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 الجوانب االقتصادية للوظائف التعاقدية والعمل عن بعد 
في ضوء قوانين الخدمة املدنية العربية

د. عادل عبد العزيـز السن

 دكتوراه في االقتصاد واملالية العامة
جمهورية مصر العربية

امللخص )))

تعتبـــر أنظمــة وقوانيــن الخدمــة املدنيــة والوظيفــة العامــة هــي املســئولة عــن تنظيــم وتطويـــر أداء األجهــزة واملؤسســات 
الحكومية لتنهض بمهامها في تقديم الخدمات العامة بالجودة والفاعلية املنشودة بما يساهم في تحقيق األهداف التنموية، 
ويعــزز اقتصــادات التشــغيل لألجهــزة واملؤسســات الحكوميــة. ولذلــك فإنــه يتعيــن إعــادة النظــر فــي تشــريعات الخدمــة املدنيــة 
والوظيفــة العموميــة، خاصــة مــا يتصــل بطريقــة االلتحــاق بالوظيفــة العامــة ســواء بالتعييــن أو التعاقــد، وكذلــك طريقــة إنجــاز 

العمــل – عــن طريــق العمــل بالحضــور أو العمــل عــن بعــد.

والجهــاز  العــام  املوظــف  بيــن  للعالقــة  القانونيــة  الطبيعــة  تحكــم  التــي  النظريــات  دراســة  إلــى  البحــث  هــذا  ويهــدف 
الحكومــي، ولنظــم االلتحــاق بالوظيفــة العامــة فــي عــدد مــن التشــريعات العربيــة، والتــي تجمــع بيــن التعييــن والتعاقــد، كمــا 
يتنــاول البحــث نظــام العمــل عــن بعــد ومــدى تناســب كل مــن طريقتــي التعييــن والتعاقــد مــع هــذا النظــام، باإلضافــة إلــى دراســة 
اآلثــار االقتصاديــة لنظــام العمــل عــن بعــد ونظــام العمــل الهجيــن )العمــل املدمــج blended working(، وذلــك مــن خــالل 
 عن دراسة أثـــر تطبيق نظام العمل 

ً
التعرف على أثـــر العمل عن بعد على ميـــزانية الدولة وعلى زيادة معدل اإلنتاجية، فضال

عــن بعــد علــى تطويـــر العمــل الحكومــي.

انتهــى البحــث إلــى عــدة توصيــات أهمهــا التوســع فــي تبنــي فكــرة الوظائــف التعاقديــة، وتعزيـــز تطبيــق نظــام العمــل عن بعد، 
 أكبـــر فــي اإلنفــاق الحكومــي علــى الوظيفــة العامــة، 

ً
والــذي أثبتــت التجربــة العمليــة نجاحهمــا فــي تحقيــق نتائــج أفضــل وتـــرشيدا

باإلضافــة إلــى تطبيــق نظــام العمــل الهجيــن أو املدمــج والــذي يجمــع بيــن العمــل عــن بعــد وبيــن الــدوام بالحضــور إلــى مقــر العمــل.

الكلمات املفتاحية: العمل عن بعد، العمل الهجين، الوظائف التعاقدية، قوانين الخدمة املدنية العربية.

املقدمة

ــا اســتثنائية غيـــر مســبوقة فرضتهــا تداعيــات جائحــة فيـــروس كورونــا )COVID-19( فــي جميــع 
ً
يشــهد العالــم اآلن ظروف

املجــاالت اإلنتاجيــة والعالقــات االقتصاديــة الدوليــة، أثـــرت بشــكل كبيـــر علــى منظومــة إدارة العنصــر البشــري وآليــات اإلنتــاج 
وطــرق تقديــم الخدمــات للمســتفيدين وذلــك للمؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة علــى حــٍد ســواء.

وملــا كانــت أنظمــة وقوانيــن الخدمــة املدنيــة والوظيفــة العامــة هــو املســئولة عــن تنظيــم وتطويـــر أداء األجهــزة واملؤسســات 
الحكوميــة لتنهــض بمهامهــا فــي تقديــم الخدمــات العامــة بالجــودة والفاعليــة املنشــودة بمــا يحقــق رضــا املســتفيدين، ويســاهم 
فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة، ويعــزز اقتصــادات التشــغيل لألجهــزة واملؤسســات الحكوميــة. فإنــه يتعيــن تطويـــر وتعديــل تلــك 
األنظمة بما يتناسب مع تلك الظروف والتداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا من جانب، ويتواكب مع التحول الرقمي وتعزيـز 
العمــل عــن بعــد وتطبيقــات الحكومــة الذكيــة واالســتفادة مــن مخرجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتطبيقاتهــا فــي تطويـــر األداء 

الحكومــي ويســاهم فــي تعزيـــز العائــد االقتصــادي مــن تشــغيل العامليــن بالدولــة مــن جانــب آخــر.

لعــل أهــم املوضوعــات التــي يتعيــن إعــادة النظــر فيهــا فــي تشــريعات الخدمــة املدنيــة والوظيفــة العموميــة، مــا يتصــل بطريقــة 
االلتحــاق بالوظيفــة العامــة ســواء بالتعييــن أو التعاقــد، وكذلــك طريقــة إنجــاز العمــل – عــن طريــق العمــل بالحضــور أو العمــل عــن 

 *  تم استالم البحث في ديسمبـر 2020، وقبل للنشر في فبراير 2021، وتم النشر في يونيو 2021.
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يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة النظريــات التــي تحكــم الطبيعــة القانونيــة للعالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، ولنظــم 
االلتحــاق بالوظيفــة العامــة فــي عــدد مــن التشــريعات العربيــة، والتــي تجمــع بيــن التعييــن والتعاقــد، كمــا يتنــاول البحــث نظــام العمــل 
عــن بعــد ومــدى تناســب كل مــن طريقتــي التعييــن والتعاقــد مــع هــذا النظــام، باإلضافــة إلــى دراســة اآلثــار االقتصاديــة لنظــام العمــل 
عــن بعــد ونظــام العمــل الهجيــن )العمــل املدمــج blended working(، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى أثـــر العمــل عــن بعــد علــى ميـــزانية 
 عــن دراســة أثـــر تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد علــى تطويـــر العمــل الحكومــي. وقــد انتهــى 

ً
الدولــة وعلــى زيــادة معــدل اإلنتاجيــة، فضــال

البحــث إلــى عــدة توصيــات أهمهــا التوســع فــي تبنــي فكــرة الوظائــف التعاقديــة، وتعزيـــز تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد، والــذي أثبتــت 
 أكبـــر فــي اإلنفــاق الحكومــي علــى الوظيفــة العامــة، باإلضافــة إلــى تطبيــق 

ً
التجربــة العمليــة نجاحهمــا فــي تحقيــق نتائــج أفضــل وتـــرشيدا

نظــام العمــل الهجيــن أو املدمــج والــذي يجمــع بيــن العمــل عــن بعــد وبيــن الــدوام بالحضــور إلــى مقــر العمــل.
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ُبعد، وما يتـرتب على ذلك من إعادة نظر في أساليب تقييم األداء الوظيفي بما يحقق كفاءة وفاعلية لألجهزة الحكومية العربية، 
إضافــة لدراســة آليــات واضحــة لتطبيــق نظــام عمــل هجيــن أو مدمــج يجمــع بيــن العمــل عــن ُبعــد وبيــن الحضــور ملقــر العمــل. 

الهدف من البحث

يهــدف البحــث لدراســة النظريــات التــي تحكــم الطبيعــة القانونيــة للعالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، ولنظــم 
فــي عــدد مــن التشــريعات العربيــة، والتــي تجمــع بيــن التعييــن والتعاقــد، كمــا يتنــاول البحــث نظــام  االلتحــاق بالوظيفــة العامــة 
العمــل عــن بعــد ومــدى تناســب كل مــن طريقتــي التعييــن والتعاقــد مــع هــذا النظــام، فــي ضــوء متطلبــات تنفيــذه، وكيفيــة تقييــم أداء 
العامليــن فيــه، باإلضافــة إلــى دراســة اآلثــار االقتصاديــة لنظــام العمــل عــن بعــد، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى أثـــر العمــل عــن بعــد 
علــى ميـــزانية الدولــة وعلــى زيــادة معــدل اإلنتاجيــة، باإلضافــة إلــى أثـــر تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد علــى تطويـــر العمــل الحكومــي.

خطة البحث

ســوف نعــرض فــي هــذا البحــث للنظريــات التــي تحكــم الطبيعــة القانونيــة للعالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، 
ولنظم االلتحاق بالوظيفة العامة في عدد من التشريعات العربية، والتي تجمع بين التعيين والتعاقد، كذلك سنتناول الجوانب 
االقتصادية لنظام العمل عن بعد من خالل عرض متطلبات هذا النظام، وكيفية تقييم أداء العاملين فيه، ولآلثار االقتصادية 
التــي تتـــرتب علــى تطبيقــه، باإلضافــة إلــى دراســة آليــات واضحــة لتطبيــق نظــام العمــل الهجيــن أو املدمــج والــذي يجمــع بيــن العمــل 

عــن بعــد وبيــن الــدوام بالحضــور إلــى مقــر العمل.وذلــك فــي مبحثيــن علــى النحــو التالــي:

املبحث األول: تنظيم االلتحاق بالوظيفة العامة بين التعيين والتعاقد.
املطلب األول: طبيعة العالقة بين املوظف والجهاز الحكومي- 

املطلب الثاني: نظم االلتحاق بالوظيفة العامة في قوانين الخدمة املدنية في بعض الدول العربية.- 

املبحث الثاني: الجوانب االقتصادية لنظام العمل عن بعد.
املطلب األول: تجارب وزارات ودواوين الخدمة املدنية بعدد من الدول العربية في تطبيق نظام العمل عن.- 

املطلب الثاني: آليات تطبيق نظام العمل الهجين أو املدمج.- 

املطلب الثالث: اآلثار االقتصادية لنظام العمل عن بعد.- 

املبحث األول- تنظيم االلتحاق بالوظيفة العامة بين التعيين والتعاقد

ســنعرض فــي هــذا املبحــث للنظريــات التــي توضــح الطبيعــة القانونيــة للعالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، والتــي 
انقســمت إلــى نظريتيــن همــا النظريــة العقديــة والنظريــة التنظيميــة، وأثـــر ذلــك علــى كيفيــة االلتحــاق بالوظيفــة العامــة فــي نظــم 
الخدمــة املدنيــة، وعمــا إذا كان االلتحــاق بالوظيفــة العامــة مــن خــالل التعييــن أو التعاقــد، كذلــك ســنعرض لنظــم االلتحــاق 

بالوظيفــة العامــة فــي عــدد مــن قوانيــن الخدمــة املدنيــة والوظيفــة العموميــة ببعــض الــدول العربيــة، وذلــك فــي مطلبيــن:

املطلب األول- طبيعة العالقة بين املوظف والجهاز الحكومي

تفتـــرض العالقــات الوظيفيــة العامــة قيــام عالقــة قانونيــة بيــن طرفيــن، أحدهمــا اإلدارة مــن ناحيــة وثانيهمــا املوظــف مــن 
ناحيــة أخــرى، وتوجــد نظريتيــن حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة التــي تـــربط املوظــف العــام بــاإلدارة.

النظرية األولى: النظريات العقدية

وتعتمــد علــى تكييــف العالقــة التــي تـــربط املوظــف العــام بــاإلدارة علــى أنهــا عالقــة تعاقديــة وأن املوظــف يكــون فــي مركــز 
قانونــي ذاتــي. ويـــرى أنصــار هــذه النظريــة أن الرابطــة بيــن املوظــف واإلدارة رابطــة تعاقديــة تخضــع ألحــكام القانــون املدنــي 
قبــل ظهــور مبــادى القانــون اإلداري، وتكيــف العالقــة بيــن املوظــف واإلدارة علــى أســاس مبــدأ ســلطان اإلرادة وقاعــدة العقــد 
شــريعة املتعاقديــن، والعقــد الــذي طرفــاه املوظــف واإلدارة هــو الــذي يحــدد حقــوق والتـــزامات الطرفين)خلــدون، 2017: 

218(. وقــد انقســم الفقــه حــول طبيعــة هــذا العقــد إلــى رأييــن )جــودة، 2007: 75(:
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الرأي األول 1-

يـرى أنه عقد من عقود القانون الخاص، والذي انقسم بدوره إلى اتجاهين:

االتجــاه األول: ذهــب إلــى القــول بــأن العالقــة تنظمهــا نظريــة العقــد املدنــي التــي أساســها تبــادل إرادات الطرفيــن والتــي 
عــن طريقهــا تنشــا العالقــة الوظيفيــة، ويختلــف نــوع العقــد باختــالف نــوع العمــل املطلــوب القيــام بــه، فيكــون عقــد خدمــات إذا 

 قانونًيــا. 
ً
كان املوظــف يقــوم بأعمــال ماديــة، وعقــد وكالــة إذا كان يــؤدي عمــال

غيـــر أنه تم انتقاد هذا االتجاه لعدم توفر العناصر الشكلية واملوضوعية للعقد، فمن حيث الجانب الشكلي يشتـــرط 
لتمــام العقــد فــي القانــون املدنــي إيجــاب وقبــول مطابــق لــه عقــب مفاوضــات تجــري بيــن الطرفيــن لالتفــاق علــى صياغــة وتحديــد 
مضمــون وشــروط العقــد. وهــذا غيـــر موجــود فــي عالقــة املوظــف بــاإلدارة، حيــث يتــم تعييــن املوظــف وتتـــرتب آثــار التعييــن بمجرد 
صــدور قــرار التعييــن مــن الجهــة املختصــة قانوًنــا، وال تتوقــف علــى رضــاء املوظــف أو قبولــه التعييــن، ألن الحقــوق وااللتـــزامات 

املتبادلــة بيــن الطرفيــن محــددة فــي قوانيــن ولوائــح التوظــف، ومــن ثــم ال يجــوز االتفــاق علــى مخالفتهــا )خلــدون، 2017: 218(.

ومــن الجانــب املوضوعــي، فــإن القاعــدة القانونيــة التــي تنــص علــى أن العقــد شــريعة املتعاقديــن، تمنــع اإلدارة وتحــول 
دون انفرادهــا بتعديــل العقــد بحجــة املســاس بالحقــوق وااللتـــزامات املتفــق عليهــا فــي العقــد ممــا يتعــارض مــع ضــرورات تسييـــر 
املرافــق العامــة ومــع الســلطة العامــة التــي تملكهــا اإلدارة، فــي حيــن نجــد أن اإلدارة لهــا الحــق فــي تعديــل شــروط التوظــف بإرادتهــا 
 فــي أن يعامــل فــي ظــل القانــون الــذي عيــن خــالل فتـــرة 

ً
 مكتســبا

ً
املنفــردة دون أن يكــون للموظــف حــق االعتـــراض بــأن لــه حقــا

 الختــالف الشــروط املتفــق عليهــا فــي عقودهــم، 
ً
ســريانه، باإلضافــة إلــى أن هــذا التكييــف يــؤدي إلــى اختــالف مراكــز املوظفيــن تبعــا

 ألحــكام القانــون املدنــي، ويختــص القضــاء العــادي بالنظــر فــي 
ً
ويســمح فــي الوقــت نفســه للموظــف فســخ العقــد متــى شــاء وفقــا

املنازعــات التــي تنشــأ بيــن اإلدارة واملوظــف، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن آثــار العقــد تقتصــر علــى طرفيــه ولكــن فــي الوظيفــة العامــة 
نجــد أن إخــالل املوظــف بواجبــات الوظيفــة قــد يعرضــه للمســئولية ليــس فقــط فــي مواجهــة اإلدارة وإنمــا تجــاه األفــراد أيًضــا، 

وهــم غيـــر إطــراف فــي العقــد وهــو مــا يعــد مخالفــة لنســبية آثــار العقــد.

االتجاه الثاني: ويـرى أن الطبيعة القانونية لهذا العقد أنه عقد إذعان، حيث إن دور املوظف في التعيين في الوظيفة 
العامــة يقتصــر علــى مجــرد املوافقــة علــى الشــروط العامــة غيـــر الشــخصية املحــددة لتمــام العقــد، فاملوظــف يدخــل الخدمــة 
 لعالقــة رضائيــة بيــن اإلدارة وبينــه ولكــن فــي الوقــت ذاتــه تحــدد كل حقوقــه والتـــزاماته بواســطة القوانيــن 

ً
بعمــل رضائــي وفقــا

واألنظمــة التــي تملــك الســلطة اإلداريــة تعديلهــا فــي كل وقت)أبــو زيــد، 1999: 199(.

 ملصلحــة الطــرف املذعــن، فــإن مــا يجــري عليــه 
ً
وقــد تــم انتقــاد هــذا االتجــاه بــأن نصــوص عقــد اإلذعــان تفســر دائمــا

العمــل فــي نطــاق الوظيفــة العامــة، أن يكــون التفسيـــر ملصلحــة املرفــق العــام وليــس ملصلحــة الطــرف الضعيــف املذعــن – 
املوظــف – فــي العالقــة الوظيفيــة.

الرأي الثاني: ويـرى هذا الرأي أن مبدأ سيـر املرافق العامة بانتظام واضطراد )خلدون، 2017: 227(. 2-

 مــن عقــود القانــون العام 
ً
ال يتفــق وقاعــدة العقــد شــريعة املتعاقديــن، ولذلــك تعــد عالقــة املوظــف بــاإلدارة العامــة عقــدا

 إلــى إحــدى القواعــد األساســية التــي تحكــم سيـــر املرافــق العامــة وهــي 
ً
ومــن ثــم تســتطيع الســلطة اإلداريــة تعديــل العقــد اســتنادا

إمكانيــة التعديــل طبقــا ملقتضيــات الصالــح العــام والتــي تمنــح اإلدارة ســلطات وامتيــازات معينــة فــي مواجهــة املتعاقــد معهــا ال 
وجــود لهــا فــي العقــود املدنيــة، لكــي تســتطيع إدارة املرافــق واملصالــح العامــة بمــا يحقــق النفــع العــام دون أن يكــون للموظــف 

الحــق فــي االعتـــراض أو طلــب فســخ العقــد.

إال إنــه تــم انتقــاد هــذا التكييــف ألن الســلطة اإلداريــة ال تملــك الحــق فــي تعديــل العقــد اإلداري فــي أي وقــت وإنمــا تكــون 
مقيــدة بوجــود ظــروف تقت�ضــي القيــام بهــذا التعديــل وتعويــض املتعاقــد معهــا وان يكــون هــذا التعديــل فــي حــدود معينــة، حتــى 
ال يحــدث خلــل فــي التــوازن املالــي للعقــد بمــا يعطــي املتعاقــد الحــق فــي طلــب فســخ العقــد أمــام القضــاء. كذلــك فــإن العالقــة التــي 

تنشــأ بيــن املوظــف واإلدارة تكــون بنــاًء علــى القــرار اإلداري الصــادر بتعيينــه وليــس العقــد الــذي يبـــرم بيــن الطرفيــن.

ويتبيــن ممــا ســبق، أن النظريــات العقديــة كانــت محــل نقــد وال تتفــق مــع متطلبــات حســن سيـــر املرافــق العامــة مــن أجــل 
تحقيــق املصلحــة العامــة.



الجوانب االقتصادية للوظائف التعاقدية والعمل عن بعد في ضوء قوانين الخدمة املدنية العربية

146

النظرية الثانية- النظرية التنظيمية

مضمون النظريةأ- 

تكيــف هــذه العالقــة علــى أنهــا عالقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن واللوائــح وأن املوظــف فــي مركــز موضوعــي مــن مراكــز 
عالقــة  تفسيـــر  فــي  التعاقديــة  النظريــات  إلــى  وجهــت  التــي  االنتقــادات  لكثـــرة   

ً
فنظــرا  .)714  :2006 العام)عثمــان،  القانــون 

املوظــف بــاإلدارة العامــة فقــد حــل محلهــا تكييــف العالقــة بيــن املوظــف بــاإلدارة علــى إنهــا عالقــة تنظيميــة، أي إن املوظــف فــي 
مركــز تنظيمــي، ويخضــع ألحــكام القوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم الوظيفــة العامــة دون إن يكــون للموظــف الحــق فــي االعتـــراض 
، فهــذا املركــز موجــود 

ً
 خاصــا

ً
 ذاتيــا

ً
 للقانــون، علــى هــذا األســاس فــإن قــرار تعييــن املوظــف ال ين�ضــئ لــه مركــزا

ً
عليهــا مادامــت وفقــا

بمقت�ضــى القوانيــن واللوائــح وســابق علــى قــرار التعييــن.

والقانــون حيــن ُين�ضــئ الوظيفــة فإنــه ُين�ضــئ معهــا مركــز مــن يشــغلها وتقريـــر املزايــا والتكاليــف املتعلقــة بالوظيفــة، ال 
يقصــد بهــا شــخص املوظــف أو مصلحتــه بــل مصلحــة املرفــق العــام، أي ال يتغيـــر هــذا املركــز باختــالف أفــراد املوظفيــن.

 يســند إلــى املوظــف املركــز القانونــي للوظيفــة العامــة الــذي نظمتــه القوانيــن واللوائــح 
ً
 شــرطيا

ً
ويعــد قــرار التعييــن تصرفــا

مــن قبــل، ويعــد قبــول املوظــف لهــذا املركــز القانونــي قــد تــم عنــد خضوعــه لهــذه األحــكام القانونيــة.

وفــي مصــر، فقــد تبنــي الفقــه والقضــاء املصــري فــي البدايــة التكييــف التعاقــدي الــذي يفســر عالقــة املوظــف بــاإلدارة، 
 مــع تطــور الحيــاة وعــدم تناســب فكــرة العقــد 

ً
باعتبارهــا عقــد مــن عقــود القانــون العــام، إال أن الوضــع تغيـــر بعــد ذلــك تماشــيا

)الجــرف، 1985: 273(.

وتوصــف اآلن العالقــة بيــن املوظــف والدولــة بأنهــا عالقــة تنظيميــة والئحيــة، أو عالقــة قانونيــة تحكمهــا أنظمة الوظائف 
العامة وليســت عالقة تعاقدية فمركز املوظف هو مركز قانوني عام يجوز تغييـــره في كل وقت )خلدون، 2017: 231(.

كذلــك اســتقر الفقــه اإلداري فــي مصــر علــى إن رابطــة املوظــف بــاإلدارة تنظيميــة تحكمهــا النصــوص القانونيــة والالئحيــة 
الخاصة بالوظيفة العامة من حيث التحاق املوظف، أو بمدة بقائه فيها، أو املتعلقة بحقوقه وواجباته إزاء الســلطة العامة.

غيـــر أن املشــرع املصــري فــي قانــون نظــام العامليــن املدنييــن بالدولــة رقــم )47( لســنة 1978، لــم ينــص فــي قواعــده علــى 
نــص صريــح يوضــح طبيعــة العالقــة بيــن املوظــف واإلدارة مثلمــا فعــل املشــرع الفرنســـي.

بــأن "الوظائــف املدنيــة حــق  كذلــك نصــت املــادة األولــى مــن قانــون الخدمــة املدنيــة املصــري رقــم )81( لســنة 2016 
للمواطنيــن علــى أســاس الكفــاءة والجــدارة، وهــي تكليــف للقائميــن بهــا لخدمــة الشــعب، وتكفــل الدولــة حقوقهــم وحمايتهــم، 

وقيامهــم بــأداء واجباتهــم فــي رعايــة مصالــح الشــعب".

ويتضــح مــن هــذا النــص أن املشــرع رغــم أنــه لــم يوضــح طبيعــة العالقــة بيــن املوظــف واإلدارة وعمــا إذا كانــت عالقــة 
تنظيميــة أو تعاقديــة بشــكل صريــح، إال أن املوظــف يتمتــع بمركــز تنظيمــي الئحــي تحكمــه قواعــد القانــون، ومــا جــرى عليــه 

 وقضــاًء يوضــح إن عالقــة املوظــف بــاإلدارة هــي عالقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن واألنظمــة.
ً
العمــل فقهــا

تــم وضــع شــروط  عــام، حيــث  كأصــل  التعييــن  بطريــق  يكــون  القانــون  لهــذا   
ً
وفقــا املدنيــة  الوظائــف  فــإن شــغل  وهكــذا 

وضوابــط موضوعيــة واضحــة للتعييــن بالوظيفــة العامــة، وأن التعاقــد هــو علــى ســبيل االســتثناء، حيــث أجــاز الشــرع التعاقــد فــي 
 محــددة للتعاقــد بموجــب املــادة )16( مــن القانــون)1(.

ً
حــاالت الضــرورة مــع ذوي الخبـــرات فــي التخصصــات النــادرة ووضــع شــروطا

النتائج املتـرتبة على العالقة التنظيميةب- 

يتـــرتب علــى التكييــف القانونــي لعالقــة املوظــف العــام بــاإلدارة بانهــا مركــز تنظيمــي تحكمــه القوانيــن واألنظمــة، عــدة 
نتائــج تتمثــل فيمــا يلــي )خلــدون، 2017: 233(:

 الحتياجاتهــا، كمــا إن قــرار التعييــن ال ينشــأ مركــز 1- 
ً
التعييــن وإعــادة التعييــن ســلطة تقديـــرية لــإدارة تقدرهــا طبقــا

املوظــف النظامــي وال يخلــق الوظيفــة، ألن القوانيــن واألنظمــة حــددت هــذا املركــز بطريقــة عامــة غيـــر شــخصية 

)1(  أنظر قانون الخدمة المدنية رقم )81( لسنة 2016 بجمهورية مصر العربية.
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وهــو ســابق علــى قــرار التعييــن ويقتصــر أثـــر التعييــن علــى وضــع املوظــف فــي مركــز قانونــي عــام وإخضاعــه ملــا تقــرره 
القوانيــن واألنظمــة الخاصــة باملوظفيــن.

النظــر عــن شــخص مــن سيشــغل الوظيفــة، بمعنــى أن 2-  العــام، بصــرف  تحــدد اإلدارة واجبــات وحقــوق املوظــف 
العالقــة التــي تـــربط املوظــف بــاإلدارة تخضــع لقواعــد قانونيــة عامــة تســري علــى جميــع املوظفيــن الذيــن ينتمــون 

الواحــدة. للفئــة 

الجهــة اإلداريــة املختصــة أن ضمانــات ومزايــا 3-  مــن  التعييــن  قــرار  العامــة بمجــرد صــدور  الوظيفــة  فــي  التعييــن  ويتــم 
وواجبــات املوظــف تســتمد مــن القوانيــن واألنظمــة، فهــذه األخيـــرة تضــع قواعــد عامــة تفــرض علــى الطرفيــن واجبــات 
معينــة ال يجــوز مخالفتهــا ســواء أكانــت تلــك املخالفــة مــن قبــل جهــة اإلدارة أم مــن قبــل املوظــف )خلــدون، 2017: 234(.

ويتـــرتب علــى ذلــك حــق اإلدارة فــي إجــراء التعديــل علــى الوظيفــة العامــة بإرادتهــا املنفــردة فــي أي وقــت تشــاء ولــو أدى 4- 
هــذا التعديــل إلــى إلغــاء الوظيفــة أو زيــادة الواجبــات املنوطــة باملوظــف القيــام بهــا أو نقلــه مــن مــكان إلــى آخــر فــي 
 مكتســبة اســتمدها 

ً
ســبيل املصلحــة العامــة أو إنقــاص الراتــب، دون أن يكــون للموظــف االحتجــاج بــان لــه حقوقــا

مــن اســتقرار املركــز الــذي دخلــه ألول مــرة ألنــه يشــغل مركــز تنظيمــي ويخضــع لهــذا املركــز الــذي تملــك اإلدارة وحدهــا 
ســلطة إنشــائه وتعديلــه وإلغائــه.

أن صــدور قــرار التعييــن الــذي يـــرتب آثــار الوظيفــة دون تدخــل إلرادة الشــخص فــي ذلــك وفــي املقابــل ال يعنــي ذلــك 5- 
إلغــاء دور إرادة الشــخص فــي الوظيفــة وإجبــاره علــى االلتحــاق بهــا بــدون إرادتــه، عــدا حــاالت التكليــف الوظيفــي 
 تعــرض للعقــاب الــذي ينــص عليــه القانــون، وبالتالــي يعتبـــر قبــول الشــخص 

ّ
فيجــب عليــه االلتحــاق بالوظيفــة وإال

االلتحــاق بالوظيفــة بمثابــة شــرط لنفــاد قــرار التعييــن )الطمــاوي، 1992: 391(.

وجــود نظــام للتأديــب، ويقصــد بــه تمتــع اإلدارة بســلطة فــرض الجــزاءات علــى املوظــف الــذي يخــل بواجبــات وظيفتــه 6- 
 للقانــون، بينمــا فــي ظــل العالقــة 

ً
علــى أن تكــون ممارســة هــذه الســلطة بهــدف تحقيــق مصلحــة املرفــق العــام ووفقــا

التعاقديــة فــإن أســاس الســلطة االنضباطيــة يكمــن فــي العقــد املبـــرم بيــن اإلدارة واملوظــف، فمــا دام املوظــف قــد 
قبــل القيــام بعمــل لحســاب اإلدارة فــكل إخــالل منــه بالتـــزاماته يعطــي اإلدارة الحــق فــي فــرض الجــزاءات املتمثلــة 

بالعقوبــات االنضباطيــة أو التأديبيــة بســبب إخــالل املوظــف بواجباتــه.

عــدم انقطــاع صلــة املوظــف بالوظيفــة بمجــرد تقديــم االســتقالة، أنمــا تـــزول عنــه هــذه الصفــة عنــد قبــول هــذه 7- 
االســتقالة فقــط، وذلــك بصــدور قــرار إداري صريــح أو ضمنــي مــن اإلدارة بقبولهــا، أمــا اإلدارة فتســتطيع أن تنهــي 

عالقــة املوظــف إذا رأت أن بقــاءه فــي الوظيفــة يضــر باملصلحــة العامــة.

حظــر قيــام املوظــف باإلتيــان بــأي عمــل مــن شــأنه األضــرار باملصلحــة العامــة أو التأثيـــر علــى سيـــر عمــل املرافــق 8- 
العامــة وعرقلتهــا، فــال يجــوز لــه االمتنــاع عــن أداء واجباتــه ومهامــه الوظيفيــة أو اإلضــراب املفاجــئ عــن العمــل.

 للقوانيــن واألنظمــة دون مشــاركة أو قبــول 9- 
ً
حــق الســلطة اإلداريــة إصــدار قــرارات الزمــة لحســن سيـــر العمــل اإلداري طبقــا

 أمــام القضــاء اإلداري.
ً
مــن جانــب املوظــف وفــي الوقــت نفســه ال يمنــع املوظــف مــن الطعــن بهــذه القــرارات إلغــاء وتعويضــا

وبعــد اســتعراضنا للنظريــات التــي نظمــت العالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، والتــي انقســمت إلــى نظريتيــن 
همــا النظريــة العقديــة والنظريــة التنظيميــة. وحيــث تفتـــرض النظريــة العقديــة أن تكييــف العالقــة التــي تـــربط املوظــف العــام 
بــاإلدارة هــي عالقــة تعاقديــة وأن املوظــف تبعــا لذلــك يكــون فــي مركــز قانونــي ذاتــي تعاقــدي مــع اإلدارة العامــة، والعقــد الــذي 

طرفــاه املوظــف واإلدارة هــو الــذي يحــدد حقــوق والتـــزامات الطرفيــن.

وحيــث تذهــب النظريــة التنظيميــة إلــى أن العالقــة بيــن املوظــف العــام واإلدارة هــي عالقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن 
فــي مركــز تنظيمــي، ويخضــع ألحــكام  فــي مركــز موضوعــي مــن مراكــز القانــون العــام، أي إن املوظــف  واللوائــح وأن املوظــف 
 للقانــون.

ً
القوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم الوظيفــة العامــة دون إن يكــون للموظــف الحــق فــي االعتـــراض عليهــا مادامــت وفقــا

وعلــى هــذا األســاس فــإن قــرار تعييــن املوظــف ال ين�ضــئ لــه مركــًزا ذاتًيــا خاًصــا، فهــذا املركــز موجــود بمقت�ضــى القوانيــن 
املزايــا  وتقريـــر  يشــغلها  مــن  مركــز  معهــا  ُين�ضــئ  فإنــه  الوظيفــة  ُين�ضــئ  حيــن  فالقانــون  التعييــن،  قــرار  علــى  وســابق  واللوائــح 
والتكاليــف املتعلقــة بالوظيفــة، ال يقصــد بهــا شــخص املوظــف أو مصلحتــه بــل مصلحــة املرفــق العــام، أي ال يتغيـــر نطاقــه 
باختــالف أفــراد املوظفيــن )خلــدون، 2017: 235-236(، )جمــال الديــن، 1996: 281(، )رســالن، 2008: 377(، )الطمــاوي، 

391(، )أبــو العــال، 2018(.  :1992
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املطلب الثاني- نظم االلتحاق بالوظيفة العامة في قوانين الخدمة املدنية في بعض الدول العربية

 صريًحــا فــي غالبيــة قوانيــن الخدمــة املدنيــة والوظيفــة العموميــة بالــدول العربيــة، إال أنــه مــا جــرى 
ً
رغــم عــدم وجــود نصــا

 وقضــاًء يوضــح إن عالقــة املوظــف بــاإلدارة هــي عالقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن واألنظمــة. كذلــك فــإن 
ً
عليــه العمــل فقهــا

كافــة قوانيــن الخدمــة املدنيــة والوظيفيــة العموميــة الزالــت تعتمــد فــي شــغل الوظائــف املدنيــة بطريــق التعييــن كأصــل عــام، 
 وضوابــط موضوعيــة واضحــة للتعييــن بالوظيفــة العامــة، وأن التعاقــد يتــم علــى ســبيل االســتثناء.

ً
حيــث تضــع شــروطا

جانــب،  مــن  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  لتطبيقــات  كنتيجــة  حالًيــا  العالــم  يشــهدها  التــي  التطــورات  ظــل  فــي  أنــه  بيــد 
وتداعيــات أزمــة فيـــروس كورونــا مــن جانــب آخــر، والتــي اســتوجبت تغييـــر كيفيــة أداء العمــل وأنــه توجــد العديــد مــن الوظائــف 

يمكــن أداء مهامهــا عــن بعــد، وهــو األمــر الــذي ســعت العديــد مــن الــدول لوضــع ضوابــط ونظــم وإجــراءات للنهــوض بــه.

فإنه أضحت إعادة النظر في قوانين الخدمة املدنية والوظيفة العمومية ضرورة حتمية لوضع تكييف جديد للعالقة 
بيــن املوظــف العــام واإلدارة، يجمــع بيــن النظريتيــن العقديــة والتنظيميــة، ليتناســب مــع االتجــاه نحــو الوظائــف التعاقديــة التــي 
تســعى إليهــا كافــة األجهــزة واملؤسســات الحكوميــة ســواء بمقــر العمــل أو العمــل عــن بعــد، والــذي أثبتــت التجربــة العمليــة 

 أكبـــر فــي اإلنفــاق الحكومــي علــى الوظيفــة العامــة.
ً
نجاحــه فــي تحقيــق نتائــج أفضــل وتـــرشيدا

وسنعرض في هذا املطلب لنظم االلتحاق بالوظيفة العامة في قوانين الخدمة املدنية للدول التالية:

 لقانون الخدمة املدنية بجمهورية مصر العربية
ً
- نظام االلتحاق بالوظيفة العامة وفقا

ً
أوال

نظــم قانــون الخدمــة املدنيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة رقــم )81( لســنة 2016، موضــوع االلتحــاق بالوظيفــة العامــة مــن 
خــالل أســلوبين وهمــا التعييــن والتعاقــد.

األسلوب األول- االلتحاق بالوظيفة العامة من خالل نظام التعيين 1-

وهــو مــا يمثــل القاعــدة العامــة لشــغل الوظائــف الحكوميــة، وقــد نصــت املــادة رقــم )12( مــن القانــون علــى أن يكــون 
التعييــن بموجــب قــرار يصــدر مــن رئيــس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه، علــى أســاس الكفــاءة والجــدارة، دون محابــاة أو وســاطة مــن 
خــالل إعــالن مركــزي علــى موقــع بوابــة الحكومــة املصريــة متضمًنــا البيانــات املتعلقــة بالوظيفــة وشــروط شــغلها علــى نحــو يكفــل 
تكافؤ الفرص واملســاواة بين املواطنين. وفي جميع األحوال يشتـــرط لشــغل الوظائف أن تكون شــاغرة وممولة، ويكون التعيين 
فــي تلــك الوظائــف بامتحــان ينفــذه الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة مــن خــالل لجنــة لالختيــار، ويشــرف عليــه الوزيـــر املختــص.

األسلوب الثاني- االلتحاق بالوظيفة العامة من خالل التعاقد 2-

وقــد نظمــت املــادة )16( مــن القانــون هــذا األســلوب، حيــث أجــازت التعاقــد فــي حــاالت الضــرورة مــع ذوي الخبـــرات فــي 
التخصصــات النــادرة وفًقــا للشــروط والضوابــط اآلتيــة:

أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها من يملك خبـرة مماثلة في التخصص املطلوب ويمكن االستعانة به.1- 

أال تقل خبـرة املتعاقد معه في التخصص املطلوب عن عشر سنوات.2- 

عدم اإلخالل بالحد األق�ضى للدخول.3- 

أن يكون التعاقد ملدة أو ملدد ال تجاوز ثالث سنوات.4- 

أن يكــون التعاقــد بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء، بنــاًء علــى عــرض الوزيـــر املختــص. التعييــن فــي الوظائــف القياديــة 5- 
واإلدارة اإلشــرافية.

ا لنظام الخدمة املدنية باململكة األردنية الهاشمية
ً

ثانًيا - نظام االلتحاق بالوظيفة العامة وفق

مــن خــالل  العامــة  بالوظيفــة  االلتحــاق  الهاشــمية، موضــوع  األردنيــة  باململكــة   )9( رقــم  املدنيــة  الخدمــة  حــدد نظــام 
التالــي: النحــو  والتعاقــد، وذلــك علــى  التعييــن  أســلوبين وهمــا 
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تصنيف املوظفين في الخدمة املدنية بموجب املادة )7)( إلى قسمين: 1-

موظفيــن دائميــن: معينــون فــي وظائــف دائمــة ذات فئــات ودرجـــــــــات محــددة فــي جــدول تشــكيالت الوظائــف قبــل تاريــخ - 
2014/1/1 بمــا فــي ذلــك املوظفــون الذيــن تقــرر تثبيتهــم بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء قبــل ذلــك التاريــخ.

موظفيــن بعقــود: يعينــون بموجــب عقــود ذات فئــة ودرجــة أو عقــود شــاملة لجميــع العــالوات علــى وظائــف مدرجــة فــي - 
جــدول تشــكيالت الوظائــف، والذيــن يعينــون بموجــب عقــود علــى حســاب املشــروعات، أو رواتــب املوظفيــن املنفكيــن 

عــن العمــل بســبب اإلعــارة أو اإلجــازة دون راتــب وعــالوات.

تعيين املوظفين بعقود على حساب املشروعات وعلى حساب رواتب املوظفين املنفكين عن العمل 2-

أشــارت املــادة )60( مــن النظــام)1( إلــى أســلوب تعييــن املوظفيــن بعقــود علــى حســاب املشــروعات وعلــى حســاب رواتــب 
املوظفيــن املنفكيــن عــن العمــل، حيــث نصــت علــى أنــه يتــم تعييــن املوظــف بعقــد علــى حســاب املشــروعات أو علــى حســاب 
 لتعليمــات اختيــار وتعييــن املوظفيــن 

ً
رواتــب املوظفيــن املنفكيــن عــن العمــل بســبب اإلعــارة أو اإلجــازة بــدون راتــب وعــالوات وفقــا

وبالراتــب األسا�ضــي الــذي تحــدده اللجنــة بموجــب أحــكام هــذا النظــام بقــرار مــن الوزيـــر بنــاء علــى تنســيب األميــن العــام.

التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العالوات 3-

أشــارت املــادة )61()2( إلــى أنــه فــي حــاالت خاصــة ومبـــررة تتطلبهــا مصلحــة العمــل فــي الدائــرة والســتقطاب كفــاءات علميــة 
 
ً
وخبـــرات عمليــة مميـــزة يجــوز تعييــن املوظــف بموجــب عقــد شــامل لجميــع الـــعالوات وبـــراتب يـــزيد علــى الرواتــب املحــددة وفقــا

لتعليمــات اختيــار وتعييــن املوظفيــن. كمــا أوجبــت املــادة )62()3( علــى ديــوان الخدمــة املدنيــة أن يقــوم بإعــداد نمــاذج عقــود 
موحــدة لتعييــن املوظفيــن بعقــود لــدى جميــع الدوائــر يتــم اعتمادهــا مــن املجلــس بنــاًء علــى تنســيب اللجنــة املركزيــة وال يجــوز 
تعييــن أي موظــف بعقــد إال بموجــب هــذه النمــاذج ويجــوز فــي حــاالت اســتثنائية ومبـــررة اعتمــاد نمــاذج عقــود خاصــة لبعــض 

الدوائــر أو الوظائــف الحرجــة.

استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب املشروعات ملدة تقل عن سنة 4-

أجــازت املــادة )65()4( لوزيـــر املاليــة والوزيـــر بعــد االســتئناس بـــرأي لجنــة فنيــة تشــكل بـــرئاسة منــدوب عــن دائــرة املوازنــة 
العامــة وعضويــة كل مــن الديــوان والدائــرة املعنيــة املوافقــة علــى اســتخدام أشــخاص وبشــكل مؤقــت علــى حســاب املشــروعات 

ملــدة تقــل عــن ســنة.

 لنظام الخدمة املدنية باململكة العربية السعودية
ً
ا - نظام االلتحاق بالوظيفة العامة وفقا

ً
ثالث

نظــام الخدمــة املدنيــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )97( لعــام 1442 هـــ، والــذي بموجبــه تــم إحــالل عبــارة وزارة 
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة محــل كل مــن عبــارة وزارة الخدمــة املدنيــة ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، والــذي 
بموجبــه تــم وضــع نظــام لاللتحــاق بالوظائــف العامــة عــن طريــق التعييــن فــي ضــوء توافــر الشــروط الــواردة بأحــكام هــذا النظــام. 
كذلــك يوجــد باململكــة العربيــة الســعودية نظــام الوظائــف املؤقتــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )30( لســنة 1385 ه، والعقــد 

النموذجــي الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )499( لســنة 1385 هـــ.

املبحث الثاني- الجوانب االقتصادية لنظام العمل عن بعد

أســهمت التطــورات التقنيــة املتالحقــة فــي خلــق ثقافــة جديــدة داخــل ســوق العمــل، توفــر فــرص وظيفيــة تتجــاوز حواجــز 
الزمــان واملــكان، وتجمــع جهــة اإلدارة باملوظــف مــن خــالل بيئــة عمــل إلكتـــرونية يجــري مــن خاللهــا أداء الوظائــف واملهــام دون 

الحضــور إلــى مقــر املؤسســة للــدوام الرســمي.

)1(  راجع املادة 60 من نظام الخدمة املدنية رقم )9( باململكة األردنية الهاشمية.

)2(  راجع املادة 61 من نظام الخدمة املدنية رقم )9( باململكة األردنية الهاشمية.

)3(  راجع املادة 62 من نظام الخدمة املدنية رقم )9( باململكة األردنية الهاشمية.

)4(  راجع املادة 56 من نظام الخدمة املدنية رقم )9( باململكة األردنية الهاشمية.
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 E- commuting – telecommuting – telework - working from ويعــرف العمــل عــن ُبعــد فــي أوســاط األعمــال بأنــه
home ويمكــن أن يكــون العمــل عــن بعــد فــي صــورة وظيفــة دائمــة أو مؤقتــة وال تشتـــرط التواجــد فــي مــكان محــدد. ومــن ثــم 
فــإن العمــل عــن بعــد هــو نمــوذج عمــل يمنــح العامليــن حريــة العمــل مــن أي مــكان دون التقيــد بمقــر الشــركة، ويناســب عــادة 
الشــركات التقنيــة وغيـــرها مــن مجــاالت العمــل الرقميــة، التــي ال تحتــاج إلــى حضــور املوظــف ذاتًيــا إلــى مقــر الشــركة، مثــل: 
البـــرمجة، والتصميــم، وكتابــة املحتــوى، والتســويق، واإلدارة وخدمــة العمــالء عبـــر اإلنتـــرنت. ويســتلزم العمــل عــن ُبعــد أن 
 عــن املكتــب ســواء أكانــت طبيعــة العمــل دوام كلــي أو دوام جزئــي أو فــي أيــام معينــة واالتصــال عــادة 

ً
يــؤدى فــي مــكان مــا بعيــدا

 مــن االنتقــال إليــه شــخصًيا.
ً
يكــون إلكتـــرونًيا بــدال

قد يعتقد البعض أن العمل عن ُبعد مصطلح جديد، إال أن الواقع يشيـر إلى اعتماد مئات الشركات العاملية على هذا 
النظــام منــذ فتـــرة طويلــة، مثــل: شــركة تطويـــر الويــب أوتوماتيــك)Automattic“ )1” املســئولة عــن تطويـــر نظــام إدارة املحتــوى 
الشهيـــر ووردبـــريس Wordpress، التي تعتمد على نظام العمل عن ُبعد بشكل كامل منذ 2017، وشركة البـــرمجيات الرائدة 
“جيــت هــاب”)GitHub( )2( التــي يعمــل أكثـــر مــن 60% مــن موظفيهــا عــن ُبعــد خــارج مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة ســان فرانسيســكو.

وال تســتثنى املنطقــة العربيــة مــن ذلــك هــي األخــرى، إذ تعتمــد العديــد مــن الشــركات العربيــة الرائــدة علــى نظــام العمــل عــن 
 عــن بعــد مــن 10 

ً
بعــد، أحــد أبـــرز األمثلــة علــى ذلــك شــركة “حســوب” التــي يعمــل جميــع موظفيهــا البالــغ عددهــم نحــو 50 موظفــا

مناطــق جغرافيــة مختلفــة. وتديـــر ثالثــة مواقــع تخــدم أصحــاب املشــروعات والعامليــن عــن بعــد وهي: موقــع مســتقل الذي ُيعــد 
أكبـــر منصة للعمل الحر عربًيا، وموقع خمســات الذي ُيعد أكبـــر ســوق عربي لبيع الخدمات املصغرة وشــرائها.

بعــد،  العمــل عــن  يـــريدون اعتمــاد  بعــد ملســاعدة الشــركات وأصحــاب املشــروعات ممــن  وموقــع بعيد للتوظيــف عــن 
موقــع  أطلــق  حيــث  مــكان،  أي  مــن  والكفــاءات  الخبـــرات  أفضــل  لتوظيــف  اإلنتـــرنت،  عبـــر  كامــل  أو  جزئــي  بشــكل  ســواء 
 للعمــل عــن بعد ليســاعد الشــركات وأصحــاب املشــروعات ممــن يـــريدون التحــول لنظــام العمــل عــن بعــد، ويشــارك 

ً
بعيد دليال

100% وإدارتــه. فــي تأســيس فريــق عمــل عــن بعــد  فيــه خبـــرات حســوب وتجاربه 

املطلب األول - تجارب وزارات ودواوين الخدمة املدنية بعدد من الدول العربية في تطبيق نظام العمل عن بعد

مقدمة

تســتخدم مصطلحــات "العمــل عــن ُبعــد" و"العمــل مــن املنـــزل" و"مــكان العمــل املــرن" و"العمــل إلكتـــرونًيا" و"العمــل 
 مــا تكــون تـــرتيبات 

ً
االفتـــرا�ضي" و"العمــل املتنقــل" لإشــارة إلــى العمــل املنجــز فــي موقــع خــارج بيئــة العمــل التقليديــة. وغالبــا

 لتقديـــرها الخــاص اســتخدام أنــواع 
ً
العمــل عــن بعــد فــي املؤسســات واملنظمــات بــدوام جزئــي أو بــدوام كامــل والتــي تحــدد طبقــا

العمــل عــن بعــد التــي تناســب احتياجــات عملهــا.

وتجــدر اإلشــارة إلــى اختــالف العمــل عــن ُبعــد عــن املفاهيــم األخــرى مثــل العمــل اإلضافــي، الــذي يقــوم بــه العديــد مــن 
املوظفين إلنجاز بعض أعمالهم في املنـــزل بعد انتهاء فتـــرات الدوام الرسمي، كما إنه يختلف عن مأموريات العمل الخارجية 

لــدى بعــض املؤسســات التــي تتطلــب طبيعــة الوظائــف بهــا إنجازهــا خــارج مــكان املؤسســة كوظائــف املحصليــن.

ويالحظ أن العمل عن ُبعد لم يتم تنظيمه حتى اآلن على مســتوى تشــريعات الخدمة املدنية في غالبية الدول العربية، 
ولكــن تنظمــه القــرارات الوزاريــة واللوائــح والقــرارات التنظيميــة التــي تعطــي الحــق للمؤسســات إمكانيــة توظيــف عامليــن جــدد 

 الحتياجــات العمــل.
ً
أو تحويــل جــزء مــن العامليــن الحالييــن إلــى عامليــن عــن بعــد وفقــا

وســنعرض فــي هــذا املطلــب لتجــارب وزارات ودواويــن الخدمــة املدنيــة بعــدد مــن الــدول العربيــة فــي تطبيــق نظــام العمــل 
عــن ُبعــد، ســواء قبــل أزمــة فيـــروس كورونــا، أو كنتيجــة لإجــراءات والتدبيـــرات االحتـــرازية التــي اتخذتهــا ملواجهــة تلــك األزمــة، 
ومــا فرضتــه هــذه التجــارب مــن وضــع نظــم وآليــات وضوابــط إلنجــاز العمــل عــن بعــد بمــا فــي ذلــك وضــع نظــم جديــدة لتقييــم 
أداء املوظفيــن عــن بعــد اعتمــدت بدرجــة كبيـــرة علــى تطبيــق نظريــة اإلدارة بالنتائــج علــى النحــو الــذي سنـــراه بالتفصيــل لــدى 

عرضنــا لتلــك التجــارب، والتــي تشــتمل علــى ســت دول عربيــة وهــي:

ًفا.
َّ
ست في أغسطس 2005، وهي معروفة أكثـر بووردبـريس.كوم، ومشاركاتها في ووردبـريس. الشركة لها 297 موظ )1(  أوتوماتيك هي شركة تطويـر ويب أِسّ

)2(  غيت هاب أو جيت هاب   هي شركة تابعة ملايكروسوفت توفر استضافة لتطويـر البـرامج والتحكم في اإلصدار باستخدام جت. توفر الشركة وظائف 
التحكم في اإلصدار املوزع وإدارة كود املصدر لـ "جت"، باإلضافة إلى ميـزاته الخاصة.
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 - تجربة اململكة األردنية الهاشمية
ً
أوال

وتشــتمل هــذه التجربــة علــى تعليمــات الــدوام املــرن الصــادرة مــن ديــوان الخدمــة املدنيــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية، 
ودليــل إرشــادات العمــل عــن بعــد ملوظفــي الخدمــة املدنيــة خــالل فتـــرة مواجهــة فيـــروس كورونــا 2020، باإلضافــة إلــى تعليمــات 

الدليــل اإلرشــادي للدوائــر الحكوميــة لوضــع خريطــة طريــق للعــودة للعمــل بعــد جائحــة كورونــا.

تعليمات الدوام املرن في نظام الخدمة املدنية)))أ- 

أصــدر ديــوان الخدمــة املدنيــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية، تعليمــات الــدوام املــرن فــي الخدمــة املدنيــة، وتســمى هــذه 
التعليمــات )تعليمــات الــدوام املــرن فــي الخدمــة املدنيــة لســنة 2018(، وتضمنــت هــذه التعليمــات مــا يلــي:

ســاعات العمــل املــرن: اختيــار املوظــف وقــت بــدء الــدوام الرســمي وفــق مــا تحــدده الدائــرة شــريطة اســتكماله عــدد 1- 
األيــام والســاعات املقــررة املنصــوص عليهــا فــي املــادة )96( مــن النظــام.

الــدوام الجزئــي: تخفيــض عــدد أيــام وســاعات الــدوام الرســمي عــن عــدد األيــام والســاعات املقــررة للدائــرة شــريطة أال 2- 
.
ً
تقــل عــن )21( ســاعة عمــل فعليــة أســبوعيا

العمــل عــن ُبعــد: العمــل خــارج مكاتــب الدائــرة ســواء مــن املنـــزل أو نحــوه بحيــث يتــم تســليم املهــام الوظيفيــة املطلــوب 3- 
 إلــى الدائــرة.

ً
تأديتهــا مــن خــالل تطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة أو تســليمها شــخصيا

ال تســري هــذه التعليمــات علــى كل من:املوظفيــن العامليــن بنظــام املناوبــات. وشــاغلي وظائــف الفئــة العليــا أو مــن فــي 4- 
حكمهــم وشــاغلي الوظائــف القياديــة.

دليل إرشادات العمل عن بعد ملوظفي الخدمة املدنية خالل فتـرة مواجهة فيـروس كورونا )2)2020ب- 

تضمــن الدليــل عــدد مــن اإلرشــادات والنصائــح التــي تيســر العمــل عــن بعــد فــي ضــوء التعاميــم الرســمية التــي أصدرهــا 
دولــة رئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس ديــوان الخدمــة املدنيــة ووزيـــر الدولــة لتطويـــر األداء املؤس�ضــي والسياســات، والتــي أكــدت 
علــى أهميــة اســتمرار العمــل وفــق ضوابــط ومعاييـــر وممارســات تضمــن ســالمة املوظفيــن ومتلقــي الخدمــة مــن جانــب، وحســن 

سيـــر العمــل وعــدم تأثـــر الخدمــات األساســية املقدمــة للمواطنيــن مــن جانــب أخــر. وأشــتمل الدليــل علــى النقــاط التاليــة:

إرشادات العمل عن ُبعد للمديـر 1-

والتــي تضمــن تفعيــل التواصــل بينــه وبيــن فريــق العمــل مــن املوظفيــن، بمــا يكفــل اســتمرارية اإلنتاجيــة وتقديــم الخدمــات 
بكفــاءة وفاعليــة، مــع التأكيــد علــى مراعــاة مــا يلــي:

توافر متطلبات العمل لدى املوظفين من أجهزة ومعدات، وحل املشكالت التقنية والفنية التي تواجه أعضاء الفريق.- 

تحديد مواعيد للعمل اليومية لتسهيل التنسيق والتواصل.- 

املرونــة فــي وقــت املوظــف املتــاح للعمــل، وحريــة تنظيــم ســاعات العمــل اليومــي بمــا يحقــق التــوازن بيــن متطلبــات - 
.)Work-Life Balance( الشــخصية  والحيــاة  العمــل 

إعداد خطة لفريق العمل عن بعد واطالعهم عليها.- 

وضع التوقعات والنتائج املطلوبة واإلطار الزمني إلنجازها )اإلدارة بالنتائج(.- 

استمرار التواصل وعقد االجتماعات الدورية وقياس مدى تحقيق املخرجات.- 

اإليجابية ودعم وتشجيع املوظفين.- 

إرشادات العمل عن بعد للموظف 2-

والتــي أكــدت علــى اختــالف نظــام العمــل عــن بعــد ومــا يتســم بــه مــن مرونــة، عــن العمــل فــي مــكان العمــل الرســمي بـــروتينه 
اليومــي، كمــا أشــارت إلــى أهميــة توافــر عــدد مــن املهــارات الالزمــة واملتطلبــات الضروريــة لنجــاح العمــل عــن بعــد وأهمهــا مــا يلــي:

)1(  تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 بالمملكة األردنية الهاشمية.

)2(  دليل إرشادات العمل عن بعد لموظفي الخدمة المدنية خالل فتـرة مواجهة فيـروس كورونا 2020 بالمملكة األردنية الهاشمية.
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تهيئة مكان مناسب للعمل في املنـزل يتسم بالهدوء ومجهز بالشكل املناسب.- 

تحديد ساعات عمل مناسبة، بما يضمن توازًنا بين متطلبات العمل وفتـرات االستـراحة، وممارسة الحياة االجتماعية.- 

التخطيط اليومي للعمل عن بعد، بما يضمن التـركيـــز وعدم تشتيت االنتباه، وذلك بتحديد املهام املقرر إنجازها - 
واألوقات املحددة للتواصل مع املديـر وباقي أعضاء الفريق.

الحفــاظ علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع الرئيــس املباشــر وأعضــاء الفريــق، واالنتظــام فــي حضــور االجتماعــات - 
وعــرض اإلنجــازات بصفــة مســتمرة، وااللتـــزام بمواعيــد تســليم املخرجــات املتفــق عليهــا.

العمل عن ُبعد وتكنولوجيا املعلومات 3-

تأميــن  لضمــان  الدائــرة  أو  بالقطــاع  املعلومــات  تكنولوجيــا  وحــدة  مســئول  مــع  التواصــل  أهميــة  علــى  أكــدت  والتــي 
املعلومــات والحفــاظ علــى ســريتها واســتخدام التطبيقــات اآلمنــة وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي، واالســتفادة مــن البـــرامج 
التــي تتيــح العمــل عــن بعــد، ومتابعــة املوقــع اإللكتـــروني للدائــرة ملتابعــة أخــر التطــورات. كمــا أوضحــت التطبيقــات واألدوات 

.Zoom ،VPN  ،SLACK ،Microsoft Teams التــي يمكــن مــن خاللهــا تفعيــل العمــل عــن بعــد، وهــي

دليل إرشادي للدوائر الحكومية لوضع خريطة طريق للعودة للعمل بعد جائحة كورونا 4-

قــام ديــوان الخدمــة املدنيــة بالتعــاون مــع إدارة تطويـــر األداء املؤس�ضــي والسياســات بـــرئاسة الــوزراء، ومعهــد اإلدارة 
العامــة، بإعــداد إرشــادات أساســية للدوائــر الحكوميــة لوضــع خريطــة طريــق للعــودة للعمــل بعــد جائحــة كورونــا، والتــي تمكنهــا 
 بعــد فتـــرة الحجــر املنـــزلي بمــا يضمــن الســالمة العامــة واملحافظــة علــى صحــة املوظفيــن 

ً
مــن إعــادة تفعيــل العمــل تدريجيــا

ومتلقــي الخدمــة وأصحــاب العالقــة مــن جانــب، واســتمرارية العمــل الحكومــي وتقديــم الخدمــات العامــة للمســتفيدين الســيما 
فــي القطاعــات االقتصاديــة مــن جانــب أخــر. وقــد اشــتملت هــذه اإلرشــادات علــى مــا يلــي:

السياسات واالعتبارات العامة لتخطيط وتفعيل العودة للعمل.- 

إرشــادات عامــة إلعــداد وتنفيــذ خطــة العــودة للعمــل مــن خــالل تحديــد آليــات عمــل لــكل وظيفــة ســواء عــن ُبعــد أو - 
دوام فــي موقــع العمــل، واختيــار موظفيــن مرشــحين للــدوام فــي مواقــع العمــل، مــع تجهيـــز مواقــع العمــل واتخــاذ كافــة 

التدبيـــرات الوقائيــة التــي تضمــن ســالمة املوظفيــن ومتلقــي الخدمــة.

إعداد وتنفيذ خطة االتصال والتواصل مع املوظفين ومتلقي الخدمة.- 

متابعة وتقييم خطة العودة للعمل وتوثيق الدروس املستفادة.- 

ثانًيا - تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة

وتشــمل هــذه التجربــة عــرض لنظــام العمــل عــن بعــد فــي الحكومــة االتحاديــة واملعتمــد بقــرار مجلــس الــوزراء 27 لســنة 
2020، والــذي يشــمل العمــل عــن بعــد بشــكل جزئــي، وفيــه يمكــن للموظــف بنــاء علــى طلــب مــن جهــة عملــه، تقســيم وقــت 
العمــل بيــن مقــر العمــل الرئيــس ومــكان العمــل عــن بعــد، بنســب متســاوية أو مختلفــة، وقــد يكــون ذلــك ســاعات فــي اليــوم أو 
 فــي األســبوع أو الشــهر، وكذلــك العمــل عــن بعــد بشــكل كامــل، وهــي الوظائــف التــي يمكــن تأديتهــا بشــكل كامــل مــن خــارج 

ً
أيامــا

مقــر العمــل الرســمي )مجلــس الــوزاراء -اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 2020(.

العمــل  بيــن  التــوازن  العمــل، لتحقيــق  للموظفيــن وجهــات  النظــام توفيـــر خيــارات عمــل متعــددة  وقــد اســتهدف هــذا 
والحيــاة الشــخصية بمــا ال يؤثـــر فــي تحقيــق األهــداف فــي جهــة العمــل، مــع اســتقطاب الكفــاءات املتميـــزة والحفــاظ عليهــا، عــالوة 
ــر الخدمــات الحكوميــة فــي غيـــر ســاعات العمــل الرســمية،  علــى تخفيــض التكاليــف التشــغيلية فــي الجهــات االتحاديــة، وتوفيـ
باإلضافــة إلــى خلــق فــرص عمــل جديــدة غيـــر تقليديــة )مجلــس الــوزاراء -اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 2020: 5(. كمــا تضمــن هــذا 
 ملعاييـــر اختيــار الوظائــف املالءمــة للعمــل عــن بعــد، ووضــع آليــة الختيــار املوظفيــن للعمــل عــن بعــد، كمــا تضمــن 

ً
النظــام عرضــا

 عــن تحديــد 
ً
ــر لتقييــم أداء املوظــف الــذي يعمــل عــن بعــد، فضــال النظــام وســائل وآليــات تطبيقــه، باإلضافــة إلــى وضــع معاييـ

 أشــار النظــام إلــى متطلبــات نجاحــه.
ً
االلتـــزامات التــي يتعيــن علــى املوظــف االلتـــزام بهــا، وأخيـــرا

وفيما يلي سنعرض ألهم مالمح هذا النظام على النحو التالي:
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معاييـر اختيار الوظائف املالءمة للعمل عن بعد 1-

أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة.- 

أن تكون الوظائف قابلة لألتمتة.- 

أن تتطلب الوظائف مدخالت محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكتـرونية.- 

ومــن أمثلــة ذلــك وظيفــة فنــي دعــم مســتخدمي األنظمــة، مبـــرمج، محلــل نظــم، مراقــب محتــوى إلكتـــروني إحصائــي، 
محــرر صحفــي، محلــل أعمــال، رســام هند�ضــي.

آلية اختيار املوظفين للعمل عن بعد 2-

جواز اختيار املوظفين والذين على رأس عملهم للعمل عن بعد وفق املعاييـر اآلتية:- 

أن يشغل املوظف وظيفة ينطبق عليها معاييـر العمل عن بعد.	 

أال يكون قد فرض على املوظف أية جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات املهنية وأخالقيات الوظيفة العامة.	 

أن يتمتع املوظف باألمانة واملصداقية، ويلتـزم بجودة املخرجات ودقة البيانات وسرية املعلومات.	 

أن يكون مستوى أداء املوظف ضمن مستوى يلبي التوقعات على األقل، في أخر سنة في العمل.	 

يطبــق علــى املوظفيــن الجــدد شــروط وآليــات العمــل عــن بعــد املحــددة فــي هــذا النظــام ومعاييـــر التعييــن املعتمــدة فــي - 
قانــون املــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة واألنظمــة واللوائــح املرتبطــة بهــا.

وسائل وآليات تطبيق النظام 3-

يتعين على كل جهة اختيار وظائف العمل عن بعد أن مخرجات تلك الوظائف تتم من خالل اآلليات التالية:

أن املتابعة والتسليم يتم باستخدام أحد الوسائل اإللكتـرونية.- 

أن يكون اإلنجاز بشكل فردي.- 

افرها لتطبيق النظام: 4- العناصر التي يتعين تو
آلية قياس الكفاءة مع تحديد معاييـر وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط ومخرج يتم اختياره.- 
تقنيــن -  إلــى  باإلضافــة  الجهــة،  بيانــات  وســرية  خصوصيــة  علــى  والحفــاظ  آمنــة  تكنولوجيــة  بيئــة  توفيـــر  ضامــن 

األنظمــة. علــى  بالدخــول  الخاصــة  الصالحيــات 
توفيـــر آليــة متابعــة إلكتـــرونية للموظفيــن الذيــن يعملــون بنظــام العمــل عــن بعــد، يحــدد فيهــا كيفيــة اســتدعائهم - 

والتأكــد مــن أدائهــم وإنجازاتهــم، باإلضافــة إلــى مخرجــات العمــل.

تنظيم كيفية التحاق املوظفين للعمل عن ُبعد: 5-

الشــروط  ُبعــد، ذات  عــن  يعملــون  الذيــن  املوظفيــن  تعييــن  فــي  الحكومــة االتحاديــة  فــي  ُبعــد  عــن  العمــل  نظــام  اعتمــد 
التنفيذيــة)1(. والئحتــه  البشــرية  املــوارد  قانــون  فــي  املقــررة  والضوابــط 

معاييـر تقييم أداء املوظف الذي يعمل عن بعد: 6-
اإلنتاجية وتستند على عدد من املخرجات، وعدد املهام املنجزة من املستهدفة، وعدد التسليمات.- 
جودة املخرجات من حيث الدقة في التسليمات.- 
 للعقد.- 

ً
 لإطار الزمني املحدد للمخرجات وفقا

ً
إنجاز املهام في املوعد املحدد وفقا

نسبة رضا الرئيس املباشر واملتعاملين مع مخرجات العمل املنجز.- 
أية محاور أخرى تحددها جهة العمل.- 

واجبات املوظف بموجب نظام العمل عن بعد: 7-

توقيع وثيقة السلوك املنهي وأخالقيات املهنة العامة.- 

)1(  أخضع القانون أي موظف يتم تعيينه على نظام العمل عن بعد بفتـرة اختبار مدتها 6 شهور قابلة للتمديد ملدة 3 أشهر، على أن يتم تقييم أداءه خالل 
الفتـرة املشار إليها في ضوء املعاييـر اإلنتاجية.
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توقيع وثيقة سرية املعلومات املرفقة بهذا النظام.- 

توقيع اتفاقية عدم تشغيل آخرين من الباطن.- 

تحديات تطبيق نظام العمل عن بعد: 8-

مشكالت تقنية.- 

تحديات في املكان الذي تؤدي فيه مهام العمل عن ُبعد )مثل املنـزل(.- 

تحديات تنفيذ املهام والعمليات والخدمات.- 

تحديات في التواصل بين املوظفين.- 

متطلبات نجاح نظام العمل عن بعد: 9-

استخدام أنظمة إلكتـرونية وذكية ملتابعة وتوثيق أداء املهام خالل فتـرة العمل عن ُبعد )أهمية التحول الرقمي(.- 

التحول اإللكتـروني لجميع الخدمات في الجهة االتحادية.- 

توفيـر األنظمة التقنية املتعلقة باألمن السيبـراني خالل فتـرة العمل عن ُبعد.- 

إتاحة خيارات العمل املرنة وعكسها ضمن أنظمة املوارد البشرية الحكومية.- 

تطويـر منظومة العمل عن ُبعد بما ال يخل بمبادئ تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة للموظفين.- 

إعادة تأهيل املوظفين للقيام بالوظائف التي تتطلب العمل عن بعد.- 

إتاحة فرصة العمل عن بعد بشكل تدريجي للموظفين الذين سيتقاعدون خالل 3 – 5 سنوات.- 

إيجاد آليات متابعة األعمال ضمن الوظائف اإلشرافية، وظائف إعداد السياسات، الوظائف ذات طبيعة بحثية(.- 

تفعيل أنظمة صحة وسالمة مهنية للموظفين خالل فتـرة العمل عن ُبعد لضمان سالمتهم وصحتهم.- 

تصنيف الوظائف وفق آلية قياس اإلنتاجية: 10-

تم تصنيف الوظائف وفق آلية قياس اإلنتاجية إلى ثالثة أنواع:

النوع األول: وظائف حكومية ذات طبيعة خدمية كمية.- 

هــي وظائــف أساســية داعمــة وخدميــة تقــدم خدماتهــا إمــا للمتعامليــن الخارجييــن أو الداخلييــن فــي الجهــة. حيــث يتــم قيــاس    
مثــل: الرقميــة  األنظمــة  خــالل  مــن  املعامــالت  إجمالــي  مــن  املنجــزة  واملعامــالت  الخدمــات  وجــودة  لعــدد   

ً
وفقــا إنتاجيتهــا 

 	.)call center( نظام مراكز االتصال

 	.)CRM( نظام إدارة عالقات املتعاملين

 	.)SLA( أنظمة قياس االلتـزام باألطر الزمنية ومستوى الخدمة

ومن أمثلة هذه الوظائف التسويق والعالقات العامة واإلعالم ومراكز االتصال.

النوع الثاني: وظائف حكومية ذات طبيعة نوعية.- 

هــي الوظائــف األساســية واملطلوبــة لتنفيــذ وتحقيــق األهــداف االستـــراتيجية واملبــادرات التشــغيلية الخاصــة بالجهــة    
قراراتهــا. واتخــاذ  عملياتهــا  وإدارة  للجهــة  االستـــراتيجية  باألهــداف  املرتبطــة  والتكليفــات  واملهــام  املشــروعات  خــالل  مــن 

حيث إن القائمين على هذه الوظائف غيـر معنيين بتقديم خدمات مباشرة للجمهور.   

وتقاس إنتاجية هذه الوظائف من خالل أنظمة رقمية وذكية إلدارة األعمال الرئيسة أو املشروعات في القطاعات    
اإللكتـــرونية. التطبيقــات  بعــض  خــالل  مــن  أو  للموظفيــن  األداء  إدارة  نظــام  مثــل  والداعمــة  الرئيســة 

ومن أمثلة هذه الوظائف: مديـر مشروعات، خبيـر أخصائي، الوظائف القيادية واإلشرافية.   

النوع الثالث: وظائف حكومية ميدانية )تتطلب التواجد في مقر العمل أو امليدان(- 

التــي تتطلــب التواجــد الشــخ�ضي للموظفيــن ألداء املهــام اإلداريــة واملكتبــة واألعمــال امليدانيــة مــن  هــي الوظائــف    
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 لطبيعــة املهــام التطبيقيــة 
ً
خــالل التواصــل املباشــر أو القيــام بالزيــارات امليدانيــة أو التواجــد فــي مقــر العمــل نظــرا

الوظيفيــة. مهامهــا  إلنجــاز  مباشــر  بشــكل  الرقميــة  األنظمــة  اســتخدام  تتطلــب  ال  كمــا  بهــا،  يقومــون  التــي  وامليدانيــة 

ومن أمثلة ذلك: موظفي االستقبال.   

قياس اإلنتاجية للعمل عن ُبعد من خالل األنظمة الرقمية والذكية: 11-

تعتبـــر األنظمــة الرقميــة والذكيــة هــي ركيـــزة لضمــان اســتمرارية عمــل املوظفيــن عــن بعــد، والتــي توفــر الكثيـــر مــن - 
الوقــت والجهــد للموظفيــن العامليــن عــن بعــد، كمــا تضمــن نجــاح عمليــة قيــاس إنتاجيــة املوظفيــن.

تســاهم األنظمــة الرقميــة والذكيــة فــي قيــاس كافــة املؤشــرات الخاصــة بمعــدل اإلنتاجيــة خــالل فتـــرة العمــل عــن - 
بعــد، كمــا إن هــذه األنظمــة ستشــكل نقلــة نوعيــة فــي مجــال اآلليــات املتبعــة لقيــاس مســتوى اإلنتاجيــة للموظفيــن 

أثنــاء فتـــرة العمــل عــن بعــد، مــع تدخــل بشــري محــدود لضمــان مصداقيــة حوكمــة النتائــج.

خــالل -  مــن  املقدمــة  الحكوميــة  واإلجــراءات  املعامــالت  جميــع  وجــودة  كفــاءة  والذكيــة  الرقميــة  األنظمــة  تضمــن 
الخدمــات املعتمــدة فــي الجهــات، والتــي تمكــن مــن تأســيس قاعــدة بيانــات موحــدة تشــمل كافــة املؤشــرات مــن حيــث 
قيــاس اإلنتاجيــة وقيــاس جــودة مخرجــات العمــل، ومــن شــأنه الســعي لتطبيــق أحــدث التقنيــات التــي تقيــس جــودة 

وكفــاءة اإلنتاجيــة وأتمتــة العمليــات مــن خــالل الــذكاء االصطناعــي.

-12 ((((Al Powered Productivity Measurement Solution( "النظام الرقمي الذكي لقياس اإلنتاجية نظام "ممكن

هــو نظــام رقمــي ذكــي مدعــم بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي يقيــس إنتاجيــة الجهــات وفــق خوارزميــات ويهــدف إلــى تســهيل 
واختصــار وقــت متابعــة إنتاجيــة الجهــات ودقــة البيانــات، حيــث يوفــر تقاريـــر إنتاجيــة علــى مســتوى الجهــة، وعلــى مســتوى 

اإلدارة املعنيــة، وعلــى مســتوى املوظــف.

مميـزات النظام.- 
 	)Productivity Analysis( تحليل اإلنتاجية
 	)Leadership Recommender( التوصيات للقيادة
 	)Task Allocator( تخصيص املهام
 	)Executive Productivity Insights( ملخصات تنفيذية لإنتاجية
 	)Real-Time Multidimensional Productivity Score( نتائج آنية لإنتاجية

العناصر التي يتم قياسها من خالل النظام.- 

االلتـــزام )Adherence(: يظهــر االلتـــزام مــدى قــرب املوظفيــن مــن أداء املهــام إلــى الوقــت املثالــي )يظهــر االلتـــزام 	 
العالــي أن العمــل يتــم بكفــاءة(

الكمية )Volume(: حجم هو مؤشر على مقدار العمل الذي يتم القيام به في يوم العمل.	 

االســتمرارية )Consistency(: يجيــب االتســاق علــى الســؤال عمــا إذا كان املوظفــون يعملــون بنفــس الطريقــة فــي 	 
كل مــرة أم أن األنمــاط تتغيـــر فــي كثيـــر مــن األحيــان؟ )االتســاق العالــي يعنــي انخفــاض التبايــن(

تأثيـر الجودة )Quality Impact(: يقيس تأثيـر الجودة إجابة السؤال ما هو تأثيـر جودة املوظفين على الجهة؟	 

األنظمة الداعمة للنظام.- 

 	)CRM( نظام إدارة عالقات املتعاملين

 	)SLA( أنظمة قياس االلتـزام باألطر الزمنية ومستوى الخدمة

مؤشرات قياس اإلنتاجية: تنقسم مؤشرات قياس إنتاجية املوظفين العاملين عن ُبعد إلى 3 مؤشرات وهي:- 

مؤشر قياس موظفي خدمة املتعاملين	 

مؤشر قياس إنتاجية وكفاءة مستوى خدمة ملوظفي الخدمات املساندة	 

مؤشر قياس إنتاجية وكفاءة املوظفين في الوظائف ذات الطبيعة النوعية	 

)Al Powered productivity Measurement Solution( "للمزيد من التفاصيل، راجع النظام الرقمي الذكي لقياس اإلنتاجية نظام "ممكن )1(
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املتطلبات الالزم توفيـرها لنجاح النظام.- 

تبني منظومة رقمية اإللكتـرونية وتطويـر آليات قياس اإلنتاجية بشكل اإللكتـروني داخل الجهة.	 

دراسة تحديد الوظائف املناسبة لنظام العمل عن ُبعد.	 

اعتماد قائمة الوظائف التي تعمل عن بعد.	 

نشر ثقافة قياس اإلنتاجية وشرح اآلليات ومؤشرات قياس اإلنتاجية.	 

ا - تجربة مملكة البحرين
ً
ثالث

أصدر رئيس ديـوان الخـدمة املدنية بمملكة البحرين، توجيهات الخدمة املدنية رقم )2( لسنة )1(2021، بشأن تطبيق 
سياســة العمــل مــن املنـــزل علــى موظفــي الجهــات الحكوميــة اعتبــاًرا مــن يــوم األحــد املوافــق 7 فبـرايـــر 2021م، حيــث قــرر رفــع 
 ملقتضيــات سيـــر 

ً
نســبة تطبيــق سياســة العمــل مــن املنـــزل إلــى 70% كحــد أق�ضــى مــن عــدد املوظفيــن فــي الجهــة الحكوميــة وفقــا

ومصلحــة العمــل، مــع إعطــاء األوليــة للموظفــات الحوامــل واملوظفيــن كبــار الســن ومــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وظــروف 
صحيــة كامنــة، وللموظفيــن أزواج املوظفــات الالتــي يباشــرن مهــام حيويــة بالصفــوف األماميــة ملواجهــة فيـــروس كورونــا.

، مــع 
ً
كذلــك قــرر أن يــؤدي املوظفــون املهــام بالتنــاوب بيــن العمــل مــن املنـــزل والتواجــد بمقــر العمــل فيمــا بينهــم أســبوعيا

اســتمرار تطبيــق سياســة العمــل مــن املنـــزل لــألم العاملــة فــي الجهــات الحكوميــة وحتــى إشــعار آخــر. كمــا تــم اســتثناء الوظائــف 
الحيويــة بالجهــات الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة والكهربــاء واملــاء وشــئون الطيـــران املدنــي والصــرف الصحــي وغيـــرها 

مــن الخدمــات الضروريــة مــن هــذه التوجيهــات.

رابًعا- تجربة اململكة العربية السعودية

قامــت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي اململكــة العربــة الســعودية، بتنظيــم العمــل عــن ُبعــد لتوفيـــر املرونــة 
للشــركات واملنظمــات والعامليــن أو الباحثيــن عــن عمــل، لالســتفادة مــن مميـــزات العمــل عــن ُبعــد. حيــث صــدر القــرار الــوزاري 
لتنظيــم العمــل عــن ُبعــد رقــم )792( بتاريــخ 12/02/1436 ه، وبموجــب هــذا القــرار تــم وضــع عــدد مــن الضوابــط للعمــل عــن 

ُبعــد للشــركات وأصحــاب األعمــال علــى النحــو التالــي)2(:

املقصــود بالعمــل عــن ُبعــد: أداء العامــل لواجباتــه الوظيفيــة فــي غيـــر مــكان العمــل املعتــاد داخــل اململكــة، وذلــك 1- 
باســتخدام أي مــن وســائل االتصــال وتقنيــة املعلومــات.

 عــن بعــد ملصلحــة صاحــب العمــل – بعيــًدا عــن 2- 
ً
املقصــود بالعامــل عــن ُبعــد: كل شــخص طبيعــي ســعودي يــؤدي عمــال

نظارتــه – مقابــل اجــر، بحيــث بكــون تحــت إشــرافه وإدارتــه.

تنظيــم العالقــة التعاقديــة للعامــل عــن ُبعــد بموجــب عقــد عمــل، حيــث تخضــع العالقــة التعاقديــة للعامــل عــن بعــد 3- 
ألحــكام نظــام العمــل، وينظــم العالقــة التعاقديــة للعامــل عــن ُبعــد عقــد عمــل يذكــر فيــه صراحــة أن العمــل لــدى 
صاحــب العمــل يتــم عــن ُبعــد وأن يحــدد املــكان أو األماكــن التــي يمكــن تأديــة العمــل فيهــا واملهــام الوظيفيــة والوصــف 
الوظيفــي لهــا وعــدد ســاعات العمــل وأوقــات بــدء العمــل وانتهائــه ومقــدار األجــر وكافــة الحقــوق والبــدالت، وإضافــة 
إلــى أي حقــوق أخــرى منصــوص عليهــا فــي نظــام العمــل أو القــرارات الوزاريــة واللوائــح الداخليــة املعتمــدة فــي املنشــأة، 

مــع مراعــاة املعاييـــر التاليــة:

التـــزام صاحــب العمــل بمراعــاة وســائل الســالمة للعامــل – الــالزم توفرهــا فــي مــكان العمــل – عنــد تحديــد مــكان أو - 
أماكــن العمــل عــن بعــد للمحافظــة علــى ســالمة العامــل.

جــواز أن يكــون وقــت العمــل عــن بعــد خــارج أوقــات العمــل املعتمــدة فــي املنشـــأة، علــى أن يتــم تحديــد أوقــات العمــل - 
 للظــروف وطبيعــة وحاجــة العمــل، مــع مراعــاة أحــكام نظــام العمــل.

ً
وفقــا

التسجيل في البوابة اإللكتـرونية التي تحددها الوزارة ملن يـرغب في العمل عن ُبعد.- 

)1(  توجيهات الخدمة املدنية رقم )2( لسنة 2021 بمملكة البحرين.

)2(  القرار الوزاري لتنظيم العمل عن بعد رقم )792( بتاريخ 1436/02/12 ه باململكة العربية السعودية.
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وجوب تسجيل العامل عن ُبعد في التأمينات االجتماعية.- 

وأوضح القرار الوزاري)1( بأن العمل عن ُبعد يساهم بدرجة كبيـرة في تحقيق عدة فوائد، وأهمها ما يلي:

تقليل التكاليف التشغيلية املرتبطة بعمل املوظفين.- 

االستفادة من الكوادر املتواجدة في مدن اململكة البعيدة عن مقر الشركة- 

زيادة إنتاجية املوظفين- 

توظيــف واالحتفــاظ بأفضــل القــوى العاملــة املمكنــة- وخاصــة أولئــك املوظفيــن الجــدد الذيــن لديهــم توقعــات كبيـــرة - 
بمــكان عمــل لتطلــع إلــى األمــام مــن الناحيــة التكنولوجيــة باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن يقــدرون التــوازن بيــن العمــل والحيــاة.

مساعدة املوظفين على إدارة حياتهم اليومية من خالل تقليص حركة تنقالتهم من والي مقر العمل.- 

الحد من االزدحام املروري واالنبعاثات وتأثيـر البنية التحتية في املناطق الحضرية، وبالتالي تحسين البيئة.- 

ضمان استمرارية الوظائف األساسية باملنظمة حاالت الطوارئ الوطنية أو املحلية أو املشكالت املتعلقة بمكان العمل.- 

خامًسا - تجربة دولة الكويت

نظــام  واعتمــاد  الــدوام  مــن  حــاالت  إلعفــاء  مرنــة  آليــات  تضمــن  دليــل  الكويــت،  بدولــة  املدنيــة  الخدمــة  ديــوان  أصــدر 
العمــل عــن ُبعــد، يتيــح للموظفيــن أداء أعمالهــم مــن املنـــزل بشــكل كلــي أو جزئــي، مــع ضمــان عــدم املســاس بمســتحقاتهم املاليــة 
والوظيفيــة. وأشــتمل الدليــل علــى توضيــح لعمليــات التدويـــر وأيــام الراحــة وحــاالت اإلعفــاء والعمــل عــن ُبعــد، والتــي ال يتـــرتب 
عليها أي انتقاص من الحقوق الوظيفية، فتحسب كمدة مزاولة فعلية مثل تلك املقررة للتقييم والخبـــرة والتـــرقية ولصرف 
مكافــأة األعمــال املمتــازة. ويتضمــن الدليــل أربعــة أقســام، تتنــاول األهــداف وآليــة العــودة التدريجيــة والتعامــل مــع املراجعيــن، 

ومتطلبــات الســالمة العامــة والقواعــد الوظيفيــة واملاليــة ذات الصلــة باإلجــراءات والقواعــد الــواردة فيــه.

وقــد اعتمــد مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )692( بتاريــخ 2020/5/25 دليــل سياســات وإجــراءات وقواعــد العــودة التدريجيــة 
للعمــل فــي الجهــات الحكوميــة املقــدم مــن ديــوان الخدمــة املدنيــة، كمــا أوجــب علــى الجهــات الحكوميــة فــي املرحلــة األولــى مــن 
العــودة للعمــل أال يـــزيد عــدد العامليــن فــي الجهــة الحكوميــة فــي اليــوم الواحــد علــى 50% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي الجهــة، علــى 

أن يعمــل بقيــة املوظفيــن وفقــا لنظــام العمــل عــن بعــد وذلــك فــي األيــام التــي تقــرر جهــات عملهــم عــدم حضورهــم ملقــر العمــل)2(.

سادًسا - تجربة جمهورية مصر العربية

فــي  2020، بتخفيــض عــدد العامليــن  أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة مصــر العربيــة القــرار رقــم 719 لســنة 
املصالــح واألجهــزة الحكوميــة، وذلــك ضمــن حزمــة اإلجــراءات االحتـــرازية التــي اتخذتهــا الدولــة املصريــة، ملنــع انتشــار فيـــروس 
كورونــا املســتجد. وقــد نصــت املــادة األولــي مــن القــرار علــى ســريان أحكامــه علــى املوظفيــن العامليــن بوحــدات الجهــاز اإلداري 
للدولــة مــن وزارات وأجهــزة ومصالــح حكوميــة ووحــدات إدارة محليــة وهيئــات عامــة وشــركات القطــاع العــام وشــركات قطــاع 
األعمــال العــام. وتــم اســتثناء املوظفيــن العامليــن باملرافــق الحيويــة مثــل )خدمــات النقــل، اإلســعاف، املستشــفيات، خدمــات 

امليــاه، الصــرف الصحــي، الكهربــاء( مــن تطبيــق هــذا القــرار.

كذلــك نصــت املــادة الثانيــة مــن القــرار علــى إمكانيــة قيــام للخاضعيــن ألحــكام هــذا القــرار الذيــن تســمح طبيعــة وظائفهــم 
بالعمــل مــن املنـــزل ألداء مهــام وظائفهــم املكلفيــن بهــا دون التواجــد بمقــر العمــل طــوال مــدة ســريان هــذا القــرار. كمــا ســمح 
 ملــا تقــدره الســلطة املختصــة بــكل 

ً
، وذلــك وفقــا

ً
 أو أســبوعيا

ً
القــرار لباقــي املوظفيــن بــأداء مهــام وظائفهــم بالتنــاوب فيمــا بينهــم يوميــا

جهــة ومــا تصــدره مــن ضوابــط فــي هــذا الشــأن بمــا يضمــن حســن سيـــر املرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد)3(.

بــأي مــن األمــراض املزمنــة مثــل )الســكر، الضغــط،  صــاب 
ُ
امل القــرار علــى منــح املوظــف  الثالثــة مــن  املــادة  كمــا نصــت 

 ملــا هــو ثابــت بملفــه الوظيفــي، إجــازة اســتثنائية طــوال مــدة ســريان 
ً
أمــراض الكلــى، أمــراض الكبــد، أمــراض القلــب، األورام( وفقــا

)1(  ينظر في ذلك القرار الوزاري لتنظيم العمل عن بعد رقم )792( بتاريخ 1436/02/12 هـ باململكة العربية السعودية.

)2(  ينظر في ذلك قرار مجلس الوزراء القرار رقم )692( بتاريخ 25/5/2020 بدولة الكويت

)3(  ينظر في ذلك القرار رقم 719 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.



هــذا القــرار ويكــون للســلطة املختصــة بكل جهــة تقديـــر مــدى احتيــاج العمــل لشــاغلي الوظائــف القياديــة ممــن ينطبــق عليهــم 
حكــم هــذه الفقــرة بحيــث يســتمرون فــي العمــل لبعــض أو كل مــدة ســريان هــذا القــرار تبعــا لحالتهــم الصحيــة. كمــا تــم منــح 
صــاب بغيـــر األمــراض املزمنــة إجــازة اســتثنائية لــذات املــدة بموجــب تقريـــر يصــدر مــن أحــد املستشــفيات الحكوميــة 

ُ
املوظــف امل

صــاب بمــرض ُمعــد إجــازة للمــدة التــي ٌتحددهــا الجهــة الطبيــة املختصــة.
ُ
باســتحقاقه هــذه اإلجــازة، وُيمنــح املوظــف املخالــط مل

 أو أكثـــر يقــل عمــره عــن اثنــي عشــرة ســنة 
ً
منــح املوظفــة الحامــل أو التــي تـــرعى طفــال

ُ
ونصــت املــادة الرابعــة علــى أن ت

القــرار. هــذا  مــدة ســريان  اســتثنائية طــوال  إجــازة  ميالديــة 

 تبــدأ 
ً
ونصــت املــادة الخامســة علــى أن ٌيمنــح املوظــف العائــد مــن خــارج البــالد إجــازة اســتثنائية ملــدة خمســة عشــرة يومــا

مــن تاريــخ عودتــه للبــالد.

ونصــت املــادة السادســة علــى أن يحظــر إيفــاد جميــع الخاضعيــن ألحــكام هــذا القــرار للتدريــب أو لحضــور ورش العمــل، 
علــق كافــة البـــرامج التدريبيــة الســارية حاليــا.

ُ
طــوال مــدة ســريان هــذا القــرار وت

ونصــت املــادة الســابعة مــن القــرار علــى أن يحظــر ســفر جميــع الخاضعيــن ألحــكام هــذا القــرار فــي مهــام عمــل أو لحضــور 
تدريــب أو ورش عمــل خــارج البــالد، طــوال مــدة ســريان هــذا القــرار، إال فــي حــاالت الضــرورة التــي تقدرهــا الســلطة املختصــة بــكل 

 ملقتضيــات حاجــة العمــل والصالــح العــام.
ً
جهــة، وذلــك وفقــا

كورونــا  فيـــروس  انتشــار  ملنــع  املصريــة،  الدولــة  اتخذتهــا  التــي  االحتـــرازية  اإلجــراءات  حزمــة  ضمــن  القــرار  هــذا  وجــاء 
القــرار مدفوعــة  املــادة التاســعة منــه علــى أن تكــون اإلجــازات االســتثنائية املمنوحــة بموجــب هــذا  املســتجد، والتــي نصــت 

املاليــة. املوظــف  مــن مســتحقات  تؤثـــر علــى أي  أو   
ً
املقــررة قانونــا األجــر، وال تحســب ضمــن اإلجــازات 

املطلب الثاني- آليات تطبيق نظام العمل الهجين أو املدمج

مقدمة

أدى التـــزاوج بيــن تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت لوجــود آليــات وأســاليب جديــدة وحديثــة ألداء األعمــال، وخصوًصــا مــا 
يســمى العمــل عــن بعــد )Work at Home أو Teleworking أو e-work( فهنــاك مجــاالت واســعة إلمكانيــة أداء بعــض األعمــال 
بــدون ضــرورة التواجــد الفعلــي بيــن طرفــي العمــل فــي مــكان العمــل، وهــو مــا يناســب الظــروف االجتماعيــة فيمــا يخــص عمــل 
املــرأة وذوي االحتياجــات الخاصــة علــى ســبيل املثــال )مركــز اإلنتــاج العلمــي، 1428ه: ص- ر(. ويختلــف مفهــوم العمــل الهجيــن 
أو املدمــج عــن العمــل املــرن، كمــا توجــد عــدة مزايــا وفوائــد اقتصاديــة للعمــل املدمــج، وســنعرض فــي هــذا املطلــب ملفهــوم العمــل 
الهجيــن، وللتحديــات التــي تعــوق تطبيقــه وتحقيــق أهدافــه وكيــف يمكــن التغلــب عليهــا لتعظيــم فوائــده االقتصاديــة، وذلــك علــى 

النحــو التالي:

 - مفهوم العمل املدمج أو الهجين
ً
أوال

 عــن املرونــة 
ً
يقصــد بالعمــل املدمــج أو الهجيــن بأنــه طريقــة للعمــل تجمــع بيــن العمــل فــي املوقــع الوظيفــي وخارجــه، فضــال

فــي وقــت ومــدة مشــاركة العامليــن فــي املهــام املتعلقــة بالعمــل، بمــا يحقــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة، بينمــا نجــد أن مصطلــح 
العمــل املــرن مصطلــح شــامل يســتخدم لوصــف عــدة أنمــاط مختلفــة مــن العمــل التــي تقــع خــارج ســاعات العمــل التقليديــة 
مثــل العمــل مــن املنـــزل، والعمــل فــي ســاعات مكثفــة، والعمــل بــدوام جزئــي. وهكــذا يعتبـــر العمــل املدمــج أو الهجيــن أحــد صــور 
العمل املرن، وقد أثـــرت أزمة فيـــروس كورونا COVID-19 وما تـــرتب عليها من تدبيـــرات اإلغالق والتباعد االجتماعي، على مفهوم 

.)Blended Working Roundtable, 2020( العمــل التقليــدي وحتميــة اللجــوء إلــى العمــل املدمــج أو العمــل املــرن

ثانًيا - تحديات ومتطلبات تطبيق العمل املدمج أو الهجين

ال شــك أن العمــل املــرن أو املدمــج يتطلــب فــي ذات الوقــت تقريـــر مقابــل عــادل للعامليــن دون انتقــاص مــن مرتباتهــم 
أو أجورهــم بمــا يضمــن والء العامليــن وعــدم التأثيـــر علــى دخولهــم، وتعزيـــز دافعيــة العمــل لديهــم وهــذا يمثــل تحــدي كبيـــر 
 لصعوبــة تدبيـــر املــوارد املاليــة الالزمــة 

ً
أمــام املؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة علــى الســواء فــي حالــة األزمــات والكــوارث، نظــرا

لتغطيــة تلــك األجــور واملرتبــات فــي ضــوء اإلغــالق االقتصــادي، مثــل مــا حــدث فــي أزمــة كورونــا.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2021

159

ويتطلب تطبيق العمل املدمج أو الهجين عدة عوامل لعل أهمها ما يلي:

إعــادة تصميــم بطاقــات الوصــف الوظيفــي والهيــاكل التنظيميــة للمؤسســات لتتضمــن توصيــف األعمــال التــي يمكــن 1- 
أداؤهــا بالــدوام الرســمي، واألخــرى التــي يمكــن أداؤهــا خــارج الــدوام وضوابــط إنجازهــا.

تدريــب القيــادات علــى إدارة منظومــة العمــل عــن بعــد والعمــل الهجيــن، بمــا يكفــل تحقيــق الســيطرة علــى منظومــة 2- 
العمــل واإلنتــاج مــن جانــب، ويعــزز اإلنتاجيــة مــن جانــب آخــر.

إدخال التعديالت التشــريعية الالزمة على قوانين الخدمة املدنية بما يكفل تطبيق هذا النظام في املؤسســات الحكومية 3- 
.)Van Yperen, 2014( في إطار من الضوابط واملعاييـر، سواء في اختيار العاملين أو تشغيلهم أو تقييم أدائهم

املطلب الثالث - اآلثار االقتصادية لنظام العمل عن بعد

مقدمة

تبيــن مــن بعــد اســتعراض النظريــات التــي نظمــت العالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، والتــي انقســمت إلــى 
 فــي غالبيــة قوانيــن الخدمــة 

ً
 صريحــا

ً
نظريتيــن همــا النظريــة العقديــة والنظريــة التنظيميــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود نصــا

 وقضــاًء يوضــح إن عالقــة املوظــف بــاإلدارة 
ً
املدنيــة والوظيفــة العموميــة بالــدول العربيــة، إال أنــه مــا جــرى عليــه العمــل فقهــا

هــي عالقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن واألنظمــة.

شــغل  فــي  تعتمــد  الزالــت  العربيــة  بالــدول  العموميــة  والوظيفيــة  املدنيــة  الخدمــة  قوانيــن  كافــة  أن  تبيــن  فقــد  كذلــك 
 وضوابــط موضوعيــة واضحــة للتعييــن بالوظيفــة العامــة، 

ً
الوظائــف املدنيــة بطريــق التعييــن كأصــل عــام، حيــث تضــع شــروطا

الثــورة   كنتيجــة لتطبيقــات 
ً
التــي شــهدها العالــم حاليــا فــي ظــل التطــورات  أنــه  بيــد  يتــم علــى ســبيل االســتثناء.  وأن التعاقــد 

الصناعيــة الرابعــة مــن جانــب، وتداعيــات أزمــة فيـــروس كورونــا مــن جانــب آخــر، قامــت أجهــزة ووزارات ودواويــن الخدمــة 
املدنيــة بانتهــاج نظــام الوظائــف التعاقديــة لتـــرشيد اإلنفــاق الحكومــي وتبنــي مفهــوم العمــل عــن بعــد فــي العديــد مــن الوظائــف 
يمكــن أداء مهامهــا عــن بعــد، وأصــدرت قــرارات وزاريــة وتعميمــات لوضــع ضوابــط ونظــم وإجــراءات للنهــوض بــه بمــا يعــزز العائــد 

االقتصــادي مــن تشــغيل العامليــن وتـــرشيد املوازنــات املاليــة املخصصــة لإنفــاق علــى البــاب األول )أجــور ومرتبــات(.

أهمهــا  تحديــات  عــدة  يواجــه  بعــد  عــن  العمــل  نظــام  تطبيــق  أن  تــم عرضهــا  التــي  العربيــة  التجــارب  مــن  تبيــن  وحيــث 
املشــكالت التقنيــة، وتحديــات تتعلــق باملــكان الــذي تــؤدي فيــه مهــام العمــل عــن بعــد )مثــل املنـــزل(، باإلضافــة إلــى التحديــات 
 عــن التحديــات املتمثلــة فــي تعزيـــز التواصــل 

ً
الخاصــة بكيفيــة تنفيــذ املهــام والعمليــات والخدمــات دون نظــام محــدد، فضــال

بيــن املوظفيــن ومديـــريهم.

ويـــرى العديــد مــن املتخصصيــن فــي القطــاع االقتصــادي وإدارة املــوارد البشــرية، وجــود عــدة أســباب تدفــع إلــى تبنــي نظــام 
العمــل عــن بعــد لعــل أهمهــا ضمــان اســتمرار املرافــق العامــة فــي تقديــم الخدمــات بانتظــام واضطــراد وقــت األزمــات، باإلضافــة 
 عــن تـــرشيد اإلنفــاق علــى 

ً
إلــى تـــرشيد نفقــات التشــغيل والحفــاظ علــى الوقــت، مــع االســتغالل األمثــل للمــوارد البشــرية، فضــال

املرافــق والبنيــة التحتيــة مــن مبانــي ومنشــآت وتجهيـــزات)الليثي، 2020(. ومــن أهــم القطاعــات التــي يمكــن تطبيــق العمــل عــن 
بعــد فيهــا القطــاع املصرفــي والتأميــن والتكنولوجيــا وقطــاع تجــارة التجزئــة والقطــاع التعليمــي والصحــي وغيـــرها.

وعلــى الرغــم مــن تلــك التحديــات، إال أن التجــارب التــي تــم عرضهــا أثبتــت وجــود العديــد مــن اآلثــار االقتصاديــة اإليجابيــة 
في تطبيق نظام العمل عن بعد ســواء على ميـــزانية الدولة أو بالنســبة لتطويـــر العمل الحكومي. وفيما يلي تلك اآلثار:

أوال - آثار إيجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد

تتلخــص أهــم اآلثــار االقتصاديــة اإليجابيــة للعمــل عــن بعــد فــي زيــادة اإلنتاجيــة وتكافــؤ فــرص العمــل بيــن شــرائح املجتمــع 
ارتفــاع مســتويات  نالحــظ  التوظيــف  فعلــى مســتوى  واالجتماعيــة،  الصحيــة  والظــروف  والعمــر  النــوع  مــن حيــث  املختلفــة 
التوظيــف فــي الــدول التــي عملــت بهــذا النظــام، وعلــى ســبيل املثــال تمكنــت بعــض االقتصــادات مثــل الصيــن، والهنــد، وماليـــزيا، 
وتايالنــد، والســنغال، وجنــوب إفريقيــا، مــن تحقيــق تقــدم ســريع فــي الصناعــة املعلوماتيــة، والتــي ســاهمت فــي زيــادة التصديـــر 

وتوفيـــر املزيــد مــن فــرص العمــل. وفيمــا يلــي ســنعرض بالتفصيــل لهــذه اآلثار)الشــاهين، 2020(:
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أثـر تطبيق نظام العمل عن بعد على ميـزانية الدولة:أ- 

يتـرتب على تطبيق نظام العمل عن ُبعد تـرشيًدا كبيـًرا لإنفاق في الجهاز الحكومي، وفيما يلي أوجه التـرشيد:

انخفاض تكاليف استهالك الكهرباء واملاء في املبني الحكومي النخفاض عدد املوظفين املتواجدين في مقار العمل.1- 

بعــد 2-  أو تقليــل املســاحات املؤجــرة  املبانــي الحكوميــة املؤجــرة وإمكانيــة االســتغناء عنهــا  انخفــاض تكاليــف عقــود 
فــي مقــار العمــل. انخفــاض عــدد املوظفيــن 

انخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة املباني الحكومية نظًرا النخفاض عدد املوظفين في مقار العمل.3- 

انخفــاض تكاليــف عقــود )التنظيــف، الحراســة، املراســلين، الضيافــة( نظــًرا النخفــاض عــدد املوظفيــن فــي مقــار 4- 
العمــل وعــدم الحاجــة إلــى املراســلين بعــد اســتخدام أنظمــة التـــراسل اإللكتـــروني.

انخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد أثاث ومكاتب وقرطاسية، النخفاض عدد املوظفين في مقار العمل.5- 

نظــًرا 6-  واألوراق،  التصويـــر واألحبــار  البصمــة وماكينــات  أجهــزة  وتـــركيب وصيانــة  تكاليــف عقــود شــراء  انخفــاض 
إلــى العمــل عــن بعــد. النخفــاض الحاجــة لهــا بعــد انتقــال املوظفيــن 

انخفــاض االزدحــام املــروري وتكاليــف عقــود صيانــة وتوســعة الطرائــق، نظــًرا النخفــاض عــدد املركبــات بعــد تطبيــق نظــام 7- 
»العمل عن بعد«، وبالتالي تقليل اســتهالك الطرائق وانخفاض امليـــزانية الالزمة لصيانتها وتوسعتها)الشــاهين، 2020(.

أثـر تطبيق نظام العمل عن بعد على معدل اإلنتاجية)امليداوي، 2020):ب- 

لهــا بشــكل دائــم ملوظفيهــا حتــى بعــد انتهــاء وبــاء  اعتمــدت العديــد مــن الشــركات نظــام العمــل عــن بعــد كخيــار متــاح 
فيـــروس كورونــا، ومــن هــذه الشــركات تويتـــر)1( Twitter وفوجيتســو)2( Fujitsu وفيــس بــوك)Facebook )3. حيــث تبيــن مــن 
التجربــة العمليــة ارتفــاع مســتوى اإلنتاجيــة الناجــم عــن تطبيــق أســلوب العمــل عــن بعــد، وتســعى العديــد مــن الشــركات اآلن 
إلــى دراســة تطبيــق العمــل عــن ُبعــد، بعــد انتهــاء جائحــة كورونــا ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراء تغييـــرات تنظيميــة واســعة فيهــا، 

لتعزيـــز أســلوب العمــل عــن ُبعــد.

 عــن املبالــغ الضخمــة التــي تتكبدهــا املؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة فــي 
ً
ولعــل التفكيـــر فــي العمــل عــن بعــد كان ناتجــا

إيجــارات وصيانــة مقــار العمــل، ومــن أهــم أســباب زيــادة اإلنتاجيــة فــي العمــل عــن بعــد هــو وجــود قــدر أقــل مــن عوامــل تشــتيت 
 عــن توفيـــر وقــت رحلتــي الذهــاب إلــى العمــل والعــودة منــه، كذلــك أدى تطبيــق هــذا النظــام إلــى 

ً
االنتبــاه للموظفيــن، فضــال

انخفــاض نســبة اإلجــازات املرضيــة.

ومهًما يكن من أمر فإنه يمكن تلخيص مزايا العمل عن بعد بالنسبة لإنتاجية فيما يلي:

زيــادة إنتاجيــة املوظفيــن، نظــًرا لتـركيـــز نظــام »العمــل عــن بعــد« فــي تقييــم أداء املوظفيــن علــى إنتاجيــة املوظــف 1- 
بشــكل كبيـــر جــًدا بــدال مــن تـركيـــزه علــى محاســبة املوظــف علــى حضــوره اليومــي ملقــر العمــل.

ســرعة إنجــاز األعمــال الحكوميــة وتقليــل الوقــت املســتغرق فــي إنجــاز املعامــالت نظــًرا العتمــاد نظــام »العمــل عــن 2- 
بعــد« بشــكل كبيـــر جــًدا علــى تكنولوجيــا املعلومــات والتـــراسل اإللكتـــروني.

انخفاض كبيـر في إجازات املوظفين )خاصة املرضية( نظًرا لعدم حاجة املوظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل.3- 

ارتفــاع الــروح املعنويــة والنفســية لبعــض املوظفيــن غيـــر القادريــن علــى الحضــور اليومــي إلــى مقــر العمــل، وذلــك 4- 
بســبب ظروفهــم الصحيــة أو االجتماعيــة أو األســرية.

)1( تويتـر   موقع تواصل اجتماعي أمريكي يقدم خدمة التدوين املصغر والتي تسمح ملستخدميِه بإرسال »تغريدات« من شأنها الحصول على إعادة تغريد 
ا للرسالة الواحدة.

ً
أو/وإعجاب املغردين اآلخرين، بحد أق�ضى يبلغ 280 حرف

)2( فوجيتسو هي شركة يابانية متخصصة في صناعة وإنتاج أشباه املوصالت وأجهزة التكييف والحواسيب العمالقة والشخصية والخوادم، وفي تقنية 
االتصاالت. مقرها الرئي�ضي في "مركز مدينة شيودوم" في مينتاو طوكيو وتوظف الشركة حوالي 186 ألف شخص ولها ما يقارب 500 شركة مرتبطه بها.

باًعا لشركه تويتـر، كما 
ّ
)3( وقد أعلنت شركة فيسبوك، أنها ستسمح لنصف موظفيها البالغ عدهم 50 ألف تقريًبا بالعمل من املنـزل بصورة دائمة، ات

ا، حيث سيحتفظ بمكاتب في أربعة مواقع 
ً
تدرس صناعات أخرى تغييـرات مشابهة؛ حيث أعلن عمالق التأمين "ناشين وايد" أنه سيتبنى نموذًجا مختلط

ويعمم العمل عن ُبعد في بقية املواقع.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2021

161

يوفــر نظــام »العمــل عــن بعــد« الحمايــة الصحيــة للموظفيــن، وذلــك بتحقيــق التباعــد االجتماعــي عنــد انتشــار األوبئة 5- 
واألمراض، كما نشهده حاليا بانتشار جائحة فيـــروس كورونا.

تمتــع العامليــن بحريــة كبيـــرة فــي اختيــار األعمــال التــي يقومــون بتنفيذهــا واختيــار األشــخاص الذيــن يعملــون معهــم 6- 
بــدون التقيــد بأشــخاص معينــة )الشــاهين، 2020(.

لكــن الزال الجــدل دائــًرا حــول مــدى فاعليــة العمــل عــن ُبعــد وعــن اآلثــار االقتصاديــة لــه، ومــا إذا كان العمــل عــن ُبعــد 
يــؤدي لزيــادة اإلنتاجيــة أو نقصهــا، حيــث يـــرى البعــض أن العامليــن الذيــن يـــرغبون فــي العمــل عــن ُبعــد هــم عامليــن متكاســلين 
ويـــرغبون فــي العمــل بعيــًدا عــن الرقابــة املباشــرة، ومــن ثــم فــإن إنتاجيتهــم تكــون منخفضــة عــن العامليــن الذيــن يعملــون بنظــام 
 عــن انخفــاض جــودة مخرجــات عملهــم. بيــد أن هــذه املعتقــدات قــد دحضهــا الواقــع 

ً
الــدوام الفعلــي فــي مقــار العمــل، فضــال

العملــي الــذي أكــد أن املوظــف عــن بعــد يكــون أكثـــر إنتاجيــة مقارنــة باملوظفيــن فــي مقــار العمــل.

كذلــك يـــرى البعــض أن العمــل عــن ُبعــد يضعــف التواصــل بيــن أعضــاء فــرق العمــل، ويضعــف االنســجام وروح االنتمــاء 
حيــث تشيـــر بعــض الدراســات إلــى أن املوظفيــن عــن ُبعــد أكثـــر حماًســا 

ًً
إلــى املؤسســة أو املرفــق، وهــذا أيًضــا ليــس أمــًرا صحيحا

للعمــل مــن املوظفيــن العادييــن، إذ إن41% مــن املوظفيــن عــن ُبعــد يقولــون إنهــم يشــعرون بالحمــاس للعمــل، مقارنــة بـــ %30 
لــدى املوظفيــن العادييــن.

وهنــاك كثيـــر مــن األبحــاث والدراســات التــي تثبــت أّن املوظفيــن عــن ُبعــد أكثـــر إنتاجيــة وأفضــل أداء، فوفًقــا لتقريـــر 
مؤسســةFundera )1(، فــإّن ثلثــي املــدراء الذيــن يقدمــون للموظفيــن فرصــة العمــل عــن ُبعــد أكــدوا أّن املوظفيــن الذيــن يعملــون 
من املنـــزل أكثـــر إنتاجية بشكل عام. ولعل التقدم املتسارع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدى لزيادة املهام التي يمكن 
إنجازهــا عــن ُبعــد، فقبــل 10 أو 15 عاًمــا، كان العمــل عــن ُبعــد يقتصــر غالًبــا علــى إجــراء مكاملــات هاتفيــة، أو تواصــل مــع شــركات 
أخــرى عبـــر بـــريد إلكتـــروني، أمــا اليــوم فقــد أضحــى مــن املمكــن إنجــاز كثيـــر مــن املهــام األخــرى عــن ُبعــد. بــل وأصبــح ممكًنــا أيًضــا 
 .Zoom, Face Time, Skype إجــراء اجتماعــات ونقاشــات عبـــر الفيديــو. فالكثيـــر مــن األدوات جعلــت هــذا األمــر ممكًنــا، مثــل

وتجــدر اإلشــارة أن اإلدارة بالنتائــج هــي أســاس نجــاح العمــل عــن ُبعــد، حيــث يعتمــد نجــاح العمــل عــن ُبعــد فــي وجــود 
معيــار لقيــاس معــدل اإلنتــاج مــن حيــث الكيــف والكــم، حيــث إنــه فــي حالــة التوظيــف عــن بعــد، ال يكــون عنصــر الزمــن هــو 
معيــار التقييــم، ولكــن يكــون معيــار التقييــم اإلنتاجيــة التــي تــم تحقيقهــا خــالل هــذا الزمــن، ففــي حالــة حضــور العامليــن فــي 
الــدوام الفعلــي فــإن مقيــاس مــدى التـــزام املوظــف بالعمــل يعتمــد علــى التـــزامه بمواعيــد الحضــور واالنصــراف ملــدة معينــة، أمــا 

.
ً
فــي حالــة العمــل عــن ُبعــد فيكــون املعيــار ليــس ســاعات العمــل وإنمــا مــا تــم إنتاجــه فعليــا

كذلــك هنــاك العديــد مــن األعمــال التــي تتطلــب بيئــة هادئــة لتحقيــق املزيــد مــن اإلبــداع واإلنتاجيــة، وهــو األمــر الــذي ال 
توفــره بيئــة العمــل فــي مقــر املؤسســة.

والواقــع أن العامليــن عــن ُبعــد يميلــون إلــى العمــل لســاعات إضافيــة خــالل األســبوع، بــل والعمــل بعــد ســاعات العمــل 
املعتــادة، وحتــى عندمــا تكــون لديهــم التـــزامات أخــرى، فيمكنهــم بســهولة موازنــة تلــك االلتـــزامات مــع مهامهــم املهنيــة، وإنجــاز 

كل �ضــيء فــي الوقــت املطلــوب، وذلــك علــى عكــس نظرائهــم الذيــن يعملــون مــن املكاتــب.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن العامليــن عــن بعــد أقــدر علــى التعامــل مــع عوامــل التشــتيت، بمعنــى أن لديهــم القــدرة علــى 
الحــد مــن تلــك العوامــل وتهيئــة البيئــة املناســبة للعمــل بتـركيـــز.

أجــرى مجموعــة مــن الباحثيــن فــي جامعــة ســتانفورد دراســة علــى العامليــن فــي مركــز االتصــال فــي شــركة Ctrip الصينيــة)2(، 
وقــد أظهــرت الدراســة زيــادة فــي اإلنتاجيــة بنســبة 13 فــي املائــة لــدى املوظفيــن الذيــن عملــوا عــن ُبعــد. تســعة فــي املائــة مــن تلــك 
الزيــادة ُعِزيــت إلــى أّن املوظفيــن عــن بعــد كانــوا يعملــون ملــدة أطــول فــي كل نوبــة عمــل، ويقضــون فتـــرات راحــة أقــل. وُيعــزى أربعــة 

)1(  Fundera is a marketplace for small business financial solutions. We provide expert insights and tailored options—from loans to credit cards to 

bank accounts—so business owners can shop and compare financial choices they often don’t know they have. We partner throughout every stage 
of their business, helping them weigh the best-fit financial options based on their current needs and eligibility. Our combination of technology and 
financial expertise ensures business owners make their smartest business decisions yet.

)Trip.com Group Limited-.  )2 هي شركة سفر صينية متعددة الجنسيات تقدم خدمات بما في ذلك حجز أماكن اإلقامة وتذاكر النقل والجوالت السياحية 
وإدارة السفر للشركات. تأسست الشركة في عام 1999، وتمتلك وتديـر Trip.com وSkyscanner وQunar وCtrip، وكلها وكاالت سفر عبـر اإلنتـرنت.
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باملائــة مــن الزيــادة إلــى إنفــاق املوظفيــن وقًتــا أطــول علــى املكاملــات، ذلــك أّن بيئــات عملهــم كانــت أكثـــر هــدوًء، وأقــل تشــتيًتا 
لالنتبــاه. وقــد قــّدرت شــركة Ctrip أنهــا وفــرت 2,000 دوالر ســنوًيا عــن كل موظــف كان يعمــل مــن املنـــزل، وذلــك بفضــل زيــادة 

اإلنتاجيــة، وتقليــل نســبة اســتقالة املوظفيــن، وتخفيــض مســاحة مقــر العمــل.

كذلك تشيـر الدراسات أن املوظفون عن ُبعد أقل تغّيبا عن العمل، وهو ما ينعكس على زيادة اإلنتاجية بصورة مباشرة.

فتح أسواق عمل جديدة وخلق فرص وظيفية أكثـر )البوابة العربية لألخبار التقنية، 2020)ج- 

الــذكاء االصطناعــي  تطــور  القريــب بســبب  املســتقبل  فــي  الوظائــف  إلــى اختفــاء مالييــن  التــي تشيـــر  التوقعــات  فــي ظــل 
ــم اآللــة، سيســاهم العمــل عــن ُبعــد فــي فتــح أســواق عمــل جديــدة وتوفيـــر فــرص وظيفيــة، لتلبيــة احتياجــات املشــروعات 

ّ
وتعل

والشــركات الجديــدة الصاعــدة التــي تعتمــد علــى نظــام التوظيــف والعمــل عــن ُبعــد.

حيــث سيشــهد ســوق التقنيــة، وخاصــة أســواق بـــرمجيات إدارة املشــروعات وإدارة التواصــل والعمــل عــن ُبعــد، وكذلــك 
ســوق الخدمــات والحلــول املصرفيــة املرنــة، نمــًوا ضخًمــا فــي عــدد الوظائــف، ذلــك بســبب ارتفــاع الطلــب علــى هــذه األســواق؛ 
نتيجــة هيمنــة العمــل عــن ُبعــد علــى نظــام العمــل، ممــا ســيؤدي إلــى ظهــور اتجاهــات عمــل جديــدة ونمــو أســواق توظيــف ناشــئة 

وفــرص عمــل أكثـــر بالتبعيــة.

ولعــل أهــم الفوائــد االقتصاديــة للعمــل عــن ُبعــد إلــى جانــب تـــرشيد اســتخدام الطاقــة )كالكهربــاء والوقــود(، توفيـــر 
إلــى مقــار العمــل كأصحــاب الهمــم  فــرص عمــل لقاطنــي املناطــق الريفيــة والبعيــدة الذيــن يصعــب عليهــم االنتقــال بســهولة 

.)18 : العلمــي، 1428ه  والنســاء )مركــز اإلنتــاج 

الحفاظ على البيئة واملوارد االقتصادية.د- 

يســاهم تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد فــي الحفــاظ علــى البيئــة، بصــورة ال تتحقــق فــي ضــوء العمــل بالــدوام الطبيعــي، 
فعندمــا تــدار مؤسســات وشــركات ضخمــة بشــكل تــام بــدون تنقــل املوظفيــن يومًيــا مــن منازلهــم إلــى مقــرات العمــل، فســينعكس 
إنشــاء  تـــرشيد  إلــى  يــؤدي  بعــد  عــن  العمــل  فــإن  كذلــك  الكربونيــة،  واالنبعاثــات  املــروري  الزحــام  مــن  التخفيــف  علــى  ذلــك 
مبــان حكوميــة جديــدة وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة املســاحات الخضــراء باإلضافــة إلــى تخفيــض اســتهالك مــن الطاقــة لإضــاءة 
والتكييــف والتدفئــة وغيـــرها، كذلــك، ســيق�ضي املوظــف وقًتــا أطــول فــي املنـــزل، وبالتبعيــة سيســتخدم كميــات أقــل مــن الــورق 

والبالســتيك واألطعمــة الســريعة، وحتــى الوقــود والكهربــاء.

ثانًيا - أثار سلبية لتطبيق نظام العمل عن بعد

 بعــد أزمــة فيـــروس كورونــا، إال أنــه ال يـــزال محــل انتقــاد مــن الكثيـــرين 
ً
رغــم أن أســلوب العمــل عــن ُبعــد، أصبــح مألوفــا

حيــث يحمــل العديــد مــن اآلثــار السلبية)ميســكا، 2020(. ومــن بيــن ســلبيات العمــل عــن ُبعــد عــدم توافــر إمكانيــات وبيئــة 
مناســبة للعمــل داخــل املنـــزل )مــن حيــث طبيعــة املــكان وتجهيـــزاته التقنيــة واملاديــة( والتــي تختلــف مــن شــخص ألخــر.

كذلــك مــن اآلثــار الســلبية للعمــل عــن بعــد التأثيـــرات النفســية املتـــرتبة علــى عــدم وجــود عالقــات مباشــرة وتواصــل 
طبيعــي بيــن العامليــن خــالل الــدوام الرســمي لفتـــرة طويلــة، وشــعور العامليــن بالعزلــة والوحــدة وغيــاب التفاعــالت الشــخصية، 
ولذلــك تلجــأ بعــض املؤسســات إلــى تنظيــم اجتماعــات ســنوية، يجتمــع فيهــا املوظفــون مــع بعضهــم بعضــا، لتعويــض افتقارهــم 
للتواصــل الشــخ�ضي، خاصــة أن حــدوث ذلــك قــد يــؤدي إلضعــاف الــروح املعنويــة، وتقليــص معــدل اإلنتاجيــة. كمــا يمكــن 
للقيــادات التواصــل مــع موظفيهــا وتـــرتيب لقــاءات خــالل عطلــة نهايــة األســبوع خــارج مقــار العمــل )مجلــس الــوزاراء -اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، 2020(.

ومن أبـرز سلبيات تطبيق نظام العمل عن ُبعد:

عــدم تحقــق األمــان الوظيفــي نتيجــة عــدم ثبــات العمــل عــن بعــد، والــذي ينعكــس علــى عــدم ثبــات الدخــل، فقــد ال 1- 
يســتطيع أشــخص العثــور علــى مشــروع مناســب عــن بعــد لفتـــرة طويلــة.

فقدان مزايا التوظيف الدائم من الحصول على التأمينات واملعاشات واإلجازات املدفوعة األجر.2- 

اضطــرار العاملــون عــن بعــد للعمــل ســاعات زائــدة لتنفيــذ العمــل املطلــوب دون الحصــول علــى مقابــل لهــذه الزيــادة 3- 
فــي الســاعات فــال يوجــد مقيــاس محــدد لعــدد ســاعات العمــل.
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احتيــاج هــذا النــوع مــن العمــل واعتمــاده علــى وســيلة تقنيــة غيـــر متوافــرة فــي كل مــكان، لــذا فــإن هنــاك محدوديــة فــي 4- 
إمكانيــة االســتخدام.

التوســع فــي هــذا العمــل يتطلــب تقنيــة موســعة ممــا يعنــي االعتمــاد علــى البنيــة األساســية فــي التجهيـــزات األوليــة، والتــي 5- 
يتكلــف إعدادهــا مبالــغ كبيـــرة وزمنــا طويــال وتقــوم بهــا غالبــا شــركات ضخمــة أو أجهــزة حكوميــة، ويجــب االنتظــار فــي 

التنفيــذ املرحلــي حســب اإلمكانــات املاديــة أو الزمنيــة املتاحــة.

 لفئات كثيـرة من املجتمع6- 
ً
احتياج العمل عن بعد إلى تعليم تقني متميـز وهو األمر الذي ليس متاحا

عدم تناسب العمل عن ُبعد مع األعمال التي تتطلب مجهود جسدي وعضلي مثل خدمات األمن والنظافة والصيانة.7- 

افتقــاد العمــل عــن بعــد للكثيـــر مــن التشــريعات التنظيميــة والقانونيــة لتحديــد األجــور والعالقــات واالرتباطــات بيــن 8- 
املوظــف وصاحــب العمــل.

ا - تحديات تطبيق نظام العمل عن بعد
ً
ثالث

توجد بعض التحديات أمام تطبيق نظام العمل عن ُبعد، لعل أهمها:

طبيعة العمل وقابليته للتقديم عبـر نوافذ مرنة، بعيًدا عن الدوام املكتبي االعتيادي.1- 

وجــود آليــة مناســبة تدعــم الثقــة بيــن أصحــاب األعمــال واملوظفيــن بمــا يضمــن وجــود مقيــاس واضــح لــألداء، وبالتالــي 2- 
اســتيفاء مهــام الوظائــف بمــا يضمــن حقــوق العامليــن.

ضمان سرية الوثائق ووسائط العمل املختلفة خارج نطاق الرقابة املكتبية.3- 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أســواق العمــل فــي العالــم فــي ضــوء تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة باإلضافــة إلــى مــا فرضتــه 
أزمــة فيـــروس كورونــا، ســتعتمد بشــكل كبيـــر علــى تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد ليصبــح الــدوام غيـــر املكتبــي ضــرورة حتميــة 
لالســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات مــن جانــب، وتـــرشيد اإلنفــاق والحفــاظ علــى اســتمرارية العمــل خــالل األزمــات مــن جانــب 

أخر)منظمــة العمــل الدوليــة، 2021(.

رابًعا - عوامل نجاح نظام العمل عن ُبعد
يتطلب نجاح نظام العمل عن بعد توافر عدة عوامل لعل أهمها:

استخدام أنظمة إلكتـرونية وذكية ملتابعة وتوثيق أداء املهام خالل فتـرة العمل عن بعد )أهمية التحول الرقمي(.1- 

التحول الرقمي في تقديم جميع الخدمات العامة.2- 

توفيـر األنظمة التقنية املتعلقة باألمن السيبـراني خالل فتـرة العمل عن بعد.3- 

إتاحة خيارات العمل املرنة وعكسها ضمن أنظمة املوارد البشرية.4- 

تطويـر منظومة العمل عن ُبعد بما ال يخل بمبادئ تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة للموظفين.5- 

إعادة تأهيل املوظفين للقيام بالوظائف التي تتطلب العمل عن بعد.6- 

 -7.
ً
إتاحة فرصة العمل عن بعد بشكل تدريجي للموظفين املقرر تقاعدهم قريبا

السياســات، 8-  إعــداد  وظائــف  اإلشــرافية،  )الوظائــف  النوعيــة  الوظائــف  ضمــن  األعمــال  ملتابعــة  آليــات  إيجــاد 
البحثيــة(. الطبيعــة  ذات  الوظائــف 

خامًسا - مخاطر العمل عن بعد في القطاع املصرفي كنموذج.

أتجــه القطــاع املصرفــي مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة إلــى تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد، ويحكــم هــذا التحــول أهميــة 
 
ً
وجــود البنيــة التحتيــة الرقميــة، باإلضافــة إلــى مــدى قــدرة البنــوك علــى التكيــف مــع الخدمــات الرقميــة والعمــل عــن بعــد، فضــال

عــن أهميــة الثقافــة املصرفيــة للعمــالء )أوليـــر، 2021(. 

ويتلخــص الهــدف مــن التوجــه نحــو نظــام العمــل عــن بعــد فــي خفــض التكلفــة التشــغيلية للبنــوك، مــع الحفــاظ علــى 
املصرفيــة. الخدمــات  جــودة 
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عبـــر  املصرفيــة  ، فالخدمــات 
ً
اختياريــا  

ً
أمــرا ليــس  بعــد  عــن  الرقميــة وعــرض خدماتهــا  إلــى  البنــوك  تحــول  أن  والواقــع 

اإلنتـــرنت هــي بــال شــك أكثـــر كفــاءة، وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي ســرعت هــذا التحــول وعلــى رأســها أزمــة فيـــروس كورونــا.

وقــد أظهــرت الدراســات أن نتائــج العمــل عــن بعــد كانــت أكثـــر إيجابيــة ممــا توقعــه العديــد، كمــا ازدادت فــرص التعــاون 
واإلبــداع بيــن املوظفيــن وأصبــح مــن املمكــن التحكــم فــي مخالفــات املوظفيــن، ممــا أدى إلــى زيــادة اإلنتاجيــة.

 لوجــه، إضافــة إلــى زيــارة فــروع البنــوك، أدى إلــى زيــادة عــدد 
ً
 مــن التعامــل وجهــا

ً
ولعــل وجــود حلــول إلكتـــرونية عوضــا

العمــالء الذيــن يتجهــون إلــى املعامــالت البنكيــة اإللكتـــرونية بصــورة أكبـــر.

بيــد أن التحــول الرقمــي فــي القطــاع املصرفــي والعمــل عــن بعــد ســيقلل مــن الحاجــة إلــى األيــدي العاملــة، ممــا قــد يـــرفع 
مســتويات البطالــة، باإلضافــة إلــى تعــرض القطــاع املصرفــي ملخاطــر االختـــراق السيبـــراني وعــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى ســرية 
 أن املوظــف الــذي ســيعمل مــن منـــزله ســيكون أمامــه معلومــات العمــالء، ممــا قــد يقــود 

ً
املعلومــات الخاصــة بالعميــل، وخصوصــا

إلــى اختـــراق لحســابات العمــالء، وهــو مــا يتطلــب مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة توفيـــر ســبل حمايــة أكبـــر للعمــالء وحســاباتهم.

خاتمة - )النتائج – التوصيات(
النتائج

بعــد دراســة النظريــات التــي تحكــم الطبيعــة القانونيــة للعالقــة بيــن املوظــف العــام والجهــاز الحكومــي، ولنظــم االلتحــاق 
بالوظيفــة العامــة فــي عــدد مــن التشــريعات العربيــة، والتــي تجمــع بيــن التعييــن والتعاقــد، فقــد تبيــن أن العالقــة التعاقديــة بيــن 
 مــع نظــام العمــل عــن بعــد، فــي ضــوء متطلبــات تنفيــذه، وكيفيــة تقييــم أداء 

ً
املوظــف والجهــاز الحكومــي هــي العالقــة األكثـــر تناســبا

العامليــن فيــه. باإلضافــة إلــى تطبيــق نظــام العمــل الهجيــن أو املدمــج والــذي يجمــع بيــن العمــل عــن بعــد وبيــن الــدوام بالحضــور 
إلــى مقــر العمــل.

كمــا تبيــن أن نظــام العمــل عــن بعــد – رغــم التحديــات التــي يواجههــا والســلبيات التــي قــد تنجــم عنــه – إال أنــه يســاهم بشــكل 
كبيـر في تـرشيد اإلنفاق العام وتحقيق العديد من اآلثار االقتصادية اإليجابية أهمها زيادة اإلنتاجية وتطويـر العمل الحكومي، 

وتعزيـــز القدرة على اإلبداع.

وفي ضوء ما سبق، نعرض التوصيات التالية:

: أهميــة إعــادة النظــر فــي قوانيــن الخدمــة املدنيــة والوظيفــة العموميــة لوضــع تكييــف جديــد للعالقــة بيــن املوظــف العــام 
ً
أوال

واإلدارة، يجمــع بيــن النظريتيــن العقديــة والتنظيميــة، والتوســع فــي تبنــي فكــرة الوظائــف التعاقديــة التــي تســعى إليهــا 
 
ً
، والــذي أثبتــت التجربــة العمليــة نجاحهــا فــي تحقيــق نتائــج أفضــل وتـــرشيدا

ً
كافــة األجهــزة واملؤسســات الحكوميــة حاليــا

أكبـــر فــي اإلنفــاق الحكومــي علــى الوظيفــة العامــة، إلــى جانــب اســتمرار نظــام االلتحــاق بالوظائــف عــن طريــق التعييــن، 
مــع مراعــاة مــا يلــي:

تحقيق فكرة األمان الوظيفي.أ- 

الخبـرات التـراكمية لبعض العاملين في تكوين كوادر قادرة على اإلبداع والتطويـر.ب- 

ثانًيــا: أهميــة إفــراد نصــوص بقوانيــن وأنظمــة الخدمــة املدنيــة بالــدول العربيــة لتنظيــم سياســة العمــل عــن بعــد، وتحديــد 
الضوابــط الالزمــة لتطبيقهــا، وتحديــد الوظائــف والخدمــات التــي يمكــن تقديمهــا عــن ُبعــد وتلــك التــي يتعيــن تقديمهــا 
بالحضور الفعلي، ومتطلبات تطبيق هذا النظام، بما يضمن حسن سيـر العمل وأدائه بالكفاءة والفاعلية املطلوبة، 

ويســاهم فــي تـــرشيد اإلنفــاق وتعزيـــز املــردود االقتصــادي للعمــل عــن بعــد علــى موازنــة الدولــة.

ــا: قيــام أجهــزة الخدمــة املدنيــة بوضــع أدلــة استـــرشادية لقيــاس إنتاجيــة أداء العامليــن وفــق نظــام العمــل عــن بعــد، تتضمــن 
ً
ثالث

وجــود آليــات واضحــة تعتمــد علــى اســتخدام األنظمــة الذكيــة والرقميــة باإلضافــة إلــى وجــود مؤشــرات أداء تمكــن إدارات 
املــوارد البشــرية وتقديــم تقاريـــر دوريــة عــن اإلنتاجيــة وفاعليــة العمــل عــن بعــد.
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رابًعــا: قيــام وزارات وهيئــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتطويـــر البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة 
وتقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للجهــات للحكوميــة بمــا يمكنهــا مــن اإلســراع فــي تطويـــر نظمهــا اإلداريــة ألداء أعمالهــا عــن ُبعــد 

.)Messenger, 2019(

خامًســا: تطبيــق نظــام العمــل الهجيــن أو املدمــج والــذي يجمــع بيــن العمــل عــن بعــد وبيــن الــدوام بالحضــور إلــى مقــر العمــل، 
وذلــك مــن خــالل:

إعــادة تصميــم بطاقــات الوصــف الوظيفــي والهيــاكل التنظيميــة للمؤسســات لتتضمــن توصيــف األعمــال التــي يمكــن 1- 
أداؤهــا بالــدوام الرســمي، واألخــرى التــي يمكــن أداؤهــا خــارج الــدوام وضوابــط إنجازهــا.

تدريــب القيــادات علــى إدارة منظومــة العمــل عــن بعــد والعمــل الهجيــن، بمــا يكفــل تحقيــق الســيطرة علــى منظومــة 2- 
العمــل واإلنتــاج مــن جانــب، ويعــزز اإلنتاجيــة مــن جانــب آخــر.

إدخــال التعديــالت التشــريعية الالزمــة علــى قوانيــن الخدمــة املدنيــة بمــا يكفــل تطبيــق هــذا النظــام فــي املؤسســات 3- 
الحكوميــة فــي إطــار مــن الضوابــط واملعاييـــر، ســواء فــي اختيــار العامليــن أو تشــغيلهم أو تقييــم أدائهــم.

 Al Powered productivity Measurement "سادًســا: االســتفادة مــن النظــام الرقمــي الذكــي لقيــاس اإلنتاجيــة نظــام "ممكــن
Solution واملطبــق فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لقيــاس أداء العامليــن عــن بعــد، وتطبيقــه فــي املؤسســات واألجهــزة 

الحكوميــة العربية.
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ABSTRACT 

The civil service laws and regulations are responsible for organizing and developing the performance 
of government agencies and institutions to carry out their tasks in providing public services with the desired 
quality and effectiveness in a way that contributes to the achievement of development goals and enhances 
the operating economics of government agencies and institutions.

Therefore, it is necessary to review the civil service legislation, especially with regard to the method 
of joining the public service, whether by appointment or contracting, as well as the method of carrying out 
work - through work in attendance or telecommuting.

This research aims to study the theories that govern the legal nature of the relationship between the 
public service and the government apparatus, and the systems for joining the public service in a number of 
Arab legislations, which combine appointment and contracting. The research also deals with the telecom-
muting system and the extent to which both methods of appointment and contracting suit this system. In 
addition to studying the economic effects of the telecommuting system and the hybrid work system, by 
identifying the impact of telecommuting on the state budget and on increasing the productivity rate, as well 
as studying the impact of applying the telecommuting system on the development of government work.

The research ended with several recommendations, the most important of which is the expansion of 
the adoption of the concept of contractual jobs, and the strengthening of the application of the telecom-
muting system, whose practical experience has proven their success in achieving better results and greater 
rationalization of government spending on the public service, in addition to the application of the blended 
working or combined work system, which combines telecommuting and working hours by attending the 
workplace.

Keywords: Telecommuting, Blended working, Contractual Jobs, Arab Civil Servic Laws.


