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األهداف

:على المدى القصير( 1
ترام العمل بالنسبة لعديد الهياكل العمومية والمساعدة على احيةإستمرارتأمين -

،البروتوكوالت الصحية

.التجربة على نطاق محدود بغاية الدراسة والتحليل قبل التعميم-

:(تطبيق على نطاق واسع)على المدى المتوسط والبعيد( 2
مواكبة تطور نمط العيش ومتطلبات الحياة المعاصرة وتحدياتها( أ)

فيهاالرفع من قدرة الهياكل العمومية على ترشيد الموارد والتصرف األمثل(  ب)

تحسين األداء وجودة الخدمات( ج)

استقطاب وتحفيز ذوي الكفاءات والمهارات العالية ( د)

قل حيث الحد من االزدحام المروري ومن الضغط على وسائل الن: أهداف بيئية( ه)



المنهجية المعتمدة

رئيسمرسوممن6الفصلبمقتضىبعدعنالعملآليةإقرارتم•
المتعلق2020أفريل17فيالمؤرخ2020لسنة7عددالحكومة

لمؤسساتاوبسيرالعموميينباألعوانتتعلقاستثنائيةأحكامبضبط
نممؤخراعليهالمصادقةتمت)اإلداريةوالمصالحالعموميةوالمنشآت

.(2021فيفري16بتاريخالشعبنوابمجلسقبل

عنلعملاآليةتنظيمحولحكوميأمرإعدادفيالشروعلذلكتبعاتموقد•
:2020سنةخاللالمواليالتمشياتباعبموجبهتموالذيبعد



المنهجية المعتمدة

الدوليةالتجاربمنعدددراسة1.
علىواإلقليميالمستوىعلىالمرجعية

وأمريكااألوروبياالتحادمستوى
آسيا،وشرقالشمالية

والمقاالتالتقاريرمنعددتحليل2.
المختارة،العلمية

الخاص،القطاعتجربةدراسة3.

راإلطاضمنمعوقاتوجودفيالتحري4.
العمل،بهالجاريالقانوني

همناقشتتمتحكوميأمرمشروعإعداد5.
الداخلية،األطرافمع

االستشاريةوالهيئاتالوزاراتإلى
الرأي،إبداءقصد

اإلدارية،المحكمةرأيطلب7.

لحوالخطعلىعموميةاستشارةإطالق8.
لالعمواعتماداإلداريالتوقيتمراجعة

بعد،عن

يفاإلداريالعملتنظمنصوصعتمادا9.
روناكولجائحةاالستثنائيالظرفإطار

ية،استثنائأوامر)بعدعنالعملشملت
،(مناشير

مستوىعلىنموذجيةتجربةإطالق10.
ذكرةمبمقتضىالعموميةالوظيفةوزارة



لمحة عن محتوى مشروع األمر 
الحكومي

:  1محور  

منجملةتعريف•
المفاهيم

الخصوصية،

مجالتحديد•
وصيغالتطبيق
بعد،عنالعمل

ةالوضعيتوضيح•
للعوناالدارية
.بعدعنالعامل

:2محور  

الوضعيات•
والشروط
والضوابط

عنالعملإجراءات•
(أ)بصفةبعد

أوكلية)منتظمة
(ب)–(جزئية

عنالعملإجراءات
ةظرفيبصفةبعد
استثنائيةأو

:3محور 

االلتزامات•
الخصوصية
كلعلىالمحمولة

والهيكلالعونمن
المعنيالعمومي

:  4محور 

مسألةتوضيح•
قاعدةمالءمة

األجراستحقاق“
”المنجزالعملبقدر

علىالتنصيص•
تمكنموثقةاليات
موتقييمتابعةمن
بعدعنالعملنظام
تطويرهوتكفل

.باستمرار



المشاركينمن%80معدل:المتدخلةاألطرافمستوىعلىكبيرتقبل•

عمومية،منظماتالعمومية،الهياكلرؤساءعموميون،موظفون)

عملللالتدريجيالتطبيقعلىموافقون(المواطنينعمومخاص،قطاع

بعد،عن

الموجةخاللظرفيةبصفةبعدعنالعملجربواالموظفينمن38%•

بعدعنعملهمالموظفينمن%15أدىحينفيكورونالجائحةاألولى

الجائحة،مناألولىالموجةطيلة

تجربةكانتأنهابعدعنالعملجربواالذيالموظفينمن%82اعتبر•

إيجابية،

النتائج المحققة واالستنتاجات



إليهمالموكولةالمهامأداءيمكنهمأنهيعتبرونالموظفينمن31%•

إليهمالموكولةالوظائفأنمنهم%33يرىحينفيبعدعنكليةبصفة

عملوالالحضوريالعملبينالتداول)بعدعنجزئيةبصفةأداؤهايمكن

،(بعدعن

عملاليأتيالعموميةبالوظيفةالعملنظاممراجعةفياألولويةحيثمن•

يتراوحبدوامالواحدةالحصةمطلب(1)بعدالثالثةالمرتبةفيبعدعن

مععملفريقي)بالتداولالعمل(2)وأسبوعياساعة35و30بين

،(والخروجالدخولأوقاتاختالف

ةالوطنيوالمنظماتالوزاراتمستوىعلىكبيروتقبلإيجابيةردود•

.الحكومياألمرلمشروعاالستشاريةوالهيئات

النتائج المحققة واالستنتاجات



دراسة أثر تعميم آلية العمل عن بعد،•

العمل عن بعد،في تطبيق الفئات المستهدفة وتحديد األولوية •

مسألة حوادث الشغل واألمراض المهنية بالنسبة للعامل عن بعد تطرح •
صية إشكاليات تتعلق بطبيعة هذه الحوادث وكيفية إثباتها بالنظر إلى خصو

فضاء العمل عن بعد،

ترشيد المنح واالمتيازات المرتبطة بالتنقل والعمل الحضوري،•

الهاتفي التجهيزات ووسائل العمل، الربط: التعهد بتوفير متطلبات العمل عن بعد•
وعبر االنترنيت،

حماية المعطيات الشخصية والمعطيات الحساسة وتطبيق قواعد السالمة •
المعلوماتية،

آليات مراقبة وتقييم األداء،•

.التوقيت اإلداري الذي يتعين اعتماده•

مسائل بصدد التعمق



شكرا 
على 

ممتابعتك


