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 مقدمة:

-COVID) يشههههد العالم اظن فرو اا انهههت نائية بير مسههههوقة  ريهههتها تداعياس جائحة  يروس كورونا

 ي كا ة المجاالس اإلنتاجية والعالقاس االقتصههههادية الدوليةر  برس بشههههكل كهير على منظومة إدار  العنصههههر  (19

 .الهشري وآلياس اإلنتاج وطرق تقديم الخدماس للمستفيدين وذلك للمؤنساس الحكومية  و الخاصة على حٍد نواء

ولمها كانت  نظمة وقوانين الخدمة المدنية والوفيفة العامة وو المسههههههؤولة عن تنظيم وتاوير  داء األجه   

ود  والفاعلية المنشهههههود  بما يحق  ريههههها والمؤنهههههسهههههاس الحكومية لتنهف بمهامها  ي تقديم الخدماس العامة بالج

 .المستفيدينر ويسهم  ي تحقي  األوداف التنموية

ائحة التي   رزتها ج  هننهه يتعين تاوير وتعهديهل تلهك األنظمهة بمها يتنهانههههههف ما تلهك الظروف والتداعياس

د  من واالنههههههتفا التحول الرقمي وتع ي  العمل عن بعد وتاهيقاس الحكومة الذكيةكورونها من جهانفر ويتواكف ما 

 من جانف آخر. مخرجاس ال ور  الصناعية الرابعة وتاهيقاتها  ي تاوير األداء الحكومي

ما  رتشههههريعاس الخدمة المدنية والوفيفة العموميةولعل  وم المويههههوعاس التي يتعين إعاد  النظر  يها  ي 

 ري  العملعن ط –ك طريقة إنجاز العمل وكذليتصههههل باريقة االلتحاق بالوفيفة العامة نههههواء بالتعيين  و التعاقدر 

 نههههههاليف تقييم األداء الوفيفي بما يحق  لك من إعاد  النظر  ي ذ  و العمهل عن بعهدر ومها يترتهف علىبهالحوههههههور 

 .الكفاء  والفاعلية لألجه   الحكومية العربية

عام والجهاز ف ال ي تلك الورقة للنظرياس التي تحكم الاهيعة القانونية للعالقة بين الموف ونههههههوف نعر 

الحكومير ولنظم االلتحاق بالوفيفة العامة  ي عدد من التشهههريعاس العربيةر والتي تجما بين التعيين والتعاقدر كذلك 

نههههنتناول نظام العمل عن بعد ومتالهاته كاحد اظلياس التي  ريهههههتها جائحة كورونار وكيفية تقييم  داء العاملين  ي 

 :و التاليفل وذا النظامر وذلك على النح

 .تنظيم االلتحاق بالوظيفة العامة بين التعيين والتعاقدالمحور األول: 

 .متطلبات تنظيم العمل عن بعدآليات وثاني: المحور ال

   

  



3 

 لوالمحور األ

 تنظيم االلتحاق بالوظيفة العامة بين التعيين والتعاقد

ز للعالقة بين الموفف العام والجهانهنعر   ي وذا المحور للنظرياس التي توي  الاهيعة القانونية 

الحكومير والتي انقسمت إلى نظريتين وما النظرية العقدية والنظرية التنظيميةر كذلك ننعر  لنظم االلتحاق 

 بالوفيفة العامة  ي عدد من قوانين الخدمة المدنية والوفيفة العمومية بهعف الدول العربيةر وذلك  ي نقاتين:

 بين الموظف والجهاز الحكوميأوالً: طبيعة العالقة 

ثانياً: نظم االلتحاق بالوظيفة العامة في قوانين الخدمة المدنية في جمهورية مصر العربية والمملكة 

 .والمملكة العربية السعودية األردنية الهاشمية

 

 أوالً: طبيعة العالقة بين الموظف والجهاز الحكومي

قانونية بين طر ينر  حدوما اإلدار  من ناحية وبانيهما  تفتر  العالقهاس الوفيفيهة العهامهة قيهام عالقة

 الموفف من ناحية  خرىر وتوجد نظريتين حول تحديد الاهيعة القانونية التي تربط الموفف العام باإلدار .

 النظرية األولى: النظرياس العقدية

ف عاقدية و ن الموفوتعتمهد على تكييف العالقهة التي تربط الموفف العهام بهاإلدار  على  نهها عالقهة ت

 تهعا لذلك يكون  ي مرك  قانوني ذاتي.

ويرى  نصههههار وذن النظرية  ن الراباة بين الموفف واإلدار  راباة تعاقدية تخوهههها ألحكام القانون 

المدني قهل إنشهههاء القوهههاء اإلداري وفهور مهادى القانون اإلدارير وتكيف العالقة على مهد  نهههلاان اإلراد  

عهة المتعهاقدينر ويكون الموفف  ي مرك  تعاقدي ما اإلدار  العامةر والعقد الذي طر ان وقهاعهد  العقهد شههههههري

 الموفف واإلدار  وو الذي يحدد حقوق والت اماس الار ين.

 وقد انقسم الفقه حول طهيعة وذا العقد إلى ر يين:

 يرى  نه عقد من عقود القانون الخاصر والذي انقسم بدورن إلى اتجاوين: الرأي األول:

: ذوف إلى القول بان العالقة تنظمها نظرية العقد المدني التي  نههههههانههههههها تهادل  راداس االتجاا  األول

هر بالار ين والتي عن طريقها تنشهها العالقة الوفيفيةر ويختلف نوا العقد باختالف نوا العمل المالوا القيام 

 يكون عقد إجار   شههههههخاص  و خدماس إذا كان الموفف يقوم باعمال ماديةر وعقد وكالة إذا كان يؤدي عمالا 

ا.  قانونيا

بير  نه تم نقف وذا االتجان وذلك لعدم توا ر العناصهههههر الشهههههكلية والمويهههههوعية للعقدر  من الناحية 

 اب  له عقف مفاويهههاس تجري بين الار ينالشهههكلية يشهههترط لتمام العقد  ي القانون المدني إيجاا وقهول ما

 لالتفاق على صيابة وتحديد مومون وشروط العقد.

ووذا األمر ال يوجد  ي عالقة الموفف باإلدار ر حيث يتم تعيين الموفف وتترتف آبار التعيين بمجرد 

ن لتعيينر ألصهههدور قرار التعيين من الجهة المختصهههة قانوناا وال تتوقف على ريهههاء الموفف  و قهوله لهذا ا

الحقوق وااللت امهاس المتههادلهة بين الار ين محهدد   ي قوانين ولوائ  التوففر ومن بم ال يجوز االتفهاق على 

 مخالفتها.

ومن الناحية المويههههههوعيةر  نن القاعد  القانونية التي تنأ على  ن العقد شههههههريعة المتعاقدينر تمنا 

المسههههههاس بهالحقوق وااللت اماس المتف  عليها  ي العقد مما اإلدار  وتحول دون انفرادوها بتعهديهل العقهد بحجهة 

يتعار  ما يههههههروراس تسههههههيير المرا   العامة وما السههههههلاة العامة التي تملكها اإلدار  ر  ي حين نجد  ن 

ا  اإلدار  لها الح   ي تعديل شههههروط التوفف بمحف  رادتها دون  ن يكون للموفف ح  االحتجاج بان له حقا

ا  ي  ن يعا مل  ي فل القانون الذي عين خالل  تر  نهههههريانهر  وهههههالا على  ن وذا التكييف يؤدي إلى مكتسهههههها

ا الختالف الشههههروط المتف  عليها  ي عقودومر ويتي   ي الوقت نفسههههه للموفف  اختالف مراك  الموففين تهعا

ا ألحكام القانون المدنير ويختأ القواء العادي بالنظر  ي المنازع تنشا بين  اس التي سه  العقد متى شاء و قا

اإلدار  والموففر ومن نهاحيهة  خرى  هان آبهار العقهد تقتصههههههر على طر يهه ولكن  ي الوفيفهة العامة نجد  ن 
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 خالل الموفف بواجهاس الوفيفة قد يعريههههه للمسههههؤولية ليس  قط تجان اإلدار  وإنما إزاء األ رادر ووم بير 

 إطراف  ي العقد ووذن مخالفة لنسهية آبار العقد.

ويرى  ن الاهيعههة القههانونيههة لهههذا العقههد  نههه عقههد إذعههانر حيههث  ن دور الموفف  ي  تجااا  الثاااني:اال

التعيين  ي الوفيفة العامة يقتصر على مجرد الموا قة على الشروط العامة بير الشخصية المحدد  لتمام العقدر 

ا لعالقة ريههههائية بين اإلدار  وبينه   ولكن  ي الوقت ذاته تحدد كل الموفف يدخل الخدمة بعمل ريههههائي و قا

 حقوقه والت اماته بواناة القوانين واألنظمة التي تملك السلاة اإلدارية تعديلها  ي كل وقت.

ا لمصهههههلحة الارف المذعنر  نن ما  وقد تم انتقاد وذا االتجان بان نصهههههوص عقد اإلذعان تفسهههههر دائما

لمصههلحة المر   العام وليس لمصههلحة الارف  يجري عليه العمل  ي نااق الوفيفة العامةر  ن يكون التفسههير

  ي العالقة الوفيفية. –الموفف  –الوعيف المذعن 

ويرى وذا الر ي  ن مهد  نهههير المرا   العامة بانتظام وايهههاراد ال يتف  وقاعد  العقد  الرأي الثاني:

من عقود القانون العام  شههههريعة المتعاقدينر ولذلك ذوف وذا الر ي  ن عالقة الموفف باإلدار  العامة تعد عقداا 

ومن بم تسهههتايا السهههلاة اإلدارية تعديل العقد انهههتناداا إلى إحدى القواعد األنهههانهههية التي تحكم نهههير المرا   

العامة ووي إمكانية التعديل طهقا لمقتوههههياس الصههههال  العام والتي تمن  اإلدار  نههههلااس وامتيازاس معينة  ي 

العقود المدنية لكي تسهههههتايا إدار  المرا   والمصهههههال  العامة بما يحق   مواجهة المتعاقد معها ال م يل لها  ي

 النفا العام دون  ن يكون للموفف الح   ي االعترا   و طلف  س  العقد.

إال إن وذا التكييف لم يسلم من النقد ألن السلاة اإلدارية ال تملك الح   ي تعديل العقد اإلداري  ي  ي 

فروف جديد  تقتوههي إجراء وذا التعديل وتعويف المتعاقد معها وان يكون وذا  وقت وإنما تكون مقيد  بنشهها 

التعديل  ي حدود معينةر حتى ال يحدث خلل  ي التوازن المالي للعقد بما يعاي المتعاقد الح   ي طلف  سهههههه  

 العقد  مام القواء.

س داري الصهادر بتعيينه وليكما  ن العالقة التي تنشها بين الموفف واإلدار  تكون بناءا على القرار اإل

 مردوا إلى العقد الذي يهرم بين الار ين.

ووكذا يتوههههه   ن النظرياس العقدية نهههههواء كانت  ي مجال القانون الخاص  م  ي مجال القانون العام 

كانت محل نقد و نها بير منانهة ألن تستند عليها عالقة الموفف باإلدار  العامةر وال تتف  ما متالهاس حسن 

 المرا   العامة من اجل تحقي  المصلحة العامة.نير 

 االتجا  الثاني: النظرية التنظيمية 

 مضمون النظرية .أ

تكيف وهههذن العالقهههة على  نهههها عالقهههة تنظيميهههة تحكمهههها القوانين واللوائ  و ن الموفف  ي مرك  

 مويوعي من مراك  القانون العام.

التعاقدية  ي تفسهههير عالقة الموفف باإلدار  العامة  نظراا لك ر  االنتقاداس التي وجهت إلى النظرياس 

وعج وا عن الو اء بحاجاس المرا   العامة ونههههههيروا المنتظمر  قد وجروا الفقه والقوههههههاء اإلداريينر واحل 

محلههها التكييف السهههههههائههد اظن لعالقههة الموفف بههاإلدار  على إنههها عالقههة تنظيميههةر  ي إن الموفف  ي مرك  

م القوانين واألنظمههة التي تحكم الوفيفههة العههامههة دون إن يكون للموفف الح   ي تنظيمير ويخوهههههها ألحكهها

ا  ا للقانونر على وذا األنهههههاس  ان قرار تعيين الموفف ال ينشهههههً له مرك اا ذاتيا االعترا  عليها مادامت و قا

ار  هذا المرك  موجود بمقتوى القوانين واللوائ  وناب  على قرار التعيين.  خاصا

ن يُنشههههً الوفيفة  ننه يُنشههههً معها مرك  من يشههههالها وتقرير الم ايا والتكاليف المتعلقة والقانون حي

بالوفيفةر ال يقصهههد بها شهههخأ الموفف  و مصهههلحته بل مصهههلحة المر   العامر  ي ال يتاير نااقه باختالف 

   راد الموففين.

ا يسهههههند إلى الموفف المرك  القانوني للو ا شههههرطيا ه فيفة العامة الذي نظمتويعد قرار التعيين تصههههر ا

 .القوانين واللوائ  من قهلر ويعد قهول الموفف لهذا المرك  القانوني قد تم عند خووعه لهذن األحكام القانونية
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وانتقر مجلس الدولة الفرنسي على وذا الر ي بعدما تهنى لمد  طويلة النظرية العقدية التي كانت تحكم 

لمشههرا الفرنسههي ألول مر   ي الماد  الخامسههة من قانون الموففين عالقة الموفف بالدولةر حيث نأ عليه ا

 منه على  ن الموفف  ي عالقته باإلدار   ي مرك  تنظيمي الئحي. 5491الصادر ننة 

و ي مصهرر  قد تهنى الفقه والقوهاء المصري  ي الهداية التكييف التعاقدي الذي يفسر عالقة الموفف 

القة إجار   شههههخاص ةعالقة بير محدد المد   بم جرس التصههههر اس على باإلدار ر وكان الر ي السههههائد وو ع

ا ما تاور الحيا  وعدم تنانف  كر  العقد  حسههانها من عقود القانون العامر إال  ن الويها تاير بعد ذلك تماشهيا

 كانههههههاس لعالقة الموفف باإلدار  إلى التكييف –نههههههواء كهان ينتمي إلى القهانون الخهاص  م القهانون العهام  –

 التنظيمي.

وتوصههههههف اظن العالقة بين الموفف والدولة بانها عالقة تنظيمية والئحيةر  و عالقة قانونية تحكمها 

 نظمة الوفائف العامة وليسههههههت عالقة تعاقدية  مرك  الموفف من وذن الناحيةر وو مرك  قانوني عام يجوز 

 تاييرن  ي كل وقت.

راباة الموفف باإلدار  تنظيمية تحكمها النصههههوص كذلك انههههتقر الفقه اإلداري  ي مصههههر على إن 

القانونية والالئحية الخاصههههة بالوفيفة العامة من حيث التحاق الموففر  و بمد  بقائه  يهار  و المتعلقة بحقوقه 

 وواجهاته إزاء السلاة العامة.

ر لم ينأ 5441  لسههنة 94بير  ن المشههرا المصههري  ي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ة

  ي قواعدن على نأ صري  يوي  طهيعة العالقة بين الموفف واإلدار  م لما  عل المشرا الفرنسي.

بان "الوفائف  0251  لسههنة 15كذلك نصههت الماد  األولى من قانون الخدمة المدنية المصههري رقم ة

ة مة الشهههههعفر وتكفل الدولالمدنية ح  للمواطنين على  نهههههاس الكفاء  والجدار ر ووي تكليف للقائمين بها لخد

 حقوقهم وحمايتهمر وقيامهم باداء واجهاتهم  ي رعاية مصال  الشعف".

ويتوهه  من وذا النأ  ن المشههرا ربم  نه لم يويهه  طهيعة العالقة بين الموفف واإلدار  وعما إذا 

قواعد  مهكانت عالقة تنظيمية  و تعاقدية بشههههههكل صههههههري ر إال  ن الموفف يتمتا بمرك  تنظيمي الئحي تحك

ا وقوهههههاءا يويههههه  إن عالقة الموفف باإلدار  وي عالقة تنظيمية تحكمها  القانونر وما جرى عليه العمل  قها

 القوانين واألنظمة.

ا لهذا القانون يكون باري  التعيين كاصههل عامر حيث تم ويهها  ووكذا  نن شههال الوفائف المدنية و قا

لعامةر و ن التعاقد وو على نهيل االنت ناءر حيث  جاز شروط ويوابط مويوعية وايحة للتعيين بالوفيفة ا

ا محدد  للتعاقد  الشهرا التعاقد  ي حاالس الوهرور  ما ذوي الخهراس  ي التخصهصاس النادر  وويا شروطا

 .  من القانون51بموجف الماد  ة

ونر نوكذلك بالنسهههههههة لجمهورية العراقر  نن الموفف يتمتا بمرك  تنظيمي الئحي تحكمه قواعد القا

ا وقواءا يوي  إن  ا  ي قانون الخدمة المدنية يهين ذلكر إال  نه ما جرى عليه العمل  قها ا صريحا وال يوجد نصا

 عالقة الموفف باإلدار  وي عالقة تنظيمية تحكمها القوانين واألنظمة.

 النتائج المترتبة على العالقة التنظيمية .ب

ا وقوههههاءا على النظرية  التنظيمية كانههههاس لعالقة الموفف باإلدار  والتي مفادوا بعد االنههههتقرار  قها

يكون الموفف العهام  ي مرك  تنظيمي تحكمهه القوانين واألنظمهةر  ننه يترتف على وذا التكييف القانوني عد  

 نتائج تتم ل  يما يلي:

تحدد اإلدار  واجهاس وحقوق الموفف العامر بصهرف النظر عن شخأ من نيشال الوفيفةر بمعنى  .5

ر  ن العالقة التي تربط الموفف باإلدار  تخوهههههها لقواعد قانونية والتي تحكم الوفيفة العامة ووي آخ

ا وتمتاز بكونها عامة تسري على جميا الموففين الذين ينتمون للفئة الواحد .  قواعد معد  نلفا

بر وال   ويتم التعيين  ي الوفيفة العامة بمجرد صههههههدور قرار التعيين من الجهة اإلدارية المختصههههههة

لريهههههها الشههههههخأ  و موا قتهه  ي ترتيهف اظبار القانونية لتعيينه  ي المرك  الوفيفي بل تترتف آبار 
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المرك  الههذي حههددن القههانون لهههذا الموفف على قرار التعيينر ولطدار  نههههههلاههة تقههديريههة  ي تعيين 

 الشخأ او عدم تعيينه 

ا الحتياجاتهار  التعيين بم ابة تصهههههرفالتعيين واعاد  التعيين نهههههلاة تقديرية لطدار  تقدروا ط .0 من  هقا

جانف واحد بنصهههدار القرار اإلداري من السهههلااس المختصهههة وبمقتوهههان يخوههها الموفف لألحكام 

المنظمهة للوفيفة العامةر حيث  ن قرار التعيين ال ينشهههههها مرك  الموفف النظامي وال يخل  الوفيفةر 

عامة بير شههخصههية ووو نههاب  على قرار التعيين  ألن القوانين واألنظمة حددس وذا المرك  باريقة

ويقتصههههههر  بر التعيين على ويهههههها الموفف  ي مرك  قهانوني عام وإخوههههههاعه لما تقررن القوانين 

 واألنظمة الخاصة بالموففين.

 ن صهههدور قرار التعيين الذي يرتف آبار الوفيفة دون تدخل إلراد  الشهههخأ  ي ذلك و ي المقابل ال  .3

إراد  الشههههههخأ  ي الوفيفة وإجهارن على االلتحاق بها ربما عنهر عدا حاالس يعني ذلهك إلاهاء دور 

التكليف الوفيفي  يجف عليه االلتحاق بالوفيفة وإالّ تعر  للعقاا الذي ينأ عليه القانونر وبالتالي 

 عد قهول الشخأ بااللتحاق بالوفيفة بم ابة شرط لنفاذ قرار التعيين.

ف تستمد من القوانين واألنظمةر  هذن األخير  توا قواعد عامة  ن يهماناس وم ايا وواجهاس الموف .9

تفر  على الار ين واجهاس معينة ال يجوز مخالفتها نههههواء كانت تلك المخالفة من قهل جهة اإلدار  

  م من قهل الموفف.

ويترتهف على ذلهك ح  اإلدار   ي إجراء التعهديهل على الوفيفهة العهامة بنرادتها المنفرد   ي  ي وقت 

شههههههاء ولو  دى وذا التعديل الى إلااء الوفيفة  و زياد  الواجهاس المنوطة بالموفف القيام بها  و نقله ت

من مكان إلى آخر  ي نهههههيل المصههههلحة العامة  و إنقاص الراتف ر دون  ن يكون للموفف االحتجاج 

ا مكتسههههة انهههتمدوا من انهههتقرار المرك  الذي دخله ألول مر  ألنه يشهههال  مرك  تنظيمي بان له حقوقا

ويخوهههها لهذا المرك  الذي تملك اإلدار  وحدوا نههههلاة إنشههههائه وتعديله وإلاائهر حتى وان كانت تلك 

التعديالس الحقة على التعيينر وتسري التعديالس على شابلي الوفائف  ي الوقت الحالير إيا ة إلى 

ار  ي من السهههلاة ا  من نهههيشهههالها  ي المسهههتقهلر ويجف  ن يصهههدر التعديل مشهههروعا التي تملكه قانونا

ا للسلاة التي  صدرته  و  على منها.  ومساويا

ا للقوانين واألنظمة  .1 ح  للسهههلاة اإلدارية بنصهههدار القراراس الالزمة لحسهههن نهههير العمل اإلداري طهقا

دون مشاركة  و قهول من جانف الموفف و ي الوقت نفسه ال يمنا الموفف من الاعن بهذن القراراس 

ا    مام القواء اإلداري.إلااء وتعويوا

وجود نظهام للتهاديهفر ويقصههههههد بهه تمتا اإلدار  بسههههههلاهة  ر  الج اءاس على الموفف الذي يخل   .1

ا  بواجههاس وفيفته على  ن تكون ممارنههههههة وذن السههههههلاة بهدف تحقي  مصههههههلحة المر   العام وو قا

ا  نههاس السههلاة االنوهههاطية يكمن  ي العقد المهرم بين  ما اإلدار  والموففر  للقانونر وقد كان نههابقا

دام الموفف قهد قههل القيهام بعمهل لحسههههههاا اإلدار   كهل إخالل منه بالت اماته يعاي اإلدار  الح   ي 

  ر  الج اءاس المتم لة بالعقوباس االنوهاطية  و التاديهية بسهف إخالل الموفف بواجهاته.

اإلدار  ويرتهف العقد الت اماس بمعنى آخر  ن العالقهة العقهديهة وي التي كهانهت تحكم عالقهة الموفف به

وحقوق لكال الار ين و ي إخالل من  ي طرف يح  للارف اظخر التعويف ويتم ل تعويف اإلدار  

حقها  ي  ر  العقوباس االنوهههههههاطيةر  ننه بعد  –عقد الوفيفة  –نتيجة إخالل الموفف بهنود العقد 

قة التنظيمية كاناس للعالقة بين الموفف وجر النظرياس التعاقدية  صهه  من المسلم به  ن تكون العال

واإلدار  والتي بههدوروهها تمن  اإلدار  امتيههازاس عههامههة نأ عليهها القههانونر ومن بينههها اعاهائههها الح  

 بفر  العقوباس على الموفف المخالف.

عدم انقااا صهلة الموفف بالوفيفة بمجرد تقديم االنهتقالةر  نما ت ول عنه وذن الصفة عند قهول وذن  .4

نهتقالة  قطر وذلك بصهدور قرار إداري صهري   و يمني من اإلدار  بقهولهار  ما اإلدار   تستايا اال

  ن تنهي عالقة الموفف إذا ر س  ن بقاءن  ي الوفيفة يور بالمصلحة العامة.
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حظر قيام الموفف باإلتيان باي عمل من شهانه األيهرار بالمصهلحة العامة  و التابير على نير عمل  .1

امهة وعرقلتههار  ال يجوز لهه االمتنهاا عن  داء واجههاتهه ومههامه الوفيفية  و اإليههههههراا المرا   العه

 المفاجً عن العمل.

بعد انهتعرايهنا للنظرياس التي نظمت العالقة بين الموفف العام والجهاز الحكومير والتي انقسمت إلى و

 نظريتين وما النظرية العقدية والنظرية التنظيمية.

العقهديهة  ن تكييف العالقهة التي تربط الموفف العهام بهاإلدار  وي عالقهة تعهاقدية وحيهث تفتر  النظريهة 

و ن الموفف تهعها لهذلهك يكون  ي مرك  قهانوني ذاتي تعهاقدي ما اإلدار  العامةر والعقد الذي طر ان الموفف 

 واإلدار  وو الذي يحدد حقوق والت اماس الار ين.

قهة بين الموفف العهام واإلدار  وي عالقهة تنظيميهة تحكمها وحيهث تهذوهف النظريهة التنظيميهة إلى  ن العال

القوانين واللوائ  و ن الموفف  ي مرك  مويههههههوعي من مراك  القههانون العههامر  ي إن الموفف  ي مرك  

تنظيمير ويخوهههههها ألحكههام القوانين واألنظمههة التي تحكم الوفيفههة العههامههة دون إن يكون للموفف الح   ي 

ا للقانون.االعترا  عليها مادامت   و قا

ار  هذا المرك  موجود  ا خاصههههها و نه على وذا األنهههههاس  ان قرار تعيين الموفف ال ينشهههههً له مرك اا ذاتيا

بمقتوههى القوانين واللوائ  ونههاب  على قرار التعيينر  القانون حين يُنشههً الوفيفة  ننه يُنشههً معها مرك  من 

ر ال يقصهههد بها شهههخأ الموفف  و مصهههلحته بل مصهههلحة يشهههالها وتقرير الم ايا والتكاليف المتعلقة بالوفيفة

 المر   العامر  ي ال يتاير نااقه باختالف   راد الموففين.

ا  ي بالهية قوانين الخدمة المدنية والوفيفة العمومية بالدول  ا صهههههريحا والحقيقة  نه ربم عدم وجود نصههههها

ا وقوههههههاءا يويهههههه  إن عالقة الموفف باإلدار  وي عالقة تنظيمية  العربيهةر إال  نهه مها جرى عليه العمل  قها

 تحكمها القوانين واألنظمة.

كذلك  نن كا ة قوانين الخدمة المدنية والوفيفية العمومية الزالت تعتمد  ي شههال الوفائف المدنية باري  

ا ويوابط مويوعية وايحة للتعيين بالوفيفة العامةر و ن التعاقد يتم  التعيين كاصل عامر حيث توا شروطا

 نهيل االنت ناء.على 

ا كنتيجة لتاهيقاس ال ور  الصهههناعية الرابعة من جانفر  بيد  نه  ي فل التاوراس التي يشههههدوا العالم حاليا

وتداعياس  زمة  يروس كورونا من جانف آخرر والتي انههتوجهت تايير كيفية  داء العمل و نه توجد العديد من 

ذي نهعت العديد من الدول لويا يوابط ونظم وإجراءاس الوفائف يمكن  داء مهامها عن بعدر ووو األمر ال

 للنهو  به.

 ننه  يحت إعاد  النظر  ي قوانين الخدمة المدنية والوفيفة العمومية يرور  حتمية لويا تكييف جديد 

للعالقههة بين الموفف العههام واإلدار ر يجما بين النظريتين العقههديههة والتنظيميههةر ليتنههانهههههههف ما االتجههان نحو 

التعاقدية التي تسههعى إليها كا ة األجه   والمؤنههسههاس الحكومية نههواء بمقر العمل  و العمل عن بعدر  الوفائف

والذي  بهتت التجربة العملية نجاحه  ي تحقي  نتائج   وهههل وترشهههيداا  كهر  ي االنفاق الحكومي على الوفيفة 

 العامة.

 

مدنية في جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية ثانياً: نظم االلتحاق بالوظيفة العامة في قوانين الخدمة ال

 .والمملكة العربية السعودية الهاشمية

 

 نظام االلتحاق بالوظيفة العامة وفقاً لقانون الخدمة المدنية بجمهورية مصر العربية -أ

ر مويههوا االلتحاق بالوفيفة 0251  لسههنة 15نظم قانون الخدمة المدنية بجمهورية مصههر العربية رقم ة

 التعيين والتعاقد. ووماالعامة من خالل  نلوبين 

 األسلوب األول: االلتحاق بالوظيفة العامة من خالل نظام التعيين
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  من القانون على  ن 50لماد  رقم ةووو ما يم ل القاعد  العامة لشهههههال الوفائف الحكوميةر وقد نصهههههت ا

يكون التعيين بموجف قرار يصهههدر من رئيس الجمهورية  و من يفويههههر على  نهههاس الكفاء  والجدار ر دون 

محابا   و ونهههههاطة من خالل إعالن مرك ي على موقا بوابة الحكومة المصهههههرية متوهههههمناا الهياناس المتعلقة 

 الفرص والمساوا  بين المواطنين. بالوفيفة وشروط شالها على نحو يكفل تكا ؤ

و ي جميا األحوال يشهههترط لشهههال الوفائف  ن تكون شهههابر  وممولةر ويكون التعيين  ي تلك الوفائف 

 بامتحان ينفذن الجهاز المرك ي للتنظيم واإلدار  من خالل لجنة لالختيارر ويشرف عليه الوزير المختأ.

 ن خالل التعاقداألنلوا ال اني: االلتحاق بالوفيفة العامة م

  من القانون وذا األنههههههلوار حيث  جازس التعاقد  ي حاالس الوههههههرور  ما ذوي 51وقد نظمت الماد  ة

 الخهراس  ي التخصصاس النادر  و قاا للشروط والووابط اظتية:

 ال يوجد بالوحد  واألجه   التابعة لها من يملك خهر  ممابلة  ي التخصأ المالوا ويمكن االنتعانة  -5

 به.

  ال تقل خهر  المتعاقد معه  ي التخصأ المالوا عن عشر ننواس.  -0

 عدم اإلخالل بالحد األقصى للدخول.  -3

  ن يكون التعاقد لمد   و لمدد ال تجاوز بالث ننواس. -9

 ن يكون التعهههاقهههد بموا قهههة رئيس مجلس الوزراءر بنهههاءا على عر  الوزير المختأ. التعيين  ي  -1

 را ية.الوفائف القيادية واإلدار  اإلش

 

 نظام االلتحاق بالوظيفة العامة وفقاً لنظام الخدمة المدنية بالمملكة األردنية الهاشمية. -ب

االلتحاق بالوفيفة العامة من بالمملكة األردنية الهاشههههههميةر مويههههههوا   4حدد نظام الخدمة المدنية رقم ة

 ر وذلك على النحو التالي:خالل  نلوبين ووما التعيين والتعاقد

 :قسمين إلى( 11تصنيف الموظفين في الخدمة المدنية بموجب المادة ) .1

  موففين دائمين: ووم المعينون  ي وفائف دائمة ذاس  ئاس ودرجـهــــــاس محدد   ي جدول تشكيالس

بمهها  ي ذلههك الموففون الههذين تقرر ت هيتهم بموجههف قرار مجلس  5/5/0259الوفههائف قهههل تههاري  

 الوزراء قهل ذلك التاري .

  موففين بعقود: ووم الهذين يعينون بموجهف عقود ذاس  ئهة ودرجهة  و عقود شههههههاملة لجميا العالواس

على وفهائف مهدرجهة  ي جهدول تشههههههكيالس الوفهائفر والهذين يعينون بموجهف عقود على حسههههههاا 

 المشاريار  و رواتف الموففين المنفكين عن العمل بسهف اإلعار   و اإلجاز  دون راتف وعالواس.

 لموظفين بعقود على حساب المشاريع وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العملتعيين ا .2

 نههلوا تعيين الموففين بعقود على حسههاا المشههاريا وعلى حسههاا إلى   من النظام 12الماد  ة شههارس 

حيث نصهت على  نه يتم تعيين الموفف بعقد على حسهاا المشاريا  و ر رواتف الموففين المنفكين عن العمل

ا  على حسههههههاا رواتهف الموففين المنفكين عن العمهل بسههههههههف اإلعار   و اإلجاز  بدون راتف وعالواس و قا

الموففين وبالراتف االنهههانهههي الذي تحددن اللجنة بموجف  حكام وذا النظام بقرار من  لتعليماس اختيار وتعيين

 .على تنسيف األمين العام الوزير بناء

 ة لجميع العالواتالتعيين على وظائف العقود الشامل .3

  إلى  نه  ي حاالس خاصهههة ومهرر  تتالهها مصهههلحة العمل  ي الدائر  والنهههتقااا 15 شهههارس الماد  ة

كفاءاس علمية وخهراس عملية ممي   يجوز تعيين الموفف بموجف عقد شامل لجميا الـعالواس وبـراتف ي يد 

ا لتعليماس اختيار وتعيين الموففين  .على الرواتف المحدد  و قا

  على ديوان الخهدمهة المهدنية  ن يقوم بنعداد نماذج عقود موحد  لتعيين الموففين 10كمها  وجههت المهاد  ة

بعقود لهدى جميا الههدوائر يتم اعتمهادوهها من المجلس بنهاءا على تنسههههههيهف اللجنهة المرك يهة وال يجوز تعيين  ي 
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اعتماد نماذج عقود خاصهههة لهعف  النماذج ويجوز  ي حاالس انهههت نائية ومهرر  موفف بعقد إال بموجف وذن

 الدوائر  و الوفائف الحرجة.

 استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة .4

  لوزير المالية والوزير بعد االنتئناس بر ي لجنة  نية تشكل برئانة مندوا عن دائر  11 جازس الماد  ة

المعنية الموا قة على انهتخدام  شخاص وبشكل مؤقت على  الموازنة العامة وعوهوية كل من الديوان والدائر 

 حساا المشاريا لمد  تقل عن ننة

 

 نظام االلتحاق بالوظيفة العامة وفقاً لنظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية. -ج

 وـهههههههر والذي بموجهه تم إحالل 5990  لعام 44نظام الخدمة المدنية الصههادر بقرار مجلس الوزراء رقم ة

عههار  وزار  الموارد الهشههههههرية والتنمية االجتماعية محل كل من عهار  وزار  الخدمة المدنية ووزار  العمل 

والتنمية االجتماعيةر والذي بموجهه تم ويههههها نظام لاللتحاق بالوفائف العامة عن طري  التعيين  ي يهههههوء 

 توا ر الشروط الوارد  باحكام وذا النظام.

  لسههنة 32العربية السههعودية نظام الوفائف المؤقتة الصههادر بالمرنههوم الملكي رقم ةكذلك يوجد بالمملكة 

 وـ. 5311  لسنة 944وـر والعقد النموذجي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ة 5311
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 المحور الثاني

 متطلبات تنظيم العمل عن بعدآليات و

داخل نههههههوق العملر تو ر  رص وفيفية  نهههههههمهت التاوراس التقنيهة المتالحقة  ي خل  بقا ة جديد  

تتجههاوز حواج  ال مههان والمكههانر وتجما جهههة اإلدار  بههالموفف من خالل بيئههة عمههل إلكترونيههة يجري من 

 خاللها  داء الوفائف والمهام دون الحوور إلى مقر المؤنسة للدوام الرنمي.

 – E- commuting – telecommutingيعرف العمههل عن بعههد  ي  ونهههههههاط االعمههال بههانهههو

telework - working from home   ويمكن  ن يكون العمل عن بعد  ي صههههور  وفيفة دائمة  و مؤقتة

 .وال تشترط التواجد  ي مكان محدد

ويسهتل م العمل عن بعد  ن يؤدى  ي مكان ما بعيداا عن المكتف نواء كانت طهيعة العمل دوام كلي  و 

ا.دوام ج ئي  و  ي  يام معينة واال ا بدالا من االنتقال إليه شخصيا  تصال عاد  يكون الكترونيا

ووكهذا  هنن العهامهل عن بعهد وو الشههههههخأ الهذي يعمهل  ي وفيفهة لجههة معينة  و منظمة معينة حيث 

 الرابط بينهما االنترنت.

وتسههههههتخهدم مصههههههالحهاس "العمهل عن بعهد" و"العمهل من المن ل" و "مكهان العمل المرن" و"العمل 

ا" و" العمل اال ترايههههههي" و"العمل المتنقل" لطشههههههار  إلى العمل المنج   ي موقا خارج بيئة العمل إلكترونيا

 التقليدية. 

ا ما تكون ترتيهاس العمل عن بعد  ي و لتي اوالمنظماس بدوام ج ئي  و بدوام كامل والمؤنههسههاس بالها

ا لتحدد   عملها.س تقديروا الخاص انتخدام  نواا العمل عن بعد التي تنانف احتياجاطهقا

وتجدر اإلشههار  إلى اختالف العمل عن بعد عن بعد المفاويم األخرى م ل العمل اإليهها ير الذي يقوم 

به العديد من الموففين إلنجاز بعف  عمالهم  ي المن ل بعد انتهاء  تراس الدوام الرنمير كما  نه يختلف عن 

الوفائف بها إنجازوا خارج مكان  مهاموريهاس العمهل الخارجية لدى بعف المؤنههههههسههههههاس التي تتالف طهيعة

 كوفائف المحصلين. المؤنسة

لم يتم تنظيمه حتى اظن على مسهههتوى تشهههريعاس الخدمة المدنية  ي بالهية  العمل عن بعدويالحظ  ن 

 التي تعاي الح  للمؤنهههههسهههههاس لقراراس التنظيميةاللوائ  واالقراراس الوزارية وتنظمه الدول العربيةر ولكن 

ا الحتياجاس العإمكانية توفيف عاملين جدد  و تحويل ج ء من العاملين الحاليين إلى عاملين عن بعد   مل.و قا

عهدد من الدول العربية  ي وزاراس ودواوين الخهدمهة المهدنيهة ب نههههههنعر   ي وهذا المحور لتجهاراو

التي ة االحترازيتاهي  نظام العمل عن بعدر نههواء قهل  زمة  يروس كورونار  و كنتيجة لطجراءاس والتدابير 

ر وما  ريته وذن التجارا من ويا نظم وآلياس ويوابط إلنجاز العمل عن بعد زمةتلك األاتخذتها لمواجهة 

لموففين عن بعد اعتمدس بدرجة كهير  على تاهي  نظرية اإلدار  بما  ي ذلك ويهههههها نظم جديد  لتقييم  داء ا

ية ر والتي تشهههتمل على نهههت دول عرببالنتائج على النحو الذي نهههنران بالتفصهههيل لدى عريهههنا لتلك التجارا

 ووي:

  والا: المملكة األردنية الهاشمية.

ا: دولة اإلماراس العربية المتحد .  بانيا

ا: مملكة الهحرين.  بال ا

ا   : المملكة العربية السعودية.رابعا

ا: دولة الكويت.  خامسا

ا: جمهورية مصر العربية.  نانا

 

 أوالً: تجربة المملكة األردنية الهاشمية.

الصههادر  من ديوان الخدمة المدنية بالمملكة األردنية  الدوام المرن وتشههتمل وذن التجربة على تعليماس

ر 0202الخدمة المدنية خالل  تر  مواجهة  يروس كورونا  لموففيالهاشهميةر ودليل إرشاداس العمل عن بعد 
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باإليههههها ة إلى تعليماس الدليل اإلرشهههههادي للدوائر الحكومية لويههههها خارطة طري  للعود  للعمل بعد جائحة 

 كورونا.

 .تعليمات الدوام المرن في نظام الخدمة المدنية .أ

ماس الدوام المرن  ي الخدمة المدنيةر  صهههههدر ديوان الخدمة المدنية بالمملكة األردنية الهاشهههههميةر تعلي

 ر وتوهههمنت وذن التعليماس ما 0251وتسهههمى وذن التعليماس ةتعليماس الدوام المرن  ي الخدمة المدنية لسهههنة 

 يلي:

نههههههاعهاس العمهل المرن: اختيار الموفف وقت بدء الدوام الرنههههههمي و   ما تحددن الدائر  شههههههرياة  .5

 .  من النظام41المنصوص عليها  ي الماد  ةانتكماله عدد األيام والساعاس المقرر  

الدوام الج ئي: تخفيف عدد  يام ونههاعاس الدوام الرنههمي عن عدد األيام والسههاعاس المقرر  للدائر   .0

ا 05شرياة  ال تقل عن ة  .  ناعة عمل  علية  نهوعيا

ية لمهام الوفيفالعمل عن بُعد: العمل خارج مكاتف الدائر  نهواء من المن ل  و نحون بحيث يتم تسليم ا .3

ا إلى الدائر   .المالوا تاديتها من خالل تاهيقاس التكنولوجيا الحدي ة  و تسليمها شخصيا

 ال تسري وذن التعليماس على كل ممن يلي: .9

 الموففين العاملين بنظام المناوباس. 

 شابلي وفائف الفئة العليا  و من  ي حكمهم وشابلي الوفائف القيادية. 

 

 0202عن بعد لموففي الخدمة المدنية خالل  تر  مواجهة  يروس كورونا دليل إرشاداس العمل  .ا

تومن الدليل عدد من اإلرشاداس والنصائ  التي تيسر العمل عن بعد  ي يوء التعاميم الرنمية التي 

 صههههدروا دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية ووزير الدولة لتاوير األداء المؤنههههسههههي 

والتي  كدس على  ومية انههههتمرار العمل و   يههههوابط ومعايير وممارنههههاس توههههمن نههههالمة  والسههههيانههههاسر

الموففين ومتلقي الخدمة من جانفر وحسههن نههير العمل وعدم تابر الخدماس األنههانههية المقدمة للمواطنين من 

 جانف  خر.

 وقد  شتمل الدليل على النقاط التالية:

 إرشاداس العمل عن بعد للمدير. .5

تفعيل التواصههههل بينه وبين  ري  العمل من الموففينر بما يكفل انههههتمرارية اإلنتاجية والتي توههههمن 

 وتقديم الخدماس بكفاء  و اعليةر ما التاكيد على مراعا  ما يلي:

  توا ر متالهاس العمل لدى الموففين من  جه   ومعداسر وحل المشهههههكالس التقنية والفنية التي تواجه

  عواء الفري .

 لعمل اليومية لتسهيل التنسي  والتواصل.تحديد مواعيد ل 

  المرونة  ي وقت الموفف المتاح للعملر وحرية تنظيم نهههههاعاس العمل اليومي بما يحق  التوازن بين

  .Work-Life Balanceمتالهاس العمل والحيا  الشخصية ة

  لفري  العمل عن بعد واطالعهم عليها.إعداد خاة 

 طار ال مني إلنجازوا ةاإلدار  بالنتائج .ويا التوقعاس والنتائج المالوبة واإل 

  .انتمرار التواصل وعقد االجتماعاس الدورية وقياس مدى تحقي  المخرجاس 

 .اإليجابية ودعم وتشجيا الموففين 

 إرشاداس العمل عن بعد للموفف .0

والتي  كهدس على اختالف نظهام العمهل عن بعهد وما يتسههههههم به من مرونةر عن العمل  ي مكان العمل 

نههههمي بروتينه اليومير كما  شهههههارس إلى  ومية توا ر عدد من المهاراس الالزمة والمتالهاس الوهههههرورية الر

 لنجاح العمل عن بعد و ومها ما يلي:
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 .تهيئة مكان منانف للعمل  ي المن ل يتسم بالهدوء ومجه  بالشكل المنانف 

  و تراس االنتراحةر وممارنةتحديد نهاعاس العمل المنانهةر بما يومن التوازن بين متالهاس العمل 

 الحيا  االجتماعية.

  التخايط اليومي للعمل عن بعدر بما يوهمن التركي  وعدم تشتيت االنتهانر وذلك بتحديد المهام المقرر

 إنجازوا واالوقاس المحدد  للتواصل ما المدير وباقي  عواء الفري .

  الفري ر واالنتظام  ي حوههههور الحفاف على قنواس اتصههههال مفتوحة ما الرئيس المهاشههههر و عوههههاء

 االجتماعاس وعر  اإلنجازاس بصفة مستمر ر وااللت ام بمواعيد تسليم المخرجاس المتف  عليها.

 العمل عن بعد وتكنولوجيا المعلوماس .3

والتي  كدس على  ومية التواصههل ما مسههؤول وحد  تكنولوجيا المعلوماس بالقااا  و الدائر  لوههمان 

ف على نريتها وانتخدام التاهيقاس اظمنة وتاهيقاس التواصل االجتماعير واالنتفاد  تامين المعلوماس والحفا

 من الهرامج التي تتي  العمل عن بعدر ومتابعة الموقا اإللكتروني للدائر  لمتابعة  خر التاوراس.

 Microsoftكمها  ويههههههحت التاهيقاس واألدواس التي يمكن من خاللها تفعيل العمل عن بعدر ووي 

Teams رSLACK رVPN رZoom 

 

 ي للدوائر الحكومية لوضع خارطة طريق للعودة للعمل بعد جائحة كورونادليل إرشاد .ج

قام ديوان الخدمة المدنية بالتعاون ما إدار  تاوير األداء المؤنهههسهههي والسهههيانهههاس برئانهههة الوزراءر 

خارطة طري  للعود  للعمل بعد ومعهد اإلدار  العامةر بنعداد إرشههههاداس  نههههانههههية للدوائر الحكومية لويهههها 

ا بعد  تر  الحجر المن لي بما يوههههههمن السههههههالمة  جهائحة كورونار والتي تمكنها من إعاد  تفعيل العمل تدريجيا

العامة والمحا ظة على صهههههحة الموففين ومتلقي الخدمة و صههههههحاا العالقة من جانفر وانههههههتمرارية العمل 

 نيما  ي القااعاس االقتصادية من جانف  خر.الحكومي وتقديم الخدماس العامة للمستفيدين ال

 وقد اشتملت وذن اإلرشاداس على ما يلي:

 السياناس واالعتهاراس العامة لتخايط وتفعيل العود  للعمل. .5

إرشههاداس عامة إلعداد وتنفيذ خاة العود  للعمل وذلك من خالل تحديد آلياس العمل لكل وفيفة نههواء  .0

اختيهار الموففين المرشههههههحين للدوام  ي مواقا العملر ما تجهي  عن بعهد  و دوام  ي موقا العمهلر و

 مواقا العمل واتخاذ كا ة التدابير الوقائية التي تومن نالمة الموففين ومتلقي الخدمة.

 إعداد وتنفيذ خاة االتصال والتواصل ما الموففين ومتلقي الخدمة. .3

 متابعة وتقييم خاة العود  للعمل وتوبي  الدروس المستفاد . .9

 

  



13 

 تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدةثانياً: 

بقرار مجلس  والمعتمههدوتشههههههمههل وههذن التجربههة عر  لنظههام العمههل عن بعههد  ي الحكومههة االتحههاديههة 

والذي يشههمل العمل عن بعد بشههكل ج ئير و يه يمكن للموفف بناء على طلف من ر 0202لسههنة  04الوزراء 

العمل الرئيسههي ومكان العمل عن بعدر بنسههف متسههاوية  و مختلفةر وقد جهة عملهر تقسههيم وقت العمل بين مقر 

ا  ي األنهوا  و الشهرر وكذلك العمل عن بعد بشكل كاملر ووي الوفائف  يكون ذلك نهاعاس  ي اليوم  و  ياما

 التي يمكن تاديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرنمي.

د  للموففين وجهاس العملر لتحقي  التوازن بين وقهد انههههههتههدف وذا النظام تو ير خياراس عمل متعد

العمل والحيا  الشهههههخصهههههية بما ال يؤبر  ي تحقي  األوداف  ي جهة العملر ما انهههههتقااا الكفاءاس المتمي   

والحفاف عليهار عالو  على تخفيف التكاليف التشههههايلية  ي الجهاس االتحاديةر وتو ير الخدماس الحكومية  ي 

 ميةر باإليا ة إلى خل   رص عمل جديد  بير تقليدية.بير ناعاس العمل الرن

ا لمعايير اختيار الوفائف المالئمة للعمل عن بعدر وويهها آلية الختيار كما  توههمن وذا النظام عريهها

الموففين للعمل عن بعدر كما توهههمن النظام ونهههائل وآلياس تاهيقهر باإليههها ة إلى ويههها معايير لتقييم  داء 

عدر  والا عن تحديد االلت اماس التي يتعين على الموفف االلت ام بهار و خيراا  شار الموفف الذي يعمل عن ب

 .النظام إلى متالهاس نجاحه

 و يما يلي ننعر  ألوم مالم  وذا النظام على النحو التالي:

 معايير اختيار الوفائف المالئمة للعمل عن بعد: .5

 .ن تكون الوفائف ذاس طهيعة قابلة للتج ئة  

  الوفائف قابلة لألتمتة. ن تكون 

 .ن تتالف الوفائف مدخالس محدد  يتم التعامل معها و    نظمة إلكترونية  

ومن  م لهة ذلهك وفيفة  ني دعم مسههههههتخدمي األنظمةر مهرمجر محلل نظمر مراقف محتوى إلكتروني 

 إحصائير محرر صحفير محلل  عمالر رنام وندني.

 آلية اختيار الموففين للعمل عن بعد: .0

 اختيار الموففين والذين على ر س عملهم للعمل عن بعد و   المعايير اظتية: جواز 

  ن يشال الموفف وفيفة يناه  عليها معايير العمل عن بعد. -

 ال يكون قههد  ر  على الموفف  يههة ج اءاس إداريههة متعلقههة بههالسههههههلوكيههاس المهنيههة و خالقيههاس  -

 الوفيفة العامة.

نة والمصداقيةر ويلت مون بجود  المخرجاس ودقة الهياناس  ن يكون الموفف ممن يتمتعون باألما -

 ونرية المعلوماس.

  ن يكون مستوى  داء الموفف يمن مستوى يلهي التوقعاس على األقلر  ي  خر ننة  ي العمل. -

  ياه  على الموففين الجهدد شههههههروط وآليهاس العمهل عن بعهد المحهدد   ي وهذا النظام ومعايير التعيين

 الموارد الهشرية  ي الحكومة االتحادية واألنظمة واللوائ  المرتهاة بها. المعتمد   ي قانون

 النظام: ونائل وآلياس تاهي  .3

يتعين على كهل جههة اختيهار وفهائف العمهل عن بعد  ن مخرجاس تلك الوفائف تتم من خالل اظلياس 

 التالية:

 .ن المتابعة والتسليم يتم بانتخدام  حد الونائل اإللكترونية  

  يكون اإلنجاز بشكل  ردي. ن 

 النظام: تاهي العناصر التي يتعين توا روا ل .9

 .آلية قياس الكفاء  ما تحديد معايير وآلياس و طر زمنية قيانية لكل نشاط ومخرج يتم اختيارن 
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  يامن تو ير بيئة تكنولوجية آمنة والحفاف على خصوصية ونرية بياناس الجهةر باإليا ة إلى تقنين

 الخاصة بالدخول على األنظمة.الصالحياس 

  تو ير آلية متابعة إلكترونية للموففين الذين يعملون بنظام العمل عن بعدر يحدد  يها كيفية انهههتدعائهم

 والتاكد من  دائهم وانجازاتهمر باإليا ة إلى مخرجاس العمل.

 تنظيم كيفية التحاق الموففين للعمل عن بعد: .1

ة االتحههاديههة  ي تعيين الموففين الههذين يعملون عن بعههدر ذاس اعتمههد نظههام العمههل عن بعههد  ي الحكومهه

 الشروط والووابط المقرر   ي قانون الموارد الهشرية والئحته التنفيذية.

شهور قابلة  1كذلك  خوا القانون  ي موفف يتم تعيينه على نظام العمل عن بعد بفتر  اختهار مدتها 

 ن خالل الفتر  المشار إليها  ي يوء المعايير اإلنتاجية. شهرر على  ن يتم تقييم  داء 3للتمديد لمد  

 معايير تقييم  داء الموفف الذي يعمل عن بعد: .1

 .اإلنتاجية وتستند على عدد من المخرجاسر وعدد المهام المنج   من المستهد ةر وعدد التسليماس 

 .جود  المخرجاس من حيث الدقة  ي التسليماس 

  ا للعقد.إنجاز المهام  ي الموعد المحدد ا لططار ال مني المحدد للمخرجاس و قا  و قا

 . نسهة ريا الرئيس المهاشر والمتعاملين ما مخرجاس العمل المنج 

 .ية محاور  خرى تحددوا جهة العمل  

 الموفف بموجف نظام العمل عن بعد:واجهاس  .4

 .توقيا وبيقة السلوك المهني و خالقياس المهنة العامة 

  المعلوماس المر قة بهذا النظام.توقيا وبيقة نرية 

 .توقيا اتفاقية عدم تشايل آخرين من الهاطن 

 تاهي  نظام العمل عن بعد: تحدياس .1

 .مشكالس تقنية 

 . تحدياس  ي المكان الذي تؤدي  يه مهام العمل عن بعد ةم ل المن ل 

 .تحدياس تنفيذ المهام والعملياس والخدماس 

 .تحدياس  ي التواصل بين الموففين 

 لهاس نجاح نظام العمل عن بعد:متا .4

  انههههتخدام  نظمة إلكترونية وذكية لمتابعة وتوبي   داء المهام خالل  تر  العمل عن بعد ة ومية التحول

 الرقمي .

 .التحول اإللكتروني لجميا الخدماس  ي الجهة االتحادية 

 .تو ير األنظمة التقنية المتعلقة باألمن السيهراني خالل  تر  العمل عن بعد 

 .إتاحة خياراس العمل المرنة وعكسها يمن  نظمة الموارد الهشرية الحكومية 

  تاوير منظومههة العمههل عن بعههد بمهها ال يخههل بمهههادا تحقي  التوازن بين العمههل والحيهها  الخههاصهههههههة

 واالجتماعية للموففين.

 .إعاد  تاويل الموففين للقيام بالوفائف التي تتالف العمل عن بعد 

  ننواس. 1 – 3بعد بشكل تدريجي للموففين الذين نيتقاعدون خالل إتاحة  رصة العمل عن 

  إيجاد آلياس لمتابعة األعمال يهمن الوفائف النوعية ةالوفائف اإلشهرا يةر وفائف إعداد السهياناسر

 الوفائف ذاس الاهيعة الهح ية .

 حتهم تهم وصتفعيل  نظمة الصحة والسالمة المهنية للموففين خالل  تر  العمل عن بعد لومان نالم

 خالل ناعاس العمل.
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 تصنيف الوفائف و   آلية قياس اإلنتاجية: .52

 تم تصنيف الوفائف و   آلية قياس اإلنتاجية إلى بالبة  نواا:

 النوع األول: وظائف حكومية ذات طبيعة خدمية كمية.

لين  و المتعاموي الوفائف األنانية والداعمة والخدمية والتي تقدم خدماتها إما للمتعاملين الخارجيين 

 الداخليين  ي الجهة.

ا لعهدد وجود  الخهدماس والمعامالس المنج   من إجمالي المعامالس من  حيهث يتم قيهاس إنتهاجيتهها و قها

 خالل األنظمة الرقمية م ل:

 .(call center)نظام مراك  االتصال  -

 .(CRM)نظام إدار  عالقاس المتعاملين  -

 .(SLA)مستوى الخدمة  نظمة قياس االلت ام باألطر ال منية و -

 ومن  م لة وذن الوفائف التسوي  والعالقاس العامة واإلعالم ومراك  االتصال.

 النوع الثاني: وظائف حكومية ذات طبيعة نوعية.

األنهههههانهههههية والمالوبة لتنفيذ وتحقي  األوداف االنهههههتراتيجية والمهادراس التشهههههايلية  الوفائفوي  

الخاصههههة بالجهة من خالل المشههههروعاس والمهام والتكليفاس المرتهاة باألوداف االنههههتراتيجية للجهة وإدار  

 عملياتها واتخاذ قراراتها.

 شر  للجمهور.حيث  ن القائمين على وذن الوفائف بير معنيين بتقديم خدماس مها

وذن الوفائف من خالل  نظمة رقمية وذكية إلدار  األعمال الرئيسههية  و المشههاريا  ي  إنتاجيةوتقاس 

 القااعاس الرئيسية والداعمة م ل نظام إدار  األداء للموففين  و من خالل بعف التاهيقاس اإللكترونية.

 الوفائف: مدير مشروعاسر خهير  خصائير الوفائف القيادية واإلشرا ية. وذنومن  م لة 

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

وي الوفهائف التي تتالهف التواجهد الشههههههخصههههههي للموففين ألداء المههام اإلدارية والمكتهة واألعمال 

هاشر  و القيام بال ياراس الميدانية  و التواجد  ي مقر العمل نظراا لاهيعة المهام الميدانية من خالل التواصل الم

التاهيقية والميدانية التي يقومون بهار كما ال تتالف انههههتخدام األنظمة الرقمية بشههههكل مهاشههههر إلنجاز مهامها 

 الوفيفية.

 : موففي االنتقهال.ذلكومن  م لة 

 األنظمة الرقمية والذكية: قياس اإلنتاجية للعمل عن بعد من خالل .55

  تعتهر األنظمة الرقمية والذكية وي ركي   لوهههههمان انهههههتمرارية عمل الموففين عن بعدر والتي تو ر

 الك ير من الوقت والجهد للموففين العاملين عن بعدر كما تومن نجاح عملية قياس إنتاجية الموففين.

 الخاصههة بمعدل اإلنتاجية خالل  تر  العمل  تسههاوم األنظمة الرقمية والذكية  ي قياس كا ة المؤشههراس

عن بعدر كما  ن وذن األنظمة نهههتشهههكل نقلة نوعية  ي مجال اظلياس المتهعة لقياس مسهههتوى اإلنتاجية 

 للموففين  بناء  تر  العمل عن بعدر ما تدخل بشري محدود لومان مصداقية حوكمة النتائج.

 ة المعامالس واإلجراءاس الحكومية المقدمة من توههههههمن األنظمهة الرقميهة والهذكيهة كفهاء  وجود  كها ه

خالل الخهدمهاس المعتمهد   ي الجههاسر والتي تمكن من تهانههههههيس قهاعهد  بيهانهاس موحد  تشههههههمل كا ة 

المؤشههراس من حيث قياس اإلنتاجية وقياس جود  مخرجاس العملر ومن شههانه السههعي لتاهي   حدث 

 العملياس من خالل الذكاء االصاناعي.التقنياس التي تقيس جود  وكفاء  اإلنتاجية و تمتة 

 Al Powered productivity Measurement)النظام الرقمي الذكي لقياس اإلنتاجية نظام "ممكن"  .50

Solution) 

نظهام رقمي ذكي مهدعم بتقنيهاس الهذكاء االصههههههاناعي حيث يقيس إنتاجية الجهاس و   خوارزمياس ووو 

ية الجهاس ودقة الهياناسر حيث يو ر تقارير اإلنتاجية على ويهدف إلى تسههههههيل واختصهههههار وقت متابعة إنتاج

 مستوى الجهةر وعلى مستوى اإلدار  المعنيةر وعلى مستوى الموفف.



16 

 .ممي اس النظام 

 (Productivity Analysis)تحليل اإلنتاجية  -

  (Leadership Recommender) التوصياس للقياد  -

  (Task Allocator) تخصيأ المهام -

  (Executive Productivity Insights) تنفيذية لطنتاجيةملخصاس  -

 (Real-Time Multidimensional Productivity Score) نتائج آنية لطنتاجية -

 .العناصر التي يتم قيانها من خالل النظام 

: يظهر االلت ام مهههدى قرا الموففين من  داء المههههام إلى الوقهههت (Adherence)االلت ام  -

 لت ام العالي  ن العمل يتم بكفاء  الم الي ةيظهر اال

 : حجم وو مؤشر على مقدار العمل الذي يتم القيام به  ي يوم العمل. (Volume)الكمية  -

: يجيف االتسههاق على السههؤال عما إذا كان الموففون يعملون  (Consistency)االنههتمرارية  -

 ةاالتسههههههاق العالي يعني بنفس الاريقهة  ي كهل مر  ام  ن األنماط تتاير  ي ك ير من األحيان 

 انخفا  التهاين 

: يقيس تههابير الجود  إجههابههة السههههههؤال مهها وو تههابير جود  (Quality Impact)تههابير الجود   -

 الموففين على الجهة 

 .األنظمة الداعمة للنظام 

  (CRM)نظام إدار  عالقاس المتعاملين  -

 (SLA) نظمة قياس االلت ام باألطر ال منية ومستوى الخدمة  -

 اس قياس اإلنتاجية.مؤشر 

 مؤشراس ووي على النحو التالي: 3تنقسم مؤشراس قياس إنتاجية الموففين العاملين عن بعد إلى 

 مؤشر قياس موففي خدمة المتعاملين -

 مؤشر قياس إنتاجية وكفاء  مستوى خدمة لموففي الخدماس المساند  -

 نوعيةمؤشر قياس إنتاجية وكفاء  الموففين  ي الوفائف ذاس الاهيعة ال -

 .المتالهاس الالزم تو يروا لنجاح النظام 

 تهني منظومة رقمية االلكترونية وتاوير الياس قياس اإلنتاجية بشكل االلكتروني داخل الجهة. -

 درانة تحديد الوفائف المنانهة لنظام العمل عن بعد. -

 اعتماد قائمة الوفائف التي تعمل عن بعد. -

 ومؤشراس قياس اإلنتاجية. نشر بقا ة قياس اإلنتاجية وشرح اظلياس -

 

 تجربة مملكة البحرين ثالثاً:

ر 0205  لسنة 0 صدر رئيس ديـوان الخـدمة المدنية بمملكة الهحرينر توجيهاس الخدمة المدنية رقم ة

 هراير  4بشهان تاهي  نيانة العمل من المن ل على موففي الجهاس الحكومية اعتهاراا من يوم األحد الموا   

كحد  قصههى من عدد الموففين  ي  %42قرر ر ا نسهههة تاهي  نههيانههة العمل من المن ل إلى مر حيث 0205

ا لمقتوههههياس نههههير ومصههههلحة العملر ما إعااء األولوية للموففاس الحوامل والموففين  الجهة الحكومية و قا

كههار السههههههن ومن يعهانون من  مرا  م منة وفروف صههههههحية كامنةر وللموففين  زواج الموففاس الالتي 

  يهاشرن مهام حيوية بالصفوف األمامية لمواجهة  يروس كورونا.

كهذلهك قرر  ن يؤدي الموففون المههام بهالتناوا بين العمل من المن ل والتواجد بمقر العمل  يما بينهم 

ار ما انتمرار تاهي  نيانة العمل من المن ل لألم العاملة  ي الجهاس الحكومية وحتى إشعار آخر.   نهوعيا
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نههههههت ناء الوفائف الحيوية بالجهاس الحكومية التي تقدم خدماس الصههههههحة والكهرباء والماء وشههههههؤون كما تم ا

 الايران المدني والصرف الصحي وبيروا من الخدماس الورورية من وذن التوجيهاس.
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 رابعاً: تجربة المملكة العربية السعودية

قامت وزار  الموارد الهشهرية والتنمية االجتماعية  ي المملكة العربة السعوديةر بتنظيم العمل عن بعد 

 والعاملين  و الهاح ين عن عملر لالنتفاد  من ممي اس العمل عن بعد. والمنظماسلتو ير المرونة للشركاس 

نر وبموجف وذا  1436/02/12  بتاري  440العمل عن بعد رقم ة لتنظيمحيث صدر القرار الوزاري 

 القرار تم ويا عدد من الووابط للعمل عن بعد للشركاس و صحاا األعمال على النحو التالي:

المقصههههههود بالعمل عن بعد:  داء العامل لواجهاته الوفيفية  ي بير مكان العمل المعتاد داخل المملكةر  .5

 وذلك بانتخدام  ي من ونائل االتصال وتقنية المعلوماس.

 –بالعامل عن بعد: كل شخأ طهيعي نعودي يؤدي عمالا عن بعد لمصلحة صاحف العمل  المقصود .0

 مقابل اجرر بحيث بكون تحت إشرا ه وإدارته. –بعيداا عن نظارته 

 تنظيم العالقة التعاقدية للعامل عن بعد بموجف عقد عمل: .3

ن القة التعاقدية للعامل عحيث تخوههها العالقة التعاقدية للعامل عن بعد ألحكام نظام العملر وينظم الع

بعد عقد عمل يذكر  يه صههههراحة  ن العمل لدى صهههههاحف العمل يتم عن بعد و ن يحدد المكان  و األماكن التي 

يمكن تادية العمل  يها والمهام الوفيفية والوصف الوفيفي لها وعدد ناعاس العمل و وقاس بدء العمل وانتهائه 

وايهههههها ة إلى  ي حقوق  خرى منصههههههوص عليها  ي نظام العمل او ومقهدار االجر وكا ة الحقوق والهدالسر 

 القراراس الوزارية واللوائ  الداخلية المعتمد   ي المنشا ر ما مراعا  المعايير التالية:

  عند تحديد  –الالزم تو روا  ي مكان العمل  –الت ام صهههاحف العمل بمراعا  ونهههائل السهههالمة للعامل

 للمحا ظة على نالمة العامل.مكان  و  ماكن العمل عن بعد 

  جواز  ن يكون وقت العمل عن بعد خارج  وقاس العمل المعتمد   ي المنشهههههـهههههههههها ر على  ن يتم تحديد

ا للظروف وطهيعة وحاجة العملر ما مراعا   حكام نظام العمل.   وقاس العمل و قا

 ن بعد.التسجيل  ي الهوابة االلكترونية التي تحددوا الوزار  لمن يربف  ي العمل ع 

 .وجوا تسجيل العامل عن بعد  ي التاميناس االجتماعية 

و ويهههه  القرار الوزاري بان العمل عن بعد يسهههههم بدرجة كهير   ي تحقي  عد   وائد للمؤنههههسههههاس 

 الحكومية وكذلك ألصحاا األعمال واومها ما يلي:

 .تقليل التكاليف التشايلية المرتهاة بعمل الموففين 

  المتواجد   ي مدن المملكة الهعيد  عن مقر الشركةاالنتفاد  من الكوادر 

 زياد  إنتاجية الموففين 

 وخاصة  ولئك الموففين الجدد الذين لديهم توقعاس  -توفيف واالحتفاف با وهل القوى العاملة الممكنة

 كهير  بمكان عمل لتالا إلى األمام من الناحية التكنولوجية باإليا ة إلى  ولئك الذين يقدرون التوازن

 بين العمل والحيا .

 .مساعد  الموففين على إدار  حياتهم اليومية من خالل تقليأ حركة تنقالتهم من والي مقر العمل 

  الحد من االزدحام المروري واالنهعاباس وتابير الهنية التحتية  ي المناط  الحوريةر وبالتالي تحسين

 الهيئة.

 س الاوارا الوطنية  و المحلية  و المشكالس يهمان انهتمرارية الوفائف األنهانية  ي المنظمة حاال

 المتعلقة بمكان العمل.

 

 ً  : تجربة دولة الكويتخامسا

 صدر ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويتر دليل تومن آلياس مرنة إلعفاء حاالس من الدوام واعتماد 

ج ئير ما يهههمان عدم المسهههاس نظام العمل عن بُعدر يتي  للموففين  داء  عمالهم من المن ل بشهههكل كلي  و 

 بمستحقاتهم المالية والوفيفية.
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 شهههتمل الدليل على تويهههي  لعملياس التدوير و يام الراحة وحاالس اإلعفاء والعمل عن بُعدر والتي ال 

يترتهف عليها  ي انتقاص من الحقوق الوفيفيةر  تحسههههههف كمد  م اولة  علية م ل تلك المقرر  للتقييم والخهر  

 والترقية ولصرف مكا ا  األعمال الممتاز . 

ر تتنهاول األوهداف وآليهة العود  التهدريجية والتعامل ما المراجعينر ويتوههههههمن الهدليهل  ربعهة  قسههههههام

 ومتالهاس السالمة العامة والقواعد الوفيفية والمالية ذاس الصلة باإلجراءاس والقواعد الوارد   يه.

دليل نههيانههاس وإجراءاس وقواعد  01/1/0202  بتاري  140رقم ةالقرار مجلس الوزراء اعتمد وقد 

يههة للعمههل  ي الجهههاس الحكوميههة المقههدم من ديوان الخههدمههة المههدنيههةر كمهها اوجههف على الجهههاس العود  التههدريج

الحكومية  ي المرحلة األولى من العود  للعمل  ال ي يد عدد العاملين  ي الجهة الحكومية  ي اليوم الواحد على 

العمل عن بعد وذلك  ي  من إجمهالي عهدد العهاملين  ي الجههةر على  ن يعمهل بقيهة الموففين و قها لنظام 12%

 .األيام التي تقرر جهاس عملهم عدم حووروم لمقر العمل
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 تجربة جمهورية مصر العربية سادساً:

ر بتخفيف عدد 0202لسههنة  454بجمهورية مصههر العربية القرار رقم   صههدر رئيس مجلس الوزراء

 الدولةاتخذتها يههههههمن ح مة اإلجراءاس االحترازية التي وذلك العاملين  ي المصههههههال  واألجه   الحكوميةر 

 .ر لمنا انتشار  يروس كورونا المستجدالمصرية

على الموففين العاملين بوحداس الجهاز  ه حكام نههههههرياننصههههههت الماد  األولي من القرار على قهد و

شهههركاس القااا اإلداري للدولة من وزاراس و جه   ومصهههال  حكومية ووحداس إدار  محلية وويئاس عامة و

 لعام وشركاس قااا األعمال العام.ا

ن بالمرا   الحيوية م ل ةخدماس النقلر اإلنهعافر المستشفياسر خدماس ين العاملوتم انهت ناء الموففي

 من تاهي  وذا القرار.الميانر الصرف الصحير الكهرباء  

هيعة طوذا القرار الذين تسم   للخايعين ألحكامإمكانية قيام  نصت الماد  ال انية من القرار علىكذلك 

العمل طوال مد  نههههههريان وذا داء مهام وفائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر وفهائفهم بالعمل من المن ل أل

 القرار.

ا باداء هاقي الموففين كما نهم  القرار ل ار وذلك و قا ا  و  نهوعيا مهام وفائفهم بالتناوا  يما بينهم يوميا

المختصههة بكل جهة وما تصههدرن من يههوابط  ي وذا الشههان بما يوههمن حسههن نههير المرا   لما تقدرن السههلاة 

 .العامة بانتظام واياراد

ن  الموفف الُمصههههههاا بهاي من األمرا  الم منة م ل من القرار على منصههههههت المهاد  ال هال هة كمها 

ا لما وو  بابت بملفه الوفيفير ةالسههههكرر الوههههاطر  مرا  الكلىر  مرا  الكهدر  مرا  القلفر األورام  و قا

جهة تقدير مدى احتياج العمل  لقرار ويكون للسههههلاة المختصههههة بكلإجاز  انهههت نائية طوال مد  نههههريان وذا ا

 العمل لهعف  و كل مد   يلشههههههابلي الوفهائف القيادية ممن يناه  عليهم حكم وذن الفقر  بحيث يسههههههتمرون 

 .نريان وذا القرار تهعا لحالتهم الصحية

لموفف الُمصههههههاا باير األمرا  الم منة إجاز  انههههههت نائية لذاس المد  بموجف تقرير اكمها تم من  

يصههدر من  حد المسههتشههفياس الحكومية بانههتحقاقه وذن اإلجاز ر ويُمن  الموفف المخالط لُمصههاا بمر  ُمعد 

  .إجاز  للمد  التي تٌحددوا الجهة الاهية المختصة

الحامل  و التي ترعى طفالا  و  ك ر يقل عمرن عن ابني  ونصهههت الماد  الرابعة على  ن تُمن  الموففة

 .عشر  ننة ميالدية إجاز  انت نائية طوال مد  نريان وذا القرار

ونصهههت الماد  الخامسههههة على  ن يٌمن  الموفف العائد من خارج الهالد إجاز  انهههت نائية لمد  خمسههههة 

ا تهد  من تاري  عودته للهالد  .عشر  يوما

نهة على  ن يحظر إيفاد جميا الخايهعين ألحكام وذا القرار للتدريف  و لحوور ونصهت الماد  السهاد

 .ورش العملر طوال مد  نريان وذا القرار وتُعل  كا ة الهرامج التدريهية السارية حاليا

ونصهههت الماد  السهههابعة من القرار على  ن يحظر نهههفر جميا الخايهههعين ألحكام وذا القرار  ي مهام 

 و ورش عمل خارج الهالدر طوال مد  نههريان وذا القرارر إال  ي حاالس الوههرور   عمل  و لحوههور تدريف

ا لمقتوياس حاجة العمل والصال  العام  .التي تقدروا السلاة المختصة بكل جهةر وذلك و قا

يهههههمن ح مة اإلجراءاس االحترازية التي اتخذتها الدولة المصهههههريةر لمنا انتشهههههار وجاء وذا القرار 

لمسههههتجدر والتي نصههههت الماد  التانههههعة منه على  ن تكون اإلجازاس االنههههت نائية الممنوحة  يروس كورونا ا

ا  و تؤبر على  ي من مستحقاس  بموجف وذا القرار مد وعة االجرر وال تحسف يمن اإلجازاس المقرر  قانونا

 .الموفف المالية
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 خاتمة

 )النتائج والتوصيات(

 النتائج: 

نظمت العالقة بين الموفف العام والجهاز الحكومير والتي انقسههمت  بعد انههتعرايههنا للنظرياس التي

 إلى نظريتين وما النظرية العقدية والنظرية التنظيمية.

ا  ي بالهية قوانين الخدمة المدنية والوفيفة العمومية بالدول  ا صريحا وعلى الربم من عدم وجود نصها

ا وقوههههههاءا يويهههههه   إن عالقة الموفف باإلدار  وي عالقة تنظيمية العربيهةر إال  نهه مها جرى عليه العمل  قها

 تحكمها القوانين واألنظمة.

كهذلهك  قهد تهين  ن كها هة قوانين الخهدمهة المهدنيهة والوفيفية العمومية بالدول العربية الزالت تعتمد  ي 

ا ويوابط مويوعية وايحة للتعيين  شهال الوفائف المدنية باري  التعيين كاصهل عامر حيث توها شهروطا

 فيفة العامةر و ن التعاقد يتم على نهيل االنت ناء.بالو

ا كنتيجة لتاهيقاس ال ور  الصناعية الرابعة من جانفر  و نه  ي فل التاوراس التي شههدوا العالم حاليا

وتداعياس  زمة  يروس كورونا من جانف آخرر قامت  جه   ووزاراس ودواوين الخدمة المدنية بانتهاج نظام 

لترشههههههيد اإلنفاق الحكومي وتهني مفهوم العمل عن بعد  ي العديد من الوفائف يمكن  داء الوفهائف التعهاقهديهة 

 مهامها عن بعدر و صدرس قراراس وزارية وتعميماس لويا يوابط ونظم وإجراءاس للنهو  به.

وحيث تهين من التجارا العربية التي تم عريهههههها  ن تاهي  نظام العمل عن بعد يواجه عد  تحدياس 

اإليا ة ر بمكان الذي تؤدي  يه مهام العمل عن بعد ةم ل المن ل تتعل  بالتحدياس ر وتقنيةالمشهكالس ال  ومها

لمتم لة اتحدياس دون نظام محددر  وههالا عن ال تنفيذ المهام والعملياس والخدماس الخاصههة بكيفية حدياسإلى الت

 ومديريهم. لتواصل بين الموففينتع ي  ا ي 

دياسر إال  ن التجارا التي تم عريههههههها  بهتت وجود العديد من اظبار اإليجابية وعلى الربم من تلك التح

 ي تاهي  نظام العمل عن بعد نهههواء على مي انية الدولة او بالنسههههة لتاوير العمل الحكومير وتلخصهههت تلك 

 اإليجابياس  يما يلي:

 :اآلثار اإليجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد على ميزانية الدولة .أ

  تكههاليف انههههههتهالك الكهربههاء والمههاء  ي المهههاني الحكوميههة نظرا النخفهها  عههدد الموففين انخفهها .5

 .المتواجدين  ي مقار العمل

انخفها  تكهاليف عقود المههاني الحكوميهة المؤجر  وإمكهانية االنههههههتاناء عنها  و تقليل المسههههههاحاس   .0

 .المؤجر  بعد انخفا  عدد الموففين  ي مقار العمل

عقود إنشههاء وصههيانة وتونههعة المهاني الحكومية نظرا النخفا  عدد الموففين  ي انخفا  تكاليف   .3

 .مقار العمل

انخفا  تكاليف عقود ةالتنظيفر الحرانهةر المرانلينر الويا ة  نظرا النخفا  عدد الموففين  ي   .9

 .مقار العمل وعدم الحاجة إلى المرانلين بعد انتخدام  نظمة الترانل اإللكتروني

اليف عقود شهههراء وصهههيانة وتوريد األباث والمكاتف والقرطانهههيةر نظرا النخفا  عدد انخفا  تك  .1

 .الموففين  ي مقار العمل

انخفا  تكاليف عقود شراء وتركيف وصيانة  جه   الهصمة ومكائن التصوير واألحهار واألوراقر   .1

 .نظرا النخفا  الحاجة لها بعد انتقال الموففين إلى العمل عن بعد

زدحام المروري وتكاليف عقود صههيانة وتونههعة الارقر نظرا النخفا  عدد المركهاس انخفا  اال  .4

ر وبههالتهالي تقليهل انههههههتهالك الارق وانخفها  المي انيهة الالزمههة «العمهل عن بعهد»بعهد تاهي  نظههام 

 .لصيانتها وتونعتها

 :األثار اإليجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد في تطوير العمل الحكومي .ب
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 ي تقييم  داء الموففين على إنتاجية « العمهل عن بعد»جيهة الموففينر نظرا لتركي  نظهام زيهاد  إنتها  .5

 .الموفف بشكل كهير جدا بدال من تركي ن على محانهة الموفف على حوورن اليومي لمقر العمل

نههههههرعة إنجاز األعمال الحكومية وتقليل الوقت المسههههههتارق  ي إنجاز المعامالس نظرا العتماد نظام  .0

 .بشكل كهير جدا على تكنولوجيا المعلوماس والترانل اإللكتروني« العمل عن بعد»

االنخفها  الكهير إلجمهالي إجهازاس الموففين ةوخهاصههههههة اإلجهازاس المريههههههيهة  نظرا لعهدم حاجة  .3

 .الموفف لالف إجاز  للتايف عن مقر العمل

عملر لحوور اليومي إلى مقر الارتفاا الروح المعنوية والنفسية لهعف الموففين بير القادرين على ا .9

 .وذلك بسهف فرو هم الصحية  و االجتماعية  و األنرية

الحماية الصهحية للموففينر وذلك بتحقي  التهاعد االجتماعي عند انتشار « العمل عن بعد»يو ر نظام  .1

 األوبئة واألمرا ر كما نشهدن حاليا بانتشار جائحة  يروس كورونا.

  ن نجاح العمل عن بعد يتالف توا ر عد  عوامل لعل  ومها: قد تهين من الدرانة كذلك 

  انههههتخدام  نظمة إلكترونية وذكية لمتابعة وتوبي   داء المهام خالل  تر  العمل عن بعد ة ومية التحول

 الرقمي .

  العامة جميا الخدماسالرقمي  ي تقديم التحول. 

  تر  العمل عن بعد.تو ير األنظمة التقنية المتعلقة باألمن السيهراني خالل  

 .إتاحة خياراس العمل المرنة وعكسها يمن  نظمة الموارد الهشرية 

  تاوير منظومههة العمههل عن بعههد بمهها ال يخههل بمهههادا تحقي  التوازن بين العمههل والحيهها  الخههاصهههههههة

 واالجتماعية للموففين.

 .إعاد  تاويل الموففين للقيام بالوفائف التي تتالف العمل عن بعد 

  ا.إتاحة  رصة العمل عن بعد بشكل تدريجي للموففين  المقرر تقاعدوم قريها

  إيجاد آلياس لمتابعة األعمال يهمن الوفائف النوعية ةالوفائف اإلشهرا يةر وفائف إعداد السهياناسر

 الوفائف ذاس الاهيعة الهح ية .

 Al Poweredمكن" و خيرار  قهد عريههههههت الهدرانههههههة للنظهام الرقمي الذكي لقياس اإلنتاجية نظام "م

productivity Measurement Solution  والماه   ي دولهههة اإلمهههاراس العربيهههة المتحهههد  لقيهههاس  داء

نظام رقمي ذكي مدعم بتقنياس الذكاء االصههههههاناعي حيث يقيس إنتاجية الجهاس و   العهاملين عن بعهدر ووو 

دقة الهياناسر كما يو ر تقارير خوارزميهاس ويههدف إلى تسهههههههيهل واختصههههههار وقهت متهابعة إنتاجية الجهاس و

 اإلنتاجية على مستوى الجهةر وعلى مستوى اإلدار  المعنيةر وعلى مستوى الموفف.

 

 و ي يوء ما نه ر نعر  التوصياس التالية:

 

 التوصيات:

 وميهة إعهاد  النظر  ي قوانين الخهدمهة المهدنيهة والوفيفهة العموميهة لويهههههها تكييف جهديد للعالقة بين  .5

لوفائف اتهني  كر  التونهههههها  ي والموفف العهام واإلدار ر يجما بين النظريتين العقدية والتنظيميةر 

ا  التعاقدية التي تسههههعى إليها كا ة األجه   والمؤنههههسههههاس الحكومية ملية ت التجربة العر والذي  بهتحاليا

جانف  ر إلى ي تحقي  نتائج   وهههههل وترشهههههيداا  كهر  ي االنفاق الحكومي على الوفيفة العامة انجاحه

 انتمرار نظام االلتحاق بالوفائف عن طري  التعيين.

 رلتنظيم نههههيانههههة العمل عن بعد الخدمة المدنية بالدول العربية و نظمة قوانينإ راد نصههههوص ب ومية  .0

ر وتحديد الوفائف والخدماس التي يمكن تقديمها عن بُعد وتلك التي هاالوههوابط الالزمة لتاهيقد يتحدو
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ائه حسهههن نهههير العمل و در ومتالهاس تاهي  وذا النظامر بما يوهههمن يتعين تقديمها بالحوهههور الفعلي

 بالكفاء  والفاعلية المالوبة.

لقياس إنتاجية  داء العاملين و   نظام العمل عن بعدر  ةانههههترشههههادي  دلةويهههها قيام  جه   الخدمة المدنية ب .3

توههمن وجود آلياس وايههحة تعتمد على انههتخدام األنظمة الذكية والرقمية باإليهها ة إلى وجود مؤشههراس ت

 داراس الموارد الهشرية وتقديم تقارير دورية عن اإلنتاجية و اعلية العمل عن بعد.إ داء تمكن 

يا المعلوماس واالتصهههههاالس باتخاذ اإلجراءاس الالزمة لتاوير الهنية التحتية قيام وزاراس وويئاس تكنولوج .9

والتكنولوجيههة وتقههديم الههدعم الفني والتقني للجهههاس للحكوميههة بمهها يمكنههها من اإلنههههههراا  ي تاوير نظمههها 

 .اإلدارية ألداء  عمالها عن بعد

 Al Powered productivityاالنهههههتفاد  من النظام الرقمي الذكي لقياس اإلنتاجية نظام "ممكن"  .1

Measurement Solution  والماه   ي دولهة اإلمهاراس العربيهة المتحهد  لقيهاس  داء العاملين عن

 بعدر وتاهيقه  ي المؤنساس واألجه   الحكومية العربية.
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