معالجة المسائل المتعلقة
برعاية الطفل

الجدوى من تقديم خدمات
رعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل

ملخص واف

مؤسسة
التمويل الدولية
الدوىل
مجموعة البنك


تهيئة االسواق لخلق الفرص

نبذة حول الملخص الواف
يعــود هــذا الملخــص الــواف لتقريــر العــام  2017ضمــن إطــار مبــادرة مؤسســة التمويــل الدوليــة تحــت عنــوان "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل" ،بقيــادة وحــدة النــوع
االجتماعــي التابعــة للمؤسســة .يشــكل التقريــر ،والــذي يحمــل عنــوان "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفل:الجــدوى مــن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل
صاحــب العمــل" ،دليــال ً ª
الــرسكات وهــو يرتكــز عــىل  10حــاالت دراســية معمقــة £
تسرىشــد بــه £
لــرسكات حــول العالــم تقــوم بتقديــم خيــارات متنوعــة لرعايــة
·
الطفــل لعمالهــا ،مــع إبــراز كيــف أن االســتثمارات ¶ىڡ مجــال رعايــة الطفــل تعمــل عــىل تعزيــز المحصلــة النهائيــة .كمــا يناقــش التقريــر كيــف أن باســتطاعة الـ £ـرسكات تحليــل القــوى
العاملــة لديهــا بغــرض تحديــد نــوع دعــم رعايــة الطفــل الــذي بإمــكان هــذه الـ £ـرسكات تقديمــه إىل عمالهــا -ابتــدا ًء مــن توفـ ¶ـرى رعايــة الطفــل · ¶ىڡ مــكان العمــل وصــوال ً إىل تقديــم الدعــم
الماىل -بما يتناسب بشكل أمثل مع احتياجاتهم .يرجى زيارة الموقع · ª Æ
وىى · · www.ifc.org/tacklingchildcare
لترىيل التقرير الكامل.
االلكرى ¶
¶

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

ـدوىل ،أكـ Éـرى مؤسســة إنمائيــة عالميــة تركــز بصــورة حرصيــة عــىل دعــم وتنميــة القطــاع الخــاص · ¶ىڡ البلــدان الناميــة .نعمــل
تعــد مؤسســة التمويــل الدوليــة ،عضــو مجموعــة البنــك الـ ¶
·
·
مــع £
أكــرى مــن £ 2,000
وخرىاتنــا الفنيــة ،ونفوذنــا مــن أجــل إيجــاد أســواق وفــرص ¶ىڡ أصعــب بقــاع العالــم¶ .ىڡ الســنة
مــرسوع تجــاري حــول العالــم ،باســتخدام رأس مالنــاÉ ،
ـىك عــىل شــكل تمويــل طويــل المــدى للــدول الناميــة ،ممــا ســيعزز مــن قــدرة القطــاع الخــاص عــىل المســاهمة · ¶ىڡ إنهــاء
الماليــة  ،2017قامــت المؤسســة بتقديــم  19.3مليــار دوالر أمريـ ¶
·
ª
ª
وىى .www.ifc.org
الفقر وتعزيز الرخاء
المشرىك .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع Æ
االلكرى ¶

ملحوظة حول حقوق الطبع وإخالء الطرف
مؤسسة التمويل الدولية ©  .2017جميع حقوق الطبع محفوظة.
2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20433
ª
انرىنت www.ifc.org
المــادة العلميــة الــواردة · ¶ىڡ هــذا العمــل محميــة بموجــب حقــوق الطبــع .ويعتـ Éـرى أي نســخ و/أو نقــل لــكل أو أجــزاء مــن هــذا العمــل انتهــاكاً للقانــون المطبــق · ¶ىڡ هــذا الشــأن .تشــجع
مؤسســة التمويــل الدوليــة عــىل نـ £ـرس هــذا العمــل وتمنــح ·ىڡ العــادة االذن بنســخ أجــزاء مــن العمــل دون تأخــرى ،وعندمــا يكــون النســخ Ö
لالغــراض التعليميــة وغـ ¶ـرى التجاريــة ،دون
Æ
¶
¶
واالشعارات بحسب ما نراه مناسباً.
مقابل ،مع مراعاة التنسيبات Æ

إن المقصــود هنــا هــو اســتخدام محتويــات هــذا العمــل Öالغــراض المعلومــات العامــة فقــط وهــي ال تمثــل رأي ـاً قانوني ـاً ،أو ضمانــات ،أو مشــور ًة اســتثماريةً  ،حيــال مالئمــة أي
اســتثمار ،أو اســتدراج أي نــوع منهــا .وقــد يكــون لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة اســتثمار · ¶ىڡ ،أو تقــدم مشــورة أو خدمــات إىل ،أو لديهــا مصلحــة ماليــة · ¶ىڡ£ ،رسكات أو أطــراف معينــة
)بما · ¶ىڡ ذلك تلك المذكورة · ¶ىڡ هذا العمل(.
ينبغي توجيه أية استفسارات أخرى حول الحقوق ª
والرىاخيص ،بما · ¶ىڡ ذلك حقوق المؤسسات التابعة ،إىل:
IFC Communications, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433
Ö
·
·
ـدوىل .تعــود ملكيــة
مؤسســة التمويــل الدوليــة هــي منظمــة دوليــة تأسســت بموجــب اتفاقيــة تأســيس بـ ¶ـںى الــدول االعضــاء ¶ىڡ المؤسســة ،وهــي إحــدى أعضــاء مجموعــة البنــك الـ ¶
Ö
جميــع Ö
االســماء ،والشــعارات ،والعالمــات التجاريــة إىل مؤسســة التمويــل الدوليــة وال يجــوز لــك اســتخدام أي مــن هــذه المــواد الي غــرض كان دون الحصــول عــىل الموافقــة
الخطيــة الرصيحــة مــن جانــب مؤسســة التمويــل الدوليــة .فض ـال ً عــن ذلــك ،يعــد مصطلحــي ” “International Finance Corporationو ” “IFCعالمــات تجاريــة مســجلة لمؤسســة
الدوىل.
التمويل الدولية وهي محمية بموجب القانون
¶
أيلول/سبتمر 2017

صور الغالف من أعىل اليسار :دومينيك ¶ ·
شافرى /مؤسسة التمويل الدولية؛ دائرة مايندتري؛
شافرى/مؤسسة التمويل الدولية؛ ª
دومينيك ¶ ·
الدوىل
البنك
ديركاش/
و
دميرى
¶

ال تضمــن مؤسســة التمويــل الدوليــة دقــة ،أو موثوقيــة ،أو اكتمــال المحتــوى الــوارد ·ىڡ هــذا العمــل ،أو االســتنتاجات أو Ö
االحــكام الموصوفــة هنــا ،وال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن حذف
¶
االخطــاء الطباعيــة Ö
أو أخطــاء )بمــا ·ىڡ ذلــك ،عــىل ســبيل المثــال ال للحــرصÖ ،
واالخطــاء الفنيــة( ·ىڡ المحتــوى مــن أي نــوع أو االعتمــاد عليهــا .وال تعـ ·ـىى الحــدودÖ ،
وااللــوان ،والمســميات،
¶
¶
¶
والمعلومــات Ö
االخــرى المبنيــة عــىل أي خريطــة ·ىڡ هــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب مجموعــة البنــك الــدوىل بشــأن الوضــع القانـ ·
ـوىى Öالي إقليــم أو تأييــد أو قبــول لهــذه الحــدود .ال
¶
¶
¶
المعرى عنها ·ىڡ هذا العمل ·
ª
¶·
الىى يمثلونها.
التنفيذيںى لمجموعة البنك
بالرصورة وجهات نظر المدراء
تعكس النتائج،
والتفسرىات ،واالستنتاجات É
¶
¶
¶
الدوىل أو الحكومات ¶

المقدمة
£
والعرسيــن دون
ليــس بإمــكان أي دولــة ،أو مجتمــع ،أو اقتصــاد تحقيــق إمكاناتــه أو مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي
وجــود مشــاركة كاملــة ومنصفــة للنســاء والرجــال ،الفتيــات Ö
واالوالد -وهــي حقيقــة تنعكــس · ¶ىڡ أهــداف التنميــة
المســتدامة .ويعــد توفــر رعايــة للطفــل موثوقــة وبأســعار معقولــة وذات نوعيــة جيــدة £رسطــاً أساســياً Æالحــراز
·
وىڡ العديــد مــن أجــزاء العالــم ،يواجــه الوالديــن العاملـ ¶ ·
ـںى جملــةً مــن التحديات
التقــدم عــىل هــذا الصعيــد .إال أنــه¶ ،
·ىڡ ســبيل الوصــول إىل رعايــة طفــل مناســبة .وال تؤثــر قلــة الوصــول لرعايــة Ö
االطفــال عــىل تنميــة الطفولــة المبكــرة
¶
·
ª
ً
الىى تعتمد عىل اكتساب وإدامة قوة عاملة ماهرة.
فحسب ،بل وترص أيضا المشاريع التجارية واالقتصادات ¶
االنــاث · ¶ىڡ القــوى العاملــة ،حيــث
كمــا يســاهم االفتقــار إىل رعايــة طفــل كافيــة إىل انخفــاض معــدالت مشــاركة Æ
Ö
·
ـىص النســاء عــىل المســتوى العالمــي  3ســاعات أكـ £ـرى مــن الرعايــة غـ ¶ـرى مدفوعــة االجــر مقارنــةً بالرجــال .رغــم ذلــك ،ال تعد رعايــة الطفل مســألةً تخص النســاء فحســب .إذ يحتــاج جميع
تمـ ¶
ê
االبــاء العاملــون ،مــن الرجــال والنســاء عــىل حــد ســواء¶ · ،ىڡ العــادة إىل خيــارات حــول رعايــة الطفــل مــن أجــل االحتفــاظ بوظائفهــم الحاليــة أو الحصــول عــىل وظائــف جديــدة ،وبمــا
يعود بالفائدة عىل المجتمعات ،والمشاريع التجارية ،واالقتصادات.
·
£
ـاىس · ¶ىڡ معالجــة التحدي العالمــي بخصوص
Æ
باالضافــة إىل الحكومــات ،يتمتــع القطــاع الخــاص ،والــذي يوفــر نحــو  %90مــن الوظائــف ¶ىڡ الــدول الناميــة ،بموقــع جيــد للعــب دور رسيك أسـ ¶
·
·
رعايــة الطفــل .رغــم ذلــك ،ال يتفهــم أصحــاب العمــل عــىل الــدوام قضيــة الجــدوى مــن القيــام باســتثمارات ¶ىڡ مجــال رعايــة الطفــل وينظــرون ¶ىڡ الغالــب إىل هــذه القضيــة مــن منظــور
االلـ · ª
ـرىام أو المســؤولية االجتماعيــة للـ £ـرسكات .وحـ ªـىى عندمــا تكــون الـ £ـرسكات مقتنعــةً بجــدوى تقديــم رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل ،قــد تواجــه صعوبــات · ¶ىڡ تحديــد
ما هو Ö
االفضل لكل من £
الرسكة والعامل ،وما هو السبيل لتحقيق ذلك.
يلقــي هــذا التقريــر" ،معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل  :الجــدوى مــن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل" ،الضــوء عــىل نهــج مبتكــرة قامــت
£رسكات مــن مختلــف القطاعــات Ö
واالقاليــم باتباعهــا بغــرض تلبيــة احتياجــات العمــال · ¶ىڡ مجــال رعايــة الطفــل بصــورة أفضــل .ومــن خــالل اســتعراض  10حــاالت دراســية ،يظهــر
التقريــر أن باســتطاعة الـ £ـرسكات االختيــار مــن سلســلة مــن خيــارات رعايــة الطفــل ،ابتــدا ًء مــن دور الحضانــات · ¶ىڡ مواقــع العمــل وصــوال ً إىل الـ £ـرساكات مــع الحكومــات ومقدمــي خدمــات
رعايــة الطفــل عــىل المســتوى المحــىل .وكنتيجــة لذلــك ،تســتطيع الـ £ـرسكات اجتــذاب العمــال أصحــاب الكفــاءة واالحتفــاظ بهــم -ممــا يســاعد ·ىڡ تعزيــز إنتاجيــة العمــال وتحسـ ¶ ·
ـںى
¶
¶
المحصلة النهائية.
·
ª
ª
£
ـىى تناســبها .كمــا أن ذلــك يشــكل دعــو ًة التخــاذ إجــراء
يتمثــل هدفنــا ¶ىڡ أن يصــل هــذا Æ
ـىى بإمكانهــا التعلــم مــن تجــارب رسكائنــا وتكــرار الحلــول الـ ¶
االصــدار إىل مئــات المشــاريع التجاريــة الـ ¶
عمــىل ،مــن أجــل تشــجيع كافــة أصحــاب الشــأن عــىل االســتثمار ·ىڡ رعايــة الطفــل ودعــم البنيــة التحتيــة ·
الرصوريــة ¶ىك يتمكــن مقدمــو خدمــات رعايــة الطفــل رفيعــة المســتوى مــن التوســع
¶
¶
ª
·
وتلبية الطلب المرىايد عىل خدمات رعاية الطفل.
ª
£
ـىى شــاركت · ¶ىڡ مبــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل بقيــادة المؤسســة ،وقدمــت بشــكل ســخي
بالنيابــة عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة ،أتقــدم بالشــكر إىل الــرسكات الـ ¶
البيانــات والممارســات الفضــىل · ¶ىڡ الحــاالت الدراســية .ونحــن نــدرك بــأن توثيــق الجــدوى لخدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يعــد أحــد جوانــب معالجــة
التحدي العالمي · ¶ىڡ مجال رعاية الطفل .ونستطيع معاً فعل المزيد.

ملرىمــون بتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل تطبيــق المعرفــة الـ ªـىى اكتســبناها مــع عمالئنــا ·ىڡ القطــاع الخــاص وتمتـ ¶ ·
·ىڡ مؤسســة التمويــل الدوليــة ،فإننــا · ª
ـںى £رساكاتنــا مــع القطــاع العــام،
¶
¶
¶
ـںى لــدى مجموعــة البنــك الــدوىل ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة الـ ªـىى تركــز عــىل اســتحداث Ö
ـںى الجنسـ ¶ ·
ـںى ·ىڡ اسـ ªـرىاتيجية المســاواة بـ ¶ ·
كمــا هــو مبـ ¶ ·
االســواق ،وبالتحديــد · ¶ىڡ الــدول الهشــة
¶
¶
¶
·
·
والمتأثــرة · ·
£
ـدىى ،ســنكون قادريــن عــىل دعــم وصــول الوالديــن بشــكل
بالرىاعــات ومتدنيــة الدخــل .وفقــط مــن خــالل الــرساكات مــع القطاعـ ¶ـںى العــام والخــاص Æ
باالضافــة إىل المجتمــع المـ ¶
أفضل إىل خدمات رعاية طفل موثوقة وبأسعار مناسبة وذات نوعية جيدة .وسيحقق هذا النجاح انتصاراً ثالثياً للجميع :العمال وأبنائهم ،والمشاريع التجارية ،واالقتصادات.

نينا ستويكوفتش
£
نائب الرئيس -التمويل والرساكات المختلطة
مؤسسة التمويل الدولية

1

صورة فوتوغرافية :دومينيك ¶ ·
شافرى /مؤسسة التمويل الدولية

2

الملخص الواف
الحالة التنموية لرعاية
الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل
يعــد واحــد مــن كل عـ £ـرسة أشــخاص مــن ســكان العالــم تقريبـاً ،أي  679مليــون نســمة ،هــم

الــدوىل ،يــدرك راســمو السياســات أهميــة القــدرة عــىل الوصــول إىل
عــىل الصعيــد
¶

ª
¶·
خدمــات رعايــة الطفــل عــىل صعيــدي االقتصــاد والمســاواة ¶ ·
وحــىى
الجنســںى.
بــںى
تاريخــه ،قامــت  192دولــة بالتوقيــع عــىل وثيقــة Ö
االهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة،

أطفــال تقــل أعمارهــم عــن خمســة أعــوام .ومــن أجــل االزدهــار والتطــور ،يحتــاج هــؤالء
Ö
Ö
·
وىڡ العديــد مــن أجــزاء العالــم،
االطفــال وإخوانهــم االكـ Éـرى ســناً إىل الرعايــة .رغــم ذلــك¶ ،

ª
والىى تتضمن المستهدف التاىل" ،بحلول العام  ،2030ضمان أن تتاح لجميع البنات ¶ ·
والبنںى
¶
¶
فــرص الحصــول عــىل نوعيــة جيــدة مــن النمــاء والرعايــة · ¶ىڡ مرحلــة الطفولــة المبكــرة
· Ö
Ö
االبتــداىى ª
وىڡ دول مثــل
حــىى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم
والتعليــم قبــل
¶
¶
االبتــداىى"¶ .
واالردن ،وتركيــا ،تتطلــب Ö
الرىازيــل ،وتشــيىل ،واالكــوادور ،والهنــد ،واليابــانÖ ،
االنظمــة
Æ
É
¶
واللوائــح قيــام أصحــاب العمــل بتوفـ ¶ـرى أو دعــم خدمــات رعايــة الطفــل .وحـ ªـىى عندمــا ال

ال تــزال خدمــات رعايــة الطفــل شــحيحةً  .وعــىل الصعيــد العالمــي ،فــإن مــا يزيــد بقليــل عــن
نصــف Ö
االطفــال دون ســن الخامســة يســتفيدون مــن خدمــات رياض االطفــال .وتعــد خدمات
رعايــة الطفــل النظاميــة · ¶ىڡ الغالــب ليســت · ¶ىڡ متنــاول العمــال من أصحــاب الدخــول المتدنية
والمتوســطة .وبالنســبة للقادريــن عــىل تحمــل تكاليــف تلــك الخدمــات ،تعــد الخيــارات
المتاحــة · ¶ىڡ الغالــب محــدود ًة وال تتــالءم مــع ســاعات العمــل بــدوام كامــل .ويوجــد افتقــار
عىل وجه التحديد للوصول إىل الرعاية بالنسبة Ö
لالطفال دون سن الثالثة.

االلــرىام Ö
·ª
باالنظمــة ،يقــوم العديــد مــن أصحــاب العمــل
يتــم توجيــه ذلــك بدافــع
بتقديــم الدعــم لخدمــات رعايــة الطفــل كجــزء مــن اسـ ªـرىاتيجيهم العامــة لمســتحقات

بالنســبة Öالصحــاب العمــل ،يمكــن أن ªيرىجــم االفتقــار إىل خدمــات رعايــة طفل تتســم بنوعية

العمــال بقصــد تحقيــق محصلــة أعمــال أفضــل .رغــم ذلــك ،ال يــزال هنالــك الكثـ ¶ـرى الــذي

جيــدة وبأســعار مناســبة بالنســبة للعمــال إىل معــدالت مرتفعــة من تــرسب العمالــة والتغيب
·
ـدىى Æاالنتاجيــة ،وصعوبــة اســتقطاب عمــال مهــرة .ويعــود الســبب · ¶ىڡ ذلــك إىل
عــن العمــل ،وتـ ¶
أن عــدم توفــر أو عــدم القــدرة عــىل الحصــول عــىل الرعايــة بســبب Ö
االســعار يؤثــر عــىل

ـںى القطاعـ ¶ ·
يمكــن القيــام بــه عـ Éـرى الـ £ـرساكات والتعــاون بـ ¶ ·
ـںى العــام والخــاص ومنظمــات
·
المدىى.
المجتمع
¶
·
ـدوىل وتعــد أكـ Éـرى
بالنســبة لمؤسســة التمويــل الدوليــة ،وهــي عضــو ¶ىڡ مجموعــة البنــك الـ ¶
مؤسســة تنمويــة · ¶ىڡ العالــم تركــز بشــكل حــرصي عــىل القطــاع الخــاص · ¶ىڡ الــدول الناميــة،
ـںى الجنسـ ¶ ·
ـںى الوصــول إىل خدمــات رعايــة الطفــل مــع تعزيــز التنــوع بـ ¶ ·
ªيرىافــق تحسـ ¶ ·
ـںى · ¶ىڡ
مــكان العمــل ومســاعدة أوليــاء Ö
االمــور عــىل الدخــول إىل القــوى العاملــة والـ ªـرى ¶ ªىڡ فيهــا،
ـںى الـ £ـرسكات مــن تعزيــز محصلتهــا النهائيــة .ويعتـ Éـرى تركـ ¶ ·
مــع العمــل عــىل تمكـ ¶ ·
ـرى المؤسســة

خيــارات الوالديــن حيــال نــوع العمــل الــذي يؤدونــه ،ســواء مــن حيــث البقــاء ·ىڡ المـ · ·
ـرىل،
¶

·
·
ـىى الفجــوات
أو كيفيــة الجمــع بـ ¶ـںى العمــل وتقديــم الرعايــة .وبالنســبة للعائــالت ،قــد تعـ ¶
·ىڡ الوصول إىل خدمات رعاية جيدة ساعات عمل أقل أجراً ودخول أرسية ·
أدىى.
¶
ـوىل مســؤولية رعايــة الطفــل تزيــد عنــد النســاء مقارنــةً بالرجــال ،يعــد
وكــون احتماليــة تـ ¶
االفتقــار إىل خدمــات رعايــة الطفــل عائقـاً رئيســياً أمــام المشــاركة الكاملــة والمتســاوية للمرأة
· ¶ىڡ العمــل بأجــر .فبحســب منظمــة العمــل الدوليــة ،وعــىل الصعيــد العالمــي ،يناهــز معــدل
مشــاركة المــرأة · ¶ىڡ القــوى العاملــة بقليــل  ،%49أي بنحــو  27نقطــة مئويــة أقــل
مــن المعــدل لــدى الرجــال .وقــد أشــارت تقديرات دراســة أعدهــا معهــد ماكـ · ·
ـرىي العالمي إىل

عــىل إزالــة العوائــق ،مثــل االفتقــار إىل خدمــات رعايــة الطفــل ،أمــام وصــول النســاء
)والرجــال( إىل المزيــد مــن الوظائــف Ö
االفضــل جــز ًء مــن اسـ ªـرىاتيجية النــوع االجتماعــي
ª
الــىى تركــز عــىل
لــدى مجموعــة البنــك
¶
الــدوىل ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة ¶
اســتحداث Ö
·
االســواق ،وبالتحديــد ىڡ الــدول الهشــة والمتأثــرة · ·
بالرىاعــات ومتدنيــة الدخــل.
¶
·
ª
ـىى يعتـ Éـرى فيهــا دعــم رعايــة الطفــل مــن قبــل صاحــب العمــل أمــراً إلزاميـاً،
¶
وىڡ الــدول الـ ¶

ـںى الجنسـ ¶ ·
أن ســد الفجــوات بـ ¶ ·
ـںى عــىل صعيــد المشــاركة االقتصاديــة ســيعمل عــىل زيــادة
ـاىل العالمــي بمقــدار  %26بحلــول العــام  ،2025وهــو مــا ســيضيف
ـىل Æاالجمـ ¶
الناتــج المحـ ¶
 12مليــار دوالر أمريــىك إىل االقتصــاد العالمــي .وتشــرى Ö
االدلــة مــن دول منطقــة البحــر
¶
¶

تعمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة مــع عمالئهــا عــىل تدعيــم الجــدوى ومســاعدتهم عــىل
تطبيــق أكـ £ـرى مــن المطلــوب وتنفيــذ اسـ ªـرىاتيجيات رعايــة طفــل تتــالءم بصــورة مثاليــة مــع
Ö
·
يفىص إىل تحقيق نتائح أنشطة أعمال أفضل.
احتياجات أنشطة االعمال لديهم ،مما ¶

الكاريــىى ،وأمريــكا الالتينيــة ،ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إىل أن الوصــول إىل
¶É
ـاىى عــىل معــدالت تشــغيل النســاء
خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة قــد يكــون لــه أثــر إيجـ ¶ É
وعدد ساعات عملهن.

3

من :الحاالت الدراسية 
العرسة حول معالجة المسائل المتعلقة برعاية الطفل

يشـ ¶ـرى هــذا التقريــر إىل أن رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يمكــن أن تعــود بمنافــع كبـ ¶ـرىة Öالصحــاب العمــل · ¶ىڡ الســياقات الوطنيــة والتنظيميــة والقطاعيــة.
ومــن أجــل تدعيــم الجــدوى ،يرتكــز التقريــر عــىل  10حــاالت دراســية Öالصحــاب عمــل يقدمــون منافــع تتعلــق برعايــة الطفــل للعمــال بطــرق مختلفــة .وتتواجــد
هــذه الـ £ـرسكات · ¶ىڡ أجــزاء مختلفــة مــن العالــم -ســبعة منهــا · ¶ىڡ اقتصــادات ناشــئة ،وثالثــة · ¶ىڡ اقتصــادات متقدمــة -وهــي تمثــل مزيجـاً مــن الســياقات التنظيميــة والقطاعــات،
الرسكات £
بعضها تسيطر عليه القوى العاملة النسائية وأخرى · ¶ىڡ قطاعات تعد فيها النساء أقليةً · ¶ىڡ القوى العاملة .وهذا £
العرسة هي:
•

آفريفريش ،أنشطة زراعية ،جنوب أفريقيا
Ö
آكامي ،تكنولوجيا المعلومات ،الواليات المتحدة االمريكية

•

بورسان ،صناعات ثقيلة ،تركيا

•

£
طوكيو-متسوبيىس يو أف جاي ،المحدود ،خدمات مالية ،اليابان
بنك
¶

•

•

مارتور£ ،رسكة تصنيع مكونات المركبات ،تركيا
االلبسةÖ ،
الصاىڡ-مادبا ،تصنيع Ö
¤
االردن
ماس كريدا


•

مايندتري ،تكنولوجيا المعلومات ،الهند

•

الرىازيل
باندوراتا ألمينتوس المحدودة )بودوكو( ،صناعات غذائيةÉ ،

•

سفاريكوم ،االتصاالت ،كينيا

•

شون كلينك ،الرعاية الصحية ،ألمانيا

•

·
ـىى لمـ £ـرسوع معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل ،ورغبتهــا
يعكــس اختيــار الـ £ـرسكات شــبكة مؤسســة التمويــل الدوليــة ،وتوفــر £رسكات للمشــاركة ضمــن Æ
االطــار الزمـ ¶
مؤرسات Ö
· ¶ىڡ التشارك · ¶ىڡ البيانات لتقييم أثر دعم رعاية الطفل عىل £
االداء الرئيسية لديها ولعكس الدروس المستفادة.
¶·
يعــد بنــك طوكيو-متسـ 
ـتثماريںى لدى مؤسســة التمويل
ـوبيىس يــو أف جــاي ،المحــدود ،رسكة مارتــور ،رسكة باندوراتــا ألمينتوس المحــدودة )بودوكو( مــن العمالء االسـ

·
¶·
ـتثماريںى لــدى المؤسســة( مشــاركة · ¶ىڡ برنامــج منظمــة العمــل
الصاىڡ-مادبــا )مصنــع £لرسكــة مــاس القابضــة وهــي مــن العمــالء االسـ
الدوليــة ،بينمــا تعــد £رسكــة مــاس كريــدا
¶

الدوىل/مؤسسة التمويل الدولية "العمل االفضل" ·ىڡ Ö
االردن.
¶
¶

ويم َكــن بورســان · ¶ىڡ تركيــا مــن العمــل نحــو بنــاء قــوة عاملــة متنوعة من
الجنسـ ¶ ·
ـںى · ¶ىڡ قطــاع الصناعــات الثقيلــة والــذي يســيطر عليــه الرجــال · ¶ىڡ
الغالــب ،ويســمح لـ £ـرسكات مثــل شــون كلينــك نيوســتادت · ¶ىڡ ألمانيــا

لماذا :الجدوى من الرعاية المدعومة من قبل
صاحب العمل

باالضافة إىل حاالت دراســية مكملة حول £ 14رسكة
بنا ًء عىل  10دراســات معمقةÆ ،
Ö
ª
ـىى يمكــن أن
ومنظمــة ومراجعــة للبحــوث االكاديميــة ،يـ Éـرىز التقريــر المنافــع الـ ¶
تحقــق لصاحــب العمــل مــن دعمــه لرعايــة الطفــل عـ Éـرى تحسـ ¶ ·
ـںى االســتقطاب،
واالبقاء ،واالنتاجية ،والتنوع ،والوصول إىل Ö
االسواق:
Æ
Æ
•

باســتقطاب عمال لتنفيذ عملياتها عىل مدار الســاعة ،ويساعد ماس كريدا
¤
الصاىڡ-مادبــا ومارتور عىل اســتقطاب نســاء · ¶ىڡ مواقع ليــس من المعتاد

فيها Ö
لالمهات الدخول إىل العمل النظامي.
االبقــاء عــىل المشــاريع التجاريــة :يمكــن أن يــؤدي توفـ ¶ـرى
• منافــع ¶
·
خدمــات رعايــة الطفــل إىل انخفــاض كبـ ¶ـرى ¶ىڡ معــدل دوران العمالــة.
ويعــد اســتبدال عامــل متمــرس ،حـ ªـىى وإن كان غـ ¶ـرى ماهــر ،أمــراً مكلفـاً.
لالنسجة( ·ىڡ فييتنام أن Ö
انرىبرايز )منتج Ö
وتشرى تقديرات نالت ¸
االمر يكلف
¶
¶
 %85من الراتب السنوي للعامل من أجل استبدال ذلك العامل.

منافــع االســتقطاب عــىل المشــاريع التجاريــة :يمكــن لتوفـ ¶ـرى دعــم

رعايــة الطفــل أن يحســن مــن نوعيــة مقدمــي طلبــات العمــل ورسعــة
شــغل الوظائــف الشــاغرة .حيــث يســاعد ذلك آكامــي · ¶ىڡ الواليــات المتحدة
مهنــدىس برمجيــات مــن
ومايندتــري · ¶ىڡ الهنــد عــىل اســتقطاب وإبقــاء
¶
أصحاب الكفاءات العالية،
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حيــث أدى توفـ ¶ـرى خدمــات رعايــة الطفــل · ¶ىڡ £رسكــة نالــت إىل تقليــل معــدل دوران

•

المنافــع مــن خــالل تعزيــز الســمعة المؤسســية والوصــول إىل ¿
االســواق:

الصاىڡ-مادبا ·ىڡ Ö
¤
االردن ،تعمل
بالنسبة إىل آفريفريش  ¤ىڡ جنوب أفريقيا و ماس كريدا
¶


تشرى تقديرات مارتور ،منتج مكونات المركبات
العمالة بمقدار الثلث .عىل نحو مماثل¶ ،
·ىڡ تركيــا ،أن Ö
االمــر يتطلــب ثمانيــة أشــهر لعامــل Æاالنتــاج الجديــد ¶ىك يصبــح منتج ـاً
¶

ـرىام Ö
جهــود تلبيــة احتياجــات رعايــة الطفــل لــدى العمــال وااللـ · ª
باالنظمــة والمعايـ ¶ـرى

·
ª
ـىى ترتكــز عــىل عمــل الفريــق الواحــد ،تقلــل Æاالنتاجيــة
بالكامــل¶ .
وىڡ بيئــة مارتــور الـ ¶

المحليــة والدوليــة · ¶ىڡ تعزيــز ســمعة هــذه الـ £ـرسكات باعتبارهــا "مقصــداً لمقدمــي

·
وىڡ مارتــور ،قلــل توفـ ¶ـرى
المنخفضــة للعامــل الجديــد مــن إنتاجيــة الخــط الكامــل¶ .

·
ª
الــىى تعمــل فيهــا .كمــا وتســاعد االســتثمارات · ¶ىڡ
طلبــات العمــل" ¶ىڡ المجتمعــات ¶
مجــال رعايــة الطفــل ·ىڡ تمتـ ¶ ·
ـںى عالقــات تلــك الـ £ـرسكات مــع المشـ ªـرىين الدوليـ ¶ ·
ـںى،
¶

المنافــع المتعلقــة برعايــة الطفــل مــن دوران العمالــة بنحــو  .%15كمــا
ـوبيىس يو أف جاي ،المحــدود ·ىڡ اليابان زيادة £
حقــق بنك طوكيو-متسـ 
بأكرى من أربعة
¶


أكــرى عــىل مــدى أطــول إىل
أصحــاب القيــم المرتفعــة،
وبالتــاىل ضمــان وصــول É
¶

Ö
·
·
ـاىى ) 45مليون
أضعــاف ¶ىڡ معــدل إبقــاء االمهــات الجدد ووفر نحــو  5,000مليون ين يابـ ¶

Ö
االسواق وفرص النمو.

ـىك( عــىل شــكل تكاليــف متعلقــة بــدوران العمالــة وذلــك مــن خــالل توفـ ¶ـرى
دوالر أمريـ ¶
خدمات رعاية الطفل ومبادرات ذات صلة مثل إجازة Ö
االمومة الممدة.

كيف :اختيار وتنفيذ رعاية الطفل المدعومة من قبل
صاحب العمل

االنتاجيــة :يســاعد توفـ ¶ـرى خدمــات رعايــة الطفــل · ¶ىڡ
• المنافــع المتمثلــة بمكاســب ¶
ـںى Æاالنتاجيــة مــن خــالل تقليــل حــاالت التغيــب عــن العمــل ،وزيــادة ªالرىكـ ¶ ·
تحسـ ¶ ·
ـرى،

يوجــد لــدى أصحــاب العمــل الراغبـ ¶ ·
ـںى · ¶ىڡ تلبيــة احتياجــات رعايــة الطفــل لعمالهــم العديــد
ª
مثــاىل أهــداف المشــاريع
تلــىى بشــكل ¶
مــن الخيــارات المتاحــة .وتأخــذ الخيــارات ¶
الــىى ¶ É

¤
·
·ª
الصاىڡ-مادبــا ،انخفضــت نســبة التغيــب
وىڡ مــاس كريــدا
وتعزيــز الحافــز وااللــرىام¶ .


التجاريــة بعـ ¶ ·
ـںى االعتبــار احتياجــات العمــال ،وأثــر العراقيــل المتعلقــة برعايــة الطفــل عــىل

عن العمل بســبب المرض بمقدار ¶ · %9ىڡ أول تســعة أشــهر عقب فتح حضانة · ¶ىڡ موقع

£
الرسكات ،وبيئة رعاية الطفل.

العمــل .ومــن خــالل تمكـ ¶ ·
ـںى العمــال مــن التعامــل مــع أزمــات رعايــة الطفــل ،تمكنــت

• تـ ªـرىاوح خيــارات دعــم رعايــة الطفــل مــا بـ ¶ ·
ـںى اسـ ªـرىاتيجيات تتطلــب مــوارد مكثفة

آكامــي مــن اســتعادة تكاليــف منافــع الرعايــة االحتياطيــة .وأشــار عمــال المــزارع لــدى

مثــل حضانــات أماكــن العمــل إىل ª
اســرىاتيجيات تتطلــب مــوارد أقــل كثافــة مثــل

آفريفريــش · ¶ىڡ جنــوب أفريقيــا إىل المزيــد مــن الشــعور براحــة البــال والقــدرة عــىل

واالحالــة ومنافــع الرعايــة االحتياطيــة .ويقــوم العديــد مــن كبار
خدمــات المعلومــات Æ

ªالرىكـ ¶ ·
ـرى · ¶ىڡ العمــل مــن خــالل معرفــة أن أطفالهــم · ¶ىڡ مأمــن ويلقــون الرعايــة · ¶ىڡ حضانة

أصحــاب العمــل بتوفـ ¶ـرى أكـ £ـرى مــن خيــار واحــد .حيــث تســاعد المنافــع التكميليــة مثــل

£
الرسكــة · ¶ىڡ موقــع العمــل .كمــا نــوه مديــر مصنــع لــدى باندوراتــا ألمينتــوس

ســاعات العمــل المرنــة وإجــازة الوالديــن المدفوعــة أوليــاء Ö
االمــور عــىل رعايــة

المحــدودة )بودوكــو( · ¶ىڡ Éالرىازيــل إىل أن منافــع رعايــة الطفــل أدت إىل انخفــاض · ¶ىڡ
معــدالت الحــوادث حيــث أصبــح العمــال £
أكــرى ¶ ·
تركــرىاً ويشــعرون بالراحــة كــون

أطفالهم بأنفسهم.
• يعــد التشــاور مــع العمــال وممثليهــم أمــراً أساســياً لضمــان تلبيــة خيــارات رعايــة

أطفالهم · ¶ىڡ مأمن.

االربعــة لرعايــة الطفــل :التوفــرÖ ،
االبعــاد Ö
الطفــل الحتياجــات العمــال عــرى Ö
االســعار
É

• زيــادة تنــوع القــوة العاملــة :تعــد رعايــة الطفــل لبنــة بنــاء هامة لتحسـ ¶ ·
ـںى التنوع

المناســبة ،ســهولة الوصــول ،والنوعيــة الجيــدة .ويمكــن أن تؤثــر العــادات الثقافيــة

ª
¶·
¶·
بــںى
الجنســںى
وتــرىڡ المــرأة · ¶ىڡ المناصــب القياديــة · ¶ىڡ كل مــن آكامــي ،بنــك
¶

واالجتماعيــة ،بمــا يتجــاوز تفضيــالت العمــال ،عــىل
جانــىى الطلــب والعــرض
¶É


باالضافة إىل سفاريكوم · ¶ىڡ كينيا.
طوكيو-متسوبيىس يو أف جاي ،المحدود ،مايندتريÆ ،


لخدمــات رعايــة الطفــل .ويســتطيع أصحــاب العمــل اســتخدام سلســلة مــن البيانــات

وتســعى هــذه الـ £ـرسكات إىل االســتفادة مــن منافــع التنــوع لصالــح االبتــكار ،والقيــادة،

التحليليــة Ö
واالســاليب لتحديــد مــا إذا ،وكيــف ،ولمــن ،وبــأي كلفــة يمكــن تقديــم

Ö
ª
والىى تؤكدها البحوث.
واالداء المالية ¶

خدمات رعاية الطفل.
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تتمة الملخص الواف

البحث  ¤ىڡ كافة الخيارات لمعالجة المسائل المتعلقة برعاية الطفل
الطلب من قبل العمال
• أنواع برامج رعاية الطفل
• أعمار ¿
االطفال
• أنواع الرعاية -منتظمة ،متقطعة،
ساعات غرى اعتيادية

مسائل رعاية
¸
الىى
الطفل 
تتطلب المعالجة

• من هم العمال الواجب استهدافهم
• موجودات وقيم 
الرسكة

سهولة الوصول

• دعم أسعار الخدمات
•

التغيب ¿
واالداء
المسائل المتعلقة
¸

والىى
بالرسكات 
تتطلب المعالجة

السياق المجتمعي
• التفويضات الحكومية
• 
الرسكاء المجتمعيون

البحث  ¤ىڡ
الخيارات:

النوعية

أهداف وموارد أصحاب العمل
• المحصالت المنشودة

التوفر
¿
االسعار المناسبة

الـبـيـئــة

• سوق رعاية الطفل

•

واالبقاء
االستقطاب ¶

•

القيم المؤسسية ،المسؤولية
االجتماعية 
للرسكات...،الخ.

•

هل تعد رعاية الطفل
¤رصورية؟
هل توجد حوافز لذلك؟
رعاية الطفل
هل أصبح سوق
بںى ¿
جاهزاً للتعاون  ¤
االطراف المعنية؟

المساحات المحجوزة  ¤ىڡ
مراكز رعاية الطفل الخاصة
الحضانات  ¤ىڡ موقع العمل
الرساكات مع 
إقامة 
الرسكات
¿
االخرى
¤
الرساكات  ¤

القطاعںى
بںى
العام والخاص

• الساعات الممدة
االجازة
• مخيمات ¶
• الرعاية االحتياطية
• العمل المرن

كيف يمكن المزج  ¤
بںى النهج لتلبية احتياجات العمال ،وتحقيق
أهداف صاحب العمل ،وتعزيز الموارد المجتمعية؟

كيف يمكن المزج  ¤
بںى النهج لتلبية احتياجات العمال

صورة فوتوغرافية :دومينيك ¶ ·
شافرى /مؤسسة التمويل الدولية
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• تتأثــر خيــارات تلبيــة جانــب الطلــب ببيئــة رعايــة الطفــل ،بمــا · ¶ىڡ ذلــك توفــر

 (3تقديــم دعــم رعايــة الطفــل للوالديــن .مــن الشــائع لــدى العديــد مــن
الـ £ـرسكات المذكــورة ·ىڡ هــذا التقريــر ª
الرىكـ ¶ ·
ـرى عــىل زيــادة التــوازن بـ ¶ ·
ـںى الجنسـ ¶ ·
ـںى
¶

غــرى
مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل مــن القطــاع الخــاص أو المنظمــات ¶
الحكوميــة ،وجــدوى الـ £ـرساكات بـ ¶ ·
ـںى القطاعـ ¶ ·
ـںى العــام والخــاص ،أو الـ £ـرسكات

مــن حيــث المســتفيدين مــن منافــع رعايــة الطفــل .ومــن المرجــح أن يــؤدي
ـںى ê
تشــجيع وتمكـ ¶ ·
االبــاء مــن االســتفادة مــن هــذه السياســات بنفــس القــدر مــع
Ö
االمهــات إىل تحقيــق عوائــد ،بمــا · ¶ىڡ ذلــك مــن خــالل منافــع التنــوع عــىل

مع أصحاب عمل آخرين ،والبيئة التنظيمية والمالية.
£
ومــؤرسات لتتبــع أثــر دعــم رعايــة الطفــل عــىل
• يســاعد وضــع معيــار
محصــالت Ö
·
االعمــال الرئيســية -مثــل الوقــت المســتغرق ¶ىڡ شــغل الوظائــف،

£
الرسكات.

(4

ودوران العمالــة مــع وبــدون وجــود رعايــة للطفــل ،ومعــدالت التغيــب عــن
العمــل ،وردود عــىل مســوحات رضــا العمــال· -ىڡ تحديــد شــكل ª
اســرىاتيجية
¶
Ö
رعايــة الطفــل .كمــا تســاعد البيانــات Ö
الــرسكات ىڡ·
£
واالمثلــة عــىل االثــر عــىل
¶
حشــد الدعــم لــدى متخــذي القــرارات المؤسســية حــول االســتثمارات · ¶ىڡ مجــال

تعــد نوعيــة وظائــف تقديم الرعاية أمراً أساســياً .يمكن أن يؤدي الطلب

·ª
المرىايــد عــىل خدمــات رعايــة الطفــل إىل إيجــاد فــرص عمــل ،لكــن ومــن أجــل
اجتــذاب Ö
¶·
االشــخاص
الموهوبــںى ،يجــب بــذل جهــود لتقديــم أجــر عــادل
لمقدمــي الرعايــة ،والتعامــل معهــم بشــكل جيــد ،وتزويدهــم بالمهــارات
·
الرصوريــة للقيــام بعملهــم بشــكل أفضــل .ســيضمن ذلــك تقديــم المزيــد مــن

رعاية الطفل.

الرعاية المتسقة ذات الجودة العالية Ö
لالطفال.

الدروس المستفادة ليتم اعتبارها من قبل
أصحاب الشأن

(5

يجب أن تتجاوز احتياجات العمال للرعاية مفهوم رعاية الطفل .حيث

تقــود عوامــل مثــل شــيخوخة الســكان ،والتحويــالت الثقافيــة ،والعــدد · ª
المرىايــد
االب Ö
الــىى يعمــل فيهــا Ö
ª
واالم إىل زيــادة الطلــب عــىل تقديــم
مــن العائــالت ¶

تظهــر الحــاالت الدراســية والبحــوث الواســعة أن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل
·
£
ـىل
ـرىص الجميــع بالنســبة للعمــال ،والــرسكات ،واالقتصــادات .وفيمــا يـ ¶
يمثــل ح ـال ً يـ ¶

باالضافــة
الرعايــة .ويقــدم الكثـ ¶ـرى مــن أصحــاب العمــل دعــم رعايــة كبــار الســن Æ

ال يوجــد "نهــج يالئم الجميع" بالنســبة للحلول المتعلقــة برعاية الطفل.

إىل رعايــة الطفــل مــن أجــل تلبيــة احتياجــات العمــال بصــورة أفضــل .وإدراكاً
Ö
لالثــر المحتمــل لرعايــة كبــار الســن عــىل اســتحداث الوظائــف ،تلـ · ª
ـرىم مؤسســة

 10دروس مستفادة للتأمل فيها من قبل أصحاب الشأن:

(1

التمويــل الدوليــة بالمســاهمة · ¶ىڡ هــذا المجــال مــن خــالل البحــوث والمعرفــة

ª
£
الــىى يتناولهــا هــذا التقريــر كيــف أن بإمــكان أصحــاب العمــل
É
تــرىز الــرسكات ¶

والمشورة.

تقديــم سلســلة متنوعــة مــن خيــارات رعايــة الطفــل -ابتــدا ًء مــن الرعايــة
االحتياطيــة · ¶ىڡ حــاالت الطــوارئ إىل مراكــز رعايــة الطفــل · ¶ىڡ أماكــن العمــل لنحــو
 100طفــل -بمــا يتناســب واحتياجــات الـ £ـرسكات والعمــال .ويٌنظر إىل تقديــم رعاية

 (6معالجة احتياجات رعاية الطفل بالنســبة للســكان  ¤ىڡ أســفل الهرم .يعد
الوالديــن مــن أصحــاب الدخــول المتدنيــة Ö
اال £
كــرى احتياجــاً لخيــارات رعايــة

الطفل بصورة إيجابية من قبل العمال ،والزبائن ،والمستثمرين بشكل أعم.

(2

الطفــل .وتعمــل رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة عــىل تعزيــز تنميــة

يــؤدي توفـ ـرى دعــم رعايــة الطفــل كجــزء مــن اسـ ¸ـرىاتيجية شــمولية إىل

الطفولــة المبكــرة ومســاعدة الوالديــن عــىل المحافظــة عــىل أعمالهــم .تبحــث
منظمــات مثــل كيدوجــو · ¶ىڡ كينيــا وآنابورنــا ماهيــالت مانــدل · ¶ىڡ الهنــد · ¶ىڡ ســبل

تحقيــق أكـ Õـرى العوائد .إذ تعلمت £
الرسكات Éعرى الوقت أن عوائدها عىل االســتثمار
تزيــد عندمــا تشــكل اسـ ªـرىاتيجياتها لرعايــة الطفــل جــز ًء مــن سياســاتها · ¶ىڡ التنــوع
ª
تدابرى أخرى لدعم احتياجات العمال · ¶ىڡ الحياة العملية.
وترىافق مع ¶
كمــا يمكــن أن يحفــز التواصــل والتكامــل بشــأن ª
الرىكـ ¶ ·
ـرى عــىل رعايــة الطفــل بمــا

تقديــم رعايــة طفــل مســتدامة مدعومــة مــن قبــل القطــاع الخــاص للوالديــن
·
المتدىى.
أصحاب الدخل
¶

يتجــاوز إدارة المــوارد £
البرسيــة إىل وظائــف مثــل التســويق ،واالســتدامة،
وخدمة العمالء إىل ¶ ·
تحفرى المزيد من المنافع £
للرسكات.
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تتمة الملخص الواف

(7

(10

تعــد البيئــة التنظيميــة مهمـ ًـة¶ .ىك تحقــق رعاية الطفــل المدعومة من قبل

صاحــب العمــل أثــراً ملموسـاً عــىل تنميــة الطفولــة المبكــرة ومشــاركة )النســاء(
· ¶ىڡ القــوى العاملــة ،تســتطيع الحكومــات وضــع سياســات أو أطــر تنظيميــة
تســاعد · ¶ىڡ توفـ ¶ـرى رعايــة الطفــل · ¶ىڡ القطــاع الخــاص .وتـ Éـرىز الحــاالت الدراســية
·
ª
الــىى يجنيهــا أصحــاب العمــل والمجتمعــات عنــد
¶ىڡ هــذا التقريــر المنافــع ¶

مــن خــالل إبــراز الجهــود ،يمكــن أن يشــكل ذلــك تشــجيعاً ¿الصحــاب

عمــل اخريــن عــىل تكــرار رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل.
حيــث يمكــن أن يشــجع إبــراز نجاحــات الـ £ـرسكات "الســباقة" £رسكات أخــرى عــىل
تكــرار تلــك الجهــود .وكمــا يظهــر هــذا التقريــر ،فــإن لرعايــة الطفــل المدعومــة
مــن قبــل صاحــب العمــل العديــد مــن المنافــع عــىل الـ £ـرسكات .ويمكــن تحقيــق
·
الوطــىى حالمــا تنظــر
أثــر تنمــوي مســتدام عــىل المســتوى القطاعــي أو
¶

وجــود سياســات عامــة داعمــة ،مثــل مبــادرات بنــاء القــدرات ،والحوافــز
ª
الــىى تســاعد £
الــرسكات الباحثــة عــن تكملــة
الماليــة ،والخدمــات االستشــارية ¶
·
ـرىص الجميــع عندمــا يتعــاون
خدمــات رعايــة الطفــلÆ ،
باالضافــة إىل حلــول تـ ¶

مجموعــة وازنــة مــن أصحــاب العمــل إىل رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل
صاحب العمل عىل أنها أساسية للمحافظة عىل التنافسية.

توفرى رعاية الطفل.
أصحاب العمل والبلديات عىل توسيع نطاق ¶

يتألــف هــذا التقريــر مــن ســتة أجــزاء .فعقــب المقدمــة ووصــف لمنهجيــة إعــداد
التقريــر ،يركــز القســم ) (2عــىل "لمــاذا"Ö -
االســباب وراء رغبــة £
الــرسكات · ¶ىڡ
االســتثمار · ¶ىڡ دعــم رعايــة الطفــل .ويركــز القســم ) (3عــىل "مــاذا" -الطــرق
ª
ـىى قــد تدرســها الـ £ـرسكات
المختلفــة لتقديــم دعــم رعايــة الطفــل والعوامــل الـ ¶
ª
اســرىاتيجية رعايــة الطفــل لديهــا .يبحــث القســم
عنــد تحديــد

 (8يتطلــب ¿
االمــر التعــاون  ¤
بــںى الحكومــة والقطــاع الخــاص ¶اليجــاد
أســواق لرعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل .ســيتطلب التوســع · ¶ىڡ
·
ª
ـىى تــم إبرازهــا · ¶ىڡ هــذا التقريــر
الممارســات الواعــدة ¶ىڡ القطــاع الخــاص والـ ¶
اســتثمارات تكميليــة مــن قبــل القطــاع العــام لبنــاء قــدرات مقديــم رعايــة
طفــل ذات نوعيــة جيــدة وبأســعار مناســبة ،وتقديــم الحوافــز Öالصحــاب العمــل

)¶ · (4ىڡ "كيــف" -عمليــة تقييــم وتحديــد تكلفــة مختلــف خيــارات رعايــة الطفــل،

لالنخــراط · ¶ىڡ هــذا المجــال ،وتطويــر أنظمــة وآليــات إنفــاذ لمعايـ ¶ـرى الرعايــة ذات

وتنفيــذ منفعــة مختــارة لرعايــة الطفــل .ويســتعرض القســم ) (5أبــرز

الصلة بالوالدين ومقدمي رعاية الطفل.

أخــرىاً ،يتضمــن
الــدروس المســتفادة أو التوصيــات المســتقاة مــن الدراســة¶ .
القســم ) (6عــىل  10حــاالت دراســية مفصلــة لـ £ـرسكات تــم إجراؤهــا لغايــات

¸
الــىى تفتــح
 (9توجــد حاجــة الســتثمارات لبنــاء القــدرات والمهــارات 
¿
الكثرى من £
الرسكات المذكورة · ¶ىڡ هذا التقرير عىل
فرصاً الســواق جديدة .تعتمد ¶

هذا التقرير.
ªيرىافق تحليل إطار تنظيمي لكل دولة مع كل حالة دراسية .وقد تم تقديم هذا
التحليل من قبل برنامج المرأة ،أنشطة Ö
االعمال والقانون التابع لمجموعة البنك

ـىس .ومــن أجــل تلبيــة الطلــب
خدمــات رعايــة الطفــل عــىل المســتوى المؤسـ ¶
عــىل رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل ،توجــد حاجــة لمزيــد
مــن االســتثمارات للتوســع · ¶ىڡ خيــارات رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة
بالنســبة Öالصحــاب العمــل والعمــال .وفيمــا يخــص المؤسســات الماليــة ،تشــكل

ª
الىى تحد من
الدوىل .ويقوم É
¶
الرىنامج بجمع البيانات حول العوائق القانونية ¶
المشاركة االقتصادية الكاملة للمرأة ويشجع راسمي السياسات عىل إصالح
القوانںى Ö
¶·
واالنظمة .وضمن £
مؤرسه حول تقديم الحوافز للعمل ،يقدم قبل
برنامج المرأة ،أنشطة Ö
االعمال والقانون مراجعة Öالنظمة كل دولة عىل حده فيما

هــذه فرصــةً للبحــث · ¶ىڡ خيــارات تمويــل مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل -ابتــدا ًء
من رواد Ö
الصغرىة والمتوسطة.
االعمال متناهية الصغر إىل المشاريع
¶

يتعلق بخدمات رعاية الطفل المقدمة من القطاع الخاص .وسيعمل تحليل
الرىنامج عىل مستوى الدول عىل تكملة هذا البحث وسيتوفر ابتدا ًء من 2018
É
فصاعداً عىل الموقع · ª Æ
وىى .http://wbl.worldbank.org/
االلكرى ¶
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الشكر والعرفان
خليلشــيكوجلو مــن £رسكــة بورســان؛ نوب كامبــا من بنك طوكيو-متسـ 
ـوبيىس يــو أف جاي،


االصــدار" ،معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل .الجــدوى مــن
تــم إنتــاج هــذا Æ

المحــدود؛ ســادت شــيجال ،م .زيــت ضمــار ،ســليم دوغــان ،هوليــا آلبـ ¶ـرى بوالتــكان مــن
¤
·
الصاىڡ-مادبا
هاىى بستنجي ،فرحان إفرام ،باثيا كاروناثليالكا من £رسكة ماس كريدا
£رسكة مارتور؛ ¶

وإيرانـ £ـىى بريمارانـ ªـىى مــن £رسكــة مــاس كريــدا؛ شـ ª
ـيرىا ¶ Éىى¶ .برىيجــودا وكانشــانا راو مــن £رسكــة
¶
¶
ـتںى جراناتــا وسـ ¶ـرىجيو تامليـ ·
مايندتــري؛ ســيليا كريسـ ¶ ·
ـىى مــن £رسكــة باندوراتــا ألمينتــوس
¶
£
تاىى كيوكو من رسكة ســفاريكوم؛ ميكايال
باىس ،ســتيفن شــيج¶ É ،
المحدودة )بودوكو(؛ كارين ¶
بريىس من £رسكة شون كلينك.
¶

تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل" ،مــن قبــل وحــدة
اال £رساف
النــوع االجتماعــي التابعــة لمؤسســة التمويــل الدوليــة .وقــد جــرى تطويــره تحــت Æ
والتوجيــه العــام مــن قبــل كاريــن جــرون )المديــر Ö
االول ،مجموعــة الحلــول العالميــة

ª
¶·
المشــرىكة المعنيــة بالمســاواة ¶ ·
الــدوىل(  ،ومــاري بورتــر بيشــكا
الجنســںى ،البنــك
بــںى
¶
·
)مديــر الحلــول االستشــارية ¶ىڡ مؤسســة التمويــل الدوليــة( ،وميالجــروس ريفــاس ســايز
الــدوىل ،الحلــول متعــددة القطاعــات ،مؤسســة التمويــل الدوليــة(،
)رئيــس القطــاع
¶
·
·
وهيرىيت كولب )رئيس ،وحدة النوع االجتماعي ¶ىڡ مؤسسة التمويل الدولية(.

كمــا ونعـ Éـرى عــن امتناننــا للمســاهمات المقدمــة مــن منظمــات £رساكــة معالجــة المســائل

ضمــت مجموعــة العمــل Ö
االساســية Æالعــداد هــذه المبــادرة ،بقيــادة كارمــن نيثامــر وبدعــم
ـںى دافـ ¶ ·
مــن رودابــا زهــرا نــارص ،كال ً مــن بينيدكــت دي ال بريـ ¶ـرى ،ميشــيل كاتلـ ¶ ·
ـرى ،أمانــدا

المتعلقــة برعايــة الطفــل :آفريفريــش ،أرومكســيكو¶ ،كرى.كــوم ،مبــادرة كلينتــون العالميــة،
ىس ،جروبــو أم،
دانــون نيوتريشــيا تغذيــة الحيــاة المبكــرة إيطاليــا ،ديالــوج آزياتــا ¶ Éىى أل ¶

·
ª
·É
ناتــاىل هوفمــان ،آنــا
دكســرى ،تازيــن حســن،
القســطالىى
شــيىل ،غــرام
اســتيںى ¶
¶
¶
ديفرى ¶

بنــك أتــش ¶ Éىى أل ،منظمــة العمــل الدوليــة ،معهــد بحــوث سياســات المــرأة ،كيدوجــو،
·
الصاىڡ-مادبــا ،مايندتــري ،باندوراتــا ألمينتــوس المحــدودة )بودوكــو(،
مــاس كريــدا
¶
Ö
£
ســافاريكوم ،رسكــة ســوميتومو الكيماويــة ،االتفــاق العالمــي لالمــم المتحــدة ،هيئــة
Ö
االمم المتحدة للمرأة.

باالمــكان تقديــم الحــاالت الدراســية لــوال الدعــم
كالشــيان .فض ـال ً عــن ذلــك ،لــم يكــن Æ
المقــدم مــن العديــد مــن الزمــالء · ¶ىڡ مؤسســة التمويــل الدوليــة والــذي رافقــوا زيــارات
الحــاالت الدراســية ،بمــا · ¶ىڡ ذلــك ريجيــان آجويــار ،جيمــس إيمــري ،ســمر عصمــت،
ياسمںى جالل ،آن كابوجي ،ساىك ناكاي ،شيشك ¶ ·
¶·
شاهںى ،روشيكا سينغ.
¶

القيمــة مــن أعضــاء المجلــس االستشــاري لمجموعــة
كمــا اســتفاد التقريــر مــن المســاهمات َ

جــرى إعــداد هــذا التقريــر بالتعــاون مــع فريــق استشــاري خارجــي بقيــادة آريــان
هيجويــش ،مــن معهــد بحــوث سياســات المــرأة وتحــت £إرساف وتوجيــه مــن باربــارة

باالضافــة إىل آنــا ماريــا مونــوز بوديــة ،تامويــا آنيــكا
ـدوىل بشــأن النــوع االجتماعــي Æ
البنــك الـ ¶
ª
·
إلرىابيــث هــادوك ،ســارة إقبــال ،فاريبــا محمــود،
ـىى ،ناميتــا داتــا ،ســارة ¶
لويــس كريسـ ¶
·
أوىى ليسك-ستوفر.
إليانا كارولينا روبيانو ماتولفيتش ،ماريا سوليداد روكيوجو¶ ،

ª
·
ـىل روفلز-هــاس ،إيمــا ويليامز-بــارون .كمــا وقــام فريــق
ـىى ،جاليــدز ماكلـ ¶ـںى ،كيـ ¶
آشــا دومونـ ¶
مــن مؤسســة إرجــون أسوشــتيتس بقيــادة كريسـ ¶ ·
ـترى أوشـ ¶ـرى ،وبدعــم مــن
ـتںى نويــت واالسـ ¶

·
ـىى مؤسســة التمويــل الدوليــة الدعــم الســخي المقــدم مــن حكومــة اليابــان
تقــدر وتثـ ¶

جولــت )نائــب الرئيــس والمديــر التنفيــذي للمعهــد( .وقــد قــام فريــق المعهــد بتنفيــذ
ســبع مــن أصــل عـ £ـرسة حــاالت دراســية؛ وضــم الفريــق كال ً مــن لينــدزي ريشـ ¶ ·
ـلںى كــروز،

االصــدار مــن
لمبــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل .كمــا تــم إنجــاز هــذا Æ
·
ـدوىل ،والــذي يلقــى
خــالل منحــة مقدمــة مظلــة الصنــدوق االسـ ¶
ـتئماىى لوظائــف البنــك الـ ¶
الرىيطانيــة،
الرىيطانية/وكالــة المســاعدات É
الدعــم مــن قبــل وزارة التنميــة الدوليــة É
وحكومات ·
الرىويج ،ألمانيا ،النمسا ،وكالة التنمية النمساوية ،وكالة التنمية السويدية.

بيـ · ·
ـرى بــراون ،لــورا ¶كرىتــز ،آن-ماري ليفســك ،بتنفيذ  3من أصــل الحاالت الدراســية £
العرسة
·
االصــدار .وقدمــت ســاندرا بــورود مدخــالت َقيمــة
وســاهم ¶ىڡ الصياغــة النهائيــة لهــذا Æ
حول مفهوم وطريقة عرض البحث.

نقــدم التقديــر إىل جــوان تايلــور ،محــرر التقريــر ،وفريــق التصميــم والطباعــة · ¶ىڡ £رسكــة
·
باالضافــة
جــروف كرياتــف ،بمــا ¶ىڡ ذلــك جــاي ولوريــن جــروف وتاناكيــل باكـ ¶ـرى ،والذيــنÆ ،
ª
ـورىى مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة ،لعبــوا دوراً هام ـاً · ¶ىڡ إنتــاج هــذا
إىل É
باترىولــو ب.مـ ¶

تــم االنتهــاء مــن إعــداد الحــاالت الدراســية الـ ªـىى تشــكل Ö
االســاس للتقريــر بتعــاون ممـ ¶ ·
ـرى
¶
لعـ £ـرسة £رسكات ونظرائنــا الرئيسـ ¶ ·
£
ـيںى :آدري فــان نيكـ ¶ـرىك ويوهــان فــان ويــك مــن رسكــة
آفريفريش؛ كيم ماكدونوغ ،سارة سارديال ،ميغان فاغنون من £رسكة آكامي؛ أوزنور

التقرير.

بالتعاون مع
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