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مـقـدمـة
تصدر مؤسسة ديب للمرأة هذا الدليل ت ــماش ـ ــيا ً مع ت ــوجـ ـه ـ ــات
وت ــطلّعات حكومة ديب يف توف ــير ب ــيئة عـ ـ ــمل مناسبة لموظفي ــها
بشــكل عــام وال ـ ــمرأة بشــكل خ ـ ــاص ،وبـ ـ ـغـ ـ ـ ــرض م ــوا ك ـ ـ ـب ـ ــة
المـ ـتـ ـغـ ـ ـ ّيرات والـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف المـ ـحـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــطة واالسـ ـ ــتفـ ـ ـ ــادة مــن
ك ــافـ ـ ـ ــة ق ــدرات ـ ــها وم ـ ــواردها ،ال سي ــما ال ــبشرية م ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا ،يف
تـ ـع ــزيـ ـ ـ ــز مـ ــكان ـ ــتها الـ ـ ــريــاديـ ـ ــة ،وتـ ـج ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ــدا ً ل ـ ــرؤي ـ ـ ــة ص ــاح ــب
ال ـس ـم ـ ــو الشـ ـيـ ــخ م ـحـ ـمـ ـ ــد بن راشـ ــد آل مـ ـك ـتـ ـ ــوم نائب رئيس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،الـ ـ ـ ــرامية إىل تعزيــز
الرفــاه الوظيفــي ،وتسخ ـ ــير كافــة اإلمكانيــات لخلــق بيئــة عمــل
مرنــة تلبــي احتياجــات وظائــف المســتقبل ،وت ـ ــؤثر إ ي ـ ــجابا ً علــى
س ـ ــعادة الموظ ــفي ـ ــن ،وت ـ ــرجمة ل ــمقولـ ـ ـ ــة سـ ـمـ ــ ّوه

“نحن ال نمكن المرأة ..نحن نمكن المجتمع بالمرأة”.
تـ ـع ـ ــتبر األســرة الخل ـ ــية األوىل التــي يتك ـ ّون منهــا المجـ ــتم ـ ــع،
وهــي أســاس استق ـ ــرار الحيــاة االجتماعيــة ،كونـ ـهـ ـ ــا تشـكّل حيــاة
الـ ـف ــرد ،فهي مصدر الـ ـعـ ــادات ،واألعـ ــراف ،والــتقال ـي ـ ــد ،وق ــواعـ ـ ــد
الـ ــسلوك ،وال ي ـ ـخ ــفى علــى أح ـ ــد ال ــدور المهــم الــذي ت ـ ـقـ ـ ــوم بــه
الـ ـ ـمـ ـ ــرأة ،ســواء علــى مســتوى األســرة أو الـ ــمج ـ ـتـ ـ ــمع والحفــاظ
عليــه وتطــوره وت ـم ـ ـ ــاسكه واسـ ـتـ ـ ــقراره ،ولهــذا فمــن الـ ـم ــهم
تــوفـ ـيـ ـ ــر البيئــة الداعمــة التــي تمكنهــا مــن تح ـق ـيـ ــق التــوازن بيــن
حـ ـيــاتـ ــها الع ـم ـل ـيـ ــة وح ـ ـي ــات ـه ـ ــا األســري ـ ــة.

وقــد أســفرت جهــود حكومـ ــة ديب لترجمــة توجيه ـ ــات صاحــب
السم ـ ــو حاكــم ديب عــن ص ـ ــدور ق ـ ــرار الـ ــمج ـ ـل ـ ــس ال ـت ـن ـف ـيـ ــذي
رقــم ( )36لـ ــسنـ ــة  2020بشــأن نظـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـم ــل عــن بُـع ــد
ل ـ ـمــوظـ ـ ـفـ ــي حـ ـكـ ــوم ـ ـ ــة دبـ ــي ،الــذي عبـ ــر مــن خـ ـ ــاللـ ـ ـ ــه سـ ـمـ ـ ــو
الــشي ـ ــخ ح ـ ـمـ ــدان بــن مح ـ ـمـ ــد بــن راشــد آل مكـتـ ـ ـ ــوم ،ويل عهــد
ديب ،رئيــس المجلــس التنفيــذي ،عــن ب ـ ـ ــروتوكوالت العمــل عــن
بـ ــعد لـ ـ ـمــوظ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــي حكومــة ديب ،ومــن ب ـ ـي ـ ـ ــنها ف ـ ـت ـ ــح الم ـ ــجال
واسعـ ـ ـا ً للجهـ ـ ــات الحـ ــكومـ ـ ــية بـ ـ ــوضـ ـ ــع اللـ ـ ــوائح الـ ــخاصة ب ـهـ ـ ــا
ل ـ ــتط ـ ـبـيـ ـ ــق ن ـ ـظ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـمـ ـ ــل عــن ب ـع ـ ــد ع ـ ــلى م ـ ــوظ ـ ـف ـ ـي ـ ـه ـ ــا.
ومـ ــوا كـ ـ ـ ــب ًة ل ـ ــهذه الجـ ـه ـ ـ ـ ــود وتـ ــحقيقـ ـ ـا ً أله ـ ــداف ـ ـ ــها ،ق ـ ــامـ ـ ـ ــت
مـ ــؤسـ ـسـ ــة دب ــي للـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة بـ ـ ـت ــوجـ ـ ـي ـ ـ ـ ـه ـ ــات مـ ــن ح ـ ــرم س ـ ـمـ ـ ــو
الـ ـ ـ ـش ـ ـيـ ــخ م ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور بـ ـ ـ ـ ــن زا ي ـ ـ ـ ــد آل ن ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان نـ ــائب رئ ـي ـ ـ ــس
مـ ـ ـج ــلس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ــؤون ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ــة ،سمو ال ـ ـشــيخ ــة
م ـن ـ ـ ــال بنــت مـ ـحـ ـم ـ ـ ـ ــد بــن راش ـ ــد آل م ـكـ ـت ـ ـ ـ ــوم رئيســة مجلــس
اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين ،ورئيســة مؤسســة ديب للمــرأة،
بإعـ ـ ــداد وتـ ـ ــطوير هــذا الدليــل ،بالـ ـ ــتعاون والتنسيـ ـ ــق مــع
الجهــات الحكومـ ـ ــية المع ـ ـن ـ ـ ّيـ ـ ــة يف إمـ ـ ــارة ديب ، ،ليكــون بم ـثــاب ــة
الـ ــمرجـ ــعيـ ـ ــة االسـ ــترشاديـ ـ ــة للقطاعيــن الحكومــي والخــاص
لتنظيم عمل الـ ــموظ ـ ـفـ ـ ــات بهما على نحو يسـ ـ ــاهم يف ج ـ ـعـ ـ ــل
ديب مدي ــنة صــدي ــقة لل ـ ـمـ ــرأة.
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تتمثــل الجهــات التــي تــم التعــاون والتنســيق معهــا يف إعــداد
وتطويــر هــذا الدليــل يف كل مــن :المجلــس التنفيــذي إلمــارة
ديب ،واللجنــة العليــا للتشــريعات بإمــارة ديب ،ودائــرة المــوارد
ال ـ ـ ــبشرية لحكومــة ديب ،ومحاكــم ديب ،وهيئــة تنميــة المجتمــع
بديب ،ومؤسســة ديب لـ ــرعاية النسـ ــاء واألطفـ ــال ،وغـ ــرفة ت ـجـ ــارة
وص ـن ـ ــاعة ديب.
أص ـ ــبح ـ ـ ــت المرونــة يف مك ـ ـ ــان العـ ـ ـم ـ ـ ــل خــال ج ـ ــائح ـ ـ ــة
ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد –  19م ـ ـ ــطلوبة بشــكل متزا يــد لــكل مــن ج ـ ـهـ ـ ــات
العمــل والموظفــات ،وتــم التكيــف معهــا بس ـ ـ ــرعة وفع ـ ــالي ـ ـ ــة
بفضــل القــدرة الـ ــتك ـ ــنولوجـ ـ ـي ـ ـ ــة الف ـ ـ ــائقة التــي يتمـ ـ ـت ـ ـ ــع بهــا
الق ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ــاعان الحكومــي والخــاص يف إمــارة ديب ،والت ـ ـ ــزام
العـ ــامل ـ ـيـ ـ ــن بإنجــاح هــذه الـ ــتجـ ـ ــربة وســط ظــروف صعبــة،
واألهــم مــن ذلــك ،أن هـ ـ ــناك تأثيــرا ً إيج ـ ـ ــابيا ً كبيــر وقـ ـ ــابال ً
للـ ـ ـق ـ ـيـ ـ ــاس علــى التــوازن بيــن الجنســين عندمــا يكــون لــدى كل
مــن اآلبــاء واألمهــات خيــار العمــل عــن بُعــد س ـ ـ ــواء كان بشك ـ ـ ــل
جــزيئ أو كُلّــي ،فاألســاس المنطقــي لمنــح األمهــات المرونــة يف
جــدول عملهــن معــروف جيــداً ،وهــو االعت ـ ــراف ب ــمس ـ ـ ــؤوليتهن
يف رع ـ ـ ــاية األطفــال ،وت ـن ـ ــفي ـ ـ ــذ التدابيــر االحترازيــة الحكوميــة
بال ـ ـ ـ ــبقاء يف المنــازل خــال تلــك الجائحــة حفاظ ـا ً علــى صحــة

وســامة المجتمــع ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن وجــود اآلبــاء
قريبيــن مــن رعايــة األطفــال هــو مســألة يف غايــة األهميــة .لذلــك
فــإن تعزيــز األعــراف االجتماعيــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي
وتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين مــن خــال التقســيم المتــكائف
للعمــل المنــزيل ،هــو أمــر يجــب مراعاتــه يف كافــة السياســات
الحكوميــة ،وهــو مــا تــم مراعاتــه عنــد إعــداد هــذا الدليــل
االسترشــادي الــذي يدعــم المــرأة يف االســتفادة مــن خيــارات
العمــل عــن بعــد ،كمــا يتيــح الفرصــة للقطاعيــن الحكومــي
والخــاص لتوســيع تعريــف “ترتيبــات العمــل عــن بعــد” ،وتفعيــل
هــذه الخيــارات علــى المــدى الطويــل بهــدف تقليــص الفجــوة
بيــن الجنســين يف االقتصــاد والمجتمــع.
وما يميز هذا الدليل أنه يتماشى بشكل مباشر مع استراتيجية
ديب بشــكل عــام ،ومؤسســة ديب للمــرأة بوجــه خــاص ،ويعمــل
علــى خلــق بيئــة ع ـ ــمل أ كـ ـثـ ــر مــالءمـ ــة ل ـتــوظ ـيـ ــف واسـت ـ ـب ـقـ ـ ــاء
ال ـمـ ـ ــرأة اإلم ــارات ـيـ ــة ،وتقليــل أعــداد النســاء الــايئ يـ ـ ـعـ ــزفن عــن
العمــل أو يـ ـ ـت ـ ـ ــركن وظائف ـ ـ ــهن بســبب عــدم المقــدرة علــى خلــق
تــوازن بيــن االلت ـ ـ ــزامات الوظي ـ ــفي ـ ـ ــة والعائلـ ـ ـي ـ ـ ــة .له ـ ـ ــذا كان
ال بــد مــن توفيــر المزيــد مــن المرونــة لتحقيــق ذلــك التــوازن،
ورفــع نســبة والئهــن الوظيفــي وإنت ــاج ـيـ ـت ـهـ ــن علــى المســتوى
المتوســط والبعيــد ،مــن خــال مــا يتضمـ ـ ـن ـ ـ ــه هــذا الدليــل مــن
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وتتمثل أهمية هذا الدليل فيما يلي:

ســد الفجــوة بيــن الجنســين ،حيــث أن مــا نســبته

%27.1

مــن إجمالــي موظفــي حكومــة دبــي مــن

النســاء (المواطنــات وغيــر المواطنــات).
المصدر( :مركز ديب لإلحصاء )2020

تــقــديــــم تــوصــيــــات
وإرشــــادات للقـطاعـيـن
الــحـكـومـــي والخـــاص
حـــول كيفـــية تطـبـيـــق
نــظــــام الـعـمـــل عــن
بعــد علــى الـمـــوظفات.

تعزيــز المرونــة إلدارة وتقديم
ً
وفقــا
أفضــل الخدمــات
لطبيعــة العمــل التشــغيلية،
علــى نحــو يُســهم يف زيــادة
كفــاءة وفعاليــة القطاعيــن الحكومــي والخــاص علــى
القيــام باالختصاصــات المنوطــة بهمــا ،والمحافظــة
علــى مواردهمــا البشــرية ،وتحقيــق مواءمــة أفضــل بيــن
ســاعات عمــل الموظفــة واحتياجــات العمــل ومتطلبــات
حياتهــا الخاصــة ،وضمــان اســتمرارية األعمــال ،حتــى يف
الحــاالت الطارئــة.

جعــل مدينــة دبــي مــن
أفضــل المــدن الصديقــة
للمــرأة واألســرة.
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التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا الدليل ،المعاين المب ّينة إزاء كل منها ،ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:

الدولــة

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمــارة

إمارة دب ــي.

حكومــة
ال ُ

حكومة دب ــي.
ُ

القرار

قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم ( )36لســنة  2020بشــأن نظــام العمــل عــن بعــد
لموظفــي حكومــة ديب.

الجهة
الحكومية

الدوائــر الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة والســلطات والمجالــس
الحكوميــة وأي جهــة عامــة أخــرى تابعــة لحكومــة ديب .

الجهة غير
الحكومية

الشــركات والمؤسســات الفرديــة وأي كيــان خــاص آخــر مرخــص لــه بالعمــل يف
اإلمــارة شــاملة المناطــق الحــرة.

جهة العمل

وتشمل الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية.

الدليل

الدليل االسترشادي لعمل المرأة عن بُعد.

النظام

الم ّ
بموج ِبه
وظفة ُ
نِظــام العمــل عــن بُعــد ،المطبــق لــدى جهــة العمل ،الذي تقوم ُ
بــأداء واجباتِهــا الوظيف ّيــة يف غيــر مقــر العمــل ،وفق ـا ً ّ
للضوابــط واالشــتراطات
المعتمــدة لــدى جهــة العمــل.

الموظفة

كل امرأة تشغل إحدى الوظائف لدى جهة العمل ،و ُيطبق عليها النظام.

الرئيس
المباشر

الم ّ
وظفة بمقر العمل.
الم ِ
باشر على أداء ُ
من يتوىل اإلشراف ُ

الحاالت
الطارئة

يصعــب التن ُّبــؤ بهــا ،يكــون مــن شــأنِها أن تجعــل
أي حالــة خاصــة غيــر ُمتو ّقعــة
ُ
الم ّ
وظفــة.
تأديــة مهــام العمــل يف مقــر جهــة العمــل غيــر ممكنـا ً علــى ُ

المدير العام

المســؤول األعلــى لــدى جهــة العمــل ،ويشــمل المديــر العــام والمديــر التنفيــذي
واألميــن العــام ،ومــن يف حكمهــم.
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األهداف
يهدف إعداد هذا الدليل إىل تحقيق ما يلي:

1
2

3

ضمــان حســن تطبيــق أنظمــة العمــل عــن
بعــد المعتمــدة لــدى جهــة العمــل علــى
الموظفــات.
تحقيــق االنســجام بيــن أنظمــة العمــل
عــن بعــد المطبقــة لــدى جهــة العمــل مــع
االســتراتيجيات والسياســات المعتمــدة
للحكومــة ،مــن حيــث توفيــر بيئــة عمــل
أ كثــر مالءمــة لتوظيــف المــرأة اإلماراتيــة،
والمحافظــة عليهـ ــا ،وتحقيــق التــوازن
بيــن التزاماتهــا الوظيفيــة واألســرية.

توفيــر أنظِ مــة عمــل ُمتع ـدِّدة ومرِنــة
حكومة ،وأفضل
جهــات ال ُ
تتماشــى مــع تو ُّ
الممارســات العالم ّيــة ذات الصلــة.
ُ

4
5
6
7
8

رفــع مســتوى الســعادة واإليجابيــة بيــن
الموظفــات ،وتحقيــق الرفــاه الوظيفــي.
تعزيــز االنتاجيــة مــن خــال التركيــز علــى
النتائــج واإلنجــازات.
تحقيــق ُمواءمــة أفضــل بين ســاعات عمل
ومتطلّبــات
الموظفــة واحتياجــات العمــل ُ
ُ
الخاصــة.
حياتِهــا
ّ
ضمــان اســتمراريّة األعمــال يف الحــاالت
الطارئــة.
تحقيق الوالء الوظيفي.

مجال التطبيق
1.يـ ــتم تــطب ـيـ ــق هــذا الــدليـ ــل بمــا يشــتمل عليــه مــن ق ــواع ـ ــد وح ـ ــاالت ومـ ــدد بشــكل اخ ــتي ــاري مــن
قبــل ال ـجـهـ ــات الحــكوم ـيـ ـ ــة وال ــجهـ ــات غ ــير الحكــوم ـيـ ــة يف اإلمــارة ،وال ُيعتبــر م ـلـ ــزما ً ألي مــن تـ ــلك
ال ـج ـ ـهـ ــات.
للم ّ
وظفــة أو اســتحقاقا ً ُملزِمـا ً علــى الجهــة التــي تعمــل لديهــا،
2.ال يعتبــر العمــل عــن بُعــد حقـا ً ُمكتســبا ً ُ
ويجــوز إلغــاؤه أو تعـ ـ ــدي ُله يف ح ـ ــال تعـ َ
حس ـ ــن
ـارض تطبي ُقــه مــع ُمقت ـضـ ـيـ ـ ــات المـ ـ ــصلحة
العامــة و ُ
ّ
ســير الـ ـ ـ ــعمل يف مقر الـ ـ ـ ـ ــعمل.
3.يــتم ت ــطبيق الـ ــقواعــد وال ـح ـ ـ ــاالت وال ـم ــدد المنصوص عل ـ ـي ـ ـه ـ ــا يف هـ ــذا الدل ـيـ ــل ،بموجب قـ ــرارات
داخـ ـل ـي ــة يـ ـصــدرها ال ـمــديـ ــر ال ـ ـع ـ ــام.

الفئة المستهدفة
الم ّ
المواطِ نات العامالت لدى الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية يف اإلمارة.
المواطِ نات وغير ُ
وظفات ُ
ُ
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أنواع العمل عن ُبعد
الم ّ
وظفة بتأدِية واجباتِها الوظيف ّية عن بُعد وفقا ً ألنواع العمل التالية:
بموجب هذا الدليل ،يجوز تكليف ُ

ـكل كامــل
1.العمــل عــن بُعــد بشـ ٍ

جزئـي،
2.العمل عن بُعد
بشكل ُ
ٍ
أو وفق متطلبات العمل

ويتــم تطبيــق هــذا النــوع مــن العمــل
علــى الموظفــات اللــوايت تتوفــر لديهــن
أي حالــة تســتوجب تكليفهــن بالعمــل
عــن بعــد ،وتســمح طبيعــة عملهــن
بتأديــة مهــام ومســؤوليات وظائفهــن
بشــكل تــام بعيــدا ً عــن مقــر العمــل.

ويتــم تطبيــق هــذا النــوع مــن العمــل علــى
الموظفــات بشــكل مؤقــت ،وذلــك مــن
خــال تقســيم وقــت العمــل يف مقــر العمــل
بينهــن وبيــن زمالئهــن ،بنســب متســاوية
أو مختلفــة إمــا باأليــام أو األســابيع أو
األشــهر وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل.

شروط العمل عن ُبعد
أُ .يشترط لتطبيق النِّظام علىالموظفة تو ُّفر ما يلي:
1.أن تكــون الوظيفــة مــن بيــن الوظائِــف التــي
مهامهــا خــارج مقــر العمــل وال
ُيم ِكــن تأ ِديــة
ِّ
يتطلــب التواجــد الفعلــي للموظفة بمقر العمل.
2.أال ُيؤثِّــر ال ِّنظــام علــى إنتاج ّيــة جهــة العمــل
والم ّ
حســن ســير العمــل فيهــا ،وعلــى
وظفــة ،و ُ
ُ
ج ـ ّوة منهــا.
أدائِهــا العــام وتقديــم الخدمــات المر ُ
3.أن تكــون الوظيفــة مــن بيــن الوظائِــف التــي
الموظفــة التــي
ُيم ِكــن ُمتابعــة وتقييــم أداء ُ
تشــغلها ،إذا عملــت الموظفــة عليهــا عــن بعــد.
4.أن يتــم تأديــة العمــل عــن بُعــد داخــل الدولــة إال
يف الحــاالت االســتثنائية التــي تعتمدهــا جهــة
العمــل علــى أن ال تكــون الموظفــة مســتفيدة
مــن خيــار ســاعات العمــل المرنــة ،المقــررة لــدى
جهــة العمــل ،يف نفــس الوقــت.

ب .عـ ـ ــلى الــرغ ـ ــم م ـمـ ـ ــا ورد يف ال ـش ـ ــرط المنصوص
للمديــر العــام
يف البنــد ( )4مــن الفقــرة (أ) ،يجــوز ُ
للم ّ
وظفــة بالعمــل عــن بُعــد خــارج الدولــة
الســماح ُ
ّ
يصعــب فيهــا علــى
يف الحــاالت الطارئــة ،أو التــي
ُ
الم ّ
جودهــا يف
وظفــة العــودة إىل الدولــة بســبب و ُ
ُ
البلــد الــذي نشــأت فيهــا تلــك الحالــة الطارئــة.

الم ّ
وظفــة لمهــام عملهــا عــن
جُ .يراعــى يف أداء ُ
بُ ـ ــعد سـ ــواء داخ ــل ال ـ ـ ــدولـ ــة أو خ ــارج ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا أمــن
الم ّ
وظفــة
ِ
ومـ ــراقبة أداء ُ
وس ـ ّرية المعـ ــلومـ ـ ــاتُ ،
ـهامـ ـ ــها الوظيف ّيــة
وإنـ ـت ــا ِجـ ـ ّيـ ـ ِتـ ـه ـ ــا وأدائِـ ـهـ ـ ــا لـ ـم ـ ِّ
خــال فتــرة العمــل عــن بُعــد.
د .ال تعطــى الموظفــة أولويــة اســتخدام الحضانــة
يف مقر العمل يف حال كانت تعمل عن بُعد.
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الـحـاالت التي يجوز فيها ّ
السماح
للم ّ
ُ
وظفــات بالـعـمـل عن ُبعـــد
فيمــا يلــي بعــض الحــاالت التــي يســمح فيهــا بتكليــف الموظفــة بالعمــل عــن بعــد ،والتــي يقــع علــى الموظفــة
مســؤولية إثباتهــا أمــام جهــة العمــل ،بتوفيــر الوثائــق الرســمية الالزمــة والمعتمــدة مــن الجهــات المختصة:

الفئة األولى | الحمل واألمومة

•

الموظفة الحامل ،التي يتطلب حملها الراحة خالل فترة الحمل (من البداية وحتى وقت الوالدة) بموجب
تقريــر طبــي معتمــد مــن الجهــات الصحيــة الحكوميــة المعتمــدة يف الدولــة ،ســواء بســبب الحمــل غيــر
جــه الموظفــة لمقــر العمــل.
المســتقر ،أو أي ســبب آخــر يــراه الطبيــب ضروري ـا ً لعــدم تو ّ
الموظفــة األم التــي أنهــت إجــازة األمومــة ،خــال األشــهر الخمــس التــي تلــي هــذه اإلجــازة ،يف حال حاجتها أو
حاجة وليدها إىل الرعاية المباشرة ألسباب طبية.
الموظفــة األم التــي تلــد توأم ـا ً أو أ كثــر ،خــال الســنة األوىل مــن عمــر المواليــد ،وعــدم وجــود أي شــخص

•
•

يعتني بالتوائم.

•
•الموظفة األم التي يوجد لديها طفل خديج (الطفل المولود قبل ا كتمال  37اسبوعا ً من الحمل).
•الموظفة التي تخضع لعالج الخصوبة ،ابتدا ًء من عملية التلقيح وحتى استقرار الحمل.
الموظفة األم التي تلد طفال ً من أصحاب الهمم ،خالل السنة األوىل من عمر الطفل.

الفئة الثانية | الوضع الصحي للموظفة

•
•

الموظفة المصابة بمرض مزمن مما يجعل تواجدها يف مقر العمل لساعات طويلة خطرا ً على صحتها.
الموظفــة التــي تتلقــى العــاج ،ووضعهــا الصحــي يعيــق تواجدهــا يف مقــر العمــل ،يف حــال عــدم حصولهــا
على إجازة مرضية.

•

الموظفــة التــي تتعــرض إلصابــة بســبب عملهــا ،والتــي يحتــاج وضعهــا الصحــي إىل الحصــول علــى
راحة طويلة ،يف حال عدم حصولها على إجازة مرضية.

الفئة الثالثة | التزامات السفر واألسرة

•
•
•الموظفــة التــي ترافــق زوجهــا الــذي يعمــل يف البعثــات الدبلوماســية أو الــذي يتــم ابتعاثــه للدراســة

تقطن بعيدً ا عن مقر العمل ،ويتطلب حضورها وقتًا وجهدًا كبيرين للوصول إليه.
الموظفة التي ُ
الموظفــة التــي ترافــق طفـا ً أو زوجـا ً أو قريبـا ً مــن الدرجــة الثانيــة ،يف حــال عــدم حصولهــا على إجازة مرافق.

أو التدريب خارج الدولة ،أو الذي يتم تكليفه بمهمة رسمية خارج الدولة ،يف حال عدم حصولها على إجازة مرافق.
سوء األحوال الجوية أو إغالقات الطرق.

•
•الموظفة التي تعتني بقريب لها من الدرجة األوىل من كبار السنّ .
الفئة الرابعة | التعليم والتدريب

•
•الموظفــة التــي تــدرس أو تتــدرب لــدى أي مــن المؤسســات التعليميــة أو المعاهــد المرخصــة ،يف حــال عــدم
ال ـم ـ ــوظـ ـ ـفــة التي ت ـقـ ــوم باإلض ــافـ ــة إىل ع ـم ـ ـل ــها بال ـ ـتــدريس لدى أي من مؤسسات الـ ـت ــعليم ال ـع ــايل.

حصولها على اإلجازة الدراسية.

الفئة الخامسة | الحاالت الخاصة
أي ظــروف أو حــاالت أخــرى يف غيــر الحــاالت المشــار لهــا يف الفئــات الســابقة ،والتــي قــد تســتدعي تكليــف
الموظفــة بالعمــل عــن بعــد ،وفقـا ً لتقديــر جهــة العمــل ،ووفقـا ً للشــروط والضوابــط المعتمــدة لديهــا يف هذا الشــأن.
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ُمــدّة وأيّــام وســاعات بــدء العمــل
للم ّ
عــن ُبعــد وانتهائِــه ُ
وظفــة
1.تكــون ُم ـدّة وأ يّــام وســاعات
للم ّ
وظفــة
بــدء العمــل وانتهائِــه ُ
التــي تعمــل عــن بُعــد ،بحســب
مــا هــو منصــوص عليــه يف هــذا
الدليــل وفق ـا ً لعــدد ســاعات
العمــل الرســمية لقــرار تكليــف
الموظفــة بالعمــل عــن بعــد أو
للعقــد الموقــع بينهــا وبيــن جهــة
العمــل.

2.يجــب علــى الموظفــة االلتــزام
بأيــام وســاعات العمــل عــن بعــد،
المص ـ ّرح لهــا بــه ،وفق ـا ً لآلليــة
واألنظمــة االلكترونيــة المعتمــدة
لــدى جهــة العمــل.

ُ
والتواصــل
آليّــة ووســائل االتصــال
الم ّ
ُ
وظفــة وجهــة العمــل
بيــن
الم ّ
باشــر وجهــة العمــل خــال فتــرة العمــل عــن بُعــد
الم ِ
وظفــة والرئيــس ُ
أ .يتــم التواصــل بيــن ُ
عــن طريــق األنظمــة والبرامــج المعتمــدة مــن جهــة العمــل ،ومــن قبيــل تلــك البرامــج واألنظمــة:

1

تطبيقات الرسائل اإللكترونية.

2

تطبيقات االجتماعات عن بُعد.

3

تطبيقات الفعاليات عن بُعد.

4

تطبيقات إثبات الحضور واالنصراف عن بُعد.
ب .يجــب علــى الموظفــة أن يكــون لديهــا شــبكة إنترنــت جيــدة كافيــة بمقــر إقامتهــا أو مقــر تواجدهــا
للعمــل عــن بعــد ،حتــى تتمكــن مــن اســتخدام وســائل التواصــل المشــار إليهــا ســابقا ً بجــودة عاليــة.
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ِ
واألجهــزة
الوســائل التقنيّــة واألدوات
الم ّ
ـبرامج الالزمــة لـــتمكين ُ
والــ ِ
وظفــة
واجبا ِتهــا الوظيفيّــة
مــن تأديـــة ِ
يتعيــن علــى الوحــدة التنظيميــة المعن ّيــة بتقنيــة المعلومــات لــدى جهــة العمــل ،توفيــر األجهــزة واألنظمــة
والبرامــج واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتمكيــن الموظفــة المصـ ّرح لهــا بالعمــل عــن بعــد مــن القيــام بواجباتهــا
الوظيفيــة ،وعلــى وجــه الخصــوص توفيــر مــا يلــي:

الحواسيب المحمولة

بريد إلكتروني رسمي.

(الالبتوب).

أنظمة الحماية ،بما يضمن أمن

توفير البرمجيات واآلليات

وسرية المعلومات ومعايير

والتطبيقات والوسائل التقنية

األمن السيبراني المعتمدة لدى

اآلمنة لعقد االجتماعات عن بعد

جهة العمل.

بالصوت والصورة.

اعتمــــاد الشــبكة االفتراضــــية ()VPN

توفيــر

الشــروط

توفيــر الدعــم والمســاعدة التقنيــة

لربــط أجهــزة الموظفــة العاملــة عــن

والمعاييــر لربــط الحاســوب

للموظفــة العاملــة عــن بُعــد قبــل

بعــد بشــبكة جهــة العمــل ،وعلــى

المحمــول للموظفــة العاملــة

وخــال فتــرة العمــل عــن بعــد لضمان

الموظفــة التأكــد مــن تفعيــل الشــبكة

عــن بعــد بشــبكة جهــة العمــل

ســير العمــل بســهولة وضمــان

االفتراضيــة ( )VPNالخاصــة بجهــة العمــل

بطريقــة موثوقــة وآمنــة.

ســامة األنظمــة والمعلومــات.

جميــع

طــوال الوقــت خــال عملهــا عــن بعــد.
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آليّــة وإجــراءات ُمتابعــة وقيــاس إنجــاز
الم ّ
ُ
وظفــة لواجبا ِتهــا الوظيفيّــة
الم ّ
وظفــة المصـ ّرح لهــا بالعمــل عــن بعــد لواجباتِهــا الوظيف ّيــة
تكــون آل ّيــة وإجــراءات ُمتابعــة وقيــاس إنجــاز ُ
وفقـا ً لمــا يلــي:
1.متابعة أداء الموظفة يوميا ً وتقديم كافة أوجه الدعم والتوعية واإلرشاد والتوجيه لها.
المحــددة
2.قيــام الموظفــة بالمهــام والمســؤوليات المطلوبــة منهــا وتســليم األعمــال يف األوقــات ُ
والــر ّد علــى كافــة المكالمــات ورســائل البريــد اإللكترون ــي ســوا ًء مــن الرئيــس المباشــر أو زمالئهــا
يف العمــل.
3.اإلســتخدام األمثــل لســاعات العمــل عــن بُعــد يف إنجــاز المهــام الوظيفيــة المطلوبــة منهــا ،والتزامهــا
بمعاييــر الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل ،والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات والوثائــق
والمســتندات.
4.تقديم تقرير اإلنجاز الدوري بحسب ما هو معتمد لدى جهة لعمل ،ورفعه إىل الرئيس المباشر.
5.نسب تحقيق مؤشرات األداء النصف سنوي لخطة األهداف الفردية السنوية.
6.عــدم ســماح الموظفــة ألي شــخص مــن طرفهــا باســتخدام الحاســوب أو البرامــج أو األنظمــة أو
التطبيقــات الخاصــة بجهــة العمــل.

الم ّ
آلـيـة إجــراءات تكــلـيـف ُ
ـوظـفـة
بالعمل عن بعد
1.أخــذ الموافقــة المســبقة علــى العمــل عــن
بُعــد مــن المرجــع المختــص لــدى جهــة
العمــل ،بمــا يف ذلــك الرئيــس المباشــر.

2.توقيــع الموظفــة علــى تعهــد بالمحافظــة
علــى األجهــزة وعلــى ســرية البيانــات
والمعلومــات وغيرهــا مــن األنظمــة
والبرامــج المع ـدّة للعمــل عــن بعــد لــدى
جهــة العمــل.

3.تحديــد المهــام التــي يجــب إنجازهــا خــال
فتــرة العمــل عــن بُعــد بيــن الرئيــس
المباشــر والموظفــة.

4.تحديــد أدوات االتصــال بيــن الموظفــة
ورئيســها المباشــر وزمالئهــا وجميــع
المعنييــن بالعمــل مثــل (البريــد اإللكتــروين،
وتطبيقــات الفعاليــات المعتمــدة وااللتــزام
بهــا وغيرهــا مــن برامــج التواصــل أو أي
برامــج أخــرى تحددهــا جهــة العمــل.
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التزامات جهة العمل
لغايات تطبيق نظام العمل عن بُعد ،تلتزم جهة العمل بما يلي:
 1.توفيــر جميــع الممكنــات التقنيــة والفنيــة وتقديــم الدعــم الفنــي المســتمر لتســهيل أداء الموظفــة
لمهامهــا الوظيفيــة وقيــاس أدائهــا الوظيفــي.
2.تعزيز التواصل بين جهة العمل والموظفة العاملة عن بُعد.
الم ّ
وظفة المص ّرح لها بالعمل عن بعد.
خطة
تواصل ّ
ُ
3.وضع ّ
فعالة مع ُ
الخاصــة بنتائــج تطبيــق ال ِّنظــام ،ورفعهــا إىل المرجــع المختــص
4.إعــداد التقاريــر الدوريّــة وتوفيــر البيانــات
ّ
لــدى جهــة العمــل.

التزامات الموظفة
الم ّ
وظفــة المصـ ّرح
باإلضافــة إىل االلتزامــات المنصــوص عليهــا يف التشــريعات الســارية وهــذا الدليــل ،علــى ُ
لهــا بالعمــل عــن بعــد االلتــزام بمــا يلـ ــي:
بنفسها ،وعدم تعهيد إنجازها إىل أي شخص آخر.
ِ
1.تأدية المهام والوا ِجبات الوظيف ّية
تتضمــن المهــام والوا ِجبــات الوظيف ّيــة التــي تــم إنجازهــا خــال فتــرة
باشــر،
الم ِ
ّ
2.رفــع تقاريــر دوريّــة للرئيــس ُ
العمــل عــن بُعــد.
3.االلتزام بأيّام العمل عن بُعد وساعات بدء العمل وانتهائِه ،المعتمدة لها من جهة العمل.
فعــال إلنجــاز األعمــال
المعتمــدة مــن جهــة العمــل،
ـكل ّ
ُ
4.االلتــزام بآل ّيــة االتصــال ُ
والتواصــل والتجــاوب بشـ ٍ
المكلّفــة بهــا.
ُ
الصيانة
المحافظــة علــى جميــع
األجهــزة واألدوات التــي تكــون ُ
بعهدتِهــا أو تحــت ســيطرتِها ،وطلب إجراء ِّ
ُ 5.
ِ
لهــا كُلّمــا تطلّــب األمــر ذلك.
6.االلتزام بالضوابط المعتمدة لدى جهة العمل يف حال حضور االجتماعات االفتراضية.
واألجهزة التي تم توفيرها لها من جهة العمل متى ُطل ِب منها ذلك.
7.إعادة األدوات
ِ
واألجهزة التي تم توفيرها لها من جهة العمل لغير األغراض الرسم ّية.
8.عدم استخدام األدوات
ِ
9.يحظر على الموظفة حضور االجتماعات أو أداء مهام وظيفتها يف األماكن العامة وأمام الجمهور.

الحقوق والمزايا الوظيفية
ال ُيؤثــر عمــل الموظفــة بنظــام العمــل عــن بُعــد وفق ـا ً ألحــكام هــذا الدليــل ،يف حصولهــا علــى المســتحقات
المق ـ ّررة لهــا بموجــب التشــريعات الســارية وعقــد العمــل المبــرم معهــا ،كمــا ال ُيؤثِّــر
الشــهرية أو الســنو يّة ُ
المقـ ّررة لــدى جهــة العمــل للموظفيــن ،و ُتعتبــر
علــى ُف ِ
رصهــا يف اســتحقاق الترقيــة أو االمتيــازات الوظيفيــة ُ
مــدة العمــل عــن بُعــد التــي يتــم اعتمادهــا للموظفــة بموجــب هــذا الدليــل مــدة خدمــة متصلــة.
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عدم اإلخالل بالتشريعات السارية
ال يخــل مــا ورد يف هــذا الدليــل مــن قواعــد وإجــراءات ومــدد بمــا هــو منصــوص عليــه يف التشــريعات
واألنظمــة والسياســات المعمــول بهــا لــدى جهــة العمــل.

إلغاء العمل عن بعد
أ .يلغى العمل عن بعد للموظفة ،يف أي من الحاالت التالية:
1.اإلخــال بــأي مــن االلتزامــات المنصــوص عليهــا يف التشــريعات واألنظمــة والسياســات المعــول بهــا
لــدى جهــة العمــل وهــذا الدليــل.
2.عدم تحقيق نسب اإلنجاز المعتمدة من الرئيس المباشر.
3.عدم االلتزام بأيام وساعات العمل عن بعد التي تمت الموافقة عليها.
4.عــدم الحضــور إىل مقــر العمــل أو أي مقــر آخــر يف حــال اســتدعائها للحضــور إليــه لألغــراض المرتبطــة
بــأداء المهــام المكلّفــة بهــا ،بــدون عــذر مشــروع يقبلــه المرجــع المختــص لــدى جهــة العمــل.
5.أي حالة أخرى تقتضيها مصلحة العمل أو يراها المدير العام الزمة إللغاء العمل عن بعد.
ب .يف حال إل ـغـ ــاء ع ـ ـم ــل المـ ــوظ ـفـ ــة عن ب ـع ــد ،وإش ـعـ ــاره ـ ــا بـ ــذلك من خـ ــالل وسـ ــائل االت ـ ـصـ ــال المعتمدة،
فإنــه يجــب عليهــا العــودة إىل مقــر العمــل خــال يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ اإللغــاء ،وإال اعتبــرت ُمتغيبــة
عــن العمــل ،و ُتط ّبــق بشــأنها أحــكام التغ ّيــب واالنقطــاع عــن العمــل المنصــوص عليهــا يف التشــريعات
واألنظمــة والسياســات المعتمــدة لــدى جهــة العمــل.
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الورقة البحثية

الســتــبيان
العمل
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تمهيد
علــى ضــوء اآلثــار المترتبــة علــى جائحــة “كوفيــد  ”19 -العالميــة،
تغيــرت إجــراءات العمــل بشــكل كبيــر ،وأصبــح العمــل عــن بعــد
هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد لمعظــم النــاس يف محاولة التكيف
مــع هــذه الظــروف غيــر المســبوقة ،وواجهــت العديــد مــن جهــات
العمــل والموظفيــن علــى حــد ســواء مزا يــا وتحديــات مختلفــة
جــراء هــذه المســتجدات ،حيــث اعتمــدت أســاليب جديــدة إلدارة
إجــراءات العمــل غيــر التقليديــة ،وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص
علــى المؤسســات التــي لــم تنفــذ خيــارات العمــل المرنــة مــن
قبــل.
و ُيعــد تحقيــق التــوازن الصحــي بيــن متطلبــات الحياة الشــخصية
والعمــل ،والتكيــف مــع ثقافــة العمــل عــن بعــد يف نفــس الوقــت،

تحدي ـا ً للمــرأة نظــرا ً ألنهــا غالب ـا ً المســؤولة عــن تقديــم الرعايــة
األساســية ألفــراد أســرتها ،حيــث تطلــب األمــر مــن المــرأة التنقــل
بيــن المســؤوليات المنزليــة والعائليــة المتعــددة والقيــام يف
الوقــت نفســه بمهامهــا المهنيــة كامــرأة عاملــة.
وتتطــرق هــذه الورقــة البحثيــة إىل الخبــرات المتنوعــة للموظفــات
يف العمــل مــن المنــزل خــال فتــرة الحجــر المفروضــة يف ديب،
وتلخــص الفوائــد التــي تجنيهــا المــرأة العاملــة أو التحديــات التــي
تواجههــا ،كمــا تســلط الضــوء علــى الطــرق التــي تمكنهــا مــن
التكيــف مــع واقــع العمــل الجديــد.
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منهجية االستطالع
تضمــن االســتطالع  27ســؤاال ً تــم إرســالها عــن طريــق البريــد
اإللكتــروين والرســائل النصيــة .وبلــغ إجمــايل عــدد االســتجابات
 1440اســتجابة ،وكان غالبيتهــن مــن العامــات يف القطــاع
الحكومــي %66 .منهــن متزوجــات %76 ،منهــن لديهــن
التزامــات عائليــة ،ومــا يقــارب مــن  %50يعملــن لمــدة 10
ســنوات ومــا فــوق ،وأ كثــر مــن نصفهــن ليســت لديهــن خبــرة
ســابقة يف العمــل مــن المنــزل.
تــم تقســيم االســتطالع إىل ثــاث مجموعــات مــن األســئلة .ركــزت
المجموعــة األوىل علــى الخلفيــة الشــخصية للمشــاركات ،منهــا
تفاصيــل الفئــة العمريــة ،الحالــة االجتماعيــة وقطــاع العمــل
والخلفيــة التعليميــة والمعلومــات العامــة األخــرى ،بينمــا ركــزت
المجموعــة الثانيــة علــى خبــرة المشــاركات يف العمــل عــن بعــد
بالنظــر إىل أدائهــن العــام ومســؤولياتهن األســرية والمهنيــة،
والتحديــات التــي واجهتهــن وكيــف جعلتهــن التجر بــة يعــدن
النظــر يف مســاراتهن المهنيــة.
وتناولــت المجموعــة الثالثــة واألخيــرة تأثيــر الحجــر علــى الرفاهيــة
االجتماعيــة والنفســية ،وجــدوى تحقيــق تــوازن فعــال ،باإلضافــة

إىل معالجــة التحديــات المختلفــة التــي واجهنهــا عنــد القيــام
بواجبــات المنــزل والعمــل أو بشــكل عــام ،باإلضافــة إىل تصــورات
حــول مســتقبل العمــل يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
خــال جائحــة كوفيــد .19

1,440

%66

إجمايل عدد اإلستجابات
غالبيتها من العامالت يف القطاع الحكومي

%76

متزوجات

يقمن بالرعاية العائلية

هل كانت لديك تجربة للعمل عن بعد قبل أزمة كوفيد 19؟
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النتائج الرئيسية
 %60 .1مــن المشــاركات يف االســتطالع لــم يعملــن مــن المنــزل
مــن قبــل ،أو لــم يســبق لهــن تجر بــة خيــار الــدوام المــرن .وكان
ل ـ  %40منهــن تجر بــة يف العمــل المــرن كجــزء مــن سياســة
المؤسســة التــي يعملــن بهــا أو علــى المســتوى الشــخصي ،قبــل
انتشــار الوبــاء.

%60

مــن المشــاركات يف االســتطالع لــم يســبق
لهــن العمــل مــن المنــزل مــن قبــل أو
خيــارات الــدوام المــرن

 .5قضايا أثارت المشاركات تحديات أخرى منها:

أ .العمــل خــارج ســاعات الــدوام الرســمي  -وكان هــذا األكثــر ذكــرا ً
 -فقــد تحدثــت المشــاركات حــول توقــع أداء المهــام المتعلقــة

بالوظيفــة طــوال اليــوم.
ب .التعامل مع التعليم المنزيل ألبنائهن أثناء العمل.
ج .عدم وجود مساحة خاصة للعمل يف المنزل.
د .عــدم القــدرة علــى إجــراء زيــارات ميدانيــة لتلبيــة احتياجــات
العمــاء وأصحــاب المصلحــة.
هـ .الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.

%71

وصفن تجربة العمل من المنزل بـ

”الجيدة جدً ا“

 %71 .2وصفــن تجربتهــن مــن المنــزل بأنهــا “جيــدة جـدًا” ،بينمــا
وصفــت أقــل مــن  %5تجربتهــن بأنهــا “ســيئة” إىل “ســيئة جـدًا”.
 .3وأشــارت  %50مــن المشــاركات بزيــادة ســاعات عملهــن
خــال فتــرة الحجــر .بينمــا أفــادت  %35بــأن ســاعات عملهــن
ظلــت كمــا هــي .وأفــادت النســبة الباقيــة بــأن ســاعات عملهــن
انخفضــت.

 .6أفــادت  %4فقــط مــن المشــاركات بأنهــن لــم يواجهــن أي
مشــاكل.
 .7قياس ـا ً علــى اإلنتاجيــة ،أجابــت  %79بأنهــن يعملــن بكفــاءة
أ كبــر مــن المنــزل %12 .غيــر متأ كــدات ،بينمــا وجــدت البقيــة
أنفســهن أقــل إنتاجيــة.
 .8عنــد ســؤالهن عــن المــوارد التــي مــن شــأنها أن تعــزز تجر بــة
ساعات العمل خالل أزمة كوفيد 19
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%15

 .4بنــا ًء علــى خيــارات متعــددة مــن بيــن التحديــات التــي واجهــت
المــرأة أثنــاء عملهــا مــن المنــزل كانــت تتعلــق يف الغالــب بمــا
يلــي:

%46

%51

رعاية األطفال وأفراد األسرة
المسنين

مشكالت تقنية وفنية

%50
%35

زادت

بقيت كما هي

ق ّلت

وجدت نفسك منتجة أ كثر من ناحية العمل خالل العمل من المنزل؟
هل
ِ
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العمــل مــن المنــزل ،أشــارت مــا يقــارب مــن ثلــث المشــاركات
إىل الدعــم التقنــي %30 ،ذكــرن أنهــن تــم تزويدهــن بمبــادئ
إرشــادية حــول العمــل مــن المنــزل %24 ،أردن المزيــد مــن
الوضــوح يف أداء أدوارهــن الوظيفيــة ،بينمــا ذهبــت  %13لطلــب
المزيــد مــن التفاعــل مــع زمالئهــن يف العمــل.
 .9ويف محاولــة لفهــم الكيفيــة التــي جعــل بهــا الوبــاء النســاء
يعــدن النظــر يف وظائفهــن .أشــارت  %43مــن المشــاركات
إىل أنهــن ســيغيرن طريقــة أدائهــن ألدوارهــن .وأعر بــت %27
عــن اهتمامهــن بمواصلــة التعليــم والتدريــب ،بينمــا أفــادت
 %15منهــن إىل طلــب المزيــد مــن المســؤوليات الوظيفيــة مــن
مدرائهــن؛ وشــعرت النســبة المتبقيــة برغبــة يف ممارســة مهنــة
مختلفــة أو تــرك العمــل بشــكل مؤقــت بنســبة  %6و %5علــى
التــوايل.

بعيدا ً عن أزمة كوفيد  ،19من وجهة نظرك ،ما هي الظروف التي يستحق فيها
الموظف العمل من المنزل؟
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%3

%11

%23

%62

األمهات الاليت لديهن مسؤوليات كبرى تجاه صغارهم
الموظفات الاليت يقمن برعاية كبار السن (أمهاتهن ،آبائهن ،أفراد العائلة)

 .10العوامل األخرى المذكورة:
أ .النظــر بعيــن اإلعتبــار إىل أصحــاب العمــل الذيــن يســمحون

الموظفات الاليت يعملن على مشاريع هامة تخص العمل وتتطلب تركيزا ً عاليا ً
الموظفات الاليت يعمل أزواجهن خارج الدولة

بالعمــل مــن المنــزل كخيــار دائــم.
ب .إعــادة هيكلــة طبيعــة الوظائــف ،حيــث أتاحــت التجر بــة
ألصحــاب العمــل إدراك أنــه يمكــن أداء بعــض المهــام الوظيفيــة
عــن بعــد.
ج .إعــادة تنظيــم األولو يــات والتركيــز علــى التطويــر الــذايت
والرعا يــة.
د .التركيز بشكل أ كبر على التوازن بين العمل والحياة.

 .11فيمــا يتعلــق بالظــروف التــي ينبغــي أن يســمح فيهــا
للموظفــات العمــل عــن بعــد علــى أســاس دائــم ،اختــارت معظــم
المشــاركات األمهــات الــايت لديهــن مســؤوليات كبيــرة تجــاه
رعاية أطفالهن بنســبة ( ، )%62بينما وقع اختيار ( )%23من
المشــاركات علــى الموظفــات الــايت يقمــن برعايــة كبــار الســن،
فيمــا اختــارت نســبة ( )%11منهــن الموظفــات الــايت يعملــن
يف مشــاريع مهمــة ،أمــا الموظفــات الــايت يعمــل أزواجهــن يف
الخــارج فقــد حصلــن علــى نســبة (.)%3

ما هي التحديات التي واجهتك خالل فترة العمل من المنزل؟
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مساحة للعمل

مشاكل تقنية
 /إنترنت

االلتزام بجدول
معين للعمل

العناية باألطفال
أو/و كبار السن

التواصل مع زمالء
العمل

عدم وجود
األدوات أو
المعلومات
الالزمة

القلق من عواقب أزمة
كوفيد على وظيفتي

أخرى
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 %41 .12مــن المشــاركات يف االســتطالع لديهــن أطفــال تحــت
ســن  12عام ـاً ،بينمــا  %16يقمــن برعايــة أفــراد آخريــن مــن
األســرة ،و  %19يقمــن برعايــة أطفالهــن وأفــراد آخريــن مــن
األســرة علــى حــد ســواء .كمــا أفــادت أ كثــر مــن ثلــث المشــاركات
بــأن متطلبــات الوظيفــة يف بعــض األحيــان حالــت دون منــح
الوقــت والرعايــة الالزمتيــن ألطفالهــن أو ألفــراد أســرهن .ومــع
ذلــك فقــد أ كــدت  %26مــن المشــاركات أنهــن لــم يواجهــن أي
تضــارب يف المســؤوليات.
 .13ويف المقابل عندما سئلن عن مدى تأثير مسؤولياتهن
األسرية على أدائهن يف العمل ،أفادت  %43أنهن لم يواجهن
أي مشاكل ،وذكرت  %8بأنهن لم يستطعن تحقيق التوازن
الالزم.
 .14وذكــرت أ كثــر مــن ثلــث المشــاركات أنهــن افتقــرن إىل الدعــم
فيمــا يخــص المســاعدة يف األعمــال المنزليــة والتعليــم المنــزيل.
وذكــر ت  %22أن الــزوج كان يقــدم المســاعدة ،يف حيــن أن
 %20تلقيــن الدعــم مــن عامــات المنــازل .بينمــا تلقــت أخريــات
المســاعدة مــن أفــراد أســرهن ،وأطفالهــن بنســبة ( %17و %6
علــى التــوايل).
 .15وحــول الصحــة النفســية ،قالــت  %62أنهــن عانيــن مــن
القلــق والخــوف نتيجــة للوبــاء.

ج .المسؤوليات ذات األولوية.
د .االنخراط يف تطوير الذات من خالل القراءة واالستماع
للتسجيالت التحفيزية.
 %92 .19يفضلــن االســتمرار يف العمــل مــن المنــزل عــدة أ يــام
يف األســبوع ،حتــى بعــد انتهــاء الوبــاء.

خالل فترة الحجر المنزيل أو التعقيم الوطنيَ ،من مِ ن أفراد عائلتك ساعدك يف
األعمال المنزلية و يف تعليم أبنائك؟
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عانين من أعراض القلق

00

والخوف كنتيجة لوباء كورونا

%6

زوجي

أبنايئ

أفراد عائلتي

العامالت/
الخادمات بالمنزل

لم أتلق مساعدة
من أحد

تغلبت على قلقك؟
كيف
ِ

 .16ذكــرت  %14مــن المشــاركات أنهــن قلقــن بشــأن تأثيــر أزمــة
الوبــاء علــى وظائفهــن.
 .17وعندمــا ســئلن عــن طبيعــة ردود أفعالهــن للتغلــب علــى
الخــوف والقلــق ،،أجابــت  %22مــن المشــاركات بأنهــن ســيطلبن
مــن أصحــاب العمــل المرونــة يف إدارة العمــل .وأشــارت %22
إىل أنهــن ســيطلبن مــن أســرهن ودائرتهــن االجتماعيــة الدعــم
يف رعايــة األطفــال %7 ،اختــرن العــاج النفســي .بينمــا اختــارت
النســبة األكبــر  %47التأقلــم مــع األمــر والتعلــم علــى التكيــف.
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 .18وحــول طــرق التعامــل مــع القلــق ،دارت إجابــات المشــاركات
حول:

010
1

أ .وضــع اســتراتيجيات فعالــة للعمــل مــن المنــزل أثنــاء الدراســة

55

يف المنــزل.

00

ب .ممارسة التمارين والتأمل.

%43

%22

%22

515
1

%7

%7
أطلب من المدير
المباشر المرونة
معي للتخفيف من
عبء العمل

أطلب من زوجي/
أفراد عائلتي/
معاريف المساعدة
يف العناية بأبنايئ

أزور طبيب
نفسي و أطلب
مشورة عالجية

لم أواجه أي
تغيرات

أخرى
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 .20وكانت التأثيرات اإلضافية المذكورة كما يلي:
• إدارة العمل والتعليم يف المنزل.
• الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.
• تعزيز الروابط األسرية مع وجود األمهات بشكل أ كبر يف المنزل.
• الخوف من اإلصابة بـكوفيد  ،19والخوف من نقل الفيروس ألفراد األسرة.
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الخاتمة
اســتنادا ً إىل نتائــج االســتطالع وردود المشــاركات يف االســتطالع،
بــدا مــن الواضــح أن هنــاك قبــوال ً كبيــرا ً ورغبــة شــديدة يف تبنــي
فكرة العمل عن بُعد كبديل للعمل بشــكله التقليدي .فقد كان
العمــل مــن المنــزل موضوعـا ً مثيــرا ًللجــدل ،حيــث تفضــل الكثيــر
مــن جهــات العمــل األســلوب النموذجــي “للعمــل مــن المكتــب”،
معتقديــن أن أداء وجــودة عمــل الموظفيــن ســيتعرضان للخطــر
إذا لــم يكــن الموظفــون موجوديــن فعليـا ً يف أماكــن العمــل .ومــع
ذلــك ،تراجعــت هــذه النظــرة إىل حــد كبيــر ،حيث أن الوباء ســيعيد
تشــكيل مواقــف وعقليــات كل مــن جهــات العمــل والموظفيــن
علــى حــد ســواء ،بــل ســيغير ســوق العمــل ككل .فقــد اضطــر
صنــاع القــرار علــى اعتمــاد الــدوام المــرن والتكيــف معــه ،مــع
ضمــان تلبيــة األهــداف التنظيميــة والحفــاظ علــى مســتويات
اإلنتاجيــة.
وبينمــا يواجــه العمــل عــن بُعــد مجموعــة مــن التحديــات التــي
تتــراوح بيــن المشــكالت التقنيــة ،مســاحة العمــل داخــل المنــازل،
العمل الزائد ،التعليم عن بعد ،وغيرها من المشكالت المحددة
يف هــذه الورقــة ،إال أن تطويــر االســتراتيجيات وتقديــم الحلــول
للتغلــب عليهــا سيســاعد يف إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى
“العمــل مــن المنــزل” لجهــات العمــل وسيســهل العمــل بكفــاءة

للموظفيــن .وبالنظــر إىل الجوانــب المختلفــة المتعلقــة بتجر بــة
المــرأة يف العمــل مــن المنــزل ،قــد تكــون الموظفــات هــن األكثــر
تضــررا ً مــن حيــث تحقيــق التــوازن بيــن العمــل والمســؤوليات
األســرية .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك جوانــب إيجابيــة تشــير إىل
حــرص المــرأة علــى التغلــب علــى هــذه التحديــات مــن أجــل
اعتمــاد العمــل عــن بعــد.
وعموم ـا ً ال يــزال الطريــق إىل األمــام غيــر واضــح ،فقــد تســببت
الجائحــة يف قيــام المجتمعــات واالقتصــادات بإعــادة التفكيــر
وإعــادة ضبــط األســاليب التقليديــة والوظائــف اليوميــة .تعــد
الســامة والتباعــد االجتماعــي يف ضــوء الوبــاء مــن األســباب
الرئيســية التــي أدت إىل تحقيــق العمــل عــن بُعــد علــى نطــاق
عالمــي .وال يــزال هنــاك الكثيــر لنتعلمــه إذا كان ســيتم تنفيــذ
العمــل عــن بعــد بشــكل فعــال وســلس عبــر المؤسســات ،حيــث
يجــب فهــم وتحليــل تأثيــرات هــذا النهــج الجديــد علــى المجــاالت
المهنيــة علــى كل مــن المــرأة والمجتمــع ككل وبشــكل كامــل
وأ كثــر شــمولية.
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