وظائف أفضل ومستقبل
أكثر إشراقا :االستثمار في
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أهمية رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري

الحصول على  /النفاذ إلى رعاية نوعية
يمنح احتمالية فتح مسارات للتخلص من
الفقر ،وبناء رأس المال البشري وزيادة
العدالة

تلك هي العوامل األساسية المؤثرة في
النمو االقتصادي واإلنتاجية في البالد.

المزايا :توظيف المرأة بشكل أفضل

المزايا :نتائج محسنة لتنمية األطفال

المزايا :زيادة رفاه األسرة

المزايا :زيادة إنتاجية األعمال والنمو االقتصادي

التقديرات العالمية ثغرات كبيرة في الحصول على /النفاذ إلى رعاية الطفل
عدد األطفال

األطفال أعمار منذ
الوالدة وحتى سن
االلتحاق بالتعليم
األساسي

المجموع الكلي لألطفال على
مستوى العالم

 819مليون

األطفال الذين يحتاجون إلى الوصول
 /النفاذ إلى رعاية الطفل  /مرحلة
ما قبل المدرسة

 593مليون

األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية
الطفل  /مرحلة ما قبل المدرسة
وليس لديهم القدرة على الوصول/
النفاذ إليها

 349مليون

النسبة المئوية لألطفال
 ٪ 100من األطفال دون سن دخول
االلتحاق بالتعليم األساسي
 % 72من األطفال دون سن االلتحاق
بالتعليم األساسي
( 593/819مليون دوالر)
في المجموع يعني ذلك أن  ٪ 43من
األطفال دون سن االلتحاق بالتعليم
األساسي يحتاجون للرعاية وال يصلون/
ينفذون إليها ( 349/819مليون دوالر)

االفتراضات الرئيسية /البيانات
عدد السكان حسب البلد (حسب إحصاءات
الصحة والتغذية والسكان الخاصة بالبنك
الدولي) لجميع األطفال دون سن االلتحاق
بالتعليم األساسي
يشمل األطفال تحت دون سن الثالثة ( ) 3مع
األمهات العامالت (من بيانات معدل
المشاركة في القوى العاملة من اإلناث ILO
 FLFPالخاصة بمنظمة العمل الدولية ) وجميع
األطفال في سن ما قبل المدرسة

طرح العرض من االحتياج .وتستند تقديرات
التزويد بالرعاية في معدالت االلتحاق ب مرحلة
ما قبل المدرسة بحسب البلد وتقديرات
معدالت االلتحاق برعاية الطفل لألطفال دون
سن مرحلة ما قبل المدرسة ،على البلدان ذات
البيانات المتاحة

نحن نقدر ،بتحفظ ،أن أكثر من  ٪ 40من األطفال في العالم -
 350مليون طفل في العالم  -يحتاجون لرعاية ولكن ال يستطيعون الوصول /النفاذ إليها.

يؤثر تحدي رعاية الطفل بشكل غير متناسب على األسر في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات
الدخل األقل من المتوسط

عدد كبير ج ًدا من العائالت ليس لديهم خيار حقيقي ما بين كسب الدخل /العيش وتعظيم تنمية أطفالهم

تحتاج السياسة العامة لضمان أن يكون األسر لديها خيارات مجدية

حتى عندما تكون رعاية الطفل متاحة ،فإن العوائق األخرى تحد من االستيعاب وتقلل من الفوائد
المحتملة
ارتفاع التكاليف

انخفاض الجودة

خدمات غير مريحة

األعراف االجتماعية

نقترح سياسة من  5أهداف لتمكين الحكومات من ضمان توفير رعاية الطفل بأسعار معقولة وجودة
الئقة وبطريقة تلبي احتياجات جميع األسر
توظيف المرأة بشكل أفضل

 . 1توسيع نطاق الحصول على /النفاذ إلى رعاية
الطفل من خالل تعزيز أنواع مختلفة من الرعاية

 . 2إعطاء األولوية لتغطية رعاية الطفل لألسر
احتياجا وضمان توفر خيارات منخفضة
األكثر
ً
التكلفة ومجانية

زيادة رعاية /رفاه األسرة

رعاية اطفال ميسورة
التكلفة وذات جودة
نتائج محسنة لتنمية األطفال

زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي

يجب أن تضمن الحكومات أن رعاية الطفل متاحة،
وبأسعار معقولة ،وذات جودة الئقة وتلبي احتياجات جميع
األسر

 . 3تخصيص التمويل الكافي لجعل رعاية الطفل
ذات الجودة ميسورة التكلفة لألسر

 . 4تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة
للتطبيق وبناء اتساق النظام

 . 5ضمان تواجد األطفال في بيئات آمنة ومحفزة
من خالل نظام قوي لضمان الجودة وقوى عاملة
مدعومة وقادرة

الهدف األول :توسيع نطاق الحصول على /النفاذ إلى رعاية الطفل من خالل
تعزيز أنواع مختلفة من الرعاية
تعد األنواع المتنوعة من الخدمات المقدمة مهمة
لتلبية احتياجات األسرة المتنوعة
تتوفر استراتيجيات مختلفة للحكومات لتوسيع
نطاق الوصول /النفاذ للرعاية  ،بما في ذلك:
• توفير الحكومة المباشر للرعاية
• الدعم المالي لألسر
• حوافز لتوفير الرعاية غير الحكومية
• تفويض أصحاب العمل بدعم رعاية الطفل
ستكون هناك حاجة إلى إشراك القطاع غير
الحكومي في معظم البلدان لتوسيع الوصول /النفاذ
إلى الرعاية وتلبية احتياجات األسر المختلفة

الهدف الثاني :إعطاء األولوية لتغطية رعاية الطفل لألسر األكثر احتيا ًجا وضمان توفر خيارات
منخفضة التكلفة ومجانية
جدول ج  : 3أمثلة للبلدان التي لديها حوافز للقطاع غير الحكومي لدعم توفير رعاية الطفل لألسر
الضعيفة
كولومبيا

الهند

نيوزيالندا

رواندا

سنغافورة

هوجاريس كوميونتارلوس دي بلينستار ) Hogares Comuntarlos de Blenestar ICBF (HCBهو برنامج
رعاية الطفل في المنزل ،وتم تأسيسه في عام  1972لتوفير رعاية الطفل لألسر المحتاجة وتعزيز عمالة المرأة
وهو واحد من أكبر البرامج في أمريكا الالتينية .ويخدم أكثر من مليون طفل (دياز ورودريغيز
شاموسي .) 2016.وتقدم الخدمات من خالل مزود خدمة رعاية الطفل في المنازل ويتم تمويلها من خالل مزيج
من التمويل الحكومي والدعم العائلي وآباء يدفعون رسوم شهرية أقل من  25في المائة من الحد األدنى اليومي
لألجور (برنال وفرنانديز .) 2012
يوفر مخطط راجيف غاندي الحكومي الوطني لدور الحضانة لألمهات العامالت ( ) RGNCكليات رعاية الطفل
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و  6سنوات للعائالت في أدنى لتقسيم الخمسي لمستويات المداخيل
( .) MWCD 2015وتم إنشاء مخطط الحضانة بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تدير الخدمات  .وتغطي
الحكومة  90في المائة من التكاليف ويتوقع أن توفر المنظمات غير الحكومية النسبة المتبقية البالغة  10في المائة
يُتاح تمويل إضافي من أجل العدالة االجتماعية للخدمات التي تخدم المجتمعات ذات المستوى األدنى اجتماعيًا
واقتصاديًا واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص من ذوي الخلفيات غير الناطقة باللغة اإلنجليزية .كما
يتم تقديم منح شهرية لخدمات التعليم في مراحل الطفولة المبكرة في المجتمعات المعزولة.
في عام  . 2017خصصت حكومة رواندا مساحة مملوكة للحكومة في سوق لخدمة رعاية الطفل  .وقامت بتنفيذه
منظمة اليونيسف  Action Pour le Development du People (ADEPE) .واألمهات العامالت في السوق.
ومن المزمع تكرار ذلك النموذج عبر مواقع األسواق األخرى في رواندا (اليونيسف ) 2019
يوفر برنامج «دعم مشغلي مرافق " (  (AOPالتمويل لمشغلي رياض األطفال المختارين لألطفال من خلفيات
منخفضة الدخل أو غير ذلك من الخلفيات المحرومة .والغرض من ذلك هو دعم المشغلين للحفاظ على الرسوم في
مستوى معقول واالستثمار في الجودة .بما في ذلك التطوير المهني.

جنوب أفريقيا
تقدم وزارة التنمية االجتماعية إعانة لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المسجلة التي لديها أطفال من عائالت منخفضة
الدخل  .ويتم احتسابها لكل طفل في اليوم لألطفال من  0إلى  4سنوات الذين يجتاز مقدمو الرعاية لهم اختبار الدخل
الستحقاق الدعم (  Giese and Budlender 2011جيزي وبودليندر  .) 2015ومع ذلك ،فإن العديد من مراكز
ا
أطفاال مستحقين مسجلين ،جزء ألن الميزانية
تنمية الطفولة المبكرة ال تحصل على الدعم على الرغم من أن لديهم

الواليات المتحدة

غير كافية وجزء آخر ألن العوائق التي تحول دون التسجيل الرسمي للمراكز كبيرة للغاية
يستهدف برنامج التربية المبكرة بمرحلة ما قبل الدراسة  Head Startفي الواليات المتحدة األطفال منذ الوالدة
ً
تمويال
وحتى سن الخامسة الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل تحت خط للفقر .وتكون الخدمات مجانية وتتلقى
فيدراليًا.

نظرا لندرة الموارد يجب أن يعطي الدعم الحكومي األولوية لألسر المحتاجة
تشمل االستراتيجيات التي يمكن أن تدعم األسر المحتاجة ما يلي:
• إنشاء أو دعم توفير رعاية الطفل التي تستهدف هذه األسر

• حجز أماكن لألسر المحتاجة
• تقديم دعم مالي إضافي لآلباء /أولياء األمور ذوي الدخل المنخفض
• تصميم البرامج مع التركيز على العدالة والحساسية الثقافية
• تحديد المساحات التي يمكن استخدامها لتقديم الخدمات للعمال غير الرسميين
بالقرب من مواقع عملهم  /أحيائهم

الهدف الثالث :تخصيص التمويل الكافي لجعل جودة رعاية الطفل ميسورة التكلفة
للعائالت
اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي () 2015

الشكل 3.2

النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

التمويل الحكومي أمر ضروري لجعل رعاية
الطفل ميسورة التكلفة ودعم األنظمة الالزمة
لتحقيق الجودة
وستكون هناك حاجة لتمويل جديد لكن على
المدى القصير قد تكون هناك فرص
لالستفادة من البرامج القائمة عبر مختلف
القطاعات

العالقة بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل /والتعليم في مرحلة الطفولة
المبكرة عبر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

االلتحاق لألطفال دون سن الثالثة ( األعمار من  0إلى سنتين

اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كنسبة
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

العالقة بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل ،لألطفال دون س ن الثالثة

الشكل 4.2

الهدف الرابع :تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة للتطبيق وبناء اتساق النظام
تؤدي السياسات المفككة لرعاية الطفل وتقديم الخدمات إلى تفاقم التحديات
 وغال ًبا ما تفشل رعاية الطفل بسبب تلك التفككاتال يوجد نهج واحد صحيح  -وتستخدم البلدان مجموعة متنوعة من
الترتيبات المؤسسية لرعاية الطفل
أيا كان الركيزة المؤسسية القائمة يجب أن تكون قادرة على القيادة بفعالية
• تفويض واضح.
• التمويل والقدرة الكافيين
• التركيز على تعزيز تنمية الطفل
• االستمرارية والتماسك عبر الفئة العمرية كلها
• آليات تنسيق قوية لجلب جميع أصحاب المصلحة

الهدف الخامس :ضمان تواجد األطفال في بيئات آمنة ومحفزة من خالل نظام قوي لضمان
الجودة وقوى عاملة مدعومة وقادرة
• أنظمة التسجيل واالعتماد
• معايير الجودة
• أنظمة مراقبة قوية
• آليات إلشراك وتمكين اآلباء /أولياء األمور

• برامج تدريبية للقوى العاملة في تنمية الطفولة المبكرة
• المعايير المهنية والعرفان للقوى العاملة
• جمع البيانات

 COVID-19:زيادة اإللحاح والفرصة المناسبة المحتملة لرعاية الطفل
وقد كشفت الجائحة النقاب عن أوجه
القصور العميقة في نظام رعاية الطفل
الحالي وكشف مدى ضعف هذا القطاع

توسيع نطاق رعاية الطفل
يمكن أن يخلق  43مليون فرصة عمل

ولكنها قد توفر أيضًا فرصة مناسبة
للتعبئة بشأن هذه القضية الحرجة
• رعاية الطفل أمر ضروري لجهود
الدول للتعافي
• يمكن لتوسيع خدمات رعاية الطفل أم
يكون مصدرا مهما لخلق فرص العمل

الوصول إلى الورقة البحثية كاملة والمواد
األخرى على:
www.worldbank.org/childcarereport

إذا كان لك أن تتذكر فقط خمسة أشياء من هذا العرض اليوم:
•

رعاية الطفل استثمار استراتيجي لمساعدة الدول على بناء رأس المال البشري

•

أكثر من  ٪ 40من أطفال العالم دون سن االلتحاق بالتعليم األساسي

•

يحتاجون رعاية وليس لديهم القدرة على الوصول /النفاذ إليها

•

يمكننا العمل عبر مختلف القطاعات وأدوات السياسة لتمويل وتوسيع الوصول /النفاذ
إلى رعاية الطفل

•

أثناء قيامنا بتوسيع نطاق الوصول /النفاذ إلى الرعاية ،يجب أن نتأكد من أنها ذات
نوعية جيدة وأن نعطي األولوية لألسر األكثر احتيا ًجا

•

ستكون رعاية الطفل ضرورية في التعافي من جائحة كوفيد  ، 19-وتمكين اآلباء/
أولياء األمور من العمل وخلق ما يصل إلى  43مليون وظيفة جديدة

