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هيئة أبوظيب للطفولة املبكرة يه هيئة حكومية مقرها إمارة أبوظيب، تهدف إىل دعم مسرية 
التنمية الشاملة لألطفال. وترشف اهليئة عىل قطاع تنمية الطفولة املبكرة يف إمارة أبوظيب 

وتلزتم بأعىل املعايري واضعًة الطفل يف محور اهتماماتها.

وتعمل اهليئة عىل تحقيق التنمية واالزدهار لقطاع الطفولة املبكرة يف إمارة أبوظيب من خالل 
االضطالع باألدوار احليوية التالية:

يمثل االستثمار يف تنمية الطفولة املبكرة أحد أهم األشياء اليت يمكننا القيام بها كمجتمع، 
ولذلك ينصب تركزينا األسايس عىل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني �-8 سنوات. وقد حددنا 

هذه الفئة العمرية املستهدفة باتباع أحدث الدراسات، العلمية، حيث إن الطفل عندما يصل 
عامه الثالث، يكون مخه قد اقرتب بنسبة تزيد عن 80% من الشخص البالغ، يف حني يكتمل 

نمو الدماغ بنسبة تقرتب من 90% من الشخص البالغ عند وصوله إىل سن اخلامسة. كما 
ية اليت نركز عليها مع تعاريف الطفولة املبكرة اليت حددتها مجموعة من  تتوافق هذه الفئة العمر

املنظمات العاملية، بما يف ذلك منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل.

1

يز قدرات رشكائنا  نعمل عىل تعز
لدعم التنمية الشاملة لألطفال.

ندعم صّناع القرار من خالل 
تطوير ونرش البحوث والبيانات 

واألدلة.

نعمل عىل صياغة السياسات 
والقوانني والترشيعات بالتنسيق 

والتوافق مع اجلهات املعنية.

نعمل عىل تطوير طريقة تفكير 
املجتمع يف شؤون األطفال الصغار 

وتلبية احتياجاتهم.

ممكنون

مركز معرفة

صّناع سياسات 

مؤثرون

نبذة عن هيئة أبوظبي 
للطفولة المبكرة
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مرشوع عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين هو مبادرة برنامج تطويع لتكريم بيئات العمل 
الداعمة للوالدين يشتمل عىل مجموعة من املعايري اليت يجب أن تتبناها املؤسسات من أجل اعتمادها 

كبيئات عمل تتبىن سياسات وممارسات داعمة للوالدين ومنحها عالمة اجلودة. ومن بني مجموعة 
كبرية من املزايا، يحق للمؤسسات احلاصلة عىل عالمة اجلودة عرض العالمة كدليل عىل الزتامها 

باملمارسات ذات الصلة يف هذا املجال.

وغالباً ما تضطر األرس العاملة يف دولة اإلمارات إىل تقديم بعض التنازالت عىل حساب األرسة للوفاء 
بمختلف الزتاماتها، ونعلم أن ذلك يجعلهم يف حاجة للحصول عىل دعم إضايف يف العمل واملزنل. 

ولذلك، يمكننا إرساء ثقافة ووضع سياسات وأنماط عمل أكرث توافقاً ومالءمة الحتياجات أولياء 
األمور الذين يعولون أطفااًل ترتاوح أعمارهم من 0 إىل 8 سنوات، وذلك من خالل تشجيع الكثري من 

املؤسسات عىل توفري بيئات عمل داعمة للوالدين، مما يؤثر بشكل إيجايب عىل احلالة االجتماعية 
واالقتصادية ملجتمعنا.

كما أن أماكن العمل الداعمة للوالدين يه تلك اليت تتّفهم احتياجات األرس من خالل توفري ثقافة 
وبيئة عمل داعمة للوالدين العاملني لديها، ويشمل ذلك بشكل أسايس تقديم تسهيالت للوالدين، 

والرتحيب باآلباء واألمهات اجلدد، وتوفري إجازات أمومة وأبوة مناسبة هلم، وذلك ضمن مجموعة من 
اإلجراءات األخرى.

وأثبتت األبحاث أن تمكني الوالدين من التفاعل بشكل أكرب  مع أطفاهلما خالل السنوات األوىل من 
عمرهم، وتحديداً منذ فرتة احلمل وحىت 8 سنوات، سيرتك تأثرياً إيجابياً يرافقهم طيلة حياتهم، مما 
يعود بالنفع عىل املجتمع بأكمله. فدعمك للوالدين العاملني لدى مؤسستك يساهم أيضاً يف تنمية 

األجيال القادمة ومستقبل دولة اإلمارات.

اشادت منظمة االمم املتحدة للطفولة بالربنامج وقال الطيب آدم، ممثل منظمة األمم املتحدة 
للطفولة لدى دول اخلليج العريب: »يرس منظمة اليونيسف رؤية التقدم اليت أحرزته هيئة أبوظيب 

للطفولة املبكرة فيما يتعلق بالسياسات الداعمة لألرسة، وال سيما ما حققه برنامج عالمة اجلودة لبيئة 
عمل داعمة للوالدين. كما تشيد املنظمة بسيع اهليئة إىل مواءمة تلك السياسات مع املعايري املعتمدة 

عاملياً والعمل بشكل تدرييج نحو ترسيخ أفضل املمارسات املويص بها من قبل املنظمة.«

نبذة عن مشروع عالمة 
الجودة لبيئة عمل داعمة 

للوالدين
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وتشري األبحاث إىل أن سياسات وممارسات العمل الداعمة للوالدين 
يمكن أن:

كما أظهرت األبحاث أن الزتام أماكن العمل بدعم الوالدين الذين يعولون أطفااًل صغاراً 
يز رفاهيتهم، مما يؤدي إىل  يساهم يف التقليل من اإلجهاد الناجم عن تربية أبنائهم وتعز

يز إنتاجيتهم ودعم أهداف العمل.  تعز

2
تحد من إجهاد الوالدين وتعزز مشاركتهم يف 

حياة أطفاهلما.

تساهم يف خفض معدالت إصابة الرضع 
باألمراض احلادة واملزمنة، واحتمالية إصابتهم 

بمختلف أنواع العدوى وذلك عند تمكني 
األمهات من إرضاع أطفاهلن.

يادة التفاعل مع أطفاهلم يف  تمكن اآلباء من ز
السنوات األوىل من عمرهم، مما يساعدهم عىل 

تحسني النتائج اإلنمائية، بما يساهم يف احلد من 
يز مهاراتهم املعرفية،  مشاكلهم السلوكية وتعز

وتحسني صحتهم النفسية.

تعزز فرص تمكني املرأة بما يساعدها يف تحقيق 
إمكانياتها بشكل كامل، ويف ذات الوقت 

مساهمتها يف االهتمام باملزنل ودعم االقتصاد.

1 UNICEF, "Family-Friendly Policies –Handbook For Business, 2020
2 UNICEF, "Family-Friendly Policies –Handbook For Business, 2020

3 United Stated Department of Labor, “Why Parental Leave For Fathers Is So Important For Working Families” 2016;
4 CNN, “The benefits of paid leave for children are real, majority of research says”, 2015;

5 Family-Friendly Policies –Handbook For Business, 2020;
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وقد وجدت العديد منالرشكات أن تبين سياسات وممارسات عمل 

داعمة للوالدين يمكن أن:

يزيد من إنتاجية املوظفني 
ويحفزهم عىل العمل، وذلك 
نتيجة توفري أنماط عمل مرنة.

يؤثر بشكل إيجايب عىل عملية التوظيف، ومستويات 
االحتفاظ باملوظفني، ووالئهم، ومعنوياتهم، ويه 

ضمن مجموعة كبرية من الفوائد اليت تتعلق بثقافة 
مكان العمل وسمعته.

يزيد من جاذبية الرشكات، حيث أفاد 
77% من املوظفني الذين شملتهم دراسة 

يف أسرتاليا أن هذه السياسات أثرت عىل 
اختيارهم لصاحب العمل. 7777%%

1 Australian Government – Australian Institute of Family Studies, “Fathers and parental leave”, 2019
2 Forbes, “The Connection Between Employee Engagement And Wellness”, 2019

3 UNICEF, "Family-Friendly Policies –Handbook For Business", 2020;
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لتحديد ما إذا كانت مؤسستك مؤهلة للتقدم بطلب للحصول عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل 
داعمة للوالدين، يجب اإلجابة عىل األسئلة التالية:

إذا كانت إجابتك عىل هذه األسئلة بنعم، فهذا يعين أن مؤسستك قد تكون مؤهلة للتقدم بطلب للحصول 
عىل عالمة اجلودة.

3

هل تعمل مؤسستك يف القطاع اخلاص أو شبه احلكومي 
أو القطاع الثالث؟

هل يمكن أن تثبت مؤسستك دعمها 
للوالدين العاملني لديها؟

ية صادرة من  ية سار هل تمتلك مؤسستك رخصة تجار
دولة االمارات العربية املتحدة؟

معاييــر األهلية
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تقدم املبادرة العديد من املزايا للمؤسسات احلاصلة عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، 
بما يف ذلك عضوية شبكة من املؤسسات ذات التوجه املماثل بهدف تبادل املعرفة وأفضل املمارسات، 

فضاًل عن تكريم املؤسسة لدورها الرائد يف تبين السياسات واملمارسات الداعمة للوالدين وتنفيذها.

و تشمل املزايا الرئيسية ما ييل:

ما هي مزايا مبادرة 
عالمة الجودة لبيئة عمل 

داعمة للوالدين؟

يساهم تبين سياسات عمل داعمة 
للوالدين يف التأثري بشكل إيجايب عىل رفاهية 

املوظفني/أرسهم وتعزيز إنتاجية األعمال.

التأثــري يف مكان العمل

عندما يشعر املوظفون بدعم صاحب العمل هلم 
لتحقيق التوازن بني الزتامات العمل واألرسة، 

سيتمكنون من التعامل بشكل أفضل مع الضغوط 
اليت تواجههم، وبالتايل تحسني رفاهيتهم. وتعترب 

رفاهية املوظفني من بني العوامل الرئيسية يف تحديد 
نجاح املؤسسة عىل املدى الطويل.

ثبت أن تطبيق سياسات العمل الدعمة 
للوالدين، مثل تمديد إجازة الوالدية، وتوفري 
برامج لتعزيز رفاهية املوظفني، وتوفري أنماط 

عمل مرنة، ليس له تأثري سليب عىل اإلنتاجية، 
بل يؤثر، يف أغلب األحيان، بشكل إيجايب عىل 

إنتاجية املوظفني. 

يقدر املوظفون الذين يعملون يف أماكن عمل 
داعمة للوالدين االهتمام والدعم املقدم من 

أصحاب العمل، وهذا بدوره يعزز من والء 
املوظفني للمؤسسة اليت يعملون بها. 

يتمتع أرباب العمل الذين يمنحون األولوية لألرس 
والوالدين العاملني لديهم بسمعة أفضل، مما 

يجعلهم محط أنظار العديد ممن يبحثون عن فرص 
عمل، ال سيما أصحاب اخلربات الذين من املرجح أن 

يكون لديهم أطفال نظراً ألعمارهم.

التأثــري عــى رفاهية املوظفني

يادة اإلنتاجية ز

يــادة والء املوظفني ز

يــادة القــدرة التنافســية لرب  العمل ز
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االطالع عىل قصص نجاح والتعرف عىل 

تجارب ناجحة ملجموعة من احلاصلني عىل 
عالمة اجلودة ومن املجتمع األوسع نطاقاً.

مشاركة املعرفة

سيتلقى مقدمو طلبات احلصول عىل عالمة 
اجلودة تقرير تقييم يتضمن نتائج طلبكم، 

وأبرز اللمحات ومجاالت الفرصة ومالحظات 
التقييم وتوصيات املقيم حول مجاالت الفرصة 

واملمارسات واملبادرات املبتكرة الفريدة اليت 
تنفذها وتنامت إىل علم املقيمني.

يــر التقييم رؤى تقر

ســيتم اإلعالن عن احلاصلني عىل 
عالمــة اجلــودة، تقديرًا اللزتامهم 
بتطبيق السياســات واملمارســات 

الداعمــة للوالديــن، من خالل منحهم 
عالمــة اجلــودة مع رســالة تهنئة من 

القيادة واإلعالن عن أســماء اجلهات 
الفائزة عرب وســائل اإلعــالم التقليدية 

ومنصــات التواصل االجتمايع. بالنســبة 
للمؤسســات املشــاركة والىت مل تحظى 

بفرصــة الفوز بعالمة اجلودة ســيتم 
منحهم شــهادة تقدير للمشــاركة.

يم التكر

سيتم تنظيم حمالت تستهدف اجلمهور يف كل 
من وسائل اإلعالم وعرب صفحات اهليئة عىل 

مواقع التواصل االجتمايع، لتعريفهم بجهود 
املؤسسات احلاصلة عىل عالمة اجلودة.

سيتلقى احلاصلني عىل العالمة التجارية 
مجموعة من املبادئ التوجيهية لالستخدام يف 

أنشطة االتصاالت الداخلية واخلارجية.

احلمالت الرتويجية 

ية املبــادئ التوجيهيــة للعالمة التجار

سُيمنح احلاصلون عىل عالمة اجلودة حزمة 
تتضمن معلومات أساسية عن مرشوع عالمة 
اجلودة ومجموعة من املواد ذات الصلة اخلاصة 
بحمالت العالقات العامة، وذلك الستخدامها 

يف أنشطة االتصاالت الداخلية واخلارجية.

يفية وترويجية حزمــة تعر
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أرباب العمل الذين يظهرون أدلة 
عىل تبين سياسات داعمة للوالدين 

بناًء عىل معايري املستوى األول.

أرباب العمل الذين يلبون أو يتفوقون 
يف تبين أبرز السياسات واملمارسات 
العاملية الداعمة للوالدين بناًء عىل 

معايري املستوى الثاين

املســتوى األول: بيئة عمل 
داعمة للوالدين

املستوى الثاين: بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

يوجد مستوين لعالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين:

تم تحديد األهداف التنظيمية لكل مستوى، لكن أهداف املستوى الثاين »بيئة عمل داعمة للوالدين 
بلس« يه األكرث شمواًل وطموحاً. 

عالمة اجلودة صاحلة ملدة عامني، وستتابع اهليئة مع املؤسسات بعد مرور العام األول للتأكد من الزتام 
املؤسسة بتطبيق سياساتها الداعمة للوالدين.

ما هما مستويي 
عالمة الجودة؟

™
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سيتم تقييم طلبات املتقدمني للحصول عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين من قبل طرف 
ثالث مستقل، وذلك لضمان مصداقية ونزاهة عملية التقييم.سيتم تقييم املتقدمني املؤهلني بناًء عىل 19 
معيار ضمن خمس فئات رئيسية، منها ثمانية معايري إلزامية، و11 معيار اختياري. وسيحتاج املتقدمون إىل 

ية. استيفاء 8 معايري إلزامية و 6 معايري اختيار

تم إعداد املعايري واألهداف بدقة والتحقق من صحتها من خالل عدد من األنشطة الرئيسية:

كيف سيتم تقييم 
مؤسستي؟

1

3

2

4

جمع البحوث والبيانات من املؤسسات 
العاملية الرائدة مثل اليونيسف ومنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية ومنظمة 

العمل الدولية وغريها.

مراجعة 9 برامج قائمة فردية 
ومتعددة اجلوائز يف مجال دعم األرسة 

عىل مستوى العامل

فهم املمارسات الرائدة عاملياً اليت 
تتبناها 16 دولة، مثل دول الشمال 

األورويب باإلضافة إىل العديد من 
املنظمات الرائدة عاملياً

التعاون مع رشكات القطاع اخلاص والعمل 
بشكل وثيق مع اخلرباء يف هذا املجال، 

والتحقق من مدى موائمة هذه املعايري 
ضمن سياق دولة اإلمارات العربية املتحدة 
لضمان مراعاة احتياجات السوق وظروفه



12

6
نظراً لطبيعة قطاع التعليم، واليت تتطلب من املعنيني التواجد مع األطفال لدعم نموهم عىل 55

أفضل وجه، أخذنا الوقت الكايف للتعرف عىل تجاربهم واحتياجاتهم والتحديات اليت تواجههم 
من خالل عقد مجموعة من اجللسات النقاشية مع املسؤولني عن اجلهات املنظمة لقطاع 

التعليم يف دولة اإلمارات، واملسؤولني عن املدارس )أكرث من 60 مدرسة( والعديد من احلضانات 
ومؤسسات التعليم العايل. وبناًء عىل مقرتحاتهم، قمنا بتعديل املعايري بطريقتني رئيسيتني:

ياً، ويه السياسة اليت توثق أنماط العمل 	  جعلنا معيار سياسة العمل املرنة معياراً اختيار
املرنة اليت يتبناها مقدمو الطلبات )واليت تتضمن عىل سبيل املثال: ساعات العمل، مكان 

العمل، العمل بدوام جزيئ، ومشاركة املهام(. وتركز هذه السياسات عىل النتائج واإلنجازات 
اليت تحققت بداًل من تحديد العمل لعدد ساعات معني. ويجب أن تتاح هذه السياسات 

عىل األقل للموظفات احلوامل، أو املوظفني العائدين إىل العمل بعد قضاء إجازة الوالدية، 
أو املوظفني الذين لديهم أطفال من أصحاب اهلمم.

وفيما يتعلق باملعيار الثاين الذي قمنا بتحديثه، جعلنا رعاية الطفل معياراً إلزامياً، ويقصد 	 
بهذا املعيار الدعم الذي يقدمه أصحاب العمل للموظفني لتمكينهم من رعاية أطفاهلم، 
وخاصة يف األوقات اليت ال يتوفر فيها مقدم رعاية، كما هو احلال أثناء اإلجازات املدرسية.

والحظنا بالفعل توافر مجموعة متنوعة من السياسات واملمارسات اليت يطبقها قطاع التعليم 
يادة الدعم املقدم للوالدين العاملني داخل املؤسسات التعليمية، ومن بينها: لز

منح اآلباء إجازة أبوة ملدة 10 أيام، وهو ضعف ما يقدمه قانون العمل اإلمارايت.	 

يز الصحة املهنية يف املزنل للموظفني وأرسهم.	  تقديم االستشارات والدعم لتعز

تجهزي مجموعة من املعلمني االحتياطيني لتويل مهام التدريس وقيادة الفصول الدراسية 	 
يف حال حصول املوظفني عىل إجازة طارئة.

توفري حضانات ألطفال املوظفني، مع إمكانية تمديد فرتة مغادرة الطفل حسب احلاجة.	 
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6

أيام اإلجازة اليت تمنح للوالدين 
لتمكينهم من إجراء االستعدادات 
الالزمة قبل وأثناء وبعد الوالدةأو 

تقديم الرعاية لطفل. 

تم تكليف جلنة تحكيم تتكون من 
أعضاء من جهات حكومية رائدة، 
ملراجعة طلبات املتقدمني وتقديم 

توصيات بشأن االختيار.

دعم و تمكني املوظفني من اتخاذ 
القرارات الالزمة لتحقيق التوازن بني 

مسؤوليات العمل ورعاية أرسهم.

ممارسات العمل املرنة 
املتبعة لتمكني الوالدين 

من رعاية أطفاهلم وتلبية 
احتياجات األرسة.

خالل مرحلة التقييم، سيتم 
عقد جلسة توضيحية بني 
املُقيمني وُمقدم الطلب، 

وذلك عند احلاجة.

يز الرفاهية العاطفية  تعز
والنفسية واجلسدية للموظفني 

وأرسهم. 

السياسات واملمارسات الداعمة للوالدين اليت يتم إدراجها ضمن الثقافة املؤسسية 
من خالل التدريب عليها، وتوعية املوظفني بشأنها، ومتابعة تنفيذها، وتوفري آليات 

الستطالع الرأي حوهلا.

إجازة الوالدية

جلنــة التحكيم

ية الرعاية األرس

أنمــاط العمل املرنة

اجللســات التوضيحية

ية الرفاهية األرس

الثقافة املؤسســية

وتندرج هذه املعايري التسعة عرش ضمن خمس فئات رئيسية:

أ
ج

هـ

ب
د
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تشري كلمة »نعم« إىل تقييم هذا العنرص 
ضمن معايري املستوى اخلاص به، يف حني تشري 
كلمة »ال ينطبق« إىل عدم وجود هذا العنرص 

ضمن معايري التقييم اخلاصة باملستوى. كما 
توجد عنارص أضيفت فيها نسبة رقمية ليتم 

تقييمها عند احلاجة.

سيتم تقييم بعض العنارص بناًء عىل إجابات 
املوظفني عىل استبيان تجربة بيئة العمل 

الداعمة للوالدين والذي يجب أن تشاركه مع 
املوظفني العاملني لدى مؤسستك، حيث 

أن املشاركة يف هذا االستبيان رشط أسايس 
لقبول طلبك. وتمت اإلشارة إىل هذه العنارص 

وتميزيها باللون عند إدراجها.

إجازة والدية تمنح للموظفة قبل وبعد وضع أو احتضان طفل، وذلك لتمكينها من التعايف بعد 
الوالدة، ورعاية طفلها والتواصل معه.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

136 يوماً 90 يوماً
عدد أيام إجازة األمومة املدفوعة اليت تمنحها        

مؤسستك للموظفات

نعم نعم املرونة يف كيفية احلصول عىل إجازة األمومة )أي تأجيل 
أيام اإلجازة إىل وقت الحق أو توزيعها(

نعم نعم خيار احلصول عىل إجازة غري مدفوعة األجر مع                  
إجازة األمومة

إجــازة األمومة - إلزامي  .1

6
أوالً: معاييــر التقييم

أ.  إجــازة الوالدية
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إجازة والدية تمنح للموظف قبل وبعد والدة زوجته أو احتضان طفل، وذلك لتمكينه 
من رعاية أرسته واالهتمام بها.

إجــازة األبوة – إلزامي  .2

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

أكرث من 10 أيام 
عمل

أكرث من 5 أيام 
عمل

عدد أيام إجازة األبوة املدفوعة اليت تمنحها مؤسستك 
للموظفني

نعم نعم املرونة يف كيفية احلصول عىل إجازة األبوة )أي تأجيل أيام 
يعها( اإلجازة إىل وقت الحق أو توز

نعم ال ينطبق خيار احلصول عىل إجازة غري مدفوعة األجر مع              
إجازة األبوة

%80 %60 نسبة املوظفني الذين يتفقون عىل أهمية احلصول عىل 
إجازة األبوة

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يتفقون عىل تلقي اآلباء الدعم من 

زمالئهم لالستفادة الكاملة من إجازة األبوة

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يتفقون عىل تلقي اآلباء الدعم من 

قادتهم لالستفادة الكاملة من إجازة األبوة

إجازة خاصة يحصل عليها املوظف/املوظفة للرتتيب ملرحلة ما قبل الوالدة أو احتضان طفل، 
ويف حالة املرض أثناء احلمل أو اإلجهاض أو وفاة املولود.

إجــازة والديــة خاصة - اختياري  .3

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

استحقاق إجازة 
يوماًاألمومة كاملة 136 

كاملة 90 يوماًاستحقاق إجازة األمومة 
عــدد أيــام إجــازة األمومــة عنــد والدة جنني ميت بعد 

الشهر السادس 

ال يوجد عدد أيام 
محدد لإلجازة

إجازة ملدة يومني 
مدفوعة األجر

عــدد أيــام اإلجــازة حلضــور مواعيــد ما قبل الوالدة أو 
املواعيــد اخلاصــة باحتضان طفل

إجازة ملدة أسبوعني 
مدفوعة األجر

إجازة ملدة أسبوعني 
غري مدفوعة األجر

عــدد أيــام اإلجــازة يف حــاالت اإلجهاض بعد مرور 24 
أســبوع من احلمل

إجازة مدفوعة األجر إجازة  غري مدفوعة 
األجر

عــدد أيــام إجــازة األمومــة اإلضافية يف حال والدة 
التوائم

إجازة مدفوعة األجر إجازة غري مدفوعة 
األجر عــدد أيــام إجــازة األبــوة اإلضافية عند والدة التوائم

6
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دعم الوالدين بعد العودة من اإلجازة - اختياري  .4

الدعم املقدم للموظفني قبل حصوهلم عىل إجازة، وبعد عودتهم للعمل، وعند تمديد اإلجازة 
الوالدية، من خالل االتصاالت املنتظمة مع املدير، وتوفري أنماط عمل مرنة، واملشاركة يف برامج 

إعادة دمج املوظفني بعد العودة من اإلجازات.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
املراسالت املرسلة للموظفني قبل حصوهلم عىل 
إجازة الوالدية واليت توضح خيارات الدعم املتاحة 

ملساعدتهم يف العودة إىل العمل بعد قضاء اإلجازة

نعم نعم إمكانية دعوة املوظفني للفعاليات املتعلقة بالعمل 
خالل قضاء إجازة الوالدية

نعم ال ينطبق
توافر برامج لتدريب/إرشاد املوظفني بشكل رسمي 
لدعمهم قبل احلصول عىل إجازة الوالدية أو بعد 

عودتهم منها

نعم ال ينطبق إمكانية تواصل املوظفني مع مديريهم بشكل منتظم 
أثناء اإلجازة

نعم ال ينطبق إمكانية توفري خيارات عمل مرنة للموظفني بعد 
عودتهم للعمل

استحقاقات املوظفني أثناء قضاء إجازة والدية غري مدفوعة األجر -اختياري  .5

حصول املوظف عىل استحقاقاته أثناء قضاء إجازة غري مدفوعة األجر، مثل استمرار تأمينهم 
الصيح، أو احلق يف التقديم عىل الوظائف للتنمية املهنية، أو التدريب والتعلم للتنمية املهنية، 

يبية، أو اإلدراج  أو الوصول إىل االتصاالت املؤسسية، أو املشاركة يف االستبيانات والدورات التدر
ضمن برنامج مراجعة األجور، أو حضور فعاليات وأنشطة فرق عملهم.

بيئة عمل داعمة للوالدين 
بلس بيئة عمل داعمة للوالدين عنــارص التقييم

يحصل املوظفون عىل كامل 
االستحقاقات اليت تمنحها 

املؤسسة

يحصل املوظفون عىل 
ما ال يقل عن 70% من 

استحقاقات املوظفني اليت 
تمنحها املؤسسة

يتم احلفاظ عىل اســتحقاقات 
املوظفــني طــوال مدة حصوهلم 

عــىل إجازة الوالدية

6
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السياســات اليت توثق تبين املؤسســة ألنماط عمل مرنة، ويتضمن ذلك عىل ســبيل املثال 
)تحــذف لطفــاً وقــت بــدء العمــل واالنتهــاء منــه، والعمل عــن بعد، والعمل بدوام جزيئ، 

ومشــاركة املهــام(. وتركــز هــذه السياســات عــىل النتائــج واإلنجازات الــيت تحققت بداًل من عدد 
ســاعات العمل، ويجب أن تشــمل هذه السياســات عىل األقل املوظفات احلوامل، أو املوظفني 

العائديــن مــن اإلجــازة الوالديــة، أو املوظفــني الذيــن يعولــون طفاًل من أصحاب اهلمم.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
توجد سياسة عمل مرنة موثقة تتضمن توفري 

ساعات حضور مرنة والعمل عن بعد

املستوى 1 + خيارين 
إضافيني عىل األقل

مشاركة مهام 
العمل، العمل بدوام 
جزيئ أو العمل بنظام 

الساعات السنوية

تتضمن سياسة العمل املرنة مشاركة املهام أو العمل 
بدوام جزيئ أو العمل بنظام الساعات السنوية وغريها 

من اخليارات األخرى

نعم نعم
يوجد نص خاص يتيح للوالدين إمكانية العمل 

بمرونة حلضور الفعاليات املدرسية

نعم ال ينطبق يتم إدراج أنماط العمل املرنة يف عقود املوظفني

%90 %60 نسبة رضا املوظفني عن أنماط العمل املرنة

%80 ال ينطبق
نسبة املوظفني الذين يتفقون عىل تشجيعهم 

ودعمهم لالستفادة من أنماط العمل املرنة عىل 
جميع املستويات

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يشعرون بالراحة عند طلب 

العمل بمرونة من مدراءهم

1. سياســة عمل مرنة - إلزامي
     سياســة عمــل مرنــة - اختيــاري )مقدمــو الطلبــات مــن قطاع التعليم(

6
ب.  أنمــاط العمــل المرنة
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أنمــاط عمــل مرنــة قصرية املدة - اختياري  .2

حق املوظف يف العمل عن ُبعد لفرتات قصرية للوفاء بمسؤوليات رعاية األطفال يف حاالت الطوارئ، 
عىل سبيل املثال يف حال عدم توفر مقدم رعاية أو مرض أحد أفراد األرسة املسؤول عن رعاية الطفل.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم يتــم تطبيــق أنمــاط عمــل مرنة قصرية األجل إذا 
حــدث أمــر طــارئ فيما يتعلــق برعاية الطفل

نعم ال ينطبق
إمكانيــة احلصــول عــىل أيــام إجازة طبية طارئة           
مــن أجــل رعايــة الطفــل أو يف حــال نقل الطفل        

إىل املستشفى

أســاليب مرنــة لتقييــم األداء والتطــور الوظيفي- اختياري  .3

قدرة املوظفني املستفيدين من أنماط العمل املرنة عىل تحقيق التقدم يف حياتهم املهنية، وإجراء 
مراجعة عادلة ألدائهم أثناء االستفادة من هذه األنماط.  

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم توفري إرشــادات لتقييم املوظفني املســتفيدين من 
أنمــاط العمل املرنة

نعم ال ينطبق
يمكــن للموظفــني االعــرتاض عــىل التقييمات اليت 

تشــري إىل تأثري أنماط العمل املرنة بشــكل ســليب عىل 
تقييــم أدائهم

%80 ال ينطبق
نســبة املوظفني الذين يتفقون عىل أن االســتفادة 

مــن أنمــاط العمــل املرنــة تســاهم يف تطوير حياتهم 
املهنية

6
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يمكن للموظفات احلصول عىل ساعات راحة مدفوعة األجر إلطعام أو إرضاع أطفاهلن حيثما 
أمكن ذلك، مع توفري مساحة خاصة وصحية لألمهات تشتمل عىل مرافق تخزين، وأماكن 

لشحن اهلواتف، وميكروويف، ومقاعد مريحة، ومرافق لتغيري مالبس األطفال.

ويمكن أن يشمل الدعم اإلضايف توفري: )أخصايئ رضاعة، ومضخات ثدي مثل تلك املوجودة 
باملستشفيات، ومعدات للتعقيم، ومناشف جديدة، وخزائن، وكتب حول تربية األطفال، 

وسماعات السلكية، ونوافذ، وإضاءة قابلة للضبط، وواي فاي(.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

ال يوجد عدد محدد 
من الساعات ساعتان يف اليوم عدد ساعات الرضاعة يف اليوم

محتويات املستوى 
األول + ثالثة عنارص 
من األشياء اإلضافية 
عىل األقل وغريها من 
اخليارات البديلة املناسبة

غرفة خاصة ونظيفة 
لألمهات توجد بها 
ثالجة وميكروويف 

وغريها من اخليارات 
البديلة املناسبة

توافر غرفة مخصصة لألمهات يف مقر العمل، 
ويه غرفة خاصة وصحية      لتمكني األمهات 

من االسرتاحة فيها وتخزين احلليب وتسخينه

ســاعات الرضاعة - إلزامي  .1

2.  رعايــة الطفــل - اختياري
رعايــة الطفــل - إلزامــي )مقدمــو الطلبات مــن قطاع التعليم(  

يقدم أرباب العمل الدعم للموظفني لتمكينهم من رعاية أطفاهلم، وخاصة يف األوقات اليت ال 
يتوفر فيها مقدم رعاية، كما هو احلال أثناء اإلجازات املدرسية.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

توافر ثالثة أشكال عىل 
األقل من أشكال دعم 

املوظفني يف رعاية 
أطفاهلم

توافر شكل واحد عىل 
األقل من أشكال دعم 

املوظفني يف رعاية 
أطفاهلم

تشتمل أشكال دعم املوظفني يف رعاية أطفاهلم، 
عىل سبيل املثال، الدعم املايل املبارش، وتوفري قسائم 

رشاء وخصومات عىل خدمات رعاية األطفال، 
وتدريب العمالة املزنلية، والبحث مع املوظف عن 

العمالة املزنلية، وتوفري مرافق لرعاية األطفال )مثل 
ركن األطفال أو خدمات رعاية الطفل يف مكان 
العمل اليت تتوافق مع األنظمة املعمول بها(.

%80 %60

نسبة املوظفني الذين يؤكدون أنهم راضون عىل 
الدعم الذين يحصلون عليه للوصول إىل خدمات 

رعاية األطفال مثل اخلصومات ومراكز الرعاية 
ية وغريها النهار

6
ج.  الرعاية األســرية:

* ترسي هذه املعايري عىل املنظمات اليت لديها مقر فعيل واليت ال تقدم بالفعل مرونة يف العمل عن بعد لألمهات اجلدد.
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تثقيــف مقدمــي الرعاية - اختياري  .3

يتم توفري املعلومات واملوارد الالزمة للموظفني حول املوضوعات اخلاصة باألطفال، بما يف ذلك 
تلك املتعلقة بالرضع، واألطفال يف مرحلة احلبو وامليش، واألطفال الصغار، واألطفال أصحاب 

اهلمم بشكل خاص.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل 
داعمة للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
توفري وسائل ومواد تثقيفية حول تربية األطفال )مثل 

ندوات ومواد تثقيفية حول املواضيع املرتبطة برتبية األطفال، 
وتعريف املوظفني بمنصة الوالدين التابعة للهيئة(

نعم ال ينطبق
تقديم تدريب للموظفني عىل كيفية تربية األبناء مثل 

استضافة مجموعة من اخلرباء واملتخصصني االجتماعيني 
لتدريب املوظفني عىل أساسيات ومهارات تنمية الطفل

نعم ال ينطبق

يتم تقديم تدريب يستهدف مقدمي الرعاية ويغطي 
أساليب متنوعة لعملية رعاية وتربية األطفال بشكل 

يتناسب مع مختلف االحتياجات )مثل تدريب املربيات عىل 
اإلسعافات األولية للطفل(

دعم مقدمي الرعاية لألطفال أصحاب اهلمم - اختياري  .4

تمكني املوظفني الذين يعولون أطفااًل من أصحاب اهلمم من احلصول عىل دعم و/أو مزايا 
إضافية من قبل صاحب العمل.

بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس

بيئة عمل 
داعمة للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
وجود سياسة مطبقة )أو مدرجة ضمن سياسة أخرى( 

لدعم املوظفني الذين يعولون أطفااًل من أصحاب اهلمم

املستوى 1 + مزيتني 
إضافيتني عىل 

األقل

إجازة األمومة مدتها 
30 يوم مدفوعة األجر، 

وهلا احلق يف تمديد 
اإلجازة ملدة 30 يوماً أخر 

بدون أجر

يقدم أرباب العمل شكلني عىل األقل من أشكال الدعم 
للوالدين الذين يعولون أطفااًل من أصحاب اهلمم

%80 ال ينطبق نسبة املوظفني الذين يوافقون عىل أن الدعم املقدم 
ألولياء أمور األطفال أصحاب اهلمم محدد بوضوح

%80 ال ينطبق
نسبة املوظفني الذين يوافقون عىل كفاية الدعم املقدم 

ألولياء أمور األطفال أصحاب اهلمم

6
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يز الرفاهية اجلسدية والنفسية والعاطفية للموظفني وأرسهم. الربامج واخلدمات املتوفرة لتعز

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

توفر برامج مستهدفة للصحة 
البدنية وأنشطة رفاهية األرس 
وعىل األقل نوع واحد من 

الدعم النفيس والصيح )وتشمل 
األمثلة إدارة اإلجهاد، وخدمات 
يز الصحة النفسية، وتوفري  تعز

الدعم للموظفات للتغلب عىل 
اكتئاب ما بعد الوالدة(

ُتقدم برامج متخصصة 
يز الصحة البدنية  لتعز
للموظفني وُتنظم 

يز الرفاهية  أنشطة لتعز
األرسية

يز  تقدم املؤسسة أنشطة لتعز
الرفاهية النفسية أو العاطفية 

للموظفني، بما يف ذلك تقديم  
الدعم للموظفني إلدارة اإلجهاد 
يز  ية لتعز وتوفري خدمات استشار

الصحة النفسية

نعم نعم
تقدم املؤسسة خدمات إلنجاز 

اإلجراءات واألوراق الرسمية     
للمواليد اجلدد

نعم ال ينطبق توجد مجموعات لدعم األرس 
يرشف عليها املوظفون

نعم ال ينطبق

يباً رسمياً  يتلقى مديرو املؤسسة تدر
حول رفاهية وصحة املوظفني، 

والذي يشتمل عىل سبيل املثال ال 
احلرص دورات اإلسعافات األولية أو 

تدريب اإلنعاش القليب الرئوي

يــز رفاهيــة املوظفني - إلزامي تعز  .1

حمايــة املوظــف أثناء قضــاء إجازة الوالدية - إلزامي  .2

يتــم احلفــاظ عــىل حقــوق املوظفــني وعــدم املســاس بها نتيجــة حصوهلم عىل اإلجازة الوالدية 
املســتحقة أو بســبب اســتفادتهم من ســاعات الرضاعة.

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم وملدة 6 أشهر من 
الوالدة نعم توفري احلماية من إنهاء خدمات املوظفات 

أثناء تمتعهن بإجازة األمومة

6
د.  الرفاهية األســرية



22

يــن بالسياســات الداعمــة للوالديــن، وتنفيذهــا بمــا يتماىش مع الغرض الذي  معرفــة املدير
أصــدرت مــن أجلــه تحــذف لطفــاً، وشــعور املوظفني بالدعم من أرباب العمل لالســتفادة                   

مــن السياســات الداعمــة للوالدين املتاحة هلم.

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل 
داعمة للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
نسبة املوظفني الذين يعربون عن رضاهم عن مدى الدعم 

الذي يحصلون عليه من مديرهم املبارش فيما يتعلق 
باملسؤوليات املرتبطة بالرعاية الوالدية 

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يشعرون بأن مديريهم عىل دراية 

بالسياسات الداعمة للوالدين

%80 %60 نسبة املوظفني الذين يوافقون عىل دعم مديريهم للموظفني 
الذين يستفيدون من السياسات الداعمة للوالدين

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يوافقون عىل تطبيق مديريهم 

لسياسات داعمة للوالدين باستمرار يف فرقهم

تمكــني مدير املؤسســة ودعمه - إلزامي  .1

الدعــم املخصــص للموظفــات لالرتقــاء بمهاراتهــن املهنيــة يف ضــوء التحديــات اليت غالباً ما 
تواجههــن فيمــا يتعلــق بتحقيــق التــوازن بني مســؤوليات األرسة والعمل.

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل 
داعمة للوالدين عنــارص التقييم

نعم، وتستهدف هذه 
الربامج مجموعات      

محددة )مثل األمهات(
نعم

توفــري برامــج قائمــة عىل أســاس الكفاءة املهنية 
يــز مهــارات وقدرات القيادات النســائية  لتعز

واملوظفات 

نعم ال ينطبق توفري فرص لدعم وإرشــاد املوظفات

%80 %60
نســبة املوظفــني الذيــن يعتقدون أن الربامج 

يز مهارات  املخصصــة الــيت تقدمهــا املؤسســة لتعز
وقــدرات القيــادات النســائية واملوظفات فعالة

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يعتقدون أن مؤسساتهم 

تحرص عىل توفري الربامج واخلدمات اليت تعزز 
الرفاهية العقلية والنفسية واجلسدية هلم ولعائالتهم 

برامــج القيــادات النســائية والتطوير املهــين للمرأة - اختياري  .3

6

.  الثقافة المؤسســية هـ
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ترويج السياســات الداعمة للوالدين بشــكل داخيل - إلزامي  .2

يتــم توثيــق السياســات الداعمــة للوالديــن والرتويــج هلــا داخل املؤسســة، ويتضمن ذلك ضمان 
ســهولة حصول جميع املوظفني عىل هذه السياســات.

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم الرتويج للسياسات الداعمة للوالدين داخل املؤسسة، 
وسهولة حصول املوظفني عىل هذه السياسات

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يعرفون السياسات الداعمة 

للوالدين املتاحة هلم بشكل جيد

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يعرفون كيف وأين ُيمكنهم 

اجلصول عىل املعلومات املتعلقة بالسياسات    
الداعمة للوالدين

%80 %60
نسبة املوظفني الذين يعربون عن رضاهم عن  

سهولة استخدام املوارد الداعمة للوالدين املُقَدمة 
من مؤسساتهم ورشكاتهم 

متابعــة عمليــة تنفيــذ السياســات وتحديثها - اختياري  .3

قيام املؤسسات بمراجعة عملية االستفادة من السياسات الداعمة للوالدين، ويتضمن ذلك تحديد 
املجاالت اليت يمكن تحسينها، واالستفادة من هذه العملية يف إجراء تعديالت عىل هذه السياسات. 

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
اإلجراءات اليت يتم اتخاذها بشكل منتظم لضمان 

فعالية السياسات واملمارسات الداعمة للوالدين عىل 
النحو املستهدف.

نعم ال ينطبق
تتخذ املؤسسات إجراءات لتحديث السياسات 

الداعمة للوالدين بما يتماىش مع نتائج عمليات 
مراجعة السياسات

%80 %60
نسبة املوظفني الراضني عن السياسات الداعمة 

للوالدين املتاحة هلم

6
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االســتماع للموظفني ومعرفة تأثري السياســات- اختياري  .4

يمكــن للمؤسســات توضيــح أنهــا قامــت بجمــع آراء املوظفني حول السياســات الداعمة 
للوالديــن، بهــدف إيجــاد حلــول مبتكــرة تلــيب احتياجــات املوظفني، فضــاًل عن إثبات تأثري هذه 

املبــادرات بالبيانات.

بيئة عمل داعمة             
للوالدين بلس

بيئة عمل داعمة 
للوالدين عنــارص التقييم

نعم نعم
يمكــن للمؤسســة إثبــات تفعيلهــا آللية جلمع آراء 
املوظفني وأفكارهم بشــأن السياســات الداعمة 

للوالدين

نعم ال ينطبق
توجــد عمليــة منتظمــة وُتدار بشــكل جيد يتم 

مــن خالهلــا مراجعــة آراء واقرتاحات املوظفني، 
واختبارهــا، وتنفيذهــا إذا أمكــن ذلك

نعم ال ينطبق
إمكانيــة إثبــات التأثــري اإليجايب للتحســينات عىل 
السياســات الداعمــة للوالديــن من خالل إجراء 

تحليــل موثــوق للبيانات

%80 %60
نســبة املوظفــني الذيــن يمكنهــم تقديم مالحظات 

حــول السياســات الداعمــة للوالدين املتاحة هلم

%80 %60
نســبة املوظفني الذين يشــعرون بالثقة من أن 

مالحظاتهــم يتــم التعامــل معها بجدية

6
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ينبــي أن يوضــح مقدمــو الطلبــات  النهــج املبتكــر الذي تتبعه مؤسســاتهم يف تبين ممارســات داعمة 
يد من  للوالديــن العاملــني لديهــا، ومشــاركة أي معلومــات وأدلــة تثبت ذلــك، حيث أن توفري املز

املعلومات حول هذه املمارســات يســاعد املقيم يف عملية تقييم مســتوى االبتكار يف املؤسســة 
بشكل أفضل.

 وعند مشــاركة هذه املمارســات املبتكرة، يرىج توضيح  مســايع مؤسســتك لدعم الوالدين وتلبية 
يع جديدة، أو  احتياجات أطفاهلما؛ ســواء من خالل إصدار سياســات، أو إطالق برامج ومشــار

يز تجربتهم. إجــراء تغيــريات يف مقــر العمــل، أو أي إجــراءات أخرى تم اتخاذهــا لتعز

6

سُيطلب منك مشاركة »استبيان تجربة بيئة العمل الداعمة للوالدين« مع املوظفني العاملني لدى 
مؤسستك، وذلك كجزء من مرحلة تقديم طلب احلصول عىل عالمة اجلودة. وتم تصميم أسئلة هذا 

االستبيان ملعرفة آراء املوظفني بشأن السياسات الداعمة للوالدين املطبقة حالياً داخل مؤسساتهم. 
ستكون إجابات جميع املوظفني عىل االستبيان مجهولة اهلوية، كما سيتم جمعها وتحليلها بواسطة 

طرف ثالث مستقل ملنع االنحياز واحلفاظ عىل اخلصوصية.

يعتمد معدل االستجابة عىل استبيان تجربة املوظفني عىل حجم مؤسستك )إجمايل عدد املوظفني 
يف دولة اإلمارات(، مما يضمن التغطية املناسبة للموظفني الذين سيشاركون يف االستبيان بناًء عىل 

أفضل املمارسات اإلحصائية. نسىع إىل دعمكم خالل رحلة تقديم طلب املشاركة يف املبادرة.

نبذه عن استبيان تجربة ثقافة 
بيئة العمل الداعمة للوالدين

االبتكار
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أحتفــظ بعالمــة اجلــودة ملدة عامني. يف الســنة األوىل، 
أحــر اجتمــاع مــع اهليئة ملراجعــة خطة التطوير 

اخلاصة بمؤسســيت للتأكيد عىل الزتام مؤسســيت بتبين 
السياســات الداعمــة للوالديــن الــيت حصلت بموجبها 

عــىل عالمة اجلودة.

أصبحــت جــزءًا من املجتمــع الداعم للوالدين

تســاعدين اهليئة يف تحســني سياسايت 
باســتمرار وأقــوم بإعــداد خطة للتطوير

ألتقي بالشــخص املســؤول عن تقييم مؤسســيت 
يف جلســة توضيحيــة عند احلاجة.

تــم إخطــاري بحصــويل عىل عالمة اجلودة

أتعرف عىل مبادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة 
للوالدين وأقوم بتحميل دليل مقدمي طلبات املشاركة 

https://eca.gov. من خالل املوقع املصغر للربنامج
/ae/parent-fri friendly-home

أتقــدم بطلب االشــراك مــن خالل املوقع املصغر 
يع اســتبيان تجربة املوظفني  للربنامــج، وأقــوم بتوز

عــىل املوظفني العاملني لدى مؤسســيت

مراحل 
املشاركة     

يف املبادرة

رحلة مقدمي الطلبات بشكل عاماخلطوات

الفرتة املتاحة 
لتقديم الطلبات
1 نوفمرب 2022
12 مايو 2023

التجديد

ى 
ف ع

التعر
املبادرة

ىل 
ف ع

التعر
املبادرة

م
التقدي

اإلعالن
طوير

الت
شاركة

امل
ل مع 

ص
التوا

ني
املتقدم

التجديد

هل أنت مهتم باالنضمام إىل مجتمع مبادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين؟ إليك ما تحتاج معرفته.

رحلــة مقدم الطلب
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قم بتعميم استبيان ثقافة مكان العمل عىل جميع املوظفني يف مؤسستك عندما 
يطلب منك ذلك، مع مراعاة أن هذه العملية إلزامية لضمان قبول طلب التقديم اخلاص 
بك، وسريسل لك رابط االستبيان ونموذج رسالة مقرتحة الستخدامها يف تعميم االستبيان 

عىل املوظفني.

قم باالطالع عى هذا الدليل اخلاص 
بمقدمي الطلبات من أجل تحديد 

املستوى الذي تريد التقديم فيه والذي 
يتناسب مع مؤسستك: بيئة عمل 

داعمة للوالدين أو بيئة عمل داعمة 
للوالدين بلس.

اخلطوة األوىل: 

قم بتعبة نموذج الطلب اخلاص باملبادرة من خالل 
https://eca.gov.ae/ar-ae/pfl هذا الرابط
ثم قم بتحميل جميع امللفات املطلوبة، وقدم 

طلبك قبل املوعد النهايئ )ملزيد من املعلومات حول 
يارة صفحة األسئلة  املواعيد الزمنية للمبادرة، يرىج ز

الشائعة(، وسيقوم مقِيّم مستقل بتقييم طلبك 
بمجرد استالمه.

اخلطوة الثانية:

اخلطوة الثالثة: 

ســتتواصل معــك هيئــة أبوظــيب للطفولــة املبكــرة، عنــد احلاجــة، لإلجابة عىل أية أســئلة إضافية، أو 	 
يف حــال طلــب املقّيمــون أي دليــل إضــايف للتأكــد مــن دقــة وكفايــة اإلجابة عــىل كل جزء من طلبك 

لعمليــة التقييم.

يم 	  ســتقوم اهليئــة بمجــرد اكتمــال التقييــم بإخطــار جميــع املتقدمني شــخصياً بحالتهم وســيتم تكر
احلاصلــني عــىل عالمة اجلودة.

ســيحصل املتقدمــون الذيــن مل يحصلــوا عــىل عالمــة اجلــودة لبيئة عمــل داعمة للوالدين، عىل 	 
املالحظــات الالزمــة حــول كيفيــة االســتعداد للجولــة القادمــة مــن املبــادرة إذا طلبوا ذلك، وذلك من 

خــالل تطويــر خطة عملهم.

ســيصبح احلاصلــون عــىل عالمــة اجلــودة جــزءاً مــن املجتمع الداعم للوالدين وســيبدؤون يف التمتع 	 
بمزايا املبادرة.

يز السياســات 	  ســُيدعم احلاصلون عىل عالمة اجلودة يف مســريتهم املســتمرة نحو تعز
واملمارســات الداعمــة للوالديــن املطبقــة داخــل مؤسســاتهم، وذلك من خالل توفري 

خطــة خاصــة بهــم لتحســني هــذه السياســات بما يتوافــق مع وضعهم احلايل وما              
يــدون تحقيقه يف املســتقبل. ير

ثانياً: بعد تقديم الطلب

أوالً: كيفيــة التقديم

https://eca.gov.ae/ar-ae/pfl
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قائمــة خطوات رحلة 
الحصــول على عالمة الجودة 

لبيئــة عمــل داعمة للوالدين
إرســال نمــوذج طلــب التقديم عرب اإلنرتنت

تعميــم اســتبيان تجربــة املوظفــني عىل العاملني لدى مؤسســتك

حضــور اجللســة التوضيحيــة، إذا لزم األمر

يــر نتائــج التقييم اخلاص بمؤسســتك تلقــي تقر

حضــور جلســة تلقي املالحظات

وضــع خطــة التطويــر اخلاصــة باملؤسســة واحلصول عــىل موافقة اإلدارة عليها

يــة اخلاصة بالربنامج احلصــول عــىل لوحــة ”بيئــة عمــل داعمــة للوالديــن“ واملــواد املتعلقة بالعالمة التجار

التعــاون مــع هيئــة أبوظــيب للطفولة املبكرة يف مشــاركة قصة مؤسســتك

تنفيــذ حملــة اتصــاالت للرتويــج ملؤسســتك باعتبارها مؤسســة داعمة للوالدين

8
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لضمــان مصداقيــة ونزاهــة عمليــة منــح عالمــة اجلــودة لبيئــة عمــل داعمة للوالدين، تــم وضع مجموعة من 
الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لضمــان اجلــودة واحلفاظ عليها خــالل عملية التقييم.

9

سيتم التواصل مع املتقدمني، عند احلاجة، لإلجابة عىل أية أسئلة إضافية، أو لطلب أي دليل أو 
توضيح إضايف، وذلك للتأكد من دقة وكفاية اإلجابة عىل كل جزء من نموذج الطلب لعملية 

التقييم. كما سيحصل املتقدمون الذين مل يحصلوا عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، 
عىل املالحظات الالزمة لتمكينهم من تحسني خطة عملهم، وتعريفهم بكيفية تحقيق النجاح يف 

اجلولة الثانية للمبادرة يف حال رغبتهم يف إعادة التقديم يف املبادرة.

إبالغ املتقدمني

يباً مكثفاً عىل  سيتلقى املقيمون تدر
املعايري املحددة ملبادرة عالمة اجلودة 
لبيئة عمل داعمة للوالدين لضمان 

معرفتهم الكاملة بإطار عملية 
التقييم ومعايريها.

التقييم االختيار

سيتم تقييم طلبات احلصول عىل عالمة اجلودة 
من خالل أحد بيوت اخلربة يتمتع بسمعة كبرية 

وخربة واسعة، وذلك بهدف ضمان تطبيق مفهوم 
اإلنصاف والزناهة طوال عملية التقييم، ولن تشارك 
اهليئة وال موظفوها بشكل مبارش يف أي مرحلة من 

مراحل هذه العملية.

تهدف مبادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين إىل تشجيع مؤسسات القطاع اخلاص وشبه احلكومي 
والقطاع الثالث عىل تبين سياسات وأساليب عمل داعمة للوالدين العاملني لديها. ومع ذلك، تدرك هيئة 

أبوظيب للطفولة املبكرة أنه يمكن أن ينشأ تعارض يف املصاحل عند الدخول يف عالقة مهنية يف سياق األنشطة 
ية مع املؤسسات اليت قد ترغب يف التقدم بطلب للحصول عىل عالمة اجلودة. التجار

ولضمان حيادية واستقاللية اختيار املتقدمني للحصول عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، فضاًل 
عن تجنب التأثري غري املربر، قامت اهليئة بما ييل:

التعاقد مع إحدى الرشكات املتخصصة واملتمزية يف مجال التقييم لضمان استقاللية عملية تقييم جميع . 1
طلبات االشرتاك يف املبادرة.

تشكيل جلنة تحكيم تضم عدداً من األعضاء من اجلهات احلكومية الرائدة يف دولة اإلمارات، ملراجعة . 2
عملية اختيار احلاصلني عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين وتقديم توصيات بشأنها. 

إذا كانت هناك أي عالقة أو تعاون قائم بني أية مؤسسة من املؤسسات املتقدمة وهيئة أبوظيب للطفولة . 3
املبكرة، سيتم اإلفصاح عن هذه العالقة أو هذا التعاون للجنة التحكيم.

ضمان الجودة

المسؤولية إخالء 
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إخطــار هيئة أبوظبي 
للطفولــة المبكــرة بالتغييرات

يجــب عــىل املؤسســات إخطــار اهليئــة بجميــع التغيــريات املهمــة الــيت تؤثر عىل تنفيذهــا ملعايري برنامج عالمة 
اجلــودة لبيئــة عمــل داعمــة للوالديــن، وذلــك يف غضــون 90 يومــاً مــن إجراء هذه التغيريات، واليت تشــمل 

-عىل ســبيل املثال ال احلرص- التايل: 

إذا كان التغيري يتعلق بجهات اتصال 
املعنيني يف املؤسسة، يرىج إبالغ اهليئة 

عىل الفور باسم جهة االتصال اجلديدة 
واملسمى الوظيفي وبيانات االتصال.

جهات االتصال

إذا كان التغيري يتعلق بقيادة املؤسسة، 
يرىج إبالغ اهليئة عىل الفور باسم القيادة 

اجلديدة للمؤسسة واملسمى الوظيفي 
وبيانات االتصال.

القيادة

املؤسسات اليت تسىع للحصول عىل 
عالمة اجلودة - يجب عىل املالك اجلديد 

للمؤسسة التوقيع عىل خطاب نوايا 
وإرساله للهيئة، للداللة عىل نية املؤسسة 

مواصلة سعيها  للحصول عىل عالمة 
اجلودة.

املؤسسات اليت حصلت عىل عالمة 
اجلودة - يجب عىل املالك اجلديد 

للمؤسسة إرسال خطاب موقع إىل اهليئة 
إلخطارها باملالكني اجلدد للمؤسسة، 

ويجب أن يوضح اخلطاب إذا كان تنفيذ 
املؤسسة ملعايري الربنامج لن يتأثر بسبب 
نقل ملكيتها وسبب ذلك، أو توضيح أن 

تنفيذ املؤسسة ملعايري الربنامج سيتأثر 
بسبب نقل ملكيتها واخلطط اليت يتعني 
عىل املؤسسة تنفيذها لضمان مواصلة 

تلبية جميع متطلبات الربنامج.

يجب أن ترسل املؤسسة خطاباً موقعاً من 
الرئيس التنفيذي يوضح التغيريات اليت حدثت 

بداخلها، ويجب أن يوضح اخلطاب إذا كان 
تنفيذ املؤسسة ملعايري الربنامج لن يتأثر بسبب 
نقل ملكيتها وسبب ذلك، أو توضيح أن تنفيذ 

املؤسسة ملعايري الربنامج سيتأثر بسبب نقل 
ملكيتها واخلطط اليت يتعني عىل املؤسسة 

تنفيذها لضمان مواصلة تلبية جميع 
متطلبات الربنامج.

باإلضافة إىل ذلك، إذا أدت عملية دمج 
املؤسسة إىل وجود أكرث من مؤسسة واحدة، 
يحق للمؤسسة اليت تقدمت بطلب للحصول 
عىل عالمة اجلودة وخضعت للتقييم االحتفاظ 
بعالمة اجلودة، ويجب عىل املؤسسات اجلديدة 

الناتجة عن عملية الدمج التقدم بطلب 
للحصول عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل 

داعمة للوالدين بشكل منفصل ليك تتمكن 
من التمتع بمزايا العالمة.

دمج املؤسساتتغيــريات امللكية

10
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11
ستستخدم كافة البيانات واملعلومات املقدمة من قبل املتقدمني ألغراض تقييم طلباتهم 

للحصول عىل عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، ولن تتم مشاركة الردود الفردية مع 
أطراف ثالثة غري معنية بعملية التقييم، كما يشمل ذلك املتعهد املسؤول عن التقييم الذي 

اختارته اهليئة، وذلك لضمان تقييم الطلبات بشكل عادل.

وسيتم اإلعالن عن احلاصلني عىل عالمة اجلودة علناً، ولن تتم مشاركة السياسات واملمارسات 
الفردية أو أي بيانات تخص أي مؤسسة وتمت مشاركتها كجزء من عملية تقديم الطلبات 

دون احلصول عىل موافقة خطية وإذن من هذه املؤسسة.

قد يتم إخفاء هوية أصحاب البيانات وتجميعها ألغراض فهم االتجاهات العامة هلذه 
السياسات، ويجوز للهيئة استخدام البيانات العامة املجمعة اخلاصة بمقدمي الطلبات وعملية 

التقييم يف االتصاالت اخلاصة بها، ويجوز للمؤسسات اإلفصاح عن بياناتها الفردية يف أي قناة 
من قنوات االتصال اخلاصة بها إذا رغبت يف ذلك.

سرية وخصوصية 
البيانــات والمعلومات
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12

البرنامج بقـيادة

يقنا وسنتواصل معك الحقاً.  هل لديك أي أسئلة أخرى؟ يمكنك دائماً التواصل مع فر

pfl@eca.gov.ae :الربيد اإللكرتوين

رقم اهلاتف: مركز اتصال حكومة أبوظيب             و   

https://eca.gov.ae/parent-friendly-home/

ملزيد من املعلومات حول مبادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، يرىج 
االطالع عىل صفحة األسئلة الشائعة. 

بيانات االتصال

)800-555(+971 56 533 7474

PFL UAE PFL_UAE 

http://pfl@eca.gov.ae
http://pfl@eca.gov.ae
https://eca.gov.ae/ar-ae/eca/faq
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