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التكلفة
املستترة
للرعاية غير
مدفوعة األجر

يتعين على القطاعين العام واخلاص العمل معا على تشجيع املساواة بين اجلنسين

يقع

سارة غاميدج ونزيهة سلطانة ومانون مورون

الرسم التوضيحيISTOCK/ENISAKSOY:

اجلانــب األكبــر مــن أعبــاء الرعايــة غيــر مدفوعــة
األجــر علــى كاهــل النســاء والفتيــات يف جميــع
أنحــاء العــامل ،ممــا يقلــل مــن الوقــت املتــاح
حلصولهــن علــى التعليــم والترفيــه ومشــاركتهن
يف احليــاة السياســية واألعمــال مدفوعــة األجــر
وغيــر ذلــك مــن األنشــطة االقتصاديــة .ومعظــم
هــذه األعبــاء تتمثــل يف رعايــة أفــراد األســرة وأداء
األعمــال املنزليــة .وتســتغرق أعمــال الرعايــة تلــك
وقتــا طويــا يف معظــم البلــدان ،ال ســيما البلــدان التــي تعــاين مــن فقــر
البنيــة التحتيــة وحمدوديــة اخلدمــات العامــة أو غيابهــا (راجــع دراســة
 .)Samman, Presler-Marshall, and Jones 2016وتــزداد
أعبــاء الرعايــة باألخــص يف املناطــق الريفيــة ويف اجملتمعــات التــي
تتزايــد فيهــا أعــداد املســنين .ويمكــن أن تــؤدي هــذه األعبــاء إىل احلــد
مــن مشــاركة النســاء يف األنشــطة الســوقية وتركزهــن يف األعمــال
منخفضــة األجــر أو غيــر الرســمية أو التــي يتــم أداؤهــا مــن املنــزل
بغــرض املوازنــة بيــن أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل
مدفــوع األجــر.
ويســهم التمثيــل غيــر املتناســب للنســاء يف األعمــال منخفضــة
األجــر وغيــر الرســمية يف وجــود فجــوات يف األجــور بيــن اجلنســين
تــؤدي إىل االنتقــاص مــن قيمــة عمــل املــرأة وزيــادة أعــداد العامليــن
الفقــراء .لذلــك فــإن التمكيــن االقتصــادي للنســاء يعتمــد اعتمــادا
أساســيا علــى ضمــان عمــل كريــم لهــن وإيجــاد حــل للمشــكالت املتعقلــة
بالرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر.

وملواجهــة هــذه املشــكالت ،تعــاون املركــز الــدويل لبحــوث
املــرأة مــع البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر يف بحــث األثــر
احملتمــل لالســتثمار يف خدمــات الرعايــة واحلــد مــن أعبــاء
الرعايــة علــى زيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة .ويتمثــل
الهــدف مــن هــذا املشــروع يف معرفــة مــا إذا كان القطــاع
اخلــاص يقــوم بتحديــد وتلبيــة احتياجــات ومســؤوليات
الرعايــة بوصفهــا عوامــل مهمــة حتــد مــن القــدرة علــى تعييــن
النســاء واالحتفــاظ بهــن وترقيتهــن ،وكيفيــة قيامــه بذلــك.
ويتضمــن املشــروع يف جــزء منــه التنبــؤ بالتأثيــر علــى نســب
مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة يف حالــة تلبيــة القطاعيــن
العــام واخلــاص الحتياجــات الرعايــة بشــكل أكثــر فعاليــة.
ومــن املعــروف لنــا أن نســبة مشــاركة الرجــال يف القــوة
العاملــة أعلــى مــن نســبة مشــاركة النســاء يف جميــع البلــدان
التــي يمــارس فيهــا البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعمير أنشــطته،
حيــث يبلــغ متوســط الفجــوة  .%21ويرتفــع متوســط الفجــوة يف
بلــدان جنــوب وشــرق املتوســط ،حيــث يبلــغ .%49
وباســتخدام الدراســات القطريــة األخيــرة التــي تقيــس
التغيــر يف نســب مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة نتيجــة تغيــر
أســعار خدمــات رعايــة األطفــال ،يمكــن تقديــر أثــر االســتثمار
يف هــذه اخلدمــة (راجــع دراســة Gong, Breunig, and
 ،King 2010ودراســة  ،Kalb 2009ودراســة Lokshin
 .)2000فاســتنادا إىل هــذه الدراســات ،يمكننــا أن نفتــرض
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أنــه يف حالــة تخفيــض أســعار خدمــات رعايــة األطفــال بنســبة
 ،%50فــإن نســبة األمهــات يف عــرض العمالــة ســترتفع بنســبة
 %6إىل .%10
وقــد تــم إعــداد نمــوذج انحــدارات قطريــة مقارنــة لتقديــر
العالقــة بيــن فجــوة املشــاركة يف القــوة العاملــة وتكلفــة
الرعايــة يف بلــدان البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر ،وتشــير
التقديــرات إىل أن زيــادة نســبة اإلنفــاق احلكومــي علــى التعليــم
قبــل االبتدائــي (كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي)
بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة مــن شــأنها احلــد مــن فجــوة
املشــاركة يف القــوة العاملــة بحــوايل  10نقــاط.
وباســتخدام هــذه العالقــة ،أعددنــا تنبــؤات عــن حجــم فجــوة
املشــاركة يف القــوة العاملــة يف كل مــن بلــدان البنــك األوروبــي
لإلنشــاء والتعميــر بعــد زيــادة املصروفــات علــى التعليــم قبــل
االبتدائــي بنســبة  %1.5مــن جممــوع إجمــايل النــاجت احمللــي،
وهــي أعلــى نســبة اســتثمار يف بلــدان البنــك األوروبــي لإلنشــاء
 revisedإىل تخفيــض
1/18/2019ســيؤدي ذلــك
والتعميــر (انظــر الرســم البيــاين) .و
Unpaid,
متوســط فجــوة املشــاركة يف القــوة العاملــة مــن  21إىل 6.5
نقطــة مئويــة .وتتحقــق املكاســب األكبــر علــى اإلطــاق علــى
صعيــد مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة يف بلــدان مثــل
مصــر واألردن وجمهوريــة قيرغيزســتان وطاجيكســتان حيــث

ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ.

ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر
واﻹﻧﺎث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر
واﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﻛﺮواﺗﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
اﻷردن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﺻﺮﺑﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

٢٠
ﺻﻔﺮ
١٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
ﻓﺠﻮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﳊﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ
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ينخفــض متوســط الفجــوة إىل  13.5نقطــة مئويــة مقابــل 49
نقطــة مئويــة.

دور القطاع اخلاص

تختلــف كيفيــة ســد الفجــوة يف مشــاركة النســاء يف القــوة العاملــة
من خالل االستثمار يف خدمات رعاية األطفال واجلهة املتكفلة
بدفــع تكاليــف الرعايــة حســب جمموعــة البلــدان املتأثــرة .ويركــز
مشــروعنا مــع البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر علــى مصــر
وكازاخســتان ورومانيــا وتركيــا ،وينظــر فيمــا إذا كان القطــاع
اخلــاص معترفــا بــأن عــدم إيجــاد حــل الحتياجــات الرعايــة يؤثــر
علــى قدرتــه علــى تعييــن النســاء واالحتفــاظ بهــن وترقيتهــن .وقــد
بحثنــا يف حجــم الفجــوة بيــن اجلنســين يف البلــدان التــي يغطيهــا
املشــروع فيمــا يتصــل بمقــدار الوقــت اخملصــص للعمــل املدفــوع
والعمــل غيــر املدفــوع ،وتعمقنــا يف دراســة األعــراف والتقاليــد
االجتماعيــة املرتبطــة بقضيــة الرعايــة — مــن يــؤدي خدمــات
الرعايــة ،ومــن الــذي ينبغــي أن يؤديهــا ،ودور الرجــل.
ودرســنا كذلــك التشــريعات والسياســات والقواعــد التــي تنظــم
خيــارات الرعايــة املتاحــة يف البلــدان األربعة .وتختلف سياســات
الرعايــة التــي تمــت دراســتها مــا بيــن تقديــم خدمــات الرعايــة
وتوفيــر البنيــة التحتيــة ذات الصلــة مباشــرة ،وتقديــم الدعــم
املــايل ،واخلصومــات الضريبيــة ،واخلصومــات علــى خدمــات
الرعايــة ،وجميعهــا سياســات قــد تســهم يف توســيع نطــاق تقديــم
خدمــات رعايــة األطفــال واملعاليــن وتقليــل تكلفتهــا .ودرســنا
أيضــا سياســات وقواعــد العمــل ،كسياســات اإلجــازات وغيرهــا
مــن ترتيبــات العمــل الداعمــة لألســر ،وسياســات قطاعــي التعليــم
والصحــة ،والسياســات االقتصاديــة الكليــة التــي يتحــدد علــى
أساســها احليــز املــايل املتــاح لتقديــم خدمــات الرعايــة .ونظــرا
لتركيــز البحــث علــى القطــاع اخلــاص ،اهتــم التحليــل علــى وجــه
اخلصــوص بمــا إذا كانــت التشــريعات احلاليــة تنظــم ممارســات
الرعايــة يف القطــاع اخلــاص وتشــجع أم حتــد مــن مشــاركة
القطــاع اخلــاص يف تقديــم خدمــات الرعايــة ،واآلليــات التــي
تســتخدمها هــذه التشــريعات يف هــذا الشــأن.
وبعــد إجــراء مقابــات مــع املديريــن والعامليــن وموظفــي
املــوارد البشــرية ،توصلنــا إىل أن حتــى الشــركات الصغيــرة
تتحمــل تكلفــة نتيجــة معــدل دوران املوظفيــن بســبب عــدم توفيــر
خيــارات الرعايــة التــي تمكــن النســاء مــن البقــاء يف ســوق العمــل
بعــد أن يصبــح لديهــن أطفــال.

تركيا

توصلنــا إىل أنــه يف شــركة زراعيــة متوســطة احلجــم يف تركيــا
يبلغ عدد موظفيها حوايل  800موظف وتمثل النســاء أكثر من
 %70منهــم يتحمــل صاحــب العمــل تكلفــة كبيــرة نتيجــة معــدل
دوران املوظفيــن .ومعظــم النســاء العامــات يف هــذه الشــركة
عبــارة عــن عمالــة موســمية ويتركــزن يف الوظائــف اليدويــة
ومنخفضــة املهــارات .وتقــدم الشــركة للنســاء مزايــا رعايــة
الطفــل حســب القانــون ،والتــي تتضمــن إجــازة رعايــة طفــل لــأم

املساواة بين اجلنسين

مدتهــا  16أســبوعا ،مــع إمكانيــة احلصــول علــى إجــازة بــدون
أجــر ملــدة  6أشــهر أخــرى .ويمكــن لألمهــات املرضعــات التغيــب
ملــدة ســاعة ونصــف الســاعة يوميــا إلرضــاع الطفــل ملــدة عــام
واحــد .ويحصــل اآلبــاء علــى إجــازة رعايــة طفــل مدفوعــة األجــر
مدتهــا خمســة أيــام .وال تقــدم الشــركة أي خدمــات أو دعــم مــايل
لرعايــة األطفــال.
وعــادة مــا يعتمــد املوظفــون يف تركيــا علــى أفــراد األســرة،
بمــا يف ذلــك األطفــال األكبــر ســنا يف املنــزل ،لرعايــة الصغــار.
وتوفــر الدولــة خدمــات الرعايــة والتعليــم لألطفــال يف ســن 5
ســنوات أو أكبــر .ولكــن ســاعات الدراســة باملــدارس أقــل عــادة
من عدد ســاعات العمل ،مما يتطلب من أفراد األســرة املســاعدة
يف توصيــل األطفــال واســتالمهم .وإذا مل تتوافــر آليــات الدعــم
تلــك ،فــإن النســاء قــد يتخليــن عــن وظائفهــن لرعايــة أطفالهــن.
ويف عــام  ،2017جتــاوز معــدل دوران النســاء العامــات
يف الشــركة  .%26وتشــير البيانــات التــي حصلنــا عليهــا مــن
إدارة املــوارد البشــرية ومقابالتنــا مــع العمــال واملديريــن إىل
أن  91امــرأة تســتقيل كل عــام ألســباب متعلقــة بالرعايــة.
وتبلــغ التكلفــة املباشــرة للتعييــن والتدريــب إىل جانــب خســائر
اإلنتاجيــة نظــرا ألن العامليــن يتعلمــون املهــارات املطلوبــة
تدريجيــا حــوايل مليــون دوالر أمريكــي ســنويا — أي مــا يمثــل
 %14مــن اإليــرادات الســنوية للشــركة .ويبلــغ متوســط التكلفــة
الســنوية لرعايــة الطفــل الواحــد الــذي يتــراوح عمــره مــن  6أشــهر
إىل  3سنوات  1100دوالر أمريكي ،مما يعني أن تكلفة رعاية
األطفــال أقــل مــن جممــوع التكلفــة التــي تتحملهــا الشــركات
بســبب معــدل دوران املوظفيــن وخســائر اإلنتاجيــة .ويف مثــال
آخــر ،توصلنــا إىل أن شــركة منســوجات صغيــرة تنفــق 258
ألــف دوالر أمريكــي ســنويا علــى رعايــة أبنــاء العامليــن ولكنهــا
توفــر أكثــر مــن  800ألــف دوالر ســنويا نتيجــة تراجــع معــدل
دوران املوظفــات.

املضي قدما

يعمــل البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر يف العديــد مــن
البلــدان التــي ال توجــد لديهــا يف الوقــت احلــايل اســتثمارات
عامــة كافيــة يف جمــال توفيــر خدمــات الرعايــة .ويمكــن
للقطــاع اخلــاص املســاعدة يف ســد بعــض هــذه الفجــوات ،إمــا
مــن خــال توفيــر خدمــات الرعايــة للموظفيــن أو تقديــم الدعــم
املــايل لهــم ملســاعدتهم علــى احلصــول علــى هــذه اخلدمــات.
ومــن شــأن ذلــك تكميــل وتعزيــز برامــج القطــاع العــام احلاليــة.
ويمكــن أن يكــون توفيــر خدمــات رعايــة األطفــال مــن خــال
مزيــج مــن احللــول بــدءا مــن توفيــر خدمــات الرعايــة يف مــكان
العمــل وحتــى تقديــم الدعــم املــايل .وتتحــدد كيفيــة تقاســم هــذه
التكلفــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص بشــكل اختيــاري
يف كل بلــد .ولكــن مــا دامــت مســؤولية توفيــر احتياجــات
الرعايــة تقــع علــى عاتــق األســر ،فــإن التكلفــة التــي ســتتحملها
الشــركات لــن تكــون ضئيلــة ،وينبغــي أن يكــون لهــا دور كبيــر
يف معاجلــة أوجــه القصــور يف جمــال الرعايــة.

وبوجــه أعــم ،يبــرز هــذا البحــث اجلــاري التأثيــر علــى
الشــركات واجملتمــع واالقتصــاد نتيجــة نقــص سياســات الرعايــة
وسياســات العمــل الداعمــة لألســرة.
وعلــى مســتوى الشــركات ،مــن الواضــح أن العديــد منهــا
يحتــاج إىل إرشــادات بشــأن كيفيــة قيــاس التكلفــة اإلجماليــة
الناجتــة عــن عــدم تلبيــة احتياجــات الرعايــة وأفضــل طريقــة
لتطبيــق مزيــد مــن السياســات التــي تدعــم التــوازن بيــن احليــاة
العمليــة واحليــاة الشــخصية .وقــد وجــد العديــد مــن الشــركات
التــي عملنــا معهــا صعوبــة يف حســاب تكلفــة دوران العمالــة
أو منافــع االحتفــاظ بالعامليــن واســتمرارهم يف اخلدمــة
لفتــرات طويلــة ،بــل واجهــت حتديــات أكبــر عندمــا طلــب منهــا
رصــد مقاييــس اإلنتاجيــة الفرديــة واجلماعيــة .وعلــى مســتوى
اجملتمــع ،ينبغــي إجــراء مزيــد مــن البحــوث التــي تــدرس التكاليف
واملنافــع الناجتــة عــن زيــادة فــرص احلصــول علــى خدمــات
الرعايــة ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن حتســن أداء أســواق العمــل.
وعلــى املســتوى الكلــي ،ينبغــي قيــاس منافــع االســتثمارات يف
جمــال الرعايــة علــى أســاس مــا ينشــأ عنهــا مــن وظائــف جديــدة
وحيــز مــايل.
ويتعيــن تســليط الضــوء علــى التكاليــف واملنافــع االقتصادية
الناجتــة عــن توفيــر خدمــات الرعايــة حتــى يتســنى لنــا إحــداث
تغييــر يف احلــوار الدائــر بشــأن االســتثمار يف هــذا اجملــال،
وإعادة توزيع األدوار واملســؤوليات بين الســوق والدولة واألســر
بهــدف مســاندة الوصــول الشــامل إىل رعايــة تتســم باجلــودة.
وقــد يكــون مــن املهــم أيضــا التأكيــد علــى التأثيــر الواقــع علــى
القطــاع اخلــاص نتيجــة عــدم عــاج أوجــه القصــور يف جمــال
توفيــر خدمــات الرعايــة لضمــان تصميــم حلــول أشــمل تتضمــن
الضرائــب والدعــم املــايل كأدوات مكملــة خلدمــات الرعايــة التــي
يوفرهــا القطــاع العــام.
ســارة غاميــدج هــي مديــر امللــف اخلــاص بقضايــا نــوع
اجلنــس والتمكيــن االقتصــادي وســبل العيــش يف املركــز
الــدويل لبحــوث املــرأة .نزيهــة ســلطانة هــي خبيــر
اقتصــادي خمتصــة بشــؤون املــرأة يف امللــف اخلــاص بقضايــا
نــوع اجلنــس والتمكيــن االقتصــادي وســبل العيــش يف املركــز.
مانــون مــورون هــي مستشــار مســاعد خمتصــة بالقضايــا
املرتبطــة بنــوع اجلنــس يف البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر.
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