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ــح  ــاس( لصال ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــا معه ــي أعده ــة الت ــن الدراس ــة م ــذه الورق ــتنبطت ه اس
منظمــة العمــل الدوليــة، ضمــن البرنامــج اإلقليمــي المشــترك “تعزيــز العمالــة المنتجــة والعمــل الالئــق للنســاء فــي مصــر، 
واألردن، وفلســطين”، الــذي تنفــذه منظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بتمويــل مــن حكومــة الســويد، 

ــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي )ســيدا(. والوكال
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1. الخلفية

ــة إلحاحــاً التــي تواجــه املجتمعــات حــول العــامل، فالنســاء أقــل حظــاً مــن  ــات التنمي تعــد عــدم املســاواة بــن الجنســن يف ســوق العمــل مــن أكــر تحدي
الرجــال مــن حيــث املشــاركة يف ســوق العمــل، وأقــل حظــاً يف العثــور عــى وظيفــة. وعنــد الحصــول عــى وظيفــة، غالبــاً مــا تكــون النســاء عرضــة ملختلــف 
ــن الجنســن يف  ــاً ب ــة تقريب ــدالت متكافئ ــا مع ــرق األوســط وشــال أفريقي ــة ال ــق منطق ــن تحقي ــم م ــى الرغ ــن. وع ــي تحــول دون تقدمه ــات الت املعوق
االلتحــاق مبرحلــة التعليــم اإلعــدادي، واالنخفــاض الكبــر يف معــدالت األّميــة لــكل مــن الرجــال والنســاء، فــإّن املنطقــة قــد كافحــت مــن أجــل ترجمــة ذلــك 
إىل مشــاركٍة متســاوية بــن الجنســن يف القطــاع الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي؛ وقــد حلّــت املنطقــة يف املرتبــة األخــرة يف مــؤرش الفجــوة بــن الجنســن 
للعــام 2021، الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي يف العــام 2022، واملرتبــة قبــل األخــرة يف مجــال املشــاركة االقتصاديــة، متقدمــًة عــى جنــوب آســيا. كــا 
ســجلت املنطقــة العربيــة أدىن معــدالت مشــاركة للنســاء يف القــوى العاملــة يف العــامل بحــوايل 20%. لذلــك، ال بــد مــن وجــود خطــوات وسياســات مــن قبــل 
كافــة الجهــات ذات العالقــة، مــن أجــل تعزيــز واقــع املــرأة يف ســوق العمــل. هــذا يتطلــب إصالحــات رضوريــة يف األطــر القانونيــة والتنظيميــة يف املجــاالت 
ــة  ــة، وإعــادة توزيــع أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بــن الجنســن، وتحســن الوصــول إىل ظــروف عمــل الئقــة وضــان حاي االقتصاديــة واالجتاعي

اجتاعيــة أكــر للنســاء، وغرهــا مــن اإلجــراءات املهمــة.

يف هــذا اإلطــار، وضعــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة برنامجــاً متعــدد األقطــار لتعزيــز فــرص العمــل اإلنتاجــي والالئــق للنســاء 
يف مــر واألردن وفلســطن، مــن خــالل التصــدي لألســباب الهيكليــة ألوجــه التفــاوت التــي تواجــه املــرأة يف املنطقــة، وذلــك مبشــاركة املؤسســات الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص وأصحــاب العمــل والعــال واملجتمــع املــدين. متاشــياً مــع أهــداف التنميــة املســتدامة، فــإن مــن شــأن هــذا الرنامــج أن يُســاهم يف تحقيــق 
ــز النمــو االقتصــادي الشــامل  ــن “تعزي ــات”، والهــدف اإلمنــايئ الثام ــن الجنســن، ومتكــن كل النســاء والفتي ــق املســاواة ب الهــدف اإلمنــايئ الخامــس “تحقي
واملســتدام والعالــة وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع”. كــا أن الدراســات والتقاريــر التــي تناولــت واقــع رعايــة الطفولــة املبكــرة، مبــا فيهــا دور الحضانــة، 
محــدودة جــداً يف فلســطن، فعــى حــد علــم الباحثــن، ال يوجــد هنــاك أي دراســة مســحية شــاملة تناولــت قطــاع دور الحضانــة مــن حيــث نوعيــة الخدمــات 

املقدمــة، أو واقــع ظــروف العمــل فيهــا.

يف هــذا الســياق، جــاءت هــذه الدراســة التــي ينفذهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( بتكليــف مــن منظمــة العمــل الدوليــة، 
مــن أجــل ســد هــذه الفجــوة، وتقديــم تحليــل ووصــف شــاملن لجميــع جوانــب ومحــددات قطــاع الرعايــة املبكــرة يف قطــاع الحضانــات الرســمية واملنزليــة 
يف فلســطن، وعالقــة ذلــك بواقــع املســاواة بــن الجنســن يف قطــاع العمــل. كــا تهــدف الدراســة للخــروج بتوصيــات حــول ســبل تحســن خدمــات الرعايــة 
املبكــرة، واالرتقــاء بواقــع ظــروف العمــل يف الحضانــات، مبــا يســاهم يف دعــم دخــول املــرأة الفلســطينية إىل ســوق العمــل، إضافــة إىل تقديــم توصيــات مــن 

أجــل تعزيــز السياســات الخاصــة بتطويــر دور الحضانــات يف أماكــن العمــل، بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والــركاء يف املجــال.

تســعى الدراســة، أيضــاً، إلعــداد تقييــم خــاص بــدور الحضانــة، ومراكــز رعايــة الطفولــة يف األرايض الفلســطينية، وذلــك لدعــم السياســات الراميــة لالســتثار يف مراكــز 
رعايــة الطفولــة ومرافقهــا، وتعزيــز األحــكام الناظمــة للعمــل، وتحســن الظــروف يف أماكــن العمــل، مــن أجــل خلــق املزيــد مــن الفــرص املتكافئــة للعمــل الالئــق للمرأة 
يف ســوق العمــل. ســوف تســاعد نتائــج هــذه الدراســة وتوصياتهــا يف تقديــم مقرتحــات قابلــة للتطبيــق، تســتفيد منهــا منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( ورشكاؤهــا يف 

القطــاع االجتاعــي يف تصميــم منــوذج يف فلســطن لرعايــة الطفولــة، إلنشــاء حضانــات ذات جــودة عاليــة، أو توفــر حلــول بديلــة لرعايــة األطفــال يف أماكــن العمــل.

2. التحديات األساسية

1.2 تدني معدالت مشاركة المرأة في سوق العمل في فلسطين

علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدالت التحصيــل العلمــي بيــن النســاء فــي فلســطين، فــإن نســبة مشــاركتهن فــي ســوق العمــل ال تــزال منخفضــة، حيــث بلغــت 
حوالــي 17% العــام 2021، مقابــل حوالــي 69% للرجــال حســب بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وتعتبــر مــن أقــل النســب فــي المنطقــة 

العربيــة. وتبلــغ أعلــى نســبة مشــاركة للنســاء ضمــن الفئــة العمريــة 25-34 بواقــع %28.1.

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، حظيــت هــذه المســألة باهتمــام متزايــد مــن قبــل المؤسســات الرســمية والدوليــة، والمراكــز البحثيــة. اســتجابة لذلــك، أقــرت 
ــر عــن هــدف  ــم التعبي ــة 2017–2022، وت ــة الوطني ــن الجنســين فــي إطــار خطــة التنمي ــة والمســاواة بي ــز العدال الحكومــة الفلســطينية اســتراتيجية تعزي

المشــاركة االقتصاديــة فــي شــكل “تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القطــاع االقتصــادي”، الــذي تضمــن خمــس سياســات:

تعميم معايير العمل الالئق للنساء العامالت في القطاع العام والخاص واألهلي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.. 1
تبني تشريعات محفزة وحامية للمشاريع الصغيرة والنساء العامالت.. 2



2

تمكين وصول النساء الرياديات واألشخاص ذوي اإلعاقة إلى التمويل والخبرات الالزمين.. 3
زيادة القدرة التنافسية لمنتجات المرأة والجمعيات النسوية على المستوى الوطني واألسواق اإلقليمية والعالمية.. 4
منظومــة تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي، مراعيــة للنــوع االجتماعــي، منظمــة وفّعالــة فــي رفــد ســوق العمــل بمــا يحتاجــه مــن العمالــة الماهــرة وشــبه . 5

الماهــرة مــن كال الجنســين.

يلمــس المتتبــع لمؤشــرات ســوق العمــل الفلســطيني ضعفــاً فــي تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي تطبيــق هــذه السياســات، فهــي غيــر قــادرة، إلــى اآلن، علــى جســر 
الفجــوة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل. ويعــود ذلــك إلــى أســباب عديــدة مرتبطــة باألزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة الفلســطينية منــذ ســنوات 
ــع السياســات، وضعــف  ــة المرتبطــة بصن ــى مجموعــة مــن العوامــل الذاتي ــي، إضافــة إل ــل الدول ــة، وشــح التموي ــالل اإلســرائيلي العقابي نتيجــة إلجــراءات االحت
االقتصــاد الفلســطيني وهشاشــته، والتشــوهات الكبيــرة فــي البنيــة القطاعيــة التــي تحــد مــن قــدرة االقتصــاد علــى خلــق فــرص عمــل. كمــا أن الفجــوة الكبيــرة بين 
مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل، وبخاصــة للنســاء، لعبــت دوراً كبيــراً فــي عــدم قــدرة االقتصــاد علــى اســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن الخريجيــن.

ــن معــدالت التعليــم للفتيــات، والهجــرة الداخليــة المتناميــة، وتغيــر الهيــاكل األســرية، فــي  أدَّت التحــوالت فــي مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، وتحسُّ
جعــل توفيــر خدمــات رعايــة الطفولــة أحــد االهتمامــات المتزايــدة فــي سياســات الــدول. وفــي الوقــت الــذي تركــز فيــه العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
والسياســات، بشــكل أساســي، علــى رفــاه األطفــال وأهميــة االســتثمار فــي الطفولــة المبكــرة، منــح القليــل مــن االهتمــام للنســاء كأمهــات أو كعامــالت فــي 
رعايــة األطفــال. وأظهــرت الدراســات أن العائــد علــى ســوق العمــل مــن االســتثمار فــي برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة أمــر حيــوي ومهــم لتنميــة األفــراد 

والمجتمعــات ككل، كمــا باتــت تلعــب دوراً كبيــراً فــي النمــو المعرفــي والتعليمــي وتحســين واقــع المــرأة فــي ســوق العمــل.

تشــير البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أن النســاء يتحملــن العــبء األكبــر فــي رعايــة هــؤالء األطفــال، مــا يحرمهــن مــن 
المشــاركة فــي ســوق العمــل، حيــث تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء إلــى أن الســبب الرئيســي لعــدم انخــراط قرابــة 758 ألــف امــرأة فــي ســوق 
العمــل، هــو اضطرارهــن للتفــرغ ألعمــال المنــزل. كمــا تشــير البيانــات إلــى أن النســاء يقضيــن حوالــي 35 ســاعة أســبوعياً فــي أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة 
األجــر، مقابــل حوالــي 5 ســاعات للرجــال، كمــا أن 42% مــن النســاء يشــاركن فــي أعمــال رعايــة مباشــرة غيــر مدفوعــة األجــر، و94% يشــاركن فــي أعمــال 
الرعايــة غيــر المباشــرة، مقارنــة بـــ 18% و49% مــن الرجــال، علــى التوالــي. هــذه الفجــوة الموثقــة بيــن الجنســين، ســواء فــي اســتخدام الوقــت، أو فــي 

مســتوى المشــاركة تعكــس الصــورة النمطيــة التــي تؤطــر التقســيم المنزلــي للعمــل فــي فلســطين.

ــة التنشــئة  ــي عملي ــي فلســطين دوراً رئيســياً ف ــة ف ــة الطفول ــز رعاي ــات ومراك ــع أن تلعــب الحضان ــن المتوق ــم، م ــب دول العال ــي أغل ــا هــو الحــال ف كم
االجتماعيــة الســليمة لألطفــال، وتطويرهــم وتنميتهــم نفســياً وجســدياً، مــن خــالل توفيــر خدمــات الرعايــة المبكــرة لهــم. هــذا مــن شــأنه أن ينعكــس، بشــكل 
كبيــر، علــى الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتحســين واقــع ســوق العمــل للنســاء الــذي يشــهد تحديــات كبيــرة تتمثــل 

بارتفــاع نســب البطالــة، وانخفــاض المســاهمة فــي القــوى العاملــة.

2.2 وجود فجوات في اإلطار القانوني والمؤسسي الخاص بدور الحضانات في فلسطين

أظهــرت الدراســة أن اللوائــح والقوانيــن التــي صــدرت عــن الســلطة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الحضانــات، مــن خــالل قــرار مجلــس الــوزراء لســنة 2011، ال 
تتضمــن نصوصــاً واضحــة، وتفتقــر إلــى آليــات تنفيذيــة أو إشــرافية للتعامــل مــع الحضانــات، وبخاصــة الحضانــات المنزليــة وغيــر المرخصــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، لــم تتضمــن الالئحــة التنظيميــة رقــم )11( لســنة 2011 أي نــوع مــن العقوبــات علــى الحضانــات التــي تخالــف أحــكام هــذه الالئحــة، أو التــي لــم 
تصــوب أوضاعهــا ضمــن المــدة الممنوحــة لهــا، كمــا أن حجــم العقوبــات المفروضــة علــى الحضانــات غيــر المرخصــة ال تتناســب وحجــم الجــرم المرتكــب، 
وبخاصــة فــي مجــال تشــغيل الحضانــات دون رخــص، والمخاطــر الناجمــة عــن ذلــك. أيضــاً، خلــت الالئحــة التنظيميــة مــن أي شــرط يتعلــق بضــرورة وجــود 

تأميــن إلزامــي مــن المخاطــر علــى األطفــال فــي الحضانــة.

فــي الســياق ذاتــه، شــكل االنقســام، ومــا نجــم عنــه مــن فصــل مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تحديــاً إلنشــاء 
وتطويــر سياســات وتشــريعات غلــى المســتوى الوطنــي لتنظيــم قطــاع الحضانــات، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتحديــات القانونيــة والتشــريعية الحاليــة فــي 
قطــاع غــزة. ومقارنــة مــع الالئحــة النافــذة بالضفــة الغربيــة رقــم 11 لســنة 2011، تحتــاج الالئحــة التنظيميــة النافــذة فــي قطــاع غــزة )الالئحــة التنظيميــة 

رقــم 86 لســنة 2005( إلــى تطويــر ومواكبــة التطــورات الخاصــة بشــأن عمليــة الترخيــص والرقابــة واإلشــراف علــى دور الحضانــة.

3.2 نقص خدمات رعاية الطفولة المبكرة وتدني جودتها

ــرة  ــة المبك ــز الرعاي ــا مراك ــة. أم ــدول النامي ــي ال ــة ف ــائعة، وبخاص ــر ش ــي غي ــاع الحكوم ــة للقط ــرة التابع ــة المبك ــة الطفول ــة ورعاي ــات تربي ــر خدم تعتب
المحــدودة، فإنهــا تتبــع للقطــاع الخــاص، وتعتبــر مكلفــة للغايــة، وال تســتطيع شــريحة واســعة مــن األســر الوصــول إليهــا. فــي العــام 2018، صــدر تقريــر عــن 
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منظمــة العمــل الدوليــة، أيضــاً، حــول “أعمــال الرعايــة ووظائــف الرعايــة مــن أجــل مســتقبل العمــل الالئــق”، مســتخدماً بيانــات تــم جمعهــا مــن 90 دولــة. )1(وأكــد 
التقريــر أن انعــدام المســاواة بيــن الجنســين، الــذي ال يــزال قائمــاً حتــى اليــوم، وبخاصــة فــي ســوق العمــل، مرتبــط تمامــاً بأعمــال الرعايــة. فعلــى الصعيــد 
العالمــي، تســتمر النســاء فــي تحمــل العــبء األكبــر ألعمــال الرعايــة المنزليــة، ال ســيما الفقيــرات والمهمشــات منهــن. نســبة كبيــرة مــن النســاء فــي ســن 
العمــل فــي العديــد مــن الــدول التــي شــملها التقريــر، إمــا غيــر متاحــات للعمــل وإمــا ال يبحثــن عنــه نظــراً اللتزامهــن بمســؤوليات الرعايــة. كمــا تشــير 
العديــد مــن االســتطالعات المســحية والدراســات العالميــة إلــى أن االفتقــار إلــى خدمــات رعايــة الطفولــة ميســورة التكلفــة، يشــكل أحــد أكبــر العوائــق أمــام 
فــرص عمــل النســاء، التــي تحــد مــن كــم ونــوع األعمــال التــي مــن الممكــن أن يمارســنها خــارج المنــزل، أو قــد يــؤدي إلــى تركهــن العمــل كليــاً، وأن العائــالت 
التــي لديهــا أطفــال صغــار تضطــر إلــى االختيــار بيــن إنفــاق جــزء كبيــر مــن دخلهــا علــى خدمــات الرعايــة، أو إيجــاد خيــار رعايــة أقــل تكلفــة، ولكــن غالبــاً 

بجــودة أقــل، مــا يدفــع األمهــات العامــالت إلــى تــرك العمــل كليــاً ليعملــن علــى رعايــة أطفالهــن طــوال اليــوم.)2(

يمكــن توفيــر الرعايــة لألطفــال فــي ســياقات متعــددة، ويشــار إليهــا بتســميات عــدة حســب البلــد. لكــن فــي فلســطين، تصنــف خدمــات رعايــة األطفــال 
إلــى ثالثــة أنــواع رئيســية:

الرعايــة المنزلية/الحضانــات المنزليــة: تقــدم خدمــة الرعايــة للطفــل فــي المنــزل الخــاص بمقدمــة الرعايــة، وهــي األم فــي الغالــب، أو مــن خــالل عقــد ترتيبــات . 1
غيــر رســمية مــع مقدمــة الرعايــة المنزليــة، وحســب هــذه الترتيبــات يتولــى أحــد أفــراد األســرة أو صديــق أو جــار مســؤولية رعايــة الطفــل وحــده، أو ضمــن 

مجموعــة أخــرى مــن األطفــال. ويمكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن الرعايــة مدفــوع األجــر أو غيــر مدفــوع.
رعاية األطفال في مراكز الرعاية: تسمى المراكز التي تقدم خدمات رعاية الطفولة المبكرة بمراكز الرعاية النهارية أو دور الحضانة.. 2
رياض األطفال والمدارس: تقوم بعض رياض األطفال أو مراكز التعليم قبل المدرسي بتقديم خدمة الرعاية المبكرة لألطفال.. 3

تعتبــر خيــارات الرعايــة المطروحــة أمــام النســاء الفلســطينيات، اللواتــي لديهــن طفــل صغيــر، محــدودة، نظــراً لقلــة الخدمــات المخصصــة لرعايــة األطفــال 
الصغــار. وفــي حالــة توفــر خيــار، فإنــه يكــون غيــر متــاح، أو مرتفــع التكلفــة، وال يوفــر بيئــة آمنــة ومحفــزة للطفــل. وكمــا هــو الحــال فــي أغلــب الــدول 
العربيــة والناميــة، يقتصــر تقديــم خدمــات مراكــز تربيــة ورعايــة الطفولــة المبكــرة لألطفــال دون ســن الخامســة حصريــاً علــى مقدمــي الخدمــات مــن 
القطــاع الخــاص، وغيــاب القطــاع العــام، ويعتمــد االلتحــاق بهــا، بشــكل كبيــر، علــى دخــل األســرة. وبحســب بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن 
ــن  ــال دون س ــدد األطف ــاً أن ع ــام 2017، علم ــة الع ــة النهاري ــات الرعاي ــدم خدم ــة تق ــال مرخص ــة أطف ــاك 321 حضان ــام 2017، كان هن ــآت للع والمنش
الخامســة بلــغ حوالــي 718,923 طفــالً منتصــف العــام 2021. هــذا مــن شــأنه أن ينعكــس ســلباً علــى عمليــة التنشــئة والنمــو الســليم لألطفــال، وأيضــاً 

علــى واقــع المــرأة الفلســطينية فــي ســوق العمــل.

تتســاوق هــذه النتائــج واألرقــام مــع نتائــج دراســة اليونيســف حــول االســتثمار فــي تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي أعدهــا 
ــة فــي فلســطين تركــز، بشــكل أساســي، علــى الصحــة  ــة العامل ــة النهاريــة/دور الحضان معهــد “مــاس” العــام 2021، والتــي توصلــت إلــى أن مراكــز الرعاي
البدنيــة للطفــل، وال تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات الطفــل للتحفيــز المبكــر. ويعتبــر الواقــع فــي قطــاع غــزة أكثــر صعوبــة، حيــث وجــدت الدراســة تدهــوراً 

فــي خدمــات تربيــة ورعايــة الطفولــة المبكــرة لألطفــال دون ســن 4 ســنوات، وذلــك يعــود، بشــكل أساســي، إلــى ضعــف رقابــة الجهــات الحكوميــة.

وجــدت الدراســة أن عــدداً كبيــراً مــن القــرى والبلــدات تخلــو مــن الحضانــات المرخصــة، مــا يجبــر النســاء العامــالت علــى وضــع أطفالهــن فــي حضانــات 
ــاء الماليــة واألســرية علــى  ــات مرخصــة فــي المدينــة حيــث تعمــل غالبيتهــن، مــا يزيــد مــن األعب ــر مرخصــة، أو اصطحابهــم معهــن لحضان ــة أو غي منزلي
المــرأة العاملــة. فــي هــذا الســياق، يشــكل نمــوذج الحضانــات فــي مــكان العمــل فرصــة كبيــرة أمــام المــرأة العاملــة، كمــا يســاهم فــي فــرص مشــاركة 
النســاء فــي ســوق العمــل. كمــا تعانــي أغلــب الحضانــات فــي فلســطين مــن ضعــف جوانــب الرعايــة الصحيــة، وبخاصــة التــي تتعلــق بالكشــف المبكــر 
عــن حــاالت تأخــر النمــو أو اإلعاقــات، مــن أجــل عمــل التدخــالت المناســبة لــكل طفــل بحســب قدراتــه الخاصــة. كمــا أشــارت الدراســة إلــى وجــود ضعــف 
واضــح فــي قــدرات المربيــات العامــالت فــي الحضانــات، نتيجــة غيــاب برامــج التنميــة والتطويــر فــي مجــال رعايــة الطفولــة المبكــرة، وأن دور الحضانــة 
العاملــة فــي فلســطين تركــز، بشــكل أساســي، علــى الصحــة البدنيــة للطفــل، وال تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات الطفــل للتحفيــز المبكــر، مــا يؤثــر ســلباً علــى 
جــودة خدمــات الرعايــة المقدمــة فــي الحضانــات. وفــي هــذا الســياق، أكــد العديــد مــن أصحــاب الحضانــات أن الجهــات اإلشــرافية، وبخاصــة وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، ال تســاهم فــي عمليــة تطويــر وتنميــة قــدرات المربيــات والعامليــن فــي الحضانــات، مــن خــالل توفيــر برامــج تدريبيــة متخصصــة، وأن أغلــب 

البرامــج التدريبيــة المحــدودة التــي تــم تنفيذهــا جــاءت بتمويــل مــن مؤسســات دوليــة عاملــة فــي فلســطين.

منظمة العمل الدولية )2018 (. »أعال الرعاية ووظائف الرعاية من أجل مستقبل العمل الالئق«. تقرير تحلييل يتناول طرق تحديد أعال الرعاية غر مدفوعة األجر وتنظيمها، ونطاق ونوعية وظائف الرعاية وتأثرها عى املجتمع.  )1(

ق حول مزايا االستثار يف خدمات نوعية وميسورة التكلفة لرعاية الطفولة، أنظر: )2(  يرجى االطالع عى تحليل معمَّ
Devercelli, Amanda & Frances beaton-Day )2020(. Better jobs and brighter futures: Investing in childcare and build human capital. World Bank. Also, IFC Tackling childcare initiative for employer-supported 
care and UNICEF’s work on Family-Friendly Policies
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4.2 تردي ظروف العمل للعامالت في حضانات األطفال

أظهــرت نتائــج المســح والمقابــالت أن هنــاك مخالفــات صريحــة للعديــد مــن بنــود قانــون العمــل، حيــث إن نســبة كبيــرة مــن العامــالت فــي الحضانــات 
ــال للحــد األدنــى لألجــور،  ــة الخدمــة، واالمتث ــة، ومكافــأة نهاي ال يتمتعــن بحقوقهــن التــي نــص عليهــا القانــون مثــل إجــازات األمومــة، واإلجــازات المرضي
وبخاصــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )4( لســنة 2021 الــذي حــدده بـــ )1,880 شــيكالً(، مــع وجــود تبايــن كبيــر بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وبخاصــة فــي مســتوى األجــر. علــى ســبيل المثــال، تتقاضــى 20.4% مــن المربيــات فــي الضفــة الغربيــة أجــراً أقــل مــن 1,450 شــيكالً، وهــو 
الحــد األدنــى لألجــور الســابق، بينمــا تتقاضــى 25% فقــط مــن العامــالت أجــراً أعلــى مــن 1,880 شــيكالً، ولكنــه أقــل مــن 2,470 شــيكالً، وهــو خــط الفقــر 
الوطنــي؛ أي إن 77.2% مــن العامــالت فــي الحضانــات المرخصــة فــي الضفــة الغربيــة يعملــن مقابــل أجــر ال يوفــر متطلبــات الحيــاة الكريمــة، وال يمكــن 
االعتمــاد عليــه كمصــدر دخــل أساســي. أمــا فــي قطــاع غــزة، فــإن واقــع عمــل المربيــات فــي الحضانــات صعــب جــداً، حيــث إن 97.1% منهــن يتقاضيــن 
راتبــاً أقــل مــن 1,450 شــيكالً. بلغــت نســبة العامــالت اللواتــي ال يحصلــن علــى إجازتهــن الســنوية أو علــى مقابــل مــادي لهــذه اإلجــازة حوالــي %28 )%25 
فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 45% فــي قطــاع غــزة(، فيمــا بلغــت نســبة مــن ال يتلقيــن إجــازة األمومــة متــى تتوافــر فيهــن ظــروف األمومــة 45% )46% فــي 
الضفــة الغربيــة، مقابــل 33% فــي قطــاع غــزة(، و18% ال يحصلــن علــى إجازتهــن المرضيــة )17% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 31% فــي قطــاع غــزة(، و%27 

ال يحصلــن علــى إجــازة إصابــة العمــل )24% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 47% فــي قطــاع غــزة(.

3. السياسات والتدخالت المطلوبة

أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى الــدور اإليجابــي الــذي يلعبــه توفــر خدمــات رعايــة األطفــال عاليــة الجــودة علــى مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي البلــدان 

ذات الدخــل المتدنــي والمتوســط )Dang, 2019(، ودعــم واقــع المــرأة العاملــة فــي االقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي، والــذي أيضــاً ســيكون لــه انعكاســات موازيــة علــى 

الطفــل مــن خــالل تحســين دخــل األســرة، ونمــاء الطفــل الصحــي واإلدراكي/المعرفــي، وكذلــك تطــوره االجتماعــي والعاطفــي. يلخــص الجــدول التالــي أهــم مــا جــاء فــي 

األدبيــات عــن االنعكاســات اإليجابيــة المتوقعــة لتوفــر خدمــات رعايــة الطفولــة عاليــة الجــودة علــى كل مــن األهالــي، ومقدمــي برامــج الرعايــة، واألطفــال، والمجتمــع.

المجتمعمقدمو خدمات الرعايةأطفالاآلباء واألمهات

اآلباء واألمهات، وبخاصة 	 
األمهات، للحصول على عمل، 

والبقاء في العمل أو العودة 
إلى وظائفهم.

تعزيز الوصول إلى وظائف 	 
أفضل مدفوعة األجر.

الحد من الفقر.	 
المساواة بين الرجل والمرأة.	 
تعزيز الثقة ومهارات رعاية 	 

األطفال، من خالل برامج 
مساندة األهالي.

تحسين المعرفة والمهارات 	 
الحركية والتفاعل االجتماعي 
والنظافة، والخدمات الصحية 

البيئة اآلمنة.
تحسن الجاهزية للمدرسة.	 
يزيد من الحفاظ على 	 

المكتسبات واإلنجاز في 
السنوات الالحقة.

دعم نماء األطفال من األسر 	 
الفقيرة.

خلق فرص عمل الئقة 	 
داخل سوق الرعاية 
والتعليم في مرحلة 

الطفولة المبكرة.
رفع المؤهالت المهنية 	 

للكادر، من خالل تدريبه 
على كيفية تعزيز التنمية 

الشاملة لألطفال.
يزيد من استقرار القوى 	 

العاملة المؤهلة من 
خالل توفير ظروف عمل 

الئقة وأجور معيشية 
مناسبة.

خلق فرص عمل مدفوعة 	 
األجر في اقتصاد الرعاية.

تحسين نتائج التنمية 	 
الشاملة لألطفال، 

وتحصيل تعليمي أفضل، 
ونتائج صحية ودخل 

أعلى عندما يصل الطفل 
لمرحلة البلوغ.

توفير تكاليف الرعاية 	 
الصحية من خالل التدخل 
المبكر والرعاية الوقائية.

ــة املبكــرة )الحضانــات( يف فلســطن، تتطلــب تبنــي العديــد مــن السياســات الفعالــة مــن الحكومــة  إن معالجــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع رعايــة الطفول
والجهــات األخــرى ذات العالقــة، ولذلــك ســعت هــذه الدراســة إىل تقديــم العديــد مــن السياســات والتوصيــات القابلــة للتطبيــق، التــي مــن املفــرتض أن تســتفيد 

منهــا منظمــة العمــل الدوليــة )OLI( ورشكاؤهــا يف القطــاع االجتاعــي، يف تصميــم منــوذج لرعايــة الطفولــة املبكــرة ذي جــودة عاليــة.

1.3 الدور الحكومي والسياسات واالستراتيجيات المطلوبة:

دعــم وتفعيــل دور وزارة التنميــة االجتاعيــة لتقــوم بدورهــا الكامــل والفعــال يف متابعــة الحضانــات املرخصــة مــن خــالل زيــادة الرقابــة واإلرشاف عــى 	 
ســر عمليــة رعايــة األطفــال يف الحضانــات، حســب املعايــر الوطنيــة.

تفعيل الدور الرقايب لوزارة العمل عى الحضانات للتأكد من تطبيقها لبنود قانون العمل.	 
تفعيــل مســألة الرقابــة والضبــط لحــر الحضانــات غــر املرخصــة والحضانــات املنزليــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتاعيــة والجهــات املختصــة، ولغايــة معرفــة إن 	 

كان باإلمــكان أن تصبــح حضانــة مرخصــة حســب كل حالــة إلعطائهــا الفرصــة الزمنيــة لتصويــب األوضــاع، أو اتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة الالزمــة بحقهــا.
إجــراء مســح شــامل لتحديــد الحضانــات غــر املرخصــة، ومطالبــة الحضانــات التــي تســتويف الــروط واملعايــر بتســوية أوضاعهــا، ويتــم إيقــاف الحضانــات 	 

املخالفــة لألنظمــة حســب اإلجــراءات القانونية.
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العمــل عــى تطبيــق وتنفيــذ الرنامــج الوطنــي لتقديــم خدمــات الرعايــة املبكــرة يف الحضانــات، حســب الخطــة التنفيذيــة للطفولــة املبكــرة )2024-2022( 	 
التــي تــم إعدادهــا بالراكــة مــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة، لتكــون املرجــع امللــزم لجميــع الحضانــات يف تجهيــز خطــط الرعايــة الرتبويــة 

ومتابعــة منــو وتطــور األطفــال يف الحضانــات.
وضــع وتنســيق األجنــدات اإلمنائيــة مبــا يتيــح توزيــع أفضــل للموازنــات لتوفــر االحتياجــات األساســية وخدمــات أكــر كفــاءة وفعاليــة واســتدامة حســب 	 

أولويــات تطويــر هــذا القطــاع.
زيــادة االســتثار يف قطــاع الطفولــة املبكــرة مــن خــالل إنشــاء حضانــات حكوميــة، تغطــي احتياجــات املوظفــن العموميــن مــن خدمــات رعايــة الطفولــة 	 

املبكــرة. ميكــن أن ميثــل هــذا منوذجــا للحضانــة املثاليــة التــي تقــدم خدمــات ذات جــودة عاليــة.  
أن تخصص الحكومة متويل إضايف لكادر العاملن، تطوير السياسات/املناهج الدراسية، وإدارة األداء، وأنظمة الرصد واملتابعة.	 
العمــل عــى تنفيــذ دراســة احتياجــات شــاملة عــى املســتوى الوطنــي للعامــالت يف الحضانــات، لتكــون األســاس لخطــة تنميــة وتطويــر قــدرات املربيــات 	 

مــن خــالل الــدورات املكثفــة وبرامــج التدريــب والتعليــم املســتمر.
التنســيق وحشــد التمويــل مــن القطــاع الخــاص لخدمــات تنميــة الطفولــة املبكــرة، مثــل العمــل عــى تســهيل االســتثار يف إنشــاء الحضانــات يف مــكان 	 

العمــل.
العمــل عــى تطويــر البنيــة التحتيــة يف الحضانــات املرخصــة مــن خــالل تجهيــز املرافــق وتحديثهــا، وتزويدهــا باألجهــزة واألدوات الالزمــة لضــان تقدميهــا 	 

خدمــات رعايــة بجــودة عاليــة، مــا يســاهم يف زيــادة إقبــال األهــايل وبنــاء الثقــة بينهــا وبــن املجتمــع. 
أن تضطلــع نقابــة أصحــاب الحضانــات بدورهــا الحقيقــي والفعــال بتقديــم الدعــم القانــوين للحضانــات غــر املرخصــة لغايــة التصويــب والحصــول عــى 	 

الرتاخيــص. 
تعزيز دور مؤسسات املجتمع املدين الخاصة برعاية الطفولة ألخذ دورها وتفعيله أيضا يف توعية املواطنن مبخاطر الحضانات غر املرخصة.	 
الضغط واملنارصة عى املستوى الوطني بحيث يتم العمل عى دمج الحضانات ضمن القطاع الحكومي تحت إطار وزارة التنمية االجتاعية. 	 

2.3 التدخالت على مستوى التشريعات والسياسات الناظمة لقطاع الطفولة المبكرة

ــات لتكــون ضمــن التصنيــف 	  ــة مــريب الحضان ــاد مهن ــاد وزارة العمــل باعت ــة للحصــول عــى اعت ــارصة بالتعــاون مــع املنظــات املحلي االضغــط واملن
ــي للمهــن. الوطن

توعية أصحاب الحضانات بأهمية تسجيل الحضانة، والذي سيعمل عى تطوير الخدمات يف الحضانة وبالتايل تحسن معدالت تسجيل األطفال فيها.	 
أن تقــوم الجهــات الحكوميــة املعنيــة بتســهيل إجــراءات التســجيل والرتخيــص، باإلضافــة إىل العمــل عــى تخفيــض الرســوم والرضائــب بعــد عمليــة تســجيل 	 

الحضانــة رســمياَ. مــع تقديــم حوافــز رضيبيــة خاصــة يف الســنوات األوىل لعمــر الحضانــة مــن أجــل تحفيــز أصحــاب الحضانــات غــر املرخصــة لتســجيلها 
لــدى الدوائــر الرســمية.

ــة 	  ــة العمــل يف حضان ــات عــى أهمي ــن يف الحضان ــة العامل ــات( عــى توعي ــة، وزارة العمــل، النقاب ــة االجتاعي ــة )وزارة التنمي أن تعمــل الجهــات املعني
ــن. ــات والعامل مســجلة لضــان رشوط العمــل املناســبة واملحافظــة عــى حقــوق املربي

رفــع أجــور العامــالت يف الحضانــات، وبالتــايل تحســن جــودة األداء والخدمــات التــي تقدمهــا الحضانــات مــن خــالل تفعيــل قانــون العمــل حــول حقــوق 	 
العاملــن والحــد األدىن مــن األجــور.

3.3 التدخالت الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات

تطوير البنية التحتية )املوامئة( يف الحضانات لتسهيل الوصول لألطفال أصحاب اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة إىل الحضانات.	 
املراجعــة الدوريــة واملتابعــة لتكــون الحضانــة مــكان آمــن للطفــل مــن خــالل تطويــر املرافــق واألجهــزة واملعــدات يف الحضانــات، خاصــة فيــا يتعلــق 	 

بأماكــن اللعــب واملســاحات الخــرضاء، مــع التأكــد أن الحضانــة يتوفــر فيهــا إجــراءات األمــن والســالمة لألطفــال خــالل فــرتة وجودهــم يف الحضانــة.
ــة، وذلــك مــن خــالل دمــج وســائل 	  ــاء وجودهــم يف الحضان تحســن وســائل وطــرق التواصــل بــن الحضانــة واألهــايل لتســهيل متابعتهــم ألطفالهــم أثن

االتصــال واملتابعــة الحديثــة بشــكل مبــارش أو عــن بعــد.
ــة أو 	  ــادة عــدد االجتاعــات الفردي ــاء عالقــات معهــم، وزي ــات باملهــارات واملارســات الالزمــة للتواصــل الفعــال مــع األهــايل وبن ــر قــدرات املربي تطوي

الجاعيــة مــع األهــايل ملناقشــة ووضــع خطــط مشــرتكة لدعــم الطفــل وتعزيــز منــوه وتطــوره.
تنفيــذ حملــة توعيــة وطنيــة شــاملة لرفــع وعــي األهــايل حــول أهميــة مرحلــة الطفولــة املبكــرة كمرحلــة فاصلــة يف حيــاة الطفــل، وحــث األهــايل عــى 	 

التحــاق أطفالهــم بالحضانــة، وآال يقتــر اهتــام األهــل عــى مرحلــة الحضانــة.
رضورة بنــاء وعــي مجتمعــي شــامل حــول موضــوع الحضانــات املرخصــة واملســجلة رســميا، بحيــث يتــم الرتكيــز عــى توعيــة األهــل أن الحضانــة املرخصــة 	 

مــكان آمــن تتوافــر فيــه جميــع متطلبــات الطفــل مــن تنميــة وتطويــر، باإلضافــة إىل إجــراءات الصحــة واألمــن والســالمة مــع التدابــر الالزمــة لحايــة 
الطفــل يف الحضانــة.
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4.3 ما هو المطلوب لتطوير قدرات ومهارات المربيات؟

تدريــب املربيــات وجميــع العاملــن يف الحضانــات ومراكــز رعايــة الطفولــة، ليكــون لديهــم املعرفــة والخــرة العمليــة يف مجــال رعايــة الطفولــة وتنميــة 	 
األطفــال، إضافــة إىل تنميــة قــدرات املربيــات يف التعامــل مــع ودمــج األطفــال أصحــاب اإلعاقــة.

العمــل عــى تطويــر منهــاج وخطــط عمــل موحــدة يف الحضانــات، يركــزان عــى التطــور والنمــو املعــريف والعاطفــي واالجتاعــي واإلبداعــي لــدى األطفــال، 	 
بحيــث يتــم العمــل عليهــا وااللتــزام بهــا مــن الحضانــات عــى املســتوى الوطنــي كافــة.

التأكــد مــن تدريــب املربيــات والعاملــن يف الحضانــات عــى املهــارات الالزمــة لتحديــد األطفــال املعرضــن للخطــر، وتوفــر فــرص تعليميــة لألطفــال ذوي 	 
اإلعاقــة، أو مــن يعانــون مــن صعوبــات ومشــاكل نفســية أو وظيفيــة.

العمــل عــى أن تشــمل جميــع برامــج الحضانــات دوراً صحيــاً، مــن خــالل دمــج تدابــر للفحــص والتشــخيص املبكــر لتحديــد أي صعوبــات وظيفيــة لــدى 	 
األطفــال، وعمــل التحويــالت الالزمــة للمتابعــة.

5.3 تبني سياسات خاصة بتشجيع االستثمار في قطاع الطفولة المبكرة

تحديــث ومواءمــة االســرتاتيجية الوطنيــة الحاليــة للســلطة الفلســطينية لتدخــالت تنميــة الطفولــة املبكــرة، ورضورة التنســيق بــن مختلــف القطاعــات 	 
ــة يف مجــال األمومــة  ــروا، والجهــات املانحــة الفاعل ــن )اليونيســيف، األون ــة( واملمول ــة التحتي ــة، اإلنشــاءات والبني ــة االجتاعي ــم، التنمي )الصحــة، التعلي
والطفولــة املبكــرة( عنــد وضــع خطــة تنفيذيــة لتطويــر قطــاع تنميــة الطفولــة املبكــرة، تهــدف بشــكل خــاص لتنفيــذ إجــراءات متعــددة ميكنهــا تحســن 
واقــع الحضانــات. وأن يتــم توســيع نطــاق تغطيــة برنامــج عمــل تنميــة الطفولــة املبكــرة الخــاص بالســلطة الفلســطينية، مــن خــالل التنســيق، ووضــع 

اإلســرتاتيجيات، وتحديــد التدابــر وأولويــات التدخــل االســرتاتيجية الوطنيــة يف تنميــة الطفولــة املبكــرة، مــن خــالل:
تطويــر وثيقــة إســرتاتيجية شــاملة لتأســيس تدخــالت تنميــة الطفولــة املبكــرة ودمجهــا مــع القطاعــات االقتصاديــة واالجتاعيــة للحكومــة وأصحــاب ـ 

املصلحــة واملمولــن.
إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخمس سنوات القادمة تحدد أنشطة قطاعية متكاملة وشاملة يف مجال الطفولة املبكرة. ـ 
تنسيق الجهود بن الوزارات املعنية وتحديد املسئوليات بشكل واضح حول تطوير قطاع الرعاية املبكرة عى املستوى الوطني.ـ 
ــث أن ـ  ــات التدخــل، حي ــة، والصحــة( حــول أولوي ــالث )وزارة العمــل، الشــؤون االجتاعي ــة الث ــوزارات املعني ــن ال ــع التدخــالت ب التنســيق يف توزي

الرتكيــز كان خــالل الســنوات املاضيــة )2018-2022( عــى مشــاريع صحيــة وتوفــر امليــاه الصالحــة التــي تخــدم الطفولــة، بــدون الرتكيــز عــى تنميــة 
وتطويــر قطــاع الحضانــات. 

التنســيق بــن القطــاع العــام، واملنظــات غــر الحكوميــة املحليــة والدوليــة، والــركاء يف القطــاع الخــاص، حــول تقديــم الخدمــات حتــى تتمكــن الحكومــة 	 
الفلســطينية، والقطــاع الخــاص مــن متويــل االحتياجــات الحاليــة بالكامــل، عــر قطاعــات عــدة، مــع تخصيــص املســاعدات لتمويــل اســتثارات الطفولــة 

املبكــرة التــي ســتحقق عائــداً اقتصاديــاً أكــر عــى االســتثار، وتحســن النتائــج االجتاعيــة، وتطويــر هــذا القطــاع عــى املديــن القصــر والطويــل.
تخصيــص التمويــل إلنشــاء حضانــات منوذجيــة وفــق املواصفــات واملقاييــس املحليــة واإلقليميــة، تشــمل البنيــة التحتيــة، واملرافــق، وآليــات وخطــط العمــل 	 

حســب االحتياجــات النائيــة والتطويريــة لألطفــال، وتوفــر طواقــم مــن العاملــن املؤهلــن ذوي الكفــاءة العاليــة للعمــل يف الحضانــة.
دعم الحضانات مبشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية لها، لتحسن جودة الخدمات يف الحضانات.	 
ــات والعاملــن فيهــا، ويســاهم، بشــكل فاعــل، يف 	  ــل الحضان ــه، وميث ــاً ب ــاً معرتف ــة أو االتحــاد كيان ــة حتــى تكــون النقاب ضغــط ومنــارصة الجهــات املعني

ــات. ــن يف الحضان ــات والعامل ــاع عــن حقــوق املربي تحســن رشوط العمــل والدف
ــات ولألهــل عــى الســواء، وإلحــاق أطفالهــم 	  ــكل مــن أصحــاب الحضان ــات بشــكل منصــف ل ميكــن الوصــول إىل تحســن تكلفــة الخدمــات يف الحضان

بحضانــات ذات جــودة عاليــة مــن خــالل عقــد ورش عمــل توعويــة لألهــايل ولقــاءات مجتمعيــة مــع أصحــاب االختصــاص حــول أهميــة التعــاون املشــرتك 
واملســؤولية املجتمعيــة لتحســن هــذا القطــاع.


