــى  ــى أيَّ ــة والمحاســبة عل والقوانيــن الُمجحفــة وغيــاب الرقاب
اإلنجــاب مســؤولية فرديَّــة تُلقــى علــى عاتــق المــرأة بشــكل شــبه حصــري، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن 
ــى النســاء أنفســهنَّ مــن دون أن يكــون لهــنَّ أي نظــام  ــم غيــر رســمية تزيــد العــبء عل آليــات تأقل
حمايــة اجتماعيــة أو ضمــان أو نظــام دعــم أّيًــا كان شــكله، حيــث يتــّم إلقــاء هــذا العــبء علــى نســاء 
ــة  ــن الجنســيات األجنبي ــنَّ م ــث أن غالبيته ــة، حي ــة المنزلي ــي الخدم ــل العامــالت ف ــات، مث أُخري
م  لــت إليــه الدراســات العالميــة فــي مجــال تقــدُّ ــا توصَّ الخاضعــة لنظــام الكفالــة. ولعــل أهــم م
المــرأة وتبوُّئهــا مناصــب رفيعــة هــو أنَّ »تكويــن األُســرة يؤثِّــر ســلًبا علــى الوظائــف األكاديميــة 

1. »عمل المرأة في لبنان: جعل ما هو غير مرئي مرئي«، تينا واالشي، مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، 
بالتعاون مع شراكة تعليم المرأة واوكسفام، كانون الثاني، 2013.

شهادات 
من مجموعات التركيز

تكــون إجازتــا  أن  ُأصــر علــى  أنــا  لــي،  بالنســبة 
ألنهمــا  متســاويتين  واألبــوة  األمومــة 
ســتحميان المــرأة. كمــا هــو شــائع، فــإن أربــاب 
العمــل لــن يوظفــوا النســاء ألنهــن قــد يحملــن، 
ولكــن عندمــا ُتعطــى اإلجــازة نفســها للطرفيــن، 
ولــن  نفســها،  بالشــروط  معاملتهمــا  فســتتم 
يكون بوســع أرباب العمل عندها أن يتحججوا 

النســاء. بحمــل 

سيدة مشاركة في مجموعة التركيز، 
شباط 2020

القسم الثالث:
مالحظات ختامية وتوصيات عملية 
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اإلصالح الجندري من القاعدة إىل رأس الهرم
اإلجازة العائلية في لبنان

للنســاء، وليــس علــى الرجــال. فقــد يحصــل الرجــال علــى بعــض االمتيــازات الوظيفيــة بعــد إنجــاب 
ــده  ــا«.2 هــذا مــا تؤكِّ ــاًل مهنّيً ــا مــا يكــون اإلنجــاب قات ــى النســاء، فغالًب ــا بالنســبة إل األطفــال، أمَّ
إحــدى المقابــالت التــي أُجريــت لغايــة إعــداد هــذه الورقــة، إذ »يتقــدم الرجــال عنــد الــزواج، بينمــا 
تتراجــع النســاء بنســبة 20٪ مــع كل طفــل. مــن ثــم إن اإلجــازة العائليــة هــي بغايــة األهميــة لجعــل 
العــبء أكثــر مســاواة بيــن الرجــال والنســاء عندمــا يتعلــق األمــر بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة 

األجــر«.3

ومــع هــذا، فــإن ذلــك ليــس قــدًرا للنســاء، كمــا وأن اإلجــازة العائليــة العادلــة ليســت حلًمــا أو مبتغــى 
ــة ليــس فقــط مــن  ــدول قــد اتخــذت هــذه الخطــوات الجريئ ــر مــن ال ــال، إذ إن الكثي صعــب المن
أجــل النســاء وحقوقهــن، بــل أيًضــا بهــدف تنشــيط االقتصــاد ورفــع معــدالت النمــو، والعمــل ضمــن 
اإلمكانيــات الكاملــة للقــوى العاملــة كافــة مــن أجــل توفيــر بيئــة اقتصاديــة واجتماعيــة أكثــر عدالــة 

للجنســين مــن جهــة، وبنــاء اقتصــاد منتــج متجــه نحــو النمــو واالزدهــار مــن جهــة أخــرى.

السياسات واألحداث المستقبلية

ــة  ــد لســنوات مقبل ــة خانقــة، مــن المتوقــع أن تمت ــة ومالي ــا مــن أزمــة اقتصادي ــان حالّيً ــي لبن يعان
وال يمكــن الخــروج منهــا إالَّ مــن خــالل العمــل علــى حزمــة إنقــاذ مالــي، تليهــا إصالحــات هيكليــة، 
تتضمــن تدابيــر وإجــراءات صارمــة ضــد جميــع أشــكال الفســاد، وبنــاء مؤسســات ذات مصداقيــة، 
وإنشــاء نمــوذج اقتصــادي يســخر األصــول غيــر المتنــازع عليهــا للبــالد - التنــوع الثقافــي والطاقــة 
اإلبداعيــة والســعي إلــى التعليــم وريــادة األعمــال - فــي اقتصــاد منتــج يحافــظ علــى عمــل شــباب 

البلــد بــداًل مــن تشــجيعهم علــى الهجــرة.4 

وال يمكــن أن تحصــل قيامــة اقتصاديــة حقيقيــة للبنــان مــن دون مشــاركة كثيفــة للنســاء، ألنــه فقــط 
عندمــا يتــم تمكيــن المــرأة للوصــول إلــى كامــل إمكاناتهــا يمكــن أن يصــل لبنــان إلــى موقــع يســتغل 
نــات  فيــه كامــل إمكاناتــه.56 وفــي هــذا الســياق، يبــدو ضرورّيًــا التشــبيك فيمــا بيــن مختلــف المكوِّ
السياســاتية، ال ســيما وزارة االقتصــاد والتجــارة، ووزارة العمــل، ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، 

-The/article/com.chronicle.www//:https ،2013 2. »عقوبة الطفل«، ماري-أن ماسون، وقائع التعليم العالي، آب
140813/Penalty-Baby

3. مقابلة مع مسؤولة في إحدى وكاالت األمم المتحدة، 22 حزيران، 2020.
4. مجموعة األزمات الدولية، »إخراج لبنان من الحفرة«، التقرير رقم 214، الشرق األوسط وشمال افريقيا، حزيران، 

-pulling-214/lebanon/mediterranean-eastern/africa-north-east-middle/ar/org.crisisgroup.www//:https ،2020
pit-out-lebanon

https://www.mckinsey.com/~/me- ،2019 ،5. قوة التكافؤ، معهد ماكينزي العالمي، النهوض بالمساواة في أفريقيا
dia/mckinsey/featured%20insights/gender%20equality/the%20power%20of%20parity%20advancing%20

womens%20equality%20in%20africa/mgi-the-power-of-parity%20advancing%20womens%20equali-
ty%20in%20africa.pdf
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إضافــة إلــى الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة ومكتــب رئيــس الحكومــة المولــج تنفيــذ 
مشــاريع البنــك الدولــي. باإلضافــة إلــى العمــل ضمــن مبــادرة المشــرق الجندريــة )المشــار إليهــا 
فــي القســم الثانــي( مــن أجــل تثبيــت اإلجــازة العائليــة كأحــد المداخــل األساســية لتمكيــن المــرأة 
ــا، ولــردم الهــوة بيــن الجنســين وفًقــا اللتزامــات الحكومــة اللبنانيــة  اقتصادّيًــا وسياســّيًا واجتماعّيً
فــي مؤتمــر بيجيــن، ومــن خــالل توقيعهــا علــى االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، ال ســيما اتفاقيــة 
إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو( واالتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل 

الدوليــة.

وفــي األوســاط التــي تــم التحــدث إليهــا مــن أجــل إعــداد هــذه الورقــة، أجمــع الخبــراء والخبيــرات 
أن مســار التغييــر فــي اتجــاه العدالــة الجندريــة مــا زال طويــاًل، وأوضحــت إحــدى الباحثــات التــي 
ــت مقابلتهــا أن »لبنــان بحاجــة إلــى 157 ســنة لســد فجــوة األجــور بيــن الجنســين، وعليــه، فإنــه  تمَّ
يجــب ربــط اإلجــازة العائليــة باالقتصــاد حكًمــا وتظهيــر الحجــة التجاريــة، وزيــادة الفوائــد الماليــة 
ــوُّع والدمــج مــن خــالل انخــراط  ــى التن ــاح الشــركات، والعمــل عل ــي وأرب ــي اإلجمال ــج المحل للنات
المزيــد مــن النســاء فــي ســوق العمــل. وفــي حيــن أن الحكومــات قــد ال تهتــم بالضــرورة بمســألة 
العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين، لكنهــا ســتهتم ال محالــة لصورتهــا فــي المجتمــع الدولــي، وأن 
تُثبــت أنــه يتــم توظيــف النســاء وترقيتهــن واالحتفــاظ بهــن، خاصــة فــي أوقــات الركــود. هــذا وإنَّ 
ــة، ومضاعفــة  ــة والمســاواة الجندريــة أن ترفــع نســبة النســاء فــي القــوى العامل مــن شــأن العدال
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وبالتالــي يجــب أن يكــون هنــاك المزيــد مــن السياســات الدامجــة 
ــة العمــل الكريمــة للجميــع،  ــن بيئ ــى الحكومــات إًذا أن تؤمِّ ــات العمــل الصديقــة للمــرأة؛ وعل وبيئ

مــن أجــل تحقيــق النهــوض االقتصــادي«.7 

مــن جهــة أخــرى، وباإلضافــة إلــى فرصــة اإلصــالح التــي تتيحهــا األزمــات االقتصاديــة والماليــة 
عــادة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك مســاع مــن قبــل وزارة العمــل واللجنــة الثالثيــة لمراجعــة 
قانــون العمــل، وهنــاك تمثيــل للهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة فــي هــذه اللجنــة. وبحســب 
المقابــالت التــي أُجريــت فــي إطــار إعــداد هــذه الورقــة، يبــدو أن مبــدأ اإلجــازة العائليــة مــا زال 
طرحــه مبكــًرا، بيــد أن هنــاك مؤشــرات إيجابيــة لجهــة اعتمــاد مبــدأ إجــازة األبــوة لبضعــة أيــام 
كمدخــل أولــي إلحــداث بعــض التغييــر فــي البنيــة المجتمعيــة فــي لبنــان. وعلــى حــد قــول إحــدى 
ــت مقابلتهــا، »إنــه مــن األســهل دائًمــا العمــل علــى تعديــل  الخبيــرات فــي قضايــا الجنــدر التــي تمَّ
قانــون موجــود، مهمــا كان، مقابــل التصويــت علــى قانــون جديــد، لذلــك مــن المفيــد أن يصــوِّت 
البرلمــان علــى مشــروع القانــون المتوفــر فــي الوقــت الحالــي، علــى أن يتــم العمــل علــى تعديلــه فيما 
رت مــن »إدخــال  بعــد«8. ولكــن إحــدى الخبيــرات العامــالت فــي وكالــة تابعــة لأمــم المتحــدة حــذَّ
تغييــرات شــكلية، ألن هكــذا تغييــرات ســطحية تجعــل صانعــي القــرار يســوقون إنجــازات وهميــة 

7. مقابلة مع باحثة، 8 حزيران، 2020.
8. مقابلة مع خبيرة جندرية، 8 حزيران، 2020.
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مــا يؤخــر عمليــة التغييــر. لــذا، فمــن األفضــل أن يكــون هنــاك معاييــر عاليــة منــذ البدايــة«9. وهنــا 
ال بــد مــن اإلشــادة بالجهــد الــدؤوب الــذي تقــوم بــه الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة والمعهــد العربــي 

للمــرأة حــول إصــالح قانــون اإلجــازة العائليــة فــي لبنــان.
وتؤكــد ممثلــة عــن إحــدى الهيئــات النســائية أن العمــل جــاٍر مــع وزارة العمــل لتحديــث القوانيــن 
لتصبــح أكثــر مالئمــة للنســاء، مثــل اســتحداث دور الحضانــة فــي الشــركات الكبيــرة، وتوفيــر 
أماكــن للرضاعــة الطبيعيــة وتخصيــص الوقــت لذلــك ضمــن ســاعات العمــل، وتجريــم التحــرش 
الجنســي فــي مــكان العمــل، والحــد مــن عمالــة األطفــال، والقضايــا ذات الصلــة، وذلــك تماشــًيا 

ــان.10 مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا لبن
ــن مــن خــالل هــذا البحــث أن تعديــل قانــون العمــل ســوف يســتغرق الكثيــر مــن الوقــت،  كمــا تبيَّ
ــة  ــة الوطني ــل الهيئ ــة مــن ِقب ــون بشــأن اإلجــازة العائلي ــم مشــروع قان ــى تقدي ــك قــد يصــار إل لذل
لشــؤون المــرأة اللبنانيــة كمســار مــواٍز، بغيــة الوصــول إلــى الهــدف بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة.

التوصيات بحسب المسارات التغييرية المتوفرة
بنــاًء علــى مــا تقــدم، يمكــن اقتــراح مســارين مــن التوصيــات بهــدف تحســين ظــروف عمــل النســاء 
وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، أحدهمــا قصيــر ومتوســط األمــد، يبنــي علــى الجهــود التــي بُذلت 
فــي الســابق وينســاب ضمــن السياســة والثقافــة الســائدتين. مــن حســنات هــذا المســار أنــه يبتعــد 
عــن التصــادم مــع التوجــه السياســي والعقليــة المجتمعيــة، ويُدخــل تغييــرات بســيطة علــى النظــام 
ــس لتغييــرات أكثــر جذريــة فــي المســتقبل؛ فــي حيــن أن من ســيئاته أنه يبقي على  المعتمــد، قــد تؤسِّ

النمــط الثقافــي واالجتماعــي نفســه وال يمكــن اعتبــاره تغييــًرا جذرّيًــا فــي القوانيــن والسياســات.
ومن أبرز التوصيات الخاصة بهذا المسار، يمكن العمل على: 

رفــع مــدة إجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر إلــى 15 أســبوع، وتوفيــر الرعايــة . 1
الصحيــة لــأم والطفــل، والحمايــة الصحيــة فــي مــكان العمــل للعامــالت الحوامــل 
والمرضعــات، وحمايــة العمالــة، وعــدم التمييــز فــي األجــر أو الترقيــة بســبب 

الظــروف العائليــة؛ 
توفيــر إمكانيــة تمديــد إجــازة األمومــة بإضافــة أيــام عطلــة مــن اإلجــازات الســنوية . 2

أو المَرِضيــة )وفًقــا لظــروف النســاء ووضعهــن الصحــي( أو الحصــول علــى إجــازة 
غيــر مدفوعــة األجــر لمــدة عــام كامــل أو أكثــر بحســب مــا تقتضــي الظــروف 
ــى  ــج ســلبية عل ــك أي نتائ ــى ذل ــب عل ــأم والطفــل، ومــن دون أن يترت ــة ل الصحي

األمــن الوظيفــي والمســار الِمهنــي للنســاء؛
توفير مرافق مالئمة للرضاعة الطبيعية ورعاية األطفال في مكان العمل؛. 3

9. مقابلة مع ممثلة عن إحدى وكاالت األمم المتحدة، 12 حزيران، 2020.
10. مقابلة مع محامية وممثلة عن إحدى الهيئات النسائية، 8 حزيران، 2020.
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ــى . 4 اســتحداث إجــازة أبــوة علــى غــرار العديــد مــن الــدول العربيــة المجــاورة، عل
أالَّ تقــل عــن أســبوعين مدفوعــي كامــل األجــر، مــع إمكانيــة التمديــد مــن ضمــن 

اإلجــازات الســنوية.
ــا بالنســبة إلــى المســار الثانــي، فهــو أكثــر ثوريــة فــي كيفيــة التعاطــي مــع مســألة المســاواة بيــن  أمَّ
ــام. ويشــمل هــذا المســار اعتمــاد  ــا فــي المســار المجتمعــي الع ــًرا جذرّيً ل تغيي الجنســين ويشــكِّ
سياســات جديــدة تبــدأ بالتخلــي عــن فكــرة أن االنجــاب هــو وظيفــة نســائية حصــًرا وينطلــق مــن 
فكــرة المســاواة المطلقــة بيــن الجنســين، فيقــر بضــرورة إعطــاء الموظفيــن والموظفــات إجــازة 
عائليــة بشــكل متســاٍو؛ مــا يضمــن مــن جهــة عــدم التمييــز ضــد المــرأة فــي التوظيــف والترقيــة 
وتولــي مســؤوليات رفيعــة، علــى اعتبــار أنهــا لــم تعــد وحدهــا معنيــة بمســألة االنجــاب واإلجــازات 
والمســؤوليات المترتبــة عنــه. ومــن جهــة أخــرى، يســاعد فــي تغييــر األنمــاط الســلوكية المرتبطــة 
ــة نظــر  ــن وجه ــة م ــام مســؤولياتهم العائلي ــا يضــع الرجــال أم ــن الجنســين، م بتقاســم األدوار بي
مجتمعيــة معممــة وليــس فقــط فرديــة. مــن حســنات هــذا المســار أنــه يســاهم فــي إســقاط الكثيــر 
ــح الطرفــان متســاويين فــي  ــز ضــد المــرأة ال ســيما فــي مــكان العمــل، إذ يصب ــواع التميي مــن أن
الحقــوق، مــا يدحــض حجــج أربــاب العمــل باللجــوء إلــى كوتــا نســائية فــي التوظيــف مثــاًل أو تمييــز 

غيــر مباشــر ضــد النســاء فــي عمــر اإلنجــاب، وغيرهــا مــن الممارســات التمييزيــة. 
ــا بالنســبة إلــى ســيئاته، فهــو قــد يرفــع العــبء علــى الشــركات لجهة تحمــل اإلجــازات المدفوعة،  أمَّ
ــة. وعليــه، يمكــن االســتعانة بصنــدوق عائلــي  خاصــة إذا مــا اعتمــدت اإلجــازات العائليــة الطويل
يســاهم فــي تقاســم هــذه األعبــاء، علًمــا أن تجربــة الشــركات العالميــة التــي اعتمــدت مبــدأ 
اإلجــازات العائليــة لــم تعــان هــذه األعبــاء بالشــكل الــذي قــد يتوقعــه البعــض، بــل قــد ســاهم ذلــك 
ــدت المقابــالت التــي أُجريــت مــع ممثليــن عــن هــذه  فــي رفــع إنتاجيتهــا وحجــم أعمالهــا، كمــا أكَّ

الشــركات ألغــراض هــذا البحــث )راجــع القســم الثانــي(.
ولعــل أهــم توصيــة يمكــن تقديمهــا لتدعيــم هــذا المســار، هــي العمــل علــى إرســاء نظــام مجتمعــي 
جديــد قائــم علــى تقاســم دور الرعايــة بيــن الرجــال والنســاء بالتســاوي وبموافقــة الطرفيــن مــن 
خــالل اإلجــازة العائليــة حيــث يحــق لــكل مــن األبويــن اختيــار توقيــت اإلجــازة وشــكلها مــع الحفــاظ 
ــى العمــل. كمــا يمكــن توســيع مفهــوم اإلجــازة العائليــة لتتخطــى مســألة اإلنجــاب البيولوجــي  عل

لطفــل أو طفلــة، وليشــمل تالًيــا إجــازات مماثلــة فــي حــال التبنــي. 
كمــا ينبغــي النظــر فــي سياســات اإلجــازات األخــرى لرعايــة أفــراد األســرة اآلخريــن مــن مســنين 
وغيرهــم، وذلــك مــن منطلــق الحــق بالعمــل وبظــروف عمــل الئــق، ومبــدأ التــوازن بيــن الحيــاة 
الِمهنيــة والحيــاة الخاصــة بشــكل عــام. وتبقــى المســألة المفصليــة فــي كل مســار تغييــري مشــاركة 
األفرقــاء المعنييــن كافــة، ال ســيما الرجــال فــي هــذه الحالــة، ودمجهــم فــي بنــاء الخطــاب والعمــل 

علــى تحقيــق المطالــب.11

11. مقابلة مع خبيرة جندرية، 8 حزيران، 2020.
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كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن التوصيــات العامــة، التــي يحــب أخذهــا باالعتبــار وذلــك ِبغــض النظــر 
عــن المســار الــذي يختــار صانعــو القــرار اتباعــه فــي المرحلــة المقبلــة، وهــي:

· وضــع ترتيبــات عمــل مِرنــة لــكل مــن النســاء والرجــال، وتغييــر أنمــاط العمــل 	
لتصبــح أكثــر مالءمــة لمبــادئ حقــوق اإلنســان والعمــل الالئــق والتــوازن بيــن العمل 
ــا مــن دون أن يؤثــر  والحيــاة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة العمــل بــدوام جزئــي مرحلّيً
ذلــك علــى المســار الِمهنــي وإمكانيــة العمــل مــن المنــزل، وظــروف العمــل األخــرى 
الصديقــة لأســرة. فــي هــذا الســياق يمكــن اعتبــار تجربــة العالــم مــع العمــل مــن 
المنــزل التــي فرضهــا انتشــار جائحــة الكورونــا، مختبــًرا حقيقّيًــا فيــه الكثيــر مــن 
ــد تســتطيع االســتغناء عــن  ــي ق ــرص النجــاح، ال ســيما الشــركات الناشــئة الت ف
ــر  ــن ومــن دون أن يؤث ــى العمــال المنزليي كلفــة التشــغيل مــن خــالل االعتمــاد عل

ذلــك علــى ســير العمــل واإلنتاجيــة؛

· اعتبــار االنجــاب ورعايــة األســرة مســؤوليات مجتمعيــة وليــس فقــط فرديــة، 	
ــة،  ــة االجتماعي ــة للحماي ــة ضمــن خطــة متكامل وإدخــال نظــام اإلجــازات العائلي
مــا يــؤدِّي أيًضــا إلــى تخفيــف العــبء المالــي عــن أصحــاب العمــل ويســهل طريــق 

إصــالح القوانيــن العائليــة؛

· ــة 	 ــة الصحي ــة األطفــال ذات جــودة عاليــة وخاضعــة للرقاب توفيــر خدمــات لرعاي
والســالمة العامــة وبأســعار معقولــة، وتطويــر البنــى التحتيــة الرعائيــة، مــا يــؤدِّي 
أيًضــا إلــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل المــِرن للنســاء والرجــال فــي آن مًعــا؛

· ــة مــن خــالل مســاعدات الضمــان االجتماعــي، 	 ــة االجتماعي ــر أطــر الرعاي تطوي
مثــل عــالوات األســرة والطفــل، وتدابيــر اإلعفــاء الضريبــي، لضمــان أمــن الدخــل 
مــن أجــل الرعايــة المناســبة لأطفــال والمســنين وضمــان حقوقهــم، مــن دون أن 
ــل  ــن مث ــى اســتغالل أشــخاص آخري ــة عل ــة قائم ــة موازي ــع أنظم ــك م ــق ذل يتراف
اســتقدام عامــالت فــي الخدمــة المنزليــة خاضعــات لنظــام الكفالــة، أو أي أطــر 
مشــابهة تؤمــن حقــوق لفئــة معينــة مــن النســاء )أو الرجــال( علــى حســاب فئــات 

شــة؛ أخــرى غالًبــا مــا تكــون هشــة ومهمَّ

· ــف والسياســات 	 ــي واالستشــارات وخطــط التوظي ــب الِمهن ــق التدري ــز مراف تعزي
العامــة المرتبطــة بخلــق فــرص عمــل وتنويــع االقتصــاد، وخدمــات المعلومــات 
والتنســيب لدعــم العمــال ذوي المســؤوليات األســرية ليبقــوا منخرطيــن فــي ســوق 

العمــل، أو لتســهيل عودتهــم إليــه، بعــد انقطــاع بســبب تقديــم الرعايــة؛ 

· تخفيــف عــبء المســؤوليات األســرية والمنزليــة مــن خــالل األجهــزة الموفــرة 	
للعمالــة، والنقــل العــام، وإمــدادات الميــاه والطاقــة.
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اإلصالح الجندري من القاعدة إىل رأس الهرم
اإلجازة العائلية في لبنان

الملحق رقم 1: جدول مقارنة اإلجازات العائلية في مختلف البلدان العربية

مالحظات أحكام قانونية إجازة األبوة إجازة األمومة البلد

يــوم   15 العمــل  فــي  المــرأة  بانخــراط  مشــروطة  األمومــة  إجــازة 
عمــل/100 ســاعة عمــل علــى األقــل فــي األشــهر الثــالث الســابقة 
 40 أو  موحــد،  طبــي  تقريــر  بموجــب  الحمــل  حصــول  لمعرفــة 
يــوم عمــل/400 ســاعة عمــل علــى األقــل فــي األشــهر االثنــي عشــر 
الســابقة لمعرفــة حصــول الحمــل بموجــب تقريــر طبــي موحــد.

ال يمنــع القانــون صراحــة صــرف المــرأة بســبب الحمــل، إنمــا 
يعتبــر ذلــك مخالًفــا للقانــون بموجــب قانــون العمــل.

يوم واحد. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

اجلزائر

أشــهر،  الســتة  الطفــل/ة  بلــوغ  ولحيــن  اإلجــازة  انقضــاء  بعــد 
للمــرأة  ــا  يومّيً ســاعتين  إعطــاء  وجــوب  القانــون  يلحــظ 
هــذا  اســتخدام  يمكــن  بالطفــل.  وســاعة لالهتمــام  المرضعــة 

دفعتيــن. علــى  أو  واحــدة  دفعــة  علــى  الوقــت 

يوم واحد. 60 يوًما. البحرين

المــرض  حالــة  فــي  أســابيع   3 حتــى  الفتــرة  هــذه  تمديــد  يمكــن 
الناتــج عــن الحمــل أو الــوالدة. ال يمكــن اعتبــار هــذا التمديــد ســبًبا 

إلنهــاء عقــد العمــل.

منها ثمانية أسابيع على األقل يجب أن تؤخذ بعد الوالدة. 10 أيام. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

جزر القمر

يدفــع النصــف مــن ِقبــل الحكومــة والنصــف اآلخــر مــن قبــل رب 
العمــل.

98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

دجيبوتي

للمــرأة العاملــة الحــق فــي فترتيــن أخرَييــن للرضاعــة ال تقــل كل 
منهمــا عــن نصــف ســاعة. علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مائــة 
عاملــة أو أكثــر فــي مــكان واحــد، أن ينشــئ داًرا للحضانــة أو يعهــد 

إلــى دار للحضانــة برعايــة أطفــال النســاء العامــالت.

ال يجــوز تشــغيل المــرأة العاملــة خــالل الخمســة وأربعيــن يوًمــا 
التاليــة للوضــع، وال تســتحق إجــازة األمومــة أكثــر مــن مرتيــن 
طــوال مــدة خدمــة العاملــة. لهــا الحــق فــي الحصــول على إجازة 
بــدون أجــر لمــدة ال تتجــاوز ســنتين وذلــك لرعايــة طفلهــا، وال 

تســتحق هــذه اإلجــازة ألكثــر مــن مرتيــن طــوال مــدة الخدمــة.

ال يوجد. 90 يوًما. مصر

مــن  أســابيع  ثمانيــة  قبــل  باإلجــازة  الحــق  الحامــل  للعاملــة 
بعــد  الحامــل  العاملــة  تســتمر  للوضــع.  المتوقــع  التاريــخ 
الوضــع بالتمتــع إلزاًمــا بمــا تبقــى مــن هــذه اإلجــازة علــى أالَّ 

الوضــع. بعــد  أســابيع  ســتة  عــن  اإلجــازة  تلــك  مــدة  تقــل 

ال يوجد. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

العراق

حالــة  فــي  المضمونــة  للمــرأة  األمومــة  إجــازة  بــدل  صــرف  يتــم 
ــا أو ميًتــا بعــد الشــهر الســادس مــن الحمــل مــع  والدتهــا للجنيــن حّيً
إحضــار شــهادة وفــاة الجنيــن. تســتحق الموظفــة ولمــدة 9 أشــهر 

ســاعة رضاعــة فــي اليــوم الواحــد.

مــن الممكــن تجزئــة هــذه اإلجــازة قبــل الوضــع وبعــده، ويعــّد 
بعــد  أســابيع  ســتة  عــن  تقــّل  أاّل  ذلــك  فــي  الوحيــد  الشــرط 
الوضــع، وال يجــوز تحــت أّي ظــرف تشــغيل المــرأة قبــل انقضــاء 

تلــك المــّدة.

3 أيام. 90 يوًما. األردن

يحظــر صــرف المــرأة مــن الخدمــة أو توجيــه إنــذار إليهــا خــالل 
فتــرة الحمــل والــوالدة، مــا لــم يثبــت أنهــا عملــت فــي مــكان آخــر 

ة المذكــورة. خــالل المــدَّ

تشــمل المــدة التــي تتقــدم الــوالدة والمــدة التــي تليهــا، وذلــك 
بعــد إبرازهــن شــهادة طبيــة، تنــم عــن تاريــخ الــوالدة المحتمــل. 
يدفــع األجــر كامــاًل للمــرأة أثنــاء اإلجــازة. ويحــق لهــا تقاضــي 
أجــر عــن مــدة اإلجــازة الســنوية العاديــة التــي تحصــل عليهــا 
قانــون  مــن   39 المــادة  بأحــكام  نفســها، عمــاًل  الســنة  خــالل 

العمــل.

ال يوجد.  70 يوًما )10 
أسابيع(.

لبنان
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مالحظات أحكام قانونية إجازة األبوة إجازة األمومة البلد

يــوم   15 العمــل  فــي  المــرأة  بانخــراط  مشــروطة  األمومــة  إجــازة 
عمــل/100 ســاعة عمــل علــى األقــل فــي األشــهر الثــالث الســابقة 
 40 أو  موحــد،  طبــي  تقريــر  بموجــب  الحمــل  حصــول  لمعرفــة 
يــوم عمــل/400 ســاعة عمــل علــى األقــل فــي األشــهر االثنــي عشــر 
الســابقة لمعرفــة حصــول الحمــل بموجــب تقريــر طبــي موحــد.

ال يمنــع القانــون صراحــة صــرف المــرأة بســبب الحمــل، إنمــا 
يعتبــر ذلــك مخالًفــا للقانــون بموجــب قانــون العمــل.

يوم واحد. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

اجلزائر

أشــهر،  الســتة  الطفــل/ة  بلــوغ  ولحيــن  اإلجــازة  انقضــاء  بعــد 
للمــرأة  ــا  يومّيً ســاعتين  إعطــاء  وجــوب  القانــون  يلحــظ 
هــذا  اســتخدام  يمكــن  بالطفــل.  وســاعة لالهتمــام  المرضعــة 

دفعتيــن. علــى  أو  واحــدة  دفعــة  علــى  الوقــت 

يوم واحد. 60 يوًما. البحرين

المــرض  حالــة  فــي  أســابيع   3 حتــى  الفتــرة  هــذه  تمديــد  يمكــن 
الناتــج عــن الحمــل أو الــوالدة. ال يمكــن اعتبــار هــذا التمديــد ســبًبا 

إلنهــاء عقــد العمــل.

منها ثمانية أسابيع على األقل يجب أن تؤخذ بعد الوالدة. 10 أيام. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

جزر القمر

يدفــع النصــف مــن ِقبــل الحكومــة والنصــف اآلخــر مــن قبــل رب 
العمــل.

98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

دجيبوتي

للمــرأة العاملــة الحــق فــي فترتيــن أخرَييــن للرضاعــة ال تقــل كل 
منهمــا عــن نصــف ســاعة. علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مائــة 
عاملــة أو أكثــر فــي مــكان واحــد، أن ينشــئ داًرا للحضانــة أو يعهــد 

إلــى دار للحضانــة برعايــة أطفــال النســاء العامــالت.

ال يجــوز تشــغيل المــرأة العاملــة خــالل الخمســة وأربعيــن يوًمــا 
التاليــة للوضــع، وال تســتحق إجــازة األمومــة أكثــر مــن مرتيــن 
طــوال مــدة خدمــة العاملــة. لهــا الحــق فــي الحصــول على إجازة 
بــدون أجــر لمــدة ال تتجــاوز ســنتين وذلــك لرعايــة طفلهــا، وال 

تســتحق هــذه اإلجــازة ألكثــر مــن مرتيــن طــوال مــدة الخدمــة.

ال يوجد. 90 يوًما. مصر

مــن  أســابيع  ثمانيــة  قبــل  باإلجــازة  الحــق  الحامــل  للعاملــة 
بعــد  الحامــل  العاملــة  تســتمر  للوضــع.  المتوقــع  التاريــخ 
الوضــع بالتمتــع إلزاًمــا بمــا تبقــى مــن هــذه اإلجــازة علــى أالَّ 

الوضــع. بعــد  أســابيع  ســتة  عــن  اإلجــازة  تلــك  مــدة  تقــل 

ال يوجد. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

العراق

حالــة  فــي  المضمونــة  للمــرأة  األمومــة  إجــازة  بــدل  صــرف  يتــم 
ــا أو ميًتــا بعــد الشــهر الســادس مــن الحمــل مــع  والدتهــا للجنيــن حّيً
إحضــار شــهادة وفــاة الجنيــن. تســتحق الموظفــة ولمــدة 9 أشــهر 

ســاعة رضاعــة فــي اليــوم الواحــد.

مــن الممكــن تجزئــة هــذه اإلجــازة قبــل الوضــع وبعــده، ويعــّد 
بعــد  أســابيع  ســتة  عــن  تقــّل  أاّل  ذلــك  فــي  الوحيــد  الشــرط 
الوضــع، وال يجــوز تحــت أّي ظــرف تشــغيل المــرأة قبــل انقضــاء 

تلــك المــّدة.

3 أيام. 90 يوًما. األردن

يحظــر صــرف المــرأة مــن الخدمــة أو توجيــه إنــذار إليهــا خــالل 
فتــرة الحمــل والــوالدة، مــا لــم يثبــت أنهــا عملــت فــي مــكان آخــر 

ة المذكــورة. خــالل المــدَّ

تشــمل المــدة التــي تتقــدم الــوالدة والمــدة التــي تليهــا، وذلــك 
بعــد إبرازهــن شــهادة طبيــة، تنــم عــن تاريــخ الــوالدة المحتمــل. 
يدفــع األجــر كامــاًل للمــرأة أثنــاء اإلجــازة. ويحــق لهــا تقاضــي 
أجــر عــن مــدة اإلجــازة الســنوية العاديــة التــي تحصــل عليهــا 
قانــون  مــن   39 المــادة  بأحــكام  نفســها، عمــاًل  الســنة  خــالل 

العمــل.

ال يوجد.  70 يوًما )10 
أسابيع(.

لبنان
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فــي  تقــل  ال  راحــة  فتــرات  فــي  الحــق  المرضعــة  العاملــة  للمــرأة 
مجموعهــا عــن ســاعة خــالل ســاعات العمــل وال يترتــب علــى ذلــك 
أي خفــض فــي األجــر. ويحــق للمــرأة العاملــة الحصــول علــى إجــازة 
بــدون أجــر، أالَّ تتجــاوز الســنة، لرعايــة الطفــل. يجــب أن ينشــئ 
صاحــب العمــل داًرا للحضانــة فــي حالــة وجــود عــدد مناســب مــن 
العامــالت لــم يتــم تحديــده فــي القانــون. ويجــوز لجهــات العمــل 
االلتــزام  تنفيــذ  فــي  يشــتركوا  أن  واحــدة  منطقــة  فــي  الموجــودة 

عليــه. المنصــوص 

تتضمــن هــذه اإلجــازة فتــرة إلزاميــة بعــد الوضــع ال تقــل عــن 
ســتة أســابيع، وتمتــد إجــازة األمومــة إلــى ســتة عشــر أســبوًعا إذا 

أنجبــت أكثــر مــن طفــل.

ال يوجد. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

ليبيا

يجــوز للمــرأة التــي ترضــع طفلهــا أن تنقطــع عــن العمــل أثنــاء فتــرة 
الخمســة عشــر شــهًرا التاليــة للــوالدة، بــدون إخطــار وبــدون أن يكــون 
عليهــا أن تدفــع مــن أجــل ذلــك بــدل الفســخ. كمــا يجــوز لهــا أن 
تتمتــع خــالل الفتــرة نفســها بحقهــا فــي راحــة اإلرضــاع. وتدخــل 

مــدة راحــة اإلرضــاع فــي حســاب مــدة العمــل.

تشــمل االجــازة ثمانيــة أســابيع الحقــة للوضــع دون أن يكــون 
هــذا االنقطــاع عــن الخدمــة ســبًبا فــي فســخ العقــد، وال يجــوز 
ويجــوز  الوضــع.  تاريــخ  كان  مهمــا  المــدة  لهــذه  التخفيــض 
المــرض المثبــت بصــورة  فــي حالــة  التمديــد لثالثــة أســابيع 
قانونيــة والناجــم عــن الحمــل أو الــوالدة. كمــا يجــوز أن تســبق 
هــذا التعليــق راحــة بــدون تعويــض تحــدد مدتهــا بموجب شــهادة 

طبيــة تثبــت الضــرورة المطلقــة للراحــة.

10 أيام. 98 يوًما )14 
أسبوعًا(.

موريتانيا

يجــب تجهيــز غرفــة خاصــة للرضاعــة داخــل كل مقاولــة، أو علــى 
مقربــة منهــا مباشــرة، إذا كان يشــتغل فيهــا مــا ال يقــل عــن خمســين 
غــرف  اســتعمال  يمكــن  عشــرة.  السادســة  ســنهن  تتجــاوز  أجيــرة، 

الرضاعــة كروضــات ألطفــال األجيــرات العامــالت بالمقاولــة.

األســابيع  فتــرة  أثنــاء  النوافــس  األجيــرات  تشــغيل  يمكــن  ال 
الســبعة المتصلــة التــي تلــي الوضــع. يحــق للمــرأة األجيــرة، 
أن توقــف ســريان عقــد الشــغل فتــرة تبتــدئ قبــل تاريــخ توقــع 
بســبعة  الوضــع  تاريــخ  بعــد  وتنتهــي  أســابيع،  بســبعة  الوضــع 
ــا، علــى مــدى اثنــي  أســابيع. يحــق لــألم األجيــرة، أن تتمتــع يومّيً
عشــر شــهًرا، مــن تاريــخ اســتئنافها الشــغل باســتراحة خاصــة 
مدتهــا نصــف ســاعة صباًحــا، ونصــف ســاعة ظهــًرا، لكــي ترضــع 

مولودهــا خــالل أوقــات العمــل.

3 أيام. 98 يوًما )14 
أسبوعًا(.

المغرب

لــدى صاحــب  مــدة خدمتهــا  طــوال  مــرات  ثــالث  أقصــى  حــد 
العمــل.

إجازة األبوة ليست 
إلزامية وتخضع 

لالتفاق بين طرفي 
عقد العمل.

50 يوًما. عمان

قبــل  العمــل  مــن  االنصــراف  فــي  الحــق  المرضــع  للموظفــة 
تاريــخ مولــد  مــن  ســنة  ولمــدة  بســاعة  واحــدة  انتهائــه  موعــد 
الطفــل ولهــا الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة مــن دون راتــب 

لرعايتــه.    ســنة   لمــدة 

ال توجد إجازة 
أبوة قانونية، 

لكن العديد من 
الشركات تمنح 

اآلباء إجازة 
مدفوعة األجر من 

3 إلى 5 أيام.

70 يوًما. فلسطين

ساعات الرضاعة هي ساعة واحدة فقط وتلغى في رمضان 
والصيف.

3 أيام.  - 35 يوًما. 

- شهران إذا 
كانت موظفة 

في القطاع 
العام و3 أشهر 

إذا أنجبت 
توأًما.

قطر
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فــي  تقــل  ال  راحــة  فتــرات  فــي  الحــق  المرضعــة  العاملــة  للمــرأة 
مجموعهــا عــن ســاعة خــالل ســاعات العمــل وال يترتــب علــى ذلــك 
أي خفــض فــي األجــر. ويحــق للمــرأة العاملــة الحصــول علــى إجــازة 
بــدون أجــر، أالَّ تتجــاوز الســنة، لرعايــة الطفــل. يجــب أن ينشــئ 
صاحــب العمــل داًرا للحضانــة فــي حالــة وجــود عــدد مناســب مــن 
العامــالت لــم يتــم تحديــده فــي القانــون. ويجــوز لجهــات العمــل 
االلتــزام  تنفيــذ  فــي  يشــتركوا  أن  واحــدة  منطقــة  فــي  الموجــودة 

عليــه. المنصــوص 

تتضمــن هــذه اإلجــازة فتــرة إلزاميــة بعــد الوضــع ال تقــل عــن 
ســتة أســابيع، وتمتــد إجــازة األمومــة إلــى ســتة عشــر أســبوًعا إذا 

أنجبــت أكثــر مــن طفــل.

ال يوجد. 98 يوًما )14 
أسبوًعا(.

ليبيا

يجــوز للمــرأة التــي ترضــع طفلهــا أن تنقطــع عــن العمــل أثنــاء فتــرة 
الخمســة عشــر شــهًرا التاليــة للــوالدة، بــدون إخطــار وبــدون أن يكــون 
عليهــا أن تدفــع مــن أجــل ذلــك بــدل الفســخ. كمــا يجــوز لهــا أن 
تتمتــع خــالل الفتــرة نفســها بحقهــا فــي راحــة اإلرضــاع. وتدخــل 

مــدة راحــة اإلرضــاع فــي حســاب مــدة العمــل.

تشــمل االجــازة ثمانيــة أســابيع الحقــة للوضــع دون أن يكــون 
هــذا االنقطــاع عــن الخدمــة ســبًبا فــي فســخ العقــد، وال يجــوز 
ويجــوز  الوضــع.  تاريــخ  كان  مهمــا  المــدة  لهــذه  التخفيــض 
المــرض المثبــت بصــورة  فــي حالــة  التمديــد لثالثــة أســابيع 
قانونيــة والناجــم عــن الحمــل أو الــوالدة. كمــا يجــوز أن تســبق 
هــذا التعليــق راحــة بــدون تعويــض تحــدد مدتهــا بموجب شــهادة 

طبيــة تثبــت الضــرورة المطلقــة للراحــة.

10 أيام. 98 يوًما )14 
أسبوعًا(.

موريتانيا

يجــب تجهيــز غرفــة خاصــة للرضاعــة داخــل كل مقاولــة، أو علــى 
مقربــة منهــا مباشــرة، إذا كان يشــتغل فيهــا مــا ال يقــل عــن خمســين 
غــرف  اســتعمال  يمكــن  عشــرة.  السادســة  ســنهن  تتجــاوز  أجيــرة، 

الرضاعــة كروضــات ألطفــال األجيــرات العامــالت بالمقاولــة.

األســابيع  فتــرة  أثنــاء  النوافــس  األجيــرات  تشــغيل  يمكــن  ال 
الســبعة المتصلــة التــي تلــي الوضــع. يحــق للمــرأة األجيــرة، 
أن توقــف ســريان عقــد الشــغل فتــرة تبتــدئ قبــل تاريــخ توقــع 
بســبعة  الوضــع  تاريــخ  بعــد  وتنتهــي  أســابيع،  بســبعة  الوضــع 
ــا، علــى مــدى اثنــي  أســابيع. يحــق لــألم األجيــرة، أن تتمتــع يومّيً
عشــر شــهًرا، مــن تاريــخ اســتئنافها الشــغل باســتراحة خاصــة 
مدتهــا نصــف ســاعة صباًحــا، ونصــف ســاعة ظهــًرا، لكــي ترضــع 

مولودهــا خــالل أوقــات العمــل.

3 أيام. 98 يوًما )14 
أسبوعًا(.

المغرب

لــدى صاحــب  مــدة خدمتهــا  طــوال  مــرات  ثــالث  أقصــى  حــد 
العمــل.

إجازة األبوة ليست 
إلزامية وتخضع 

لالتفاق بين طرفي 
عقد العمل.

50 يوًما. عمان

قبــل  العمــل  مــن  االنصــراف  فــي  الحــق  المرضــع  للموظفــة 
تاريــخ مولــد  مــن  ســنة  ولمــدة  بســاعة  واحــدة  انتهائــه  موعــد 
الطفــل ولهــا الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة مــن دون راتــب 

لرعايتــه.    ســنة   لمــدة 

ال توجد إجازة 
أبوة قانونية، 

لكن العديد من 
الشركات تمنح 

اآلباء إجازة 
مدفوعة األجر من 

3 إلى 5 أيام.

70 يوًما. فلسطين

ساعات الرضاعة هي ساعة واحدة فقط وتلغى في رمضان 
والصيف.

3 أيام.  - 35 يوًما. 

- شهران إذا 
كانت موظفة 

في القطاع 
العام و3 أشهر 

إذا أنجبت 
توأًما.

قطر
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اإلصالح الجندري من القاعدة إىل رأس الهرم
اإلجازة العائلية في لبنان

عــدم جــواز الجمــع بيــن أكثــر مــن ترقيــة فــي العــام الواحــد مؤكــدة 
المــراد  الوظيفــة  لشــغل  المحــددة  الشــروط  توفــر  أهميــة  علــى 
الترقيــة إليهــا، وفًقــا لدليــل تصنيــف الوظائــف ســواء مــن حيــث 

الخبــرات. تجانــس  أو  العلمــي  التأهيــل 

تســتحق الموظفــة إجــازة وضــع بكامــل الراتــب مدتهــا 70 يوًمــا 
توزعهــا كيــف تشــاء، تبــدأ ثمانيــة وعشــرين يوًمــا كحــد أقصــى 
قبــل التاريــخ المرجــح للوضــع بموجــب شــهادة طبيــة مصدقــة. 
براتــب  اضطراريــة  إجــازة  أيــام   5 علــى  فيحصــل  الرجــل،  ــا  أمَّ
كامــل خــالل عــام مــن االنجــاب بشــرط موافقــة رئيســه، وذلــك 

بعــد انتهــاء رصيــده مــن اإلجــازات العاديــة.

5 أيام. 70 يوًما. المملكة 
العربية 

السعودية

ال يجــوز فصــل العاملــة إذا شــهد الطبيــب أنهــا حامــل أو كانــت 
عمــر  طفلهــا  بلــوغ  وحتــى  للــوالدة،  النهائيــة  المرحلــة  فــي 

انتهــى عقدهــا. التــي  العاملــة  فــي حالــة  الســنة، إال 

ال يوجد. 112 يوًما )16 
أسبوًعا(.

الصومال

يجب أالَّ تقل مدة اإلجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع. 90 يوًما. جنوب السودان

يكــون  الوضــع  لتاريــخ  التاليــة  شــهًرا  عشــر  الثمانيــة  خــالل  فــي 
المقــررة،  الراحــة  التــي ترضــع طفلهــا، فضــاًل عــن مــدة  للعاملــة 
ــا لهــذا الغــرض، ال تقــل كل منهمــا  الحــق فــي فترتيــن أخرَييــن يومّيً
مــن  اإلضافيتــان  الفترتــان  هاتــان  وتحســب  ســاعة،  نصــف  عــن 

فــي األجــر. أي تخفيــض  يترتــب عليهمــا  العمــل وال  ســاعات 

يصــرف للعاملــة عــن مــدة إجــازة األمومــة التــي تحصــل عليهــا 
العمــل  يؤديــه صاحــب  كامــاًل  أجــًرا  الســابقة  المــادة  بموجــب 
شــريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها 
عــن العمــل ســبعة أشــهر متواليــة. تبــدأ اإلجــازة خــالل الشــهرين 

األخيريــن مــن الحمــل.

ال يفرض القانون 
إجازة أبوة أو إجازة 

أبوية مدفوعة 
األجر أو غير 

مدفوعة األجر.

- 120 يوًما عن 
الوالدة األولى،
- 90 يوًما عن 

الوالدة الثانية، 
- 75 يوًما عن 
الوالدة الثالثة.

سوريا

يجوز الجمع 
بين هذه العطلة 

وعطلة االستراحة 
واستحقاق نصف 

الراتب.

120 يوًما )4 
أشهر(.

تونس

وللعاملــة بعــد اســتنفاذ إجــازة الوضــع أن تنقطــع عــن العمــل بــدون 
هــذا  كان  إذا  أو متقطعــة،  يــوم متصلــة  مئــة  أقصاهــا  لمــدة  أجــر 

االنقطــاع بســبب مــرض يمنعهــا مــن العــودة إلــى عملهــا.

يشــترط للحصــول علــى األجــر الكامــل، أال تقــل مــدة خدمتهــا 
المســتمرة لــدى صاحــب العمــل عــن ســنة، أمــا إذا لــم تمــض 
الموظفــة المــدة المشــار إليهــا، فيحــق لهــا إجــازة وضــع بنصــف 
أجــر. خــالل الثمانيــة عشــر شــهًرا التاليــة لتاريــخ الوضــع، يكــون 
للعاملــة التــي ترضــع طفلهــا أيًضــا الحــق فــي فترتيــن أخَرييــن 
ســاعة،  عــن نصــف  كل منهمــا  تزيــد  الغــرض، ال  لهــذا  ــا  يومّيً
وتحســب مــن ســاعات العمــل، وال يترتــب عليهمــا أي تخفيــض 

فــي األجــر.

ال يوجد في 
القطاع الخاص.

3 أيام في القطاع 
العام شرط أن 

تتم الوالدة داخل 
الدولة.

- 45 يوًما 
في القطاع 

الخاص،
- 90 يوًما في 
القطاع العام 
)ثالثة أشهر(.

اإلمارات 
العربية 

المتحدة

األيــام  إلــى  إضافــة  يوًمــا  عشــرين  الحامــل  العاملــة  تعطــى 
التاليتيــن: الحالتيــن  فــي  وذلــك  المذكــورة 

أ - إذا كانت الوالدة متعثرة، على أن يتم إثبات ذلك بقرار طبي .
ب- إذا ولدت توأًما.

ال يوجد. 70 يوًما.  اليمن
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عــدم جــواز الجمــع بيــن أكثــر مــن ترقيــة فــي العــام الواحــد مؤكــدة 
المــراد  الوظيفــة  لشــغل  المحــددة  الشــروط  توفــر  أهميــة  علــى 
الترقيــة إليهــا، وفًقــا لدليــل تصنيــف الوظائــف ســواء مــن حيــث 

الخبــرات. تجانــس  أو  العلمــي  التأهيــل 

تســتحق الموظفــة إجــازة وضــع بكامــل الراتــب مدتهــا 70 يوًمــا 
توزعهــا كيــف تشــاء، تبــدأ ثمانيــة وعشــرين يوًمــا كحــد أقصــى 
قبــل التاريــخ المرجــح للوضــع بموجــب شــهادة طبيــة مصدقــة. 
براتــب  اضطراريــة  إجــازة  أيــام   5 علــى  فيحصــل  الرجــل،  ــا  أمَّ
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انتهــى عقدهــا. التــي  العاملــة  فــي حالــة  الســنة، إال 
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يكــون  الوضــع  لتاريــخ  التاليــة  شــهًرا  عشــر  الثمانيــة  خــالل  فــي 
المقــررة،  الراحــة  التــي ترضــع طفلهــا، فضــاًل عــن مــدة  للعاملــة 
ــا لهــذا الغــرض، ال تقــل كل منهمــا  الحــق فــي فترتيــن أخرَييــن يومّيً
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أبوية مدفوعة 
األجر أو غير 

مدفوعة األجر.
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الوالدة الثانية، 
- 75 يوًما عن 
الوالدة الثالثة.

سوريا

يجوز الجمع 
بين هذه العطلة 

وعطلة االستراحة 
واستحقاق نصف 

الراتب.

120 يوًما )4 
أشهر(.

تونس

وللعاملــة بعــد اســتنفاذ إجــازة الوضــع أن تنقطــع عــن العمــل بــدون 
هــذا  كان  إذا  أو متقطعــة،  يــوم متصلــة  مئــة  أقصاهــا  لمــدة  أجــر 

االنقطــاع بســبب مــرض يمنعهــا مــن العــودة إلــى عملهــا.

يشــترط للحصــول علــى األجــر الكامــل، أال تقــل مــدة خدمتهــا 
المســتمرة لــدى صاحــب العمــل عــن ســنة، أمــا إذا لــم تمــض 
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أجــر. خــالل الثمانيــة عشــر شــهًرا التاليــة لتاريــخ الوضــع، يكــون 
للعاملــة التــي ترضــع طفلهــا أيًضــا الحــق فــي فترتيــن أخَرييــن 
ســاعة،  عــن نصــف  كل منهمــا  تزيــد  الغــرض، ال  لهــذا  ــا  يومّيً
وتحســب مــن ســاعات العمــل، وال يترتــب عليهمــا أي تخفيــض 

فــي األجــر.

ال يوجد في 
القطاع الخاص.

3 أيام في القطاع 
العام شرط أن 

تتم الوالدة داخل 
الدولة.

- 45 يوًما 
في القطاع 

الخاص،
- 90 يوًما في 
القطاع العام 
)ثالثة أشهر(.

اإلمارات 
العربية 

المتحدة

األيــام  إلــى  إضافــة  يوًمــا  عشــرين  الحامــل  العاملــة  تعطــى 
التاليتيــن: الحالتيــن  فــي  وذلــك  المذكــورة 

أ - إذا كانت الوالدة متعثرة، على أن يتم إثبات ذلك بقرار طبي .
ب- إذا ولدت توأًما.

ال يوجد. 70 يوًما.  اليمن
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اإلصالح الجندري من القاعدة إىل رأس الهرم
اإلجازة العائلية في لبنان


