
معالجة  المسائل  المتعلقة 
برعاية  الطفل  

الجدوى من تقديم خدمات
رعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل  

ملخص  واف
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نبذة حول الملخص الواف  

يعــود هــذا الملخــص الــواف لتقريــر العــام 2017 ضمــن إطــار مبــادرة مؤسســة التمويــل الدوليــة تحــت عنوان "معالجــة المســائل المتعلقة برعايــة الطفل"، بقيــادة وحدة النــوع االجتماعي 

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

ــراز  ــع إب ــا، م ــل لعماله ــة الطف ــة لرعاي ــارات متنوع ــم خي ــوم بتقدي ــم  تق ــول العال ــركات ح ــة لش ــية معمق ــاالت دراس ــى 10 ح ــز عل ــو يرتك ــركات وه ــه الش ــد ب  تسترش
ً
ــال ــل"، دلي العم

كيــف أن االســتثمارات فــي مجــال رعايــة الطفــل تعمــل علــى تعزيــز المحصلــة النهائيــة. كمــا يناقــش التقريــر كيــف أن باســتطاعة الشــركات تحليــل القــوى العاملــة لديهــا بغــرض 

 إلــى تقديــم الدعــم المالــي- بمــا 
ً
تحديــد نــوع دعــم رعايــة الطفــل الــذي بإمــكان هــذه الشــركات تقديمــه إلــى عمالهــا- ابتــداًء مــن توفيــر رعايــة الطفــل فــي مــكان العمــل وصــوال

يتناسب بشكل أمثل مع احتياجاتهم. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.ifc.org/tacklingchildcare لتنزيل التقرير الكامل.   

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية  

تعــد مؤسســة التمويــل الدوليــة، عضــو مجموعــة البنــك الدولــي، أكبــر مؤسســة إنمائيــة عالميــة تركــز بصــورة حصريــة علــى دعــم وتنميــة القطــاع الخــاص فــي البلــدان  الناميــة. نعمــل 

مــع أكثــر مــن 2,000 مشــروع تجــاري حــول العالــم، باســتخدام رأس مالنــا، وخبراتنــا الفنيــة، ونفوذنــا مــن أجــل إيجــاد أســواق وفــرص فــي أصعــب بقــاع العالــم. فــي الســنة الماليــة 2017، 

قامــت المؤسســة بتقديــم 19.3 مليــار دوالر أمريكــي علــى شــكل تمويــل طويــل المــدى للــدول الناميــة، ممــا ســيعزز مــن قــدرة القطــاع الخــاص علــى المســاهمة فــي إنهــاء الفقــر 

 .www.ifc.org وتعزيز الرخاء المشترك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

ملحوظة حول حقوق الطبع وإخالء الطرف

مؤسسة التمويل الدولية © 2017. جميع حقوق الطبع محفوظة. 

2121 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20433

  www.ifc.org انترنت

 للقانــون المطبــق فــي هــذا الشــأن. 
ً
المــادة العلميــة الــواردة فــي هــذا العمــل محميــة بموجــب حقــوق الطبــع. ويعتبــر أي نســخ و/أو نقــل لــكل أو أجــزاء مــن هــذا العمــل انتهــاكا

تشــجع مؤسســة التمويــل الدوليــة علــى نشــر هــذا العمــل وتمنــح فــي العــادة اإلذن بنســخ أجــزاء مــن العمــل دون تأخيــر، وعندمــا يكــون النســخ لألغــراض التعليميــة وغيــر التجاريــة، 

 .
ً
دون مقابل، مع مراعاة التنسيبات واإلشعارات بحسب ما نراه مناسبا

ال تضمــن مؤسســة التمويــل الدوليــة دقــة، أو موثوقيــة، أو اكتمــال المحتــوى الــوارد فــي هــذا العمــل، أو االســتنتاجات أو األحــكام الموصوفــة هنــا، وال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن حــذف 

أو أخطــاء (بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال للحصــر، األخطــاء الطباعيــة واألخطــاء الفنيــة) فــي المحتــوى مــن أي نــوع أو االعتمــاد عليهــا. وال تعنــي الحــدود، واأللــوان، والمســميات، 

والمعلومــات األخــرى المبنيــة علــى أي خريطــة فــي هــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب مجموعــة البنــك الدولــي بشــأن الوضــع القانونــي ألي إقليــم أو تأييــد أو قبــول لهــذه الحــدود. 

ال تعكس النتائج، والتفسيرات، واالستنتاجات المعبر عنها في هذا العمل بالضرورة وجهات نظر المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها.     

، حيــال مالئمــة أي اســتثمار، 
ً
 اســتثمارية

ً
، أو ضمانــات، أو مشــورة

ً
 قانونيــا

ً
إن المقصــود هنــا هــو اســتخدام محتويــات هــذا العمــل ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط وهــي ال تمثــل رأيــا

أو اســتدراج أي نــوع منهــا. وقــد يكــون لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة اســتثمار فــي، أو تقــدم مشــورة أو خدمــات إلــى، أو لديهــا مصلحــة ماليــة فــي، شــركات أو أطــراف معينــة (بمــا 

في ذلك تلك المذكورة في هذا العمل). 

ينبغي توجيه أية استفسارات أخرى حول الحقوق والتراخيص، بما  في ذلك حقوق المؤسسات التابعة، إلى: 

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

مؤسســة التمويــل الدوليــة هــي منظمــة دوليــة تأسســت بموجــب اتفاقيــة تأســيس بيــن الــدول األعضــاء فــي المؤسســة، وهــي إحــدى أعضــاء مجموعــة البنــك الدولــي. تعــود ملكيــة 

جميــع األســماء، والشــعارات، والعالمــات التجاريــة إلــى مؤسســة التمويــل الدوليــة وال يجــوز لــك اســتخدام أي مــن هــذه المــواد ألي غــرض كان دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة 

 عــن ذلــك، يعــد مصطلحــي ”International Finance Corporation“ و ”IFC“ عالمــات تجاريــة مســجلة لمؤسســة التمويــل الدوليــة 
ً
الصريحــة مــن جانــب مؤسســة التمويــل الدوليــة. فضــال

وهي محمية بموجب القانون الدولي. 

أيلول/سبتمر 2017 
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ليــس بإمــكان أي دولــة، أو مجتمــع، أو اقتصــاد تحقيــق إمكاناتــه أو مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين دون 

ــة  ــات واألوالد- وهــي حقيقــة تنعكــس فــي أهــداف التنمي ــة ومنصفــة للنســاء والرجــال، الفتي وجــود مشــاركة كامل

 إلحــراز التقــدم 
ً
 أساســيا

ً
المســتدامة. ويعــد توفــر رعايــة للطفــل موثوقــة وبأســعار معقولــة وذات نوعيــة جيــدة شــرطا

 مــن التحديــات فــي 
ً
علــى هــذا الصعيــد. إال أنــه، وفــي العديــد مــن أجــزاء العالــم، يواجــه الوالديــن العامليــن جملــة

ــرة  ــة المبك ــة الطفول ــى تنمي ــال عل ــة األطف ــول لرعاي ــة الوص ــر قل ــبة. وال تؤث ــل مناس ــة طف ــى رعاي ــول إل ــبيل الوص س

 المشاريع التجارية واالقتصادات التي تعتمد على اكتساب وإدامة قوة عاملة ماهرة. 
ً
فحسب، بل وتضر أيضا

كمــا يســاهم االفتقــار إلــى رعايــة طفــل كافيــة إلــى انخفــاض معــدالت مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة، حيــث 

 تخص النســاء فحســب. إذ يحتــاج جميع اآلباء 
ً
 بالرجال. رغم ذلك، ال تعد رعاية الطفل مســألة

ً
تمضــي النســاء علــى المســتوى العالمــي 3 ســاعات أكثــر مــن الرعايــة غيــر مدفوعة األجر مقارنة

العاملــون، مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، فــي العــادة إلــى خيــارات حــول رعايــة الطفــل مــن أجــل االحتفــاظ بوظائفهــم الحاليــة أو الحصــول علــى وظائــف جديــدة، وبمــا يعــود 

بالفائدة على المجتمعات، والمشاريع التجارية، واالقتصادات.    

باإلضافــة إلــى الحكومــات، يتمتــع القطــاع الخــاص، والــذي يوفــر نحــو %90 مــن الوظائــف في الدول النامية، بموقع جيد للعب دور شــريك أساســي فــي معالجة التحــدي العالمي بخصوص 

رعايــة الطفــل. رغــم ذلــك، ال يتفهــم أصحــاب العمــل علــى الــدوام قضيــة الجــدوى مــن القيــام باســتثمارات فــي مجــال رعايــة الطفــل وينظــرون فــي الغالــب إلــى هــذه القضيــة مــن منظــور 

 بجــدوى تقديــم رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، قــد تواجــه صعوبــات فــي تحديــد 
ً
االلتــزام أو المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وحتــى عندمــا تكــون الشــركات مقتنعــة

ما هو األفضل لكل من الشركة 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 علــى نهــج مبتكــرة قامــت 

شــركات مــن مختلــف القطاعــات واألقاليــم باتباعهــا بغــرض تلبيــة احتياجــات العمــال  فــي مجــال رعايــة الطفــل بصــورة أفضــل. ومــن خــالل اســتعراض 10 حــاالت دراســية، يظهــر التقريــر أن 

 إلــى الشــراكات مــع الحكومــات ومقدمــي خدمــات رعايــة 
ً
باســتطاعة الشــركات االختيــار مــن سلســلة مــن خيــارات رعايــة الطفــل، ابتــداًء مــن دور الحضانــات فــي مواقــع العمــل وصــوال

الطفــل علــى المســتوى المحلــي. وكنتيجــة لذلــك، تســتطيع الشــركات اجتــذاب العمــال أصحــاب الكفــاءة واالحتفــاظ بهــم- ممــا يســاعد فــي تعزيــز إنتاجيــة العمــال وتحســين المحصلــة 

النهائية.  

 التخــاذ 
ً

يتمثــل هدفنــا فــي أن يصــل هــذا اإلصــدار إلــى مئــات المشــاريع التجاريــة التــي بإمكانهــا التعلــم مــن تجــارب شــركائنا وتكــرار الحلــول التــي تناســبها. كمــا أن ذلــك يشــكل دعــوة

إجــراء عملــي، مــن أجــل تشــجيع كافــة أصحــاب الشــأن علــى االســتثمار فــي رعايــة الطفــل ودعــم البنيــة التحتيــة الضروريــة كــي يتمكــن مقدمــو خدمــات رعايــة الطفــل رفيعــة المســتوى 

من التوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية الطفل.  

ــادة المؤسســة، وقدمــت بشــكل ســخي  ــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل بقي ــة، أتقــدم بالشــكر إلــى الشــركات التــي شــاركت فــي مب ــة عــن مؤسســة التمويــل الدولي بالنياب

البيانــات والممارســات الفضلــى فــي الحــاالت الدراســية. ونحــن نــدرك بــأن توثيــق الجــدوى لخدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يعــد أحــد جوانــب معالجــة التحــدي 

 فعل المزيد. 
ً
العالمي في مجال رعاية الطفل. ونستطيع معا

فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة، فإننــا ملتزمــون بتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل تطبيــق المعرفــة التــي اكتســبناها مــع عمالئنــا فــي القطــاع الخــاص وتمتيــن شــراكاتنا مــع القطــاع العــام، 

كمــا هــو مبيــن فــي اســتراتيجية المســاواة بيــن الجنســين لــدى مجموعــة البنــك الدولــي ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة التــي تركــز علــى اســتحداث األســواق، وبالتحديــد فــي الــدول الهشــة 

والمتأثــرة بالنزاعــات ومتدنيــة الدخــل. وفقــط مــن خــالل الشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة إلــى المجتمــع المدنــي، ســنكون قادريــن علــى دعــم وصــول الوالديــن بشــكل 

 للجميع: العمال وأبنائهم، والمشاريع التجارية، واالقتصادات. 
ً
 ثالثيا

ً
أفضل إلى خدمات رعاية طفل موثوقة وبأسعار مناسبة وذات نوعية جيدة. وسيحقق هذا النجاح انتصارا



نبذة حول الملخص الواف  

يعــود هــذا الملخــص الــواف لتقريــر العــام 2017 ضمــن إطــار مبــادرة مؤسســة التمويــل الدوليــة تحــت عنوان "معالجــة المســائل المتعلقة برعايــة الطفل"، بقيــادة وحدة النــوع االجتماعي 

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

ــراز  ــع إب ــا، م ــل لعماله ــة الطف ــة لرعاي ــارات متنوع ــم خي ــوم بتقدي ــم  تق ــول العال ــركات ح ــة لش ــية معمق ــاالت دراس ــى 10 ح ــز عل ــو يرتك ــركات وه ــه الش ــد ب  تسترش
ً
ــال ــل"، دلي العم

كيــف أن االســتثمارات فــي مجــال رعايــة الطفــل تعمــل علــى تعزيــز المحصلــة النهائيــة. كمــا يناقــش التقريــر كيــف أن باســتطاعة الشــركات تحليــل القــوى العاملــة لديهــا بغــرض 

 إلــى تقديــم الدعــم المالــي- بمــا 
ً
تحديــد نــوع دعــم رعايــة الطفــل الــذي بإمــكان هــذه الشــركات تقديمــه إلــى عمالهــا- ابتــداًء مــن توفيــر رعايــة الطفــل فــي مــكان العمــل وصــوال

يتناسب بشكل أمثل مع احتياجاتهم. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.ifc.org/tacklingchildcare لتنزيل التقرير الكامل.   

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية  

تعــد مؤسســة التمويــل الدوليــة، عضــو مجموعــة البنــك الدولــي، أكبــر مؤسســة إنمائيــة عالميــة تركــز بصــورة حصريــة علــى دعــم وتنميــة القطــاع الخــاص فــي البلــدان  الناميــة. نعمــل 

مــع أكثــر مــن 2,000 مشــروع تجــاري حــول العالــم، باســتخدام رأس مالنــا، وخبراتنــا الفنيــة، ونفوذنــا مــن أجــل إيجــاد أســواق وفــرص فــي أصعــب بقــاع العالــم. فــي الســنة الماليــة 2017، 

قامــت المؤسســة بتقديــم 19.3 مليــار دوالر أمريكــي علــى شــكل تمويــل طويــل المــدى للــدول الناميــة، ممــا ســيعزز مــن قــدرة القطــاع الخــاص علــى المســاهمة فــي إنهــاء الفقــر 

 .www.ifc.org وتعزيز الرخاء المشترك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

ملحوظة حول حقوق الطبع وإخالء الطرف

مؤسسة التمويل الدولية © 2017. جميع حقوق الطبع محفوظة. 

2121 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20433

  www.ifc.org انترنت

 للقانــون المطبــق فــي هــذا الشــأن. 
ً
المــادة العلميــة الــواردة فــي هــذا العمــل محميــة بموجــب حقــوق الطبــع. ويعتبــر أي نســخ و/أو نقــل لــكل أو أجــزاء مــن هــذا العمــل انتهــاكا

تشــجع مؤسســة التمويــل الدوليــة علــى نشــر هــذا العمــل وتمنــح فــي العــادة اإلذن بنســخ أجــزاء مــن العمــل دون تأخيــر، وعندمــا يكــون النســخ لألغــراض التعليميــة وغيــر التجاريــة، 

 .
ً
دون مقابل، مع مراعاة التنسيبات واإلشعارات بحسب ما نراه مناسبا

ال تضمــن مؤسســة التمويــل الدوليــة دقــة، أو موثوقيــة، أو اكتمــال المحتــوى الــوارد فــي هــذا العمــل، أو االســتنتاجات أو األحــكام الموصوفــة هنــا، وال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن حــذف 

أو أخطــاء (بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال للحصــر، األخطــاء الطباعيــة واألخطــاء الفنيــة) فــي المحتــوى مــن أي نــوع أو االعتمــاد عليهــا. وال تعنــي الحــدود، واأللــوان، والمســميات، 

والمعلومــات األخــرى المبنيــة علــى أي خريطــة فــي هــذا العمــل أي حكــم مــن جانــب مجموعــة البنــك الدولــي بشــأن الوضــع القانونــي ألي إقليــم أو تأييــد أو قبــول لهــذه الحــدود. 

ال تعكس النتائج، والتفسيرات، واالستنتاجات المعبر عنها في هذا العمل بالضرورة وجهات نظر المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها.     

، حيــال مالئمــة أي اســتثمار، 
ً
 اســتثمارية

ً
، أو ضمانــات، أو مشــورة

ً
 قانونيــا

ً
إن المقصــود هنــا هــو اســتخدام محتويــات هــذا العمــل ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط وهــي ال تمثــل رأيــا

أو اســتدراج أي نــوع منهــا. وقــد يكــون لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة اســتثمار فــي، أو تقــدم مشــورة أو خدمــات إلــى، أو لديهــا مصلحــة ماليــة فــي، شــركات أو أطــراف معينــة (بمــا 

في ذلك تلك المذكورة في هذا العمل). 

ينبغي توجيه أية استفسارات أخرى حول الحقوق والتراخيص، بما  في ذلك حقوق المؤسسات التابعة، إلى: 

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

مؤسســة التمويــل الدوليــة هــي منظمــة دوليــة تأسســت بموجــب اتفاقيــة تأســيس بيــن الــدول األعضــاء فــي المؤسســة، وهــي إحــدى أعضــاء مجموعــة البنــك الدولــي. تعــود ملكيــة 

جميــع األســماء، والشــعارات، والعالمــات التجاريــة إلــى مؤسســة التمويــل الدوليــة وال يجــوز لــك اســتخدام أي مــن هــذه المــواد ألي غــرض كان دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة 

 عــن ذلــك، يعــد مصطلحــي ”International Finance Corporation“ و ”IFC“ عالمــات تجاريــة مســجلة لمؤسســة التمويــل الدوليــة 
ً
الصريحــة مــن جانــب مؤسســة التمويــل الدوليــة. فضــال

وهي محمية بموجب القانون الدولي. 

أيلول/سبتمر 2017 

 

ليــس بإمــكان أي دولــة، أو مجتمــع، أو اقتصــاد تحقيــق إمكاناتــه أو مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين دون 

ــة  ــات واألوالد- وهــي حقيقــة تنعكــس فــي أهــداف التنمي ــة ومنصفــة للنســاء والرجــال، الفتي وجــود مشــاركة كامل

 إلحــراز التقــدم 
ً
 أساســيا

ً
المســتدامة. ويعــد توفــر رعايــة للطفــل موثوقــة وبأســعار معقولــة وذات نوعيــة جيــدة شــرطا

 مــن التحديــات فــي 
ً
علــى هــذا الصعيــد. إال أنــه، وفــي العديــد مــن أجــزاء العالــم، يواجــه الوالديــن العامليــن جملــة

ــرة  ــة المبك ــة الطفول ــى تنمي ــال عل ــة األطف ــول لرعاي ــة الوص ــر قل ــبة. وال تؤث ــل مناس ــة طف ــى رعاي ــول إل ــبيل الوص س

 المشاريع التجارية واالقتصادات التي تعتمد على اكتساب وإدامة قوة عاملة ماهرة. 
ً
فحسب، بل وتضر أيضا

كمــا يســاهم االفتقــار إلــى رعايــة طفــل كافيــة إلــى انخفــاض معــدالت مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة، حيــث 

 تخص النســاء فحســب. إذ يحتــاج جميع اآلباء 
ً
 بالرجال. رغم ذلك، ال تعد رعاية الطفل مســألة

ً
تمضــي النســاء علــى المســتوى العالمــي 3 ســاعات أكثــر مــن الرعايــة غيــر مدفوعة األجر مقارنة

العاملــون، مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، فــي العــادة إلــى خيــارات حــول رعايــة الطفــل مــن أجــل االحتفــاظ بوظائفهــم الحاليــة أو الحصــول علــى وظائــف جديــدة، وبمــا يعــود 

بالفائدة على المجتمعات، والمشاريع التجارية، واالقتصادات.    

باإلضافــة إلــى الحكومــات، يتمتــع القطــاع الخــاص، والــذي يوفــر نحــو %90 مــن الوظائــف في الدول النامية، بموقع جيد للعب دور شــريك أساســي فــي معالجة التحــدي العالمي بخصوص 

رعايــة الطفــل. رغــم ذلــك، ال يتفهــم أصحــاب العمــل علــى الــدوام قضيــة الجــدوى مــن القيــام باســتثمارات فــي مجــال رعايــة الطفــل وينظــرون فــي الغالــب إلــى هــذه القضيــة مــن منظــور 

 بجــدوى تقديــم رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، قــد تواجــه صعوبــات فــي تحديــد 
ً
االلتــزام أو المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وحتــى عندمــا تكــون الشــركات مقتنعــة

ما هو األفضل لكل من الشركة 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 علــى نهــج مبتكــرة قامــت 

شــركات مــن مختلــف القطاعــات واألقاليــم باتباعهــا بغــرض تلبيــة احتياجــات العمــال  فــي مجــال رعايــة الطفــل بصــورة أفضــل. ومــن خــالل اســتعراض 10 حــاالت دراســية، يظهــر التقريــر أن 

 إلــى الشــراكات مــع الحكومــات ومقدمــي خدمــات رعايــة 
ً
باســتطاعة الشــركات االختيــار مــن سلســلة مــن خيــارات رعايــة الطفــل، ابتــداًء مــن دور الحضانــات فــي مواقــع العمــل وصــوال

الطفــل علــى المســتوى المحلــي. وكنتيجــة لذلــك، تســتطيع الشــركات اجتــذاب العمــال أصحــاب الكفــاءة واالحتفــاظ بهــم- ممــا يســاعد فــي تعزيــز إنتاجيــة العمــال وتحســين المحصلــة 

النهائية.  

 التخــاذ 
ً

يتمثــل هدفنــا فــي أن يصــل هــذا اإلصــدار إلــى مئــات المشــاريع التجاريــة التــي بإمكانهــا التعلــم مــن تجــارب شــركائنا وتكــرار الحلــول التــي تناســبها. كمــا أن ذلــك يشــكل دعــوة

إجــراء عملــي، مــن أجــل تشــجيع كافــة أصحــاب الشــأن علــى االســتثمار فــي رعايــة الطفــل ودعــم البنيــة التحتيــة الضروريــة كــي يتمكــن مقدمــو خدمــات رعايــة الطفــل رفيعــة المســتوى 

من التوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية الطفل.  

ــادة المؤسســة، وقدمــت بشــكل ســخي  ــادرة معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل بقي ــة، أتقــدم بالشــكر إلــى الشــركات التــي شــاركت فــي مب ــة عــن مؤسســة التمويــل الدولي بالنياب

البيانــات والممارســات الفضلــى فــي الحــاالت الدراســية. ونحــن نــدرك بــأن توثيــق الجــدوى لخدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يعــد أحــد جوانــب معالجــة التحــدي 

 فعل المزيد. 
ً
العالمي في مجال رعاية الطفل. ونستطيع معا

فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة، فإننــا ملتزمــون بتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل تطبيــق المعرفــة التــي اكتســبناها مــع عمالئنــا فــي القطــاع الخــاص وتمتيــن شــراكاتنا مــع القطــاع العــام، 

كمــا هــو مبيــن فــي اســتراتيجية المســاواة بيــن الجنســين لــدى مجموعــة البنــك الدولــي ورؤيــة مؤسســة التمويــل الدوليــة التــي تركــز علــى اســتحداث األســواق، وبالتحديــد فــي الــدول الهشــة 

والمتأثــرة بالنزاعــات ومتدنيــة الدخــل. وفقــط مــن خــالل الشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة إلــى المجتمــع المدنــي، ســنكون قادريــن علــى دعــم وصــول الوالديــن بشــكل 

 للجميع: العمال وأبنائهم، والمشاريع التجارية، واالقتصادات. 
ً
 ثالثيا

ً
أفضل إلى خدمات رعاية طفل موثوقة وبأسعار مناسبة وذات نوعية جيدة. وسيحقق هذا النجاح انتصارا

نينا ستويكوفتش
نائب الرئيس- التمويل والشراكات المختلطة

مؤسسة التمويل الدولية

1

المقدمة 
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الملخص الواف  

، أي 679 مليون نســمة، هم 
ً
يعــد واحــد مــن كل عشــرة أشــخاص مــن ســكان العالــم تقريبــا

أطفــال تقــل أعمارهــم عــن خمســة أعــوام. ومــن أجــل االزدهــار والتطــور، يحتــاج هــؤالء 

 إلــى الرعايــة. رغــم ذلــك، وفــي العديــد مــن أجــزاء العالــم، ال 
ً
األطفــال وإخوانهــم األكبــر ســنا

. وعلــى الصعيــد العالمــي، فــإن مــا يزيــد بقليــل عــن 
ً
تــزال خدمــات رعايــة الطفــل شــحيحة

نصــف األطفــال دون ســن الخامســة يســتفيدون مــن خدمــات ريــاض االطفــال. وتعــد 

ــاول العمــال مــن أصحــاب  ــة فــي الغالــب ليســت فــي متن ــة الطفــل النظامي خدمــات رعاي

ــك الخدمــات،  ــف تل ــى تحمــل تكالي ــن عل ــة والمتوســطة. وبالنســبة للقادري الدخــول المتدني

 وال تتــالءم مــع ســاعات العمــل بــدوام كامــل. 
ً

تعــد الخيــارات المتاحــة فــي الغالــب محــدودة

ويوجد افتقار على وجه التحديد للوصول إلى الرعاية بالنسبة لألطفال دون سن الثالثة. 

 
ــم  ــل تتس ــة طف ــات رعاي ــى خدم ــار إل ــم االفتق ــن أن يترج ــل، يمك ــاب العم ــبة ألصح بالنس

بنوعيــة جيــدة وبأســعار مناســبة بالنســبة للعمــال إلــى معــدالت مرتفعــة مــن تســرب 

العمالــة والتغيــب عــن العمــل، وتدنــي اإلنتاجيــة، وصعوبــة اســتقطاب عمــال مهــرة. ويعــود 

ــة بســبب  ــى أن عــدم توفــر أو عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى الرعاي ــك إل الســبب فــي ذل

ــث  ــه، ســواء مــن حي ــذي يؤدون ــوع العمــل ال ــال ن ــن حي ــارات الوالدي ــر علــى خي األســعار يؤث

البقــاء فــي المنــزل، أو كيفيــة الجمــع بيــن العمــل وتقديــم الرعايــة. وبالنســبة للعائــالت، قــد 

 ودخــول 
ً
تعنــي الفجــوات فــي الوصــول إلــى خدمــات رعايــة جيــدة ســاعات عمــل أقــل أجــرا

أسرية أدنى. 

 بالرجــال، يعــد 
ً
ــة ــد النســاء مقارن ــد عن ــة الطفــل تزي ــي مســؤولية رعاي ــة تول وكــون احتمالي

ــة والمتســاوية   أمــام المشــاركة الكامل
ً
 رئيســيا

ً
ــا ــة الطفــل عائق ــى خدمــات رعاي ــار إل االفتق

ــي،  ــد العالم ــى الصعي ــة، وعل ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــر. فبحس ــل بأج ــي العم ــرأة ف للم

يناهــز معــدل مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة بقليــل %49، أي بنحــو 27 نقطــة 

مئويــة أقــل مــن المعــدل لــدى الرجــال. وقــد أشــارت تقديــرات دراســة أعدهــا معهــد 

ماكنــزي العالمــي إلــى أن ســد الفجــوات بيــن الجنســين علــى صعيــد المشــاركة االقتصاديــة 

ســيعمل علــى زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بمقــدار %26 بحلــول العــام 2025، 

وهــو مــا ســيضيف 12 مليــار دوالر أمريكــي إلــى االقتصــاد العالمــي. وتشــير األدلــة مــن دول 

منطقــة البحــر الكاريبــي، وأمريــكا الالتينيــة، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى أن 

الوصــول إلــى خدمــات رعايــة الطفــل المدعومــة قــد يكــون لــه أثــر إيجابــي علــى معــدالت 

تشغيل النساء وعدد ساعات عملهن. 

الحالة التنموية لرعاية
الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل

علــى الصعيــد الدولــي، يــدرك راســمو السياســات أهميــة القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــات 

رعايــة الطفــل علــى صعيــدي االقتصــاد والمســاواة بيــن الجنســين. وحتــى تاريخــه، قامت 192 

تتضمــن  والتــي  المســتدامة،  للتنميــة  العالميــة  األهــداف  وثيقــة  علــى  بالتوقيــع  دولــة 

المستهدف التالي، "بحلول العام 2030، ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول 

علــى نوعيــة جيــدة مــن النمــاء والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم قبــل 

االبتدائــي حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم االبتدائــي". وفــي دول مثــل البرازيــل، وتشــيلي، 

واإلكــوادور، والهنــد، واليابــان، واألردن، وتركيــا، تتطلــب األنظمــة واللوائــح قيــام أصحــاب 

العمــل بتوفيــر أو دعــم خدمــات رعايــة الطفــل. وحتــى عندمــا ال يتــم توجيــه ذلــك بدافــع 

االلتــزام باألنظمــة، يقــوم العديــد مــن أصحــاب العمــل بتقديــم الدعــم لخدمــات رعايــة 

الطفــل كجــزء مــن اســتراتيجيهم العامــة لمســتحقات العمــال بقصــد تحقيــق محصلــة 

ــر الشــراكات  ــه عب ــام ب ــر الــذي يمكــن القي ــك الكثي ــزال هنال ــك، ال ي أعمــال أفضــل. رغــم ذل

والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

  
بالنســبة لمؤسســة التمويــل الدوليــة، وهــي عضــو فــي مجموعــة البنــك الدولــي وتعــد أكبــر 

ــدول  ــى القطــاع الخــاص فــي ال ــم تركــز بشــكل حصــري عل ــة فــي العال مؤسســة تنموي

الناميــة، يترافــق تحســين الوصــول إلــى خدمــات رعايــة الطفــل مــع تعزيــز التنــوع بيــن 

الجنســين فــي مــكان العمــل ومســاعدة أوليــاء األمــور علــى الدخــول إلــى القــوى العاملــة 

والترقــي فيهــا، مــع العمــل علــى تمكيــن الشــركات مــن تعزيــز محصلتهــا النهائيــة. ويعتبــر 

تركيــز المؤسســة علــى إزالــة العوائــق، مثــل االفتقــار إلــى خدمــات رعايــة الطفــل، أمــام 

ــوع  وصــول النســاء (والرجــال) إلــى المزيــد مــن الوظائــف األفضــل جــزًء مــن اســتراتيجية الن

ــي تركــز  ــة الت ــل الدولي ــة مؤسســة التموي ــي ورؤي ــك الدول ــة البن ــدى مجموع االجتماعــي ل

علــى اســتحداث األســواق، وبالتحديــد فــي الــدول الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات ومتدنيــة الدخــل. 

 ،
ً
 إلزاميــا

ً
وفــي الــدول التــي يعتبــر فيهــا دعــم رعايــة الطفــل مــن قبــل صاحــب العمــل أمــرا

تعمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة مــع عمالئهــا علــى تدعيــم الجــدوى ومســاعدتهم علــى 

تطبيــق أكثــر مــن المطلــوب وتنفيــذ اســتراتيجيات رعايــة طفــل تتــالءم بصــورة مثاليــة مــع 

احتياجات أنشطة األعمال لديهم، مما يفضي إلى تحقيق نتائح أنشطة أعمال أفضل.
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من: الحاالت الدراسية العشرة حول معالجة المسائل المتعلقة برعاية الطفل  
يشــير هــذا التقريــر إلــى أن رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل يمكــن أن تعــود بمنافــع كبيــرة ألصحــاب العمــل فــي الســياقات الوطنيــة والتنظيميــة والقطاعيــة. 

ومــن أجــل تدعيــم الجــدوى، يرتكــز التقريــر علــى 10 حــاالت دراســية ألصحــاب عمــل يقدمــون منافــع تتعلــق برعايــة الطفــل للعمــال بطــرق مختلفــة. وتتواجــد هــذه الشــركات 

 مــن الســياقات التنظيميــة والقطاعــات، بعضهــا 
ً
فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم- ســبعة منهــا فــي اقتصــادات ناشــئة، وثالثــة فــي اقتصــادات متقدمــة- وهــي تمثــل مزيجــا

 في القوى العاملة. وهذا الشركات العشرة هي:  
ً
تسيطر عليه القوى العاملة النسائية وأخرى في قطاعات تعد فيها النساء أقلية

•      آفريفريش، أنشطة زراعية، جنوب أفريقيا 

•      آكامي، تكنولوجيا المعلومات، الواليات المتحدة األمريكية 

•      بورسان، صناعات ثقيلة، تركيا 

•      بنك طوكيو-متسوبيشي يو أف جاي، المحدود، خدمات مالية، اليابان 

•      مارتور، شركة تصنيع مكونات المركبات، تركيا 

•      ماس كريدا الصافي-مادبا، تصنيع األلبسة، األردن 

•      مايندتري، تكنولوجيا المعلومات، الهند

•      باندوراتا ألمينتوس المحدودة (بودوكو)، صناعات غذائية، البرازيل 

•      سفاريكوم، االتصاالت، كينيا 

•      شون كلينك، الرعاية الصحية، ألمانيا 

يعكــس اختيــار الشــركات شــبكة مؤسســة التمويــل الدوليــة، وتوفــر شــركات للمشــاركة ضمــن اإلطــار الزمنــي لمشــروع معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل، ورغبتهــا 

في التشارك في البيانات لتقييم أثر دعم رعاية الطفل على مؤشرات األداء الرئيسية لديها ولعكس الدروس المستفادة.  

يعد بنك طوكيو-متسوبيشــي يو أف جاي، المحدود، شــركة مارتور، شــركة باندوراتا ألمينتوس المحدودة (بودوكو) من العمالء االســتثماريين لدى مؤسســة التمويل الدولية، 

بينمــا تعــد شــركة مــاس كريــدا الصافي-مادبــا (مصنــع لشــركة مــاس القابضــة وهــي مــن العمــالء االســتثماريين لــدى المؤسســة) مشــاركة فــي برنامــج منظمــة العمــل 

الدولي/مؤسسة التمويل الدولية "العمل االفضل" في األردن. 

لماذا: الجدوى من الرعاية المدعومة من قبل 
صاحب العمل  

بناًء على 10 دراسات معمقة، باإلضافة إلى حاالت دراسية مكملة حول 14 شركة 

ومنظمــة ومراجعــة للبحــوث األكاديميــة، يبــرز التقريــر المنافــع التــي يمكــن أن 

ــر تحســين االســتقطاب،  ــل عب ــة الطف ــق لصاحــب العمــل مــن دعمــه لرعاي تحق

واإلبقاء، واإلنتاجية، والتنوع، والوصول إلى األسواق:  

•      منافــع االســتقطاب علــى المشــاريع التجاريــة: يمكــن لتوفيــر دعــم 

رعايــة الطفــل أن يحســن مــن نوعيــة مقدمــي طلبــات العمــل وســرعة 

شــغل الوظائــف الشــاغرة. حيث يســاعد ذلــك آكامي في الواليــات المتحدة 

ومايندتــري فــي الهنــد علــى اســتقطاب وإبقــاء مهندســي برمجيــات مــن 

أصحاب الكفاءات العالية، 

ــن بورســان فــي تركيــا مــن العمــل نحــو بنــاء قــوة عاملــة متنوعــة 
َ

ويمك

يســيطر عليــه  والــذي  الثقيلــة  الصناعــات  فــي قطــاع  الجنســين  مــن 

الرجــال فــي الغالــب، ويســمح لشــركات مثــل شــون كلينــك نيوســتادت 

في ألمانيا باستقطاب عمال لتنفيذ عملياتها على مدار الساعة، ويساعد 

مــاس كريــدا الصافي-مادبــا ومارتور على اســتقطاب نســاء فــي مواقع 

ليس من المعتاد فيها لألمهات الدخول إلى العمل النظامي.

•      منافــع اإلبقــاء علــى المشــاريع التجاريــة: يمكــن أن يــؤدي توفيــر 

خدمــات رعايــة الطفــل إلــى انخفــاض كبيــر فــي معــدل دوران العمالــة. 

 
ً
أمــرا غيــر ماهــر،  وإن كان  اســتبدال عامــل متمــرس، حتــى  ويعــد 

. وتشير تقديرات نالت انتربرايز (منتج لألنسجة) في فييتنام أن األمر 
ً
مكلفا

يكلف %85 من الراتب السنوي للعامل من أجل استبدال ذلك العامل.  
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حيــث أدى توفيــر خدمــات رعايــة الطفــل فــي شــركة نالــت إلــى تقليــل معــدل دوران 

العمالة بمقدار الثلث. على نحو مماثل، تشير تقديرات مارتور، منتج مكونات المركبات 

 
ً
فــي تركيــا، أن األمــر يتطلــب ثمانيــة أشــهر لعامــل اإلنتــاج الجديــد كــي يصبــح منتجــا

بالكامــل. وفــي بيئــة مارتــور التــي ترتكــز علــى عمــل الفريــق الواحــد، تقلــل اإلنتاجيــة 

ــر  ــور، قلــل توفي ــة الخــط الكامــل. وفــي مارت المنخفضــة للعامــل الجديــد مــن إنتاجي

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

بنــك طوكيو-متسوبيشــي يــو أف جــاي، المحــدود فــي اليابــان زيــادة بأكثر مــن أربعة 

أضعاف في معدل إبقاء األمهات الجدد ووفر نحو 5,000 مليون ين ياباني (45 مليون 

ــالل  ــن خ ــك م ــة وذل ــدوران العمال ــة ب ــف متعلق ــكل تكالي ــى ش ــي) عل دوالر أمريك

توفير خدمات رعاية الطفل ومبادرات ذات صلة مثل إجازة األمومة الممدة.  

•      المنافــع المتمثلــة بمكاســب اإلنتاجيــة: يســاعد توفيــر خدمــات رعايــة الطفل في 

ــز،  ــادة التركي ــل، وزي ــن العم ــب ع ــاالت التغي ــل ح ــالل تقلي ــن خ ــة م ــين اإلنتاجي تحس

وتعزيــز الحافــز وااللتزام. وفي ماس كريدا الصافي-مادبا، انخفضت نســبة التغيب عن 

العمل بســبب المرض بمقدار %9 في أول تســعة أشــهر عقب فتح حضانة في موقع 

العمــل. ومــن خــالل تمكيــن العمــال من التعامل مــع أزمات رعايــة الطفل، تمكنت 

آكامــي مــن اســتعادة تكاليــف منافــع الرعايــة االحتياطية. وأشــار عمال المــزارع لدى 

آفريفريــش فــي جنــوب أفريقيــا إلــى المزيــد مــن الشــعور براحــة البــال والقــدرة علــى 

ــز فــي العمــل مــن خــالل معرفــة أن أطفالهــم فــي مأمــن ويلقــون الرعايــة  التركي

ــا  ــع لــدى باندورات ــر مصن ــوه مدي ــة الشــركة فــي موقــع العمــل. كمــا ن فــي حضان

ألمينتــوس المحــدودة (بودوكــو) فــي البرازيــل إلــى أن منافــع رعايــة الطفــل أدت إلــى 

 ويشــعرون 
ً
انخفــاض فــي معــدالت الحــوادث حيــث أصبــح العمــال أكثــر تركيــزا

بالراحة كون أطفالهم في مأمن.  

     
•      زيــادة تنــوع القــوة العاملــة: تعــد رعايــة الطفــل لبنــة بنــاء هامــة لتحســين التنــوع 

ــك  ــي، بن ــن آكام ــي كل م ــة ف ــب القيادي ــي المناص ــرأة ف ــي الم ــين وترق ــن الجنس بي

طوكيو-متسوبيشي يو أف جاي، المحدود، مايندتري، باإلضافة إلى سفاريكوم في 

كينيــا. وتســعى هــذه الشــركات إلــى االســتفادة مــن منافــع التنــوع لصالــح االبتــكار، 

والقيادة، واألداء المالية والتي تؤكدها البحوث. 

•      المنافــع مــن خــالل تعزيــز الســمعة المؤسســية والوصــول إلــى األســواق: 

بالنســبة إلــى آفريفريــش في جنوب أفريقيا و ماس كريــدا الصافي-مادبا في األردن، 

تعمــل جهــود تلبيــة احتياجــات رعايــة الطفــل لــدى العمــال وااللتــزام باألنظمــة 

 
ً
والمعاييــر المحليــة والدوليــة فــي تعزيــز ســمعة هــذه الشــركات باعتبارهــا "مقصــدا

لمقدمــي طلبــات العمــل" فــي المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا. كمــا وتســاعد 

االســتثمارات فــي مجــال رعايــة الطفــل فــي تمتيــن عالقــات تلــك الشــركات مــع 

ــر علــى  ــم المرتفعــة، وبالتالــي ضمــان وصــول أكب ــن، أصحــاب القي المشــترين الدوليي

مدى أطول إلى األسواق وفرص النمو. 

كيف: اختيار وتنفيذ رعاية الطفل المدعومة من قبل 

صاحب العمل  

يوجــد لــدى أصحــاب العمــل الراغبيــن فــي تلبيــة احتياجــات رعايــة الطفــل لعمالهــم 

أهــداف  مثالــي  بشــكل  تلبــي  التــي  الخيــارات  وتأخــذ  المتاحــة.  الخيــارات  مــن  العديــد 

المشــاريع التجاريــة بعيــن االعتبــار احتياجــات العمــال، وأثــر العراقيــل المتعلقــة برعايــة 

الطفل على الشركات، وبيئة رعاية الطفل.

  
•      تتــراوح خيــارات دعــم رعايــة الطفــل مــا بيــن اســتراتيجيات تتطلــب مــوارد مكثفــة 

ــب مــوارد أقــل كثافــة مثــل  ــى اســتراتيجيات تتطل ــات أماكــن العمــل إل مثــل حضان

خدمــات المعلومــات واإلحالــة ومنافــع الرعايــة االحتياطيــة. ويقــوم العديــد مــن كبــار 

أصحــاب العمــل بتوفيــر أكثــر مــن خيــار واحــد. حيــث تســاعد المنافــع التكميليــة مثــل 

رعايــة  علــى  األمــور  أوليــاء  المدفوعــة  الوالديــن  وإجــازة  المرنــة  العمــل  ســاعات 

أطفالهم بأنفسهم. 

 لضمــان تلبيــة خيــارات رعايــة 
ً
 أساســيا

ً
•      يعــد التشــاور مــع العمــال وممثليهــم أمــرا

الطفــل الحتياجــات العمــال عبــر األبعــاد األربعــة لرعايــة الطفــل: التوفــر، األســعار 

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

والعــرض  الطلــب  جانبــي  علــى  العمــال،  تفضيــالت  يتجــاوز  بمــا  واالجتماعيــة، 

ــات  لخدمــات رعايــة الطفــل. ويســتطيع أصحــاب العمــل اســتخدام سلســلة مــن البيان

التحليليــة واألســاليب لتحديــد مــا إذا، وكيــف، ولمــن، وبــأي كلفــة يمكــن تقديــم 

خدمات رعاية الطفل.
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تتمة الملخص الواف

 البحث في كافة الخيارات لمعالجة المسائل المتعلقة برعاية الطفل 

الطلب من قبل العمال

•     أنواع برامج رعاية الطفل 

•     أعمار األطفال 

•     أنواع الرعاية- منتظمة، متقطعة،
      ساعات غير اعتيادية 

أهداف وموارد أصحاب العمل 

•    المحصالت المنشودة

•     من هم العمال الواجب استهدافهم  

•     موجودات وقيم الشركة 

السياق المجتمعي 

•    التفويضات الحكومية  

•    الشركاء المجتمعيون   

•    سوق رعاية الطفل 

مسائل رعاية
الطفل التي

تتطلب المعالجة 

التوفر

األسعار المناسبة

سهولة الوصول

التغيب واألداء 

االستقطاب واإلبقاء

هل تعد رعاية الطفل
ضرورية؟ 

هل توجد حوافز لذلك؟ 

هل أصبح سوق رعاية الطفل
 للتعاون بين األطراف المعنية؟ 

ً
جاهزا

القيم المؤسسية، المسؤولية
االجتماعية للشركات،...الخ.

النوعية

المسائل المتعلقة
بالشركات والتي
تتطلب المعالجة 

الـبـيـئــة

البحث في
الخيارات: 

•   دعم أسعار الخدمات 

•   المساحات المحجوزة في
    مراكز رعاية الطفل الخاصة   

•   الحضانات في موقع العمل   

•    إقامة الشراكات مع الشركات
     األخرى

•   الشراكات بين القطاعين
     العام والخاص

•   الساعات الممدة   

•   مخيمات اإلجازة  

•   الرعاية االحتياطية  

كيف يمكن المزج بين النهج لتلبية احتياجات العمال
كيف يمكن المزج بين النهج لتلبية احتياجات العمال، 

وتحقيق أهداف صاحب العمل، وتعزيز الموارد المجتمعية؟  

•   العمل المرن   
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ــارات تلبيــة جانــب الطلــب ببيئــة رعايــة الطفــل، بمــا فــي ذلــك توفــر  ــر خي •      تتأث

غيــر  المنظمــات  أو  الخــاص  القطــاع  الطفــل مــن  رعايــة  مقدمــي خدمــات 

الحكوميــة، وجــدوى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، أو الشــركات مــع 

أصحاب عمل آخرين، والبيئة التنظيمية والمالية. 

أثــر دعــم رعايــة الطفــل علــى  •      يســاعد وضــع معيــار ومؤشــرات لتتبــع 

محصــالت األعمــال الرئيســية- مثــل الوقــت المســتغرق فــي شــغل الوظائــف، 

ودوران العمالــة مــع وبــدون وجــود رعايــة للطفــل، ومعــدالت التغيــب عــن 

ــتراتيجية  ــكل اس ــد ش ــي تحدي ــال- ف ــا العم ــوحات رض ــى مس ــل، وردود عل العم

ــي  ــى الشــركات ف ــر عل ــى األث ــة عل ــات واألمثل ــاعد البيان ــل. كمــا تس ــة الطف رعاي

حشــد الدعــم لــدى متخــذي القــرارات المؤسســية حــول االســتثمارات فــي مجــال 

رعاية الطفل.  

الدروس المستفادة ليتم اعتبارها من قبل أصحاب 
الشأن 

 
ً
تظهــر الحــاالت الدراســية والبحــوث الواســعة أن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل يمثــل حــال

يرضي الجميع بالنسبة للعمال، والشركات، واالقتصادات. وفيما يلي 10 دروس مستفادة 

للتأمل فيها من قبل أصحاب الشأن: 

1)      ال يوجد "نهج يالئم الجميع" بالنسبة للحلول المتعلقة برعاية الطفل. تبرز 
الشــركات التــي يتناولهــا هــذا التقريــر كيــف أن بإمــكان أصحــاب العمــل تقديــم 

سلســلة متنوعــة مــن خيــارات رعايــة الطفــل- ابتــداًء مــن الرعايــة االحتياطيــة فــي 

حــاالت الطــوارئ إلــى مراكــز رعايــة الطفــل فــي أماكــن العمــل لنحــو 100 

طفــل- بمــا يتناســب واحتياجــات الشــركات والعمــال. وٌينظــر إلــى تقديــم رعايــة 

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

2)      يــؤدي توفيــر دعــم رعايــة الطفــل كجــزء مــن اســتراتيجية شــمولية إلــى 
تحقيق أكبر العوائد. إذ تعلمت الشركات عبر الوقت أن عوائدها على االستثمار تزيد 

ــوع  ــي التن ــاتها ف ــن سياس ــزًء م ــل ج ــة الطف ــتراتيجياتها لرعاي ــكل اس ــا تش عندم

وتترافق مع تدابير أخرى لدعم احتياجات العمال في الحياة العملية. 

كمــا يمكــن أن يحفــز التواصــل والتكامــل بشــأن التركيــز علــى رعايــة الطفــل بمــا 

يتجــاوز إدارة المــوارد البشــرية إلــى وظائــف مثــل التســويق، واالســتدامة، وخدمــة 

العمالء إلى تحفيز المزيد من المنافع للشركات. 

ــن  ــد م ــدى العدي ــائع ل ــن الش ــن. م ــل للوالدي ــة الطف ــم رعاي ــم دع 3)     تقدي
الشــركات المذكــورة فــي هــذا التقريــر التركيــز علــى زيــادة التــوازن بيــن الجنســين 

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

ــاء مــن االســتفادة مــن هــذه السياســات بنفــس القــدر مــع  تشــجيع وتمكيــن اآلب

ــى  ــوع عل ــع التن ــالل مناف ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــد، بم ــق عوائ ــى تحقي ــات إل األمه

الشركات.   

. يمكــن أن يؤدي الطلب 
ً
 أساســيا

ً
4)      تعــد نوعيــة وظائــف تقديــم الرعايــة أمرا

المتزايــد علــى خدمــات رعايــة الطفــل إلــى إيجــاد فــرص عمــل، لكــن ومــن أجــل 

اجتــذاب األشــخاص الموهوبيــن، يجــب بــذل جهــود لتقديــم أجــر عــادل لمقدمــي 

الرعايــة، والتعامــل معهــم بشــكل جيــد، وتزويدهــم بالمهــارات الضروريــة للقيــام 

ــة المتســقة  ــد مــن الرعاي ــم المزي ــك تقدي بعملهــم بشــكل أفضــل. ســيضمن ذل

ذات الجودة العالية لألطفال. 

5)      يجــب أن تتجــاوز احتياجــات العمــال للرعايــة مفهــوم رعايــة الطفــل. حيث 
ــد  ــدد المتزاي ــة، والع ــالت الثقافي ــكان، والتحوي ــيخوخة الس ــل ش ــل مث ــود عوام تق

مــن العائــالت التــي يعمــل فيهــا األب واألم إلــى زيــادة الطلــب علــى تقديــم 

ــار الســن باإلضافــة  ــة كب ــر مــن أصحــاب العمــل دعــم رعاي ــة. ويقــدم الكثي الرعاي

 
ً
ــة احتياجــات العمــال بصــورة أفضــل. وإدراكا ــة الطفــل مــن أجــل تلبي ــى رعاي إل

ــة  ــزم مؤسس ــف، تلت ــتحداث الوظائ ــى اس ــن عل ــار الس ــة كب ــل لرعاي ــر المحتم لألث

ــة بالمســاهمة فــي هــذا المجــال مــن خــالل البحــوث والمعرفــة  التمويــل الدولي

والمشورة. 

6)      معالجة احتياجات رعاية الطفل بالنســبة للســكان في أســفل الهرم. يعد 
 لخيــارات رعايــة الطفــل. 

ً
الوالديــن مــن أصحــاب الدخــول المتدنيــة األكثــر احتياجــا

وتعمــل رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة علــى تعزيــز تنميــة الطفولــة المبكــرة 

ــل  ــات مث ــث منظم ــم. تبح ــى أعماله ــة عل ــى المحافظ ــن عل ــاعدة الوالدي ومس

كيدوجــو فــي كينيــا وآنابورنــا ماهيــالت مانــدل فــي الهنــد فــي ســبل تقديــم 

رعايــة طفــل مســتدامة مدعومــة مــن قبــل القطــاع الخــاص للوالديــن أصحــاب 

الدخل المتدني.

. كــي تحقــق رعايــة الطفــل المدعومــة مــن 
ً
7)      تعــد البيئــة التنظيميــة مهمــة

 علــى تنميــة الطفولــة المبكــرة ومشــاركة 
ً
 ملموســا

ً
قبــل صاحــب العمــل أثــرا

(النســاء) فــي القــوى العاملــة، تســتطيع الحكومــات وضــع سياســات أو أطــر 

تنظيميــة تســاعد فــي توفيــر رعايــة الطفــل فــي القطــاع الخــاص. وتبــرز الحــاالت 

الدراســية فــي هــذا التقريــر المنافــع التــي يجنيهــا أصحــاب العمــل والمجتمعــات 

عنــد وجــود سياســات عامــة داعمــة، مثــل مبــادرات بنــاء القــدرات، والحوافــز الماليــة، 

والخدمــات االستشــارية التــي تســاعد الشــركات الباحثــة عــن تكملــة خدمــات 

ــع عندمــا يتعــاون أصحــاب  ــول ترضــي الجمي ــى حل ــة إل ــل، باإلضاف ــة الطف رعاي

العمل والبلديات على توسيع نطاق توفير رعاية الطفل.   

8)      يتطلــب األمــر التعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص إليجــاد أســواق 
لرعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل. سيتطلب التوسع في الممارسات 

ــر اســتثمارات  ــم إبرازهــا فــي هــذا التقري ــي ت الواعــدة فــي القطــاع الخــاص والت

تكميليــة مــن قبــل القطــاع العــام لبنــاء قــدرات مقديــم رعايــة طفــل ذات نوعيــة 

جيــدة وبأســعار مناســبة، وتقديــم الحوافــز ألصحــاب العمــل لالنخــراط فــي هــذا 

المجــال، وتطويــر أنظمــة وآليــات إنفــاذ لمعاييــر الرعايــة ذات الصلــة بالوالديــن 

ومقدمي رعاية الطفل. 

 
ً
9)      توجــد حاجــة الســتثمارات لبنــاء القــدرات والمهــارات التــي تفتــح فرصــا

ألســواق جديــدة. تعتمــد الكثيــر مــن الشــركات المذكــورة فــي هــذا التقريــر علــى 

ــب  ــة الطل ــى المســتوى المؤسســي. ومــن أجــل تلبي ــة الطفــل عل خدمــات رعاي

علــى رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، توجــد حاجــة لمزيــد 

مــن االســتثمارات للتوســع فــي خيــارات رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة بالنســبة 

ألصحــاب العمــل والعمــال. وفيمــا يخــص المؤسســات الماليــة، تشــكل هــذه 

 للبحــث فــي خيــارات تمويــل مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل- ابتــداًء مــن 
ً
فرصــة

رواد األعمال متناهية الصغر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

ــاب   ألصح
ً
ــجيعا ــك تش ــكل ذل ــن أن يش ــود، يمك ــراز الجه ــالل إب ــن خ 10)      م

عمــل اخريــن على تكرار رعاية الطفــل المدعومة من قبل صاحب العمل. حيث 

يمكــن أن يشــجع إبــراز نجاحــات الشــركات "الســباقة" شــركات أخــرى علــى تكــرار 

ــل المدعومــة مــن  ــة الطف ــإن لرعاي ــر، ف ــك الجهــود. وكمــا يظهــر هــذا التقري تل

قبــل صاحــب العمــل العديــد مــن المنافــع علــى الشــركات. ويمكــن تحقيــق أثــر 

تنمــوي مســتدام علــى المســتوى القطاعــي أو الوطنــي حالمــا تنظــر مجموعــة 

وازنــة مــن أصحــاب العمــل إلــى رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب 

العمل على أنها أساسية للمحافظة على التنافسية.   

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

فــي  الشــركات  رغبــة  وراء  األســباب  "لمــاذا"-  علــى   (2) القســم  يركــز  التقريــر، 

االســتثمار فــي دعــم رعايــة الطفــل. ويركــز القســم (3) علــى "مــاذا"- الطــرق 

ــة الطفــل والعوامــل التــي قــد تدرســها الشــركات  ــم دعــم رعاي المختلفــة لتقدي

ــف"-  ــي "كي ــم (4) ف ــث القس ــا. يبح ــل لديه ــة الطف ــتراتيجية رعاي ــد اس ــد تحدي عن

ــة  ــذ منفع ــل، وتنفي ــة الطف ــارات رعاي ــف خي ــة مختل ــد تكلف ــم وتحدي ــة تقيي عملي

الــدروس المســتفادة أو  أبــرز   (5) القســم  مختــارة لرعايــة الطفــل. ويســتعرض 

، يتضمــن القســم (6) علــى 10 حــاالت 
ً
التوصيــات المســتقاة مــن الدراســة. أخيــرا

دراسية مفصلة لشركات تم إجراؤها لغايات هذا التقرير.  

يترافق تحليل إطار تنظيمي لكل دولة مع كل حالة دراسية. وقد تم تقديم هذا 

التحليل من قبل برنامج المرأة، أنشطة األعمال والقانون التابع لمجموعة البنك 

الدولي. ويقوم البرنامج بجمع البيانات حول العوائق القانونية التي تحد من 

المشاركة االقتصادية الكاملة للمرأة ويشجع راسمي السياسات على إصالح 

القوانين واألنظمة. وضمن مؤشره حول تقديم الحوافز للعمل، يقدم قبل 

برنامج المرأة، أنشطة األعمال والقانون مراجعة ألنظمة كل دولة على حده 

فيما يتعلق بخدمات رعاية الطفل المقدمة من القطاع الخاص. وسيعمل 

تحليل البرنامج على مستوى الدول على تكملة هذا البحث وسيتوفر ابتداًء من 

 على الموقع اإللكتروني   
ً
2018 فصاعدا
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ــارات تلبيــة جانــب الطلــب ببيئــة رعايــة الطفــل، بمــا فــي ذلــك توفــر  ــر خي •      تتأث

غيــر  المنظمــات  أو  الخــاص  القطــاع  الطفــل مــن  رعايــة  مقدمــي خدمــات 

الحكوميــة، وجــدوى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، أو الشــركات مــع 

أصحاب عمل آخرين، والبيئة التنظيمية والمالية. 

أثــر دعــم رعايــة الطفــل علــى  •      يســاعد وضــع معيــار ومؤشــرات لتتبــع 

محصــالت األعمــال الرئيســية- مثــل الوقــت المســتغرق فــي شــغل الوظائــف، 

ودوران العمالــة مــع وبــدون وجــود رعايــة للطفــل، ومعــدالت التغيــب عــن 

ــتراتيجية  ــكل اس ــد ش ــي تحدي ــال- ف ــا العم ــوحات رض ــى مس ــل، وردود عل العم

ــي  ــى الشــركات ف ــر عل ــى األث ــة عل ــات واألمثل ــاعد البيان ــل. كمــا تس ــة الطف رعاي

حشــد الدعــم لــدى متخــذي القــرارات المؤسســية حــول االســتثمارات فــي مجــال 

رعاية الطفل.  

الدروس المستفادة ليتم اعتبارها من قبل أصحاب 
الشأن 

 
ً
تظهــر الحــاالت الدراســية والبحــوث الواســعة أن تقديــم خدمــات رعايــة الطفــل يمثــل حــال

يرضي الجميع بالنسبة للعمال، والشركات، واالقتصادات. وفيما يلي 10 دروس مستفادة 

للتأمل فيها من قبل أصحاب الشأن: 

1)      ال يوجد "نهج يالئم الجميع" بالنسبة للحلول المتعلقة برعاية الطفل. تبرز 
الشــركات التــي يتناولهــا هــذا التقريــر كيــف أن بإمــكان أصحــاب العمــل تقديــم 

سلســلة متنوعــة مــن خيــارات رعايــة الطفــل- ابتــداًء مــن الرعايــة االحتياطيــة فــي 

حــاالت الطــوارئ إلــى مراكــز رعايــة الطفــل فــي أماكــن العمــل لنحــو 100 

طفــل- بمــا يتناســب واحتياجــات الشــركات والعمــال. وٌينظــر إلــى تقديــم رعايــة 

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

2)      يــؤدي توفيــر دعــم رعايــة الطفــل كجــزء مــن اســتراتيجية شــمولية إلــى 
تحقيق أكبر العوائد. إذ تعلمت الشركات عبر الوقت أن عوائدها على االستثمار تزيد 

ــوع  ــي التن ــاتها ف ــن سياس ــزًء م ــل ج ــة الطف ــتراتيجياتها لرعاي ــكل اس ــا تش عندم

وتترافق مع تدابير أخرى لدعم احتياجات العمال في الحياة العملية. 

كمــا يمكــن أن يحفــز التواصــل والتكامــل بشــأن التركيــز علــى رعايــة الطفــل بمــا 

يتجــاوز إدارة المــوارد البشــرية إلــى وظائــف مثــل التســويق، واالســتدامة، وخدمــة 

العمالء إلى تحفيز المزيد من المنافع للشركات. 

ــن  ــد م ــدى العدي ــائع ل ــن الش ــن. م ــل للوالدي ــة الطف ــم رعاي ــم دع 3)     تقدي
الشــركات المذكــورة فــي هــذا التقريــر التركيــز علــى زيــادة التــوازن بيــن الجنســين 

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

ــاء مــن االســتفادة مــن هــذه السياســات بنفــس القــدر مــع  تشــجيع وتمكيــن اآلب

ــى  ــوع عل ــع التن ــالل مناف ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــد، بم ــق عوائ ــى تحقي ــات إل األمه

الشركات.   

. يمكــن أن يؤدي الطلب 
ً
 أساســيا

ً
4)      تعــد نوعيــة وظائــف تقديــم الرعايــة أمرا

المتزايــد علــى خدمــات رعايــة الطفــل إلــى إيجــاد فــرص عمــل، لكــن ومــن أجــل 

اجتــذاب األشــخاص الموهوبيــن، يجــب بــذل جهــود لتقديــم أجــر عــادل لمقدمــي 

الرعايــة، والتعامــل معهــم بشــكل جيــد، وتزويدهــم بالمهــارات الضروريــة للقيــام 

ــة المتســقة  ــد مــن الرعاي ــم المزي ــك تقدي بعملهــم بشــكل أفضــل. ســيضمن ذل

ذات الجودة العالية لألطفال. 

5)      يجــب أن تتجــاوز احتياجــات العمــال للرعايــة مفهــوم رعايــة الطفــل. حيث 
ــد  ــدد المتزاي ــة، والع ــالت الثقافي ــكان، والتحوي ــيخوخة الس ــل ش ــل مث ــود عوام تق

مــن العائــالت التــي يعمــل فيهــا األب واألم إلــى زيــادة الطلــب علــى تقديــم 

ــار الســن باإلضافــة  ــة كب ــر مــن أصحــاب العمــل دعــم رعاي ــة. ويقــدم الكثي الرعاي

 
ً
ــة احتياجــات العمــال بصــورة أفضــل. وإدراكا ــة الطفــل مــن أجــل تلبي ــى رعاي إل

ــة  ــزم مؤسس ــف، تلت ــتحداث الوظائ ــى اس ــن عل ــار الس ــة كب ــل لرعاي ــر المحتم لألث

ــة بالمســاهمة فــي هــذا المجــال مــن خــالل البحــوث والمعرفــة  التمويــل الدولي

والمشورة. 

6)      معالجة احتياجات رعاية الطفل بالنســبة للســكان في أســفل الهرم. يعد 
 لخيــارات رعايــة الطفــل. 

ً
الوالديــن مــن أصحــاب الدخــول المتدنيــة األكثــر احتياجــا

وتعمــل رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة علــى تعزيــز تنميــة الطفولــة المبكــرة 

ــل  ــات مث ــث منظم ــم. تبح ــى أعماله ــة عل ــى المحافظ ــن عل ــاعدة الوالدي ومس

كيدوجــو فــي كينيــا وآنابورنــا ماهيــالت مانــدل فــي الهنــد فــي ســبل تقديــم 

رعايــة طفــل مســتدامة مدعومــة مــن قبــل القطــاع الخــاص للوالديــن أصحــاب 

الدخل المتدني.

تتمة الملخص الواف 

. كــي تحقــق رعايــة الطفــل المدعومــة مــن 
ً
7)      تعــد البيئــة التنظيميــة مهمــة

 علــى تنميــة الطفولــة المبكــرة ومشــاركة 
ً
 ملموســا

ً
قبــل صاحــب العمــل أثــرا

(النســاء) فــي القــوى العاملــة، تســتطيع الحكومــات وضــع سياســات أو أطــر 

تنظيميــة تســاعد فــي توفيــر رعايــة الطفــل فــي القطــاع الخــاص. وتبــرز الحــاالت 

الدراســية فــي هــذا التقريــر المنافــع التــي يجنيهــا أصحــاب العمــل والمجتمعــات 

عنــد وجــود سياســات عامــة داعمــة، مثــل مبــادرات بنــاء القــدرات، والحوافــز الماليــة، 

والخدمــات االستشــارية التــي تســاعد الشــركات الباحثــة عــن تكملــة خدمــات 

ــع عندمــا يتعــاون أصحــاب  ــول ترضــي الجمي ــى حل ــة إل ــل، باإلضاف ــة الطف رعاي

العمل والبلديات على توسيع نطاق توفير رعاية الطفل.   

8)      يتطلــب األمــر التعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص إليجــاد أســواق 
لرعاية الطفل المدعومة من قبل صاحب العمل. سيتطلب التوسع في الممارسات 

ــر اســتثمارات  ــم إبرازهــا فــي هــذا التقري ــي ت الواعــدة فــي القطــاع الخــاص والت

تكميليــة مــن قبــل القطــاع العــام لبنــاء قــدرات مقديــم رعايــة طفــل ذات نوعيــة 

جيــدة وبأســعار مناســبة، وتقديــم الحوافــز ألصحــاب العمــل لالنخــراط فــي هــذا 

المجــال، وتطويــر أنظمــة وآليــات إنفــاذ لمعاييــر الرعايــة ذات الصلــة بالوالديــن 

ومقدمي رعاية الطفل. 

 
ً
9)      توجــد حاجــة الســتثمارات لبنــاء القــدرات والمهــارات التــي تفتــح فرصــا

ألســواق جديــدة. تعتمــد الكثيــر مــن الشــركات المذكــورة فــي هــذا التقريــر علــى 

ــب  ــة الطل ــى المســتوى المؤسســي. ومــن أجــل تلبي ــة الطفــل عل خدمــات رعاي

علــى رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل، توجــد حاجــة لمزيــد 

مــن االســتثمارات للتوســع فــي خيــارات رعايــة الطفــل ذات النوعيــة الجيــدة بالنســبة 

ألصحــاب العمــل والعمــال. وفيمــا يخــص المؤسســات الماليــة، تشــكل هــذه 

 للبحــث فــي خيــارات تمويــل مقدمــي خدمــات رعايــة الطفــل- ابتــداًء مــن 
ً
فرصــة

رواد األعمال متناهية الصغر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

ــاب   ألصح
ً
ــجيعا ــك تش ــكل ذل ــن أن يش ــود، يمك ــراز الجه ــالل إب ــن خ 10)      م

عمــل اخريــن على تكرار رعاية الطفــل المدعومة من قبل صاحب العمل. حيث 

يمكــن أن يشــجع إبــراز نجاحــات الشــركات "الســباقة" شــركات أخــرى علــى تكــرار 

ــل المدعومــة مــن  ــة الطف ــإن لرعاي ــر، ف ــك الجهــود. وكمــا يظهــر هــذا التقري تل

قبــل صاحــب العمــل العديــد مــن المنافــع علــى الشــركات. ويمكــن تحقيــق أثــر 

تنمــوي مســتدام علــى المســتوى القطاعــي أو الوطنــي حالمــا تنظــر مجموعــة 

وازنــة مــن أصحــاب العمــل إلــى رعايــة الطفــل المدعومــة مــن قبــل صاحــب 

العمل على أنها أساسية للمحافظة على التنافسية.   

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

فــي  الشــركات  رغبــة  وراء  األســباب  "لمــاذا"-  علــى   (2) القســم  يركــز  التقريــر، 

االســتثمار فــي دعــم رعايــة الطفــل. ويركــز القســم (3) علــى "مــاذا"- الطــرق 

ــة الطفــل والعوامــل التــي قــد تدرســها الشــركات  ــم دعــم رعاي المختلفــة لتقدي

ــف"-  ــي "كي ــم (4) ف ــث القس ــا. يبح ــل لديه ــة الطف ــتراتيجية رعاي ــد اس ــد تحدي عن

ــة  ــذ منفع ــل، وتنفي ــة الطف ــارات رعاي ــف خي ــة مختل ــد تكلف ــم وتحدي ــة تقيي عملي

الــدروس المســتفادة أو  أبــرز   (5) القســم  مختــارة لرعايــة الطفــل. ويســتعرض 

، يتضمــن القســم (6) علــى 10 حــاالت 
ً
التوصيــات المســتقاة مــن الدراســة. أخيــرا

دراسية مفصلة لشركات تم إجراؤها لغايات هذا التقرير.  

يترافق تحليل إطار تنظيمي لكل دولة مع كل حالة دراسية. وقد تم تقديم هذا 

التحليل من قبل برنامج المرأة، أنشطة األعمال والقانون التابع لمجموعة البنك 

الدولي. ويقوم البرنامج بجمع البيانات حول العوائق القانونية التي تحد من 

المشاركة االقتصادية الكاملة للمرأة ويشجع راسمي السياسات على إصالح 

القوانين واألنظمة. وضمن مؤشره حول تقديم الحوافز للعمل، يقدم قبل 

برنامج المرأة، أنشطة األعمال والقانون مراجعة ألنظمة كل دولة على حده 

فيما يتعلق بخدمات رعاية الطفل المقدمة من القطاع الخاص. وسيعمل 

تحليل البرنامج على مستوى الدول على تكملة هذا البحث وسيتوفر ابتداًء من 

 على الموقع اإللكتروني   
ً
  /http://wbl.worldbank.org.2018 فصاعدا
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الشكر والعرفان  
تــم إنتــاج هــذا اإلصــدار، "معالجــة المســائل المتعلقــة برعايــة الطفــل. الجــدوى مــن تقديــم 

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

اإلشــراف  تحــت  تطويــره  جــرى  وقــد  الدوليــة.  التمويــل  لمؤسســة  التابعــة  االجتماعــي 

العالميــة  الحلــول  األول، مجموعــة  (المديــر  قبــل كاريــن جــرون  العــام مــن  والتوجيــه 

المشــتركة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين، البنــك الدولــي) ، ومــاري بورتــر بيشــكا (مديــر 

ــس  ــايز (رئي ــاس س ــروس ريف ــة)، وميالج ــل الدولي ــة التموي ــي مؤسس ــارية ف ــول االستش الحل

القطــاع الدولــي، الحلــول متعــددة القطاعــات، مؤسســة التمويــل الدوليــة)، وهينريــت كولــب 

(رئيس، وحدة النوع االجتماعي في مؤسســة التمويل الدولية).  

ضمــت مجموعــة العمــل األساســية إلعــداد هــذه المبــادرة، بقيــادة كارمــن نيثامــر وبدعــم 

 مــن بينيدكــت دي ال برييــر، ميشــيل كاتليــن دافيــز، أمانــدا اســتيبن 
ً
مــن رودابــا زهــرا ناصــر، كال

ديفيرشــيلي، غــرام القســطالني دكســتر، تازيــن حســن، ناتالــي هوفمــان، آنــا كالشــيان. 

ــوال الدعــم المقــدم مــن  ــم الحــاالت الدراســية ل ــم يكــن باإلمــكان تقدي ــك، ل  عــن ذل
ً
فضــال

العديــد مــن الزمــالء فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة والــذي رافقــوا زيــارات الحــاالت الدراســية، 

بمــا فــي ذلــك ريجيــان آجويــار، جيمــس إيمــري، ســمر عصمــت، ياســمين جــالل، آن 

كابوجي، ســاكي ناكاي، شيشك شاهين، روشيكا سينغ. 

آريــان  بقيــادة  خارجــي  استشــاري  فريــق  مــع  بالتعــاون  التقريــر  هــذا   إعــداد  جــرى 

هيجويــش، مــن معهــد بحــوث سياســات المــرأة وتحــت إشــراف وتوجيــه مــن باربــارة جولــت 

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

 مــن لينــدزي ريشــلين كــروز، آشــا دومونتــي، 
ً
أصــل عشــرة حــاالت دراســية؛ وضــم الفريــق كال

جاليــدز ماكليــن، كيلــي روفلز-هــاس، إيمــا ويليامز-بــارون. كمــا وقــام فريــق مــن مؤسســة 

ــورا  ــراون، ل ــز ب ــادة كريســتين نويــت واالســتير أوشــير، وبدعــم مــن بين إرجــون أسوشــتيتس بقي

العشــرة  الدراســية  الحــاالت  أصــل  مــن   3 بتنفيــذ  ليفســك،  آن-مــاري  كيرتــز، 

وســاهم فــي الصياغــة النهائيــة لهــذا اإلصــدار. وقدمــت ســاندرا بــورود مدخــالت قَيمــة حــول 

مفهوم وطريقة عرض البحث.  

ــز  ــاون ممي ــر بتع ــاس للتقري ــكل األس ــي تش ــية الت ــاالت الدراس ــداد الح ــن إع ــاء م ــم االنته ت

ــك مــن شــركة  ــرك ويوهــان فــان وي ــا الرئيســيين: آدري فــان نيكي لعشــرة شــركات ونظرائن

آفريفريش؛ كيم ماكدونوغ، ســارة ســارديال، ميغان فاغنون من شركة آكامي؛ أوزنور 

خليلشــيكوجلو من شــركة بورســان؛ نوب كامبا من بنك طوكيو-متسوبيشــي يو أف جاي، 

المحدود؛  سادت شيجال، م. زيت ضمار، سليم دوغان، هوليا آلبير بوالتكان من شركة مارتور؛ 

هانــي بســتنجي، فرحــان إفــرام، باثيــا كاروناثليــالكا مــن شــركة مــاس كريــدا الصافي-مادبا 

وإيرانثــي بريمارانتــي مــن شــركة مــاس كريــدا؛ شــيترا بــي. بيريجودا وكانشــانا راو من شــركة 

ــوس  ــا ألمينت ــي مــن شــركة باندورات ــا وســيرجيو تاملين ــري؛ ســيليا كريســتين جرانات مايندت

المحــدودة (بودوكــو)؛ كاريــن باســي، ســتيفن شــيج، تابــي كيوكــو مــن شــركة ســفاريكوم؛ 

ميكايال بريســي من شركة شون كلينك.   

كمــا ونعبــر عــن امتناننــا للمســاهمات المقدمــة مــن منظمــات شــراكة معالجــة المســائل 

المتعلقــة برعايــة الطفــل: آفريفريــش، أرومكســيكو، كير.كــوم، مبــادرة كلينتــون العالميــة، 

دانــون نيوتريشــيا تغذيــة الحيــاة المبكــرة إيطاليــا، ديالــوج آزياتــا بــي أل ســي، جروبــو أم، بنــك 

ــة، معهــد بحــوث سياســات المــرأة، كيدوجــو، مــاس  ــي أل، منظمــة العمــل الدولي ــش ب أت

ــا ألمينتــوس المحــدودة (بودوكــو)، ســافاريكوم،  ــا، مايندتــري، باندورات ــدا الصافي-مادب كري

ــة األمــم المتحــدة  ــة، االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، هيئ شــركة ســوميتومو الكيماوي

للمرأة. 

االستشــاري  المجلــس  أعضــاء  مــن  القَيمــة  المســاهمات  مــن  التقريــر  اســتفاد  كمــا 

ــة،  ــوز بودي ــا مون ــا ماري ــوع االجتماعــي باإلضافــة إلــى آن لمجموعــة البنــك الدولــي بشــأن الن

تامويــا آنيــكا لويــس كريســتي، ناميتــا داتــا، ســارة إليزابيــث هــادوك، ســارة إقبــال، فاريبــا 

محمود، إليانا كارولينا روبيانو ماتولفيتش، ماريا ســوليداد روكيوجو، أوني ليسك-ســتوفر. 

تقــدر وتثنــي مؤسســة التمويــل الدوليــة الدعــم الســخي المقــدم مــن حكومــة اليابــان 

ــم إنجــاز هــذا اإلصــدار مــن  ــة الطفــل. كمــا ت ــة برعاي ــادرة معالجــة المســائل المتعلق لمب

خــالل منحــة مقدمــة مظلــة الصنــدوق االســتئماني لوظائــف البنــك الدولــي، والــذي يلقــى 

الدعــم مــن قبــل وزارة التنميــة الدوليــة البريطانية/وكالــة المســاعدات البريطانيــة، وحكومــات 

النرويج، ألمانيا، النمســا، وكالة التنمية النمســاوية، وكالة التنمية السويدية.  

ــم والطباعــة فــي شــركة  ــق التصمي ــر، وفري ــور، محــرر التقري ــى جــوان تايل ــر إل نقــدم التقدي

جــروف كرياتــف، بمــا فــي ذلــك جــاي ولوريــن جــروف وتاناكيــل باكيــر، والذيــن، باإلضافــة 

 فــي إنتــاج هــذا 
ً
 هامــا

ً
إلــى باتبرولــو ب.مورتــي مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة، لعبــوا دورا

التقرير. 
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