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تقديم

تقــع معظــم مســئولية رعايــة أفــراد األرسة خاصــًة األطفــال وكبــار الســن واملعاقــن عــى املــرأة. 

ويعــد توفــر بدائــل لتقديــم خدمــات الرعايــة ألفــراد األرسة التــي يحتاجونهــا أحــد الوســائل لتخفيــف 

العــبء عــن املــرأة مــا يســمح لهــا باملشــاركة يف قــوة العمــل مــن ناحيــة، كــا ميكــن أن يقــدم العمــل 

يف خدمــات الرعايــة فــرص عمــل للمــرأة مــن ناحيــة أخــرى.

وتعــد هــذه الورقــة أحــد أوراق سلســلة خدمــات الرعايــة وأثرهــا عــى املشــاركة االقتصاديــة 

للمــرأة، حيــث تركــز هــذه الورقــة عــى رعايــة األطفــال، يف حــن تعــرض ورقتــن أخرتــن رعايــة كبــار 

ــة ذوي اإلعاقــة. الســن ورعاي

1- مقدمة

يعــد املجتمــع املــري مجتمــع شــاب، فوفًقــا لبيانــات تعــداد عــام 2017، 37.9 مليــون فــرد يف 

مــر أقــل مــن 18 ســنة ميثلــون 40٪ مــن ســكان مــر. ويقــدر عــدد األطفــال الذيــن تقــل أعارهــم 

عــن 12 عاًمــا بـــ 28.9 مليونـًـا ومــن املتوقــع أن يصــل إىل 31.8 مليونـًـا يف عــام 2030.

تعكــس الرعايــة غــر املدفوعــة1 ألفــراد األرسة عــدم املســاواة بــن الجنســن حيــث إن معظــم 

أنشــطة الرعايــة تقــع عــى عاتــق املــرأة. وتُظهــر نتائــج مســح اســتخدام الوقــت يف مــر يف عــام 2016 

ــا  ــر املأجــور، بين ــة العمــل غ ــن إجــايل قيم ــل 70٪ م ــة األجــر متث ــر مدفوع ــة غ أن األعــال املنزلي

ــوع األجــر  ــال واملســنن عــى حــوايل 26٪ مــن إجــايل قيمــة العمــل غــر مدف ــة األطف تســتحوذ رعاي

أي مــا يعــادل 170 مليــار جنيــه، وحــوايل 82٪ مــن قيمــة أنشــطة رعايــة األطفــال واملســنن تقــوم بهــا 

اإلنــاث. يوضــح الجــدول توزيــع العمــل بــدون أجــر بــن الذكــور واإلنــاث مــن حيــث القيمــة النقديــة.

1
1 Unpaid care work is care work provided without a monetary reward by unpaid care providers.



جدول )1(: توزيع قيمة األنشطة غير مدفوعة األجر بالمليار جنيه

ــراً مــن وقــت  ــدراً كب ــة غــر مدفوعــة األجــر تســتهلك ق ــات املتاحــة أن الرعاي ــر البيان تظه

عمــل املــرأة؛ بعبــارة أخــرى، تظــل مشــاركتهن يف العمــل بأجــر منخفضــة نســبًيا. وقــد أظهــرت أحــدث 

االســتطالعات التــي أجراهــا مركــز بصــرة حــول تأثــر كوفيــد -19 عــى املــرأة املريــة أن عــبء رعايــة 

ــد اإلعــالن عــن حظــر  ــد -19 يف مــر، خاصــة بع ــور كوفي ــذ ظه ــد ازداد من ــرأة ق ــال عــى امل األطف

التجــول الجــزيئ وتعليــق الدراســة. 

ــرأة،  ــه امل ــذي تتحمل ــبء ال ــف الع ــد يخف ــال ق ــة األطف ــات رعاي ــم خدم ــإن تقدي ــك ف لذل

ــة  ــا. مــن ناحي ــادة إنتاجيته ــايل زي ــادة ســاعات عملهــا وبالت ــؤدي إىل دخولهــا ســوق العمــل، وزي وي

ــن  ــد فــرص عمــل للمواطن ــرة لتولي ــال يف مــر فرصــة كب ــادة يف عــدد األطف ــل الزي ــد متث أخــرى، ق

ــرأة  ــون للم ــد يك ــال وق ــة لألطف ــة املنزلي ــات الرعاي ــم خدم ــال تقدي ــل يف مج ــى العم ــن ع القادري

النصيــب األكــر مــن هــذه الفــرص، وهــو مــا ســنحاول اســتجالءه يف األقســام التاليــة مــن هــذه الورقة.

تعتمــد الورقــة عــى البيانــات التــي جمعهــا املركــز املــري ألبحــاث الــرأي العــام )بصــرة( 

ــم جمــع  ــة. ت ــع املحافظــات املري ــن جمي ــا م ــن 2016 مريً ــة م ــوين لعين ــن خــالل مســح تليف م

ــل 2020. ــارس إىل 4 أبري ــن 22 م ــرة م ــات خــالل الف البيان
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2- الحاجة لخدمات رعاية الطفل في مصر 

يظهــر املســح أن 57٪ مــن املســتجيبن لديهــم أطفــال يف أرسهــم، وتعتــر املــرأة يف 68٪ مــن 

هــذه األرس هــي املســؤولة الرئيســية عــن رعايــة األطفــال داخــل املنــزل، ويف معظــم هــذه األرس تكــون 

األم هــي املســؤولة الرئيســية عــن رعايــة األطفــال.

ــة الرئيــي لألطفــال يف األرسة أو أنهــم  ــوا إنهــم مقــدم الرعاي مــن بــن املســتجيبن الذيــن قال

يشــاركون يف رعايــة الطفــل، ذكــر حــوايل 59٪ مــن إجــايل املســتجيبن إنهــم يقضــون يومهــم بأكملــه 

يف رعايــة أطفالهــم، وتنخفــض هــذه النســبة مــن 86٪ بــن اإلنــاث إىل 35٪ بــن الذكــور. يبلــغ متوســط 

ــن مــن ذكــروا عــدد ســاعات حــوايل 6.5 ســاعة،  ــة األطفــال ب ــه الشــخص يف رعاي ــذي يقضي الوقــت ال

ويرتفــع املتوســط مــن 6.2 ســاعة بــن الذكــور إىل 7.9 ســاعة بــن اإلنــاث.

وقــد تــم ســؤال املســتجيبن عــا إذا كانــوا ســيقومون باســتخدام مقدمــي رعايــة لألطفــال يف 

حــال توافرهــم، وأشــارت النتائــج إىل أن 97٪ مــن املبحوثــن عارضــوا تعيــن شــخص لتقديــم خدمــات 

رعايــة األطفــال و3٪ فقــط أجابــوا بأنهــم ســيقومون بتوظيــف مســئول رعايــة ألطفالهــم، وتصــل النســبة 

ــا.  ــون حالًي ــيون يف األرسة ويعمل ــال الرئيس ــة األطف ــو رعاي ــم مقدم ــن ه ــتجيبن الذي ــن املس إىل 4٪ ب

ــة  ــق اإلقام ــتجيبن يف مناط ــن املس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــارة إىل ع ــدر اإلش وتج

ــة. ــة املختلف واملســتويات التعليمي

تشــر هــذه النتائــج إىل أن عــدد فــرص العمــل التــي ســيتم توفرهــا يف خدمــات رعايــة األطفــال 

يقــدر بنحــو 400 ألــف فرصــة وســرتفع إىل 500 ألــف فرصــة يف عــام 2030 إذا ظــل حجــم الطلــب عــى 

ــتوى. نفس املس
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حــوايل 83٪ مــن املســتجيبن الذيــن أعربــوا عــن اســتعدادهم لتوظيــف مقــدم رعايــة أطفــال 

يفضلــون مقــدم الخدمــة أن يكون أنثى، و11٪ يفضلون أن يكــون ذكًرا و6٪ ليس لديهم تفضيالت متعلقة 

بالنــوع، وهــو مــا يعنــي أن خدمــات رعايــة األطفــال قــد توفــر 365 ألــف فرصــة عمــل للمــرأة يف مــر.

ــًرا بالثقــة" هــو املطلــب الــذي يذكــره تقريبــاً جميــع املســتجيبن الراغبــن يف  "أن يكــون جدي

اســتخدام مقــدم رعايــة أطفــال يليــه أن يكــون لديــه معرفــة كافيــة بكيفيــة القيــام بعملــه )20٪(. أكــد 

حــوايل 76٪ مــن املســتجيبن عــى أن يجــب أن يكــون مقدمــو الخدمــة أمدربــن عــى كل مــن الرعايــة 

والخدمــات الصحيــة األساســية، و2٪ أكــدوا عــى رضورة أن يكونــوا مدربــن عــى األقــل عــى خدمــات 

ــة  ــات الصحي ــى الخدم ــل ع ــى األق ــن ع ــوا مدرب ــى رضورة أن يكون ــدوا ع ــال و3٪ أك ــة األطف رعاي

ــرون أن التدريــب مطلــب أســايس.  األساســية و19٪ ال ي

ــام يف األســبوع مبتوســط 6.5  يف املتوســط ، يحتــاج املســتجيبون إىل مقــدم رعايــة الطفــل 4 أي

ســاعة يف اليــوم. يبلــغ متوســط الراتــب الــذي ذكــر املســتجيبون أنهــم عــى اســتعداد لدفعــه ملســئول 

الرعايــة حــوايل 1066 جنيًهــا. هــذا ويفضــل 56٪ مــن املســتجيبن الحضانــة عى مقــدم الرعايــة يف املنزل.

ذكــر أولئــك الذيــن يعارضــون توظيــف مقدمــي رعايــة أطفــال العديــد مــن األســباب منهــا أن 

رعايــة األطفــال هــو دور األم )44٪( ، وعــدم كفايــة الدخــل لتوظيــف مقــدم رعايــة )18٪( ، وانعــدام 

الثقــة يف مقدمــي الرعايــة )٪13(.

وعــى الرغــم مــن الفــرص الســانحة للمــرأة للعمــل يف رعايــة األطفــال، إال أن هنــاك فرصــة أكــر 

لزيــادة الطلــب عــى خدمــات رعايــة األطفــال.
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شكل )1(: أسباب عدم الرغبة في استخدام مقدم رعاية أطفال

عــى الرغــم مــن الفــرص الحاليــة للمــرأة للعمــل يف تقديــم خدمــات رعايــة األطفــال، ال تــزال 

هنــاك فرصــة أكــر لزيــادة الطلــب عــى خدمــات رعايــة األطفــال.

3- الصورة الذهنية حول مقدمي خدمات رعاية الطفل 

يرتبــط انخفــاض الطلــب عــى خدمــات رعايــة األطفــال الــذي أظهــره املســح بالصــورة الذهنيــة 

ــر  ــث يظه ــال، حي ــة األطف ــات رعاي ــى خدم ــاد ع ــال واالعت ــة األطف ــي رعاي ــول مقدم ــن ح للمري

ــل  ــم للعم ــب أمهاته ــا تذه ــون عندم ــال يعان ــدون أن األطف ــن يعتق ــن املري ــتطالع أن 87٪ م االس

وتوظــف مقــدم رعايــة. عــالوة عــى ذلــك، يعتقــد 22٪ فقــط مــن املريــن أن وجــود مقــدم رعايــة 

ــات الحــق يف  ــزل، ويعتقــد حــوايل 34٪ أن لألمه ــت األم موجــودة يف املن ــو كان ــى ل أطفــال رضوري حت
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ــن  ــاليت يرك ــات ال ــد 34٪ أن األمه ــا يعتق ــل، بين ــاب إىل العم ــن والذه ــة ألطفاله ــدم رعاي ــن مق تعي

أطفالهــن يف حضانــة للذهــاب إىل العمــل يعتــرون مهملــن يف واجباتهــم، و58٪ يعتقــدون أن الوالديــن 

يشــعرون باألمــان عندمــا يركــون األطفــال يف الحضانــة. ويشــعر 18٪ فقــط ميكــن تــرك مقــدم رعايــة 

األطفــال مبفــرده مــع األطفــال يف املنــزل. هــذه التصــورات لهــا تأثــر ســلبي عــى الطلــب عــى خدمــة 

ــة للمــرأة. ــة وعــى املشــاركة االقتصادي الرعاي

وبينــا يــرى 87٪ مــن املريــن أن مقــدم رعايــة األطفــال يجــب أن يكــون متخصًصــا يف خدمــة 

ــد ٪38  ــون، ويعتق ــر متخصص ــال يف م ــة األطف ــي رعاي ــط أن مقدم ــد 20٪ فق ــال، يعتق ــة األطف رعاي

فقــط أن مقدمــي رعايــة األطفــال جديريــن بالثقــة.

شــكل )2(: الصــورة الذهنيــة للمصرييــن حــول خدمــات رعايــة األطفــال ومقدمــي 
الخدمة
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4- التوصيات والسياسات المقترحة

توضــح البيانــات أن 3٪ مــن األرس عــى اســتعداد الســتخدام مقدمــي رعايــة األطفــال. معظــم 

هــذه األرس تريــد أن يكــون مقــدم الرعايــة الصحيــة ألطفالهــا ســيدة مدربــة عــى تقديــم هــذه 

ــي: ــا ي ــب م ــق هــذا يتطل ــرأة يف مــر. تحقي ــل للم ــف فرصــة عم ــق 400 أل ــا يخل ــات، م الخدم

■ إتاحــة الفــرص للســيدات الراغبــات يف العمــل للعمــل يف تقديــم خدمــات الرعايــة املنزليــة لألطفــال، 

وإعــداد دورات تدريبيــة لتدريبهــم وتعزيــز قدراتهــم يف تقديــم خدمــات الرعاية األساســية لألطفال 

مبــا يف ذلــك التدريــب عــى متابعــة احتياجــات األطفال اليوميــة والرعايــة الصحية األساســية لألطفال 

وتغير الســلوك.

■ إنشــاء مكاتــب ومواقــع إلكرونيــة خاصــة بهــم تعمــل عــى ربــط الســيدات الراغبــات بالعمــل يف 

هــذا املجــال مــع األرس التــي ترغــب يف توظيفهــن بعــد الحصــول عــى كافــة البيانــات الخاصــة 

بالطرفــن، وذلــك لضــان انتظــام الخدمــة وضــان ســالمة املــرأة واألطفــال.

إن فكــرة تــرك األطفــال يف ريــاض األطفــال مواتيــة لــدى كثــر مــن املريــن. ويف هــذا اإلطــار 

يقــرح مــا يــي:

■ تبســيط اإلجــراءات املطلوبــة مــن الســيدات لفتــح حضانــات جديــدة ووضــع كتيبــات إرشــادية 

للمــرأة لتكــون قــادرة عــى إدارة دور الحضانــة.

■ تدريــب القامئــن عــى رعايــة األطفــال يف دور الحضانــة وإعــداد أدلــة إرشــادية تجعــل الوقــت 

الــذي يقضيــه األطفــال يف الحضانــات مفيــًدا ويحســن مهاراتهــم ومعرفتهــم.
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ــال  ــة األطف ــات رعاي ــم لخدم ــن به ــات العامل ــم احتياج ــى فه ــركات ع ــجيع ال ــهيل وتش ■ تس

ــل دور  ــارات مث ــدة خي ــالل ع ــن خ ــول م ــذ الحل ــدة يف تنفي ــات الجي ــن املارس ــم م والتعل

الحضانــة يف املوقــع إىل الــراكات مــع الحكومــات ومقدمــي رعايــة األطفــال املحليــن2.

ــة  ــم الطفول ــر كبــر عــى تعلي ــة األطفــال التــي يدعمهــا صاحــب العمــل تأث ■ لــي يكــون لرعاي

ــر  ــات وأط ــع سياس ــة أن تض ــن للحكوم ــائية(، ميك ــة )النس ــوى العامل ــاركة الق ــرة ومش املبك

ــة األطفــال كمنــح هــذه الــركات  تنظيميــة متكــن القطــاع الخــاص مــن توفــر خدمــات رعاي

ــة. ــات رضيبي تخفيض

االســتعداد للدفــع ملقــدم رعايــة األطفــال منخفــض، وذكــر ُخمــس أولئــك الذيــن ال يرغبــون يف 

تعيــن مقــدم رعايــة أطفــال أن التكلفــة هــي الســبب وراء ذلــك. قــد يــؤدي عــبء تكلفــة مقــدم رعايــة 

األطفــال إىل تقليــل رغبــة األرس يف اســتخدام مقــدم رعايــة األطفــال. ويقــرح يف هــذا الصــدد مــا يــي:

ــدول  ــارب ال ــة تج ــال، دراس ــة األطف ــات رعاي ــويف خدم ــوارد لت ــص امل ــات تخص ــال سياس ■ إدخ

األخــرى كتجربــة ســنغافورة التــي قدمــت إعانــات رعايــة األطفــال ملســاعدة اآلبــاء عــى تحمــل 

ــة.  ــاًدا عــى األهلي ــل دخولهــم املدرســة، اعت ــة األطفــال الصغــار قب التكاليــف املتعلقــة بربي

ــوم  ــال لي ــة األطف ــه لرعاي ــالت من ــات العام ــل لألمه ــوم كام ــال لي ــة األطف ــى لرعاي ــم أع الدع

كامــل لألمهــات غــر العامــالت3.
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3 https://dollarsandsense.sg/complete-singapore-parents-guide-childcare-subsidies-little-ones/



معظــم العائــالت التــي لديهــا أطفــال ال ترغــب يف اســتخدام مقــدم رعايــة أطفــال. هذه النســبة 

محكومــة بعــدد مــن التصــورات والقيــم غــر املواتيــة لالعتــاد عــى مقدمــي رعايــة األطفــال مــن خــارج 

األرسة، وكذلــك التصــورات الســلبية حــول الثقــة مبقدمــي الرعايــة. عــالوة عــى ذلــك، هنــاك تفضيــل 

لــدور املــرأة يف رعايــة األطفــال عــى دورهــا يف العمــل واملشــاركة االقتصاديــة. ميكــن لهــذه القيــم مــن 

جهــة أن تعيــق مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة، ومــن جهــة أخــرى ســتجعل خلــق فــرص عمــل جديــدة 

يف مجــال رعايــة األطفــال محــدوداً عــى الرغــم مــن الزيــادة املتوقعــة يف عــدد األطفــال خــالل العقــد 

القــادم. ويقــرح يف هــذا الصــدد مــا يــي:

■ توعيــة املريــن بأهميــة اســتخدام خدمــات رعايــة األطفــال ملــا لهــا مــن أثــر إيجــايب عــى صحــة 

ومعــارف ومهــارات الطفــل، وكذلــك فتــح املجــال أمــام مشــاركة االقتصاديــة لألمهــات.

■ توعية املرين بالتأثر اإليجايب لعمل املرأة عى تعليم وصحة أطفالها.

ــاذج  ــم من ــالل تقدي ــن خ ــال م ــة األطف ــات رعاي ــي خدم ــن مقدم ــن ع ــورات املري ــر تص ■ تغي

ــاس. ــة الن ــال لعام ــذا املج ــة يف ه ناجح

■تدريب مقدمي الخدمة عى العمل بطريقة احرافية تساعدهم عى كسب ثقة الجمهور.
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