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نبذة حول الملخص الواف  

يعــود هــذا الملخــص الــواف لتقريــر العــام 2017 ضمــن إطــار مبــادرة مؤسســة التمويــل الدوليــة تحــت عنــوان "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل"، بقيــادة وحــدة النــوع 

ا�جتماعــي التابعــة للمؤسســة. يشــكل التقريــر، والــذي يحمــل عنــوان "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفل:الجــدوى مــن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل 

لرعايــة  متنوعــة  خيــارات  بتقديــم  تقــوم  العالــم   حــول  كات  لــ¤£ معمقــة  دراســية  حــا�ت   10 عــ¥  يرتكــز  وهــو  كات  الــ¤£ بــه  شــد  ª«تس دليــ®ً  العمــل"،  صاحــب 

كات تحليــل القــوى  ¶ مجــال رعايــة الطفــل تعمــل عــ¥ تعزيــز المحصلــة النهائيــة. كمــا يناقــش التقريــر كيــف أن باســتطاعة الــ¤£
·̧ الطفــل لعمالهــا، مــع إبــراز كيــف أن ا�ســتثمارات 

¶ مــكان العمــل وصــو�ً إ¼ تقديــم الدعــم 
·̧ كات تقديمــه إ¼ عمالهــا- ابتــداًء مــن توفــ»¶ رعايــة الطفــل  العاملــة لديهــا بغــرض تحديــد نــوع دعــم رعايــة الطفــل الــذي بإمــكان هــذه الــ¤£

يل التقرير الكامل.    · ¶ www.ifc.org/tacklingchildcare لت»·
·Äو ª«لك Æبما يتناسب بشكل أمثل مع احتياجاتهم. يرجى زيارة الموقع ا� - الما¼¶

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية  

¶ البلــدان  الناميــة. نعمــل 
·̧ ، أكــ»É مؤسســة إنمائيــة عالميــة تركــز بصــورة حÈيــة عــ¥ دعــم وتنميــة القطــاع الخــاص  تعــد مؤسســة التمويــل الدوليــة، عضــو مجموعــة البنــك الــدو¼¶

ــنة  ¶ الس
·̧ ــم.  ــاع العال ــب بق ¶ أصع

·̧ ــرص  ــواق وف ــاد أس ــل إيج ــن أج ــا م ــة، ونفوذن ــا الفني اتن É«ــا، وخ ــتخدام رأس مالن ــم، باس ــول العال ــاري ح وع تج ــ¤£ ــن 2,000 م ــ»£ م ــع أك م

¶ إنهــاء 
·̧ الماليــة 2017، قامــت المؤسســة بتقديــم 19.3 مليــار دو�ر أمريــÏ¶ عــ¥ شــكل تمويــل طويــل المــدى للــدول الناميــة، ممــا ســيعزز مــن قــدرة القطــاع الخــاص عــ¥ المســاهمة 

 .www.ifc.org ¶
·Äو ª«لك Æك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا� ª«الفقر وتعزيز الرخاء المش
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  www.ifc.org نت ª«ان

¶ هــذا الشــأن. تشــجع 
·̧ ¶ هــذا العمــل محميــة بموجــب حقــوق الطبــع. ويعتــ»É أي نســخ و/أو نقــل لــكل أو أجــزاء مــن هــذا العمــل انتهــاكاً للقانــون المطبــق 

·̧ المــادة العلميــة الــواردة 

، وعندمــا يكــون النســخ ل®Öغــراض التعليميــة وغــ»¶ التجاريــة، دون  ذن بنســخ أجــزاء مــن العمــل دون تأخــ»¶ Æالعــادة ا� ¶
·̧ مؤسســة التمويــل الدوليــة عــ¥ نــ¤£ هــذا العمــل وتمنــح 

شعارات بحسب ما نراه مناسباً.  Æمقابل، مع مراعاة التنسيبات وا�

¶ هــذا العمــل، أو ا�ســتنتاجات أو ا�Öحــكام الموصوفــة هنــا، و� تتحمــل أيــة مســؤولية عــن حذف 
·̧ � تضمــن مؤسســة التمويــل الدوليــة دقــة، أو موثوقيــة، أو اكتمــال المحتــوى الــوارد 

¶ الحــدود، وا�Öلــوان، والمســميات، 
·Ùالمحتــوى مــن أي نــوع أو ا�عتمــاد عليهــا. و� تعــ ¶

·̧ ¶ ذلــك، عــ¥ ســبيل المثــال � للحــÈ، ا�Öخطــاء الطباعيــة وا�Öخطــاء الفنيــة) 
·̧ أو أخطــاء (بمــا 

¶ �Öي إقليــم أو تأييــد أو قبــول لهــذه الحــدود. � 
·Äهــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب مجموعــة البنــك الــدو¼¶ بشــأن الوضــع القانــو ¶

·̧ والمعلومــات ا�Öخــرى المبنيــة عــ¥ أي خريطــة 

¶ يمثلونها.     
ªÙلمجموعة البنك الدو¼¶ أو الحكومات ال · ¶Úورة وجهات نظر المدراء التنفيذي ·Èهذا العمل بال ¶

·̧ ات، وا�ستنتاجات المع»É عنها  تعكس النتائج، والتفس»¶

ــاً، أو ضمانــات، أو مشــورًة اســتثماريًة، حيــال م®ئمــة أي  ــاً قانوني ــا هــو اســتخدام محتويــات هــذا العمــل �Öغــراض المعلومــات العامــة فقــط وهــي � تمثــل رأي إن المقصــود هن

كات أو أطــراف معينــة  £ß ، ¶
·̧ ، أو تقــدم مشــورة أو خدمــات إ¼، أو لديهــا مصلحــة ماليــة  ¶

·̧ اســتثمار، أو اســتدراج أي نــوع منهــا. وقــد يكــون لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة اســتثمار 

¶ هذا العمل). 
·̧ ¶ ذلك تلك المذكورة 

·̧ (بما 

¶ ذلك حقوق المؤسسات التابعة، إ¼: 
·̧ اخيص، بما   ª«ينبغي توجيه أية استفسارات أخرى حول الحقوق وال

IFC Communications, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433

. تعــود ملكيــة  ¶ المؤسســة، وهــي إحــدى أعضــاء مجموعــة البنــك الــدو¼¶
·̧ · الــدول ا�Öعضــاء  ¶Úمؤسســة التمويــل الدوليــة هــي منظمــة دوليــة تأسســت بموجــب اتفاقيــة تأســيس بــ

ــك اســتخدام أي مــن هــذه المــواد �Öي غــرض كان دون الحصــول عــ¥ الموافقــة  ــة و� يجــوز ل ــل الدولي ــة إ¼ مؤسســة التموي ــع ا�Öســماء، والشــعارات، والع®مــات التجاري جمي

الخطيــة الÈيحــة مــن جانــب مؤسســة التمويــل الدوليــة. فضــ®ً عــن ذلــك، يعــد مصطلحــي ”International Finance Corporation“ و ”IFC“ ع®مــات تجاريــة مســجلة لمؤسســة 

 . التمويل الدولية وهي محمية بموجب القانون الدو¼¶

أيلول/سبتمر 2017 
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يــن دون  ليــس بإمــكان أي دولــة، أو مجتمــع، أو اقتصــاد تحقيــق إمكاناتــه أو مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والع¤£

ــة  ــداف التنمي ¶ أه
·̧ ــس  ــة تنعك ــي حقيق ــات وا�Öو�د- وه ــال، الفتي ــاء والرج ــة للنس ــة ومنصف ــاركة كامل ــود مش وج

ــراز  ح Æ� ًــيا ــاً أساس ط £ß ــدة ــة جي ــة وذات نوعي ــعار معقول ــة وبأس ــل موثوق ــة للطف ــر رعاي ــد توف ــتدامة. ويع المس

· جملــًة مــن التحديات  ¶Úالعديــد مــن أجــزاء العالــم، يواجــه الوالديــن العاملــ ¶
·̧ التقــدم عــ¥ هــذا الصعيــد. إ� أنــه، و

¶ ســبيل الوصــول إ¼ رعايــة طفــل مناســبة. و� تؤثــر قلــة الوصــول لرعايــة ا�Öطفــال عــ¥ تنميــة الطفولــة المبكــرة 
·̧

¶ تعتمد ع¥ اكتساب وإدامة قوة عاملة ماهرة. 
ªÙأيضاً المشاريع التجارية وا�قتصادات ال ·Èفحسب، بل وت

ــث  ــة، حي ــوى العامل ¶ الق
·̧ ــاث  ن Æــاض معــد�ت مشــاركة ا� ــة إ¼ انخف ــل كافي ــة طف ــار إ¼ رعاي ــا يســاهم ا�فتق كم

¶ النســاء عــ¥ المســتوى العالمــي 3 ســاعات أكــ»£ مــن الرعايــة غــ»¶ مدفوعــة ا�Öجــر مقارنــًة بالرجــال. رغــم ذلــك، � تعد رعايــة الطفل مســألًة تخص النســاء فحســب. إذ يحتــاج جميع 
·èتمــ

¶ العــادة إ¼ خيــارات حــول رعايــة الطفــل مــن أجــل ا�حتفــاظ بوظائفهــم الحاليــة أو الحصــول عــ¥ وظائــف جديــدة، وبمــا 
·̧ بــاء العاملــون، مــن الرجــال والنســاء عــ¥ حــد ســواء،  êا�

يعود بالفائدة ع¥ المجتمعات، والمشاريع التجارية، وا�قتصادات.    

¶ معالجــة التحدي العالمــي بخصوص 
·̧  ¶ëيك أســا £ß الــدول الناميــة، بموقــع جيــد للعــب دور ¶

·̧ ضافــة إ¼ الحكومــات، يتمتــع القطــاع الخــاص، والــذي يوفــر نحــو 90% مــن الوظائــف  Æبا�

¶ الغالــب إ¼ هــذه القضيــة مــن منظــور 
·̧ ¶ مجــال رعايــة الطفــل وينظــرون 

·̧ رعايــة الطفــل. رغــم ذلــك، � يتفهــم أصحــاب العمــل عــ¥ الــدوام قضيــة الجــدوى مــن القيــام باســتثمارات 

¶ تحديــد 
·̧ كات مقتنعــًة بجــدوى تقديــم رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، قــد تواجــه صعوبــات  كات. وحــªÙ عندمــا تكــون الــ¤£ ام أو المســؤولية ا�جتماعيــة للــ¤£ · ª«ا�لــ

كة والعامل، وما هو السبيل لتحقيق ذلك.  ما هو ا�Öفضل لكل من ال¤£

يلقــي هــذا التقريــر، "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل :  الجــدوى مــن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل"، الضــوء عــ¥ نهــج مبتكــرة قامــت 

ــر  ــن خــ®ل اســتعراض 10 حــا�ت دراســية، يظه ــل بصــورة أفضــل. وم ــة الطف ¶ مجــال رعاي
·̧ ــال   ــة احتياجــات العم ــا بغــرض تلبي ــم باتباعه ــات وا�Öقالي ــف القطاع ــن مختل كات م £ß

اكات مــع الحكومــات ومقدمــي خدمــات  ¶ مواقــع العمــل وصــو�ً إ¼ الــ¤£
·̧ كات ا�ختيــار مــن سلســلة مــن خيــارات رعايــة الطفــل، ابتــداًء مــن دور الحضانــات  التقريــر أن باســتطاعة الــ¤£

 · ¶Úــة العمــال وتحســ ــز إنتاجي ¶ تعزي
·̧ ــا يســاعد  ــاظ بهــم- مم ــاءة وا�حتف ــذاب العمــال أصحــاب الكف كات اجت ــ¤£ ــك، تســتطيع ال . وكنتيجــة لذل ــة الطفــل عــ¥ المســتوى المحــ¥¶ رعاي

المحصلة النهائية.  

¶ تناســبها. كمــا أن ذلــك يشــكل دعــوًة �تخــاذ إجــراء 
ªÙكائنــا وتكــرار الحلــول الــ £ß بإمكانهــا التعلــم مــن تجــارب ¶

ªÙصــدار إ¼ مئــات المشــاريع التجاريــة الــ Æأن يصــل هــذا ا� ¶
·̧ يتمثــل هدفنــا 

وريــة ì¶ يتمكــن مقدمــو خدمــات رعايــة الطفــل رفيعــة المســتوى مــن التوســع  ·Èرعايــة الطفــل ودعــم البنيــة التحتيــة ال ¶
·̧ ، مــن أجــل تشــجيع كافــة أصحــاب الشــأن عــ¥ ا�ســتثمار  عمــ¥¶

ايد ع¥ خدمات رعاية الطفل.   · ª«وتلبية الطلب الم

¶ مبــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل بقيــادة المؤسســة، وقدمــت بشــكل ســخي 
·̧ ¶ شــاركت 

ªÙكات الــ بالنيابــة عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة، أتقــدم بالشــكر إ¼ الــ¤£

¶ الحــا�ت الدراســية. ونحــن نــدرك بــأن توثيــق الجــدوى لخدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يعــد أحــد جوانــب معالجــة 
·̧ البيانــات والممارســات الفضــ¥ 

¶ مجال رعاية الطفل. ونستطيع معاً فعل المزيد. 
·̧ التحدي العالمي 

اكاتنــا مــع القطــاع العــام،  £ß · ¶Úالقطــاع الخــاص وتمتــ ¶
·̧ ¶ اكتســبناها مــع عم®ئنــا 

ªÙمــون بتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــ®ل تطبيــق المعرفــة الــ · ª«مؤسســة التمويــل الدوليــة، فإننــا مل ¶
·̧

¶ الــدول الهشــة 
·̧ ¶ تركــز عــ¥ اســتحداث ا�Öســواق، وبالتحديــد 

ªÙلــدى مجموعــة البنــك الــدو¼¶ ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة الــ · ¶Úالجنســ · ¶Úاتيجية المســاواة بــ ª«اســ ¶
·̧  · ¶Úكمــا هــو مبــ

، ســنكون قادريــن عــ¥ دعــم وصــول الوالديــن بشــكل  ¶
·Äضافــة إ¼ المجتمــع المــد Æالعــام والخــاص با� · ¶Úاكات مــع القطاعــ اعــات ومتدنيــة الدخــل. وفقــط مــن خــ®ل الــ¤£ · والمتأثــرة بال»·

أفضل إ¼ خدمات رعاية طفل موثوقة وبأسعار مناسبة وذات نوعية جيدة. وسيحقق هذا النجاح انتصاراً ث®ثياً للجميع: العمال وأبنائهم، والمشاريع التجارية، وا�قتصادات. 



نبذة حول الملخص الواف  

يعــود هــذا الملخــص الــواف لتقريــر العــام 2017 ضمــن إطــار مبــادرة مؤسســة التمويــل الدوليــة تحــت عنــوان "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل"، بقيــادة وحــدة النــوع 

ا�جتماعــي التابعــة للمؤسســة. يشــكل التقريــر، والــذي يحمــل عنــوان "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفل:الجــدوى مــن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل 

لرعايــة  متنوعــة  خيــارات  بتقديــم  تقــوم  العالــم   حــول  كات  لــ¤£ معمقــة  دراســية  حــا�ت   10 عــ¥  يرتكــز  وهــو  كات  الــ¤£ بــه  شــد  ª«تس دليــ®ً  العمــل"،  صاحــب 

كات تحليــل القــوى  ¶ مجــال رعايــة الطفــل تعمــل عــ¥ تعزيــز المحصلــة النهائيــة. كمــا يناقــش التقريــر كيــف أن باســتطاعة الــ¤£
·̧ الطفــل لعمالهــا، مــع إبــراز كيــف أن ا�ســتثمارات 

¶ مــكان العمــل وصــو�ً إ¼ تقديــم الدعــم 
·̧ كات تقديمــه إ¼ عمالهــا- ابتــداًء مــن توفــ»¶ رعايــة الطفــل  العاملــة لديهــا بغــرض تحديــد نــوع دعــم رعايــة الطفــل الــذي بإمــكان هــذه الــ¤£

يل التقرير الكامل.    · ¶ www.ifc.org/tacklingchildcare لت»·
·Äو ª«لك Æبما يتناسب بشكل أمثل مع احتياجاتهم. يرجى زيارة الموقع ا� - الما¼¶

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية  

¶ البلــدان  الناميــة. نعمــل 
·̧ ، أكــ»É مؤسســة إنمائيــة عالميــة تركــز بصــورة حÈيــة عــ¥ دعــم وتنميــة القطــاع الخــاص  تعــد مؤسســة التمويــل الدوليــة، عضــو مجموعــة البنــك الــدو¼¶

ــنة  ¶ الس
·̧ ــم.  ــاع العال ــب بق ¶ أصع

·̧ ــرص  ــواق وف ــاد أس ــل إيج ــن أج ــا م ــة، ونفوذن ــا الفني اتن É«ــا، وخ ــتخدام رأس مالن ــم، باس ــول العال ــاري ح وع تج ــ¤£ ــن 2,000 م ــ»£ م ــع أك م

¶ إنهــاء 
·̧ الماليــة 2017، قامــت المؤسســة بتقديــم 19.3 مليــار دو�ر أمريــÏ¶ عــ¥ شــكل تمويــل طويــل المــدى للــدول الناميــة، ممــا ســيعزز مــن قــدرة القطــاع الخــاص عــ¥ المســاهمة 

 .www.ifc.org ¶
·Äو ª«لك Æك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا� ª«الفقر وتعزيز الرخاء المش
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¶ هــذا الشــأن. تشــجع 
·̧ ¶ هــذا العمــل محميــة بموجــب حقــوق الطبــع. ويعتــ»É أي نســخ و/أو نقــل لــكل أو أجــزاء مــن هــذا العمــل انتهــاكاً للقانــون المطبــق 

·̧ المــادة العلميــة الــواردة 

، وعندمــا يكــون النســخ ل®Öغــراض التعليميــة وغــ»¶ التجاريــة، دون  ذن بنســخ أجــزاء مــن العمــل دون تأخــ»¶ Æالعــادة ا� ¶
·̧ مؤسســة التمويــل الدوليــة عــ¥ نــ¤£ هــذا العمــل وتمنــح 

شعارات بحسب ما نراه مناسباً.  Æمقابل، مع مراعاة التنسيبات وا�

¶ هــذا العمــل، أو ا�ســتنتاجات أو ا�Öحــكام الموصوفــة هنــا، و� تتحمــل أيــة مســؤولية عــن حذف 
·̧ � تضمــن مؤسســة التمويــل الدوليــة دقــة، أو موثوقيــة، أو اكتمــال المحتــوى الــوارد 

¶ الحــدود، وا�Öلــوان، والمســميات، 
·Ùالمحتــوى مــن أي نــوع أو ا�عتمــاد عليهــا. و� تعــ ¶

·̧ ¶ ذلــك، عــ¥ ســبيل المثــال � للحــÈ، ا�Öخطــاء الطباعيــة وا�Öخطــاء الفنيــة) 
·̧ أو أخطــاء (بمــا 

¶ �Öي إقليــم أو تأييــد أو قبــول لهــذه الحــدود. � 
·Äهــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب مجموعــة البنــك الــدو¼¶ بشــأن الوضــع القانــو ¶

·̧ والمعلومــات ا�Öخــرى المبنيــة عــ¥ أي خريطــة 

¶ يمثلونها.     
ªÙلمجموعة البنك الدو¼¶ أو الحكومات ال · ¶Úورة وجهات نظر المدراء التنفيذي ·Èهذا العمل بال ¶

·̧ ات، وا�ستنتاجات المع»É عنها  تعكس النتائج، والتفس»¶

ــاً، أو ضمانــات، أو مشــورًة اســتثماريًة، حيــال م®ئمــة أي  ــاً قانوني ــا هــو اســتخدام محتويــات هــذا العمــل �Öغــراض المعلومــات العامــة فقــط وهــي � تمثــل رأي إن المقصــود هن

كات أو أطــراف معينــة  £ß ، ¶
·̧ ، أو تقــدم مشــورة أو خدمــات إ¼، أو لديهــا مصلحــة ماليــة  ¶

·̧ اســتثمار، أو اســتدراج أي نــوع منهــا. وقــد يكــون لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة اســتثمار 

¶ هذا العمل). 
·̧ ¶ ذلك تلك المذكورة 

·̧ (بما 

¶ ذلك حقوق المؤسسات التابعة، إ¼: 
·̧ اخيص، بما   ª«ينبغي توجيه أية استفسارات أخرى حول الحقوق وال

IFC Communications, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433

. تعــود ملكيــة  ¶ المؤسســة، وهــي إحــدى أعضــاء مجموعــة البنــك الــدو¼¶
·̧ · الــدول ا�Öعضــاء  ¶Úمؤسســة التمويــل الدوليــة هــي منظمــة دوليــة تأسســت بموجــب اتفاقيــة تأســيس بــ

ــك اســتخدام أي مــن هــذه المــواد �Öي غــرض كان دون الحصــول عــ¥ الموافقــة  ــة و� يجــوز ل ــل الدولي ــة إ¼ مؤسســة التموي ــع ا�Öســماء، والشــعارات، والع®مــات التجاري جمي

الخطيــة الÈيحــة مــن جانــب مؤسســة التمويــل الدوليــة. فضــ®ً عــن ذلــك، يعــد مصطلحــي ”International Finance Corporation“ و ”IFC“ ع®مــات تجاريــة مســجلة لمؤسســة 

 . التمويل الدولية وهي محمية بموجب القانون الدو¼¶
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يــن دون  ليــس بإمــكان أي دولــة، أو مجتمــع، أو اقتصــاد تحقيــق إمكاناتــه أو مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والع¤£

ــة  ــداف التنمي ¶ أه
·̧ ــس  ــة تنعك ــي حقيق ــات وا�Öو�د- وه ــال، الفتي ــاء والرج ــة للنس ــة ومنصف ــاركة كامل ــود مش وج

ــراز  ح Æ� ًــيا ــاً أساس ط £ß ــدة ــة جي ــة وذات نوعي ــعار معقول ــة وبأس ــل موثوق ــة للطف ــر رعاي ــد توف ــتدامة. ويع المس

· جملــًة مــن التحديات  ¶Úالعديــد مــن أجــزاء العالــم، يواجــه الوالديــن العاملــ ¶
·̧ التقــدم عــ¥ هــذا الصعيــد. إ� أنــه، و

¶ ســبيل الوصــول إ¼ رعايــة طفــل مناســبة. و� تؤثــر قلــة الوصــول لرعايــة ا�Öطفــال عــ¥ تنميــة الطفولــة المبكــرة 
·̧

¶ تعتمد ع¥ اكتساب وإدامة قوة عاملة ماهرة. 
ªÙأيضاً المشاريع التجارية وا�قتصادات ال ·Èفحسب، بل وت

ــث  ــة، حي ــوى العامل ¶ الق
·̧ ــاث  ن Æــاض معــد�ت مشــاركة ا� ــة إ¼ انخف ــل كافي ــة طف ــار إ¼ رعاي ــا يســاهم ا�فتق كم

¶ النســاء عــ¥ المســتوى العالمــي 3 ســاعات أكــ»£ مــن الرعايــة غــ»¶ مدفوعــة ا�Öجــر مقارنــًة بالرجــال. رغــم ذلــك، � تعد رعايــة الطفل مســألًة تخص النســاء فحســب. إذ يحتــاج جميع 
·èتمــ

¶ العــادة إ¼ خيــارات حــول رعايــة الطفــل مــن أجــل ا�حتفــاظ بوظائفهــم الحاليــة أو الحصــول عــ¥ وظائــف جديــدة، وبمــا 
·̧ بــاء العاملــون، مــن الرجــال والنســاء عــ¥ حــد ســواء،  êا�

يعود بالفائدة ع¥ المجتمعات، والمشاريع التجارية، وا�قتصادات.    

¶ معالجــة التحدي العالمــي بخصوص 
·̧  ¶ëيك أســا £ß الــدول الناميــة، بموقــع جيــد للعــب دور ¶

·̧ ضافــة إ¼ الحكومــات، يتمتــع القطــاع الخــاص، والــذي يوفــر نحــو 90% مــن الوظائــف  Æبا�

¶ الغالــب إ¼ هــذه القضيــة مــن منظــور 
·̧ ¶ مجــال رعايــة الطفــل وينظــرون 

·̧ رعايــة الطفــل. رغــم ذلــك، � يتفهــم أصحــاب العمــل عــ¥ الــدوام قضيــة الجــدوى مــن القيــام باســتثمارات 

¶ تحديــد 
·̧ كات مقتنعــًة بجــدوى تقديــم رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، قــد تواجــه صعوبــات  كات. وحــªÙ عندمــا تكــون الــ¤£ ام أو المســؤولية ا�جتماعيــة للــ¤£ · ª«ا�لــ

كة والعامل، وما هو السبيل لتحقيق ذلك.  ما هو ا�Öفضل لكل من ال¤£

يلقــي هــذا التقريــر، "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل :  الجــدوى مــن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل"، الضــوء عــ¥ نهــج مبتكــرة قامــت 

ــر  ــن خــ®ل اســتعراض 10 حــا�ت دراســية، يظه ــل بصــورة أفضــل. وم ــة الطف ¶ مجــال رعاي
·̧ ــال   ــة احتياجــات العم ــا بغــرض تلبي ــم باتباعه ــات وا�Öقالي ــف القطاع ــن مختل كات م £ß

اكات مــع الحكومــات ومقدمــي خدمــات  ¶ مواقــع العمــل وصــو�ً إ¼ الــ¤£
·̧ كات ا�ختيــار مــن سلســلة مــن خيــارات رعايــة الطفــل، ابتــداًء مــن دور الحضانــات  التقريــر أن باســتطاعة الــ¤£

 · ¶Úــة العمــال وتحســ ــز إنتاجي ¶ تعزي
·̧ ــا يســاعد  ــاظ بهــم- مم ــاءة وا�حتف ــذاب العمــال أصحــاب الكف كات اجت ــ¤£ ــك، تســتطيع ال . وكنتيجــة لذل ــة الطفــل عــ¥ المســتوى المحــ¥¶ رعاي

المحصلة النهائية.  

¶ تناســبها. كمــا أن ذلــك يشــكل دعــوًة �تخــاذ إجــراء 
ªÙكائنــا وتكــرار الحلــول الــ £ß بإمكانهــا التعلــم مــن تجــارب ¶

ªÙصــدار إ¼ مئــات المشــاريع التجاريــة الــ Æأن يصــل هــذا ا� ¶
·̧ يتمثــل هدفنــا 

وريــة ì¶ يتمكــن مقدمــو خدمــات رعايــة الطفــل رفيعــة المســتوى مــن التوســع  ·Èرعايــة الطفــل ودعــم البنيــة التحتيــة ال ¶
·̧ ، مــن أجــل تشــجيع كافــة أصحــاب الشــأن عــ¥ ا�ســتثمار  عمــ¥¶

ايد ع¥ خدمات رعاية الطفل.   · ª«وتلبية الطلب الم

¶ مبــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل بقيــادة المؤسســة، وقدمــت بشــكل ســخي 
·̧ ¶ شــاركت 

ªÙكات الــ بالنيابــة عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة، أتقــدم بالشــكر إ¼ الــ¤£

¶ الحــا�ت الدراســية. ونحــن نــدرك بــأن توثيــق الجــدوى لخدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يعــد أحــد جوانــب معالجــة 
·̧ البيانــات والممارســات الفضــ¥ 

¶ مجال رعاية الطفل. ونستطيع معاً فعل المزيد. 
·̧ التحدي العالمي 

اكاتنــا مــع القطــاع العــام،  £ß · ¶Úالقطــاع الخــاص وتمتــ ¶
·̧ ¶ اكتســبناها مــع عم®ئنــا 

ªÙمــون بتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــ®ل تطبيــق المعرفــة الــ · ª«مؤسســة التمويــل الدوليــة، فإننــا مل ¶
·̧

¶ الــدول الهشــة 
·̧ ¶ تركــز عــ¥ اســتحداث ا�Öســواق، وبالتحديــد 

ªÙلــدى مجموعــة البنــك الــدو¼¶ ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة الــ · ¶Úالجنســ · ¶Úاتيجية المســاواة بــ ª«اســ ¶
·̧  · ¶Úكمــا هــو مبــ

، ســنكون قادريــن عــ¥ دعــم وصــول الوالديــن بشــكل  ¶
·Äضافــة إ¼ المجتمــع المــد Æالعــام والخــاص با� · ¶Úاكات مــع القطاعــ اعــات ومتدنيــة الدخــل. وفقــط مــن خــ®ل الــ¤£ · والمتأثــرة بال»·

أفضل إ¼ خدمات رعاية طفل موثوقة وبأسعار مناسبة وذات نوعية جيدة. وسيحقق هذا النجاح انتصاراً ث®ثياً للجميع: العمال وأبنائهم، والمشاريع التجارية، وا�قتصادات. 

نينا ستويكوفتش

اكات المختلطة نائب الرئيس- التمويل وال¤£
مؤسسة التمويل الدولية

1
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الملخص الواف  

ة أشــخاص مــن ســكان العالــم تقريبــاً، أي 679 مليــون نســمة، هــم  يعــد واحــد مــن كل عــ¤£

أطفــال تقــل أعمارهــم عــن خمســة أعــوام. ومــن أجــل ا�زدهــار والتطــور، يحتــاج هــؤ�ء 

¶ العديــد مــن أجــزاء العالــم،
·̧ ا�Öطفــال وإخوانهــم ا�Öكــ»É ســناً إ¼ الرعايــة. رغــم ذلــك، و

� تــزال خدمــات رعايــة الطفــل شــحيحًة. وعــ¥ الصعيــد العالمــي، فــإن مــا يزيــد بقليــل عــن 

نصــف ا�Öطفــال دون ســن الخامســة يســتفيدون مــن خدمــات رياض ا�طفــال. وتعــد خدمات 

¶ متنــاول العمــال من أصحــاب الدخــول المتدنية 
·̧ ¶ الغالــب ليســت 

·̧ رعايــة الطفــل النظاميــة 

ــارات  ــد الخي ــات، تع ــك الخدم ــف تل ــل تكالي ــ¥ تحم ــن ع ــبة للقادري ــطة. وبالنس والمتوس

¶ الغالــب محــدودًة و� تتــ®ءم مــع ســاعات العمــل بــدوام كامــل. ويوجــد افتقــار 
·̧ المتاحــة 

ع¥ وجه التحديد للوصول إ¼ الرعاية بالنسبة ل®Öطفال دون سن الثالثة. 

جــم ا�فتقــار إ¼ خدمــات رعايــة طفل تتســم بنوعية  ª«صحــاب العمــل، يمكــن أن يÖ� بالنســبة

جيــدة وبأســعار مناســبة بالنســبة للعمــال إ¼ معــد�ت مرتفعــة من تــ¤ب العمالــة والتغيب 

¶ ذلــك إ¼ 
·̧ نتاجيــة، وصعوبــة اســتقطاب عمــال مهــرة. ويعــود الســبب  Æا� ¶

·Äعــن العمــل، وتــد

ــر عــ¥  ــة بســبب ا�Öســعار يؤث أن عــدم توفــر أو عــدم القــدرة عــ¥ الحصــول عــ¥ الرعاي

ل، · ¶ المــ»·
·̧ خيــارات الوالديــن حيــال نــوع العمــل الــذي يؤدونــه، ســواء مــن حيــث البقــاء 

¶ الفجــوات
·Ùــة. وبالنســبة للعائــ®ت، قــد تعــ · العمــل وتقديــم الرعاي ¶Úأو كيفيــة الجمــع بــ

 . ·Äية أدßالوصول إ¼ خدمات رعاية جيدة ساعات عمل أقل أجراً ودخول أ ¶
·̧

ــًة بالرجــال، يعــد  ــة الطفــل تزيــد عنــد النســاء مقارن ــة تــو¼¶ مســؤولية رعاي وكــون احتمالي

ا�فتقــار إ¼ خدمــات رعايــة الطفــل عائقــاً رئيســياً أمــام المشــاركة الكاملــة والمتســاوية للمرأة 

¶ العمــل بأجــر. فبحســب منظمــة العمــل الدوليــة، وعــ¥ الصعيــد العالمــي، يناهــز معــدل 
·̧

أقــل  مئويــة  نقطــة   27 بنحــو  أي   ،%49 بقليــل  العاملــة  القــوى   ¶
·̧ المــرأة  مشــاركة 

ي العالمي إ¼  · مــن المعــدل لــدى الرجــال. وقــد أشــارت تقديرات دراســة أعدهــا معهــد ماكــ»·

ــادة  · عــ¥ صعيــد المشــاركة ا�قتصاديــة ســيعمل عــ¥ زي ¶Úالجنســ · ¶Úأن ســد الفجــوات بــ

ــول العــام 2025، وهــو مــا ســيضيف  جمــا¼¶ العالمــي بمقــدار 26% بحل Æــج المحــ¥¶ ا� النات

12 مليــار دو�ر أمريــÏ¶ إ¼ ا�قتصــاد العالمــي. وتشــ»¶ ا�Öدلــة مــن دول منطقــة البحــر 

ــول إ¼  ــة إ¼ أن الوص ــادي والتنمي ــاون ا�قتص ــة التع ــة، ومنظم ــكا ال®تيني ، وأمري ¶ ÉÙــ الكاري

¶ عــ¥ معــد�ت تشــغيل النســاء  ÉÄخدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة قــد يكــون لــه أثــر إيجــا

وعدد ساعات عملهن. 

الحالة التنموية لرعاية
الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل

، يــدرك راســمو السياســات أهميــة القــدرة عــ¥ الوصــول إ¼  عــ¥ الصعيــد الــدو¼¶

 ªÙوحــ . · ¶Úالجنســ · ¶Úخدمــات رعايــة الطفــل عــ¥ صعيــدي ا�قتصــاد والمســاواة بــ

تاريخــه، قامــت 192 دولــة بالتوقيــع عــ¥ وثيقــة ا�Öهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة، 

 · ¶Úبحلول العام 2030، ضمان أن تتاح لجميع البنات والبن" ، ¶ تتضمن المستهدف التا¼¶
ªÙوال

ــرة  ــة المبك ــة الطفول ¶ مرحل
·̧ ــة  ــاء والرعاي ــن النم ــدة م ــة جي ــرص الحصــول عــ¥ نوعي ف

¶ دول مثــل 
·̧ ". و ¶

ÖÄيكونــوا جاهزيــن للتعليــم ا�بتــدا ªÙحــ ¶
ÖÄوالتعليــم قبــل ا�بتــدا

ــا، تتطلــب ا�Öنظمــة  ــان، وا�Öردن، وتركي ــد، والياب كــوادور، والهن Æوا� ، ــل، وتشــي¥¶ ازي É«ال

واللوائــح قيــام أصحــاب العمــل بتوفــ»¶ أو دعــم خدمــات رعايــة الطفــل. وحــªÙ عندمــا � 

ام با�Öنظمــة، يقــوم العديــد مــن أصحــاب العمــل  · ª«يتــم توجيــه ذلــك بدافــع ا�لــ

اتيجيهم العامــة لمســتحقات  ª«ــة الطفــل كجــزء مــن اســ ــم الدعــم لخدمــات رعاي بتقدي

العمــال بقصــد تحقيــق محصلــة أعمــال أفضــل. رغــم ذلــك، � يــزال هنالــك الكثــ»¶ الــذي 

· العــام والخــاص ومنظمــات  ¶Úالقطاعــ · ¶Úــ اكات والتعــاون ب ــه عــ»É الــ¤£ ــام ب يمكــن القي

. ¶
·Äالمجتمع المد

  
 É«مجموعــة البنــك الــدو¼¶ وتعــد أكــ ¶

·̧ بالنســبة لمؤسســة التمويــل الدوليــة، وهــي عضــو 

¶ الــدول الناميــة، 
·̧ ¶ العالــم تركــز بشــكل حــÈي عــ¥ القطــاع الخــاص 

·̧ مؤسســة تنمويــة 

 ¶
·̧  · ¶Úالجنســ · ¶Úالوصــول إ¼ خدمــات رعايــة الطفــل مــع تعزيــز التنــوع بــ · ¶Úافــق تحســ ª«ي

¶ فيهــا، 
ª̧ ª«مــور عــ¥ الدخــول إ¼ القــوى العاملــة والــÖمــكان العمــل ومســاعدة أوليــاء ا�

· المؤسســة  كات مــن تعزيــز محصلتهــا النهائيــة. ويعتــ»É تركــ»¶ · الــ¤£ ¶Úمــع العمــل عــ¥ تمكــ

ــام وصــول النســاء  ــل، أم ــة الطف ــات رعاي ــار إ¼ خدم ــل ا�فتق ــق، مث ــة العوائ ــ¥ إزال ع

ــوع ا�جتماعــي  اتيجية الن ª«ــن اســ ــف ا�Öفضــل جــزًء م ــن الوظائ ــد م (والرجــال) إ¼ المزي

¶ تركــز عــ¥ 
ªÙلــدى مجموعــة البنــك الــدو¼¶ ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة الــ

اعــات ومتدنيــة الدخــل.  · ¶ الــدول الهشــة والمتأثــرة بال»·
·̧ اســتحداث ا�Öســواق، وبالتحديــد 

¶ يعتــ»É فيهــا دعــم رعايــة الطفــل مــن قبــل صاحــب العمــل أمــراً إلزاميــاً، 
ªÙالــدول الــ ¶

·̧ و

تعمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة مــع عم®ئهــا عــ¥ تدعيــم الجــدوى ومســاعدتهم عــ¥ 

اتيجيات رعايــة طفــل تتــ®ءم بصــورة مثاليــة مــع  ª«تطبيــق أكــ»£ مــن المطلــوب وتنفيــذ اســ

¶ إ¼ تحقيق نتائح أنشطة أعمال أفضل.
·èعمال لديهم، مما يفÖاحتياجات أنشطة ا�
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ة حول معالجة المسائل المتعلقة برعاية الطفل   من: الحا�ت الدراسية الع��

¶ الســياقات الوطنيــة والتنظيميــة والقطاعيــة. 
·̧ ة �Öصحــاب العمــل  يشــ»¶ هــذا التقريــر إ¼ أن رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يمكــن أن تعــود بمنافــع كبــ»¶

ــد  ــة. وتتواج ــرق مختلف ــال بط ــل للعم ــة الطف ــق برعاي ــع تتعل ــون مناف ــل يقدم ــاب عم ــية �Öصح ــا�ت دراس ــ¥ 10 ح ــر ع ــز التقري ــدوى، يرتك ــم الج ــل تدعي ــن أج وم

¶ اقتصــادات متقدمــة- وهــي تمثــل مزيجــاً مــن الســياقات التنظيميــة والقطاعــات، 
·̧ ¶ اقتصــادات ناشــئة، وث®ثــة 

·̧ ¶ أجــزاء مختلفــة مــن العالــم- ســبعة منهــا 
·̧ كات  هــذه الــ¤£

ة هي:   كات الع¤£ ¶ القوى العاملة. وهذا ال¤£
·̧ ¶ قطاعات تعد فيها النساء أقليًة 

·̧ بعضها تسيطر عليه القوى العاملة النسائية وأخرى 

•      آفريفريش، أنشطة زراعية، جنوب أفريقيا 

•      آكامي، تكنولوجيا المعلومات، الو�يات المتحدة ا�Öمريكية 

•      بورسان، صناعات ثقيلة، تركيا 

¶ يو أف جاي، المحدود، خدمات مالية، اليابان 
£ðبنك طوكيو-متسوبي      •

كة تصنيع مكونات المركبات، تركيا  £ß ،مارتور      •

-مادبا، تصنيع ا�Öلبسة، ا�Öردن  
•      ماس كريدا الصا¥¤

•      مايندتري، تكنولوجيا المعلومات، الهند

ازيل  É«باندوراتا ألمينتوس المحدودة (بودوكو)، صناعات غذائية، ال      •

•      سفاريكوم، ا�تصا�ت، كينيا 

•      شون كلينك، الرعاية الصحية، ألمانيا 

وع معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل، ورغبتهــا  ¶ لمــ¤£
·Ùطــار الزمــ Æكات للمشــاركة ضمــن ا� £ß كات شــبكة مؤسســة التمويــل الدوليــة، وتوفــر يعكــس اختيــار الــ¤£

ات ا�Öداء الرئيسية لديها ولعكس الدروس المستفادة.   £ßالبيانات لتقييم أثر دعم رعاية الطفل ع¥ مؤ ¶
·̧ ¶ التشارك 

·̧

· لدى مؤسســة التمويل  ¶Úكة باندوراتــا ألمينتوس المحــدودة (بودوكو) مــن العم®ء ا�ســتثماري كة مارتــور، ®�  يــو أف جــاي، المحــدود، ®�
يعــد بنــك طوكيو-متســوبي±�

¶ برنامــج منظمــة العمــل 
·̧ · لــدى المؤسســة) مشــاركة  ¶Úكــة مــاس القابضــة وهــي مــن العمــ®ء ا�ســتثماري -مادبــا (مصنــع ل¤£ ¶

·̧ كــة مــاس كريــدا الصا £ß الدوليــة، بينمــا تعــد

¶ ا�Öردن. 
·̧ /مؤسسة التمويل الدولية "العمل ا�فضل"  الدو¼¶

لماذا: الجدوى من الرعاية المدعومة من قبل
صاحب العمل  

كة  £ß 14 ضافة إ¼ حا�ت دراســية مكملة حول Æبناًء ع¥ 10 دراســات معمقة، با�

¶ يمكــن أن 
ªÙز التقريــر المنافــع الــ É«كاديميــة، يــÖومنظمــة ومراجعــة للبحــوث ا�

· ا�ســتقطاب،  ¶Úتحســ É«تحقــق لصاحــب العمــل مــن دعمــه لرعايــة الطفــل عــ

نتاجية، والتنوع، والوصول إ¼ ا�Öسواق:   Æبقاء، وا� Æوا�

•      منافــع ا�ســتقطاب عــ´ المشــاريع التجاريــة: يمكــن لتوفــ»¶ دعــم 

ــة  ــل وßع ــات العم ــي طلب ــة مقدم ــن نوعي ــن م ــل أن يحس ــة الطف رعاي

¶ الو�يــات المتحدة 
·̧ شــغل الوظائــف الشــاغرة. حيــث يســاعد ذلك آكامــي 

ــن  ــات م ــدë¶ برمجي ــاء مهن ــتقطاب وإبق ــ¥ اس ــد ع ¶ الهن
·̧ ــري  ومايندت

أصحاب الكفاءات العالية، 

¶ تركيــا مــن العمــل نحــو بنــاء قــوة عاملــة متنوعة من 
·̧ ويمَكــن بورســان 

 ¶
·̧ ¶ قطــاع الصناعــات الثقيلــة والــذي يســيطر عليــه الرجــال 

·̧  · ¶Úالجنســ

ــا  ¶ ألماني
·̧ ــتادت  ــك نيوس ــون كلين ــل ش كات مث ــ¤£ ــب، ويســمح ل الغال

باســتقطاب عمال لتنفيذ عملياتها ع¥ مدار الســاعة، ويساعد ماس كريدا 

¶ مواقع ليــس من المعتاد 
·̧ -مادبــا ومارتور ع¥ اســتقطاب نســاء  

الصا¥¤

فيها ل®Öمهات الدخول إ¼ العمل النظامي.

بقــاء عــ´ المشــاريع التجاريــة: يمكــن أن يــؤدي توفــ»¶  •      منافــع ا�¶

ــة.  ــدل دوران العمال ¶ مع
·̧ ــ»¶  ــاض كب ــل إ¼ انخف ــة الطف ــات رعاي خدم

ويعــد اســتبدال عامــل متمــرس، حــªÙ وإن كان غــ»¶ ماهــر، أمــراً مكلفــاً. 

¶ فييتنام أن ا�Öمر يكلف 
·̧ وتش»¶ تقديرات نالت ان¹̧برايز (منتج ل®Öنسجة) 

85% من الراتب السنوي للعامل من أجل استبدال ذلك العامل.  
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ــدل دوران  ــل مع ــت إ¼ تقلي ــة نال ك £ß ¶
·̧ ــل  ــة الطف ــات رعاي ــ»¶ خدم ــث أدى توف حي

العمالة بمقدار الثلث. ع¥ نحو مماثل، تش»¶ تقديرات مارتور، منتج مكونات المركبات 

ــح منتجــاً  ــد ì¶ يصب ــاج الجدي نت Æــل ا� ــة أشــهر لعام ــب ثماني ــر يتطل ــا، أن ا�Öم ¶ تركي
·̧

ــة  نتاجي Æترتكــز عــ¥ عمــل الفريــق الواحــد، تقلــل ا� ¶
ªÙــور الــ ¶ بيئــة مارت

·̧ بالكامــل. و

ــ»¶  ــل توف ــور، قل ¶ مارت
·̧ ــل. و ــة الخــط الكام ــن إنتاجي ــد م ــل الجدي المنخفضــة للعام

كمــا   .%15 بنحــو  العمالــة  دوران  مــن  الطفــل  برعايــة  المتعلقــة  المنافــع 

¶ اليابان زيادة بأك»£ من أربعة 
·̧  يو أف جاي، المحــدود 

حقــق بنك طوكيو-متســوبي±�

¶ (45 مليون 
·Äمهــات الجدد ووفر نحــو 5,000 مليون ين يابــاÖمعــدل إبقــاء ا� ¶

·̧ أضعــاف 

) عــ¥ شــكل تكاليــف متعلقــة بــدوران العمالــة وذلــك مــن خــ®ل توفــ»¶  ¶Ïدو�ر أمريــ

خدمات رعاية الطفل ومبادرات ذات صلة مثل إجازة ا�Öمومة الممدة.  

 ¶
·̧ نتاجيــة: يســاعد توفــ»¶ خدمــات رعايــة الطفــل  •      المنافــع المتمثلــة بمكاســب ا�¶

 ، · كــ»¶ ª«نتاجيــة مــن خــ®ل تقليــل حــا�ت التغيــب عــن العمــل، وزيــادة ال Æا� · ¶Úتحســ

-مادبــا، انخفضــت نســبة التغيــب  
¶ مــاس كريــدا الصا¥¤

·̧ ام. و · ª«وتعزيــز الحافــز وا�لــ

¶ موقع 
·̧ ¶ أول تســعة أشــهر عقب فتح حضانة 

·̧ عن العمل بســبب المرض بمقدار %9 

· العمــال مــن التعامــل مــع أزمــات رعايــة الطفــل، تمكنــت  ¶Úالعمــل. ومــن خــ®ل تمكــ

آكامــي مــن اســتعادة تكاليــف منافــع الرعايــة ا�حتياطيــة. وأشــار عمــال المــزارع لــدى 

¶ جنــوب أفريقيــا إ¼ المزيــد مــن الشــعور براحــة البــال والقــدرة عــ¥ 
·̧ آفريفريــش 

¶ حضانة 
·̧ ¶ مأمــن ويلقــون الرعايــة 

·̧ ¶ العمــل مــن خــ®ل معرفــة أن أطفالهــم 
·̧  · كــ»¶ ª«ال

¶ موقــع العمــل. كمــا نــوه مديــر مصنــع لــدى باندوراتــا ألمينتــوس 
·̧ كــة  ال¤£

 ¶
·̧ ازيــل إ¼ أن منافــع رعايــة الطفــل أدت إ¼ انخفــاض  É«ال ¶

·̧ المحــدودة (بودوكــو) 

ــون  ــة ك ــعرون بالراح اً ويش · ــ»¶ ــ»£ ترك ــال أك ــح العم ــث أصب ــوادث حي ــد�ت الح مع

¶ مأمن.  
·̧ أطفالهم 

     
· التنوع  ¶Úزيــادة تنــوع القــوة العاملــة: تعــد رعايــة الطفــل لبنــة بنــاء هامة لتحســ      •

بنــك  آكامــي،  مــن  كل   ¶
·̧ القياديــة  المناصــب   ¶

·̧ المــرأة   ¶
ª̧ وتــر  · ¶Úالجنســ  · ¶Úبــ

¶ كينيا. 
·̧ ضافة إ¼ سفاريكوم  Æيو أف جاي، المحدود، مايندتري، با� 

طوكيو-متسوبي±�

كات إ¼ ا�ســتفادة مــن منافــع التنــوع لصالــح ا�بتــكار، والقيــادة،  وتســعى هــذه الــ¤£

¶ تؤكدها البحوث. 
ªÙداء المالية والÖوا�

ــواق:  ــول إ� ا�¿س ــية والوص ــمعة المؤسس ــز الس ــ�ل تعزي ــن خ ــع م •      المناف

¶ ا�Öردن، تعمل 
·̧ -مادبا  

 جنوب أفريقيا و ماس كريدا الصا¥¤
بالنسبة إ� آفريفريش ¥¤

ام با�Öنظمــة والمعايــ»¶  · ª«جهــود تلبيــة احتياجــات رعايــة الطفــل لــدى العمــال وا�لــ

كات باعتبارهــا "مقصــداً لمقدمــي  ــ¤£ ــز ســمعة هــذه ال ¶ تعزي
·̧ ــة  ــة والدولي المحلي

 ¶
·̧ ــتثمارات  ــاعد ا�س ــا وتس ــا. كم ــل فيه ¶ تعم

ªÙــ ــات ال ¶ المجتمع
·̧ ــل"  ــات العم طلب

 ، · ¶Úــ ين الدولي ª«كات مــع المشــ ــ¤£ ــك ال ــات تل · ع®ق ¶Úــ ¶ تمت
·̧ ــة الطفــل  مجــال رعاي

ــول إ¼  ــدى أط ــ¥ م ــ»É ع ــول أك ــان وص ــا¼¶ ضم ــة، وبالت ــم المرتفع ــاب القي أصح

ا�Öسواق وفرص النمو. 

كيف: اختيار وتنفيذ رعاية الطفل المدعومة من قبل

صاحب العمل  

¶ تلبيــة احتياجــات رعايــة الطفــل لعمالهــم العديــد 
·̧  · ¶Úيوجــد لــدى أصحــاب العمــل الراغبــ

ــاريع  ــداف المش ــا¼¶ أه ــكل مث ¶ بش ÉÙــ ¶ تل
ªÙــ ــارات ال ــذ الخي ــة. وتأخ ــارات المتاح ــن الخي م

· ا�عتبــار احتياجــات العمــال، وأثــر العراقيــل المتعلقــة برعايــة الطفــل عــ¥  ¶Úالتجاريــة بعــ

كات، وبيئة رعاية الطفل. ال¤£

  
اتيجيات تتطلــب مــوارد مكثفة  ª«اســ · ¶Úاوح خيــارات دعــم رعايــة الطفــل مــا بــ ª«تــ      •

ــل  ــة مث ــل كثاف ــوارد أق ــب م اتيجيات تتطل ª«ــ ــل إ¼ اس ــن العم ــات أماك ــل حضان مث

حالــة ومنافــع الرعايــة ا�حتياطيــة. ويقــوم العديــد مــن كبار  Æخدمــات المعلومــات وا�

أصحــاب العمــل بتوفــ»¶ أكــ»£ مــن خيــار واحــد. حيــث تســاعد المنافــع التكميليــة مثــل 

ــة  ــ¥ رعاي ــور ع ــاء ا�Öم ــة أولي ــن المدفوع ــازة الوالدي ــة وإج ــل المرن ــاعات العم س

أطفالهم بأنفسهم. 

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

الطفــل �حتياجــات العمــال عــ»É ا�Öبعــاد ا�Öربعــة لرعايــة الطفــل: التوفــر، ا�Öســعار 

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

¶ الطلــب والعــرض  ÉÙوا�جتماعيــة، بمــا يتجــاوز تفضيــ®ت العمــال، عــ¥ جانــ

لخدمــات رعايــة الطفــل. ويســتطيع أصحــاب العمــل اســتخدام سلســلة مــن البيانــات 

ــم  ــن تقدي ــة يمك ــأي كلف ــن، وب ــف، ولم ــا إذا، وكي ــد م ــاليب لتحدي ــة وا�Öس التحليلي

خدمات رعاية الطفل.
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تتمة الملخص الواف

 كافة الخيارات لمعالجة المسائل المتعلقة برعاية الطفل 
 البحث ¥¤

الطلب من قبل العمال

•     أنواع برامج رعاية الطفل 

•     أعمار ا�¿طفال 

•     أنواع الرعاية- منتظمة، متقطعة،
      ساعات غ¹ اعتيادية 

أهداف وموارد أصحاب العمل 

•    المحص�ت المنشودة

•     من هم العمال الواجب استهدافهم  

كة  •     موجودات وقيم ال��

السياق المجتمعي 

•    التفويضات الحكومية  

كاء المجتمعيون    •    ال��

•    سوق رعاية الطفل 

مسائل رعاية

Ȩ̀الطفل ال
تتطلب المعالجة 

التوفر

ا�¿سعار المناسبة

سهولة الوصول

التغيب وا�¿داء 

بقاء ا�ستقطاب وا�¶

هل تعد رعاية الطفل
ورية؟  ¤Ë

هل توجد حوافز لذلك؟ 

هل أصبح سوق رعاية الطفل
¤ ا�¿طراف المعنية؟  Íجاهزاً للتعاون ب

القيم المؤسسية، المسؤولية
كات،...الخ. ا�جتماعية لل��

النوعية

المسائل المتعلقة
Ȩ̀كات وال بال��

تتطلب المعالجة 

الـبـيـئــة


البحث ¥¤

الخيارات: 

•   دعم أسعار الخدمات 


•   المساحات المحجوزة ¥¤

    مراكز رعاية الطفل الخاصة   

 موقع العمل   
•   الحضانات ¥¤

كات اكات مع ال�� •    إقامة ال��

     ا�¿خرى

¤ Íالقطاع ¤ Íاكات ب •   ال��
     العام والخاص

•   الساعات الممدة   

جازة   •   مخيمات ا�¶

•   الرعاية ا�حتياطية  

¤ النهج لتلبية احتياجات العمال Íكيف يمكن المزج ب
¤ النهج لتلبية احتياجات العمال، وتحقيق  Íكيف يمكن المزج ب

أهداف صاحب العمل، وتعزيز الموارد المجتمعية؟  

•   العمل المرن   
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¶ ذلــك توفــر 
·̧ •      تتأثــر خيــارات تلبيــة جانــب الطلــب ببيئــة رعايــة الطفــل، بمــا 

مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل مــن القطــاع الخــاص أو المنظمــات غــ»¶ 

كات  · العــام والخــاص، أو الــ¤£ ¶Úالقطاعــ · ¶Úاكات بــ الحكوميــة، وجــدوى الــ¤£

مع أصحاب عمل آخرين، والبيئة التنظيمية والمالية. 

ــ¥  ــل ع ــة الطف ــم رعاي ــر دع ــع أث ات لتتب £ßــؤ ــار وم ــع معي ــاعد وض •      يس

ــف،  ــغل الوظائ ¶ ش
·̧ ــتغرق  ــت المس ــل الوق ــية- مث ــال الرئيس ــ®ت ا�Öعم محص

ــب عــن  ــة للطفــل، ومعــد�ت التغي ــدون وجــود رعاي ــة مــع وب ودوران العمال

اتيجية  ª«ــ ــكل اس ــد ش ¶ تحدي
·̧ ــال-  ــا العم ــوحات رض ــ¥ مس ــل، وردود ع العم

 ¶
·̧ كات  ــ¤£ ــ¥ ال ــر ع ــ¥ ا�Öث ــة ع ــات وا�Öمثل ــاعد البيان ــا تس ــل. كم ــة الطف رعاي

¶ مجــال 
·̧ حشــد الدعــم لــدى متخــذي القــرارات المؤسســية حــول ا�ســتثمارات 

رعاية الطفل.  

الدروس المستفادة ليتم اعتبارها من قبل

أصحاب الشأن 

ــل  ــة الطف ــات رعاي ــم خدم ــعة أن تقدي ــوث الواس ــية والبح ــا�ت الدراس ــر الح تظه

كات، وا�قتصــادات. وفيمــا يــ¥¶  ¶ الجميــع بالنســبة للعمــال، والــ¤£
·óيمثــل حــ®ً يــر

10 دروس مستفادة للتأمل فيها من قبل أصحاب الشأن: 

1)      � يوجــد "نهــج ي�ئم الجميع" بالنســبة للحلول المتعلقــة برعاية الطفل. 

ــل  ــاب العم ــكان أصح ــف أن بإم ــر كي ــذا التقري ــا ه ¶ يتناوله
ªÙــ كات ال ــ¤£ ز ال É«ــ ت

تقديــم سلســلة متنوعــة مــن خيــارات رعايــة الطفــل- ابتــداًء مــن الرعايــة 

¶ أماكــن العمــل لنحــو 
·̧ ¶ حــا�ت الطــوارئ إ¼ مراكــز رعايــة الطفــل 

·̧ ا�حتياطيــة 

كات والعمــال. ويٌنظر إ¼ تقديــم رعاية  100 طفــل- بمــا يتناســب واحتياجــات الــ¤£

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

2)      يــؤدي توفــ¹ دعــم رعايــة الطفــل كجــزء مــن اســ¹̧اتيجية شــمولية إ� 

كات ع»É الوقت أن عوائدها ع¥ ا�ســتثمار  تحقيــق أكــÕ¹ العوائد. إذ تعلمت ال¤£

¶ التنــوع 
·̧ اتيجياتها لرعايــة الطفــل جــزًء مــن سياســاتها  ª«تزيــد عندمــا تشــكل اســ

¶ الحياة العملية. 
·̧ افق مع تداب»¶ أخرى لدعم احتياجات العمال  ª«وت

· عــ¥ رعايــة الطفــل بمــا  كــ»¶ ª«كمــا يمكــن أن يحفــز التواصــل والتكامــل بشــأن ال

يــة إ¼ وظائــف مثــل التســويق، وا�ســتدامة،  يتجــاوز إدارة المــوارد الب¤£

كات.  · المزيد من المنافع لل¤£ وخدمة العم®ء إ¼ تحف»¶

3)     تقديــم دعــم رعايــة الطفــل للوالديــن. مــن الشــائع لــدى العديــد مــن 

 · ¶Úالجنســ · ¶Úعــ¥ زيــادة التــوازن بــ · كــ»¶ ª«هــذا التقريــر ال ¶
·̧ كات المذكــورة  الــ¤£

ــؤدي  ــح أن ي ــن المرج ــل. وم ــة الطف ــع رعاي ــن مناف ــتفيدين م ــث المس ــن حي م

بــاء مــن ا�ســتفادة مــن هــذه السياســات بنفــس القــدر مــع  êا� · ¶Úتشــجيع وتمكــ

¶ ذلــك مــن خــ®ل منافــع التنــوع عــ¥ 
·̧ ا�Öمهــات إ¼ تحقيــق عوائــد، بمــا 

كات.    ال¤£

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

ايــد عــ¥ خدمــات رعايــة الطفــل إ¼ إيجــاد فــرص عمــل، لكــن ومــن أجــل  · ª«الم

، يجــب بــذل جهــود لتقديــم أجــر عــادل  · ¶Úشــخاص الموهوبــÖاجتــذاب ا�

لمقدمــي الرعايــة، والتعامــل معهــم بشــكل جيــد، وتزويدهــم بالمهــارات 

وريــة للقيــام بعملهــم بشــكل أفضــل. ســيضمن ذلــك تقديــم المزيــد مــن  ·Èال

الرعاية المتسقة ذات الجودة العالية ل®Öطفال. 

5)      يجب أن تتجاوز احتياجات العمال للرعاية مفهوم رعاية الطفل. حيث 

ايــد  · ª«تقــود عوامــل مثــل شــيخوخة الســكان، والتحويــ®ت الثقافيــة، والعــدد الم

ــم  ــ¥ تقدي ــب ع ــادة الطل ــا ا�Öب وا�Öم إ¼ زي ــل فيه ¶ يعم
ªÙــ ــ®ت ال ــن العائ م

ضافــة  Æالرعايــة. ويقــدم الكثــ»¶ مــن أصحــاب العمــل دعــم رعايــة كبــار الســن با�

ــة احتياجــات العمــال بصــورة أفضــل. وإدراكاً  ــة الطفــل مــن أجــل تلبي إ¼ رعاي

م مؤسســة  · ª«ثــر المحتمــل لرعايــة كبــار الســن عــ¥ اســتحداث الوظائــف، تلــ Ö®ل

¶ هــذا المجــال مــن خــ®ل البحــوث والمعرفــة 
·̧ التمويــل الدوليــة بالمســاهمة 

والمشورة. 

 أســفل الهرم. يعد 
6)      معالجة احتياجات رعاية الطفل بالنســبة للســكان ¥¤

ــة  ــارات رعاي ــاً لخي ــ»£ احتياج ــة ا�Öك ــول المتدني ــاب الدخ ــن أصح ــن م الوالدي

الطفــل. وتعمــل رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة عــ¥ تعزيــز تنميــة 

الطفولــة المبكــرة ومســاعدة الوالديــن عــ¥ المحافظــة عــ¥ أعمالهــم. تبحــث 

¶ ســبل 
·̧ ¶ الهنــد 

·̧ ¶ كينيــا وآنابورنــا ماهيــ®ت مانــدل 
·̧ منظمــات مثــل كيدوجــو 

ــة طفــل مســتدامة مدعومــة مــن قبــل القطــاع الخــاص للوالديــن  تقديــم رعاي

. ¶
·Äأصحاب الدخل المتد

7)      تعــد البيئــة التنظيميــة مهمــًة. ì¶ تحقــق رعاية الطفــل المدعومة من قبل 

صاحــب العمــل أثــراً ملموســاً عــ¥ تنميــة الطفولــة المبكــرة ومشــاركة (النســاء) 

¶ القــوى العاملــة، تســتطيع الحكومــات وضــع سياســات أو أطــر تنظيميــة 
·̧

ز الحــا�ت الدراســية  É«القطــاع الخــاص. وتــ ¶
·̧ ¶ توفــ»¶ رعايــة الطفــل 

·̧ تســاعد 

ــد  ــات عن ــل والمجتمع ــاب العم ــا أصح ¶ يجنيه
ªÙــ ــع ال ــر المناف ــذا التقري ¶ ه

·̧

وجــود سياســات عامــة داعمــة، مثــل مبــادرات بنــاء القــدرات، والحوافــز 

ــة  ــن تكمل ــة ع كات الباحث ــ¤£ ــاعد ال ¶ تس
ªÙــ ــارية ال ــات ا�ستش ــة، والخدم المالي

ــا يتعــاون  ــع عندم ¶ الجمي
·óــر ــول ت ــة إ¼ حل ضاف Æــة الطفــل، با� خدمــات رعاي

أصحاب العمل والبلديات ع¥ توسيع نطاق توف»¶ رعاية الطفل.   

ــاد  يج ــاص �¶ ــاع الخ ــة والقط ¤ الحكوم Íــ ــاون ب ــر التع ــب ا�¿م 8)      يتطل

 ¶
·̧ أســواق لرعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل. ســيتطلب التوســع 

ــر  ¶ هــذا التقري
·̧ ــا  ــم إبرازه ¶ ت

ªÙــ ¶ القطــاع الخــاص وال
·̧ ــدة  الممارســات الواع

ــة  ــم رعاي ــدرات مقدي ــاء ق ــام لبن ــاع الع ــل القط ــن قب ــة م ــتثمارات تكميلي اس

طفــل ذات نوعيــة جيــدة وبأســعار مناســبة، وتقديــم الحوافــز �Öصحــاب العمــل 

¶ هــذا المجــال، وتطويــر أنظمــة وآليــات إنفــاذ لمعايــ»¶ الرعايــة ذات 
·̧ ل®نخــراط 

الصلة بالوالدين ومقدمي رعاية الطفل. 

ــح  ــȨ̀ تفت ــارات ال ــدرات والمه ــاء الق ــتثمارات لبن ــة �س ــد حاج 9)      توج

¶ هذا التقرير ع¥ 
·̧ كات المذكورة  فرصاً �¿ســواق جديدة. تعتمد الكث»¶ من ال¤£

ــب  ــة الطل ــن أجــل تلبي . وم ¶ðــل عــ¥ المســتوى المؤســ ــة الطف ــات رعاي خدم

عــ¥ رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، توجــد حاجــة لمزيــد 

ــدة  ــة الجي ــل ذات النوعي ــة الطف ــارات رعاي ¶ خي
·̧ ــع  ــتثمارات للتوس ــن ا�س م

بالنســبة �Öصحــاب العمــل والعمــال. وفيمــا يخــص المؤسســات الماليــة، تشــكل 

¶ خيــارات تمويــل مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل- ابتــداًء 
·̧ هــذه فرصــًة للبحــث 

ة والمتوسطة. من رواد ا�Öعمال متناهية الصغر إ¼ المشاريع الصغ»¶

10)      مــن خــ�ل إبــراز الجهــود، يمكــن أن يشــكل ذلــك تشــجيعاً �¿صحــاب 

عمــل اخريــن عــ´ تكــرار رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل. 

كات أخــرى عــ¥  £ß "كات "الســباقة حيــث يمكــن أن يشــجع إبــراز نجاحــات الــ¤£

تكــرار تلــك الجهــود. وكمــا يظهــر هــذا التقريــر، فــإن لرعايــة الطفــل المدعومــة 

كات. ويمكــن تحقيــق  مــن قبــل صاحــب العمــل العديــد مــن المنافــع عــ¥ الــ¤£

¶ حالمــا تنظــر 
·Ùأثــر تنمــوي مســتدام عــ¥ المســتوى القطاعــي أو الوطــ

ــل  ــة الطفــل المدعومــة مــن قب ــة مــن أصحــاب العمــل إ¼ رعاي مجموعــة وازن

صاحب العمل ع¥ أنها أساسية للمحافظة ع¥ التنافسية.   

يتألــف هــذا التقريــر مــن ســتة أجــزاء. فعقــب المقدمــة ووصــف لمنهجيــة إعــداد 

 ¶
·̧ كات  التقريــر، يركــز القســم (2) عــ¥ "لمــاذا"- ا�Öســباب وراء رغبــة الــ¤£

ــرق  ــاذا"- الط ــ¥ "م ــم (3) ع ــز القس ــل. ويرك ــة الطف ــم رعاي ¶ دع
·̧ ــتثمار  ا�س

كات  ¶ قــد تدرســها الــ¤£
ªÙالمختلفــة لتقديــم دعــم رعايــة الطفــل والعوامــل الــ

القســم يبحــث  لديهــا.  الطفــل  رعايــة  اتيجية  ª«اســ تحديــد  عنــد 

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

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

ــن  اً، يتضم ــ»¶ ــة. أخ ــن الدراس ــتقاة م ــات المس ــتفادة أو التوصي ــدروس المس ال

ــات  ــم إجراؤهــا لغاي كات ت ــة لــ¤£ القســم (6) عــ¥ 10 حــا�ت دراســية مفصل

هذا التقرير.  

افق تحليل إطار تنظيمي لكل دولة مع كل حالة دراسية. وقد تم تقديم هذا  ª«ي

التحليل من قبل برنامج المرأة، أنشطة ا�Öعمال والقانون التابع لمجموعة البنك 

¶ تحد من 
ªÙنامج بجمع البيانات حول العوائق القانونية ال É«ويقوم ال . الدو¼¶

المشاركة ا�قتصادية الكاملة للمرأة ويشجع راسمي السياسات ع¥ إص®ح 

ه حول تقديم الحوافز للعمل، يقدم قبل  £ßنظمة. وضمن مؤÖوا� · ¶Úالقوان

برنامج المرأة، أنشطة ا�Öعمال والقانون مراجعة �Öنظمة كل دولة ع¥ حده فيما 

يتعلق بخدمات رعاية الطفل المقدمة من القطاع الخاص. وسيعمل تحليل 

نامج ع¥ مستوى الدول ع¥ تكملة هذا البحث وسيتوفر ابتداًء من 2018  É«ال

.http://wbl.worldbank.org/  ¶
·Äو ª«لك Æفصاعداً ع¥ الموقع ا�
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¶ ذلــك توفــر 
·̧ •      تتأثــر خيــارات تلبيــة جانــب الطلــب ببيئــة رعايــة الطفــل، بمــا 

مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل مــن القطــاع الخــاص أو المنظمــات غــ»¶ 

كات  · العــام والخــاص، أو الــ¤£ ¶Úالقطاعــ · ¶Úاكات بــ الحكوميــة، وجــدوى الــ¤£

مع أصحاب عمل آخرين، والبيئة التنظيمية والمالية. 

ــ¥  ــل ع ــة الطف ــم رعاي ــر دع ــع أث ات لتتب £ßــؤ ــار وم ــع معي ــاعد وض •      يس

ــف،  ــغل الوظائ ¶ ش
·̧ ــتغرق  ــت المس ــل الوق ــية- مث ــال الرئيس ــ®ت ا�Öعم محص

ــب عــن  ــة للطفــل، ومعــد�ت التغي ــدون وجــود رعاي ــة مــع وب ودوران العمال

اتيجية  ª«ــ ــكل اس ــد ش ¶ تحدي
·̧ ــال-  ــا العم ــوحات رض ــ¥ مس ــل، وردود ع العم

 ¶
·̧ كات  ــ¤£ ــ¥ ال ــر ع ــ¥ ا�Öث ــة ع ــات وا�Öمثل ــاعد البيان ــا تس ــل. كم ــة الطف رعاي

¶ مجــال 
·̧ حشــد الدعــم لــدى متخــذي القــرارات المؤسســية حــول ا�ســتثمارات 

رعاية الطفل.  

الدروس المستفادة ليتم اعتبارها من قبل

أصحاب الشأن 

ــل  ــة الطف ــات رعاي ــم خدم ــعة أن تقدي ــوث الواس ــية والبح ــا�ت الدراس ــر الح تظه

كات، وا�قتصــادات. وفيمــا يــ¥¶  ¶ الجميــع بالنســبة للعمــال، والــ¤£
·óيمثــل حــ®ً يــر

10 دروس مستفادة للتأمل فيها من قبل أصحاب الشأن: 

1)      � يوجــد "نهــج ي�ئم الجميع" بالنســبة للحلول المتعلقــة برعاية الطفل. 

ــل  ــاب العم ــكان أصح ــف أن بإم ــر كي ــذا التقري ــا ه ¶ يتناوله
ªÙــ كات ال ــ¤£ ز ال É«ــ ت

تقديــم سلســلة متنوعــة مــن خيــارات رعايــة الطفــل- ابتــداًء مــن الرعايــة 

¶ أماكــن العمــل لنحــو 
·̧ ¶ حــا�ت الطــوارئ إ¼ مراكــز رعايــة الطفــل 

·̧ ا�حتياطيــة 

كات والعمــال. ويٌنظر إ¼ تقديــم رعاية  100 طفــل- بمــا يتناســب واحتياجــات الــ¤£

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

2)      يــؤدي توفــ¹ دعــم رعايــة الطفــل كجــزء مــن اســ¹̧اتيجية شــمولية إ� 

كات ع»É الوقت أن عوائدها ع¥ ا�ســتثمار  تحقيــق أكــÕ¹ العوائد. إذ تعلمت ال¤£

¶ التنــوع 
·̧ اتيجياتها لرعايــة الطفــل جــزًء مــن سياســاتها  ª«تزيــد عندمــا تشــكل اســ

¶ الحياة العملية. 
·̧ افق مع تداب»¶ أخرى لدعم احتياجات العمال  ª«وت

· عــ¥ رعايــة الطفــل بمــا  كــ»¶ ª«كمــا يمكــن أن يحفــز التواصــل والتكامــل بشــأن ال

يــة إ¼ وظائــف مثــل التســويق، وا�ســتدامة،  يتجــاوز إدارة المــوارد الب¤£

كات.  · المزيد من المنافع لل¤£ وخدمة العم®ء إ¼ تحف»¶

3)     تقديــم دعــم رعايــة الطفــل للوالديــن. مــن الشــائع لــدى العديــد مــن 

 · ¶Úالجنســ · ¶Úعــ¥ زيــادة التــوازن بــ · كــ»¶ ª«هــذا التقريــر ال ¶
·̧ كات المذكــورة  الــ¤£

ــؤدي  ــح أن ي ــن المرج ــل. وم ــة الطف ــع رعاي ــن مناف ــتفيدين م ــث المس ــن حي م

بــاء مــن ا�ســتفادة مــن هــذه السياســات بنفــس القــدر مــع  êا� · ¶Úتشــجيع وتمكــ

¶ ذلــك مــن خــ®ل منافــع التنــوع عــ¥ 
·̧ ا�Öمهــات إ¼ تحقيــق عوائــد، بمــا 

كات.    ال¤£

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

ايــد عــ¥ خدمــات رعايــة الطفــل إ¼ إيجــاد فــرص عمــل، لكــن ومــن أجــل  · ª«الم

، يجــب بــذل جهــود لتقديــم أجــر عــادل  · ¶Úشــخاص الموهوبــÖاجتــذاب ا�

لمقدمــي الرعايــة، والتعامــل معهــم بشــكل جيــد، وتزويدهــم بالمهــارات 

وريــة للقيــام بعملهــم بشــكل أفضــل. ســيضمن ذلــك تقديــم المزيــد مــن  ·Èال

الرعاية المتسقة ذات الجودة العالية ل®Öطفال. 

5)      يجب أن تتجاوز احتياجات العمال للرعاية مفهوم رعاية الطفل. حيث 

ايــد  · ª«تقــود عوامــل مثــل شــيخوخة الســكان، والتحويــ®ت الثقافيــة، والعــدد الم

ــم  ــ¥ تقدي ــب ع ــادة الطل ــا ا�Öب وا�Öم إ¼ زي ــل فيه ¶ يعم
ªÙــ ــ®ت ال ــن العائ م

ضافــة  Æالرعايــة. ويقــدم الكثــ»¶ مــن أصحــاب العمــل دعــم رعايــة كبــار الســن با�

ــة احتياجــات العمــال بصــورة أفضــل. وإدراكاً  ــة الطفــل مــن أجــل تلبي إ¼ رعاي

م مؤسســة  · ª«ثــر المحتمــل لرعايــة كبــار الســن عــ¥ اســتحداث الوظائــف، تلــ Ö®ل

¶ هــذا المجــال مــن خــ®ل البحــوث والمعرفــة 
·̧ التمويــل الدوليــة بالمســاهمة 

والمشورة. 

 أســفل الهرم. يعد 
6)      معالجة احتياجات رعاية الطفل بالنســبة للســكان ¥¤

ــة  ــارات رعاي ــاً لخي ــ»£ احتياج ــة ا�Öك ــول المتدني ــاب الدخ ــن أصح ــن م الوالدي

الطفــل. وتعمــل رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة عــ¥ تعزيــز تنميــة 

الطفولــة المبكــرة ومســاعدة الوالديــن عــ¥ المحافظــة عــ¥ أعمالهــم. تبحــث 

¶ ســبل 
·̧ ¶ الهنــد 

·̧ ¶ كينيــا وآنابورنــا ماهيــ®ت مانــدل 
·̧ منظمــات مثــل كيدوجــو 

ــة طفــل مســتدامة مدعومــة مــن قبــل القطــاع الخــاص للوالديــن  تقديــم رعاي

. ¶
·Äأصحاب الدخل المتد

تتمة الملخص الواف 

7)      تعــد البيئــة التنظيميــة مهمــًة. ì¶ تحقــق رعاية الطفــل المدعومة من قبل 

صاحــب العمــل أثــراً ملموســاً عــ¥ تنميــة الطفولــة المبكــرة ومشــاركة (النســاء) 

¶ القــوى العاملــة، تســتطيع الحكومــات وضــع سياســات أو أطــر تنظيميــة 
·̧

ز الحــا�ت الدراســية  É«القطــاع الخــاص. وتــ ¶
·̧ ¶ توفــ»¶ رعايــة الطفــل 

·̧ تســاعد 

ــد  ــات عن ــل والمجتمع ــاب العم ــا أصح ¶ يجنيه
ªÙــ ــع ال ــر المناف ــذا التقري ¶ ه

·̧

وجــود سياســات عامــة داعمــة، مثــل مبــادرات بنــاء القــدرات، والحوافــز 

ــة  ــن تكمل ــة ع كات الباحث ــ¤£ ــاعد ال ¶ تس
ªÙــ ــارية ال ــات ا�ستش ــة، والخدم المالي

ــا يتعــاون  ــع عندم ¶ الجمي
·óــر ــول ت ــة إ¼ حل ضاف Æــة الطفــل، با� خدمــات رعاي

أصحاب العمل والبلديات ع¥ توسيع نطاق توف»¶ رعاية الطفل.   

ــاد  يج ــاص �¶ ــاع الخ ــة والقط ¤ الحكوم Íــ ــاون ب ــر التع ــب ا�¿م 8)      يتطل

 ¶
·̧ أســواق لرعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل. ســيتطلب التوســع 

ــر  ¶ هــذا التقري
·̧ ــا  ــم إبرازه ¶ ت

ªÙــ ¶ القطــاع الخــاص وال
·̧ ــدة  الممارســات الواع

ــة  ــم رعاي ــدرات مقدي ــاء ق ــام لبن ــاع الع ــل القط ــن قب ــة م ــتثمارات تكميلي اس

طفــل ذات نوعيــة جيــدة وبأســعار مناســبة، وتقديــم الحوافــز �Öصحــاب العمــل 

¶ هــذا المجــال، وتطويــر أنظمــة وآليــات إنفــاذ لمعايــ»¶ الرعايــة ذات 
·̧ ل®نخــراط 

الصلة بالوالدين ومقدمي رعاية الطفل. 

ــح  ــȨ̀ تفت ــارات ال ــدرات والمه ــاء الق ــتثمارات لبن ــة �س ــد حاج 9)      توج

¶ هذا التقرير ع¥ 
·̧ كات المذكورة  فرصاً �¿ســواق جديدة. تعتمد الكث»¶ من ال¤£

ــب  ــة الطل ــن أجــل تلبي . وم ¶ðــل عــ¥ المســتوى المؤســ ــة الطف ــات رعاي خدم

عــ¥ رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، توجــد حاجــة لمزيــد 

ــدة  ــة الجي ــل ذات النوعي ــة الطف ــارات رعاي ¶ خي
·̧ ــع  ــتثمارات للتوس ــن ا�س م

بالنســبة �Öصحــاب العمــل والعمــال. وفيمــا يخــص المؤسســات الماليــة، تشــكل 

¶ خيــارات تمويــل مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل- ابتــداًء 
·̧ هــذه فرصــًة للبحــث 

ة والمتوسطة. من رواد ا�Öعمال متناهية الصغر إ¼ المشاريع الصغ»¶

10)      مــن خــ�ل إبــراز الجهــود، يمكــن أن يشــكل ذلــك تشــجيعاً �¿صحــاب 

عمــل اخريــن عــ´ تكــرار رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل. 

كات أخــرى عــ¥  £ß "كات "الســباقة حيــث يمكــن أن يشــجع إبــراز نجاحــات الــ¤£

تكــرار تلــك الجهــود. وكمــا يظهــر هــذا التقريــر، فــإن لرعايــة الطفــل المدعومــة 

كات. ويمكــن تحقيــق  مــن قبــل صاحــب العمــل العديــد مــن المنافــع عــ¥ الــ¤£

¶ حالمــا تنظــر 
·Ùأثــر تنمــوي مســتدام عــ¥ المســتوى القطاعــي أو الوطــ

ــل  ــة الطفــل المدعومــة مــن قب ــة مــن أصحــاب العمــل إ¼ رعاي مجموعــة وازن

صاحب العمل ع¥ أنها أساسية للمحافظة ع¥ التنافسية.   

يتألــف هــذا التقريــر مــن ســتة أجــزاء. فعقــب المقدمــة ووصــف لمنهجيــة إعــداد 

 ¶
·̧ كات  التقريــر، يركــز القســم (2) عــ¥ "لمــاذا"- ا�Öســباب وراء رغبــة الــ¤£

ــرق  ــاذا"- الط ــ¥ "م ــم (3) ع ــز القس ــل. ويرك ــة الطف ــم رعاي ¶ دع
·̧ ــتثمار  ا�س

كات  ¶ قــد تدرســها الــ¤£
ªÙالمختلفــة لتقديــم دعــم رعايــة الطفــل والعوامــل الــ

القســم يبحــث  لديهــا.  الطفــل  رعايــة  اتيجية  ª«اســ تحديــد  عنــد 

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

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

ــن  اً، يتضم ــ»¶ ــة. أخ ــن الدراس ــتقاة م ــات المس ــتفادة أو التوصي ــدروس المس ال

ــات  ــم إجراؤهــا لغاي كات ت ــة لــ¤£ القســم (6) عــ¥ 10 حــا�ت دراســية مفصل

هذا التقرير.  

افق تحليل إطار تنظيمي لكل دولة مع كل حالة دراسية. وقد تم تقديم هذا  ª«ي

التحليل من قبل برنامج المرأة، أنشطة ا�Öعمال والقانون التابع لمجموعة البنك 

¶ تحد من 
ªÙنامج بجمع البيانات حول العوائق القانونية ال É«ويقوم ال . الدو¼¶

المشاركة ا�قتصادية الكاملة للمرأة ويشجع راسمي السياسات ع¥ إص®ح 

ه حول تقديم الحوافز للعمل، يقدم قبل  £ßنظمة. وضمن مؤÖوا� · ¶Úالقوان

برنامج المرأة، أنشطة ا�Öعمال والقانون مراجعة �Öنظمة كل دولة ع¥ حده فيما 

يتعلق بخدمات رعاية الطفل المقدمة من القطاع الخاص. وسيعمل تحليل 

نامج ع¥ مستوى الدول ع¥ تكملة هذا البحث وسيتوفر ابتداًء من 2018  É«ال

.http://wbl.worldbank.org/  ¶
·Äو ª«لك Æفصاعداً ع¥ الموقع ا�
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الشكر والعرفان  

ــن  ــدوى م ــل. الج ــة الطف ــة برعاي ــائل المتعلق ــة المس ــدار، "معالج ص Æــذا ا� ــاج ه ــم إنت ت

تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل"، مــن قبــل وحــدة 

اف  £ß Æالنــوع ا�جتماعــي التابعــة لمؤسســة التمويــل الدوليــة. وقــد جــرى تطويــره تحــت ا�

ــة  ــول العالمي ــة الحل ــر ا�Öول، مجموع ــرون (المدي ــن ج ــل كاري ــن قب ــام م ــه الع والتوجي

ــكا  ــر بيش ــاري بورت ) ، وم ــدو¼¶ ــك ال ، البن · ¶Úــ · الجنس ¶Úــ ــاواة ب ــة بالمس كة المعني ª«ــ المش

ــة)، ومي®جــروس ريفــاس ســايز  ــل الدولي ¶ مؤسســة التموي
·̧ ــول ا�ستشــارية  ــر الحل (مدي

، الحلــول متعــددة القطاعــات، مؤسســة التمويــل الدوليــة)،  (رئيــس القطــاع الــدو¼¶

¶ مؤسسة التمويل الدولية).  
·̧ يت كولب (رئيس، وحدة النوع ا�جتماعي  وهي»·

عــداد هــذه المبــادرة، بقيــادة كارمــن نيثامــر وبدعــم  Æ� ساســيةÖضمــت مجموعــة العمــل ا�

ــدا  ، أمان · ــ»¶ · داف ¶Úــ ، ميشــيل كاتل ــ»¶ ــا÷، ك®ً مــن بينيدكــت دي � بري ــا زهــرا ن مــن روداب

، تازيــن حســن، ناتــا¼¶ هوفمــان، آنــا  ª«دكســ ¶
·Ä®غــرام القســط ، شــي¥¶ · ديف»¶ ÉÚاســتي

مــكان تقديــم الحــا�ت الدراســية لــو� الدعــم  Æك®شــيان. فضــ®ً عــن ذلــك، لــم يكــن با�

¶ مؤسســة التمويــل الدوليــة والــذي رافقــوا زيــارات 
·̧ المقــدم مــن العديــد مــن الزمــ®ء 

¶ ذلــك ريجيــان آجويــار، جيمــس إيمــري، ســمر عصمــت، 
·̧ الحــا�ت الدراســية، بمــا 

، روشيكا سينغ.  · ¶Úناكاي، شيشك شاه ¶ìج®ل، آن كابوجي، سا · ¶Úياسم

جــرى إعــداد هــذا  التقريــر بالتعــاون مــع فريــق استشــاري خارجــي بقيــادة آريــان 

ــارة  ــن بارب ــه م اف وتوجي £ßــت إ ــرأة وتح ــات الم ــوث سياس ــد بح ــن معه ــش، م هيجوي

ــذ  ــق المعهــد بتنفي ــذي للمعهــد). وقــد قــام فري ــر التنفي ــب الرئيــس والمدي ــت (نائ جول

· كــروز،  ¶Úة حــا�ت دراســية؛ وضــم الفريــق ك®ً مــن لينــدزي ريشــل ســبع مــن أصــل عــ¤£

، كيــ¥¶ روفلز-هــاس، إيمــا ويليامز-بــارون. كمــا وقــام فريــق  · ¶Úج®يــدز ماكلــ ، ¶
ªÙآشــا دومونــ

، وبدعــم مــن  · نويــت وا�ســت»¶ أوشــ»¶ ¶Úمــن مؤسســة إرجــون أسوشــتيتس بقيــادة كريســت

ة  تــز، آن-ماري ليفســك، بتنفيذ 3 من أصــل الحا�ت الدراســية الع¤£ · بــراون، لــورا ك»¶ بيــ»·

ــة  ــورود مدخــ®ت قَيم صــدار. وقدمــت ســاندرا ب Æــة لهــذا ا� ــة النهائي ¶ الصياغ
·̧ وســاهم 

حول مفهوم وطريقة عرض البحث.  

 · ¶ تشــكل ا�Öســاس للتقريــر بتعــاون ممــ»¶
ªÙتــم ا�نتهــاء مــن إعــداد الحــا�ت الدراســية الــ

كــة  £ß ك ويوهــان فــان ويــك مــن : آدري فــان نيكــ»¶ · ¶Úــا الرئيســي كات ونظرائن £ß ة لعــ¤£

كة آكامي؛ أوزنور  £ß آفريفريش؛ كيم ماكدونوغ، سارة ساردي®، ميغان فاغنون من

 يــو أف جاي، 
كــة بورســان؛ نوب كامبــا من بنك طوكيو-متســوبي±� £ß خليلشــيكوجلو مــن

المحــدود؛  ســادت شــيجال، م. زيــت ضمــار، ســليم دوغــان، هوليــا آلبــ»¶ بو�تــكان مــن 

-مادبا  
كة ماس كريدا الصا¥¤ £ß بستنجي، فرحان إفرام، باثيا كاروناثلي®كا من ¶

·Äكة مارتور؛ ها £ß

كــة  £ß يجــودا وكانشــانا راو مــن . ب»¶ ¶ ÉÄ ا ª«كــة مــاس كريــدا؛ شــي £ß مــن ¶
ªÙبريمارانــ ¶

£Ùوإيرانــ

كــة باندوراتــا ألمينتــوس  £ß مــن ¶
·Ùجيو تامليــ · جراناتــا وســ»¶ ¶Úمايندتــري؛ ســيليا كريســت

كة ســفاريكوم؛ ميكاي®  £ß كيوكو من ¶ ÉÄســتيفن شــيج، تا ، ¶ëالمحدودة (بودوكو)؛ كارين با

كة شون كلينك.    £ß من ¶ðبري

اكــة معالجــة المســائل  £ß ــا للمســاهمات المقدمــة مــن منظمــات كمــا ونعــ»É عــن امتنانن

.كــوم، مبــادرة كلينتــون العالميــة،  المتعلقــة برعايــة الطفــل: آفريفريــش، أرومكســيكو، ك»¶

، جروبــو أم،  ¶ë أل ¶ ÉÄ دانــون نيوتريشــيا تغذيــة الحيــاة المبكــرة إيطاليــا، ديالــوج آزياتــا

ــة، معهــد بحــوث سياســات المــرأة، كيدوجــو،  ¶ أل، منظمــة العمــل الدولي ÉÄ ــش ــك أت بن

-مادبــا، مايندتــري، باندوراتــا ألمينتــوس المحــدودة (بودوكــو)،  ¶
·̧ مــاس كريــدا الصا

ــة  ــدة، هيئ ــم المتح ــي ل®Öم ــاق العالم ــة، ا�تف ــوميتومو الكيماوي ــة س ك £ß ،ــافاريكوم س

ا�Öمم المتحدة للمرأة. 

كمــا اســتفاد التقريــر مــن المســاهمات القَيمــة مــن أعضــاء المجلــس ا�ستشــاري لمجموعــة 

ضافــة إ¼ آنــا ماريــا مونــوز بوديــة، تامويــا آنيــكا  Æالبنــك الــدو¼¶ بشــأن النــوع ا�جتماعــي با�

ــود،  ــا محم ــال، فاريب ــارة إقب ــادوك، س ــث ه ابي · ــارة إل»¶ ــا، س ــا دات ، ناميت ¶
ªÙــ ــس كريس لوي

¶ ليسك-ستوفر. 
·Äإليانا كارولينا روبيانو ماتولفيتش، ماريا سوليداد روكيوجو، أو

ــان  ــة الياب ــن حكوم ــدم م ــخي المق ــم الس ــة الدع ــل الدولي ــة التموي ¶ مؤسس
·Ùــ ــدر وتث تق

صــدار مــن  Æلمبــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل. كمــا تــم إنجــاز هــذا ا�

، والــذي يلقــى  ¶ لوظائــف البنــك الــدو¼¶
·Äخــ®ل منحــة مقدمــة مظلــة الصنــدوق ا�ســتئما

يطانيــة،  É«يطانية/وكالــة المســاعدات ال É«الدعــم مــن قبــل وزارة التنميــة الدوليــة ال

ويج، ألمانيا، النمسا، وكالة التنمية النمساوية، وكالة التنمية السويدية.   وحكومات ال»·

كــة  £ß ¶
·̧ نقــدم التقديــر إ¼ جــوان تايلــور، محــرر التقريــر، وفريــق التصميــم والطباعــة 

ضافــة  Æوالذيــن، با� ، ¶ ذلــك جــاي ولوريــن جــروف وتاناكيــل باكــ»¶
·̧ جــروف كرياتــف، بمــا 

ــاج هــذا  ¶ إنت
·̧ ــاً  ــوا دوراً هام ــة، لعب ــل الدولي ¶ مــن مؤسســة التموي

ªÄــو ب.مــور ول É«إ¼ بات

التقرير. 
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