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 2021 مارسآذار / 

 الرعاية اقتصاد  في العامة لالستثمارات دليل

 1ذلك  وراء من المتأتية االقتصادية  والعوائد فيه االستثمار وتكاليف الرعاية قطاع في العجز حجم لتقدير سياساتي دعم أداة
 

 

  للمرأة المتحدة األمم هيئة بين المشترك البرنامج  إطار  في هذه السياسي الدعم  أداة أُعدت

  سياسات خالل  من للمرأة الالئق   العمل فرص  تعزيز" بعنوان الدولية العمل ومنظمة

  على االستجابة  مبادرات من  جزًءا ذلك وباعتبار" الرعاية  في واالستثمار الشامل  النمو

 المتحدة  األمم استجابة  خطط ضمن  ستُدرج التي  المتحدة األمم منظومة مستوى

 توفير إلى األداة تهدف اإلطار، هذا وفي. 19-كوفيد لجائحة واالقتصادية االجتماعية

 :لكيفية منهجية

 العامة، الصحية الرعاية وتحديدًا) الرعاية خدمات  في التغطية  فجوات على الوقوف  

 والتعليم المبكرة،  الطفولة مراحل في  والتربية والرعاية األجل،   الطويلة والرعاية

 ؛(والثانوي االبتدائي

 هذه؛ التغطية فجوات  إلزالة   والنفقات العامة  االستثمارات تكاليف تقدير   

 والطويل القصير المديين على االستثمارات لهذه المختلفة االقتصادية العوائد تقييم . 

 1 .المقدمة 

  هذا   إلحاح  مدى  عن  اللثام  19-كوفيد  جائحة  أماطت   السياسية،  المناقشات   في  طويلة   لفترة   الشاغل  الشغل   كانت   الرعاية  اقتصاد  في  العام  االستثمار  زيادة  إلى  الحاجة   أن  من  الرغم  على

  الطلب  في المفاجئة الزيادة مع التعامل  على لديها( والشاملة) العامة الصحية النظم قدرات محدودية  مدى العالم  حول البلدان من العديد في اتضح أنه  ذلك من واألهم. متعددة بطرق المطلب

  تفاقم  إلى  أدى  امم  قاسية،  ظروف  ظل  في  طويلة  ساعات  أيضاً   عملوا   بل  وحسب،  للمخاطر   الصحة  مجال  في  العاملين  تعرض  زيادة  عند  يقف  لم  فاألمر   الصحية،  الرعاية  خدمات   على

 . الجائحة مواجهة  في النظام هشاشة

 المطاعم   إغالق )  اإلغالق  لتدابير  إعمااًل   الخدمات  وتعطيل  المدارس   إغالق  ضوء  في  األجر  مدفوعة  غير  الرعاية  وأعمال  المنزلي  اإلنتاج  على  الطلب  في  مسبوقة  غير  زيادة  هناك  كانت

  األجر  مدفوع  غير العمل  وقت  أن  تركيا في الجائحة  خضم في  الوقت استخدام حول استقصائية دراسة وكشفت(. الرعاية وخدمات  المنزلية الخدمات على الحصول  على المفروضة والقيود

  ظل   في   العمل  يواصلون  الذين  الرجال   ربع   من وأكثر   النساء ثلثي  من يقرب  ما   وذكر .  للرجال  ساعات  6  من يقرب   وما   للنساء،  المتوسط في  األسبوع في  ساعة 11  على   يزيد  ما   بواقع   زاد

(.  Memis 2020و  Ilkkaracan  a  ؛ 2020  تركيا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج( )األجر  مدفوع  وغير  األجر   مدفوع)  اإلجمالي   العمل   عبء  مواكبة  للغاية  عليهم  يشق   أنهم  الجائحة  ظروف

  المتحدة  األمم  هيئة  بالهند،  يتعلق  فيما  Deshpande 2020)  اإلغالق   تدابير   ظل  في  والرجال  النساء  من  لكل  األجر   مدفوع  غير   العمل  وقت  في  مماثلة   زيادات  عن  أخرى   بلدان  في  وأُبلغ

  طويلة  لفترات  العمل  ضغوط   أن  إلى  جميعها  وتشير  ،(المتحدة   المملكة   يخص  فيما  2020  وآخرون  Andrew  إسبانيا،  بشأن  2020  وآخرون  ،Farres  األردن،  يخص  فيما  2020  للمرأة

  األمم   هيئة  الحظت   األدلة،  هذه  إلى  وباالستناد.  المزدوجة  العمل   نوبات  ضغوط  ظل   في  العمل  سوق  ترك  على  منهن  الكثيرات  يجبر  ما  خاص،  بشكل  العامالت   النساء  صفوف  في  تشتد

  هشاشة   األكثر   المرأة  وضع  حيث  من  فقط   ليس   المرة   وهذه  والرجال،   النساء  على   لألزمة  المتفاوت   التأثير  كشفت  19-كوفيد  أزمة  أن (  2020)  الدولية  العمل   ومنظمة (  2020)   للمرأة  المتحدة

 .الجنسين بين الرعاية ألعمال المتكافئ غير التوزيع حيث  من أيًضا ولكن العمل،   أسواق في

  للسياسة   مسبوقة  غير  حوافز   إلى  الحاجة على  السياسة دوائر  في   إجماع  هناك البطالة،  معدالت   وارتفاع  العالم أنحاء  جميع  في  للجائحة  االقتصادي  التأثير شدة  ضوء  في  ذلك،   إلى  باإلضافة

  ومنع   الدخل،  وتوليد  الالئق   العمل   فرص  من  قدر   أكبر  توفير  على   تحفز  بحيث   ممكن  حد  أقصى  إلى  كفاءتها   زيادة  على   التركيز   مع   وتنفيذها  المالية  للحوافز   برامج   تصميم  يجبو.  االقتصادية

 المالية   الحوافز  على  اإلنفاق   يشمل   أن  ضمان  على  والعمل.  المبنية على النوع االجتماعي  المساواة  تعزيز   بمسألة  خاص  اهتمام  إيالء   مع   والمستدام،  الشامل  النمو  وتحقيق   منه،  الحد / الفقر

 . واحد  آن    في  -  المبنية على النوع االجتماعي  والمساواة  الفقر،   من  والحد  العمل،  فرص   توليد  في  والمتمثلة  هذه  المتعددة  السياساتية  األهداف   بتحقيق  تعهد  بمثابة  الرعاية  اقتصاد  في   االستثمار

 
أبدتها أنورادها سيث، وهي إحدى كبار المستشارات في مجال النوع جامعة إسطنبول التقنية، كلية اإلدارة، كما ساهم في إثراء هذه الوثيقة التعليقات التي ، (ilkkaracan@itu.edu.tr)من إعداد إيبك إيلكاراكان  السياسةهذه   1

منشور ال تعكس وجدير بالذكر أن اآلراء والمناهج المقترحة في هذا ال. منظمة العمل الدوليةاالجتماعي واالقتصاد الكلي بهيئة األمم المتحدة للمرأة، وفاليريا إسكيفيل، وهي أخصائية في مجال سياسات التوظيف والنوع االجتماعي ب

 .بالضرورة مواقف شركاء التمويل

 فرص العمل الالئق للمرأةمن أجل تعزيز برنامج مشترك بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية 

 من خالل سياسات النمو الشامل واالستثمار في الرعاية 

 النقاط الرئيسية

mailto:ilkkaracan@itu.edu.tr
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.  العمل فرص توليد خالل من والنمو الكلي  الطلب  تعزيز على ذاته الوقت  في العمل  مع التفاوتات حدة  لتخفيف فعالة أداة بمثابة تكون أن يمكن المالية  السياسة أن بعيد أمد منذ به المسلم من

  على  هامة  تبعات  على  تنطوي  القطاعي  المستوى  على  اإلنفاق  بتوزيع  يتعلق  فيما  الحوافز  برامج  في   المقررة  المحددة  الخيارات  أن  إلى  الكلي  االقتصاد   بسياسات  المتعلقة  النقاشات  وتشير

 سبيل   علىو.  والمهارات   االجتماعي  النوع  حسب  العمالة  تركيبة  تباين  وكذلك  القطاعات  جميع  في  العمالة  مضاعفات  اختالف  إلى  ذلك  ويرجع  وتكوينه،  العمالة  على  الناشئ  الطلب  حجم

  تكوين أن ذلك إلى أضف.  األخرى  الخدمات قطاعات  معظم  أو( الحوافز على لإلنفاق  مشترك هدف) البناء  قطاع من  العمالة استخدام في كثافة  أكثر الرعاية خدمات  قطاعات عتبرتُ  المثال،

  الرعاية   خدمات في التوسع   أدى  ذلك، على عالوة. البناء مثل  أخرى  قطاعات على العكس  ينطبق حين  في الرعاية، خدمات   في الرجال  من  أكثر النساء   تفضيل إلى يميل  العمالة على  الطلب 

  اتخاذ   خالله  من   يمكنهم   مساواة   أكثر   أساس   وإيجاد  عملهن  أوقات   على   المفروضة  القيود  تخفيف  خالل  من  للنساء،   بالنسبة  سيما  ال  العمالة،  من  المتوفر  بالعرض   ترتبط  آثار   ظهور   إلى 

 . العمل سوق لدخول  قرارات

 الرعاية   خدمات  قطاعات   من  وغيرها  والتعليم  الصحية  الرعاية  خدمات   قطاعات   في  التوسع  تدعم  التي  المستهدفة  القطاعية  والسياسات   المالية   الحوافز  برامج  تكون  أن  يمكن  النحو،  هذا  وعلى

  والرفاهيةالمبنية على النوع االجتماعي    والمساواة  الطويل  المدى  على  االقتصادي  بالنمو  االرتقاء  على  ذاته  الوقت  في  العمل  مع  الكلي،  الطلب  لتعزيز  فعالة  استراتيجية  بمثابة  المهملة

 (.2018 لعام  للمرأة المتحدة األمم هيئة دراسة ؛ 2017 األونكتاد  ؛Stiglitz 2016  ؛2018  لعام الدولية  العمل منظمة دراسة) المجتمعية

 مساعدة   في   منها  الغرض  ويتمثل  والشمول،  بالفاعلية  يتسم  نحو  على  التعافي  تعزيز  أجل  من  الجائحة  بعد  ما  مرحلة  في  التدخل  برامج  تصميم  في  اإلسهام  إلى  هذه  السياساتي  الدعم  أداة  تهدف

ن   أنها   كما   ،للنوع االجتماعي  اإلنصاف  تحقق   التي  الشاملة  النمو  عملية   منظور  من   اإلنفاق   أولويات  تحديد  على  الحكومات  ين  يكونوا  أن   من  السياسات  واضعي   تُمك ِّ   االستثمارات   بإمكانات   ملمِّ 

 .ودعمها الوطنية القدرات من االستفادة تستهدف أنها  ذلك إلى أضف المتعددة، التنمية أولويات لتلبية الرعاية اقتصاد في

 المتحدة   األمم  وهيئة  الدولية  العمل  منظمة   أجرتها  التي  البلدان  بين  وفيما  البلد   مستوى  على   األخيرة  التطبيقية  األعمال  إلى   هذا  الرعاية  اقتصاد  في   العامة   لالستثمارات "  الكيفية"  دليل  يستند

  حيث   من  تختلف   أنها  إال  مشترًكا،  بحثيًا  إطاًرا  تتبنى  الدراسات   هذه  أن  من  الرغم  وعلى(.  الملحق  في  بها  موجزة  قائمة  ترد)  2010  عام  منذ  العالم  حول  البحوث   معاهد  وبعض  للمرأة

 المستخدم   تزويد  بغية  الدراسات  هذه  في  المتأصل  التنوع  من  األداة  هذه  وتستفيد.  االقتصادية  العوائد  لتقييم  المستخدمة  والتدابير  عليها،  تركز  التي  الرعاية  وقطاعات  التحليلية،  منهجياتها

 . والتطبيقات  والمنهجيات التحليلية لألبعاد الدقيق النطاق تحديد في مختلفة بخيارات

 الدعم  ألداة  مرجع  بمثابة  تُعتبر  التي  اآلن  حتى  المطبقة  الدراسات  عن  عامة  لمحة  ويقدم  العام  العمل  إلطار  وصفًا  الثاني  القسم  يعرض:  التالي  للهيكل  وفقاً   هذه  السياساتي  الدعم  أداة  أُعدت

  لخدمات   المختلفة  الفرعية  القطاعات  سياق  في   والخامس  الرابع   القسمان  ويتعمق   الرعاية،  تغطية  في  الفجوات   تكلفة  وتقدير  لتقييم  عامة  توجيهية  مبادئ  الثالث  القسم  يقدمو.  هذه  السياساتي

 . مختلفة منهجية أساليب خالل من االقتصادية العوائد تقييم على الضوء  السادس القسم يسلط وأخيًرا،. التوالي   على األمد طويلة والرعاية والصحة التعليم، قطاعي في الرعاية
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 2 .كنماذج المستخدمة والدراسات  العمل  إطار 

 " الرعاية اقتصاد في االستثمار" تعريف. أ.2

  الالزمة  المباشرة  وغير  المباشرة  الرعاية  لتوفير  األجر  المدفوع  وغير  األجر  المدفوع  العمل  أنشطة  من  كل  مستوى  على  المنتج  العمل   من  متنوعة  مجموعة  على  الرعاية  اقتصاد  ينطوي

  ممن   والبالغات  للبالغين  بالنسبة  وكذلك  والمرضى،  ذوي اإلعاقةو  السن  وكبار  األطفال   مثل  رئيسيًا  اعتمادًا  الرعاية  على  تعتمد  التي  للفئات  واالجتماعية  والنفسية  الجسدية  الرفاهية  لتحقيق

 (. 2و  1 الشكالن)  العمل سن أوج في هم

  الريفية  المناطق  في يُجرى األجر المدفوع غير العمل  من  اً كبير اً قدر هناك أن كما ، (المنزلي اإلنتاج) المنزلي السياق في  األجر مدفوع غير أساس على الرعاية أعمال  من كبير جزء ويُنفَّذ

  أشكال  من  آخر  شكالً   والتطوعي  المجتمعي  العمل  ويمثل.  الرعاية  ألنشطة  داعم  بمثابة  وتعتبر  الذاتي،  لالستهالك  وتجهيزه  الغذاء  وإنتاج  الحطب،  وجمع  المياه،  جلب  أعمال  مثل  تطوًرا  األقل

  مقداره   ما  سجلت   المنزلي  باإلنتاج  المرتبطة  األجر  مدفوعة  غير  الرعاية  أعمال  أن(  2018)  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  التقديرات  أحد  أشار  وقد  هذا.  األجر   المدفوع  غير  العمل

  أعمال   وتُنفذ.  األجر  مدفوع  غير  العمل  ساعات  أرباع  ثالثة  بتنفيذ  النساء  وتضطلع  (.اليوم  في  عمل  ساعات  8  بافتراض)  تقريبًا  وظيفة  مليار  2  يعادل  ما)  سنويًا  عمل  ساعة  مليار  16.4

  منظمة   تقديرات  وتفيد.  والشخصية  المنزلية  والخدمات  والتعليم  االجتماعية  والخدمات  الصحية  الرعاية  قطاعات  في  السوق  أو  العامة  المجاالت  في  األجر  مدفوع  أساس  على  أيًضا  الرعاية

  مستوى  على  العمالة  من  المائة  في  11.5  على  خطًرا   يشكل  مما  العالم،  حول  وظيفة  مليون  381  مقداره   ما  يعادل  األجر  مدفوعة  الرعاية  أعمال  اقتصاد  حجم  بأن(  2018)  الدولية  العمل

 (. 1  الشكل)  النساء من  األجر مدفوعة الرعاية مجال في العاملين وثلثا. العالم

  شخص  أو  طفل   إطعام  أو   تحميم  األجر  المدفوع   غير  المنزلي   العمل  سياق   في  المباشرة   الرعاية  أعمال  صور  بين  ومن.  آلخر  شخص   من  الخدمات  تقديم  المباشرة   الرعاية  بأعمال  يُقصد

  أنشطة   األجر  مدفوعة  المباشرة   الرعاية  أعمال   وتشمل.  الطبيب  زيارة  في  ذي إعاقة  أو  مسن  شخص  مرافقة   أو  المنزلية،  واجباته  أداء   في  الطفل  مساعدة  أو  األمد،   طويل  بمرض   مصاب

  أتمتة  فرص  أن   كما  كثيفة،   عمالة   إلى  تحتاج  بأنها  المباشرة  الرعاية  أعمال   تتميز.  األطفال  جليسات  أو والممرضات  واألطباء  المعلمين  مثل  الرعاية قطاعات  في  الرعاية  مجال  في  العاملين

  الرعاية   خدمات  توفير  تدعم  إنتاجية  أنشطة  عن  عبارة  فهي   المباشرة   غير  الرعاية  أعمال   أما .  األشخاص  بين  فيما  التواصل  تتطلب   األعمال  هذه  ألنها  نظًرا  محدودة  األعمال   من  النوع  هذا

 العاملين  األجر  مدفوعة المباشرة  غير  الرعاية  أعمال  صور   بين  ومن.  المنزل  إدارة  أو التسوق  أو  الطهي   أو الغسيل  أو  التنظيف  أعمال  مثل  الشخصي،  االتصال  إلى  الحاجة  دون  المباشرة

  تدعم   التي  األنشطة  تشمل  تطوًرا،   األقل   الريفية  المناطق  وفي.  المنزليين  العمال   أو  األمن/ النقل  وعمال  النظافة  وعمال  اإلداريين  مثل  الرعاية  قطاعات  في  المعينين  الرعاية  مجال  غير  في

 2(. 2 الشكل) الذاتي  لالستهالك  وتجهيزه الغذاء وإنتاج الحطب أو المياه جلب  مثل األجر مدفوعة غير اإلنتاجية األنشطة  أيًضا المباشرة غير الرعاية

 مدفوعة   كانت  سواء  الجيدة،  الرعاية  من  األسر  استفادة إمكانية تحسين  إلى  تهدف  التي  السياساتية  والتدخالت  الوسائل  من  متنوعة مجموعة  خالل  من   الرعاية  اقتصاد  في  االستثمار  يُباشر قد

  تشريعات  إدخال  أو والمرضى، ذوي اإلعاقةو السن وكبار  لألطفال الرعاية خدمات توسيع المثال،  سبيل على ذلك، قبيل ومن مباشرة، غير أم  كانت  مباشرة األجر، مدفوعة غير أو األجر 

 بدوام  العمل  ساعات تقصير أو بالمرونة، تتسم عمل ممارسات تنفيذ أو الخاص، لحسابهم العاملين تشمل بحيث الرعاية إلجازة  تأمين خطط وضع أو تنفيذها، وتحسين الرعاية إجازة بشأن

 توسيع   على  خاصة  بصفة  هذه  السياسة  أداة  وتركز(.  2018  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  انظر  مستفيضة،  مناقشة  على  لالطالع)  الخاصة  والحياة  العمل  بين  أفضل  توازن  تحقيق  أجل  من  كامل

 .  المأجورة العمالة خالل من  خارجها أو المنازل  داخل المقدمة المباشرة وغير المباشرة الرعاية خدمات

 
، فإن معالمها تكتسب بعض الوطنية فإذا كانت أنشطة العمل غير المدفوع األجر مدرجة في نظام الحسابات . في مقابل االستبعاد منه الوطنيةيجري كذلك التمييز بين األعمال غير مدفوعة األجر من خالل اإلدراج في نظام الحسابات   2

مدرجة في حسابات نظام  ( الحطب أو إنتاج الغذاء لالستهالك الذاتي/مثل جلب المياه)وفي حين أن األعمال غير مدفوعة األجر في المناطق الريفية . منتجة ضوح، ويتم تضمينها في التدابير اإلحصائية التقليدية باعتبارها أعماالً الو

 .الوطنيةير مدفوعة األجر مستبعدة من نظام الحسابات أخرى لألعمال غ ، فإن هناك أشكاالً الوطنيةالحسابات 
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 األجر  مدفوعة وغير األجر مدفوعة  األعمال  - الرعاية اقتصاد تعريف. 1 الشكل 

 

ف *   ICLS) العمالة  إلحصاءات الدولية االتفاقية  أطر نطاق على االتساق  ضمان أجل من الخدمات،  إنتاج في نطاقها يحصر نحو على الرعاية أعمال( 2018)  الدولية العمل منظمة دراسة  تُعرِّ 

 مدفوع غير عمالً  الذاتي االستهالك لغرض   السلع إنتاج في  المستغل الوقت  ويعتبر(. SNA 2008) الوطنية الحسابات ونظام ،(ICATUS 2016) الوقت  استخدام ألنشطة  الدولي والتصنيف  ،(2013

 (.1.1  الجدول ،9  ص  ،2018 الدولية  العمل منظمة دراسة انظر) األجر مدفوعة  غير الرعاية أعمال ضمن  يندرج ال ولكنه األجر،

 

 المباشرة  وغير المباشرة  الرعاية - الرعاية اقتصاد تعريف. 2 الشكل 

 

 . األجر  مدفوعة غير  واألعمال الرعاية  وأعمال السلع إنتاج  بين العالقة بشأن 1  الشكل أسفل الواردة المالحظة  انظر* 

  التي   الخدمات  من  واسعة  طائفة  ويشمل  ، (2018)  الدولية  العمل  منظمة  دراسة   في  المستخدم  الشامل   المفاهيمي  اإلطار   من  مستمد   هذه   السياسة  أداة  في  الوارد  الرعاية  خدمات  ماهية  نطاق  إن

 مجال  في  والعاملين  والثانوية  االبتدائية  المدارس  في  والمعلمين  المبكر،  التعليم  وأخصائيي  الصحيين  والمساعدين  والمعالجين  والممرضات  األطباء  مثل  التخصصات  متعددة  عمالة  يقدمها

 :التالية االقتصادي  النشاط قطاعات السياساتي الدعم  أداة  نطاق في العامة  لالستثمارات  الهدف تحدد التي الرعاية  خدمات تتضمن و 3. المنزلية  والخدمات األطفال رعاية

 : التعليم  خدمات قطاع

 
أعمال الرعاية هي عبارة عن مجموعة فرعية من أنشطة الخدمات تتميز بالعالقات فيما بين األشخاص والخدمات التي : "2014( Esquivel)المنسوب إلى " أعمال الرعاية"يعتمد هذا اإلطار المفاهيمي على التعريف التالي لـ   3

 "(."التنشئة )"االتصال الشخصي المباشر، وتسهم هذه األعمال في تنمية القدرات البشرية لمتلقي الرعاية  تتطلب

إنتاج السلع* و الخدمات الالزمة 

للصحة البدنية واالجتماعية والعاطفية 

لألطفال وكبار السن والمرضى وذوي 

 اإلعاقة،

وكذلك البالغين األصحاء الذين هم في 

ل، بما في ذلك الرعاية أوج سن العم

الذاتية، وذلك حتى ينعموا بمستوى 

مقبول اجتماعيًا من السَّعة والراحة 

 والسالمة.

العمل غير 

 مدفوع األجر

العمل مدفوع 

 األجر

 اإلنتاج المنزلي

 العمل التطوعي والمجتمعي

األعمال الريفية مثل جلب المياه/الحطب 

 لالستهالك الذاتي*وإنتاج/تجهيز األغذية 

الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، 

 بما في ذلك الرعاية طويلة المدى

التعليم، بما في ذلك الرعاية والتربية في 

 مرحلة الطفولة المبكرة

 الخدمات المنزلية

 الخدمات الشخصية

إنتاج السلع* والخدمات الالزمة للصحة 

البدنية واالجتماعية والعاطفية لألطفال 

وكبار السن والمرضى وذوي اإلعاقة، 

وكذلك البالغين األصحاء الذين هم في أوج 

سن العمل، بما في ذلك الرعاية الذاتية، 

وذلك حتى ينعموا بمستوى مقبول اجتماعيًا 

 من السَّعة والراحة والسالمة.

أعمال الرعاية 

 غير المباشرة

أعمال الرعاية 

 المباشرة

األعمال غير مدفوعة األجر مثل الطهي والغسيل 

والتنظيف والتسوق وإدارة المنزل واإلنتاج 

 لالستهالك الذاتي *

العاملون في غير مجال الرعاية بقطاعات 

الرعاية مثل اإلداريين وعمال النظافة وعمال 

 األمن والعمال المنزليين

دفوعة األجر مثل تحميم أو األعمال المنزلية غير م

إطعام طفل أو مريض مالزم للفراش، أو مساعدة 

الطفل في أداء واجباته المنزلية، أو مرافقة شخص 

 مسن أو معاق عند زيارة الطبيب

العاملون في مجال الرعاية بقطاعات الرعاية مثل 

 المعلمين واألطباء والممرضات وجليسات األطفال
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 المبكرة  الطفولة  مرحلة في والتربية الرعاية •

 والثانوي االبتدائي التعليم •

 :الصحية الرعاية  خدمات قطاع

 ( األمد قصيرة الرعاية) المرضى رعاية •

 المزمنة  واألمراض اإلعاقات ذوي واألشخاص  السن لكبار األمد طويلة الرعاية •

 الرعاية  الستثمارات االقتصادية العوائد لتقييم  إطار وضع. ب.2

  الستثمارات   االقتصادية العوائد  وتتحقق .  المتعددة  واالجتماعية  االقتصادية  عوائدها  يعكس   ما  الرعاية،  خدمات   لتوسيع  االقتصادية  النتائج  لتقييم المستخدمة المناهج  من  متنوعة  طائفة  هناك

  المرتبطة   اآلثار  على   قريب  عهد  حتى   تركز  السياساتية  والمناقشات   الدراسات   معظم  كانت   لقد .  3  الشكل   في   المبين  النحو  على   سواء  حد  على  والطلب   العرض   قنوات  خالل   من   الرعاية

  من  يخفف الرعاية خدمات  بتوفير  اضطالعهم  فإن  ،(النساء  من  وأغلبهم)  الرعاية  بمسؤوليات  يضطلعون  الذين للعاملين  وبالنسبة.  الرعاية خدمات  توفير  على  العمالة  من المتوفر  بالعرض

  الدراسات   تطبق  ما  وعادةً .  العمل  سوق  غمار  ولهنودخ  العاملة  القوى  في(  اإلناث)  مشاركة  تحسين  على  يعمل  الذي  األمر  لديهم،  العمالة  من  المتوفر  العرض  على  المفروضة  الزمنية  القيود

  انظر )   العاملة القوى  في  المشاركة  احتمالية في  التغيير  لتقدير  قياسيًا  اقتصاديًا  نموذًجا  النساء  من  العاملة ىالقو من  المتوفر  العرض  على  الرعاية  خدمات  توفير  تأثير  تحديد  إلى  تسعى  التي

  النمو   إلى  تشير  تقديرات  أيًضا  هناك(.  Vuri  2007و   Del  Boca  ؛Sauer  2006و  Del  Boca  ؛Pasqua  2005و  Del  Boca  ؛2005و  Rees 2004و  Apps  المثال،  سبيل  على

 (.كبيرة  أجزاء  منها المقتبس  2015 ماكينزي دراسة المثال،  سبيل على انظر) العاملة القوى  في النساء  مشاركة  في للزيادات نتيجة( العرض نمو) اإلجمالي  المحلي للناتج  المحتمل

  البشري   المال رأس  تعزيز  على   المدى طويلة  آثار   من ذلك   على  ترتب   وما   المدرسي  التعليم قبل  وما  األطفال   رعاية  خدمات   توسيع   خالل من  للعمل أبوابها فتحت  للعرض أخرى  قناة  هناك

 في  للنجاح  وإعدادهم  لألطفال،  والعقلي   واالجتماعي  البدني  النمو  في   المبكرة  الطفولة   مرحلة   في  والتربية  الرعاية  خدمات  تؤديه  الذي   الحاسم  الدور  على   المنهج  هذا   ويؤكد(.  3  الشكل)

  خالل   من  الطويل   المدى  على  النمو   تعزيز  على  محتملة   تأثيرات   له  المبكرة  الطفولة  مرحلة   في  الرعاية  خدمات   في   االستثمار  فإن  ثم،  ومن.  البلوغ  سن  بعد  حياتهم  في   وكذا  المدرسية  المرحلة 

 سبيل  على  انظر)  االجتماعي  الحراك  تحسين  خالل  من  المساواة  بتعزيز  المرتبطة  اآلثار  إلى  باإلضافة  الداخلية  العائد  معدالت  خالل  من  تحديده  يمكن  الذي  البشري  المال  رأس  جودة  تحسين

 فيما   سيما  ال  العمل،  إنتاجية   بتحسين  مرتبطة  للعرض  أخرى  آثار  ثمة(.  2010  وآخرون  Heckmanو   ،Savelyev  2013و  Pintoو  Heckmanو  ،Heckman  2012و  Conti  المثال،

  في  النمو  تحقيق  إلى  المطاف  نهاية  في  بالعرض  المرتبطة  اآلثار  تعزز  التي  اإلنتاجية   هذه  وتفضي.  الخاصة  والحياة  العمل  بين  أفضل  توازن  تحقيق  خالل  من  الرعاية  بمسؤوليات  يتعلق

 (. 3 الشكل ) العرض ميدان

  إطار   وضمن  الطلب   جانب  منظور  من  المسألة  تتناولو  ،(1  الجدول  في  المبين  النحو  على)  هذه  السياسة  دعم  ألداة  الرئيسي  الدافع   تحدد  التي  الحديثة  التجريبية  الدراسات  من  عدد  هناك

  في   مباشر غير  بشكل  وكذلك   الوظائف،  توليد  خالل  من  الرعاية  قطاعات  في  مباشر بشكل  تتحقق التي المدى  قصيرة  االقتصادية  العوائد  على  الضوء الدراسات  هذه  وتسلط .  كلي  اقتصادي

 فإن كبير، بشكل  الرعاية أعمال  في العمالة  كثافة الرتفاع  نظًرا أنه  الدراسات  هذه  إليها توصلت التي النتائج ظهر تُ  كما(. 3  الشكل) الخلفية الروابط  خالل  من الصلة   ذات األخرى  القطاعات

 والبناء  المادية  التحتية  البنية  مثل  أخرى  قطاعات  على  الدوالر  نفس   أُنفق  لو  مما  أضعاف  ةثالث  إلى  ضعفين  بواقع   أكثر  وظائف  توليد  على  القدرة  لديه  الرعاية  قطاع  على   يُنفق  دوالر  كل

 . القصير المدى  على الطلب جانب  نمو يحفز فهو وبالتالي األجور،  تحسين العمل فرص توليد معدالت  ارتفاع  ويسه ل هذا(. المالية الحوافز  على لإلنفاق  مشترك هدف)

 عليها   تهيمن  التي  والقطاعات  المهن  في  سيما   ال  جديدة،  وظائف  الرعاية  خدمات   في  التوسع  عن  نتج   الرعاية،  مجال  في  والتوظيف  للعمالة  الخاص بالنوع االجتماعي  التكوين  إلى   بالنظر

 يسهل   الرعاية  خدمات  في  التوسع  إن  القول  يمكننا  وباإلجمال،.  العمالة  على  الطلب  جانب  خالل  من  أيًضا  المبنية على النوع االجتماعي  المساواة  يعزز   التوسع  هذا  فإن  وبالتالي،.  اإلناث

  النساء،   من  العمالة  على  المفروضة  الوقت  قيود  من  يخفف  إنه  حيث  والطلب،  العرض  جانبي  على  شقين  ذات   آلية  تطبيق  خالل  من  لقائمة على النوع االجتماعي  االقتصادية  الفجوات  تضييق

ن  (. 3 الشكل ) النساء من العمالة   على الطلب وتوليد اإلناث  عليها تهيمن التي القطاعات في وظائف خلق على ذاته الوقت  في يعمل كما العاملة، القوى  في المرأة  مشاركة من ويُحس ِّ

  مما   للعمالة،  دخل  سبل  توفر  التي  العمل  فرص  من  كبير  عدد  عنه  يتولد  الرعاية  خدمات  على  اإلنفاق  ألن  نظًرا  الفقر،  حدة  من  التخفيف  على  الطلب   بجانب  ترتبط  آثار  أيًضا  هناك  ختاًما،

  ناحية   ومن.  الوحيد  العائل الرجل  فيها  يكون  التي  األسر  من أقل  فقر  لمخاطر  تتعرض  والتي  عائالن  لها  التي  المعيشية  األسرة  الرعاية  خدمات  في  التوسع  يدعم  كما.  الفقر   مخاطر  من  يقلل

  فقر   من  كل  حدة  تخفيف  تسهيل  على  الرعاية  خدمات  في   التوسع  يعمل  عام،  وبوجه.  الوقت   فقر  حدة  تخفيف  في  أيًضا  أثرت  األجر  مدفوع  غير  العمل  لوقت   األقل  المتطلبات  فإن  العرض،

 . والدخل الوقت

  والتخفيف  ،المبنية على النوع االجتماعي  والمساواة الالئق،  العمل فرص توليد حيث  من  القصير المدى  على بالطلب  المتعلقة  اآلثار تقييم على خاص بشكل  األداة   هذه تركز أعاله،  ذكر كما

  برامج  سياق  في  سيما   ال)  المالية  السياسة  بتصميم  المرتبط  الهدف  على  القصير  المدى   على  بالطلب   المتعلقة  اآلثار   على  التركيز   سبب  ويعتمد.  المالية  االستدامة   عن  فضالً   الفقر،  حدة  من

. المبنية على النوع االجتماعي  والمساواة  بالمرونة،  المتسم  واالنتعاش  الشامل،  النمو  على  وانعكاساتها(  19-كوفيد  جائحة  عن  الناتجة  الحالية  االقتصادية  األزمة  ظل  في  والمساعدات  الحوافز

  بالطلب   المرتبطة  اآلثار  وتحديد.  التخصيص  قرارات   في  مهًما   دوًرا  تلعب   القصير  المدى  على  العام  اإلنفاق  عوائد  فإن  ثم  ومن  سنوي،  أساس  على  العامة   الميزانيات  تُصمم  أخرى،   ناحية  من

  مشاركة  وانخفاض  البطالة،  معدالت  وارتفاع   البطالة،  لنمو  حلول  توفير  في  والمتمثلة   الرعاية  في  العامة  لالستثمارات  المدى  قصيرة  االقتصادية  المبررات   يستطلع   الرعاية  في   االستثمار   على

 . الفقر وتزايد العاملة،   القوى

  بالطلب   المرتبطة   اآلثار  تقييم  في  المستخدمة  والمنهجيات  التحليلية  األطر  التفصيل  من  بمزيد(  السادس  القسم)   األخير  القسم  ويناقش  البحثية،  الدراسة  هذه  عن  عامة  لمحة  التالي  القسم  يقدم

 .الرعاية  في االستثمار على
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 والطلب   العرض قنوات: الرعاية اقتصاد في لالستثمار االقتصادية العوائد: 3 الشكل 

 

 

 التطبيقية الدراسات عن عامة لمحة. ج.2

  إجراء  إلى  عام  بوجه  الدراسات   هذه  عمدت  وقد  ،2010  عام  في  ظهرت   والتي  االجتماعية  الرعاية  في   االستثمار  على  بالطلب   المرتبطة  اآلثار  حول  التطبيقية  الدراسات  من  سلسلة   هناك

 قائمة  درِّ ت  و.  العامة  لالستثمارات  االقتصادية  العوائد  تقييم  إلى  باإلضافة  الرعاية،  لخدمات   الفرعية  القطاعات  مختلف  في  الفجوات  هذه  لسد  الالزمة  التكاليف  وتقدير  التغطية  لفجوات  تقييم

  أجرتها   التي  الدراسات  على  خاص  بشكل  القسم  هذا  في  التركيز  ينصب  كما.  الملحق  في  لها  مفصل  استعراض  على  االطالع  ويمكن  1  الجدول  في  الرئيسية  ومالمحها  بالدراسات  كاملة

 . للمرأة  المتحدة األمم وهيئة الدولية  العمل  منظمة

  التغطية  فجوات  أكبر  ألن  نظًرا  األمد  طويلة  الرعاية  أو  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  نطاق  على  إما  وتركز  طري،قُ   أساس  على  1  الجدول  في  المبينة  الدراسات  معظم  وتُجرى

 هذه  وتعكف  الرعاية،  خدمات  قطاعات  تغطية  وكذلك  العالمية  التغطية  حيث  من  شموالً   األكثر  الدراسة  هي (  2018)  الدولية  العمل   منظمة  دراسة  تُعد.  الفرعيين  القطاعين  هذين  في  تكمن

 إلى  باإلضافة(  والجامعي  والثانوي  االبتدائي  والتعليم  المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية)  التعليمية  المنظومة  مستويات  جميع  على  4بلدًا  45  في  التغطية  فجوات  تقييم  على  الدراسة

  تغطية  في  الفجوات   تحديد  ويجري .  إعاقة  أو  مزمن  مرض  من  يعانون  الذين  واألشخاص  السن  لكبار  األمد  طويلة  والرعاية  للمرضى  األمد  قصيرة  الرعاية  حيث  من  الصحية  الرعاية  خدمات

  الدولية  العمل  منظمة   دراسة   خلصت  ذلك،  على  وبناءً .  2030  لعام  المستدامة  التنمية  أهداف  من  مستمدة  محددة  سياساتية  أهداف  وفق  الفجوات   هذه  لسد   الالزمة   التكاليف  وتقدير  الرعاية

  التنمية  أهداف  تحقيق  لها  يتسنى  حتى  المذكورة  بلدًا  45الـ  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من  إضافية  المائة  في  3.5  بنسبة  الرعاية  خدمات  على  اإلنفاق  زيادة  إلى  حاجة  هناك  أنه  إلى(  2018)

  117  على  يربوا  ما  توليد  إمكانية  على  ينطوي  الحجم  بهذا  اإلنفاق  زيادة  أن  -  العمل  فرص  توليد  تأثير  تحليل  خالل  من  -  أيًضا  الدراسة  أظهرت  كما  ،والصحة  التعليم  مجالي  في  المستدامة

 قطاعات   في  مباشرة  غير  وبصورة(  األمد  طويلة  والرعاية  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في   والتربية  الرعاية  ذلك  في  بما)  الصحية  والرعاية  التعليم  قطاعي  في  مباشرة  بصورة  جديدة  وظيفة  مليون

 . النساء نصيب من( المائة  في 55) الوظائف هذه نصف من أكثر يكون أن  المرجح ومن. بينها فيما مترابطة   أخرى

  2019  لعام  وج  ب   للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  دراستي  في  التركيز  ينصب  حين  في  ،(وأوروغواي  وتركيا  أفريقيا  جنوب)  بلدان  ثالثة  2019  لعام  أ   للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  دراسة   تغطي

 سياساتي   هدف   وفق   المبكرة  الطفولة   مرحلة   في  والتربية  الرعاية  بخدمات   يتعلق   فيما  التغطية  فجوات  تقييم  على  جميعًا   الدراسات  هذه  وتعكف.  التوالي  على  ومقدونيا  قيرغيزستان  على

  3.7  إلى (  أوروغواي)  اإلجمالي   المحلي  الناتج  من  أدنى كحد  المائة  في   2.8  من المبكرة الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  مجال  في  الفجوة  لسد   اإلجمالية  التكلفة  وتقدر.  الشاملة للتغطية

( قيرغيزستان)  أدنى  كحد  مئوية  نقطة  3.0  بمقدار  العمل  فرص  زيادة  إلى  المباشرة  وغير  المباشرة  اإلضافية  الوظائف  توليد  وسيؤدي(.  تركيا)  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  أقصى  كحد  المائة  في

  فرص  نتيجة  الضريبية  اإليرادات   زيادة)  المالية  العوائد  أن    إلى  التقديرات   وتشير.  النساء  نصيب  من   األقل   على  الجديدة  الوظائف  هذه  ثلثا  وسيكون  ،(أفريقيا  جنوب)  مئوية  نقطة   6.3  إلى

ل كبيرة، ستكون( الجديدين والدخل العمل  (.أوروغواي) المائة  في 51  إلى يصل ما إلى( قيرغيزستان) أدنى كحد المائة  في 26 بمعدل ذاتيًا النفقات  من األولية  االعتمادات وستُمو 

 في  لالستثمار  بالطلب  المرتبطة  االقتصادية  للنتائج  التحليل  من  مزيدًا  تقدم  التي  الدراسات  بعض  1  الجدول  في"  للتقييم  الخاضعة  االقتصادية  العوائد "  عنوان  تحت  الوارد  البند  أسفل  يرد

  في   الجوانب  هذه  مناقشة  وترد.  واإلنتاجية  الكلي  االقتصاد  نمو  على  التأثير  أو الفقر من  والحد  الدخل  توزيع  على  التأثير  مثل العمل،  فرص  بتوليد  المتعلقة اآلثار  إلى  التطرق   دون  الرعاية،

 . الملحق في وكذلك  الرابع  القسم

 
ة الدخل، بما في ذلك معظم البلدان في منظمة التعاون والتنمية في  تهم من البلدان المرتفعة والمتوسطالبلدان المذكورة هي تلك البلدان التي لديها بيانات متاحة لتحليل تأثير توليد فرص العمل لالستثمار في توسيع خدمات الرعاية، وغالبي 4

:  2018انظر ورقة المعلومات األساسية لدراسة منظمة العمل الدولية ( )القوة العاملة)في المائة من سكان العالم  60في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وما يقرب من  85الميدان االقتصادي وتستأثر هذه البلدان بما نسبته 
Ilkkaracan وKim 2019 ، 5ص.) 
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 الرعاية في االستثمار حول بالطلب المرتبطة التطبيقية الدراسات : 1 الجدول 

 الرعاية  قطاع البلد الدراسة 
 الرعاية  تغطية  في  الفجوات تقييم

 الفجوات  هذه  لسد الالزمة التكاليف  وتقدير
 المستخدمة  المنهجية للتقييم الخاضعة االقتصادية العوائد

Antonopoulos  وKim (2008) ، 

 لالقتصاد  ليفي معهد

  المبكرة الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية أفريقيا جنوب

  نقص بفيروس المصابين المرضى  ورعاية

  المنزلية الصحية  الرعاية) البشرية  المناعة

  أو المزمنة  األمراض  ألصحاب والمجتمعية 

 ( األمد طويلة

 األطفال  عدد  أساس على  الرعاية  تغطية  في  الفجوات تقييم

  لخدمة المتواجدين الموظفين عدد أساس على التكلفة  تقدير

 األطفال 

 توليد االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  ودخل التعليم االجتماعي؛ النوع  حسب وتوزيعه  الدخل

 االقتصادي  النمو  الفقر؛ من  الحد األسرة؛

 االجتماعي النوع حسب  مصنفة  االجتماعية المحاسبة مصفوفة

 الدقيقة  المحاكاة

 المادية  التحتية البنية  على اإلنفاق   مع المقارنة 

Antonopoulos (2010)  وآخرون ،  

 لالقتصاد  ليفي معهد

  المبكرة الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية األمريكية  المتحدة الواليات

 المنزلية  الصحية  والرعاية

 تقدير أو الرعاية  تغطية  في  الفجوات لتكلفة تقييم يوجد ال

 الفجوات  هذه  لسد الالزمة للتكاليف

 أمريكي  دوالر مليار 50  بواقع جزافي  افتراض

 توليد االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  ودخل التعليم االجتماعي؛ النوع  حسب وتوزيعه  الدخل

 الفقر  من  الحد األسرة؛

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

 الدقيقة  المحاكاة

 الكلي  النمو

  في واإلنفاق المادية التحتية البنية  على اإلنفاق   مع المقارنة 

 الخضراء  الطاقة مجال

Ilkkaracan  وKim  وKaya (2015) 

  ليفي ومعهد التقنية  إسطنبول جامعة

  وبرنامج  الدولية العمل منظمة  لالقتصاد؛

  المتحدة األمم  وهيئة اإلنمائي  المتحدة األمم

 للمرأة 

  والتكاليف الرعاية  تغطية  في  للفجوات مفصل  تقييم المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية تركيا

 السياقية السياساتية المستهدفات أساس على  لسدها الالزمة

 على  ميدانية  استقصائية ودراسة  الوطني  الصعيد على

 المحلي  المستوى

 توليد االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  ودخل التعليم االجتماعي؛ النوع  حسب وتوزيعه  الدخل

 الفقر  من  الحد األسرة؛

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

 الدقيقة  المحاكاة

  مجال  في  واإلنفاق المادية التحتية  البنية على  اإلنفاق مع مقارنة 

 االجتماعية  التحويالت

Ilkkaracan  وKim  وKaya (2019) لسدها الالزمة والتكاليف  الرعاية  تغطية  في  الفجوات تقييم المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية تركيا 

  Kayaو Kimو  Ilkkaracan بيانات أساس على

(2015 ) 

  االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  التفريق الجنسين، بين واألجور العمل فرص  في  الفجوة

 االجتماعي  النوع أساس  على الوظيفي 

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

 الدقيقة  المحاكاة

  مجال  في  واإلنفاق المادية التحتية  البنية على  اإلنفاق مع مقارنة 

 االجتماعية  التحويالت

De  Henau  االتحاد ،(2016)  وآخرون  

 العمال  لنقابات الدولي

  وألمانيا والدنمارك أستراليا

 والواليات واليابان وإيطاليا

 األمريكية  المتحدة

  المبكرة الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

 األمد  طويلة  والرعاية

 تقدير أو الرعاية  تغطية  في  الفجوات لتكلفة تقييم يوجد ال

 الفجوات  هذه  لسد الالزمة للتكاليف

 اإلجمالي المحلي الناتج  من % 2 بنسبة جزافي  افتراض

 والمخرجات  المدخالت  تحليل النمو االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

 الحاسوب بمساعدة التصنيع تقنية باستخدام الكلية النمذجة

 البناء  قطاع  على اإلنفاق   مع المقارنة 

De  Henau  وHimmelweit وPerrons  

 العمال  لنقابات الدولي االتحاد ، (2017)

  والهند والصين البرازيل

 أفريقيا  وجنوب وإندونيسيا

 تقدير أو الرعاية  تغطية  في  الفجوات لتكلفة تقييم يوجد ال واالجتماعية  الصحية  الرعاية

 الفجوات  هذه  لسد الالزمة للتكاليف

 اإلجمالي المحلي الناتج  من % 2 بنسبة جزافي  افتراض

 والمخرجات  المدخالت  تحليل النمو االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

 البناء  قطاع  على اإلنفاق   مع المقارنة 

Bargawi وCozzi  (2017 ) اليورو  منطقة دول   +

 المتحدة  المملكة

  النمو االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد  المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

 والديون  العامة الموازنة  عجز االقتصادي،

 الكلية   للمحاكاة Cambridge-  Alphametrics نموذج 

 ( 2018)  الدولية العمل  منظمة

  العمل لمنظمة  األساسية المعلومات وورقة 

 ، Kim (2019)و  Ilkkaracan الدولية

  المبكرة،  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية بلدًا  45

  الرعاية والجامعي؛ والثانوي االبتدائي والتعليم

 األمد  طويلة  الرعاية الصحية؛

  والتكاليف الرعاية  تغطية  في  للفجوات مفصل  تقييم

 النحو على السياساتية األهداف أساس على  لسدها الالزمة

 بين البيانات وتحليل  المستدامة التنمية أهداف  في المحدد

 البلدان

  االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  اإليرادات خالل من  المدى قصيرة المالية  االستدامة

 الضريبية

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

De  Henau  ،وآخرون 

 ( أ 2019)  للمرأة المتحدة  األمم هيئة

  وتركيا افريقيا جنوب

 وأوروغواي 

 لسدها الالزمة والتكاليف  الرعاية  تغطية  في  الفجوات تقييم المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

 الوطنية  البيانات أساس على

  االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  اإليرادات خالل من  المدى قصيرة المالية  االستدامة

 الضريبية

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

 Ilkkaracan  وKim ، 

 ( ب  2019)  للمرأة المتحدة  األمم هيئة

  والتكاليف الرعاية  تغطية  في  للفجوات مفصل  تقييم المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية قيرغيزستان

  السياساتية والبيانات األهداف أساس على  لسدها الالزمة

 الوطنية 

  االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

 المدى  قصيرة المالية  االستدامة

 والمخرجات  المدخالت  تحليل
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 الرعاية  قطاع البلد الدراسة 
 الرعاية  تغطية  في  الفجوات تقييم

 الفجوات  هذه  لسد الالزمة التكاليف  وتقدير
 المستخدمة  المنهجية للتقييم الخاضعة االقتصادية العوائد

De  Henau وMojsoska-Blazevski 

 ( ج  2019)  للمرأة المتحدة  األمم هيئة

 مقدونيا جمهورية 

 السابقة  اليوغوسالفية

  والتكاليف الرعاية  تغطية  في  للفجوات مفصل  تقييم المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

  السياساتية والبيانات األهداف أساس على  لسدها الالزمة

 الوطنية 

  االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

 المدى  قصيرة المالية  االستدامة

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

Zacharias ( 2019)  وآخرون 

  المحلي الناتج من%  0.66 -  0.33

  مرحلة  في والتربية الرعاية على اإلجمالي

 المبكرة  الطفولة

  لاللتحاق % 31)  األطفال عدد  أساس على

  % 100  المعلمين؛ مهارات وتحسين

  إلى  5  بين أعمارهم تتراوح  الذين لألطفال

 ( سنوات 6

 المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية وتنزانيا  غانا

 ( العامة  الطرق شبكة) المادية التحتية والبنية

  والتكاليف الرعاية  تغطية  في  للفجوات مفصل  تقييم

  السياساتية والبيانات األهداف أساس على  لسدها الالزمة

 الوطنية 

  اإليرادات التجاري؛  والعجز العام والدين النمو

  حسب والدخل الوقت  وفقر  الوظائف، وتوليد الضريبية،

 االجتماعي النوع

 االجتماعية  المحاسبة مصفوفة

 المحسوب  العام التوازن  نمذجة

  لدراسة  المجمعة الدقيقة البيانات باستخدام الدقيقة المحاكاة

 والدخل  للوقت  استقصائية

Ilkkaracan  لسدها الالزمة والتكاليف  الرعاية  تغطية  في  الفجوات تقييم المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية تركيا ( 2020) وآخرون 

  Kayaو Kimو  Ilkkaracan بيانات أساس على

 المحدثة ( 2015)

 توليد االجتماعي؛  النوع حسب وتوزيعها الوظائف توليد

  ودخل التعليم االجتماعي؛ النوع  حسب وتوزيعه  الدخل

 الوقت  فقر  من  والحد الوقت قيود على  التأثير األسرة؛

 والدخل

 والمخرجات  المدخالت  تحليل

  لدراسة  المجمعة الدقيقة البيانات باستخدام الدقيقة المحاكاة

 والدخل  للوقت  استقصائية

Oyvat وOnaran (2020) 

Onaran  .Oyvat  وFotopoulou  

(2019 ) 

 الجنوبية كوريا

 ( المتحدة والمملكة)

  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

 التعليم /المبكرة 

  وتكلفتها؛ الرعاية تغطية في  للفجوات  تقييم يوجد ال

  اإلنفاق زيادة لحافز  الكلية النتائج أفعال ردود استكشاف

 الرعاية  خدمات  على العام

 الكينزية  بعد  ما الكلية والمحاكاة  النمذجة والبطالة  واإلنتاجية النمو
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 3 الفجوات هذه لسد الالزمة التكاليف  وتقدير  الرعاية  تغطية  في  الفجوات. تقييم 

  اإلرشادات   لهذه  المحدَّدة  التنفيذ  ُسبُل(  الرابع)  التالي  القسم  ويعرض.  الفجوات  هذه  لسد  الالزمة  التكاليف  وتقدير  الرعاية  خدمات  في  التغطية  فجوات  تقييم  حول  عامة  إرشادات  القسم  هذا  يقدم

 لهذه  المحدَّدة  التنفيذ  ُسبُل  الخامس  القسم  يستعرض  كما  ،(والثانوي  االبتدائي  والتعليم  المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية)  المختلفة  التعليم  فئات  حسب  التعليم  قطاع  في  العامة

 . األمد طويلة والرعاية الصحية الرعاية قطاعي في العامة اإلرشادات

 تقييم الفجوات في تغطية الرعاية  .أ.3

 وتقييم  الرعاية  خدمات  من  معين  فرعي(  قطاعات)  قطاع  في  الرعاية  تغطية  في(  الفجوات)  الفجوة  تقييم :  أساسيتين  خطوتين  من  الرعاية  اقتصاد  في  العامة  االستثمارات  متطلبات  تقييم  يتألف

 .الرعاية تغطية في ( الفجوات) الفجوة  لسد المطلوبة  التكاليف

  في   والتربية  الرعاية  خدمات  على  عامة  نظرة  إلقاء  المثال،  سبيل  على)  البلد  في  االجتماعية   الرعاية  أنظمة  على  عامة  نظرة  على  تنطوي  خلفية  ضوء  في  التغطية  فجوات  مناقشة  ويجب

 :يلي ما  العامة النظرة هذه تتضمن أن وينبغي (.األمد طويلة الرعاية أو  المبكرة  الطفولة مرحلة

  األخرى،   الجودة ومتطلبات  والتوظيف  ،(المحلية أو  الوطنية  الحكومات )  توفيرها  مسؤولية  عاتقه  على   يقع  ومن   الخدمات، على  الحصول  في   الحق له بمن  المتعلقة  التشريعات •

 المراقبة؛ وأنظمة

 الحكومية؛  والسياسات  الوطنية  الخطط •

 ؛(المنزلية الخدمة في العاملين المهاجرين  على كبار السن رعاية أو األجداد،  على الغالب في األطفال رعاية اعتماد  مثل) الحالية  والمعايير والممارسات القواعد •

 . الخاصة الخدمات  مقابل العامة الخدمات حسب مصنفة والنفقات الموظفين، وأجور الجودة، ومقاييس التوظيف، ومستويات السائدة التغطية معدالت  •

  معلومات جمع  التقييم يتطلب  كما.  بها  المرتبطة  البيانات ومتطلبات  الخطوات  هذه  2  الجدول  ويستعرض  خطوات،  خمس  من  الرعاية  في  العجز  فجوة   تحليل  يتكون  الخلفية،  هذه  ضوء  في

  المهنية  الرعاية خدمات على الحصول بإمكانية يتمتعون الذين الصلة ذات الفئة في األشخاص عدد في العرض وينعكس. عليها المحتمل الطلب مقابل الرعاية لخدمات الحالي العرض عن

 5. وجدت  إن الخدمات، هذه  تقدم التي  المؤسسات  لدى الزائدة القدرة  إلى باإلضافة  الخاصة، الخدمات مقابل  العامة الخدمات  حسب المصنفة  المنزلية أو  المؤسسية

  على  الطلب  وأما.  المحددة  المختلفة  السياساتية  األهداف  مقابل  المحتمل  الطلب  تقييم  من  بد  وال  للخدمات،  الحالي  االستخدام  في  يتجلى  الذي  المحقق  الطلب  في  نطاقاته  أدنى  في  الطلب  ويتمثل

  اإللزامي   االلتحاق   سن  دون  األطفال   جميع   حصول  المثال،  سبيل   على  الرعاية،  من   معين  نوع  إلى   تحتاج  قد   التي  المستهدفة  السكان  فئات   جميع   تشمل  التي  للتغطية   انعكاس   فهو  األوسع  النطاق 

  اإلقليمية  التغطية   معدالت   أفضل  المثال،  سبيل  على  البلد،  بسياق   صلة  ذات   معينة  بمعايير   يتعلق   فيما  تحديدًا  أكثر   بشكل   الطلب   تقدير  إجراء   ويمكن.  األطفال  رعاية  خدمات   على   بالمدرسة

 . البلد  فيها يقع التي للمنطقة

 :مقابل السياساتية  األهداف  مةءمال مدى تقييم ويجري

 البلد؛   في الحالية البدء مستويات •

 وجدت؛ إن  لنفسها، وضعتها التي الحكومة مستهدفات •

 ؛ (المنطقة في المتوسط  أو األفضل  المعدل اختيار) الصلة ذات  البلدان عبر/اإلقليمية التغطية معدالت  •

 األداء؛  عالية طريةالقُ  التغطية معدالت  •

 .المستدامة   التنمية  أهداف مثل الدولية المعايير •

 السياسة   هدف  يكون  أن  -  المثلى   الناحية  من  -  ينبغي  ذلك،  ومع .  العمل  فرص  وتوليد  الخدمات   توفير  حيث   من  6المحرومة  والمناطق  األسر  على  المدى  قصيرة  السياسات  أهداف  تقتصر  قد

 . مدعومة أو عامة توفير طريق عن الشاملة التغطية هو الطويل المدى على

  

 
 .القدرة على تحمل تكاليف توفير الخدمات، والتوزيع الجغرافي، والقرب من مراكز الخدمة، وما إلى ذلك: إذا كان هناك أي قدرة زائدة في الخدمات، يجب استكشاف األسباب  5
 .خرى ذات صلةطري ذي الصلة، وتحديده سواء كان الحرمان المقصود باإلشارة إلى خط الفقر الوطني، أو من حيث االنتماء إلى األقليات، أو وفق معايير أحسب السياق القُ " محرومة"توضيح حالة الحرمان في لفظ  ينبغي  6
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  أن  إلى  بحاجة  هم  الذين  الرعاية  خدمات  من  المحتملين  المستفيدين  عدد  -  وضوًحا  أكثر  بشكل  -  أو  الحالي،  والعرض  المقدر  المحتمل  الطلب  بين  الفرق  الرعاية  تغطية  في  الفجوة  تعكس

  أماكن   عدد  هذا  عن  وينتج.  الخدمات   على   بالفعل  يحصلون  الذين  الرعاية  خدمات   من  المستفيدين  عدد  منه  مطروًحا  السياسة  هدف  تحقيق  من  البلد  يتمكن  حتى  المتوفرة  الخدمات   تغطيهم

 . المقدرة باالحتياجات  للوفاء توفيرها ينبغي التي اإلضافية الرعاية

(العمرية الفئة حسب معدل التغطية الحالي  x العمرية الفئة حسب السكان)  –( العمرية الفئة حسب المستهدفمعدل التغطية   x العمرية الفئة حسب السكان= ) العمرية الفئة حسبفي تغطية الرعاية  الفجوة

 (1 ) 

 العمرية الفئات  جميع  مستوى على الرعاية تغطية في الفجوة  إجمالي=  الرعاية  تغطية في الفجوة إجمالي 

CCGagegroup  =(تغطيتهم سيتم الذين اإلضافيين األشخاص بعدد تقاس) العمرية الفئة حسب الرعاية تغطية في الفجوة 

P  =السكان 

t.c.r = .( السكان إجمالي من الرعاية خدمات من المستفيدين من المرغوبة  النسبة) المستهدف التغطية معدل 

c.c.r = .( السكان إجمالي من الرعاية خدمات من المستفيدين من السائدة النسبة)  الحالي التغطية  معدل 

  الخدمات  لمستوى الجودة  بمعايير يتعلق  فيما الفجوة تحديد كذلك  يمكن كما. الرعاية متلقي   من مستهدف عدد إلى الوصول  حيث من الرعاية تغطية في الفجوة  تُحدد أعاله، ورد  ما ضوء في

  خدمات  مقدمي  إلى   الرعاية  من  المستفيدين  نسبة  الخدمة  لجودة  الشائعة  المؤشرات  بين  ومن.  الجودة  متطلبات  من  معين  مستوى  إلى  ترقى  ال  المتوفرة  الحالية  الخدمات  أن  يعني  وهذا  الحالي، 

  الخدمات   مقدمي   عدد  أيًضا  تشمل   أن  يمكن  الرعاية  تغطية  في   الفجوة  فإن  المنشودة،  السياسة  أهداف  دون  السائدة  النسب   كانت   وإذا.  معلم  لكل  األطفال   عدد  المثال  سبيل  على  الرعاية،

 .الجودة أهداف  لتحقيق بهم االستعانة يلزم الذين اإلضافيين

مقدمي الخدمات الحاليين  عدد - العمرية الفئة حسبالخدمات المستهدفة  نسبة/العمرية الفئة حسبالمستفيدين الحاليين من الخدمات  عدد=  العمرية الفئة حسب إجمالي الفجوة في جودة تغطية الرعاية  

 ( 2) العمرية الفئة حسب

 العمرية الفئات   جميع مستوى على الرعاية تغطية جودة في الفجوة  إجمالي=  الرعاية تغطية جودة في الفجوة إجمالي 

CCQG  =( معهم التعاقد سيجري الذين الرعاية  مجال في العاملين أو اإلضافيين  الخدمات  مقدمي بعدد تقاس) الرعاية تغطية جودة في الفجوة 

t.s.r = .خدمات  مقدم  لكل  الخدمات من المستفيدين عدد=  المستهدفة  الخدمات نسبة 

CSB  =الخدمات من الحاليين المستفيدين عدد 

CSP  =الحاليين الخدمات مقدمي عدد 

 



   11 الدوليةأداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل 

 دليل لالستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية

 الرعاية تغطية في الفجوات تقييم كيفية: 2 الجدول 

 التعليقات المطلوبة  البيانات  المهمة

 المستهدفة؛  التغطية معدالت السياسة   أهداف تحديد . 1

  مقدمي  إلى الخدمات  من المستفيدين من المستهدفة   النسب

 الخدمات؛

  التعليمية المؤهالت) األخرى  المستهدفة الجودة مؤشرات

 ( بالمراكز الصلة  ذات المسائل أو الخدمات  لمقدمي

 : في انظر

 المستدامة؛  التنمية أهداف 

 األداء؛  عالية طريةالقُ   المؤشرات

 اإلقليمية؛ المؤشرات  أفضل 

 الحكومية؛  المستهدفات

 .المتخصصة  أو الدولية الحكومية الهيئات لدى الدولية  المؤشرات

 الخدمات؛ من المستفيدين عدد أو  الحالية التغطية معدالت  الحالي  العرض تحديد . 2

  الفئات حسب ) الخدمات في( المستغلة غير) الزائدة  القدرة

 (العمرية

 

 ؛(العمرية الفئات  حسب ) السكان المحتمل  الطلب تحديد . 3

 .المستهدفة  التغطية معدالت

 

 : والطلب العرض بين الفرق أعاله   3و  2و  1 التغطية في  الفجوة عن البحث.  4

 الكمية األهداف لتحقيق تغطيتهم سيجري  الذين الرعاية خدمات  متلقي من اإلضافي  العدد

  إلى الخدمات من للمستفيدين والمستهدفة الحالية  النسب الجودة  في  الفجوة عن البحث.  5

 الخدمات؛  مقدمي

 .الخدمات  لجودة ومستهدفة حالية أخرى معايير أي

 : والحالية المستهدفة  الجودة  معايير بين الفرق 

 الجودة  أهداف لتحقيق تغطيتهم سيجري  الذين الرعاية خدمات مقدمي من اإلضافي  العدد

 الالزمة؛  المهارات  تطوير

 .للخدمات الالزمة األخرى التحسين عمليات

 الرعاية تغطية في الفجوات لسد الالزمة التكاليف تقدير. ب.3

  مختلف   3  الجدول  ويوضح.  األولى  الخطوة  في  تقييمها  جرى  التي  الرعاية  فجوات   سد   أجل  من  الرعاية  خدمات   ترقية  أو  /و  بتوسيع  للقيام  الالزمة  التكاليف  تقدير  في  الثانية  الخطوة  تتمثل

  لكل  االجتماعية الرعاية لتوفير السائدة التكلفة   متوسط: الوحدة  تكاليف تحديد شيء كل  وقبل أوالً   األمر  ويتطلب. الرعاية تغطية في الفجوات  لسد الالزمة   التكاليف  بتقدير المتعلقة الخطوات 

 : طريق عن إليها التوصل ويمكن سنويًا، مستفيد

 ( 3)  الجارية القطاعية  النفقات= مستفيد  لكل  الحالية التكلفة

 للمستفيدين الحالي  العدد

  الخدمات   لمقدمي أم  منظمة  من  أو   الصلة،   ذات   الوزارات ميزانيات  أو  الوطنية  الميزانية  مخصصات  سيما  وال  الصلة،  ذات  العامة الهيئات  من القطاعية  النفقات   مقدار   على  الحصول  يمكن

  من  توظيفه  المطلوب   العدد أساس على  التكلفة  استنتاج  أيًضا  يمكن  بديل،  وكخيار  7. والمخرجات  المدخالت  بيانات  مثل  أخرى  مصادر  أو(  األطفال  رعاية مراكز  اتحاد المثال،  سبيل  على)

  إلى   االفتقار  وعند.  خدمة  مقدم  لكل  أو  مستفيد  لكل  باألجور  المتعلقة  غير  العامة  والتكاليف  المتوقعة،  أجورهم  ومستويات  ،(المساعدين  والمعلمين  المعلمين  مثل)  الرعاية  مجال  في  العاملين

 Kayaو  Kimو  Ilkkaracan  أجراها  التي  التركية  الدراسة  المثال  سبيل على  انظر)  الحاليين  الخدمات  لمقدمي  ميدانية  استقصائية  دراسة  إجراء خالل  من  عليها  الحصول  يمكن  البيانات،

 (. 2019. )وآخرون Zacharias أجراها التي وتنزانيا غانا دراسة أو(  2015)

  منظور  من  الخدمة  تقديم  في  المنشودة  الجودة  تعكس  مستفيد  لكل(  المرصودة)   الحالية  التكاليف  كانت  إذا  فيما  النظر  آنذاك  الضروري  من  يصبح  السائدة،  الوحدة  تكلفة  إلى  التوصل  بمجرد

  تعديل   يجب  متدنية،  الحالية  األجور/العمل  ظروف  أو/و  الخدمة  جودة  أن  اعتُبر  وإذا.  الرعاية  مجال  في  العامل  منظور  من(  الالئقة  األجور  أي)  المطلوبة  التوظيف  جودة  وأيًضا  المستفيد

 سبيل  على  السائدة،  الوحدة  تكلفة  مراجعة  فسيتعين  هذه،  الجودة  اعتبارات  وجود  حال  وفي.  التوظيف  وجودة  الخدمات  جودة  لتحسين  اإلضافية  النفقات  تعكس   بحيث(  السائدة)  الوحدة  تكلفة

 .الرعاية  مجال في للعاملين  األجور مستوى رفع  أو/و الخدمات مقدمي إلى الخدمات  من المستفيدين نسبة تخفيض أجل من  المثال

  التكلفة   لتقدير (  األولى  الخطوة  خالل  من  إليه  التوصل  يتم  الذي )  الرعاية  خدمات  إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص  اإلضافي  العدد  في  مستفيدة  وحدة  لكل  المعدلة   التكلفة  تُضرب  ذلك،  بعد

 : الضرورية  للنفقات اإلجمالية

 ( 4)(والتوظيف الخدمات جودة حسب   المعدلة مستفيد  لكل الوحدة  تكلفةاإلجمالية = ) التكلفة

x (تغطيتهم المراد المستفيدين من اإلضافي العدد ) 

  من   سلسلة   لتقديم  حاجة  هناك  الالئق،  العمل   ومعايير  الخدمة  جودة  مع   يتماشى  بما  الفجوات   هذه  لسد  الالزمة   والتكاليف  الرعاية  تغطية  في  الفجوات   تقييم  عند  أنه  إلى   اإلشارة  وتجدر

 على   المتعددين  المصلحة  وأصحاب  المستفيدة  المجتمعات  تحددها  التي  والغايات   لألهداف  أوضح  صورة  إعطاء   أجل   من  تهاصياغ  يمكن  التي  المحددة  الشخصية  واآلراء  االفتراضات

  هدف  مع  يتماشى   بما  الرعاية  مجال  في  للعاملين  الالئقة  األجور  لتعكس  مستفيد  لكل  التكاليف  تعديل  تم  ،(2018)  الدولية  العمل منظمة  دراسة  وفي.  والمحلية  واإلقليمية  الوطنية  المستويات

 تعديل   أجل  من  المثال،  سبيل  على(.  مفصلة  مناقشة  على  لالطالع  17-16  ص  ،Kim  2019و  Ilkkaracan  انظر )  الالئق   العمل   بشأن  8  رقم  المستدامة  التنمية  بهدف  المرتبط  السياسة

،  تعليم  على  الحاصلين  العمال  رواتب  بمتوسط  المعلمين  رواتب  مقارنة  تم  التعليم،  في  الرعاية  تغطية  في  الفجوة  لسد  الالزمة  التكاليف . بزيادتها  المتدنية  الرواتب  تعديل  يجري  وكان  عال 

 (. المسألة هذه بشأن المناقشة من المزيد على لالطالع  الرابع القسم  انظر) الُمعدل  الراتب باستخدام للمعلمين  األجور  نفقات إجمالي واحتُسب

 
وهذه هي النفقات العامة التي يجب قسمتها . خدمات الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تقدم الوزارة ميزانيتها السنوية مصنفة حسب مستوى التعليم على سبيل المثال، عادة ما توفر وزارة التربية والتعليم النفقات على  7

 ويرد شرح بيانات المدخالت والمخرجات في القسم السادس. لعلى عدد األطفال المسجلين في مراكز الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة للتوصل إلى مقدار التكلفة لكل طف
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 الرعاية تغطية في الفجوات لسد  الالزمة التكاليف تقدير: 3 الجدول 

 التعليقات المطلوبة  البيانات  المهمة

 القطاعية؛ النفقات  السائدة  الوحدة  تكلفة تحديد . 1

 باألجور؛ المتعلقة غير التكاليف مقابل األجور تكاليف

 المستفيدين من الحالي  العدد

 : في انظر

 العامة؛ الميزانيات

 الخدمات؛  لمقدمي األم المنظمات

 والمخرجات؛ المدخالت بيانات

 .الميدانية االستقصائية الدراسات 

 الخدمات؛ مقدمي إلى  الخدمات  لمتلقي والمستهدفة الحالية  النسب الخدمات  جودة معايير مع يتماشى بما الوحدة تكلفة تعديل . 2

 .الخدمات  لجودة ومستهدفة حالية أخرى معايير أي

 (1  الجدول انظر)

 

  الحالية المداخيل مقارنة خالل من األجور  على تعديالت إجراء يمكن .والمستهدفة الحالية األجور مستويات التوظيف  جودة معايير مع يتماشى بما الوحدة تكلفة تعديل . 3

 جميع في األجر متوسط  مثل لألجور أخرى بمقاييس الرعاية لمهن

  األجور وتحديد اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد  نصيب  أو المهن

 .المختلفة األجور مقاييس بمضاعفات  المستهدفة

 ؛(1  الجدول انظر) تغطيتهم المراد  اإلضافيين الخدمة متلقي  عدد اإلجمالية التكلفة إلى التوصل .  4

 .أعاله  3و  2

 

 الكلية  واالقتصادية المالية السياسات إطار ضمن الصحيح سياقها  في التكاليف تحديد. ج.3

  من   أمر   وهذا   طري،القُ   السياق  في  السائد  الكلي  االقتصاد  سياسة  وإطار  المالية  النفقات   أنماط  إلى  بالنسبة  حجمها  تقييم  المجدي  من  سيكون  الالزمة،  اإلضافية  النفقات  نطاق  تحديد  بمجرد

 (. 1  اإلطار   انظر)  الكلي االقتصاد سياسة مناقشات  من يتجزأ ال جزء الدورية،  التقلبات لمواجهة كلية اقتصادية كأداة  سيما ال  العامة، والنفقات االستثمارات  قضية ألن بمكان األهمية

 (:من وكحصة) إلى بالنسبة التكاليف  إجمالي عن التعبير يمكن

 ؛ (المتوقع أو الحالي ) اإلجمالي  المحلي الناتج •

 العامة؛   النفقات إجمالي  •

 الصحة؛  أو التعليم  نفقات إجمالي   مثل الصلة ذات العامة الميزانية بنود •
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 المادية؛ التحتية البنية على  النفقات  مثل البديلة  العامة الميزانية بنود •

 . بنوده ومخصصات المالية الحوافز لبرنامج اإلجمالي المبلغ •

  العامة   النفقات  تغير  كيفية استكشاف لغرض زمني  بُعد  مدى  على  العملية  هذه  وضع  أيًضا  يمكن  كما  الحالية، اإلنفاق ألنماط  بالنسبة  المطلوبة  المالية النفقات  حجم  تقييم  ذلك   خالل  من  يمكن

 تغطية  في  وة الفج  لسد  الالزمة  المتوقعة  النفقات  تخصيص  وباإلمكان.  أعاله  الوارد  النحو  على  المختلفة  اإلنفاق  فئات  أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  بالنسبة  الصلة  ذي  الرعاية  قطاع  على

  الخدمات   نطاق   لتوسيع  التخطيط   هذا  ويعني  المطلوب،  السنوي  المبلغ   إلى   النهاية  في  يصل  حتى  سنوات  عدة  مدى  على  تدريجياً   اإلنفاق  زيادة  اإلطار  هذا   في  يمكن  حيث  مراحل،  على  الرعاية

 .  البداية في المحرومة المناطق أو الفئات  تغطية المثال، سبيل على الوطنية، األولويات مراعاة  مع جنب  إلى جنبًا مختلفة مراحل في

  توسع  هناك  كان  فإذا.  والمحلية  المركزية  الميزانيات  في  المالي  بالحيز  يتعلق  فيما  سياقه  في  الرعاية  تغطية  في  الفجوة  لسد  الالزمة  اإلضافية  النفقات  تقييم  وضع  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة

  نفقات   من(  وجدت  إن)  الحصة  حيث   من  النفقات  من(  رصدها  المزمع  أو  المرصودة)  المخصصات  تقييم  يمكن  الشأن،  هذا  في  المالية  للحوافز  برنامج  وضع  حال  في  وتحديدًا،  البلد؛  في  مالي

  اإلنفاق   في  التخفيضات  تقييم  يمكن  مالي،   انكماش   هناك  كان  إذا   المنوال،   نفس  وعلى.  عتبارات النوع االجتماعيال  الحوافز  برنامج  مدى   على  مؤشر  بمثابة  هذا  وسيكون.  االجتماعية  الرعاية

 .األخرى  اإلنفاق بنود في التخفيضات مقابل( وجدت إن) الرعاية خدمات نفقات في التخفيضات مع  يحدث ما تقييم خالل  من مجددًا  العام

 الدورية التقلبات  لمواجهة كلية اقتصادية كأداة العامة والنفقات االستثمارات. 1 المربع 

 والبطالة  المنخفض  للنمو  األساسي  المصدر  أن  إلى  الكينزية  النظرية  وتذهب.  الكينزي  الكلي  االقتصاد  إطار  إلى  اقتصادية  أزمة  لمواجهة  العام  واإلنفاق  االستثمار  زيادة  مسألة  تستند

  الكلي   الطلب  تنشيط  أجل  من(  العام  اإلنفاق  زيادة  أي)  المالية  السياسة  في  التدخل  الحكومة  على  ويتعين.  الخاص  االستثمار  يردع  بدوره  والذي  الفعال، الطلب  تراجع  في  يكمن  المرتفعة

 القطاعات   في  بل  األموال،  الحكومة  فيها  تنفق  التي  القطاعات  في  فقط  العمل  فرص   وتوليد  الطلب  تنشيط  يتأتى  وال.  االقتصادي  االنتعاش  ودعم   العمل  فرص  زيادة  بغية  االقتصاد،  في

 ". اإلنفاق مضاعف" تأثيرات  كينز عليه أطلق  ما  خالل من أيًضا األخرى 

 يتم  طالما وجه أي  على  إنفاقها يمكن إذ العامة،  النفقات توجيه ينبغي أين مسألةل اهتمام أي  يعيروا ولم الكلي  االقتصاد نمو منظور  من األمر  تناول على الكينزيين معظم اعتاد  ذلك، ومع

  ويعزز   اإلنتاجية  يحسن  ألنه  نظًرا   الرأسمالي،  االستثمار  على  اإلنفاق   طريق  عن  الفعال  الطلب  دعم  البعيد  المدى   على  األفضل  ومن.  االقتصاد  في  لإلنفاق   العام  المستوى  على   الحفاظ

 (.النمو أي ) الطويل المدى على اإلنتاجية  القدرة

 تدخل   فعالية  حيث  من  كبيًرا  فرقًا  يحدث  فيه  تنفق  الذي  المجال  أن  متزايد  بشكل  النسوية،  االقتصاديات  خبيرات  فيهم  بمن  الكلي،  االقتصاد  خبراء  بعض  أكد  األخيرة،  السنوات  مدار  وعلى

 فقط  المادية  التحتية  والبنية  الرأسمالية  النفقات  تصنيف  في  والقائم على النوع االجتماعي  البشري  التحيز  ينتقدون  كما  البطالة،  معدالت  وخفض  النمو  على  الحفاظ  في  المالية  السياسة

  والنفقات  االستثمارات يفسرون فهم ثم، ومن. مستقبلية إنتاجية  مكاسب كذلك  تجلب التي البشرية  االستثمارات من  أشكال هي والصحة التعليم نفقات أن إلى ويذهبون استثمارية،  كنفقات

 الصحة   مثل  العمالة  كثيفة  الخدمات   قطاعات  على  اإلنفاق  يؤيدون  أنهم  ذلك  إلى  أضف  هامة،  دقيقة  فروق  على  ينطوي  اتساًعا  أكثر  إطار  في  الدورية  التقلبات  لمواجهة  أداة  أنها  على  العامة

 واالجتماعية   االقتصادية  األهداف  من  العديد  تحسين  على  قدرتها  عن  فضالً   القطاعي،  اإلنفاق  من  األخرى  باألشكال  مقارنة  فيها   العمالة  مضاعف  ارتفاع   بفضل  مناسب   كمستهدف  والتعليم

 زيادة   مسألة  باتت  ،19-كوفيد  جائحة  تفشي  إثر  على  التعافي  تدخالت  سياق  وفي.  المعزز  البشري  المال  رأس   خالل  من  المدى  طويلة  واإلنتاجية  نوع االجتماعيلل  الشامل  النمو  مثل

 . إلحاًحا  أكثر  الرعاية  لخدمات الميزانية مخصصات

 (.2020)  الدولية  العمل  منظمة  ؛ ( 2015)  المتحدة  بالمملكة  النسائي  الميزانية  فريق  لدى  F  النسوية  الخطة  ؛ ( 2017)و(  2016)  وآخرون  De  Henau  ؛ Kim (2019)و  Ilkkaracan  ؛ Ilkkaracan (2013)  ؛ Elson (2013):  المصادر

 4 .التعليم  قطاع في لسدها الالزمة والتكاليف  الرعاية تغطية فجوات 

 المبكرة  الطفولة مرحلة  في والتربية الرعاية. أ.4

  التوسع  القسم  هذا  ويتناول .  واألصدقاء  واألسرة  واآلباء  باألمهات  المناط  األجر  المدفوع  غير  العمل  خالل   من  بالمدرسة  اإللزامي  االلتحاق  سن  دون  لألطفال  الرعاية  من  األكبر  الجزء  يتوفر

 . إلدارتها تخضع أو/و خاصة أو عامة جهة تنظمها التي األجر ومدفوعة المراكز  على القائمة الرسمية الرعاية خدمات خالل من  المبكرة الطفولة  مرحلة في والتربية الرعاية خدمات في

  من  المعني  البلد يتمكن حتى األطفال رياض أو األطفال رعاية بمراكز إلحاقهم سيتعين الذين األطفال عدد" بين الفرق المبكرة  الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية تغطية في الفجوة  تعكس

  المعادلة   انظر" ) األطفال  رياض  أو  األطفال  رعاية  مراكز  لدى  حاليًا  المسجلين  األطفال  عدد"  منه  مطروًحا(  المنطقة  في  أداءً   األفضل  البلد  في  االلتحاق  معدالت   مثل" )السياسة  هدف  تحقيق

 . المقدرة باالحتياجات للوفاء توفيرها ينبغي التي اإلضافية المبكرة الطفولة  مرحلة في والتربية الرعاية أماكن  عدد هذا عن وينتج(. عمرية فئة لكل  أدناه 5

  إلى  سنوات 3  من  العمرية  الفئة في  سنًا األكبر   ولألطفال سنتين إلى   0  من العمرية   الفئة في  الصغار لألطفال   العمرية الفئات  حسب  المبكرة الطفولة  مرحلة  في والتربية الرعاية  أهداف تُحدد

 :عمرية فئات ثالث أو فئتين حسب األهداف تحديد ينبغي النحو، هذا وعلى. سنوات 7 أو 6 هو البلدان  معظم في بالمدرسة اإللزامي االلتحاق وسن. بالمدرسة اإللزامي االلتحاق  سن

 ( نهارية حضانة بيوت /حضانة  دور) سنتين إلى 0  من العمرية  الفئة •

 ( األطفال رياض/الحضانات)  سنوات 6  إلى 3 أو سنوات  5  إلى 3  من العمرية  الفئة •

 (. بالمدرسة اإللزامي االلتحاق سن قبل المدرسية اإلعدادية الفصول) سنوات  7  أو 6  العمرية  الفئة •

  غرار   على  للجميع  الخدمات  هذه  تعميم  الوطنية  التشريعات  معظم  وتفرض  االبتدائية،  المدارس  نظام  من  جزًءا  األماكن  معظم  في  المدرسية  اإلعدادية  الفصول  في  المتمثلة  األخيرة  الفئة  تعتبر

 . لألطفال  الوقت لبعض  الدراسة  أساس على يُقدم قد المرحلة هذه في التعليم أن من الرغم على االبتدائي، التعليم

 في عليها االطالع  يمكن والتي سنوات، 6 إلى 3 أو سنوات 5 إلى 3 ومن  سنتين إلى 0 من األولى العمرية  للفئات السياسة في المستهدف االلتحاق معدل لتحديد مختلفة مرجعية نقاط هناك

  جميع يحصل أن  - عالميًا مستهدفًا باعتباره - ( للجميع  الشامل  التعليم بشأن المستدامة التنمية أهداف  من  4  الهدف ضمن المندرج)  4.2.2 المستدامة التنمية  أهداف مؤشر  توقعوي. 4  الجدول

  السبيل  سيناريو  تصور  التي  - (  2018)  الدولية  العمل   منظمة   دراسة   وتشير.  األقل  على  واحدة  سنة  لمدة  المدرسي  قبل  التعليم  خدمات  على  بالمدرسة  اإللزامي  االلتحاق  سن  دون  األطفال 
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  سن  إلى  سنوات  3 من  العمرية  للفئة  المائة في  100و  سنتين إلى 0  من العمرية للفئة  المائة  في  50  بنسبة   األهداف  تحديد  خالل   من  لذلك  تقدًما  أكثر  تفسيًرا   -  الرعاية  خدمات   لتقديم  األسرع 

 . بالمدرسة اإللزامي االلتحاق 

  االستخدام  أساس  على  وإنما   االلتحاق،   معدالت   أعلى  أساس  على  ليس   تحديدها  تم  والتي  أداًء،   البلدان  أفضل  أساس   على  المائة  في  50  البالغ  الهدف  استُنبط  سنًا،   األصغر  لألطفال   بالنسبة

  المنزلية   الرعاية من  متكامل  مزيج  على   تنطوي  الصغار لألطفال  الجيدة  الرعاية  أن به  المسلم  من:  االستنباط  لهذا   المنطقي   األساس   يلي   وفيما.  الرسمية   غير   األطفال  رعاية لخدمات  األدنى

  ذلك ويعقب  شهًرا،  12 إلى  0 بين أعمارهم تتراوح الذين  لألطفال بالنسبة وتحديدًا أكبر بصور األول النوع على ويُعتمد . المؤسسية والرعاية( األسرة /الوالدان  الغالب في  بها يضطلع  التي)

 التكامل،  هذا إلى بالنظر أنه إلى الدراسة  وتشير. شهًرا  36 إلى 12 بين ما األطفال عمر فيها يتراوح التي الثانية  المرحلة في االلتحاق   معدالت زيادة

 "الصغيرة  العمرية  الفئة  هذهل   بالنسبة  -  يجب   وإنما  األطفال،   رعاية  بمراكز   االلتحاق   معدالت  أعلى   أساس   على  ببساطة  أداءً   األفضل  البلدان  تحديد  يمكن  ال   -  

  العاملين   من  لكل)  الرعاية  إجازة  تأمين  خالل  من  المدعومة  الوالدين  ورعاية   الرسمية  األطفال  رعاية  بمؤسسات  االلتحاق   من  مزيج  أنها  على  التغطية  تعريف

 ( 11-10 ص ،(أ  2019) Kimو Ilkkaracan" )الرعاية بدل أو( الخاص لحسابهم والعاملين راتب أو بأجر

 من  غيرهم  أو  األجداد  من  المقدمة  الرعاية  بأنها  تُعرف)  الرسمية  غير  األطفال  رعاية  لخدمات  األدنى  االستخدام  أساس  على  أداءً   البلدان  أفضل  تُحدد  المنطقي،  األساس  هذا  وباتباع

 لدى و  8.مرجعية  كنقطة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون منظمة  إلى  بلدًا  45 شملت  التي(  2018)  الدولية العمل منظمة  دراسة  في  واستُند(.  مقابل  بدون  الجيران/األصدقاء/ األقارب

  األطفال  رعاية  لخدمات  األدنى  االستخدام  معدالت  وتوجد.  الرسمية  غير  األطفال  رعاية  الستخدام  المائة  في  24  قدره  متوسط  معدل  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة   بلدان

 :التالية  البلدان في سنتين إلى 0  من العمرية  الفئة  في المقابلة  االلتحاق ومعدالت  الرسمية غير

 ( المائة في 55 المائة؛ في صفر) النرويج •

 ( المائة  في 28 المائة؛ في 0.3) فنلندا •

 (المائة  في 47 المائة؛ في 2.2) السويد •

 ( المائة في 65 المائة؛ في 5.2)  الدنمارك •

 بنسبة  االلتحاق  معدل  في المتمثل السياسة هدف وينبع. أداءً  األفضل األربعة البلدان لهذه مرجًحا متوسًطا سنتين إلى   0 من العمرية للفئة المائة في  50  البالغ  المستهدف االلتحاق  معدل يمثل

  تشريعات  يتبنى  البلدان  من  كبيًرا  عددًا  وأن  المجموعة  لهذه   شاملة  تغطية  حققت  قد  والمتوسط  المرتفع   الدخل  ذات  البلدان  غالبية  أن  حقيقة  من  سنوات  5  إلى  3  من  العمرية  للفئة  المائة  في  100

 (. 12 ص ،( أ2019) Kimو Ilkkaracan) العمرية  الفئة لهذه المدرسي قبل التعليم  خدمات تعميمب تلزم

 : يلي ما خالل  من المبكرة الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية لخدمات التعليمية التغطية في الفجوة إلى ويُتوصل

 العمرية  الفئةمعدل االلتحاق المستهدف  x العمرية الفئةاألطفال  عددفي التغطية التعليمية لخدمات الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة =  الفجوة

 ( أ5)    العمرية الفئة المسجلين  األطفال –

  االلتحاق  سن  إلى  سنوات 3 من الثانية والفئة  سنتين إلى 0 من  األولي الفئة: فئتين إلى العمرية الفئات تُصنف أن  المبكرة  الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية  خدمات مجال في العادة  جرت

ر (.  البلدان  معظم  في  سنوات  6  أو  سنوات  5)  بالمدرسة  اإللزامي    التي   األماكن  من  اإلضافي  العدد  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  لخدمات  التعليمية  التغطية  في  الفجوة  وتُظهِّ

 .السياسة في المستهدف االلتحاق معدل  إلى التوصل أجل من األطفال ورياض األطفال رعاية  مراكز في توفيرها ينبغي

 هذه  استخدام  عن  اآلباء  يحجم  أن  المرجح  من  إذ  المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  بخدمات  يتعلق  فيما  سيما  ال  االلتحاق،  معدالت  عن  أهمية  التعليم  في  الجودة  أهداف  تقل  ال

  الفئة   باختالف  كذلك  وتختلف  المجموعة/الفصل  وحجم  المعلمين  إلى  الطالب  نسبة  في  الخدمات  لجودة  الشائعة  المقاييس  وتتمثل.  الخدمات  جودة  في   كاملة  ثقة  لديهم  يكن  لم  ما  الخدمات

 الصدد،   هذا  وفي.  المقاييس  لهذه  المرجعية  المستهدفات  بعض  5  الجدول  ويعرض  والخدمات،  التوظيف  من  لكل  جودة  مؤشر  بمثابة  التنافسية  والرواتب  المعلمين  مؤهالت  تعتبر  كما  العمرية،

 تتراوح   أطفال  3  من  المستهدفات  تتراوح  المعلمين،  إلى  الطالب  لنسب  بالنسبة  المثال،  سبيل  على  .سنتين  إلى  0  من  العمرية  للفئة  المستهدفة  االلتحاق  لمعدالت  مشابه  واسع  نطاق  هناك

  أعمارهم  تتراوح أطفال   10 إلى   الوطنية، المرجعية  المعايير  بعض ارتأته  ما  حسب وذلك معلم  لكل سنتين إلى   سنة من  أعمارهم  تتراوح أطفال 5و معلم،  لكل شهًرا  12  إلى 0 بين أعمارهم

 في  تحديدهما  صعوبة  من  الرغم  على  الخدمة،   جودة  عناصر  ضمن  اإلداري  والدعم  التعليمية  المواد  تندرج  ذلك،  على  عالوة(.  2015)  اليونسكو  ارتأته  ما وفق  معلم  لكل  سنتين  إلى  0  بين

 (.أدناه التكاليف تقدير إطار  في المسألة  ستُناقش) واحد مقياس

 بشأن الصلة  ذات التشريعات  حول بمناقشة مصحوبة( عام بشكل والتعليم) المبكرة  الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية مجال في الجودة ومؤشرات  التغطية فجوات مناقشة تكون أن ينبغي

  الطفولة   مرحلة  في  والتعليم  المبكرة الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية خدمات  على  الحصول  في  الحق  له فيمن  المتمثلة  القضايا  تتناول  التي  المبكرة   الطفولة   مرحلة  في  والتربية  الرعاية

  هي   وما  عملها؛  لمزاولة  التراخيص  يمنحها  أو  الخاصة  المراكز  على  يشرف  ومن  المحلية؛  أو  الوطنية  الحكومات  المثال،  سبيل  على  توفيرها،  مسؤولية  عاتقه  على   يقع  ومن  المبكرة،

  التعليمية،   والمواد  اإلداريين،  والموظفين  المدرسين،  مساعدي  مثل  الدعم  فريق  ومتطلبات  المجموعة،/الفصل  وحجم  المعلمين،  ومؤهالت  المعلمين،  إلى  الطالب  بنسب  المتعلقة   المتطلبات

 . إلخ المدرسية، واألراضي والمباني

 والثانوي  االبتدائي التعليم. ب.4

  أن  كما االبتدائي، التعليم  بإلزامية تقضي تشريعات لديها تقريبًا البلدان جميع إن إذ  المعالم واضحة  مسألة  والثانوي االبتدائي التعليم مرحلتي في المستهدفة االلتحاق  معدالت تحديد مسألة إن

  مرحلة   في  والتربية  الرعاية  عكس  على  واضحة  اً أهداف  المستدامة  التنمية  أهداف  من  4.1  الهدف  يضع  الشأن،  هذا  وفي.  الثانوي  التعليم  بإلزامية  تقضي  تشريعات  سنت  قد  البلدان  معظم

 . وجيد مجاني وثانوي ابتدائي بتعليم األطفال   جميع يتمتع أن  4.1 الهدف يرتأي حيث  المبكرة، الطفولة

  الصلة   ذات  العمرية  الفئة  في  األطفال  عدد  بين  الفرق   في   ببساطة  والثانوية  االبتدائية  المرحلتين  في  التعليمية  التغطية  في  الفجوة  تكمن  والثانوي،  االبتدائي  التعليم  تعميم  هدف  إلى   وبالنظر

 . تعليمية مرحلة كل  في بالفعل المسجلين  الطالب/األطفال وعدد

 
 ((.ب 2019)أو هيئة األمم المتحدة للمرأة  Kim 2019و Ilkkaracan)وكان هذا أحد المناهج المعتمدة في دراسة قيرغيزستان . يمكن التوصل إلى معدل االلتحاق المستهدف على أساس أفضل البلدان أداًء في المنطقة  8
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 ( ب5) االبتدائية المرحلةالمسجلين   األطفال – االبتدائية المرحلةاألطفال  عدداالبتدائية =  المرحلة  -في التغطية التعليمية  الفجوة

 (ج5) الثانوية  المرحلةالمسجلين   األطفال–الثانوية المرحلةاألطفال  عددالثانوية =  المرحلة  -في التغطية التعليمية  الفجوة

ر  . االلتحاق تعميم هدف تحقيق أجل من الثانوي أو االبتدائي التعليم مرحلتي في تسجيلهم يتعين الذين لألطفال اإلضافي  العدد  التعليمية التغطية في الفجوة  تُظهِّ

 المهمشين   لألطفال اإلضافي الدعم تقديم في يتجسد والثانوي االبتدائي التعليم مستويي  على التعليمية التغطية  في الفجوة تقييم عند مراعاته ينبغي آخر مهم عامل هناك  أنه إلى اإلشارة  تجدر

 أو  النائية  المناطق  في  المدارس  وبناء  األم،  باللغة  والتعليم  التعليم،  مصروفات  ودعم  المجاني،  المدرسي  الزي  توفير  في  الدعم  ذلك  أوجه  وتتجلى  ،(الالجئين  األطفال  مثل)  والمحرومين

 أيًضا  19-كوفيد  أزمة  إثر   على   التعليمية  بالمنظومة   حل  الذي  االضطراب  تطلب   ذلك،  على  عالوة.  اإلعاقة  ذوي  األطفال  دعم  أو  إليهم  الوصول  يصعب  الذين  لألطفال  المتنقلة   المدارس 

 (. 2 المربع  انظر)  القبيل  هذا من  صدمات أي  مواجهة في الصمود  على المنظمة قدرة لبناء األموال  من الضرورية المخصصات ورصد الصدمات عن الناتجة الفجوات   أنواع في النظر 

 التعليم مجال في التغطية وفجوات  19-كوفيد جائحة. 2 المربع 

  تعميق   في  األزمة  وتستمر .  العالم  حولوطالبة    طالب  مليار  1.6  من  أكثر  إثرها  على  تضرر  حيث  التعليم،  أنظمة   في  التاريخ  شهدها  التي  االضطرابات  أشد  19-كوفيد  أزمة  أوقعت

 وفي .  الفقر   حدة  فيها  تشتد  ومناطق  أسر  في  يعيشون  الذين  المحرومين  والشباب  لألطفال  سيما  ال  المتاحة،  الفرص  تقليل  خالل  من  التعليم،  خدمات  على  الحصول  في  القائمة  التفاوتات

  التقليدي   التعلم  بين  يجمع   الذي"  المختلط  النهج "  يكون  وقد.  التعليم  قطاع  في  االبتكار   وحفزت  والتعلم،  التعليم  عمل  كيفية  في  التفكير   إلعادة  فرصة  للمعلمين  األزمة   أتاحت   نفسه،  الوقت 

 ً   التعليمية   الخدمات  على  للحصول  المهمشين  المتعلمين  من  للعديد  فرصة  يتيح  ما  المدارس،  فتح  إعادة  مع"  الجديد  الطبيعي  الوضع"  اإللكترونية  الوسائل  باستخدام  والتعلم  لوجه  وجها

  لجميع   التعلم  نتائج  من  ممكن   قدر  أقصى  تحقيق  في  النجاح  مستوى  في  كبير   بشكل   يسهم  أن  أدناه  المدرجة  األولويات  تحديد  شأن  ومن  هذا .  فأكثر  أكثر   منها  واالستفادة  منصفة  بصورة

 . األطفال

 تستخدم   التي  الوطنية  االستراتيجيات  تصل  أن  وضمان  اإللكتروني  التعلم  بوسائل  األطفال   جميع   تمتع  تعيق   التي  العقبات   لتذليل  الوطنية  التعليم  لوزارات  المالي  الدعم  تقديم  

 . الدراسة عن  االنقطاع  لخطر والمعرضين ضعفًا األشد األطفال  سيما ال األطفال،   جميع إلى اإللكترونية والمنصات اإلذاعي أو التلفزيوني  البث

 التعليم بخدمات التمتع  وكفالة كافية، تقنية تحتية بنية وجود وضمان خدماته على الحصول إمكانية تيسير  ليشمل التعليم  في الحق تعريف نطاق توسيع  ً   بتكلفة أو مجانا

 ميسورة؛

 الالجئين؛  مثل بالمدارس،  الملتحقين وغير  المهمشين األقليات وأطفال النظامي، غير التعليم  في للطالب بعد عن التعلم خيارات دعم 

 غير التعليم برامج في األطفال ذلك في بما عد،بُ  عن للتعلم(  المحمولة الحاسب وأجهزة والدفاتر، واألقالم، القرطاسية،) األساسية  التعليمية بالمواد والطالب األطفال تزويد  

 المستضعفة؛  الفئات   من المتعلمين من وغيرهم النظامي

 التعليم قطاع في والموظفين واإلداريين المعلمين قدرات دعم . 

 وأهمية  والعقلية،  الجسدية  األطفال  رفاهية  لدعم  والمعلمين  واألسر  المتباينة  واالحتياجات  الخلفيات  ذوي  للطالب  األعمار  لمختلف  ومناسبة  هادفة  تواصل  رسائل  إعداد  

 . عدبُ  عن التعلم بخدمات  والتمتع التعليم،

 المقاييس  تحقيق   أجل  من  ،19-كوفيد  أزمة  خضم  في   عليا  أولوية  باعتبارها  التعليم  على  اإلنفاق  حصة  على  والحفاظ   التعليم  قطاع  تمويل  حماية  أهمية  على(  2020)  المتحدة  األمم  تؤكد

 . الركب خلف أحد أي ترك عدم هدف بلوغ نحو أعاله، المذكورة

 ( 2020) تركيا التعليم، إصالح  مبادرة  ؛(2020)  المتحدة األمم : المصدر 
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 التعليم قطاع  في  السياسة في المستهدفة االلتحاق معدالت تحديد. 4 الجدول (% *) 

 العمرية  الفئة
 المبكرة  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

 الثانوي التعليم االبتدائي التعليم
 سنوات  5 إلى  3  من سنتين إلى  0  من

   44 العالمي  المتوسط

  في  والتنمية التعاون منظمة  بلدان لدى  المتوسط

 االقتصادي  الميدان
35 84 100 100 

 100 100 85 31 األوروبي  االتحاد لدى  المتوسط

   90 33 **األوروبي  االتحاد عن الصادرة  برشلونة  أهداف

 المستدامة  التنمية  أهداف  من 4  الهدف

 بشأن المستدامة  التنمية أهداف  من  4.2.2  الهدف

  الهدف المبكرة؛  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

  بالتعليم يتعلق فيما المستدامة التنمية  أهداف من  4.1

 والثانوي  االبتدائي

  قبل  التعليم خدمات على  بالمدرسة اإللزامي االلتحاق سن دون األطفال  يحصل أن

 . األقل على  واحدة سنة  لمدة المدرسي
100 100 

 100 100 100 50 ( 2018)  الدولية العمل  منظمة

  عام في األوروبية المفوضية وضعتها التي المدرسي قبل والتعليم المبكرة الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية بشأن برشلونة أهداف. ** العمرية الفئة حسب األطفال عدد  إجمالي من  كنسبة المسجلين األطفال بعدد االلتحاق معدالت تُقاس* 

 . الكمية السياسة  أهداف تحدد  التي البلدان عبر( 4.2 المستدامة التنمية هدف بخالف والوحيدة) األولى المعايير هي ، 2002
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 التعليم في والتوظيف الخدمات جودة أهداف تحديد: 5 الجدول )%( 

 الثانوي التعليم االبتدائي التعليم سنوات  5 إلى  3  من سنتين إلى  0  من 

     معلم   لكل الطالب

 ( 2015) اليونسكو

 ( 2018)  الدولية العمل  منظمة
10 15 31 28 

  العالية  الوطنية  المرجعية  المعايير بعض

 الجودة

  إلى  0  من العمرية للفئة أقصى  كحد  3

 شهًرا؛  12

  سنة من العمرية للفئة أقصى  كحد  5

 سنتين إلى

   

     المجموعة  حجم

 -- -- 20 -- ( 2013)  الدولية العمل  منظمة

     المعلمين  رواتب

 ( 2018)  الدولية العمل  منظمة
  رواتب  متوسط  المتوسط؛  الدخل  فئة من الدنيا والشريحة  المنخفض الدخل فئات  ضمن تندرج  التي البلدان  في اإلجمالي المحلي الناتج من  الفرد نصيب أضعاف  4.5

 المتوسط الدخل فئة  من  العليا والشريحة  المرتفع  الدخل فئات  ضمن تندرج  التي البلدان في  العالي  التعليم خريجي

  Wils  إلى استنادًا( 2015) اليونسكو

 المنخفض  الدخل  ذات للبلدان( 2015)
 اإلجمالي المحلي الناتج من  الفرد نصيب أضعاف  4.5

  الناتج من  الفرد نصيب أضعاف  5.9

 اإلجمالي  المحلي

 التعليم  قطاع  في الفجوات لسد الالزمة التكاليف تقدير. ج.4

 : أساسيين عنصرين على التعليم في الفجوة  تكلفة تقدير يعتمد

 الجدد؛  الطالب /األطفال لتسجيل توفيرها ينبغي التي اإلضافية األماكن عدد •

 الجودة، بمعايير للوفاء المعدلة   طالب/طفل  لكل التكلفة •

 .التعليم ومستوى العمرية  الفئات حسب يُصنف وكالهما

  لكل   منفصل  بشكل  العام  التعليم  منظومة  في  المسجلين  الطالب/األطفال  عدد  إجمالي  على  الحكومية  للنفقات  الحالي  المستوى  قسمة  خالل  من  طالب/ طفل  لكل  للتكلفة  األساس  خط  تحديد  يمكن

 هذا  في  بمكان  األهمية  ومن(.  والثانوي  االبتدائي  والتعليم  سنوات،  5  إلى  3  من  العمرية  والفئة  سنتين  إلى  0 من  العمرية  للفئة  المبكرة  الطفولة  مرحلة   في  والتربية  الرعاية)  تعليمي  مستوى

 :شقين من  النفقات تناول يجب  كما.  السنة في كامل بدوام االلتحاق  أساس  على طالب/طفل لكل النفقات قيمة إلى التوصل أجل  من الجزئي والدوام الكامل الدوام  طالب بين التمييز الصدد

 و  ورواتبهم، التدريس هيئة أعضاء أجور •

  والتكاليف   والصيانة  واإليجار   التعليمية  المواد  نفقات  يشمل  بما  باألجور،   المتعلقة  غير  النفقات  وجميع  ورواتبهم  اإلداريين  الموظفين  أجور  تشمل  التي  المتبقية  العامة   النفقات •

 .بالموظفين المتصلة غير اإلدارية

 هذا تعديل يمكن ثم، ومن. ورواتبهم التدريس هيئة أعضاء أجور عن بمعزل  طالب/ طفل لكل العامة التكاليف إلى التوصل منفصل تكلفة كبند العامة النفقات عنصر تحديد خالل من ويمكن

 . الرواتب/ األجور ومستويات المرغوبة الطالب/األطفال نسب  يعكس بحيث األخير البند

 والفئة  سنتين  إلى  0  من  العمرية  للفئة  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية(  i)  تمثل  حيث)  تعليمي   مستوى  كل  في  الالزمة  ورواتبهم  التدريس  هيئة  أعضاء  أجور  نفقات  إلى  ويُتوصل

 : أعاله المحددة التعليمية التغطية في الفجوة على بناءً  يلي ما خالل من( والثانوي  االبتدائي والتعليم بالمدرسة، اإللزامي  االلتحاق سن حتى سنوات  3  من العمرية

 = iورواتبهم التدريس هيئة أعضاء  أجور  نفقات إجمالي 

 i      (6)الراتب السنوي المستهدف لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس   i___________________   ___xالتعليمية التغطية في الفجوة_____________ 

 iالتدريس هيئة أعضاء  إلى  الطالب/ لألطفال  المستهدفة النسبة

 : التالية  المعادلة خالل من  الالزمة العامة  النفقات إلى سيُتوصل

 =  iالعامة  النفقات إجمالي 

 i                                             (7)التعليمية التغطية في الفجوة    i              xالعامة الحالية  النفقات __________

 iكامل بدوام المسجلين  الطالب/ األطفال عدد إجمالي 
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 : المكونين هذين مجموع التكاليف  إجمالي سيكون

 = iالتعليمية التغطية في الفجوة لسد الالزمة  التكاليف

 i                    (8)ورواتبهم التدريس هيئة أعضاء  أجور  نفقات إجمالي                         

 iالعامة  النفقات إجمالي + 

 (. المبكرة  الطفولة مرحلة  في والتربية الرعاية ذلك  في بما) التعليم قطاع في لسدها  الالزمة والتكاليف الرعاية تغطية فجوات لتقييم المطلوبة البيانات 6 الجدول يعرض

 التعليم  قطاع في  لسدها الالزمة والتكاليف الرعاية تغطية  فجوات لتقييم المطلوبة البيانات: 6 الجدول 

 البيانات 
 حسب  مصنفة 

 المصدر 
 أخرى  التعليم مستوى

  االجتماعي النوع وحسب ) العمرية  الفئة  حسب  األطفال  عدد

 (مناسبًا  ذلك كان  حيثما أيًضا والمنطقة

 السكان  إحصاءات لإلحصاء، الوطنية الوكالة

  المبكرة،  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية االلتحاق معدالت

 والثانوي  االبتدائي والتعليم

  الدوام الخاص؛ مقابل  العام العمرية؛ الفئة  حسب

  ذات  بيانات أي أو)  الكامل الدوام مقابل جزئي

  في  الدراسة ساعات/األسابيع عدد حول  صلة

  حيثما والمنطقة االجتماعي النوع  حسب ؛(السنة

 مناسبًا   ذلك كان

 والتعليم التربية وزارة 

 

  مراكز بشأن األسرة/االجتماعية الخدمات وزارة 

  من  العمرية  للفئة  خدماتها تقدم  التي األطفال  رعاية

 سنتين إلى  0

 

 المعلمين  نقابات

 

 البحثية  والتقارير الميدانية االستقصائية الدراسات

  وحجم المعلمين  إلى الطالب/األطفال نسب

 المجموعة /الفصل 

  المبكرة،  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية

 والثانوي  االبتدائي والتعليم

 

  المبكرة،  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية ورواتبهم  المعلمين أجور

 والثانوي  االبتدائي والتعليم

 

  بشكل  العمل سوق  في  والرواتب  األجور  متوسط

 عام

  لألسر العاملة  للقوى االستقصائية الدراسات المهارات /التعليم مستوى حسب 

 المعيشية 

 الوطنية  الحسابات إحصاءات   اإلجمالي   المحلي الناتج من  الفرد نصيب

  المبكرة،  الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية التعليم  على  الحكومي اإلنفاق

 والثانوي  االبتدائي والتعليم

  النفقات  مقابل  التدريس هيئة أعضاء رواتب  حسب

 العامة 

 والتعليم التربية وزارة  ميزانية

 األسرة /االجتماعية  الخدمات وزارة  ميزانية

  مع   بالمقارنة)  السابقة  السنوات  في  االلتحاق  معدالت  عن   بيانات  تقديم  المستحسن  من  ذلك،  إلى  باإلضافة.  العام  نفس  إلى  وتُنسب  البيانات  بشأن  تتوفر  سنة  آخر  إلى  البيانات  تعود   أن  بد  ال

 . الوقت  بمرور المبكرة الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية  بمؤسسات االلتحاق اتجاهات تقييم يتسنى حتى( األخيرة السنوات 

  استقصائية   دراسة   إجراء   في  تتمثل  أخرى  إمكانية  ثمة  ، (المبكرة  الطفولة  مرحلة   في  والتربية  للرعاية  بالنسبة  الحال  يكون  قد  ما  وهو)  الحالية  المصادر  من  البيانات  هذه  تحديد  تعذر  حال  وفي

 Kayaو  Kimو  Ilkkaracan  انظر  القبيل،  هذا  من  واستبيانات  ميدانية  استقصائية  دراسات  أي  حول  مفصلة  مناقشة  على  للحصول.  األطفال  ورياض  األطفال  رعاية  لمراكز  ميدانية

(2015) . 

  المرتبطة  التعليمية  غير  بالعناصر  يتعلق  فيما  الجودة  في مشكالت   أي   التعليم  منظومة   على   العامة  النظرة  أظهرت  حال  في  العامة   النفقات   في  أيًضا  تعديل  إجراء   يلزم  قد  أنه  مالحظة  يُرجى

 . الموظفين  لغير  العامة  والنفقات  اإلداريين  الموظفين  ومرتبات  وأجور  اإلداريين  الموظفين  نسب  إلى  األطفال/ الطالب  نسب  في  التحسن  يعكس  أن  التعديل  هذا  مثل  شأن  ومن.  الخدمات  بتوفير

  في   المدارس   وبناء  األم،  باللغة  والتعليم  التعليم،  مصروفات  ودعم  المدرسي،  الزي )  أعاله  الُمبيَّن  النحو   على   بالمدارس   الملتحقين  وغير  المهمشين  لألطفال  اإلضافي  بالدعم  يتعلق   فيما   أما

  اإلغالق  إجراءات   استمرار  حالة  في  اإلنترنت  استخدام  إتاحة  ،(المثال  سبيل  على أو)  اإلعاقة  ذوي  األطفال  دعم  أو  إليهم  الوصول  يصعب  الذين  لألطفال  المتنقلة  المدارس  أو  النائية  المناطق

فو.  لالحتياجات  الخاصة  الطبيعة  مع  يتناسب  بما   لسدها  الالزمة  والتكاليف  الفجوة  تقييم  يجب   ، (19-كوفيد  جائحة   تداعيات  ظل  في  التي  البلدان  في  Wils (2015)  أجراه  الذي  التقييم  يُعر ِّ

 في أمريكيين دوالرين من  بأقل يعيشون الذين األطفال  بأنهم إضافي دعم إلى  يحتاجون الذين المهمشين األطفال  المتوسط  الدخل   فئة من الدنيا والشريحة المنخفض  الدخل فئات ضمن تندرج

 األدنى  الثانوي  للتعليم  المائة  في  30و  االبتدائي  والتعليم  االبتدائي  قبل  ما  للتعليم  طفل  كل  تكلفة  من  المائة  في  20  نسبته  ما  تعادل  لتغطيتهم  الالزمة  اإلضافية  النفقات  أن  إلى  وخلص  اليوم،

 (. 3  ص ،Wils 2015) األعلى الثانوي للتعليم المائة في 40و

 5 .الصحية الرعاية  قطاعي  في لسدها الالزمة والتكاليف  الرعاية تغطية فجوات  

 األمد  طويلة والرعاية

 الصحية  الرعاية. أ.5

  األهمية   بالغ  أمر الخدمات،  من  المحرومة  والمناطق  الريفية  المناطق  في  سيما  ال  األمثل،  الوجه  على  وتوزيعها  تنظيمها  يجري  الحجم  حيث  من  ومناسبة  مؤهلة  صحية  عاملة  قوة  توافر  إن

  الرفيعة   المتحدة  لألمم  العام  األمين  هيئة  وتدعو(.  2017  دبلن  إعالن  ؛2016  العالمية  الصحة  منظمة)  الصمود  على  وقدرته  الصحي  النظام  أداء  ولتعزيز  العامة  الصحة  أهداف  لتحقيق

  على  الضوء تسليط مع الميدان، هذا إلى وتحويلها واالجتماعية الصحية العاملة القوى في االستثمارات زيادة إلى(  2016) االقتصادي والنمو الصحي المجال في العمالةب المعنية المستوى

  والهدف  الجيد،  التعليم: 4  والهدف وبالرفاهية، الجيدة بالصحة التمتع : 3 والهدف  الفقر، على  القضاء:  1  الهدف ذلك  في بما  المستدامة،  التنمية  أهداف  من العديد  مستوى على  المحققة  الفوائد
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  والمجتمعات  الناس  ضعف  في  الصحية  النظم  في  القصور  أوجه  إسهام  مدى  األخيرة  19-كوفيد  جائحة  أظهرت  وقد  هذا  9.االقتصادي  والنمو  الالئق  العمل:  8  والهدف  الجنسين،  بين  المساواة:  5

  ومكافحتها،   األمراض  تفشي  لمنع   التأهب  تحسين  إلى  تهدف  التي  الصحية  النظم  في  االستثمار  أهمية  على  برهنت  كورونا  جائحة  أن  العالمية  الصحة  منظمة   صرحت  كما.  واالقتصادات

 10.الرعاية خدمات  على الحصول في المساواة وتعزيز

 الصحية الرعاية قطاع في الرعاية تغطية فجوات. 1.أ.5

  المستدامة،   التنمية  أهداف  في  عليها  المنصوص  بالمعايير  الوفاء  أجل   من  سكانية  مجموعة  لكل  المطلوبين  الصحيين  العاملين  أساس   على  الصحية  الرعاية  تغطية  فجوات   تقييم  إجراء   يمكن

 توفيرها  ينبغي   التي  اإلضافية  األماكن  عدد  إلى  استند  الذي  التعليمية   التغطية   في  الفجوة   تقييم  عن  التقييم هذا ويختلف.  وبالرفاهية  الجيدة  بالصحة  الجميع  تمتع  في   المتمثل 3  الهدف سيما  وال

 مثل المتخصصة الدولية الهيئات  تجريها التي  الدراسات  إليه توصلت ما فنتبع الصحية، الرعاية تغطية فجوات حالة في أما. تغطيتهم المراد الجدد  الطالب/ لألطفال  التعليمية المؤسسات في

 والتكاليف   الصحية  الرعاية  تغطية  فجوات  لتقييم  الالزمة  للبيانات  ملخًصا  7  الجدول  ويعرض.  االحتياجات  تقييم   في  الصحيين  العاملين  في  النقص  إلى  تستند  التي  العالمية  الصحة  منظمة

 . لسدها زمةالال

  التنمية  وأهداف  الشاملة   الصحية  للتغطية  الصحية  العاملة  القوى  متطلبات"  بعنوان(  2016)  العالمية  الصحة  منظمة  أجرته  حديث  تقييم  من  النابعة  األهداف  بعض  وردت  الصدد،  هذا  وفي

  للعبء  وفقًا  المؤشر  ويُرجح.  مركب   مؤشر   لوضع  تستخدم   والتي  الدولي  والبنك  العالمية  الصحة   منظمة   حددتها  السكان  لصحة  11رئيسيًا  مؤشًرا   عشر   اثني  إلى  التقييم  هذا  ويستند.  "المستدامة

 (. 6  ص ،2016 العالمية الصحة  منظمة) االرتداد  تحليل خالل من الصحيين للموظفين الدنيا الحدود إلى ويُتوصل للمرض،  العالمي

 الصحيين  العاملين  يمثل  للكثافة  األدنى  الحد  أن  إلى  يشير  ما  وهو  نسمة،  1000  لكل (  وممرضين  وقابالت  أطباء)  صحي  عامل   4.45  بواقع  المستدامة  التنمية  هدف  مؤشر  عتبة  ُحددت  وعليه،

  دراسة  في  4.1  أو  ،(2010)  العالمية  الصحة  منظمة دراسة  في  3.4  أو ،(2006)  العالمية  الصحة  منظمة دراسة  في  2.3  المثال  سبيل  على  السابقة،  العتبات  تفوق  العتبة  وهذه  .المطلوبين

  األمهات   وفيات إنهاء مبادرة مثل أيًضا أعلى عتبات وتوجد . المعدية غير األمراض ذلك في بما للخدمات،  المرجعي للنطاق توسيع أنها على الزيادة  وتُفسر(. 2014) الدولية العمل منظمة

 . 5.9 بواقع العتبة تحدد التي

"  األخرى  الكوادر"  اسم( 2016) العالمية الصحة منظمة  عليه تُطلق ما أيًضا وهناك. والممرضات والقابالت األطباء هي الصحيين، العاملين من  أساسية  فئات ثالث إلى  العتبات هذه تشير

  والصحة  البيئة  مجال   في   والعاملون  المختبرات،   في  الصحيون  والعاملون  األدوية، مجال  في  والعاملون  األسنان،  أطباء  مساعدو يوه  مجموعات  سبع   إلى   تُقسم   التي  الصحيين  العاملين  من

  التغذية  وأخصائيي الطبيين  المساعدين  فيهم  بمن  الصحيين  العاملين  من  وغيرهم  والدعم،  الصحية  اإلدارة  في  الصحيون  والعاملون  والتقليدية،  المجتمعية  الصحة  مجال  في  والعاملون  العامة،

  أمراض  وأخصائيي الشخصية الرعاية في والعاملين الطبيعي العالج وأخصائيي  البصريات وأخصائيي  العالجية والمعدات الطبي التشخيصي  التصوير وفنيي الوظيفي العالج يوأخصائي

  الفئات   في  الصحيين  للعاملين  اإلجمالي  العدد  بين  ثابتة  سبةن  أساس   على  األخرى  الكوادر   هذه  إلى  الحاجة  وتتحدد(.  9  ص  ، 2016  العالمية  الصحة  منظمة)  الطبيين  والمتدربين  التخاطب

 . األخرى  الكوادر في الصحيين العاملين وعدد( والممرضات والقابالت األطباء) ةالثالث

  األطباء)  األساسية  الفئات  في  الصحيين  للعاملين  اإلجمالي  والعدد  األخرى  الكوادر  في  الصحيين  العاملين  لعدد  الثابتة  النسبة  إلى(  11  ص  ،2016)  العالمية  الصحة  منظمة  دراسة  أشارت

  الدخل،   المتوسطة  البلدان  من  العليا  الشريحة  لبلدان  0.406و  المرتفع،   الدخل  ذات  للبلدان  0.373  النسبة  تبلغ  الدراسة،  لهذه  ووفقًا.  الدخل  مستوى  حسب  مصنفة(  والممرضات  والقابالت

  مزيج  على  المتجدد  التركيز"   أن  إلى(  2016)   العالمية  الصحة   منظمة   دراسة  ونوهت.  المنخفض  الدخل  ذات   للبلدان   0.595و  الدخل،   المتوسطة  البلدان  من   الدنيا  الشريحة   لبلدان   0.549و

"  المستقبل   في  واألطباء  القابالت/الممرضات  بعدد  مقارنة  النسبة  هذه  زيادة  إلى  يؤدي  قد  البيئات  بعض  في  المجتمعية  الصحة  مجال  في  العاملين  دور  نطاق  وتوسيع  المهارات  من  تنوًعا  أكثر

 . بلد كل في  المحددة واالحتياجات الصحية للعمالة  الحالية األعداد على بناءً  النسبة تحديد يجب ثم، ومن(. 6  ص ،2016 العالمية الصحة  منظمة)

 األدنى الحد لتلبية والممرضات والقابالت األطباء فئات  في المطلوبين الصحيين العاملين من  اإلضافية األعداد بين الجمع خالل من الصحية التغطية في الفجوة إلى التوصل ذلك بعد يمكن

 .بلد كل في المحددة الثابتة النسبة لتلبية  األخرى  الكوادر في المطلوبين الصحيين العاملين من اإلضافية واألعداد

 الصحيون  العاملونالصحيون المطلوبون في فئة األطباء والقابالت والممرضات +  العاملونالفجوة في تغطية الرعاية الصحية =             

 ( 9)في الكوادر األخرى                                    المطلوبون

 

 الحاليون  العاملون  -من األطباء والقابالت والممرضات   x 4.45نسمة  ألفالصحيون المطلوبون في فئة األطباء والقابالت والممرضات =   العاملون

 ( 10) (           والممرضاتفئة األطباء والقابالت  في

 للبلد  المحددة الثابتة النسبة  xالصحيون المطلوبون في فئة األطباء والقابالت والممرضات  العاملونالصحيون المطلوبون في الكوادر األخرى =   العاملون
 

 ( 11)        األخرى  الكوادر فئة في الحاليون الصحيون العاملونالثابتة المحددة للبلد =  النسبة

 والممرضات  والقابالت  األطباء فئة في الحاليون الصحيون العاملون              

 مستوى   على  بناءً (  2018)  الدولية  العمل  منظمة  دراسة  من  المستمدة  أعاله  المذكورة  المحددة  النسب  استخدام  يمكن  للبلد،  المحددة  الثابتة  بالنسبة  الخاصة  البيانات  على  الحصول  يتيسر  لم  إذا

 . للبلد  الدخل

 الصحية  الرعاية في الفجوات لسد الالزمة التكاليف تقدير. 2.أ.5

 للعاملين  والرواتب   األجور   لمدفوعات  المخصصة  النفقات  وحصة  الصحة،  قطاع   على   العامة  النفقات  عن  بيانات  إلى   نحتاج  الصحية،  الرعاية  فجوة  لسد  الالزمة  التكلفة  احتساب   أجل   من

  توفر  كما  ، (الصحة  وزارة  وتحديدًا)  الوطنية  المصادر  من  البيانات  هذه  على  الحصول  ويمكن(.  7  الجدول )   المختلفة  الفئات   حسب   الصحيين  للعاملين  العام  القطاع   في  األجور  وُسلَّم  الصحيين

 
9  growth.htm-economic-drive-and-jobs-create-will-workforce-health-global-in-investments-new-commission-https://www.oecd.org/newsroom/un 

10 who/1952648-health-in-investing-of-importance-shows-19-https://www.aa.com.tr/en/africa/covid  

، وتدخين التبغ، (ضد  الخناق والكزار والسعال الديكي)لسابقة للوالدة، والقِّبالة الماهرة، واللقاح الثالثي حددت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي اثني عشر مؤشًرا رئيسيًا لصحة السكان تتمثل في تنظيم األسرة، وتغطية الرعاية ا  11

 .ج ارتفاع ضغط الدموالمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والعالج بمضادات فيروسات النسخ العكسي، وعالج السل، وجراحة إعتام عدسة العين، والسكري، وعال
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   20 الدوليةأداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل 

 دليل لالستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية

  في   الستخدامها والدولي  القطري  المستويين  على  للمقارنة القابلة  البيانات  بعض  إلى  باإلضافة  إقليمية  بيانات  أيًضا  12العالمية   الصحة بمنظمة  الخاصة  العالمي  الصحي  اإلنفاق  بيانات  قاعدة

 .الصحية الرعاية  خدمات تكاليف احتساب

 التي السنوية  والرواتب واألجور األدنى الحد لتلبية المطلوبين والممرضات  والقابالت  األطباء من  المزيد لتوظيف دفعها  يتعين التي السنوية والرواتب األجور مجموع   هي اإلجمالية  التكلفة

  المعادلة وفق  والرواتب األجور تكاليف إجمالي إلى سيُتوصلو. للبلد المحددة الثابتة النسبة تحدده الذي النحو على األخرى، الكوادر في اإلضافيين الصحيين العاملين لتوظيف دفعها يتعين

 : التالية

 تكاليف األجور والرواتب للعاملين الصحيين اإلضافيين =  إجمالي 

الراتب السنوي  xالصحيون المطلوبون في الكوادر األخرى  العاملون( + الفئةالراتب السنوي المستهدف  x الفئةالصحيون المطلوبون من فئة األطباء والقابالت والممرضات  العاملون)

 ( 12)        المتوسطالمستهدف 

  أو األعلى، الثانوي أو العالي التعليم في للعاملين األجور مستويات  بمتوسط البلد في البدء مستويات مقارنة على المختلفة الفئات   حسب صحي عامل  لكل المستهدف السنوي  الراتب سيعتمد

  البلدان  من  بلدًا  45  في  الصحية  الرعاية  تغطية  لفجوة  تقديرها  فيKim  (2019  )و  Ilkkaracan  دراسة  أظهرت  وقد.  أعاله  الموضح  النحو  على  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  بنصيب

  األجور   مستويات  متوسط  مع  المساواة  قدم  على  معقولة مستويات  عند  بالفعل  كان  الصحيين  العاملين  أجور  متوسط  أن  الدخل  المتوسطة  البلدان  من  العليا  الشريحة  وبلدان  المرتفع  الدخل  ذات

 . مستهدفة كمستويات الحالية األجور مستويات  استخدمت وبالتالي ، (28  ص) العالي التعليم  أصحاب للعاملين

  خالل  من التعليم،  قطاع   في  ُطبق   ما   غرار  على   النفقات  هذه  تحديد  ويمكن .  صحي  عامل  لكل  العامة  النفقات   أساس   على  تحديدها  يمكن   التي  العامة  النفقات   احتساب   إلى  نحتاج  األخير،  وفي

 .الصحيين للعاملين  والرواتب األجور  لدفع المخصصة العامة  والنفقات الصحة على العامة النفقات  إجمالي بين الفرق ناتج بيان

 النفقات العامة =  إجمالي 

 ( 13) عدد العمال الصحيين الحاليين                 x العامة الحالية  النفقات

 الصحيين للعاملين اإلجمالي العدد

 ( = الرواتب/ باألجور المتعلقة  غير الصحية النفقات العامة الحالية ) النفقات

 الصحيين للعاملين المدفوعة  الحالية الرواتب/ األجور  -النفقات الصحية الحالية  إجمالي 

 : المكونين هذين مجموع التكاليف  إجمالي سيكون
 

 الالزمة لسد الفجوات في تغطية الرعاية الصحية =   التكاليف

 ( 14) إجمالي تكاليف األجور والرواتب للعاملين الصحيين اإلضافيين                             

 اإلضافيين  الصحيين للعاملين العامة  النفقات إجمالي + 

 
12 http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en  
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   21 الدوليةأداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل 

 دليل لالستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية

 الصحية الرعاية قطاع في لسدها الالزمة والتكاليف الرعاية تغطية فجوات لتقييم المطلوبة البيانات - 7 الجدول 

 المصدر  حسب  مصنفة البيانات 

 السكان   إحصاءات لإلحصاء، الوطنية الوكالة  األشخاص  عدد

 الصحة قطاع في العمالة بيانات

 ( الممرضات/القابالت/األطباء) األساسية الكوادر  حسب

  بخالف الصحيون العاملون) األخرى  والكوادر

 ( الممرضات/القابالت /األطباء

 الصحة وزارة 

  الصحة بمنظمة الخاصة العالمي الصحي اإلنفاق بيانات قاعدة

 العالمية 

 الصحيين العاملين نقابات

 البحثية والتقارير الميدانية االستقصائية الدراسات 

 ورواتبهم  الصحيين العاملين أجور

   العالي التعليم أصحاب العمال رواتب/أجور  متوسط

 الوطنية الحسابات إحصاءات   اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

 الصحة على اإلنفاق
  المتعلقة غير النفقات مقابل الموظفين  رواتب/ أجور نفقات حسب

 الرواتب /باألجور

 الصحة وزارة  ميزانية

  الصحة بمنظمة الخاصة العالمي الصحي اإلنفاق بيانات قاعدة

 العالمية 

 األمد  طويلة الرعاية. ب.5

 واالستحمام  األكل  مثل  األساسية،  اليومية  الحياة  أنشطة  في  بالمساعدة  ابتداءً   الخدمات،  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  اإلعاقة  ذوي  أو  السن  لكبار  التأهيلية  أو  األمد  طويلة  الرعاية  تتطلب

  الطبيب   وزيارات  الصحية  والمراقبة  األدوية  إعطاء  تشمل  التي  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  توفير  في  المتمثل  الدعم  إلى  وصواًل   خارجه،  أو  المنزل  داخل  والتنقل  المالبس  وارتداء

  والطهي   التسوق  مثل  المباشرة  غير  الثانوية  الرعاية  بخدمات  هذه  المباشرة  الرعاية  أنشطة  دعم   يستلزم  األمد  طويلة  للرعاية  نطاقًا  أوسع  تعريف  وهناك.  الجروح  وتضميد  اآلالم  ومعالجة

 (. 33  ص ، Kim 2019و Ilkkaracan) الضرورية  المنزلية األعمال من وغيرها والتنظيف

  إلى   باإلضافة  المنازل،   في  أو(  النهارية  المراكز  أو  المنزلية  الرعاية  دور)  المؤسسات  في  المتخصصة  الرعاية  خدمات   مثل  مختلفة  تنظيمية  بيئات  في   هذه  األمد  طويلة  الرعاية  خدمات  تتوفر

 Gardiner  ؛2012  وآخرون  Lipszyc)  واألصدقاء  األسرة   قبل  من  المقدمة  األجر  مدفوعة  غير  الرعاية  وخدمات  المنزليون،  العمال  بها  يضطلع  التي  األجر  مدفوعة  الرعاية  خدمات

 الرعاية خدمات  تغطية فجوات لتقييم مرجعية نقطة - منزلية أو مؤسسية بيئة خالل من سواءً  - الرسمية المتخصصة الرعاية توفير يمثل أدناه، الواردة المناقشة وفي(. Hussein 2015و

  استخدام  ويمكن  األمد،  طويلة  الرعاية  إلى  بحاجة  معالون  لديها  التي  لألسر  نقدية  إعانات  أيًضا  تقدم  التي  البلدان  من  العديد  هناك  بأن  العلم  ويُرجى.  لسدها  الالزمة  التكاليف  وتقدير  األمد  طويلة

 الرعاية  توفير   على  يعكفون  الذين  واألصدقاء  األسرة  تقدمها  التي  الخدمات  عن  التعويض  أشكال  من   كشكل  تعمل  أو  المنزليين  العمال  قبل  من  المقدمة  الرعاية  تكاليف  لدفع  اإلعانات  هذه

 .نقدية تحويالت أي   على األمد طويلة الرعاية تغطية فجوات تقييم ينطوي وال. األسرة  ألفراد  األمد طويلة

 األمد  طويلة الرعاية خدمات قطاع في الرعاية تغطية فجوات. 1.ب.5

 الذين  األشخاص)  فوق   فما  عاًما  65  العمر   من  يبلغون  الذين  األشخاص  وهما  األشخاص،  من  محتملتين  مرجعيتين  مجموعتين  إلى  األمد  طويلة  الرعاية  خدمات  تغطية  نطاق  تحديد  عند  يُستند

ف  ،"المعالين"  األشخاص  أو(  عاًما  65  أعمارهم  تتجاوز   ص  ،2012  وآخرون  Lipszyc" )الصحية  المشكالت  بسبب  األنشطة  أداء  تكبل  التي  القيود"  بأنها  الصدد  هذا  في  اإلعالة  وتُعر 

  لفئة   بالنسبة  البلدان معظم في  المائة  في  3و  1  بين  المعالين  األشخاص  نسبة  تتراوح  األوروبي،  االتحاد  دول  في  المثال،  سبيل على.  العمرية  الفئة حسب  المعالين  السكان  نسبة  دادوتز(.  24

  وبين   عاًما،  69و  65  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  السكان  لفئة  بالنسبة  مستوياتها  أعلى  في  المائة  في  24.1و  مستوياتها  أدنى  في  المائة  في  6.5  وبين  عاًما،  30  عن  أعمارهم  تقل  الذين  السكان

  حول   بانتظام  المستوفاة  البيانات  على  الحصول  لتيسر  ونظًرا(.  71  ص  ،2012  وآخرون  Lipszyc)  عاًما  85  على  أعمارهم  تزيد  الذين  السكان  لفئة  بالنسبة  المائة  في  63و  المائة  في  20.3

  طويلة   الرعاية تغطية  نطاق  تحديد  عند  مرجعية  كمجموعة  شيوًعا  أكثر   بشكل   األولى   الفئة   تُستخدم  13باإلعالة،   المتعلقة البيانات عكس  على  عاًما  65 على  أعمارهم  تزيد  الذين  السكان   حجم

 .  األمد

.  التعليم   قطاع  في  المبكرة   الطفولة  مرحلة في  والتربية  الرعاية خدمات  شأن  ذلك   شأن  التغطية، معدالت  حيث   من األمد  طويلة  الرعاية  بشأن  دوليًا  عليها   متفق  محددة سياسة  أهداف   توجد  ال

 الرعاية   خدمات  في  المتبع  للنهج  مشابًها  نهًجا(  2018)  الدولية  العمل   ومنظمة  Kim (2019)و  Ilkkaracan  دراستا  تتبنى  األمد،  طويلة  الرعاية  لتغطية  مستهدف  معدل  بتحديد  يتعلق  وفيما

 Scheil -Adlung  أجراها  األمد  طويلة  الرعاية  حول  شاملة  دراسة  وفق  العالي  األداء  معالم  وتُحدد.  مرجعية  كنقطة  األداء  عالية  البلدان  تخذانتو  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية

  بلدان   تسعة  وهناك.  نقدية  إعانات  أو  خدمات   صورة  في  إما  األمد  طويلة  الرعاية  على  للحصول  التامة  القانونية  باألهلية  يتعلق  فيما  التشريعات   حيث   من  البلدان  فيها  تُصنف  حيث   (2015)

 واليابان،  وأيسلندا،   وألمانيا،  والدنمارك،  التشيك،  وجمهورية  بلجيكا،)  الشاملة   التغطية  في  األحقية  بشأن  التشريعات  هذه  مثل  تتبني  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة   في

  65  على  أعمارهم  تزيد  الذين  للسكان  األمد  طويلة  الرعاية  تغطية  معدل يتراوح  التسعة، البلدان  هذه وفي(.  15  ص   ،Scheil-Adlung  2015  والسويد؛  الجنوبية،  وكوريا  ولوكسمبورغ،

  ويبلغ (.  58  ص   ،Kim  2019و  Ilkkaracan)  مستوياتها أعلى في(  الدنمارك)  % 15.5و(  اليابان) % 15.1  إلى   مستوياتها  أدنى في(  بلجيكا) % 8.8و(  الجنوبية كوريا)  % 6.9  من  عاًما

 14. األمد  طويلة  الرعاية  تغطية  لمعدل  المستهدف  األدنى  الحد  بمثابة النسبة  هذه  تكون  وقد  المائة،  في  12.4  التسعة  البلدان  لجميع  األمد  طويلة  الرعاية  تغطية  لمعدل  للسكان  المرجح  المتوسط

 اإلضافي   العدد  حيث  من  األمد  طويلة  الرعاية  تغطية  في  الفجوة  قياس  ويمكن.  لسدها  الالزمة  والتكاليف  األمد  طويلة  الرعاية  تغطية  فجوات  لتقييم  الالزمة  للبيانات  ملخًصا  8  الجدول  يعرض

  أعمارهم   تزيد  الذين  السكان  بين  الفرق  ناتج  بيان  خالل  من  ذلك  إلى  التوصل  ويمكن  ،(المائة  في  12.4  المثال،  سبيل  على)  المستهدف  التغطية  معدل  لتلبية  تغطيتهم  المراد  الرعاية  لمتلقي

 
 .رية عن الدخل والظروف المعيشيةبيانات اإلعالة في بلدان االتحاد األوروبي ومعظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي تجري دراسة استقصائية دوتتوفر   13
صول على خدمات الرعاية طويلة األمد أو تعميمها بالنسبة ألي شخص بحاجة للحصول على الرعاية طويلة األمد من فئة  في المائة من معدل تغطية الرعاية طويلة األمد بحق الجميع في الح 12يرتبط هدف السياسة هذا البالغ نحو   14

وبافتراض وجود نسب مماثلة من السكان . الرعاية طويلة األمدواستُنبطت هذه النسبة على أساس معدالت تغطية الرعاية طويلة األمد في البلدان التي يكفل فيها القانون حق الحصول على . عاًما 65السكان الذين تزيد أعمارهم على 

 .صغيًرا نسبيًاعاًما  65السكان الذين تزيد أعمارهم على عدد في المائة إذا كان  12عاًما بحاجة إلى الرعاية طويلة األمد عبر مختلف البلدان، نتوقع أن تُعدل نسبة التغطية الشاملة بشكل طبيعي إلى نحو  65الذين تزيد أعمارهم على 
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  هم   بالفعل  الخدمات  تغطيهم  الذين  وهؤالء.  بالفعل  الخدمات  وتغطيهم  عاًما  65  على  أعمارهم  تزيد  الذين  للسكان  الحالي  والعدد  المستهدف  التغطية  معدل  لتلبية  تغطيتهم  ويتعين  عاًما  65  على

  15. المنزلية المتخصصة  الخدمات من أو( نهارية رعاية أو سكنية) مراكز  صورة في تكون التي المؤسسية البيئات توفرها التي  الخدمات من المستفيدون

 ( = األمد طويلة الرعاية من اإلضافيون المستفيدونتغطية الرعاية طويلة األمد ) فجوة

 ( 15%((               )12.4التغطية المستهدف للسياسة )  معدل×  عاًما 65الذين تزيد أعمارهم على  السكان)                           

 ( عاًما 65الحاليون من خدمات الرعاية طويلة األمد من السكان الذين تزيد أعمارهم على  المستفيدون) -

 اإلضافيين   األمد   طويلة  الرعاية  متلقي   إلى   الخدمات  لتقديم  المطلوبين  اإلضافيين  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي   عدد  نسبة  حاصل  خالل  من  أيًضا  األمد  طويلة  الرعاية  تغطية  في  الفجوة  عن  رعبَّيُ 

  واحدًا   مرجعيًا  هدفًاScheil-Adlung  (2015  )  دراسة  حددت  الشأن،  هذا  وفي.  متلقيها  إلى  األمد  طويلة  الرعاية  لعاملي  مستهدفة  نسبة  على  الحصول  إلى  نحتاج  ولذا،.  تغطيتهم  المراد

  اً بلد  18 في عاًما 65 على أعمارهم تزيد شخص  100 لكل( الكامل الدوام مكافئ أساس على)  النظاميين األمد طويلة الرعاية لعاملي بالنسبة للسكان المرجحة المتوسطة القيم إلى باالستناد

  األمد   طويلة  الرعاية  خدمات  تقدم  التي  البلدان  هذه  إلى  ويُنظر.  وأوروبا  الهادئ  والمحيط  وآسيا  األمريكتين  في  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون منظمة  بلدان  من  األداء  عالي  اً محدد

 من  كامل  دوام  مكافئ  4.2  بواقع  العتبة  تحددت  البلدان،  هذه  متوسط  على  وبناءً .  األمد  طويلة  الرعاية  خدمات  من  مقبواًل   أدنى  حدًا  توفر  أنها  على  األنظمة  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من

  لمتلقي   بالنسبة  وأما  العمل؛  ساعات   خالل  من  كامل   بدوام  الرعاية  لعامل   الحاجة  وتتحدد.  فوق  فما  عاًما  65  على  أعمارهم   تزيد  شخص   100  لكل   النظاميين  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي

 . المستهدف االتصال وقت وبعض االتصال ساعات عدد على يعتمد فاألمر الخدمة، 

  لكل   عامل 4.2  معدل  أن إلىScheil-Adlung   (2015 )  دراسة  أشارت  ُمرضيًا،  باعتباره  الخدمات  توافر  تصنف  ال  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون منظمة  بلدان  أن إلى  بالنظر

 في   النرويج  في  عامالً   17 إلى(  البلدان من  للعديد)  عامل  0 من  الموظفين نسب  وتتراوح(.  11  ص ،Scheil-Adlung  2015)  أدنى  حدًا   يمثل  عاًما  65  على   أعمارهم  تزيد  شخص   100

 .مستوياتها أعلى

 ( =كامل بدوام اإلضافيين األمد طويلة الرعاية  عاملوتغطية الرعاية طويلة األمد ) فجوة

 ( 16((             )4.2)  عاًما 65المستهدفة لعاملي الرعاية طويلة األمد إلى األشخاص الذين تزيد أعمارهم على  النسبة) x( عاًما 65تزيد أعمارهم على  شخص 100)

 (الحاليين األمد طويلة الرعاية عاملو)   -

  عاملي   من 4.2و  األمد  طويلة  الرعاية  من  محتملين  كمستفيدين  عاًما  65  على  أعمارهم  تزيد  الذين  السكان  من  % 12.4  نسبة  وهما  أعاله،  نوقشا  اللذين  السياسة  هدفي  بين  الجمع   أن  ياُلحظ

 السكان   عدد  كان  إذا  وباختصار،.  3:1  تقارب  المستفيدين  إلى  األمد  طويلة  الرعاية  مجال  في  للعاملين  نسبة  عنه  ينتج  عاًما  65  على  أعمارهم  تزيد   شخص  100  لكل  األمد  طويلة  الرعاية

 طويلة   الرعاية  عاملي  وبين  الناتج  بين  الفرق  حاصل  وبيان  3  على  المعالين  السكان  قسمة  خالل  من  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي  من  المطلوب  العدد  تقييم  أيًضا  الممكن  فمن  معروفًا،  المعالين

 .الحاليين  األمد

 األمد  طويلة الرعاية في الفجوات لسد الالزمة التكاليف تقدير. 2.ب.5

 الرعاية   بخدمات  تغطيتهم  ويتعين  عاًما  65  على  أعمارهم  تزيد  الذين  لألشخاص  اإلضافي  العدد  وهما  مقياسين،  خالل   من  األمد  طويلة  الرعاية  في  الفجوات  لسد  الالزمة  التكاليف  تقدير  يمكن

 اإلضافيين   األمد  طويلة  الرعاية  عاملي  عدد  أو  مستفيد،  لكل ( المعدلة)  المطلوبة  والنفقات (  األمد  طويلة  الرعاية  خدمات  من  اإلضافيون  المستفيدون)   التغطية  فجوة  سد  أجل   من األمد  طويلة

 تغطية  فجوة  تكلفة   تحديد  يمكن  األول،   المقياس  وباستخدام.  عامة  نفقات  أي  إلى  باإلضافة  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي   من  عامل  لكل   المستهدف  السنوي  والراتب  التغطية  فجوة  لسد  المطلوبين

 : التالي النحو على األمد طويلة الرعاية

 الالزمة لسد فجوة تغطية الرعاية طويلة األمد =   التكاليف

 ( 17(       )األمد اإلضافيون من خدمات الرعاية طويلة  المستفيدون)  x( األمد طويلة الرعاية خدمات  من مستفيد  لكل  المعدلة التكلفة)                

 يكون بحيث

 =  األمدالمعدلة لكل مستفيد من خدمات الرعاية طويلة  التكلفة

 ( 18(                       ) األجور تعديلإجمالي النفقات العامة )+                                    

 األمد طويلة الرعاية  خدمات من الحاليين المستفيدين عدد

  في  األمد طويلة الرعاية عاملي فيهم بمن للغاية، منخفضة أجور  على المتوسط في يحصلون الذين األمد  طويلة الرعاية  لعاملي المحسنة المستهدفة  الرواتب  عكس إلى األجور تعديل يهدف

 في  لألجور  األدنى  الحد  فوق  المائة  في  14و  المتحدة،  الواليات  في  األجور  متوسط  من  المائة  في  50  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي  رواتب  تمثل  المثال،  سبيل  على.  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان

  ، 2012  األوروبية  المفوضية)  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في  الوطني  الصعيد  على  األجور  متوسط  من  المائة  في  75و  المائة  في  50  بين  وما  المتحدة،  المملكة

  يعادل ما ويتقاضون أفضل  أجور  على المهرة األمد  طويلة الرعاية عاملو ويحصل(. 22- 21 ص  ، Scheil-Adlung  2015 ،378 رقم الخاص يوروباروميتر تقرير  النشطة،   الشيخوخة

 التالي  النحو على األمد طويلة الرعاية  تغطية فجوة لسد  الالزمة التكاليف ستُقدر المطلوبين، اإلضافيين األمد طويلة الرعاية عاملي عدد على وبناءً  . األجور متوسط نحو

 ( 19التكاليف الالزمة لسد فجوة تغطية الرعاية طويلة األمد=                                                       )                                          

 يلة األمد بدوام كاملالراتب السنوي المستهدف لعامل الرعاية طو  x كامل  بدوام األمد طويلة الرعاية  عاملي من المطلوب  اإلضافي العدد

 ( عامة؟ تكاليف أي+ )

  األجور   فجوةKim  (2019  )و  Ilkkaracan  ويستخدم. الوطني  الصعيد  على  األجور  متوسط  إلى   بالرجوع   كامل  بدوام  األمد  طويلة  الرعاية  لعامل المستهدف  السنوي الراتب  تحديد  يمكن

 تحديد  ويمكن.  النصف  بمقدار   الفجوة  تقليل   خالل   من  بالزيادة  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي   أجور   على   تعديالت  ويدخلون  مرجعي  كأساس  والممرضات  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي  بين

 الوصف  نفس  لديهم  نالذي  العمال  أجور  متوسط  أو  القانون  بموجب  المقررة  األجور  حسب  وتعديلها  األمد  طويلة  الرعاية  عاملي  أجور  مقارنة  خالل  من  بالبلد  الخاصة  األجور  مستهدفات

 . المهارات مجموعة  أو الوظيفي

 
ويحدد النهج المعتمد من قبل أداة السياسة هذه تغطية الرعاية من خالل  . في حالة العجز ثمة جدل بشأن ما إذا كان ينبغي أن يندرج ضمن الفئات المغطاة بالفعل بخدمات الرعاية طويلة األمد األشخاص الذين يتلقون إعانات نقدية  15

 .يتعين تغطيتهمالذين اًء على ذلك، يمكن اعتبار متلقي اإلعانات النقدية هدفًا محتمالً لإلدراج ضمن األشخاص وبن. الحصول على الخدمات الرسمية
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  العامة   النفقات  تكون  الحاالت  أغلب  وفي  األمد  طويلة  الرعاية  تكاليف  من  كبيرة  حصة  تشكل  األجور  مدفوعات  أن  إلى  ذلك  ويرجع .  استفهام  بعالمة  مرفقة  العامة  النفقات(  20)   المعادلة  تشمل

  مراكز   مثل)  المؤسسية  البيئات  في  الخدمات  نطاق  في  التوسع  حالة  في  االعتبار  بعين  العامة  النفقات  تُؤخذ  أن  يجب  ذلك،  ورغم.  المنزلية  الرسمية  الخدمات  حالة  في  سيما  ال  منخفضة،

  لم   وإذا.  البيانات  توفرت  حيثما  فيها  األجور  مدفوعات  وحصة  العامة  النفقات  أساس  على  األمد  طويلة  بالرعاية  عامل  أو  مستفيد  لكل  العامة  النفقات  إلى  التوصل  وباإلمكان  (.النهارية  الرعاية

 (. 8 الجدول) للبيانات مصدر  بمثابة الميدانية االستقصائية الدراسات  أو المؤسسية الحسابات تكون فقد البيانات، تتوفر

 لسدها  الالزمة والتكاليف األمد طويلة الرعاية تغطية فجوات لتقييم المطلوبة البيانات. 8 الجدول 

 المصدر  حسب  مصنفة  البيانات 

 السكان  إحصاءات لإلحصاء، الوطنية الوكالة  عاًما  65  على  أعمارهم تزيد الذين األشخاص

  التحويالت مقابل الخدمات على الحصول  خالل  من  المستفيدون األمد  طويلة   الرعاية من المستفيدين من الحالي العدد

 النقدية 

 الصحة  وزارة 

 األسرة /االجتماعية السياسات وزارة 

  العالمية الصحة منظمة   مثل الدولية  الصحة  إحصاءات بيانات قواعد

 االقتصادي  الميدان  في والتنمية التعاون ومنظمة

 األمد  طويلة  الرعاية في  العاملين نقابات

 البحثية  والتقارير الميدانية االستقصائية الدراسات

  األمد  طويلة  الرعاية في العاملون

  األمد  طويلة   الرعاية نفقات

 التعليم  مستوى حسب العمل  سوق  في الرواتب/األجور  متوسط

  العاملون  الرعاية، عمال  المنزليون،  العمال) المهنة حسب

 ( الممرضات/الصحيون

 المعيشية  لألسر العاملة  للقوى االستقصائية الدراسات

 العمل  وزارة   القانون بموجب المقررة األجور

 6 . االقتصادية  العوائد تقييم 

  من   المعادلة  للمخصصات  االقتصادية  العوائد  تقييم  إلى  لالنتقال  استعداد  على  نكون  الفجوات،   هذه  لسد  المطلوبة  العامة   النفقات   حجم  وتقدير  الرعاية  خدمات  في  التغطية  فجوات  تحديد  بعد

  وعلى (.  3  الشكل  في  ملخصها   يرد)  الثاني  القسم  في  ثمارها،   الرعاية  اقتصاد  في   االستثمارات   تؤتي  خاللها  من  التي  والطلب،   العرض  قنوات  مختلف  مناقشة   وجرت .  العامة  الميزانيات

  القسم   في  توضيحه  سبق  كما  الرعاية،  في   االستثمار  لعوائد  شامل  تقييم  إلجراء   األهمية  من  القدر  نفس   لهما  المدى   طوية  العرض  ونتائج  المدى  قصيرة  الطلب   نتائج  من  كال   أن  من  الرغم

 . بالطلب المرتبطة المدى قصيرة النتائج على  خاص بشكل  هذه السياسة  أداة  تركز الثاني،

 قطاعات  من  كل  في  العمالة  على  الطلب  في  الرعاية  خدمات  نطاق  توسيع  بغرض  اإلنفاق  زيادة  تؤثر:  الطلب  آلية  ينشط  الرعاية  في  االستثمار  أن  كيف  على  التأكيد  نعيد  أن  لنا  واسمحوا

  على  تنطوي  أنها  كما   الطلب،   على  المبني  والنمو  الكلي  الطلب  وتحفز  للعمالة،   جديدة  دخل  سبل  الجديدة  العمل   فرص  وتوفر.  العمل  فرص  من  وتزيد  الصلة   ذات  األخرى  والقطاعات  الرعاية

  المدفوع  العمل   وقت  على   واحد  آن  في  والخدمات   الوظائف  إتاحة  تأثير  ومدى  العمل،   فرص  من  الجدد  المستفيدين  على  اعتمادًا  األسرة  ودخل  االجتماعي  النوع  حسب   مهمة  توزيعية  نتائج

 إلى  الثاني  القسم  في  استعراضها  تم  التي  الرعاية  في  االستثمار   حول  التطبيقية  الدراسات  وتستند.  الفقر   خط   تحت   تقع  التي  لألسر  التراكمية  النتائج  عن  فضاًل   األجر،   المدفوع  وغير  األجر 

 .الرعاية في لالستثمار االقتصادية للعوائد  كمقاييس  هذه المدى قصيرة الطلب نتائج

  ذات  السياسة أهداف  بين من  المبنية على النوع االجتماعي  المساواةتحقيق  و الفقر   من والحد  العمل   فرص توليد أن  إلى األول  المقام في  المدى قصيرة الطلب  نتائج سلسلة  على  التركيز يعود

 السياسات صناع تدفع االنتخابية  الدورات أن  ذلك إلى أضف سنويًا، اتخاذها  يجري التي العامة الميزانية من التخصيص لقرارات أدق نقدي تقييم إجراء  خاللها من يمكن أنها  كما األولوية،

  واألزمة   الحالية  19-كوفيد  جائحة  تداعيات  ظل  في  إلحاًحا  أكثر  بالطلب   المرتبطة   المدى  قصيرة  اآلثار  على  التركيز   بات   ذلك،   على  عالوة.  المدى  قصيرة  العوائد   على   أكبر  بشكل   التركيز   إلى 

  االقتصادي  النمو مسيرة إلى العودة أجل من للحوافز برامج إطالق العالم أنحاء جميع في الحكومات تتخذها التي  المشتركة السياساتية اإلجراءات أحد شملت وقد.  عنها الناجمة االقتصادية

  ، (والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت)   العمل  وأماكن  الضعيفة  القطاعات  لدعم  القصير  المدى  على  الالزمة  الوقائية  التدابير  وضع  اإلجراءات  هذه  تستلزم  الحاالت،  من  العديد  وفي  .العمالة   وحماية

  نطاق  توسيع وهو الحوافز،  على لإلنفاق  آخر مهم هدف على التأكيد إلى  هذه السياسة أداة وتهدف هذا . المنخفض الدخل ذات  األسر   أو الخاص  لحسابهم العاملين أو  العمل، عن العاطلين أو

الذي يأخذ اعتبارات النوع   والمنصف  والمستدام  الشامل والنمو  الفقر،  من والحد  العمالة،  مداخيل  وزيادة   جديدة، عمل  فرص  شكل  في  فورية  عوائد  تحقيق   على  تبعث  التي  الرعاية  خدمات

 االجتماعي في عين االعتبار.

 : بالطلب المرتبطة المدى قصيرة االقتصادية العوائد من يلي ما لتقييم  مناقشة القسم  هذا من المتبقي  الجزء يعرض

 ( والمهنة القطاع  حسب) العمل  فرص توليد •

o الرعاية   خدمات  قطاعات في المباشرة النتائج 

o المستحثة  واآلثار الخلفية  الروابط خالل من المتأتية الصلة  ذات القطاعات في مباشرةال غير النتائج 

o الفقر  من  والحد العمل فرص لتوليد التوزيعية اآلثار 

o عامل   العمل،  عن  عاطل)  العمل  سوق   وحالة  الفقر  وحالة  األسرة  ودخل  العمرية  والفئة  والتعليم  االجتماعي  النوع  حسب  للعمالة  الجديدين  والدخل  العمل  فرص  توزيع  

 (إلخ طالب،   منزلي،

o المدفوع  العمل  في  الجنسين  بين  والفجوات  االجتماعي،  النوع  أساس   على  الوظيفي  والتفريق   الجنسين،  بين  األجور  في  والفجوة  الجنسين،  بين  العمل  فرص  في  الفجوة  

 األجر   المدفوع  غير والعمل األجر 

o والدخل الوقت  وفقر الوقت،  وفقر الدخل، فقر 

 (العام والدين التجاري،  والميزان الموازنة وعجز اإلنتاجية،) الكلي  االقتصاد صعيد على المحققة النتائج من وغيرها االقتصادي بالنمو المتعلقة النتائج •

 ( القصير المدى على الذاتي التمويل نيةإمكا) الضريبية باإليرادات المرتبطة  العوائد •
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  جانب  إلى  استخدامها،   سيتم  التي  والمنهجية  تقييمها،  سيجري  التي  العوائد  أنواع   بين  المطابقة  أوجه  9  الجدول  ويعرض.  مختلفة  وبيانات  منهجيات  للعوائد  المختلفة   األنواع  تقييمات   تتطلب

 سبيل  على.  االقتصادية  العوائد  أنواع  شتى  لتقييم  استخدامها  يمكن  التي  المختلفة  واألدوات  المنهجية  المسائل  بعض  التفصيل  من  بمزيد  القسم  هذا  في  المناقشة  وتتناول.  المطلوبة  البيانات

  المحتملة   بالتغيرات   التنبؤ  لغرض  الكلية  النمذجة  منهجية  تطبيق  يُفضل  حين  في  المتولدة،  العمل  فرص  حجم  لتقدير  المناسبة  المنهجيات   إحدى   الثابت  والمخرجات   المدخالت  تحليل  يعد  المثال،

 . والمخرجات المدخالت  تحليل في االعتبار في تؤخذ ال والتي التجاري، الميزان  أو العام الدين أو االقتصادي النمو مثل  الكلي االقتصاد متغيرات في

 العمل  فرص توليد. أ.6

 في  والتربية  الرعاية  خدمات  في  الجديدة  الوظائف  المثال،  سبيل  على)  فيها  المستثمر   الرعاية  خدمات  بقطاعات  المرتبطة  األنشطة  في  مباشرة  عمل  فرص  العام  االستثمار  عن  مخضتسي

  من  أخرى   قطاعات في عمل  فرص العام  االستثمار عن سيتولد آخر، جانب  ومن. المباشرة العمل  فرص توليد آثار  يُسمى ما وهذا  ،(األمد طويلة  الرعاية  خدمات أو  المبكرة  الطفولة مرحلة

  الطلب  زيادة  إلى المطاف نهاية في يؤدي األمر  ذلك فإن الخاص، إنتاجه  على االقتصاد قطاعات أحد  في الطلب   يشتد وحينما. القطاعات  من وغيرها الرعاية قطاعات بين المعامالت  خالل

  الخام   المواد)  الضرورية  الوسيطة  المدخالت توفر  التي  الصناعات  في   األخرى القطاعات  على  مضاعفة آثار  هناك أخرى، بعبارة.  األخرى   القطاعات  من   العديد  من  والخدمات   السلع   على

 .القطاعات بين فيما الخلفية الروابط خالل من  المباشرة غير العمل فرص توليد آثار يُسمى  ما وهذا الرعاية، لقطاع(  والخدمات

  مختلف   في  إضافية  عمل  فرص  عنه  يتولد  األسرة  إنفاق  في  التغيير  وهذا.  الجدد  الموظفين  دخل  ارتفاع   بفضل  األسرة  إنفاق  زيادة  خالل  من  تتحقق  العمل  فرص  لتوليد  أخرى  آثار  ثمة

 . المستحثة  العمل فرص توليد بآثار يسمى ما وهذا  الجديد،  االستهالك  جراء من القطاعات

 : والمستحثة المباشرة وغير المباشرة العمل فرص مكونات تقدير العمل  فرص حصيلة إجمالي تقييم يستلزم

 T.E = .D.E + .I.D.E + .I.E .  (20 ) 

T.E  = . (الجديدة الوظائف عدد) المتولدة العمل فرص إجمالي 

D.E . =في العاملين مستوى  على سواء الرعاية، خدمات  نطاق توسيع على اإلنفاق لزيادة مباشرة كنتيجة تولدت التي الرعاية قطاعات في الجديدة الوظائف)  المباشرة العمل فرص 

 (الرعاية قطاع في الرعاية مجال غير في العاملين أو الرعاية مجال

I.D.E = .( الخلفية  الروابط بفعل  تولدت التي األخرى  القطاعات في الجديدة الوظائف) المباشرة   غير العمل  فرص 

I.E = .16(حديثًا المعينين  للعمالة الجديدة المداخيل بفضل األسرة إنفاق زيادة نتيجة تولدت التي األخرى القطاعات أو الرعاية  قطاع في الجديدة العمل فرص) المستحثة  العمل  فرص 

  لكبار   الرعاية مجال  في  والعاملين  والممرضات  واألطباء  المعلمين  ومساعدي  المعلمين  مثل)  الرعاية  مجال   في  العاملين  من كالً   الرعاية  قطاعات  في  المتولدة  المباشرة العمل  فرص  تشمل

  المستهدفة   النسب   تُحدد  الرعاية،  مجال  في  للعاملين  وبالنسبة.  الرعاية  بقطاعات  الموظفين(  واألمن  النظافة  وعمال  كاإلداريين  الدعم  ي موظف  مثل)  الرعاية  مجال  غير  في  والعاملين(  السن

  مجال   في  معلم  لكل   األطفال   لعدد  األقصى  الحد  يُحدد  ما  عادة  المثال،  سبيل  على.  الدولية  المعايير  مع  يتماشى   بما  أو  الصلة  ذات   التشريعات  تنص  ما   وفق  المستفيدين  إلى  الخدمات   لمقدمي 

( األدنى)  العدد  تحديد  العالمية  الصحة  منظمة  تتولى  أو  المبكرة،   الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  بشأن  الوطنية  التشريعات   عليه  تنص  ما  وفق  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية

 المتولدة  الجديدة  العمل  فرص  حساب  فيمكن  الرعاية،  مجال  غير  في  للعاملين  بالنسبة  أما.  الخامس   القسم  في  نوقش  ما  نحو  على  األشخاص،  من  مجموعة  لكل  الصحيين  العاملين  من  المطلوب

(  39 ص ، Kaya )2015و Kimو Ilkkaracan في المناقشة  انظر.  البلد في الرعاية قطاعات في الرعاية مجال غير في العاملين إلى الرعاية  مجال في للعاملين السائدة النسب باستخدام

  غير   في  والعاملين(  المعلمين  ومساعدي  المعلمين)  الرعاية  مجال  في  بالعاملين  يتعلق  فيما  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  قطاع  في  المباشرة   العمل  فرص  إجمالي  لحساب  كمثال

 . المبكرة  الطفولة مرحلة  في والتربية الرعاية بقطاع الموظفين الرعاية مجال

.  الثالث  القسم  في  مناقشته  جرت  ما  نحو  على  لسدها  الالزمة   التكاليف  وتقدير  الرعاية  تغطية  فجوات  تقييم  إليها  استند  التي  المعلومات  خالل  من   المباشرة  العمل  فرص  حجم  إلى  يُتوصل

  من   للمستفيدين  المستهدفة  النسبة  على  العدد  هذا  قسمة  ويتم  بالخدمات،  تغطيتهم  ينبغي  الذين  الخدمة  من  المستفيدين  من  اإلضافي  العدد(  1)  المعادلة  في  الرعاية  تغطية  في  الفجوة  ظهرتُ و

 :الرعاية تغطية في الفجوة لسد اإلضافيين الخدمات مقدمي من الالزم العدد لتحديد( 2)  المعادلة في الخدمات مقدمي إلى الخدمات

                الخدمات  مقدمي إلى الخدمات  من للمستفيدين  المستهدفة النسبة/الرعاية تغطية في الفجوةالالزم من مقدمي الخدمات اإلضافيين لسد الفجوة في تغطية الرعاية =  العدد

(21 ) 
 

  مقدمي   إلى  الخدمات  من  للمستفيدين  المستهدفة  النسبة  لتحقيق  اإلضافيين  الخدمات  مقدمي   من  الالزم  العدد  حيث  من(  2)   المعادلة  في  الرعاية  تغطية  جودة  في  الفجوة  قياس  بالفعل  جرى

 : االثنين مجموع هو المتولدة المباشرة العمل  فرص خالل من الرعاية مجال في للعاملين اإلجمالي العدد فإن ثم، ومن. الخدمات

 ( 22)في جودة تغطية الرعاية                    الفجوةالالزم من مقدمي الخدمات اإلضافيين لسد الفجوة في تغطية الرعاية +  العدد

  عن   عبارة  هو  والمخرجات   المدخالت  وجدول.  والمخرجات  المدخالت   تحليل  خالل   من(  المستحثة  والعمالة   المباشرة   غير  العمالة)  المتولدة  العمل  لفرص  اآلخرين  المكونين  تقدير  يجري

 تغطية   في  الفجوة  لسد  الالزمة  التكاليف  تحديد  وبمجرد.  بعًضا  بعضها  من  الدخل   وإيرادات  المدخالت  من  مشترياتها  حيث  من  القطاعات  بين  فيما  الروابط  توضح  مربعة  بيانات  مصفوفة

 من  المضاعفة  اآلثار  الطريقة  هذه  وتحدد.  الصلة  ذات  األخرى  القطاعات  جميع   إنتاج  في  المقابلة   الزيادة  تقدير  أجل   من  الرعاية  خدمات   قطاعات  في   المقابلة  النفقات"  ضخ"  يتم  الرعاية،

  أخرى،   بعبارة.  المقابلة  القطاعية  العمالة   بيانات  مع  القطاعية  اإلنتاج  بيانات  دمج  خالل  من  قطاع   لكل  العمالة   مضاعفات  تقدير  أيًضا  الممكن  ومن.  القطاعات  بين  اإلنتاج  نمو   روابط   خالل

 اإلنتاج   زيادة  ومقدار   ،(الرعاية  تغطية  في  الفجوة  لسد  الالزمة   التكاليف)   معين  بمقدار (  الرعاية  خدمات   قطاعات  مثل)  معين  قطاع  إنتاج  يزداد  متى  والمخرجات   المدخالت  تحليل  يُظهر

  المدخالت  جدول  يوضح  حيث  والمخرجات  المدخالت  تحليل  خالل  من  المستحثة  العمل   فرص  على  الحصول  يتم  ذلك،  غرار  وعلى  17. الصلة  ذات  األخرى  القطاعات  جميع  في  والعمالة

 . االقتصاد قطاعات ومختلف لألسر االستهالكي اإلنفاق بين الروابط أيًضا  والمخرجات

 
ومن ثم،  . ألنواع مختلفة من األسر التي تستفيد من فرص العمل الجديدةفقد تفضي التأثيرات المستحثة إلى تحيز مبالغ فيه في التقدير اعتمادًا على مضاعفات اإلنفاق . إن إدراج آثار فرص العمل المستحثة في التقديرات أمر قابل للنقاش  16

 (.لالطالع على مناقشة بشأن هذه المسألة )2015( Kayaو Kimو Ilkkaracanانظر )فإن مسألة إدراج أو عدم إدراج اآلثار المستحثة في تقدير إجمالي فرص العمل المتولدة متروكة للتقدير الشخصي  
ات المدخالت والمخرجات وبيانات العمالة القائمة على الدراسات االستقصائية للقوى مضاعف العمالة هي متجه لكثافة العمالة حسب القطاع، وهي نسبة إجمالي عدد العمال إلى اإلنتاج النهائي، ويمكن احتسابها باستخدام بيانمصفوفة   17

لدة من خالل العرض والطلب عفات العمالة حسب القطاع لتحديد عدد فرص العمل المتولدة في كل قطاع إلنتاج وحدة إضافية من اإلنتاج، كما أنها تحدد فرص العمل المتووتُحتسب مضا. العاملة لألسر المعيشية المصنفة حسب القطاع

 .بين القطاعات
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  إلى   معين  رعاية  قطاع  في  النفقات  زيادة  فضيوتُ .  أيًضا  والمخرجات  المدخالت  تحليل  باستخدام  نفسه  الرعاية  قطاع  في  المتولدة  المباشرة  العمل  فرص  تقدير  كذلك  الممكن  من  أنه  ياُلحظ

 الرعاية  بقطاع  الخاص  العمالة  مضاعف  ألن  نظًرا  الخدمات  أو  العمالة  جودة  في  التحكم  يمكننا  ال  أنه  يعني  هذا  أن  غير  السائد،  العمالة  مضاعف  أساس  على  القطاعية  العمالة  في  مقابلة  زيادة

 الرعاية  تغطية  في  الفجوة  تقييم  في  تعديالت  إجراء  يمكننا  بديل،  وكخيار.  المرصودة  األجور  مستويات  وكذلك  الخدمات،  مقدمي  إلى  الخدمات  من  للمستفيدين  السائدة  النسب  أساس  على  يتحدد

 الرعاية  قطاع في المتولدة المباشرة  العمل فرص عدد ويُحتسب. الرعاية قطاعات في العاملين وأجور الرعاية  مجال في العاملين إلى المستفيدين بنسب يتعلق فيما لسدها الالزمة  والتكاليف

  نأخذ  ال  فإننا  لذلك،   ونتيجة.  والخامس  والرابع  الثالث  األقسام   في  الموضح  النحو  على   مسبقًا(  النفقات  إجمالي  في   األجور  حصة)  األجور   مخصصات  وتُحدد.  أعاله  المبيَّن  النحو  على  نفسه

 .  المستحثة أو  /و المباشرة المتولدة العمل فرص تحديد لغرض  إال  والمخرجات المدخالت تحليل يُستخدم وال. الرعاية بقطاع  الخاص العمالة مضاعف االعتبار في

 القطاعان  فهذان  األمد،  طويلة  والرعاية  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  لقطاعي  منفصلة  بنودًا  تشمل  ال   والمخرجات  المدخالت   جداول  معظم  أن  بحقيقة  يرتبط  آخر   مهم  تنبيه  ثمة

  المبكرة   الطفولة مرحلة   في والتربية الرعاية قطاعي بين اختالف األرجح  على هناك  ذلك، ومع. والمخرجات المدخالت   جداول في  الصحية والرعاية التعليم  خدمات  قطاعي ضمن نيُدرجا

  أكثر   عمالة  المبكرة  الطفولة   مرحلة   في  والتربية  الرعاية  قطاع  يتطلب   المثال،  سبيل  على.  العمالة  وكثافة  التكلفة  هيكل  حيث  من  عام  بوجه  والصحة  التعليم  وقطاعي  األمد  طويلة  والرعاية

 الرعاية   قطاع  على  اإلنفاق  في  الزيادة  ضخ  يؤدي  أن  المرجح  ومن.  الصحية  الرعاية  بقطاع  مقارنته  لدى  األمد  طويلة  الرعاية  قطاع  على  نفسه  الشيء  وينطبق  عامة،  بصفة  التعليم  قطاع  من

  العمل   فرص  تأثير  من  التقليل  إلى (  عام  بوجه  الصحة  قطاع   في  األمد   طويلة  الرعاية  قطاع   على  اإلنفاق   في   الزيادة  أو)  عام  بوجه   التعليم  قطاع  في  المبكرة   الطفولة  مرحلة  في  والتربية

 قطاعا  يختلف  أن  أيًضا  المحتمل  ومن.  األمد  طويلة  والرعاية  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  قطاعي  من   أقل  عمالة  مضاعفات  لهما  والصحة  التعليم  قطاعي  ألن   المتولدة،

 قد المثال، سبيل على. العمالة مدخالت على القائم االختالف مجرد عند األمر يقف وال اإلجمالي،  التكلفة هيكل حيث من األمد طويل والرعاية  المبكرة الطفولة مرحلة في والتربية الرعاية

  النهج   تطبيق  الممكن  من  التجميعي،   التحيز  هذا   على   التغلب  أجل   ومن .  األمد  طويلة   الرعاية  خدمات  قطاع   من  والتكنولوجيا  الطبية  المعدات   على  أكبر   نفقات  الصحية  الخدمات   قطاع  يتكبد

  توافر  األمر   هذا  ويتطلب.  والمخرجات  المدخالت   جدول  في  منفصل  كبند  األمد  طويلة  الرعاية  أو  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  قطاعي  إدراج  يقتضي  الذي  التركيبي  القطاعي

 وأيًضا  ،2  الملحق  ؛68  ص  ؛39-37  ص  ،Kaya 2015و  Kimو  Ilkkaracan  انظر)  األمد  طويلة  الرعاية  أو  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  لقطاع  التكلفة  هيكل  عن  بيانات

Kim 2011  الشأن هذا في  مفصلة مناقشة على للحصول.) 

 األخرى  اإلنفاق بنود حول مقارن  إطار

  خدمات  قطاع  على  العام اإلنفاق  بزيادة  المرتبطة  االقتصادية العوائد الدراسات  هذه  خالله   من  تقارن  مقارنًا إطاًرا  الثاني القسم  في  مناقشتها جرت  التي  التطبيقية  الدراسات  من  العديد  تطبق

  النقدية  التحويالت أو الخضراء الطاقة مثل البنود من وغيرها البناء، وقطاع المادية التحتية البنية وتحديدًا األخرى، الميزانية بنود على المماثل بالحجم لإلنفاق االقتصادية  بالعوائد الرعاية

(Antonopoulos  ؛2011  وآخرون  lkkaracan  وKim  وKaya  (2015،  مسألة  كمجرد  ال  السياسة  آثر  إيضاح  إمكانية  أولها  أسباب  لعدة  المقارن  اإلطار  هذا  مثل  استخدام  جدوى  وثبتت  

 فرص   توليد  إمكانية  مثل  بها  المعترف  السياسة  أهداف  أساس  على  المتزاحمة  لالحتياجات  العامة  الميزانية  مخصصات  تحديد  باب  من  أيًضا  ولكن  الرعاية،  خدمات  على  اإلنفاق  بزيادة  تتعلق

  مثل الكلية  والمؤشرات المدى، قصيرة المالية واالستدامة الفقر، حدة من والتخفيف األسرة، ودخل االجتماعي النوع أساس على المساواة عدم  أوجه  من والحد البطالة، وتقليل  جديدة، عمل

 . التجاري والميزان الموازنة وعجز واإلنتاجية، اإلجمالي،  المحلي الناتج نمو

 الديناميكية  التغييرات  تحديد  خالله   من   يمكن  ال  ثابتًا  تحلياًل   بكونه  يتعلق   فيما  وتحديدًا  والمخرجات،   المدخالت  تحليل   في   قصور  أوجه  أي   تدارك  على  أيًضا  المقارن  اإلطار   اعتماد  يساعد  ثانيًا،

  تحويل   ويمكن.  اإلنتاج  في  بالتغيرات  ترتبط  آثار  على  جميعها  تنطوي  والتي  الفائدة  وأسعار  العامة  الموازنة  وعجز  واألجور  األسعار  مثل  العام،  اإلنفاق  زيادة  عن  تنجم  قد  التي  المحتملة

(.  المسألة  هذه حول مناقشة على لالطالع أدناه  انظر) الكلي االقتصاد صعيد على المحققة اآلثار على الوقوف بغية كلي نموذج باستخدام ديناميكية نماذج إلى والمخرجات المدخالت نماذج

 وجه  على  األمر  هذا  ويصدُق.  بعينها  لقطاعات  المسبقة  السياسات  دراسات  في  العمل  فرص  آثار  ييم لتق  ومناسبة  عملية  أداة  والمخرجات  المدخالت  لتحليل  الثابت  التطبيق  فإن  ذلك،  ومع

 تحدث  التي  الديناميكية  التغيرات  ألن  ونظًرا(.  البناء  مثل)  آخر  قطاع  مقابل  الرعاية  خدمات  على  اإلنفاق  زيادة  عن  الناجمة  النسبية  اآلثار  تقييم  على  يعمل  فهو  المقارن،  اإلطار  في  الخصوص

  فرص  توليد  ميدان  في  التأثير  مقارنة  سوى  بوسعنا  ليس  النفقات،   له  تُخصص  الذي  القطاع   عن  النظر  بصرف  نسبيًا  متشابهة   تكون  أن  المرجح  من   واألجور  واألسعار   العامة  المديونية  في

  الكلي   المستوى  على  العمل  فرص  توليد  حيث  من  آخر  بند  إلى  بالنسبة  العام  اإلنفاق  بنود  أحد  إمكانات  مقارنة  هو  الصدد  هذا  في  والمخرجات  المدخالت  تحليل  من  الرئيسي  والهدف.  العمل

 (.الشأن   اهذ في أدناه مناقشة ترد) الفقر  من الحد  مثل الجزئي المستوى على التوزيع ونتائج

 االجتماعي  والنوع والمهنة القطاع حسب  الجديدة  العمل فرص توزيع

  للعمالة   الملحوظة  التركيبة  أن  افترضنا  وإذا.  األول  المقام  في  القطاع حسب  المباشرة  وغير  المباشرة العمل  فرص  توليد  تصنيف  يمكن  الكلية،  والمخرجات   المدخالت  منهجية  إلى  باالستناد

  مستوى   حسب  تصنيفات  تطبيق  أيًضا  يمكن)  االجتماعي  والنوع  المهنة  مثل  األخرى   الخصائص  حسب  الجديدة  العمل   فرص  تصنيف  أيًضا  الممكن  فمن  ثابتة،  تظل   المختلفة  القطاعات  في

  الطلب   نتائج  بتقييم  يتعلق   العملية  لهذه  مهم  هدف  تحقيق  على   المختلفة  القطاعات   في   المباشرة  وغير  المباشرة   العمل   لفرص  االجتماعي  النوع  على  القائم  التوزيع   ويعمل (.  المهارات/التعليم

  المختلفة   الوظائف  فيه  نخصص  الذي  الدقيقة  المحاكاة  تحليل  في  كمدخل  مهًما  المهني  التصنيف  يعتبر  أخرى،   ناحية  من.  اإلنفاق  بنود  مختلف   في  االجتماعي  النوع  حسب  المصنفة  العمالة   على

 .أدناه التوزيعي التحليل  أسفل يلالتفص  من بمزيد المسألة هذه مناقشة وترد. العمل سوق في رصدهم  يجري الذين  للعمل المؤهلين  لألفراد

 والبيانات  المنهجيات: الرعاية في لالستثمار االقتصادية العوائد تقييم: 9 الجدول 

 البيانات  المستخدمة  المنهجية التقييم  مقاييس: االقتصادية العوائد

  تغطية فجوات أساس على محسوبة  المتولدة  المباشرة العمل  فرص العمل  فرص توليد

  تغطية جودة في  الفجوة+   الرعاية تغطية  في الفجوة ) الرعاية

  مقدمي إلى  الخدمات  من المستفيدين من  المستهدفة والنسب ( الرعاية

 الخدمات؛

  والنسب الرعاية، تغطية  جودة في والفجوة الرعاية،  تغطية  في  الفجوة

  ونسبة الخدمات مقدمي  إلى الخدمات  من  المستفيدين من المستهدفة 

  في  الرعاية  مجال  غير في  العاملين إلى الرعاية مجال في  العاملين

 . الرعاية قطاعات

 

  غير المتولدة العمل  فرص لتقدير  والمخرجات  المدخالت  تحليل 

 والمستحثة  المباشرة

 والمخرجات  المدخالت بيانات

 نسبة باستخدام أعاله استُنبط حسبما القطاع حسب الوظائف تخصيص االجتماعي  النوع حسب العمالة  توزيع

 الحالية  القطاعية العمالة في الجنسين

  مصنفة العمالة )  المعيشية لألسر العاملة  للقوى االستقصائية الدراسات

 ( االجتماعي والنوع القطاع حسب

  مثل  العمالة خصائص حسب الجديدين والدخل  العمل فرص  توزيع

  الفقر وحالة األسرة ودخل  العمرية والفئة والتعليم االجتماعي النوع

 ( إلخ  طالب،  منزلي،   عامل العمل،  عن عاطل) العمل سوق وحالة

 الدقيقة  المحاكاة

 و

 االرتداد تحليل

 ( والعمالة ) األسرة دخل بشأن االستقصائية للدراسة الدقيقة البيانات

  المحاكاة نتائج على بناءً  الجديدة األسرة  دخل مستويات احتساب الفقر  من الحد

 وبعده الجديد العمل  قبل  لألسرة الفقر حالة  في  التغير وتقييم الدقيقة 

 ( والعمالة ) األسرة دخل بشأن االستقصائية للدراسة الدقيقة البيانات

 



   26 الدوليةأداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل 

 دليل لالستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية

 البيانات  المستخدمة  المنهجية التقييم  مقاييس: االقتصادية العوائد

 الرسمية  اإلحصاءات في  المستخدمة الفقر عتبات

 المعنية  المنطقة/للبلد المعاير   الكلي االقتصاد نموذج  التطبيقية  الكلي االقتصاد نمذجة الطويل  المدى على والنمو اإلنتاجية

 ( االجتماعية المحاسبة  مصفوفة)



   27 الدوليةأداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل 

 دليل لالستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية

 البيانات  المستخدمة  المنهجية التقييم  مقاييس: االقتصادية العوائد

  قصيرة  المالية واالستدامة  الضريبية باإليرادات المرتبطة  العوائد

 المدى 

  متوسط أساس على الضريبية  اإليرادات  في التغير حجم استنتاج 

 الجديدة  الوظائف وعدد األجور

 ( المباشرة وغير  المباشرة) الجديدة الوظائف  عدد

 الجدد  للعمال  السنوية الرواتب متوسط

 واالستهالك  الدخل ضريبة  معدالت

 الفقر من الحد على وتأثيره  التوزيعي التحليل. ب.6

 ويمكن (.  المهارات /التعليم  مستوى  حسب  ربما  أو)  االجتماعي  النوع  حسب  الجديدة  العمالة  تصنيف  حيث  من  الكلي  المستوى  على  توزيعي  تحليل  إجراء  والمخرجات  المدخالت  منهجية  تتيح

 وتمك ن  18(. الدقيقة البيانات أي ) الفرد  مستوى  على األسرة دخل بشأن االستقصائية الدراسات  بيانات باستخدام التطبيقية  الدقيقة  المحاكاة  نمذجة خالل  من تفصيالً  أكثر   توزيعي تحليل إجراء

 يصبح   الوظائف،  تخصيص  وبمجرد.  البيانات  مجموعة  في  رصدهم  يتم(  للعمل  مؤهلين  ولكن  عاملين  غير)  بعينهم  ألفراد  حديثًا  المتولدة  الوظائف  تخصيص  من  الدقيقة  المحاكاة  نمذجة

 . الفقر  ومعدالت الدخل توزيع في المصاحبة التغييرات تحديد الممكن من يصبح  ثم، ومن. األسرة  دخل في التغير وحجم الجدد للموظفين  العمل دخل تقدير باإلمكان

  المتضمنة  الخطوات   مختلف  على  عامة  نظرة  10  الجدول  ويقدم.  التوزيعية  القضايا  هذه  مثل  لتحليل  اإلحصائية  المطابقة  تقنيات  يطبق  لالقتصاد   ليفي  معهد  إعداد  من  منهج  هي  الدقيقة  المحاكاة

  لالطالع   Masterson 2010و  Kum  وكذلك  الالتينية؛  وأمريكا  وتركيا  وتنزانيا  غانا   بلدان  سياقات  في  المنهج  استخدامات  على  لالطالع  2012و  2013و  Masterson 2018  انظر)

 (. المسألة هذه بشأن مفصلة مناقشة على

  يكونون   من   هم"  للعمل  المؤهلون"  واأل شخاص.  المعيشية  لألسر  االستقصائية  الدراسات  من  الدقيقة  البيانات  باستخدام"(    للعمل  المؤهلين)"  المتاحة  العمالة  من  الحالية  المجموعة  تُحدد  بدايةً،

  المنزليين  والعاملين  ،(وظيفة  على  الحصول  إلى  بنشاط  يسعون  من)  العاطلين  التحديد  وجه  على  الفئة  هذه  وتشمل  .إعاقة  أو  الصحة  في  اعتالل  أي  من  يعانون  وال  عمل  دون  العمل  سن  أوج  في

 (.الجامعية المرحلة بعد  ما أو  بالمدرسة اإللزامي  االلتحاق سن يتجاوزون من)  والطالب( اإلناث من ومعظمهم)

 فرد  كل  حول  معلومات   لدينا  أن  كما .  اإلحصائية  المطابقة إجراء خالل  من  ذلك  ويتم  يشغلوها،  أن  يُرجح  الذين  للعمل   المؤهلين لألفراد  الجديدة  الوظائف  تخصيص  في  الثانية الخطوة  تتمثل

  االرتداد   تحليل  ونستخدم.  اإلقامة  ومنطقة  التعليم  ومستوى  العمر   مثل  المعيشية  أسرته  خصائص  أو  الشخصية  بخصائصه  ترتبط(  المحتملون  العمال)   للعمل  المؤهلين  األشخاص  مجموعة  في

  تُصنف   فرد،  لكل  وبالنسبة  .والمهنة  القطاع  حسب  الوظائف  توزيع  على  رجات والمخ   المدخالت  تحليل  من  بالفعل  نحصل  الوظائف،  ناحية  ومن.  محتمل  عامل  كل  توظيف  احتمالية  لتقدير

 لديهم   الذين  للعمل  المؤهلين  األشخاص  مجموعة  في  لألفراد  األعلى  الميل  درجة  ذات  الوظائف  تُخصص  األخير،  وفي.  لديهم  األعلى  الميل  درجة  على  بناءً   والقطاع  بالمهنة  المرتبطة  الخاليا

 .للتوظيف األعلى  االحتمالية

  لألسر   الدقيقة  البيانات  مجموعة  وتتيح.  والوظيفية  الديموغرافية  الخصائص  باستخدام  االرتداد،  تحليل  طريق  عن  ددالجُ   الوظائف  شاغلي  دخل  تقدير  يمكن  الوظائف،  تخصيص  وبمجرد

النوع    األجور  فجوة)  االجتماعي  والنوع  المهارات، /التعليم  ومستويات  األسرة،  دخل  مجموعات  حسب  الدخل  توزيع  على  الجديدة  العمل  فرص  توليد  تأثير  تحديد  المعيشية القائمة على 

 . الفقر  على التأثير تقدير وكذلك( االجتماعي

  الفصل   يتم  أن  العادة جرت.  الوقت واستخدام  الدخل /العمل  بيانات  تتضمن  بيانات  مجموعة إلى  نحتاج  ولذا،.  األجر  المدفوع  وغير  األجر   المدفوع  العمل  وقت  على  التأثير  تقدير  كذلك   يمكن

  إجراء   باستخدام  هذه  المنفصلة   البيانات  مجموعات  بين  المطابقة  يمكن  ذلك،   ومع.  الوقت  استخدام  بشأن  االستقصائية  والدراسات   األسرة  دخل/بعمل   الخاصة  االستقصائية  الدراسات  بين

 حول  الدقيقة  البيانات  في  الوقت   استخدام  بشأن  االستقصائية  الدراسات  حول  الدقيقة  البيانات  خالل  من  يُرصد  الذي   األجر  المدفوع  غير  العمل   وقت  يُدمج  تحديداً،  أكثر  وبصفة.  إحصائي

  هذه  المتطابقة  البيانات مجموعات  وتُستخدم.  الوقت   استخدام أنماط تحدد  التي  واألسرية  الفردية  الخصائص  بين  التشابه أوجه إلى  استناداً  األسرة دخل/بعمل   الخاصة  االستقصائية  الدراسات 

  الدراسات   هذه  في   التقدير  نطاق  يقتصر  وال (.  2020  وآخرون  Ilkkaracan)  تركيا  عن  واألخرى  ،(2019  وآخرون  Zacharias)  وتنزانيا  غانا  عن  واحدة  ،حديثتين  تطبيقيتين  نيدراست  في

  العمل   وقت  في  التغيرات  عن  الناجمة  بالعرض  المرتبطة  اآلثار  أيًضا  يشمل  بل  االجتماعية،  الرعاية  على  اإلنفاق  زيادة  خالل  من  العمل  فرص  توليد  عن  الناتجة  بالطلب  المرتبطة  اآلثار  على

 على  العام األثر تقييم الدراسات هذه بإمكان  ثم، ومن(. االجتماعية الرعاية على الحصول خالل من)  األجر المدفوع غير العمل ووقت(  جديدة وظائف  في العمل خالل من) األجر المدفوع

 . والدخل  الوقت لفقر   المشتركة المقاييس باستخدام االجتماعي النوع  حسب ومصنفة شموالً  أكثر بطريقة الفقر

 التوزيعي  للتحليل الدقيقة المحاكاة على  عامة نظرة: 10 الجدول 

 اإلجراء  الخطوة 

  في اعتالل أو إعاقة أي من يعانون وال  عمل دون العمل  سن في)  للعمل مؤهلين  ولكن العاملين غير األشخاص تحديد للعمل  المؤهلين األشخاص من  مجموعة تحديد

 المنزليين والعاملين العمل عن  العاطلين ذلك في  بما ،(الصحة

 وتخصيص  التوظيف احتمالية حسب  والترتيب للعمل،  مؤهل فرد  لكل قطاعية مهنة  فئة كل   في التوظيف  احتمالية تقدير الوظائف  تخصيص

 للتوظيف  األعلى االحتمالية لديهم الذين  للعمل المؤهلين لألفراد الجديدة  الوظائف

  عن معلومات باستخدام االرتداد وتحليل الحارة  الشاذة القيم  تنسيب إجراء باستخدام العمل  وساعات األجور توقع العمل  وساعات الدخل تنسيب

 والمهنة  التوظيف وقطاع واألسرة للفرد الديموغرافية الخصائص

  المداخيل  لمستويات الخمسية  التقسيمات  حسب الدخل  إجمالي في والتغير  وبعده التوظيف قبل  األسرة دخل بين المقارنة  الفقر  وحالة األسرة  دخل على التأثير تحديد

 . وبعده التوظيف  قبل الفقر  ومعدالت األسرة؛ في

  األجر المدفوع  العمل وقت  في  التغيير حجم وتقدير األسرة؛  دخل  بيانات مع لألسرة  الوقت استخدام بيانات مطابقة والدخل  الوقت  وفقر األجر،  المدفوع وغير األجر  المدفوع  العمل  وقت على التأثير تحديد

 الرعاية  خدمات على يعتمدون  أسرة أفراد بها أسر  في يعيشون الذين  الجدد الموظفين لألفراد  األجر المدفوع  وغير

 
األسرة ونفقاتها، أو الدراسة االستقصائية بشأن ( ميزانية)ستقصائية للقوى العاملة لألسر المعيشية، أو الدراسة االستقصائية بشأن دخل الدراسة اال: تستخدم معظم البلدان واحدة أو أكثر من هذه الدارسات االستقصائية لألسر المعيشية  18

 .الدخل وظروف المعيشة



   28 الدوليةأداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل 

 دليل لالستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية

 االقتصادي  والنمو الكلية النمذجة. ج.6

 من   يتعذر أعاله،  النقاش سبق  كما مقارن  إطار   في سيما  ال  التوظيف بآثار يتعلق  فيما معقولة  تقديرات على للحصول السليمة  النُهج أحد  هو  والمخرجات المدخالت   تحليل أن  من الرغم على

  نتيجة  تغيرات  عليها  تطرأ  قد  والتي  العام،  الدين  أو  التجاري  والميزان  الموازنة  عجز  أو  اإلنتاجية  أو  االقتصادي  النمو  مثل  األخرى،  الكلي  االقتصاد  متغيرات  على  التأثير  تحديد  خالله

 .السياساتية  للتدخالت

  الحالية   التداعيات  ظل  في  خاصة  أهمية  االقتصادي  النمو  على  التأثير  تحديد  مسألة  وتكتسي.  ديناميكي  إطار  في  الكلي  االقتصاد  مستوى  على  النتائج  بتقدير  الكلية  النماذج  تسمح  ذلك،  ومع

 طريةالقُ   السياقات   في   الكلي  االقتصاد مستوى  على   التأثيرات بعض  تقدير  أهمية  تبرز  قد   كما  ،تقريبًا  العالم بلدان  جميع   ع م    متزايد  اقتصادي  ركود  إحداث   في   تسببت  التي  19-كوفيد  لجائحة

  المرتبط  التأثير محاكاة   سياق في أنه  ياُلحظ المثال، سبيل على(. 2019) وآخرون Zacharias الهشة الكلي االقتصاد موازين  بسبب مقيدة المالية  السياسات تدخالت  جدوى فيها تكون لتيا

  ومن.  المحلية  العاملة  واأليدي   محليًا  المنتجة   المدخالت   إلى   باإلضافة  الخام  والمواد   اآلالت   استيراد  السياساتي  التدخل  يتطلب   قد  وتنزانيا،  غانا  في  الطرق   تحسين  عمليات   في   والعمالة   بالوقت

 هذا  شأن  ومن  الصرف،  سعر  على  ويؤثر  للبلد  األجنبي  النقد  احتياطيات  على  متطلبات  يفرض  قد  األجر   مدفوع  غير  العمل  ووقت  التنقل  وقت  تقليل   أجل  من  السياساتي  التدخل  هذا  فإن  ثم،

 . التأثيرات هذه حول معلومات الكامل الكلي االقتصادي التقييم ويوفر. الدوليين المقرضين  مع باتفاقيات ويلتزم الخارجية الديون مشاكل  من يعاني لبلد المتاح السياساتي الحيز من يحد أن

 كلية   اقتصادية  نماذج  -  الرعاية  في  االستثمار  على  بالطلب  المرتبطة  اآلثار  على  تركيزها  ينصب  التي  - (  والملحق)  الثاني  القسم  في  الواردة  العامة  النظرة  في  المبيَّنة  الدراسات   استخدمت 

 : وهي مختلفة،

  آثار   لتحري  أوروبا  تستخدمه  متوازن  غير  هيكلي  كلي  اقتصادي  نموذجCozzi (2017  :)و  Bargawi  دراسة  في  الكلية  للمحاكاة  Cambridge  Alphametrics  نموذج •

 .والديون العامة  الموازنة  وعجز والنمو، االجتماعي، النوع حسب  والتوزيع العمل،  فرص توليد على( العام اإلنفاق ) المالية  السياسة  من مختلفة أنواع

  بمصفوفة  المصحوب  التنافسي  العام  التوازن  نموذج  يشكل(:  2019)  وآخرون  Zacharias  دراسة  في  اجتماعية  محاسبة  بمصفوفة  مصحوب  تنافسي  عام  توازن  نموذج •

  عمل   إطار  الصدد هذا في  التنافسي العام  التوازن لنموذج  اإلغالق  قواعد  وتتبع.  والمخرجات  المدخالت   جدول من  شموالً   أكثر   وهو  للمعلومات، مصدًرا  االجتماعية  المحاسبة

  التغييرات  من  بدالً )  اإلنتاج في  التغييرات  خالل  من الخارجية  باالستثمارات   المتعلقة  المدخرات   وتُعدل(  للبطالة مجااًل  يفسح  وبالتالي)  الطلب   حسب   الوظائف  فيه  تُحدد  كينزي

 (. االجتماعية  المحاسبة  بمصفوفة  المصحوب  التنافسي  العام  التوازن  نموذج  حول  مناقشة  على  لالطالع   64- 61:  ص  ، 2019  وآخرون  Zacharias  انظر( )االدخار  معدالت  في

  Oyvatو  Onaran  إلى  يعود  الذي  السابق  العمل  على  النموذج  يعتمدOnaran (2020  :)و  Oyvat  دراسة  في  الكينزية  بعد  ما   منظور  من  نسوي  كلي  اقتصادي  نموذج •

  الذاتي  رتداداال  تحليل  يستخدمون  التجريبية،  الناحية  ومن.  األجور  على  والتفاوض  العمالة  من   المحلي  المعروض  نموذج  بإدخال  نطاقه  توسيع  وتم  ، Fotopoulou  (2019)و

 الناتج  على(  القائمة على النوع االجتماعي األجور  فجوة  لسد  اإلناث  أجور  وزيادة  االجتماعية،  الرعاية  على  اإلنفاق  زيادة)  المختلفة  السياساتية التدخالت  تأثير  لتقدير  الهيكلي

 . 2012 إلى 1970 من  للفترةWorld Klems (2014 ) من  المقدمة البيانات على بناءً  الجنوبية كوريا سياق في والعمالة  اإلجمالي

  للمهمة   مالءمته  ثم  ومن  للنموذج، النظرية  واالفتراضات  األسس  مثل عوامل  عدة  على  الكلي   االقتصاد  نموذج  اختيار  ويعتمد.  لالقتصاد  متنوعة تمثيلية  أطر  المختلفة  الكلية   النماذج  تعرض

 . متطور كلي اقتصادي نظام تأسيس تكاليف/وقت عليها ينطوي التي المفاضلة أوجه عن فضاًل  ،المعنية المنطقة /للبلد المعايرة والنماذج البيانات  وتوافر المطروحة، التحليلية

  وهناك .  أساسه  على  ُوضعت  الذي  النظري  اإلطار  إلى  االفتراضات  هذه  وتستند   االقتصاد،  سلوك  حول  محددة  افتراضات  المختلفة  النماذج  تضع  النظرية،  واالفتراضات  األسس  عن  بالحديث

  السائدة  الكلي االقتصاد نماذج تضع(. البنيوي  أو الكينزي وتحديدًا) السائد غير الكلي  واالقتصاد( السائد) الكالسيكي  الكلي  االقتصاد وهما الكلي، لالقتصاد  العامة  النظرية األطر من نوعان

 ظل   في  البطالة  انعدام  ثم  ومن  ةمتوازن  عمالة  سوق  وجود  افتراض  المثال  سبيل   على)  التنافسية  الحرة األسواق  ظل  في  ةالمتوازن  السوق  مثل  الملزمة،   االفتراضات  من  عددًا(  الكالسيكية)

 عملية  أكثر  نهًجا  تتبنى  نماذج  وتضع(  المبسطة)  االفتراضات  هذه  في  بشدة  البنيوية،  أو  الكينزية  الكلي   االقتصاد  نماذج  مثل  السائدة،  غير  النماذج  تشكك   المقابل،  وفي(.  الحر  العمل  سوق

 .السائدة غير النماذج على أمثلة هي الرعاية، في االستثمار حول التطبيقية الدراسات  من  والمستمدة أعاله  المذكورة الثالثة  الكلية والنماذج. للنمذجة

.  الرعاية  خدمات  نطاق  توسيع  على  المالي  اإلنفاق  لزيادة  االقتصادي  األثر  تحليل  في  تتمثل  والتي  هذه  السياسة  أداة  تتناولها  التي  للمهمة  مالءمة  أكثر   السائدة  غير  الكلية  النماذج  هذه  تُعتبر

 حيث  الرعاية،  خدمات  توفير  في  العام  التدخل  إلى  والحاجة  بمفردها  عمل  فرص  توليد  على  الحرة األسواق  قدرة  بعدم  المتعلقة  األساسية  االفتراضات  على  ذاته  حد  في  المقترح  هذا  ويعتمد

  وإطار الرعاية في لالستثمار االقتصادية العوائد تحليل بين أفضل بصورة التوفيق يمكن ثم، ومن. كبيرة  خارجية فوائد تحقق( عامة منفعة حتى  أو) نفعية سلعة أنها على الرعاية إلى  يُنظر

 .السائدة غير الكلي االقتصاد نماذج

  وتتطلب  طويالً   وقتًا  تستغرق  عملية  البداية  من  الكلي  االقتصاد  نموذج  إعداد  إن  حيث  ،المعنية  المنطقة  أو  للبلد  الحالية  النماذج  فراتو  على  ما  حد    إلى   أيًضا  الكلي  االقتصاد  نماذج  اختيار  يعتمد

  األوروبي االتحاد  دول حول Cozzi  (2017 )و Bargawi دراسة في  المستخدم Cambridge  Alphametrics نموذج المثال،  سبيل على . مكلفة   مهمة  تكون قد وبالتالي محددة، خبرات 

 .األوروبي االتحاد القتصاد خصيًصا معايرته تمت حالي نموذج هو

 وقتًا  ويستغرق  مكلف  نمذجة  خيار  هو(  2019)  وآخرون  Zacharias  دراسة  في  المستخدم  االجتماعية  المحاسبة  بمصفوفة  المصحوب  التنافسي  العام  التوازن  نموذج  ذلك،  من  النقيض  على

  استخدمت .  الكلي   واالقتصاد  التوزيع  صعيد  على  للنتائج  مفصل  تحليل  إجراء   خالله   من  يمكن  ذلك،  ورغم.  اجتماعية  محاسبة  مصفوفة  إلنشاء  للبيانات  متعددة  مصادر  استخدام  ويتطلب  طويالً،

  الدراسة   تنشدها  التي  األهداف  لتحقيق   الطفيفة  التعديالت  بعض  وأجرت  ، (2017)  وتنزانيا(  2013)  لغانا  الحالية  االجتماعية  المحاسبة  مصفوفة(  2019)  وآخرون  Zacharias  دراسة

 (. 51- 50  ص انظر)

.  والمخرجات  المدخالت  لجدول  امتداد  بمثابة  وهي  االقتصاد،  حول  التفصيلية  المعلومات  من  مزيدًا  ويوفر  مزدوجال   القيد  نظام  يستخدم  جدول  عن  عبارة  هي  االجتماعية المحاسبة  مصفوفة

  المال  رأس  وحساب(  والحكومة  والشركات   األسر )  والمؤسسات(  والعمالة  المال  رأس )  اإلنتاج  وعوامل  اإلنتاجية  القطاعات  بين  تجري   التي  المعامالت  وصفوفها  المصفوفة  أعمدة  تسجلو

  لتشكل (  وأعمدة  صفوف  في)  متناظرة  بصورة  الحسابات  هذه  ترتيب   ويجري(.  األخرى  المالية  والتدفقات  والصادرات  الواردات )   الخارجي  العالم وحساب(  الكلي  لالقتصاد  المالي   الجانب )

 . المحقق  والدخل النفقات  ووجهة مصدر تتعقب مربعة مصفوفة

 فعلى.  لالقتصاد  واالجتماعية  التوزيعية  األبعاد  دمج  خاللها  من  أيًضا  يمكن  بل  وحسب،  الوطنية  للحسابات  متسق  عمل  إطار  توفير  على  االجتماعية  المحاسبة  مصفوفة  فوائد  تقتصر  ال

  من   والكثير  الكثير  توفر  فهي  التفصيلي،  المستوى  على  أما.  والعمالة  المال  رأس  بين  الدخل  إجمالي  توزيع  كيفية  معرفة  للشخص  االجتماعية  المحاسبة  مصفوفة  تتيح  اإلجمالي،  المستوى

 كل  وصف كذلك ويمكن ،(ماهرة غير أم  ماهرة)  المهارات أو( أنثى  أم ذكر) االجتماعي النوع بحسب - اإلنتاج عوامل أحد باعتبارها - العمالة تصنيف يمكن المثال، سبيل على. التفاصيل

  الخصائص   على  اعتمادًا  المعيشية  األسر  أنواع  من  العديد  إدراج  يمكن  كما  الذكور،/  اإلناث  بين  المستخدمة   العمالة  كثافة  ذلك  في  بما  المستخدمة،  المدخالت  وكميات  أنواع  حسب  قطاع

 االجتماعية   المحاسبة  مصفوفة  على  القائم  النموذج  يتيح  النحو،  هذا  وعلى(.  24-23  ص  ، Kim 2008و  Antonopoulos)  الفقيرة  غير  أو  الفقيرة   األسر  مثل  واالقتصادية،  االجتماعية

  عمليًا  خياًرا  يكون  قد  النموذج  هذا  أن  على  تدل(  والخبرات  الوقت حيث  من)  بالمهمة  المرتبطة  التكاليف  فإن  ذلك،  ورغم.  الدخل  توزيع  نتائج  حيث  من  سيما  ال  تفصياًل،  أكثر  تحليل  إجراء

 . بالفعل وُمعد   مالئم اجتماعية محاسبة مصفوفة نظام المعنية  المنطقة  أو  البلد لدى يكون عندما فقط
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 المالية  واالستدامة  الضريبية اإليرادات. د.6

  فتح   عن  الناتجة   الضريبية  اإليرادات  زيادة  بفعل  ذاتيًا  النفقات   من  جزء  يُمول  القصير،  المدى  فعلى.  كبيرة  أهمية  الرعاية  خدمات  على  العام  اإلنفاق  لزيادة  المالية  االستدامة  مسألة  تكتسي

  االستثمارات   زيادة  أن  من  المخاوف  ضوء  في  السياسات  واضعي  نظر  وجهة  من  خاصة  أهمية  القصير  المدى  على  الذاتي  التمويل  إمكانات  وتمثل.  الدخل  وسبل  العمل  لفرص  جيدة  أبواب

  نمًوا  االقتصادات  من  العديد تشهد  حيث  ،19-كوفيد  جائحة  خضم  في  إلزاًما  أكثر  قيدًا  المالي الحيز  وبات.  النامية البلدان  من  العديد  في  مقيدًا  يكون  ما  غالبًا  والذي  ماليًا، حيًزا تتطلب  العامة

 .العامة   النفقات زيادة أجل  من الضغوط مع بالتزامن الضريبية اإليرادات في وتقلًصا سلبيًا

  اإليرادات  في  الزيادة  مصادر  من  نوعان  هناك.  ذلك  إثر   على  المحقق  الجديد  الدخل   وكذا  الجديدة  العمل  فرص  نتيجة  الضريبية  اإليرادات   في  التغير   على  الذاتي  التمويل  إمكانات  تعتمد

  االستهالكي   اإلنفاق  من  المتأتية  المباشرة  غير  المبيعات  ضرائب  وإيرادات  االجتماعي  الضمان  اشتراكات  ذلك  في  بما  الجديد،  العمل  دخل  من  المباشرة  الضريبية  اإليرادات:  الضريبية

 :التالية الثالثة المكونات عبر الضريبية اإليرادات تقدير يمكنو .المتزايد

 الدخل ضريبة •

 االجتماعي الضمان  اشتراكات •

 االستهالك ضريبة •

 : يلي ما الضريبية لإليرادات الثالثة المكونات  هذه الحتساب الالزمة  المعلومات تشمل

 (𝑡𝑖)  الدخل ضريبة معدل •

 (العمل  وصاحب الموظف من كل  اشتراكات يشمل بما) االجتماعي الضمان اشتراكات معدل •

 (𝑡𝑐)  االستهالك ضريبة معدل •

 (𝑐𝑝)  لالستهالك الميل متوسط •
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  إلى  باإلضافة  المستحثة،  العمل  وفرص  األخرى،  القطاعات  في  المتولدة  المباشرة  غير  العمل  وفرص  الرعاية،  قطاع  في  المتولدة  المباشرة  الجديدة  العمل   لفرص  تقديراتنا  إلى  باالستناد

  العمل   وفرص  المباشرة  غير  العمل  فرص  نجمع  الرموز،  باستخدام  التدوين  عملية  ولتبسيط.  الضريبية  لإليرادات  الثالثة  المكونات  استنتاج  يمكننا  الجدد،  للعمالة  المقدرة  الرواتب  معدالت

 .المباشرة غير العمل فرص إجمالي   تحت المستحثة

𝐼𝑇 =  (𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 ×  𝑡𝑖)  ×  𝐷. 𝐸. )   +

(𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑡𝑖) ×  𝑇. 𝐼. 𝐷. 𝐸. )  (23) 
 

𝑆𝑆𝐶 =  (𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 ×  𝑠𝑠𝑐)  ×  𝐷. 𝐸. )   +

(𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑠𝑠𝑐) ×  𝑇. 𝐼. 𝐷. 𝐸. )  (24) 
 

𝐶𝑇 =  ((𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 ×  𝐷. 𝐸. )   +

(𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ×  𝐼. 𝐷. 𝐸. ))   ×  𝑐𝑝   ×  𝑡𝑐) (25) 

 

                              𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 (𝑇𝑇𝑅)  =  𝐼𝑇 +  𝑆𝑆𝐶 +  𝐶𝑇   (26) 

 (: 4) المعادلة في اإلجمالية التكلفة  أي  النفقات، من األولية  االعتمادات إلى الضريبية  اإليرادات  إجمالي من كنسبة الذاتي التمويل  معدل عن التعبير ذلك بعد يمكن

                             𝑆𝑒𝑙𝑓 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  𝑇𝑇𝑅 ÷  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠    (27) 

  56  ص  ،Kaya  (2015)و  Kimو  Ilkkaracan  ودراسة  ؛2  والملحق  16- 15  ص  ،2019  وآخرون  De  Henau  دراسة  أيًضا  انظر  المسألة،  هذه  حول  مفصلة  مناقشة  على  لالطالع

 . 58  إلى
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 وإعانات   العامة،  الصحة  على   اإلنفاق  انخفاض  مثل)  االجتماعية  والنفقات   اإلعانات  بعض  على   العام  اإلنفاق  انخفاض  جراء   من  القصير  المدى  على  أخرى  مالية   آثار   تتمخض  أن  أيًضا  يمكن

 زيادة  بسبب  الدخل  ارتفاع  مثل  مختلفة  قنوات  خالل  من  الطويل  المدى  على  الضريبية  اإليرادات  على  تأثيرات  كذلك  هناك  تكون   وسوف(.  الفقيرة  لألسر  االجتماعية  يالتوالتحو  البطالة،

 وزيادة   العمل،  سوق   في  المرأة   ومشاركة  العمالة   من  المتوفر   المعروض  وتحسن  ، (المبكرة  الطفولة  مرحلة   في   والتربية  الرعاية  على   اإلنفاق  في  الزيادات   حالة  في)  البشري   المال   رأس 

  أداة   في  استُعرضت  التي  التطبيقية الدراسات  تجري  ما  وعادة.  العمل  وإنتاجية  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  زيادة  وأخيًرا  الرعاية،  بمسؤوليات  يضطلعون   الذين  العاملين  لدى العمل  إنتاجية

(. المدى قصيرة المالية الجدوى أي) الجديدين  والدخل العمل فرص عن الناتجة الضريبية  اإليرادات في المدى قصيرة للتغيرات   تقديًرا هذه السياسة



 32 أداة السياسة المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية 
      كيفية تقييم برامج الحوافز المالية من منظور المساواة بين الجنسين
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