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Abstract

The purpose of this research is to identify the legal system of teleworking. This has been done through an 
introduction, three studies, an analytical descriptive approach and a comparative legal approach. The first topic 
deals with the definition and importance of teleworking. The second topic talked about the adjustment of 
teleworking and its pillars. The third study talked about the provisions teleworking and the research stated the 
relationship of teleworking with digital technology. The research has also shown the advantages and disadvantages 
of working remotely for the worker .in addition, the research stated the dismissal of teleworking and the provisions 
of this chapter. The research has shown the social influences to work remotely. The Search had reached a set of 
conclusions and the most important findings of the research that the employment contract "remote " is 
substantially connected to modern technologies and communication means it secures which  provided an 
opportunity for workers to carry out their obligations from a location outside of the usual work place. One of the  
results is that The provisions of the traditional contract of employment are applicable - regarding the rights of the 
worker and the employer - apply to the contract of work "remotely", with the specificity of protection to be 
provided to the worker against the health and  physical risks and how to provide such protection.", we have found 
that the application of Flexible rules and means of protection, in line with the nature of the work contract 
"remotely", can provide real protection for ”remote” workers .Both researchers suggested some  recommendations 
related to this type of contract
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 الملخص 

هدف هذا البحث إلى التعرف على النظام القانوني للعمل عن بعد، وقد تم ذلك من خالل مقدمة وثالثة مباحث، ومن خالل المنهج الوصفي 
لعمل عن ا عن بعد وأهميته، فيما تحدث المبحث الثاني عن تكييف العمل تعريف التحليلي، والمنهج القانوني المقارن، حيث تحدث المبحث األول عن

عن بعد،  وقد بيَّن البحث عالقة العمل عن بعد مع التكنولوجيا الرقمية، كما بيَّن البحث  العمل عقد بعد وأركانه، أما المبحث الثالث فقد تحدث عن أحكام
ى أن البحث بيَّن حاالت الفصل عن العمل عن بعد وأحكام هذا الفصل، كما بين البحث التاثيرات مزايا ومساوئ العمل عن بعد للعامل، إضافة إل

 من وفرته اوم الحديثة بالتقنيات -جوهري بشكل -يرتبط" بعد عن" العمل عقد االجتماعية للعمل عن بعد، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها إن
 العمل عقد أحكام المعتاد، ومن النتائج أيضاً أنه تنطبق العمل مقر  خارج يقع مكان من العقدية التزاماته ينفذ نأ للعامل الفرصة أتاحت اتصال وسائل

 مخاطر من املللع توفيرها الواجب بالحماية تتعلق خصوصية وجود مع ،"بعد عن"العمل عقد على -العمل وصاحب العامل بحقوق يتعلق فيما- التقليدية
 المرن طبيقالت أن إلى كما توصلنا ،"العمل محل" على الرسمية الجهات من الرقابة توفير إمكانية ومدى الحماية، هذه توفير وكيفية وصحياً  جسدياً  العمل
لتوصيات ا.وأوصت الباحثتان ببعض "بعد عن" للعاملين جدية حماية يوفر أن يمكن ،"بعد عن" العمل عقد طبيعة مع ينسجم وبما الحماية، ووسائل لقواعد

 المتعلقة بهذا النوع من العقود

:المقدمة
 أي  لفرد في اذي يعيشه للواقع ال   اانعكاس  ة األنظمة القانوني   عد  ت      

شباع ةأفراده المستجد   احتياجاتوتأتي لتنظيم  ،مجتمع حقبة  في كل   ها،وا 
ا لمرحلة الئم  م قليدي  لعقد العمل الت   لقانوني  نظيم ات  المن الحقب. ولقد كان 

 تلك المرحلة احتياجاتمع  -ما انوع  - امنسجم  ة، و ورة الصناعي  الث  
 رقابة، ويخضع لبمكان العمل وزمانه امرتبط  كان العامل  إذ ؛هاومتطلبات

في توفير  لضمانات تتمث  ب عيتمت   وتوجيهه المباشر، وكان صاحب العمل
 معه لعند تعام ،من مخاطر العملة جدي  وقاية ات آلي  من، و آمكان عمل 

 ته. ولكونالعامل وصح  جسم خشى من مخاطرها على ي  تي ال   تالاآل
ير نصوص تفس -اقانون  –ن ي  ع  ت  فقد  ؛دق  رف األضعف في الع  الط   العامل

نيع، صة عصر الت  ت البشري  تخط   أن عدولكن ب. هتلحمصقد العمل لع  
تالءم لعمل تة لعقد انظيمات التقليدي  ة، لم تعد الت  عصر المعلوماتي   لتودخ

في ا عميق   اة أحدث تغيير  فعصر المعلوماتي   ؛مع معطيات هذا العصر
لعمل اعقد تنفيذ  أصبححيث  .عقد العملفي مان والمكان مفهومي الز  

وهو في  عملهن ينجز للعامل أفيمكن ة، قليدي  الت  صيغة المكان يتجاوز 
 ،لعملاصاحب المباشر ل اإلشراف عن ابعيد   ،و في واسطة النقلأ ،منزله

كما  .ىخر أ ةقار  ة من القارات والعامل في في قار  ذي يمكن أن يكون ال  
وت الص  في وسهولتها  ،صاالتاالت  أجهزة  ر الحاصل فيطو  الت   أن  

األمر  ؛قليدي  قد العمل الت  من المعروف في ع  مفهوم الز  ر ، غي  ورةوالص  
 تاهذه المستجد   وصف وقفة إلعادةإلى  ب عليه الحاجةترت   ذيال  

ة ات قانوني  عن معالج لبحثوا وتحديدها، ، وتسليط الضوء عليهاوتكييفها
، بلدانمختلف الفي  انتشر "عن بعد" فنظام العمل تتالءم مع طبيعتها.

لعمل من ا أشهرها ولكن ،وكثرت عليه أطلقتتي سميات ال  ت الت  ختلفوا
 ,Tele Commuting) أو ما يعرف ب نترنتاإلالمنزل أو العمل عبر 

E-commuting  )  وناجزهسريعة المقترحة تكون المعالجات  نأا أوجب مم ،
ين قد تعجز ذالفئات من العاملين، ال  ة، لهذه لملء الفراغ، وتوفير حماية قانوني  

ضمان و  في قوانين العمل عن توفير الحماية الكافية لهم افذةالن  صوص الن  
 حقوقهم. 

ة اتي  ثورة المعلومل نتيجة   ،موضوع العمل عن بعد ظهر البحث:مشكلة 
، ليدي  قرة في عقد العمل الت  لم تعد معه األحكام المقر   حيث وعصر العولمة،

جدتها مختلفة أو  اوضعت لتعالج أوضاع  هذه األحكام  ألن   ؛طبيقت  للمالئمة 
 وني  ظام القانالن   "عن بعد"العمل  مفاهيم تجاوز تحيث ، ورة الصناعيةالث  
 ال المحوري  ؤ فقد أمكن صياغة الس  ومن هنا بقضايا ومسائل جديدة،  قليدي  الت  

 الي:حو الت  على الن   لمشكلة البحث
 للعمل عن بعد في القانون المقارن؟ القانوني   كييفالت   ما هو

 المشكلة:عناصر 
 الية:ة الت  األسئلة الفرعي   ؤال المحوري  وينبثق عن هذا الس   
 ؟"عن بعد"عقد العمل  األردني   عشر  نظ م الم  هل  .1
قد حماية مصالح العامل في علة، قليدي  قوانين العمل الت   هل تكفي .2

 ؟"عن بعد"عمل ال
، ردني  في القانون األ "عن بعد"لعقد العمل  القانوني   كييفالت   ما هو .3
 ؟المقارنوالقانون 
ان يعد   نيذل  وجيه، القابة والت  عن عنصري الر   االستعاضةهل يمكن  .4

عبر قابة ر  العلى  باالعتماد، قليدي  تكييف عقد العمل الت  ل "المعيار المعتمد"
 "عن بعد"ة العامل وكيف يمكن حماية خصوصي    ؟الحديثة صالاالت   تقنيات

 ؛ ال"عن بعد"العامل نشاط مراقبة  عند ،المراقبةكاميرات  استخدامفي حالة 
 ؟ذ العمل في المنزلسيما عندما ينف  
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رغب في ذي يال   ،كيف يمكن حماية مصالح رب العمل .5
 ؟ناعاتهفي تنفيذ مشاريعه وص رةقنية المتطو  هذه الت   من مزايا االستفادة
زة لعقد مي  بيعة المتتي تفرضها الط  ال   وااللتزاماتهي الحقوق  ما .6
قب تشريع مرت نها أي  تي من المفترض أن يتضم  ، ال  "عن بعد"العمل 

 ؟"عن بعد"م عقد العمل يمكن أن ينظ  
لى إاجة حة البحث من مقولة: هناك تنطلق فرضي   ة البحث:فرضي  
 ."عن بعد"العمل  يتناسب مع طبيعة نظام قانوني  

 ةلي  ة عمحلول قانوني   إيجاد إلىيهدف هذا البحث  :البحثأهداف 
 ه،ييفوتك "عن بعد"عقد العمل يز تميل ؛وضع معيار مناسبتساهم في 

يجاد  أربابو ث بين العمال دتح تيعات ال  از نمال لحل   ةساليب عملي  أ وا 
 ،هماوالتزامات رفين، وتحديد حقوق الط  "عن بعد"العمل في عقود العمل 

اطر من مخووقايته  ،اا وصحي  وتوفير ضمانات لحماية العامل جسدي  
، "عدعن ب"تتناسب مع طبيعة عقد العمل حماية  اتآلي  بتحديد  ؛العمل

 "،عن بعد"ة لعقد العمل بيعة القانوني  وذلك من خالل تحديد الط  
 قد.اجمة عن هذا الع  وااللتزامات والحقوق الن  

قود ط الضوء على عيتسلة البحث بى أهمي  تتجل   البحث:ة أهمي  
اول هذا تن، حيث يتنظيم تشريعي   إلىتحتاج  ألن ها ؛"عن بعد"العمل 
 الرغم منعلى إذ  .ةظر القانوني  من وجهة الن   "عن بعد"العمل البحث 
زالت  اموله حة راسات القانوني  الد   ن  أ إال  من العقود،  وعهذا الن   انتشار
 إن لم تكن نادرة. قليلة

 .قارنالم   حليلي  الت   وصفي  لالمنهج ا هو :البحث منهج
، ينث  مبح  في  "عن بعد"وضوع العمل تناول البحث م ة البحث:خط  

، ته، وأهمي  "عن بعد"مفهوم العمل عن بعد، وعقد العمل األول  عرض
 قدعو ، "بعدعن "العمل  تعريف إلى لق األو  تطر  وذلك في مطلبين، 

 ."دعن بع"العمل ة اني أهمي  الث  بحث و . صوره بيانو  "عن بعد"العمل 
ك في وذل، وأحكامه ،"عن بعد"تكييف عقد العمل  انيالث   وعالج المبحث
عقد ل انوني  كييف القل لبحث الت  صص المطلب األو  خ :ثالثة مطالب

. "عن بعد"راضي في عقد العمل ركن الت  اني لبيان والث   ،"عن بعد" العمل
رض ع الخاتمة فيو  ،"عن بعد"أحكام عقد العمل الث الث  المطلب عرض و 
 وصيات.والت  تائج الن   هم  أل

 لالمبحث األو  
 تهمفهوم العمل عن بعد، وعقد العمل عن بعد، وأهمي  

ض تمخ   ة، ومافرازات ثورة المعلوماتي  إأحد  "ن بعد"عالعمل  عد  ي       
رهاصات العولمة من معطيات عن كوني يتجاوز الحدود  ابع، ذات طوا 

 ،ةوالخدمي   ،ةجاري  والت   ،ةناعي  ات الص  قطاعال تر تطو   فقد ة.الوطني  
لى وسائل ع أكبربشكل  هاعتماد، بااا ملحوظ  ر  تطو   ةعليمي  والت   ،ةبي  والط  
مل ، ويناء  على ذلك سيتم تعريف العةالحديثصاالت واالت  كنولوجيا الت  

ف عر  ت  ال ل، ومن ثم  في المطلب األو   "بعدعن "، وتعريف عقد العمل "عن بعد"
  اني.في المطلب الث   "عن بعد"ة العمل أهمي   إلى

 لالمطلب األو  
 صورهتعريف العمل عن بعد، وعقد العمل عن بعد و 

د ، ومن ثم تعريف عق"عن بعد"العمل تعريف في هذا المطلب  سيتم  
في  ك"، وذلبعد عن"البيع صور عقد  إلىعرف الت   ، ومن ثم  "عن بعد"العمل 

 :اليةالث الت  الفقرات الث  
 :"عن بعد"أواًل: تعريف العمل 

الوارد في قانون تحسين العمل "عن بعد"  "عن بعد"ف العمل وي عر  
 تنص  ذي ال  و (، 2212ل عام )ادر في ديسمبر كانون األو  الص   األمريكي  

 ترتيبإلى يشير : "مصطلح "العمل عن بعد" منه على أن   (6521ة )الماد  
 ،منصبهة بف بأداء واجباته ومسؤولياته الخاص  عمل مرن يقوم خالله الموظ  

والمهام الموكلة إليه من موقع عمل، موافق عليه، يختلف عن موقع العمل 
يعني  ذيالعمل ال   :هبأن   "عن بعد"العمل  ويعرف الفقه الفرنسي  . 1المعتاد"

 ،أداء العمل نه منتي تمك  ة ال  والمعلوماتي  صاالت استخدام العامل لتقنيات االت  "
بما يعطي المرونة لمفهومي وقت العمل  ،ا أو تابع  سواء أكان مستقال  

العمل  ،3( Y. Baruch and Ian Smithف كل من )كما يعر  ، 2ومكانه"
ي ذ العمل بشكل كامل، أو فنف  ي  ألداء العمل، حيث  أسلوب  ه: ""عن بعد" بأن  

 ذيعن موقع صاحب العمل، وال   اموقع مفصول مادي  ء كبير منه، من جز 
 ،دارةاإلما يكون منزل العامل، مع استخدام تكنولوجيا المعلومات في  اغالب  
ادرة عن الئحة العمل "عن بعد"، الص   وتنص  . "واصلوالت   ،نفيذوالت   ،شغيلوالت  

 -عام   نحو  ب- "عن بعد"( على أن العمل ة، في الفقرة )أوال  عودي  وزارة العمل الس  
 من مكان بعيد عن ،روطالش   ييه عامل مستوفيؤد   ،د الوصفهو عمل محد  

مكن أن ة، وهذا المكان م، ألداء الواجبات الوظيفي  مكان العمل االعتيادي  
  "عن بعد"العمل  وترى الباحثتان أن   4للعمل عن بعد" ايكون منزال  أو مركز  

 صاحب العمل في موقع جغرافي  فيه ذي يتواجد وع من العمل ال  هو ذلك الن  
 ،واصلمعتمدين في الت   ،آخر ذه )العامل( في موقع جغرافي  بينما منف   ،نمعي  

نولوجيا كعلى وسائل الت   ،رفينوحقوق الط   ،نجازواإل ،عليماتوتنفيذ الت  
 الحديثة.

 : تعريف عقد العمل عن بعد:اثانيً 
 ةعقد العمل "عن بعد" من العقود المستجد   غم من أن  على الر  

. ومن هذا العقددة ل؛ فقد وضعت تعريفات متعد  المصاحبة للعصر الرقمي  
 ،(2222 يوليو 16) في خالمؤر   فاق اإلطار األوربي  عريفات، تعريف ات  هذه الت  

تنظيم أو ل أسلوبه: "انية( عقد العمل "عن بعد" بأن  ة )الث  في الماد   فعر  ذي ال  
تنفيذ العمل أو كليهما، وذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، حيث 

ة قام حادي  وفي روسيا االت  .  5العمل المعتاد" ذ العمل خارج إطار محل  ينف  
، بإدخال فصل جديد 6 ( بتعديل قانون العمل2213نيسان  8ع في )المشر  

 ،( منه312.1ة )عقد العمل في الماد   ع رِّف  ينظم العمل "عن بعد"، وبموجبه 
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دة خارج موقع العمل وفروعه، سواء بشكل ه: "تنفيذ مهام محد  بأن  
يمكن وضع تعريف و مباشر أو غير مباشر، تحت إدارة رب العمل". 

ذي ال  و وصاحب عمل،  ما برم بين عاملذي ي  ه: "العقد ال  لهذا العقد بأن  
عن  االعمل المعتاد، وبعيد   يكون فيه تنفيذ العامل لعمله خارج مقر  

لك عن طريق استخدام وسائل اإلشراف المباشر لصاحب العمل، وذ
مل "عن بعد" موقع الع ن أن  عاريف يتبي  كنولوجيا الحديثة". ومن هذه الت  الت  

ن يارة، أو غير ذلك مقد يكون هو المنزل، أو المقهى، أو الفندق، أو الس  
 فاق عليها بين العامل وصاحب العمل.ت  اال تي يتم  المواقع ال  

 : صور عقد العمل عن بعد:ثالثًا
ذا انتقلنا لبيان صور   اهذا العقد، من أجل وصفه، استناد  وا 

ف أل  ن لهذا العقد. أحدهما يتاهناك نمط ة له، فنجد أن  طبيقات الحالي  للت  
، اجد   تدن  م   تي تقوم بأعمال بسيطة وبأجر  شة، وال  من بعض الفئات المهم  

)العالم  دول الجنوبك ،ال تي تتقاضى أجور ا زهيدةلعمالة اب وذلك م ختص  
طريق  ، عنالكبرى ةركات الرأسمالي  تي تعمل لصالح الش  ال   ،الث(الث  

من  فة الحديثة. وثانيهما يتأل  قابة بالوسائل التكنولوجي  اإلدارة والر  
يا ذين يستخدمون تكنولوجين ال  وبقية المهني   الم ديرينبرمجين و الم  

ائعة الش   ورالص  مطين المعلومات للعمل "عن بعد". وتندرج تحت هذين الن  
 اآلتية:

زل العمل في المنا ياق فإن  وفي هذا الس   :العمل "عن بعد" من المنازل.1 
إلى  ،نو ي  ن التنفيذو المدير  ي مجاالت واسعة من الخيارات، منها:يغط  

ذي يطلق ال   ،العمل بدوام كامل منو  ،ةإلى األعمال المكتبي   ،ينالمهني  
بدوام جزئي  غ الكامل، إلى العمل فر  عليه الت  

، ومن العمل في المنزل، 7
، إلى العمل من فترة إلى أخرى في المنزل واأليام اوام تقريب  وقت الد   كل  

 . قليدي  األخرى في موقع العمل الت  
عادة ما تكون قريبة من منزل العامل: وهي  زة:العمل من مواقع مجه  .2

، تنشئها همعلى اختالف نو المستخدم، يتشارك فيها الكتروني  إة عد  مرافق م  
 عرفا ي  عم   ين. فضال  أو رجال أعمال مستقل   ،ركاتش  ال من مجموعة

ة عادة  ما تنشأ في األماكن لكتروني  إصاالت، وهي مراكز بأكواخ االت  
 ائية. ة والن  يفي  الر  
صال "عن مراكز االت   :: مثلمكان بديل لمكان العمل العمل في أي  .3

صال حديثة، وليس بالضرورة أن بأجهزة ات  زة جه  بعد"، وهي مكاتب م  
 تكون قريبة من منزل العامل.

امل الع :: مثلر مع الوقتتي تتغي  العمل في العديد من األماكن ال  . 4
أو  ،دقفنمن الأو  ،ارةسي  الذي ينجز عمله من ل؛ وال  أو المتجو  الم تنق ل 

 من مكتب العميل.
 ةولي  تفصل الحدود الد   وذلك عندما العمل "عن بعد" عبر الحدود:. 5

. ففي هذا اإلطار، استعانت 8 صاحب العملو بين العامل "عن بعد" 
 دةتعد  م تي تصن ف كشركات  ركات، وعلى وجه الخصوص تلك ال  الش  

 نشاءإات وعابرة للحدود، بتكنولوجيا العمل "عن بعد"، من أجل الجنسي  

 من خالله، تبادل طلبات عبر شبكة اإلنترنت، يتم   سوق عمل افتراضي  
 .هوعروض العمل
العمل "عن  ائعة لعقدابقة، والصور الش  عريفات الس  ا من الت  ضح أيض  ويت       
و : إن أداء العمل فيه يتم أحدهماين، أز بعنصرين أساسي  ه يتمي  ن  أ ،بعد"

؛ مركزي  أو ال نظيمي  أو وكيله الت   ،المعتاد لصاحب العمل يجري، خارج المقر  
 أو كامل عن الموقع اإلداري   جزئي   بشكل موقع أداء العمل مستقل   ن  أ بمعنى

 ،شأنهواصل بوالت   ،وع من العملإنجاز هذا الن   : يتم  الث انيلصاحب العمل. و 
 :اتصاالت والمعلومات )تكنولوجيا( االت  قابة فيه، باستخدام تقني  والر  
ة لكي  صاالت الس  االت  و  المحمولة، ةاألجهزة الذكي  و الحاسوب اآللي، ك

تنظيم  على ضرورة وسي  د القانون الر  . وعلى سبيل المثال يؤك  ةوالالسلكي  
استخدام تكنولوجيا  عن طريق ،صال بين العامل وصاحب العملاالت  
في تنفيذ  ،ة(ة والالسلكي  لكي  صاالت الس  )شبكات االت   :صاالت "عن بعد"االت  

ل، ل مع صاحب العمفاعلضمان الت   ؛العمل بما في ذلك شبكات "اإلنترنت"
 (1. 312)ة الماد  بموجب  ، وذلكللعمل "عن بعد" اا أساسي  وعد  ذلك شرط  

ساس ق له، يقوم على أي  عقد العمل "عن بعد" بالمفهوم الض   .  ويلحظ أن  منه
عمل، واصل بين العامل وصاحب الات المعلومات الحديثة في الت  استخدام تقني  

ة، بظهور العامل العمل، أفرزته ثورة المعلوماتي  وهذا األسلوب من 
العمل  عن مكان اة إنجاز عمله بعيد  للعامل فرص وال تي أتاحت، لكتروني  اإل

أو الهاتف  ،ات الحديثة، وباألخص الحاسوبقني  المعتاد، باستخدام وسائل الت  
الت اوع من العمل له مجهذا الن   إن   ويمكن القولنترنت. صل باإلالمت   كي  الذ  
الحاسوب، أو طابع إداري أو ب م ت صل أغلبها ذات طابع تقني   ،خرى عديدةأ

 دوي  أو الي تي تقتضي المجهود الجسماني  ا األعمال ال  سكرتاري محض. أم  
البحت، فال يمكن اإلفادة من تقنية "العمل عن بعد" في مثل هذه  قليدي  الت  

قل نب ، وذلكةالرأسمالي  ركات المجاالت، إال بصورة محدودة، وضمن عمل الش  
ركز ، مع بقاء مقليلة الك لفةعن العمالة  امصانعها إلى دول الجنوب، بحث  

ال الحديثة. صقابة عبر أجهزة االت  ، وتوجيه الر  ركة في الموطن األم  اإلدارة للش  
ركات على وضع نظام مراقبة مباشر في تلك المصانع، ا إذا عمدت تلك الش  أم  

ة أروق ين، يتواجدون فيوكالء محلي   وأ ،أجانب ينمدير سواء باستخدام 
ورة تخرج من نطاق عقد "العمل عن هذه الص   ن  إالمصانع أو موقع العمل؛ ف

ة دد  ركات متعورتين، في عمل الش  الص   تامكن أن يالحظ وجود كلبعد". وي
تي تقيمها في بلدان الجنوب، ومن أبرز األمثلة ات في المصانع ال  الجنسي  

لمصانع المقامة في بنغالدش وكمبوديا. كما يمكن أن نلحظ في على ذلك ا
زيج من الخيارات، وبم ا واسع  ي مجاال  العمل في المنازل يغط   ياق، أن  هذا الس  

ة، ومن ي  إلى األعمال المكتب ،ينإلى المهني   ،يننفيذي  ع، من المديرين الت  متنو  
إلى العمل بدوام جزئي   ،العمل بدوام كلي  

 االت كاء بتقنين يتزامن ذلكوقد . 9
ف الختا فضال  عنأخرى،  صاالت في بالد  واالت   الحاسوبي ة تمجاالال على

 ومن مهنة إلى أخرى. ،من دولة إلى أخرى العملعقود 
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 انيالمطلب الث  
 ة "العمل عن بعد"أهمي  

من في الز   Teleworkingنما مفهوم العمل عن بعد     
ات ة في الواليمة خاص  ول المتقد  في معظم الد   ،المعاصر بشكل كبير

مارسون ين الذين ي  فين األمريكي  ة، فقد وصل عدد الموظ  حدة األميركي  المت  
 تف، وقد ساعد( مليون موظ  45) إلى 2226العمل عن بعد في عام 

كات من توزيع ر نت الش  تي مك  ة ال  قمي  ة الر  كنولوجي  رات الت  طو  ذلك الت   في
ة في كزي  مر راكز مختلفة، وقد أسهمت هذه الالبين موظفيها في م أعمالها
كاليف لت  ا وتنظيمه، وفي تخفيض   ،وموقعه ،أفضل لمكان العمل تبسيط  
لي في تعديل افين، وبالت  للموظ   ز مكاني  في توفير حي  و  ،ركةة للش  الكلي  

ة، صي  خلش  ة، واة احتياجاته المنزلي  لتلبي   ؛للموظف مني  جدول األعمال الز  
 ة في إنجاز المهام، وكذلكمن المرون اا يعني مزيد  ة؛ مم  ري  ومطالبه الس  

 اف إلى كل  ارات، ي ضي  لحوادث الس   االت، وتخفيض  نق  ألوقات الت   اتوفير  
ة قني  ذوي المهارات الت   األشخاصبات مع متطل   "العمل عن بعد"ذلك توافق 

 .12على الكمبيوتر ارتكز  ذين يكون عملهم م  ال   ،العالية
ة "العمل عن بعد"، من خالل عرض مزاياه، ضح أهمي  وتت        

قابلها، بطبيعة الحال، عيوب ال يمكن تجاهلها، ولكن هذه العيوب تتي وال  
ة لهذا العقد، ومن خالل الموازنة بين المزايا ة العملي  ل من األهمي  ال تقل  

ي ق إليه فطر  الت   ما تم  ظام، وهذا ة هذا الن  ضح أهمي  والعيوب، ستت  
 المقصدين اآلتيين:
 ل: مزايا "العمل عن بعد":المقصد األو  

قليل الت  "و ،م مزايا هذا العقد "المرونة"من أه فق عليه أن  من المت   
مة ه منظ  لتقرير أصدرت اووفق   لوث".الت الت  تخفيض معد  و" ،فقات"من الن  

عه يقع وض دون بأن  بعد، يؤك  دين للعمل عن المؤي   ة، فإن  ولي  العمل الد  
 )العامل :ي عقد العملطرف   ن  أتي تعني ال   في خانة صيغة "رابح رابح"،

 راساتوقد أشارت الد   يكسبون من مزايا هذا العقد. ،وصاحب العمل(
ق تحق  تي تإلى العديد من المزايا ال   -على األخص في أميركا-والبحوث 

 باآلتي: وال تي يمكن إجمالهاعند استخدام أسلوب العمل "عن بعد"، 
تمع: للبيئة والمج“ قها "نظام العمل عن بعدتي يحق  الفوائد ال   -1

 تلوث الهواء :لوث، مثلوذلك من خالل تخفيض مستويات الت  
ن عن االزدحام، حيث أصبحت مشكلة تلوث ي  اجم  وضاء الن  والض  

ة، ام  ة العح  ر على الص  كونها تؤث   ؛ةلح  الهواء في المدن مسألة م  
هم س"العمل عن بعد" لي   فيأتي نظام ؛ةوتحتاج إلى معالجات جذري  

جة ة لمعالاألكثر جذري   الحل   هذه المشكلة، إذ تبين أن   في حل  
تخدام أسلوب إدارة من خالل اس ،قيتحق   أنث الهواء، يمكن تلو  

ة  -"، وذلك بتوزيع العاملين العمل بصورة "ال مركزية ن ال م  م خاص 
على أماكن بعيدة  -في مكان العمل ودهم الجسدي  حتاج إلى وجي  

ماكن ا من أة، وقريب  قليدي  ركات أو أماكن العمل الت  ات الش  عن مقر  

م حك  وضعت إدارة الت   ،/ أميركان العاملين. ففي جنوب كاليفورنياسك
ل د  تسعى بموجبه إلى تخفيض مع ،أمامها امركزي   افي جودة الهواء هدف  

 (. إذ أثبتت دراسة أجريت في كاليفورنيا أن  %22) نقل للعمل بنسبةالت  
ن في األسبوع فقط من أصل ي  قيام العاملين بأعمالهم عن بعد، يوم  

( كيلوغرام من 125لوث بمعدل )ة الت  ام عمل، خف ض كمي  خمسة أي  
 يتروجين( كيلوغرام من أكسيدات الن  7،7وحوالي ) ،ل أكسيد الكربونأو  

ة أجرتها جمعي   أخرىجدت دراسة حديثة . وو 11شخص نة لكل  في الس  
العمل من المنزل دون  أن   ،ة في أميركاات االستهالكي  لكتروني  اإل
 رمن شأنه أن يوف   ،ام في األسبوعخمسة أي   ،إلى مركز العملهاب الذ  

اقة لتشغيل اإلضاءة في مليون منزل في الواليات ما يكفي من الط  
عن  نظام "العملفإن ه ي مكن لريقة، ة عام كامل. وبهذه الط  حدة لمد  المت  

د ل أكسيبشكل كبير من انبعاثات غاز أو   ي إلى الحد  بعد" أن يؤد  
 .12 الكربون

ي مكان أو ف ،بالعمل في منزله االقتصاد في الوقود: فقيام العامل -2
 ؛ل للوصول إلى مكان العمل المعتادنق  دون حاجة إلى الت   ،هقريب من

ناقات خفيض المصروفات، وفي تخفيف االختة في تق نتائج إيجابي  يحق  
لمشاكل المرور، باإلضافة إلى  احال  جذري   حت ى إن ه  ي عد  ة؛ المروري  

 ركات وأصحاب األعمال، إذ إن  ة عن الش  فقات اإلداري  تقليل عبء الن  
أماكن  توفيرإلى تضطر  -ةقليدي  أنظمة العمل الت   في ظل  -الشركات 

 ،رباءوكه ،من ماء ،ةبالمستلزمات األساسي  عمل للعاملين مع تزويدها 
ن بقاء العامل في منزله  ذه ف من عبء هيخف  لغايات العمل؛ وأثاث، وا 

 قيادات الهيكل اإلداري  على فقات ن  هذه التقتصر  حيث ،فقاتالن  
عمل في أماكن ال اا جسماني   تحتاج جهد  ذين يمارسون أعماال  ال   ،والعمال
 . المعتادة

 أن   ،أميركا /أثبتت دراسة أجريت في كاليفورنياة: إذ ي  زيادة اإلنتاج -3
زادت عن أقرانهم العاملين في موقع العمل  "عن بعد"ال كفاءة العم  
/ فت دراسة أخرى في جامعة ستانفورد(، كما كش%5،12بنسبة )

عندما  ،(٪13صال بنسبة )ال مركز ات  عم   ةإنتاجي  أميركا، عن زيادة 
 المنازل. وكشفت دراسة أخرى في جامعة تكساسمح لهم بالعمل من س  

-5لين عن بعد من )عن ازدياد ساعات عمل العام ،/ أميركا)أوستن(
 .13بنظرائهم ا( ساعات قياس  7

 ية فحسب؛ بل يؤد  "العمل عن بعد" إلى زيادة اإلنتاجي   يال يؤد   -4
ن على شرفو الم   استنتجة ال، ففي دراسة ميداني  إلى زيادة كفاءة العم  

أفضل من أقرانهم العاملين في  "عن بعد"كفاءة العاملين  أن  راسة، الد  
 .14(% 12,5الموقع بنسبة )

ام اإلجازات على تخفيض أي   يساعد نظام "العمل عن بعد" -5
للفتيات  ةرضي  اإلجازات الم   انخفضت ،على سبيل المثالفة، رضي  الم  
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مقارنة باإلناث  ،نةام في الس  إلى خمسة أي   يعملن عن بعدالالتي 
 باستثناء إجازة الحمل. ، 15في مجموعة القياس

يساعد نظام "العمل عن بعد"على تحسين اقتصاد المناطق  -6
 اون  عقانة أبنائها، كما يساعد على الت  وزيادة ت   ،البعيدة عن العمران

م شعوب العالفرص عمل ألبناء  يساعد في توفيربين األمم، و 
 .ةكاف  

ت راساال: إذ أظهرت الد  ات العم  يرفع العمل"عن بعد" معنوي   -7
، احةيشعرون بالر   ال "عن بعد"العم   أن   ،/ أميركالجامعة بنسلفانيا

ل منها،  العنايةك وذلك لقيامهم بمهم ات أخرى ال يستطيعون الت نص 
ى كما أظهرت دراسة أخر  .أو طفل رضيع ،ن  شخص كبير في الس  ب

ال "عن بعد"، على المرونة في تحديد مكان العمل يساعد العم   أن  
  .15ةسري  اتهم األ  وازن بين عملهم ومسؤولي  تحقيق الت  

د التعاق ن  أ ذلكف العمل "عن بعد" من مشكلة البطالة: يخف   -8
مبالغ  ركاتر للش  يوف   ،مع العمال دون حاجة إلى توفير مكاتب لهم

خفيض ت أن  ركات؛ ذلك بها تقليص عدد العمال في الش  ة، تجن  مالي  
 ركات الكبيرة، من توفير فرص عملن الش  مك  ة، ي  فقات اإلداري  الن  

  .جديدة للعمال "عن بعد"
على توظيف  سات  المؤس  لعمل ل الفاعلة   خطط  التساعد  -9

باإلفادة  ماال سي   .16اع  ة عمل أكثر تنو  قو   تكوينو  ،أفضل المواهب
ة، دون الحاجة النتقال العمال من خدمات العمالة األجنبي   من

 .موطنهم األصلي  
لإلدارة، وهو نظام  امركزي  ا اليوفر "العمل عن بعد" نظام   -12

 ايود  ل قذي يمث  ال   ،رمي  اله   ظام المركزي  على الن   ي علويمكن أن 
ب ل المنشآت رواتذي يحم  ة على سالسة العمل وسرعته، وال  إداري  

م ل  على س  في أ ،فينق برواتب كبار الموظ  ة فيما يتعل  خاص  جسيمة 
 .الهرم اإلداري  

زامات ن لديهن التمم   ،ساءوع من العمل له فوائد للن  هذا الن   إن   -11
في  ةمالزمة المنزل، خاص   منهن   ب  ة، أو لديهن ظروف تتطل  منزلي  

روجها تمنع اختالط المرأة وخ ابع تقاليد وأعراف  المجتمعات التي تت  
ة لمثالي  تبقى الفكرة ا ،عدفكرة عمل المرأة عن ب   ن  إمن منزلها؛ لهذا ف

ة يجابي  وآثارها اإل ،دةلمزاياها المتعد   ؛مةسل  بالنسبة للمجتمعات الم  
لك نجد ة؛ لذنمية االقتصادي  وعلى الت   ،على المرأة العاملة وأسرتها

ة، عودي  ة الس  د"،  في المملكة العربي  الئحة تنظيم العمل "عن بع أن  
قم لم تشترط في الفقرة   ،بعد" ( لتوظيف العاملين "عنا)ثامن  ذات الر 

؛ ة جهة أخرىسبق من وزارة العمل أو أي  الحصول على تصريح م  
  .ةعودي  من أجل زيادة فرص عمل المرأة الس  وذلك 

وي لذ "العمل عن بعد" له دور واضح في توفير سوق عمل   -12
، خرجهم من عزلتهمت   عمل   فرص  توفير ة، و االحتياجات الخاص  

 هملة.بة وم  وبذلك ترفد المجتمع بأيدي عاملة كانت مغي  

ون، جزالء في الس  لعمل الن   ار العمل "عن بعد" فرص  كما يوف   -13
 مة للعمل "عن بعد"؛ حيثتقد  ول بتنفيذ خطط م  فقد بدأت بعض الد  
 /ة في والية أريزوناالمنشآت اإلصالحي  جناء في يعمل قسم من الس  

ليها تي يحصل عال   هانفس أميركا، وهم يحصلون على األجور والمزايا
من  اجزء   ظام أن  جن. ومن مزايا هذا الن  العمال "عن بعد" خارج الس  

ن ا الجرائم، في حيجناء في هذا العقد، يذهب إلى ضحايإيرادات الس  
 ،ص إلدامة أمور المسكنولة، ويخص  خر لخزينة الد  يذهب الشطر اآل

 .  17 المأكل للعمال السجناءوتحسين 
 اني: عيوب نظام "العمل عن بعد":المقصد الث  
ة "العمل عن بعد"، كشف كافة روري عند بيان أهمي  من الض       

 ى يمكنالجوانب المحيطة به، وعدم إخفاء ما أثير حوله من شكوك، حت  
يوب ثير حوله من عيوب، وهذه العوالعيوب، وتوضيح ما أ  الموازنة بين المزايا 
 ل ماجم  ويمكن أن ن   ته.حال من األحوال من أهمي   ل بأي  إن وجدت ال تقل  

 باآلتي: هوعيوبلعمل "عن بعد" ا مساوئثير من أ  
 ر"العمل عن بعد" يترك العامل بمعزل عن المجتمع، مما يؤث   أوال : إن  

دها ك ما يؤي  ة، وليس هناهذه المسألة افتراضي   ن  ويبدو أ ،تهعلى نفسي   اسلب  
 . في الواقع العملي  

و ة منزل العامل وعائلته، فه: ينتهك "العمل عن بعد" خصوصي  اثاني  
 . 18ةسري  والحياة األ   ،ص للعملمن المخص  يهدم الحدود الفاصلة بين الز  

عاقد مح بالت  يسة؛ كونه بالعمالة الوطني   : إن العمل عن بعد قد يضر  اثالث  
. على المستوى المحلي  الت البطالة ال أجانب، وهو ما قد يزيد من معد  مع عم  

 -لغربفي ا–"لماذا هذا االهتمام  :وفي هذا الصدد كتب ج تيمونز روبيرتس
هم أن   -يفويض-ة؟  ة واالجتماعي  بأمر البالد الفقيرة، وبتنميتها االقتصادي  

م قلقون من هنمية في البالد الفقيرة؛ ألن  الت   عن ابذلك يريدون أن يعرفوا أمور  
 .19ناعات نفسها في دول الجنوب"فقدان الوظائف بسبب قيام الص  

ة ي  فقات اإلدار ل من الن  "العمل عن بعد" يقل   غم من أن  : على الر  ارابع  
لزمه ركات، بما تسته يفرض أعباء على الش   أن  بالنسبة ألماكن العمل، إال  

واصل ركات للت  تي تحتاجها الش  حديثة، ال  الواصل ت  الة من تقنيات حتي  البنية الت  
 الها "عن بعد". مع عم  

 ، إذ أن  ةوزيادة الفوارق االجتماعي   ،: زيادة الفجوة بين الجنسيناخامس  
 ات البيوت في سوق العمل، وعلى األخص  من شأن هذه األعمال أن تدخل رب  

ن خر مذي يرهق الجنس اآلمر ال  ة، األلكتروني  في أعمال السكرتارية اإل
ل خطورة على لظهور منافس جديد في سوق العمل، وهو أمر يمث   كور؛الذ  
قدان ف وبذلك يكونسرة، ف بإعالة األ  الذكر هو المكل   ؛ ألن  ظام االجتماعي  الن  

  .كور، أخطر من فقدان المرأة لتلك الفرصفرص العمل للذ  
 األمر، 22إلدارة العمل "عن بعد"  ةقليدي  مة اإلدارة الت  ءا: عدم مالسادس  

هائلة  ةة من خبرات متراكمة عبر عقود من إنجازات علمي  ذي يحرم البشري  ال  
 ة.قليدي  يطرة الت  مكتسبة في مجال أساليب اإلدارة والس  
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ى العمل، زه عل: يمكن أن يفقد فريق العمل "عن بعد" ما يحفِّ اسابع  
 .21املصال بالعة االت  لتسهيل عملي   ؛ةد إذا كانت هناك سياسات جي  إال  

، هوعيوبمزايا عقد "العمل عن بعد"  ويبدو بعد استعراض      
ا افتراضات تهتي هي في غالبي  ال  و أن مزاياه ترجح وتغلب على عيوبه، 

ة؛ ني  ات ميداوال إحصائي   ،ةة جاد  دعم بدراسات علمي  ة محضة، لم ت  نظري  
شفت ك ،؛ بل على العكسهتقييم وأ ثير حوله من شكوكلفحص ما أ  
 العمل "عن بعد"، يرتبط في الواقع مع رة، أن  بكِّ راسات الم  العديد من الد  

وانخفاض  ،ضا الوظيفي  ال، بما في ذلك زيادة الر  ة للعم  تائج اإليجابي  الن  
ضغوط العمل، وحتى تحسين األداء الوظيفي  

22 . 

 انيالمبحث الث  
 وأحكامهتكييف عقد "العمل عن بعد" 

يعرض هذا المبحث، موضوع تكييف "عقد العمل عن بعد"، بهدف      
 ،العمل الم ختص  بهوصف عقد مع العمل  تطابق الكشف عن مدى 

ا يثار حوله من تساؤالت ولم ؛تهألهمي   ؛راضيركن الت   مع بيان
شكاالت قية ب ، في حين أن  ما إذا اقترن العقد بعنصر أجنبي  ال سي   ،وا 

د للعقو  ةوتخضع لألحكام العام   ،ة مشكالتأركان العقد ال تثير أي  
في  لثالثة مطالب، يبحث األو  هذا المبحث إلى  ق س مولذلك  ،ةضائي  الر  

د العمل راضي في عقث عن ركن الت  اني فيتحد  ا الث  كييف، أم  معيار الت  
 الث أحكام عقد العمل عن بعد.الث   يتناولعن بعد، فيما 

 لالمطلب األو  
 كييفمعيار الت  

ن ة كبيرة؛ فمإن لموضوع تكييف عقد العمل "عن بعد" أهمي      
ن معرفة فضال  عقيق له، الد   الوصف القانوني   إلىخالله يمكن التعرف 

ذا كانت الإذا كان عقد  فيم   عمل تنطبق عليه أحكام قانون العمل؟ وا 
ة؟ امسم  ة ألحد العقود الفهل تنطبق عليه األحكام الخاص   ،اإلجابة بالنفي

، ى؟ وأساس مشكلة تكييف هذا العقدغير مسم   اعقد   ه لحداثته يعد  ن  أأم 
لة من تنازع حول الجهة المخو   طبيق العملي  يعود إلى ما يحصل في الت  

ي وزارات ة فالجهات المختص   د  هذا العقد عقد عمل، فإن  ع   ، فإن  تهبإجاز 
ال فالعمل هي المخو   ن إجازته من قبل الجهات تعي  ته ن  إلة بذلك، وا 

الة عدم ه في ح؛ ألن  ة في البلد المعني  ة المختص  جاري  الت   ناعية أوالص  
إجازته من قبل الجهات  لهذا العقد، فإن   تحديد الوصف القانوني  

قابي ة منسلب تة في وزارة العمل، قد المختص   ات الجه الس لطة الر 
ة ومن ثم  ت فقد الص الحي  ة، والخدمي   ،ةجاري  والت   ،ةناعي  الص   :األخرى

ة األخرى التي تستوجب البحث والمسألة المهم  . 23في إجازتهالقانوني ة 
ال للعم   ةليم لهذا العقد، هي مسألة توفير الحماية القانوني  كييف الس  عن الت  

 العامل "عن بعد" بالحقوق ذاتها تمتُّع  ة ق من إمكاني  حق  "عن بعد"، والت  
ناسب م . ومن أجل البحث عن معيار  قليدي  ع بها العامل الت  تي يتمت  ال  

 ن  أجد ن ،ه عقد عمليمكن من خالله تمييز العمل "عن بعد" ووصفه بأن  

والتي  ،ة(ني  ة القانو رابطة )التبعي   ه علىأساس يترك ز في قليدي  المعيار الت  
ويستطيع  ،وجيه على العاملقابة والت  صاحب العمل سلطة الر  بموجبها يمتلك 

خص ار الش  يمكن اعتبعليه، في حين  قابةوالر   ،واإلشراف ،يطرةوالس   ،محك  الت  
 لدى صاحب العمل، ، أوةيعمل لمصلحته الخاص   -من الوجهة المنطقي ة-

ريقة طوفي الفرد بأدائه من أعمال، في ما يقوم واجباته نحصر ومن ثم ة ت
. والصورة النمطية لهذه الرقابة تتحقق عندما يؤدي العامل أداء تلك األعمال

ة الرقابة التقليديكانت قد عمله في مقر العمل المعتاد لصاحب العمل. و 
 ،لساعات العمحديد ت ، من جهةاا ثابت  نظام   -كما هو معروف-تتطلب عادة  

وما إلى  ،لعمله ئهوكيفية أدا ،العاملالمنوطة ب والواجبات ،وأوقات االستراحة
بتحديد أصول هذا الن ظام من خالل ع األردني شرِّ أخذ به الم  ومن هنا  ذلك.
وكذلك في المادة  ،(1976لسنة  43رقم ) قانون المدني  من ال ،(825ة )الماد  
وبالمقابل إذا كان  .ل( المعد  1996لسنة  8انية(، من قانون العمل رقم ))الث  

شراف عن إدارة صاحب العمل العامل مستقال   لة العقد في هذه الحا ؛ فإن  هوا 
ذا ما حاولنا تطبيق معيار الرقابة والتوجيه بشكله الض  قد ع ال يعد   ق ي  عمل. وا 

وع من العمل قد ال يستجيب هذا الن   والصارم على العمل "عن بعد"، نجد أن  
 بأن   ن  ، الظ  لىاألو للوهلة ب عليه يطرة، األمر الذي يترت  لمثل هذه الرقابة والس  

، وليس عقد عمل. ولكن منذ الحرب العالمية ا حر  العمل "عن بعد"، يعد عمال  
ة مع تزايد خاص  ة" نظرة مرنة، ة القانوني  بعي  نظر إلى معيار "الت  بدأ ي   ،انيةالث  

 :ين المرتبطين بعقود عمل مع أصحاب األعمال، مثلين المهني  أعداد العامل
يقة طر  أن يقال إن   اوالمحامين، حيث ال يمكن واقعي   ،نياحوالجر   ،األطباء

ق من حيث ، رباب  العملألكانت خاضعة بشكل مباشر  ،عمل هؤالء ابة الر 
اء ة في أدعون به من استقاللي  ما يتمت   ما في. ال سي  24واإلشراف والت وجيه

 الم  تي ال يكون فيها صاحب العمل م  رفتهم؛ وكذلك في األحوال ال  ح  
ليست صورة  ةة القانوني  بعي  ذي يمارس فيه العامل عمله؛ فالت  ص ال  خص  بالت  

ن   إشراف صاحب  ل فيتتمث   ،ةة فني  ع صورها، فقد تكون تبعي  ما تتنو  واحدة، وا 
به يخضع بموجحيث على عمل العامل،  ا ودقيق  ا كامال  ا فني  العمل إشراف  
ته، وقد ابتفاصيل العمل وجزئي  قة ما يصدر إليه من أوامر متعل   األخير لكل  

خضوع هاهنا ي تعنو  ،ة محضةة أو إداري  ة تنظيمي  ة تبعي  بعية القانوني  تكون الت  
 :العمل ة ألداءروف الخارجي  الظ  ب ص  تفيما يخ صاحب العمل العامل لتوجيه  

ة أو فني   ةبعيت العمل ومكانه، وذلك دون اشتراط أن تكون هذه الت  كتحديد وق
وهر ج ال تمس   ،ةطبيعة خارجي   اصاحب العمل ذ حيث  يكون إشراف   ،ةمهني  

ة بحري   -حالبطبيعة ال–ع فيه يتمت   يذال  و  ،صهنشاط العامل وصنعته وتخص  
ارمة الص   ة، سواء بصيغتهة القانوني  بعي  تطبيق معيار الت   إن   والحق  . 25واسعة

يه ي يؤد  ذللعمل ال   ةالرقابة ويمتد اإلشراف إلى الجوانب الفني   عندما تمتد  
ة الخارجي   وجيه على العواملقابة والت  نة باقتصار الر  ر  العامل، أم بصيغته الم  

 عمل "عن بعد"، قد ال يكونالمحض على ال ة، ذات الطابع اإلداري  نظيمي  والت  
مل ن صاحب العلعقد العمل "عن بعد"؛ وذلك بسبب عدم تمك   اا تمام  مناسب  

بته فرض رقا ، ومن ثم ةمع العاملين "عن بعد" المباشرالمادي  صال من االت  
 تحديد ساعات العمل. ومع ذلك بسط هيمنته فيالمباشرة عليهم، أو حتى 
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 -ض رورةبال–ال يعني  ،صال وهذه الرقابةفقدان مثل هذا االت   فإن  
لئك تي يعمل فيها أو الظروف ال   وجيه؛ فقد وجد أن  غياب اإلشراف والت  

تي يعمل فيها العمال في روف ال  بعد"، ال تختلف عن الظ  العمال "عن 
 عن بعد" قد يعمل تحت إدارة أو" العامل إن  حيث ة، قليدي  عقود العمل الت  

ن ع إشراف صاحب العمل، وأن من الضروري توفير حماية لهم ال تقل  
 هنا واألمر ة.قليدي  رة ألقرانهم المرتبطين بعقود العمل الت  الحماية المقر  

اج إلى إيجاد معيار مناسب لتمييز هؤالء العمال عن سواهم من يحت
بطون ذين يرتوال   ،ذين يعملون لحسابهم الخاص  العاملين "عن بعد"، ال  

ل اة تقوم على المشاركة مع أصحاب األعمة أو صناعي  بعالقات تجاري  
 ذ شكال  خوفق عقد من عقود المقاولة. والمعيار المقترح هنا هو معيار يت  

ويقوم هذا المعيار  ،26ة عن بعد"بعي  ة، يطلق عليه "الت  بعي  من الت   اجديد  
ة للبحث عن طبيع ؛ة واسعةعلى منح قاضي الموضوع سلطة تقديري  

 ص  عاقد؛ وعلى األخروف المحيطة بالت  العقد، من خالل تقييم جميع الظ  
لى عة، وهذا المعيار يقوم واالقتصادي   ،ةقابي  والر   ،ةنظيمي  الجوانب الت  

 تين:ركيزتين أساسي  
يتالءم مع ل ؛ة" التقليدي  ة القانوني  بعي  تطوير معيار "الت   :األولى 

ل تي اتطبيقه بدرجة عالية من المرونة، من خالل عقد "العمل عن بعد"، 
ة المباشرة؛ قليدي  قابة الت  الر   ة، محل  لكتروني  قابة اإلالر   تسمح بأن تحل  

ع تتب   لطته فيس  فرض صاحب العمل لكاميرات المراقبة، أو  فاستخدام
ثة، صال الحدي، عبر وسائل االت  أعمال العامل "عن بعد"، بشكل مستمر  
عقد عمل يحتاج إلى حماية  بفرض م طلب ا م هم ا في الحاجة إلى

 .27ةقانوني  
ة بعي  تقوم على العودة لالستعانة بمعيار "الت   :انيةوالث    
ة؛ بل ليكمل معيار"الرقابة ة"، ولكن ليس بصورة مستقل  االقتصادي  

ابة قبمفهومه الجديد القائم على الر   ه، وذلكدويؤك   هويعزز واإلشراف" 
ددة. لكتروني  اإل في دال ة نة ة كقريينظر إلى العالقة االقتصادي   وبهذا الص 

 هالعمل، وأن   جهده لرب   ص كل  هذا المجال، فإذا كان العامل قد خص  
ذي يتقاضاه من صاحب العمل؛ يعتمد في مورد رزقه على أجره ال  كان 
ن مدة ا إذا كان للشخص موارد متعد  ز وجود عقد عمل. أم  ذلك يعز   فإن  

ه كان يعمل لصالح أكثر من جهة، ويتقاضى مبالغ ، أو أن  مختلفةجهات 
خرج العالقة من أن تكون عالقة ذلك ي   دة، فإن  إزاء عمله من جهات متعد  

لمقارن، في القانون ا ابع حالي  المنهج العام المت   ويمكن أن نلحظ أن    عمل.
ذكر، إذ  اما في )الواليات المتحدة األمريكية وانكلترا( هو قريب مم  ال سي  

  ن يطلق عليه "موازنة عوامل متعددة"ر  م   يميل إلى األخذ بمعيار عملي  
(weighing all relevant factors in the relationship)  وذلك

ل لتحديد طبيعة هذا العقد. ويقوم هذا المعيار على أساس موازنة وص  للت  
 عملتي تشمل صيغة ال. وال  بالحسبان وأخذها ،لةجميع العوامل ذات الص  

 ، وطريقةاهموعناصر  قابة واإلشرافالر   وأدوات ،فع، وطريقة الد  تهوطبيع
، وطريقة إنهاء هومعدات تجهيز أدوات العمل وأساليبتنظيم العمل، 

عيار مه مازال الن  أ ، إال  تهومرون ساع هذا المعيارغم من ات  العمل. وعلى الر  
ة خصوصي   بسبب ؛ك بعض الجدل يثور حولهلهنا فإن  األكثر قبوال . ومع ذلك 

 بعد"، عندما يطالب ة أمام العامل "عنالعمل "عن بعد"، ووجود عقبات قانوني  
ة، شروط خاص   قتي تفرض تحق  القوانين ال   ما في ظل  ة؛ ال سي  بالحماية القانوني  

لقانون ا ن العامل من المطالبة بحقوقه. فعلى سبيل المثال نجد أن  قبل أن يتمك  
 لصاحب العملأن يكون العامل قد عمل لدى ب حدة يتطل  في المملكة المت  
،على األق لمدة سنة واحدة  ؛أجره بشكل منتظم خالل هذه المدة ويتقاضى ل 

وهاهنا ، عسفي  عويض عن الفصل الت  العامل من المطالبة بالت   يتمك ن حت ى
العامل "عن بعد"، إذا كان يعمل بشكل  قد يواجهه اإلشكال ال ذي يت ضح
 ةرت المحاكم البريطاني  . من أجل ذلك طو  28ع، لدى صاحب العمل ذاتهمتقط  
ة أنماط العمل، ويستند هذا المعيار على من شأنه أن يشمل كاف   اواسع  ا معيار  

فاقات ، فاالت  (mutuality of obligations)ة االلتزامات"، عنصر "تبادلي  
المختلفة، يمكن أن تستخدم لربط سلسلة من العقود، تبدو منفصلة في 

ا ك بهرات يمكن أن يتمس  طو  وهذه الت   ،29اهر، في عقد عمل واحد شاملالظ  
ذي ا العامل ال  ليس فقط العامل "عن بعد" الذي يعمل من منزله، ولكن أيض  

ن الذي يتعي   ه،يتوتوقم بمقدار العمل حك  ة للت  قديري  لطة الت  ع بمزيد من الس  يتمت  
العامل  ةمرونة تنفيذ عقد العمل "عن بعد"، ال تنفي تبعي   ن  أالقيام به. ويبدو 
ة قليدي  لت  ة عن األشكال اة مستقل  ليست فئة قانوني  ال عن بعد "عن بعد"؛ فالعم  

ول، بل هو شكل مستحدث من أشكال ة دولة من الد  لتقديم الخدمات في أي  
ارة للعمل وليس بجوهره. وتجدر اإلش ق باإلطار الخارجي  تنظيم العمل، يتعل  

" بشكله عدة عن ببعي  للقضاء )المقارن(، تطبيق معيار "الت   أتيحه قد ن  أإلى 
جب أحكام رة بمو الحماية المقر   القضاء البرازيلي قد حاول  مد   أن  ن؛ فنجد ر  الم  

العاملين في منازلهم لحساب صاحب العمل، فقد نظرت قانون العمل إلى 
دعوى مرفوعة من سيدة كانت تقوم بأعمال Porto Alegre) محكمة )
وع لن  اصة في هذا لصالح منشأة متخص   ،طفالاألد مالبس يوتور  ،الحياكة

يدة المذكورة تقوم بأداء عملها في منزلها، وطالبت وكانت الس  ، من األعمال
يها، تطبيق أحكام قانون العمل عليدة المنشأة التي تعمل لحسابها بتلك الس  
ع عية ال تخضة أن المد  ة اإلجازة مدفوعة األجر، فامتنعت المنشأة بحج  خاص  

ع أماكن العمل بالمنشأة، وال تخضة؛ فهي ال تعمل في ة قانوني  لعالقة تبعي  
من  دمطالبة بتوريد عدد محد   وليستر بالمنشأة، لتنظيم ساعات العمل المقر  

( Porto Alegreا. ولكن محكمة )دة سلف  قطع المالبس في أوقات محد  
لمادة خاصة اقانون العمل البرازيلي  رفضت وجهة نظر المنشأة، وقررت أن  

عمل في المنشأة واألماكن المخصصة للعمل ن يق بين م  ال تفر   ،( منه6)
ت ابها، وبين من يعمل لحساب المنشأة ولكن في منزله، وجاء في حيثي  

ي منازلهم ة بالنسبة للعاملين فعي  ظر لعنصر التب  ن عند الن  يتعي  "ه ن  أحكمها 
صاحب لقول بتوافر هذا العنصر، أن يكون لابحيث يكفي  ؛تهخفيف من حد  الت  

ق ا يتعل  م مه من العامل، وفيته وقت تسل  ة العمل ونوعي  لى كمي  العمل رقابة ع
شهر  ل  ة كة من صاحب العمل مر  ة األولي  ى الماد  ها كانت تتلق  عية، فإن  بالمد  

 ،ة بين صاحب العمل والعاملةد وجود عالقة تبعي  على األقل، وهو ما يؤك  
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لك عدم بين الطرفين، وال يقدح في ذ تتزامااللحقوق واالصد بها ترتيب ق  
وعليه فقد انتهت المحكمة إلى  ،انتظام مواعيد تسليم المالبس جاهزة"

لى أن  بعي  ر "عالقة الت  توف   ام ة االستفادة من األحكالمدعي   من حق   ة"، وا 
 ه. وقبل االنتهاء من هذا المطلب نشير إلى أن  32رة في قانون العملالمقر  

 نقترح ة للعامل "عن بعد"،ومستقر   ثابتةة قانونية ومن أجل توفير حماي
م عقد العمل "عن بعد"، على اعتماد قرينة ذي ينظ  القانون ال   أن ينص  

عالقة بين العامل "عن بعد"  كل   قابلة إلثبات العكس، تقضي بأن  
 إذا استطاع وصاحب عمل ما، هي عقد عمل تخضع لقانون العمل؛ إال  

القرينة بإثبات العكس؛ وذلك عن طريق إثبات صاحب العمل نفي هذه 
 ةوجود عقد مقاولة أو عقد مشاركة بينه وبين العامل "عن بعد". وأهمي  

ق العمل "عن بعد"، قد يقع في مناط ن  أمن أنه يراعي  ىتتأت  هذا االقتراح 
لعامل ل فاوضي  بعيدة أو في أكثر من بلد، ويراعي كذلك المركز الت  

 ما يكون العامل "عن بعد" في اه غالب  ن  أقد. و األضعف في الع بوصفه
بلد من بلدان الجنوب، فيكون بحاجة للعمل لتوفير أسباب المعيشة 

ن توفير الحماية له كعامل، بعدها يستطيع صاحب لعائلته، مما يتعي  
ف ر ما يربطه مع الط   ذي هو في مركز أقوى، أن يثبت بأن  العمل ال  

تي تخضع ألحكام آخر من العقود ال  اآلخر ليس هو عقد عمل؛ بل عقد 
 أو غير ذلك من القوانين. ،جاري  أو القانون الت   ،القانون المدني  

 انيالمطلب الث  
 راضي في عقد العمل عن بعدركن الت  

 ،ة في قانون العمل األردني  ضائي  يعد عقد العمل من العقود الر  
ق أركان ق  بمجرد تحه ينعقد ا يعني أن  ، مم  وكذلك في قانون العمل العراقي  

ال يثيران  ببل والس  ي المح  ركن   وسبب؛ وألن   العقد الثالثة من رضا ومحل  
ضعان هما يخن  إة بالنسبة لعقد العمل "عن بعد"، إذ ات خاص  ة إشكالي  أي  

ا ال يحتاج األمر إلى الخوض في ة العقد، مم  ة في نظري  للقواعد العام  
بدرجة  ،د العمل "عن بعد" ينصب  أحكامها. ولكن ما يثير المشاكل في عق

 ةعبير عن اإلرادة، وخصوصي  وطرق الت   ،راضيكبيرة، حول ركن الت  
ة الف جنسي  باخت -أحيان ا–ز هذا العقد راضي في هذا العقد. حيث يتمي  الت  

في  األحوال. وسنعرض أغلبفي  الكتروني  إعاقد يكون الت   ن  أأطرافه، و 
عقد العمل "عن بعد"، مع عرض راضي في ة الت  هذا المطلب خصوصي  

جه أن تت   راضي،ق ركن الت  موقف القوانين المقارنة منه. فيشترط لتحق  
إرادة المتعاقدين إلى إبرام العقد، وذلك بأن تكون إرادة العامل "عن بعد"، 

ارج مكان آخر خ ة على القيام بالعمل "عن بعد"، في المنزل أو أي  منصب  
وذلك لحساب صاحب العمل، دون وجود  ،مقر العمل أو مركز اإلنتاج

جه إرادة صاحب العمل إلى دفع األجر ة" مباشرة، وأن تت  رقابة "مادي  
ذي يقوم به، ويكون اإلشراف على العمل من للعامل مقابل العمل ال  
 صال الحديثة. وتجدرعن طريق وسائل االت   ،خالل رقابة غير مباشرة

 حل  م ة؛ وال تحل  عقود مستقل   عقود العمل "عن بعد" هي اإلشارة إلى أن  
برمت من قبل بين العامل وصاحب تي أ  عقد آخر من عقود العمل ال   أي  

 فاق على أن يكونفي العقد باالت  ر  ؛ دون ظهور إرادة صريحة من ط  31العمل
اضي ر ة الت  ويشترط لصح   العمل خارج المقر المعتاد لصاحب العمل. محل  
عقد "العمل عن بعد" هو  ن  أالمة اإلرادة من العيوب. وطالما وس ،ةاألهلي  

 األصل أن يكون صاحب رر، فإن  فع والض  بين الن   ال تي تدورمن العقود 
 ( من القانون المدني  119/1ة )للماد   االرشد، ويالحظ وفق   سن   االعمل بالغ  

 ،نةة سعشر  خمس من العمرذي بلغ المأذون ال   لصبي  ا من حق   ، أن  األردني  
 ،مت إليهل  بالنسبة لألموال التي س   لأن يبرم عقد العمل باعتباره صاحب عم

للقوانين  ال وفق  األص ن  إق بالعامل، فا فيما يتعل  . أم  بالم تاجرة بواسطتهاذن له وأ  
ة، ولكن بعض القوانين المقارنة، أن يكون العامل كامل األهلي   ،المقارنة

إبرام عقد العمل، ومنها قانون العمل األردني شد الر   أجازت لمن لم يبلغ سن  
ادسة عشرة من ، حيث أجاز للعامل الذي أكمل الس  2221لسنة  19رقم 
تي ة، وال  روط الالزمالعمل شريطة استيفاء الش   ،ولم يكمل الثامنة عشرة ،عمره
فل ة حقوق الط  فاقي  ات   مع مالحظة أن   ( من قانون العمل.67) ةدتها الماد  حد  
ة أشارت في الماد   ،(1991سنة ) تي صادق عليها األردن  (، وال  1989)
 ،عملالأدنى لاللتحاق ب عمر بتحديد ،ول األطرافإلى ضرورة التزام الد   (32)

 وظروفه. العمل ووضع نظام مناسب لساعات
قود العمل ة بالنسبة لعهولة، إذ تثار إشكالي  ولكن األمر ليس بهذه الس    

يق على طبولي، من حيث تحديد القانون الواجب الت  ابع الد  بعد" ذات الط   "عن
ل عقد "العم ن  إ. إذ هوزمان ة طرفي عقد العمل، ومكان إبرام عقد العملأهلي  

ن ة، وبين أطراف ملكتروني  عن طريق الوسائل اإل ي برمما  اعن بعد" غالب  
ة ة في اإلفادة من العمالول الغني  ما في سعي الد  ات مختلفة؛ ال سي  جنسي  

كات الكبرى ر العديد من الش   أن  امية. فنجد ول الن  في الد   -قليلة الك لفة-الماهرة 
ود يدة؛ لإلفادة من العمال الهنة أخذت تعمل وبصورة متزاة واألوربي  األميركي  

صاالت والحاسوب، لوضع برامج زة في مجال هندسة االت  الكفاءة المتمي   يذ
البضائع وشحنها من  ران في المطارات، أو برامج لتخزينيعن حركة الط  
ى هذا إلى اإلفادة من العمالة في دول أخرى األمر يتعد   ن  إالموانئ؛ بل 

من  عاقد مع عمالعاقد فيها أكثر مرونة من الت  قد تكون شروط الت   ،مةمتقد  
بعقود  ةدي  ة والكنركات األمريكي  ة نفسها، كما هو الحال في تعاقد الش  الجنسي  

نشير و  يرلندا.إصين في مجال هندسة الحاسوب من ين متخص  عمل مع فني  
ه األوربي وجيانية( من الت  ة )الث  في الماد   هنا إلى تعريف العقد اإللكتروني  

برمة العقود المق بحماية المستهلك في والمتعل   ،(1997مايو 22ادر في )الص  
ومستهلك  دبين مور   يتم   ،والخدماتلع ق بالس  عقد متعل   أي  ه: ""عن بعد" بأن  

ي تأو تقديم الخدمات ال   ،بالبيع عن بعد نظيمي الخاص  من خالل اإلطار الت  
ال صباستخدام واحدة أو أكثر من وسائل االت   ذي يتم  د، وال  مها المور  ينظ  

ت لمعامالانية( من قانون اة )الث  ". وجاء في الماد  عاقدة حتى إتمام الت  اإللكتروني  
اق فلكتروني هو"االت  العقد اإل بأن   ،2221لسنة  85رقم  األردني   لكتروني  اإل
قانون إمارة  ". في حين أن  اأو جزئي   اة، كلي  لكتروني  إانعقاده بوسائل  ذي يتم  ال  

إذ  ،تروني  لكاللة على العقد اإلة للد  لكتروني  ستخدم عبارة المعامالت اإلادبي 
إبرامها أو  م  تية فاقي  أو ات   ،أو عقد ،تعامل أي  " ه:بأن   لكتروني  ف العقد اإلر  ع  
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ة". وال روني  لكتبواسطة المراسالت اإل أو جزئي   ي  تنفيذها بشكل كل  
ادر ا الص  ض، هو الر  لكتروني  ضا المنتج آلثاره في العقد اإلالر   أن  شك 

ق فضا، حيث يت  عيب من عيوب الر   وغير مشوب بأي   ،ةمن ذي أهلي  
دام ة، وماي  ضائمع بقية العقود في قيامه على مبدأ الر   لكتروني  العقد اإل
ذي يثير ألمر ال  ، الكتروني  إبين غائبين عبر وسيط  يتم   لكتروني  العقد اإل

تحديد  ن  أمان والمكان، باعتبار ق بالز  تي تتعل  ساؤالت، ال  العديد من الت  
لى مسألة ضافة إذاته، باإل ر على وجود العقد في حد  وقت إبرام العقد يؤث  

طبيق على عقود العمل "عن توطين العقد لتحديد القانون الواجب الت  
ن لتحديد ظرف    وتحديد المحكمة ،مان والمكان في العقدي الز  بعد". وا 

ب ة في تحديد القانون الواجة خاص  أهمي   ،زاعة للفصل في الن  المختص  
 هعلى أن   األردني   ( من القانون المدني  122ة )ت الماد  وقد نص   طبيق،الت  
 ،نة طريقة أخرى مماثلة بالنسبة للمكاأو بأي   ،عاقد بالهاتفيعتبر الت  "

هما مجلس واحد حين العقد. وأما فيما بين متعاقدين ال يضم   كأنه تم  
. ويالحظ "ه بين حاضرين في مجلس واحدفيعتبر كأن   ،مانق بالز  يتعل  
قاس تلي اثال ال الحصر، وبالت  ع ذكر الهاتف على سبيل المشرِّ الم   أن  هنا 

عاقد الت   ن معه بأن  ا يتبي  صال الحديثة، مم  ة وسائل االت  عليه كاف  
عاقد حالة الت   في إال  ، اا وغائبين مكان  يكون بين حاضرين زمان   لكتروني  اإل

ون مكان يك . ومن ثم  اا ومكان  ن  غير اللحظي، حيث يكون بين غائبين زما
عن لكتروني في عقد العمل "صدر فيه القبول اإلذي العقد هو المكان ال  

ي ذ، باعتباره المكان ال  لكتروني  صال اإلعن طريق وسائل االت   ،بعد"
( من القانون 121ة )ت عليه الماد  ن. وهذا ما نص  اتتالقى فيه اإلرادت

 -لعقدحين ا-هما إذا كان المتعاقدان ال يضم  ه: "ن  إ حيث ،المدني األردني  
في المكان وفي الزمان اللذين صدر  عاقد قد تم  بر الت  يعت ،مجلس واحد

ك". ومن يقضي بغير ذل قانوني   فاق أو نص  فيهما القبول، ما لم يوجد ات  
لعقد. لقانون بلد تنفيذ ا -كمبدأ–عقود العمل تخضع  كر أن  الجدير بالذ  

؛ م  عقدهاال تي تة بااللتزامات وبذلك فهي تخرج عن قواعد اإلسناد الخاص  
قواعد قانون العمل "اإللزامية" وما يترتب عليها من تأمينات  ن  إإذ 

الفها، فاق على خلألفراد االت   ، وال يحق  ظام العام  من الن   ة، تعد  اجتماعي  
ن القوانين المقارنة تقر   مانات، بشأن ر مجموعة من األحكام والض  وا 

ور، نى من األجاألد ق بتحديد الحد  تي تتعل  ال، كالقواعد ال  حماية العم  
رة لوسائل قر  والقواعد الم ،لوقت العمل نظيم القانوني  د الت  تي تحد  والقواعد ال  

حماية العامل ووقايته من مخاطر العمل. وهي أحكام آمرة ال يجوز 
مخالفتها، فإن كان من شأن تطبيق مبدأ إخضاع العقد "لقانون اإلرادة"، 

د العمل ن إخراج عقتعي  من الم   همانات؛ فإن  ي إلى تعطيل هذه الض  أن يؤد  
ر أغلب القوانين إخضاعه قر  من نطاق تطبيق هذه القاعدة. ولذلك ت  

مع اإلقرار بما يواجه ذلك من صعوبات في تحديد  ،نفيذالت   لقانون محل  
موافقة  ب"العمل عن بعد" يتطل   وتجدر اإلشارة إلى أن   تنفيذ العمل. محل  

 ،اقدعسواء كان ذلك عند بداية الت   ،العامل وصاحب العمل بشكل صريح
 ألخيرةاوفي الحالة  ،قليدي  أو في وقت الحق على تنفيذ عقد العمل الت  

ن ول في تحديد أسلوب انعقاد عقد "العمل عن تعديل العقد. وتختلف الد  يتعي  
 اأو عدم اشتراط ذلك، فوفق   ،توثيق بعد"، كاشتراط وجود طرف ثالث كجهة

ة ي كيفي  ز بالمرونة فأحكام قانون العمل "عن بعد" تتمي   ن  ، فإوسي  للقانون الر  
مة فاق على شروط إنهاء الخدها تتيح االت  إبرام عقد العمل؛ واألهم من ذلك أن  

ة ألحكام العام  ا لارمة لشروط اإلنهاء وفق  د بالقيود الص  قي  دون الت   ،ة أكبربحري  
بعد" وصاحب العمل تبادل الوثائق لقانون العمل. ويجوز للعامل "عن 

. كما يجب 23(1. 312ز )المادة وقيع اإللكتروني المعز  باستخدام الت   الكتروني  إ
 لى أن  ع ،صراحة "عن بعد"العقد مع العامل  أن ينص   وسي  للقانون الر   اوفق  

لى ن العقد في بنوده عتنفيذ العمل يكون "عن بعد". ومن الممكن أن يتضم  
ق فات المت  لى العامل عن بعد أن يستخدم ألداء العمل المعد  ع يتوج ب أن

ووسائل حماية المعلومات، وغيرها من  ،اتوالبرمجي   ،واألجهزة ا،عليه
ألحوال ا مها أو يوصي بها صاحب العمل. وفي كل  تي يقد  ة ال  قني  الوسائل الت  

( من القانون 312) ةللماد   ان عقد "العمل عن بعد" وفق  يجب أن يتضم  
ات واألجهزة والبرمجيات، ووسائل إجراءات توفير المعد   .1اآلتي:  وسي  الر  

زويد تي يقوم صاحب العمل بتة األخرى ال  قني  حماية المعلومات، والوسائل الت  
. إجراءات اإلبالغ عن 2أو يوصيه باستخدامها.  ،العامل عن بعد بها

ات المعد   عويض عن استخدام. شروط الت  3. وشروطها األعمال المنجزة
 مستأجرة منالتي تعود إلى العامل "عن بعد"، أو واألجهزة والبرمجيات ال  

 .ف المرتبطة بأداء العمل "عن بعد".إجراءات دفع وتسديد كافة التكالي4قبله. 
ق على عقود العمل "عن بعد"، تشريعات العمل تطب   أن  وأشار القانون إلى 

 ،نصوص عليها في هذا القانونة الماإلجراءات الخاص   بالحسبانمع األخذ 
د فقد أك   ،فاق اإلطار األوربي  وبالرجوع إلى ات    .(312) رقم ةالماد  بموجب 
لى ع ابع االختياري للعمل "عن بعد"، حيث نص  الثة( على الط  ة الث  في )الماد  

أك د و  ،"عملال وبالنسبة لرب   ،بالنسبة للعامل هو اختياري   "العمل عن بعد ن  أ
ا   لحل   ؛ةة والجماعي  فاقيات العمل الفردي  ضرورة الرجوع إلى ات  على أيض 

ا مع ساق  . وات  33اجمة عن تنفيذ عقود العمل "عن بعد"ة الن  المشاكل القانوني  
قد لتطوير العمل "عن بعد". و  ة  ة خط  ت الحكومة الفرنسي  تبن   ،فاقهذا االت  

بإدخال ، )2212آذار  22(في  )347-2212قانون العمل رقم ) ع دِّل
 ،(1)( من القانون46أحكام جديدة لتنظيم العمل "عن بعد". وذلك في المادة )

لهذا العقد،  ةفة االختياري  الص  وأشارت إلى  ،فت عقد العمل "عن بعد"تي عر  ال  و 
ة : الحصول على موافق، وهيوفرضت االلتزامات اآلتية على صاحب العمل

 ”العمل عن بعد“ن عقد تضم  وأن ي ،ة على "العمل عن بعد"ي  العامل الخط  
في حالة عدم وجود وذلك إجراءات مراقبة العمال "عن بعد"، وأوقات العمل، 

طبيق. وتشير الئحة العمل قابل للت   في عقد العمل الجماعي   خاص   نص  
عقد  "عن بعد"عمل ة للعاقدي  م العالقة الت  ه "ينظ  بأن   ،(اعودية في الفقرة )ثالث  الس  

عد"، "عن ب العمل لدى صاحب العمل يتم   عمل مكتوب، يذكر فيه صراحة أن  
ات والمهم   ،تي يمكن تأدية العمل فيهاد المكان أو األماكن ال  وأن يحد  
 ،رومقدار األج ،وأوقات بدء العمل وانتهائه ،وعدد ساعات العمل ،ةالوظيفي  
ي العمل وظيف ف( للت  اواشترطت في الفقرة )رابع   ة الحقوق والبدالت".وكاف  
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"عن بعد"، أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خالل وسائل 
فاق كتابي بات   ه يجوز( أن  انت الفقرة )سابع  صال وتقنية المعلومات. وبي  االت  

عامل  إلى ،ي عمله في مكان العمل األساسي  ذي يؤد  ل العامل ال  أن يتحو  
 اغالب   ه، فإن  ةوبصورة عام   عليه.فق ت  ي عمله "عن بعد" في مكان ي  يؤد  

ة ولي  سات دبرم من قبل مؤس  تي ت  ن عقود العمل "عن بعد" ال  ما تتضم  
ي المكتب وليس ف االلتزام بالعمل في المنزل :مثل ،ائعةبعض البنود الش  
لغى ت   يمكن أن ة بالعمل المنزلي  رتيبات الخاص  الت   ن  أكقاعدة للعمل، و 

وقت، وتحديد شروط استخدام أو عدم  من قبل صاحب العمل في أي  
باإلضافة إلى إقرار من  ،ةركة ألغراض خاص  ات الش  استخدام معد  

 .34المةالس  قة بات المتعل  ودرايته بالمسؤولي   ،بمعرفته ف المنزلي  الموظ  

 الثالمطلب الث  
 أحكام عقد العمل "عن بعد"

حل ت بمراة قد مر  قليدي  من المعلوم أن أحكام عقود العمل الت       
 ة معروفة؛ أصبحت بعدها حقوق أطراف عقد العمل التقليديتاريخي  

اب ال وأصحراعات بين العم  بعد عقود من الص   ،ةمستقر   هموالتزامات
 ؛فةرت ضمانات مختلول وف  شريعات في مختلف الد  الت   ن  أاألعمال، كما 

 العمل "عنلحماية العامل ووقايته من مخاطر العمل؛ لكن ظهور نظام 
لضمان  ؛افذةشريعات الن  ساؤالت حول مدى كفاية الت  بعد" أخذ يثير الت  

 التزامات المطلب، وعليه تناول هذا وحمايته "بعد العامل "عنحقوق 
لتزامات ا انية فقد تناولتالفقرة الث  ا أم  الفقرة األولى، العامل وذلك في 

 ة في عقد العمل.صاحب العمل، لما لهذا الموضوع من خصوصي  

 اًل: التزامات العامل:أو 
بها  عتي يتمت  ال   هاذات يستفيد العامل "عن بعد" من الحقوق    

العامل في الموقع المعتاد للعمل، ويلتزم بكافة االلتزامات. واألمر ذاته 
لعامل اينطبق على صاحب العمل في مثل هذا النوع من العقود، إذ يلتزم 

ال وتقنية صطريق وسائل االت  فق عليه، عن بعد" بتأدية العمل المت   "عن
صاالت صاحب العمل خالل ساعات على ات   المعلومات، ويلتزم  بالرد  

 هوتعليماتصاحب العمل أوامر  بإطاعةفق عليها، ويلتزم العمل المت  
ضف إلى مة إليه، أسل  واالمتثال لها، وبالحفاظ على األجهزة الم   هوبالغات

مل وااللتزام بالسماح لصاحب الع ،ذلك التزامه بالحفاظ على أسرار العمل
أو الموافقة  ،فتيش على موقع العملة بالت  الجهات الرسمي   أو وبه،ن ينم   أو

تنفيذ و  ،ة في موقع العمل خالل ساعات العمللكتروني  على المراقبة اإل
 العمل.  أثناءة حي  المة الص  شروط تدابير الوقاية والس  

 العمل: : التزامات رب  اثانيً 
، هومكانالوفاء يلتزم صاحب العمل بدفع األجر، وتحديد زمان 

ل باألجر مث  المت قليدي  ظام الت  طريقة دفع األجرة ال تخضع للن   ويالحظ أن  
 :؛ بل قد يلجأ العمال "عن ب عد" إلى طرق عديدة أخرى، مثلهري  الش  

، أو األجر بالقطعة، كما يلتزم أو األجر اليومي   ،اعةحساب األجر بالس  

ن لتمكين العامل "ع ؛صاحب العمل بتسليم العامل األجهزة واألدوات الالزمة
ة العمل "عن بعد"، خصوصي   بالحسبانبعد" من تنفيذ مهامه، ومع األخذ 

ي تة، حيث تثار العديد من المشاكل ال  ة والجماعي  فاقات العمل الفردي  وات  
 تعرض على الوجه اآلتي:

زمة دابير الالخاذ الت  إن صاحب العمل مسؤول عن ات   : حماية البيانات:أواًل  
ماية ات، ومن أجل حق بالبرمجي  تي تتعل  ما تلك ال  لحماية البيانات؛ ال سي  

بالغ ن على صاحب العمل إيتعي   ،تي يستخدمها العامل "عن بعد"البيانات ال  
لى ع بحماية البيانات، كما أن  قة ركة المتعل  العامل "عن بعد" بتعليمات الش  
كنولوجيا تة قيود يفرضها على استخدام أدوات صاحب العمل إبالغ العامل بأي  

االمتثال  ب على عدمتي تترت  ة ال  أديبي  الت   ، والعقوباتهااتأو معد   المعلومات
 .6لها

ل صاحب حم  يفترض ت   فقات المرتبطة بالعمل "عن بعد":ل الن  حم  : ت  اثانيً  
فقات المرتبطة بالعمل "عن بعد"، كاالشتراك في شبكة جميع الن  العمل 
 ة.اقة الكهربائي  والط   ،دفئةوتكاليف الت   ،اإلنترنت

العمل  مقانون ينظ   ألي   بد   ال واصل بين العامل وصاحب العمل:: الت  اثالثً 
واصل بين العامل وصاحب العمل، وقد ة الت  "عن بعد" أن يعالج مسألة كيفي  

العمل  ن على صاحبه يتعي  اسعة( إلى أن  ة الت  في )الماد   اإلطار األوربي  أشار 
املين ال "عن بعد"، عن بقية العدابير الالزمة التي تمنع انعزال العم  خاذ الت  ات  

يكفل و  ،ةصي  خيفي باحتياجات العامل الش   ا بديال  ر نظام  ركة. وأن يوف  في الش  
 لعد  الم   د قانون العمل الفرنسي  كما أك  .  37مع اآلخرين عامل االجتماعي  الت  

 لبحث ؛المع العم   على ضرورة عقد اجتماع سنوي   ،)2212/347رقم )
ة يمكن من خاللها للعاملين ، مع وضع جداول زمني  هظروفو  عبء العمل
 .38واصل"عن بعد" الت  

 :: االلتزام بحماية العامل من مخاطر العملارابعً 
ئيسة في عقد العمل، التزام صاحب أن من االلتزامات الر   ال شك       

العمل بحماية العامل من مخاطر العمل، وتوفير كافة المستلزمات 
ولكن التزامات صاحب العمل بتوفير هذه الضمانات واالحتياطات الالزمة. 

العمل  عقد بالعديد من العقبات؛ ألن   ه  واج  ت   ،بعد"في مجال عقد العمل "عن 
د ق أماكن تواجد وتتفر  ذ خارج مكان العمل المعتاد، وتتعد  "عن بعد" ينف  

ا تبرز معه صعوبة وصول الجهات العاملين لصالح صاحب عمل واحد، مم  
في  ي تتم  تما بالنسبة لعقود العمل ال  قة؛ ال سي  ة إلى هذه األماكن المتفر  قابي  الر  

ات، فكيف يمكن ضمان حماية العاملين في عقد العمل "عن العديد من القار  
وادث، الح بعضة في بعض الدول، وقوع دت تقارير رسمي  بعد أن أك   ،بعد"

المة يش الس  تفت ي نف ذأن  افيجب نظري   ؟كهربائي   كاالحتراق بسبب تماس  
ين؛ة من قبل الوقائي   ة، واالمتثال بائي  وائر الكهر ة الد  ق من موثوقي  حق  للت   الم ختصِّ

المة خارج مرافق العمل المعتادة، وذلك في مكان تنفيذ العمل لمعايير الس  
  مواقع العمل "عن بعد".لدة "عن بعد"، وعلى المديرين القيام بزيارات متعد  

ب صاح ملز  ي   -منه )الثامنة(في المادة - فاق اإلطار األوربي  ات   أن   ونجد
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، وكذلك تهمسالمضمان و  "عن بعد"ة العمال بحماية صح  العمل 
 المة فيوالس  ي ح  ق بالمجال الص  ركة، فيما يتعل  بسياسة الش   إطالعهم

قة بشاشات العرض العمل، وعلى وجه الخصوص اإلجراءات المتعل  
لطبيعة  اأوضاع العمال "عن بعد" تختلف وفق   أكيد فإن  ة. وبالت  المرئي  
( أصدرت إدارة 2222ه في عام )هنا إلى أن   . ونشيرتهوحال عملهم

ا توجيه   ةابعة لوزارة العمل األمريكي  الت   ،ة )األوشا(ة المهني  ح  المة والص  الس  
فر شروط د من تو أك  للت   ؛فتيشة لن تعفى من الت  المكاتب المنزلي   بأن  
ذا كان هذا الت  المة المهني  الس   ( OSHA) سحبه، فإن قد تم   وجيهة. وا 

يات ة في الواله في معظم الحاالت لن تفقد الوزارة المختص  أن  أعلنت 
 تها في إجراء التفتيش على مكان العمل في المنزل، إذا تلق  حدة حق  المت  

المة قانون الس   ، وعلى ذلك فإن  ذي يعمل في المنزلشكوى من العامل ال  
 الممارسة. ولكن في "عن بعد"ال العم  يشمل  ،(OSHAة )ة المهني  ح  والص  
في بعض - قابة يكاد يكون مستحيال  ال للر  نفيذ الفع  الت   ة، فإن  العملي  

فتيش، ت الت  ابها عملي  تي تتطل  ذلك لصعوبة  تطبيق األحكام ال  و -األحيان
ي جميع جوانب مكان العمل، بما في ذلك توفير ظروف عمل تي تغط  ال  

 توفير فإن  ة؛ ولذلك آمنة ومريحة في المنزل، ومعايير عمل واقعي  
قد  ،المة الصحية للعاملين في المنزلوالس   ،مستويات كافية من الحماية

، إذ تثار 39تيشفعوبات والعوائق في تنفيذ الت  ض للخطر؛ بسبب الص  تتعر  
في هذه الحالة مسألة الحدود الفاصلة بين ممارسة صاحب العمل لسلطته 

ة خصي  ة الش  وضرورة احترامه للحري   ،الهعلى عم   واإلشراففي الرقابة 
ال المتواجدين هل إلزام العم  . فإذا كان من الس  42ةللعامل وحياته الخاص  

ا إذا  في مة، فاألمر ال يبدو سهال  العمل، باإلجراءات الوقائي   في مقر  
مكان آخر، األمر الذي  في منزله أو أي   ،كان العامل يعمل عن بعد

راقبة ش العمل بمهامه في مأو مفت   ،العمل نتج عنه صعوبة قيام صاحبت
ل يقوم ش العمالمة. فإذا كان مفت  مدى احترام العامل تدابير الوقاية والس  

 ةوقت شاء دون سابق إخطار، إلى أي   ة، وفي أي  حري   خول بكل  بالد  
مل ود العقد ال ينطبق عند تنفيذ عق قابة. فاألمرللر   امؤسسة تخضع قانون  

لحرمة المنازل ينبغي أخد اإلذن المسبق من  افاحترام  داخل المنازل، 
إذا رفض صاحب  ما الحل   ،صاحب المنزل من جهة، ومن جهة أخرى

ك صاحب العمل في ش إلى منزله؟ وماذا لو تمس  المنزل دخول المفت  
ه غير مسؤول كون العامل "عن بعد" قد حالة وقوع إصابة عمل، بأن  

 ق اإلطار األوربي  لمنزل؟ وقد عل  رفض إعطاء الموافقة على تفتيش ا
لمكان  ،ةمراقبة صاحب العمل ونقابات العمال وجهات التفتيش المختص  

 -"بعد إطار العمل "عن في- القانونيةبات أكد من توفر المتطل  للت   ؛العمل
وموافقة العامل على الدخول لمنزله؛ للتحقق من  ،اإلخطار المسبق على

ة. وكذلك أعطى الحق للعامل "عن بعد" ي  بات القانونمدى تطبيق المتطل  
 ؛في أن يطلب من جهات التفتيش وصاحب العمل القيام بزيارات التفتيش

كما تثار مشاكل أخرى بصدد  .41المةة والس  ح  د توفر شروط الص  لتفق  
ة تطبيق أحكام حماية العامل من إصابات العمل وتعويضه عنها، كيفي  

تي تقع في العمل "عن إصابات العامل ال  ة صاحب العمل عن ومدى مسؤولي  
في عقود العمل "عن  اي  هذه المسألة من أكثر اإلشكاالت تحد   بعد". وتعد  

 عن إصابة العامل "عن وال  ؤ فكيف يمكن اعتبار صاحب العمل مس بعد".
 إن   وفي الواقع العمل؟يطرة المباشرة على ظروف بعد"، وهو بعيد عن الس  
العمل عن  ة صاحبق بمسؤولي  فيما يتعل   ،ابقةالس   المسألة مرتبطة بالفقرة

 ة. الوقاية من الحوادث المهني  
في إطار تنظيمه لعقد العمل  القانون األردني   ونشير هنا إلى أن  

ية ها: "إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدف إصابة العامل بأن  ر  ، ع  قليدي  الت  
ما يقع للعامل أثناء ذهابه  ،في حكم ذلك الحادث ويعد   ،العمل أو بسببه

دين غير محد   هومكانزمان العمل  كان لم او  ."لمباشرة عمله أو عودته منه
عب تحديد إصابة العامل في العمل من الص  إن ه ف ،في عقد العمل "عن بعد"

مل الع لموقع  ة بيعة الخاص  بسبب الط   ال؟أهي إصابة عمل أم  ،"عن بعد"
ديد متى يكون العامل )أثناء( أو )خارج أوقات وزمانه. إذ ليس من اليسير تح

على  ،ذي يزاول فيه العامل عملهالعمل(. وهل يصلح أن يقاس )المنزل( ال  
نة ى المقار أو حت   اا وقانون  المعتاد(؟ وهل يمكن القياس منطق  مكان )العمل 

 ووفاة العامل بسبب حريق في ،بين وفاة العامل بسبب حريق في مصنع
ا جزء هتي تقع في المنزل ووصفها بأن  منزله؟ وكيف يمكن تمييز الحوادث ال  

خر لو ة؟ وبمعنى آق بحوادث المنزل الخاص  ها تتعل  ، أم أن  شاط المهني  من الن  
بة إصابة العامل فيه هي إصا فكيف يمكن أن نجزم أن   ،وقع حريق في منزل

 لذلك اقترح البعض سرة؟األ   من أفرادله كفرد  إصابة وقعت أو هي ،عمل
بأن يجري تبسيط األمور بتوفير مساحة عمل  ،لمثل هذه اإلشكاالت حال  
قيق د  حديد الالت   وبالمثل فإن   "؟لتنفيذ العمل "عن بعد ؛دة في المنزلمحد  

حالة وقوع  في ابع المهني  على الط   ر دليال  لساعات العمل في عقد العمل يوف  
لجامد لساعات العمل التثبيت ا دة، ولكندث خالل ساعات العمل المحد  الحا

في مثل هذه العقود، وقد ال ينسجم مع طبيعة العمل "عن  اا واقعي  ال يبدو أمر  
 بصعوبة إثبات حوادث العمل، إذ نجد اق أيض  هذه المسألة تتعل   كما أن   بعد".

يسهل  ايجتمع العديد من العمال في مكان العمل، مم   ،ةقليدي  ه في العقود الت  أن  
ها تقع أمام أعين العديد من العمال المتواجدين في إثبات حوادث العمل؛ ألن  

عامل إذ يكون ال ،المكان نفسه.  لكن األمر يختلف في عقد العمل "عن بعد"
مل قع للعافرقة بين حادث يى الت  تسن  ت، فكيف ا ومنعزال  منفرد   –في الغالب–

ه ولكن   اي المنزل أيض  خر يقع فآبالعمل، وحادث  م نخرط افي المنزل، وكان 
ي نتيجة وف  العامل ت   من شؤونه المنزلية؟ فلو أن   اق بأداء العامل شأن  يتعل  

ه كانت أثناء وفات عوبة بمكان إثبات أن  فمن الص   ،في البيت كهربائي   تماس  
عد" م العامل "عن بمن الممكن أن يقد   هتأدية العمل أو بسببه. ومع هذا فإن  

 ع المهني  ابليل على الط  وفاته، الد   ه في حالو ذو  يقدِّم إصابته، أو في حال
ال صللحادث، في الحالة التي تكون فيها إصابته قد وقعت وهو منهمك باالت  

ركة عبر جهاز الحاسوب، ومن الممكن االستعانة بالخبرة مع شبكة الش  
ن كان معه في المنزل، وما تسجله كاميرات المراقبة. م  وشهادات  ،ةالطبي  

ري عن لكترونية، سواء أكانت المراقبة تجاإل ة المراقبةسليم بصح  ويبدو أن الت  
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ضيه هو أمر تقت ،أم مراقبة البيانات ،طريق استخدام كاميرات الفيديو
علم ذلك ب أن يتم   ةطيشر  ،ه القضاء، ويقر  هوظروفالعمل بات متطل  

ن تي من شأنها أد عقد العمل وسائل اإلثبات ال  ويجوز أن يحدِّ  42العامل
ييم تق تكون مقبولة من قبل صاحب العمل. وفي جميع األحوال، فإن  

ات تدعو إلى . وهذه اإلشكالي  43 للمحكمةة لطة التقديري  ة يخضع للس  األدل  
المفترض تشريعها لتنظيم العمل "عن  العملوانين تضمين نصوص ق

رينة القانون على ق وال  تتالءم مع التكنولوجيا، بحيث ينص  بعد"، حل
إصابة  د  تعة إصابة تلحق بالعامل "عن بعد"، أي ة، تفترض بأن  قانوني  

ل ع العامالعمل خالف ذلك؛ من أجل ضمان تمت   ت رب  ثب  عمل، ما لم ي  
في  ليدي  قع بها العامل الت  تي يتمت  ال   بالحقوق ذاتها "عن بعد"ذي يعمل ال  

ذي ال   نإن عقد "العمل عن بعد" يثير بعض األسئلة منها: م   الموقع. ثم  
 اتعن فقدان أو تلف البيانات أو المعد   ن أن يكون مسؤوال  يتعي  

 اراألضر  عن ال  ؤو ذي يكون مسن ال  المستخدمة في العمل "عن بعد"؟ وم  
وتصيب أطرافا ثالثة؟ وفي  تي تحدث في مكان "العمل عن بعد"ال  

سوابق  ما نجد اه نادر  وع من العقود، فإن  الحقيقة، وبسبب حداثة هذا الن  
 ساؤالت. دة على مثل هذه الت  ة تعطي إجابات محد  قضائي  

بعد"،  ات العمل "عنفاقي  ه يجوز ألطراف ات  ا يمكن القول بأن  وأخير  
 ،العقد د بشروط إنهاءقي  ة أكبر دون الت  ري  ح  تحديد شروط إنهاء الخدمة ب  

 مرة فيصوص اآلالن   أحكامة للقانون، مع مراعاة ا لألحكام العام  وفق  
 ة.شريعات الوطني  الت  

 الخاتمة

ائج تمن خالل عرض موضوع عقد العمل "عن بعد"، يمكن استخالص الن  
 وصيات اآلتية:والت  

  :تائجأوالً: الن  

 تقنيابالت   -جوهري   بشكل- يرتبطإن عقد العمل "عن بعد"  -1
ن أتاحت الفرصة للعامل أ ،صالرته من وسائل ات  وما وف   ،الحديثة

 عتاد.العمل الم خارج مقر  من مكان يقع  الوظيفي ةذ التزاماته ينف  
 ت الواردةاعريفجميع الت   عند تعريف عقد العمل "عن بعد" أن  ن تبي   -2

هما: أن و  ،في العقدين ي  على ضرورة توافر عنصرين أساس دتأك  
أو  ،المعتاد لصاحب العمل خارج المقر   تم  يكون أداء العمل فيه 

ات قني  إنجاز العمل باستخدام ت أو المركزي. وأن يتم   نظيمي  وكيله الت  
 ة الحديثة.صاالت والمعلوماتي  االت  

لنظام العمل  أن   ، تبي ن  ة عقد العمل "عن بعد"أهمي   عند عرض -3
ك شك   ك منلهنا ن  أطرفي العالقة، و لكال ة "عن بعد" جوانب إيجابي  

 -الغالب يف- هاأن  ها مساوئ له، وتبين أن   وعرض ما يظن   ،تهبأهمي  
ة هذا همي  أ ن  أو  ثبات،اإلإلى  تفتقر ة بحتةة ونظري  ضي  افترا أمور
 ظام ومزاياه تغلب على عيوبه.الن  

بطة اتحديد نوع الر   عند البحث عن تكييف عقد العمل "عن بعد"، فإن   -4
ة عي  بعلى أساس معيار "الت   تم  ي ،العملة بين العامل وصاحب عاقدي  الت  

العمل  ةتالئمة مع خصوصي  رة والم  نة والمطو  ر  عن بعد" بصيغتها الم  
 "عن بعد".

عامل لق بحقوق اما يتعل   في– ةقليدي  أحكام عقد العمل الت  تنطبق  -5
ة مع وجود خصوصي   بعد"، العمل "عن عقد على -العملوصاحب 

 اللعامل من مخاطر العمل جسدي   رهاق بالحماية الواجب توفيتتعل  
قابة من ة توفير الر  ة توفير هذه الحماية، ومدى إمكاني  وكيفي   ،اوصحي  

يق طبالت   لنا إلى أن  ة على "محل العمل"، وقد توص  سمي  الجهات الر  
املين ة للعر حماية جدي  يمكن أن يوف  ، هاووسائل ن لقواعد الحمايةر  الم  

  الم برم.بما ينسجم مع طبيعة عقد العمل ، "عن بعد"

  :وصياتالت  : ثانًيا
رن ويمكن أن يقت ،ذ خارج أماكن العملف  ن  عقد العمل "عن بعد" ي   بما أن   -1

 تنصب   ةة عمل دولي  فاقي  من الضروري وضع ات   ؛ فإن  بعنصر أجنبي  
 على العمل "عن بعد"؛ وذلك لضمان حقوق العاملين "عن بعد"، ال

ب ولة التي يتواجد فيها صاحيتواجد في دولة أخرى غير الد   نما مم  سي  
ا-  روريمن الض  و  لعمل،ا قد ة المقترحة، عفاقي  أن يلحق باالت   -أيض 

ة ول عند وضعها لقوانين وطني  ل الد  " يسترشد به من قبنموذجي  أ"عمل 
ة نموذجي، توفير الحمايأن يراعى في هذا العقد األو  م هذا العقد،نظ  ت  

ولة ؤ قابة والجهات المس"عن بعد" من مخاطر العمل، وتنظيم الر   الللعم  
يذ األحكام ة تنففاقية على كيفي  ت  في اال نص  ة أن ي  مع إمكاني   ،عن ذلك
 ،ضيةالتعويضات المقتك ،ة بالحكم للعاملالخاص   ةة األجنبي  القضائي  

األخرى،  ولفي الد   ي مكن توفيرها ضمانات أخرىأي ة  وأ ،مستحقاتالو أ
 ئيسالر   في المقر   خارج حدود بلد العامل المصاب، وعلى األخص  

 لصاحب العمل. 
العمل "عن  مة تنظ  ة لوضع قوانين وطني  ول العربي  أن تبادر الد   نيتعي   -2

مل يكون عقد الع نأن القوانين اشتراط بعد"، ومن المناسب أن تتضم  
ى صاحب العمل العمل لد ، ويذكر فيه صراحة أن  ا"عن بعد" مكتوب  

تي يمكن تأدية العمل ن تحديد األماكن ال  ن يتضم  أ"عن بعد"، و  يتم  
 ؛ة الحقوق وااللتزاماتومقدار األجر، وكاف   ،فيها، وساعات العمل

لقضاء، زاع على اة خالفات حول تفسير العقد، لو عرض الن  ألي   اتفادي  
ا في قتهتي سبول ال  ويمكن في هذا المجال االستفادة من تجارب الد  

 ة بالعمل "عن بعد".شريعات الخاص  وضع الت  
ة من ي  م العمل "عن بعد"، قرينة قانونتي تنظ  ة ال  تضمين القوانين الوطني   -3

شأنها تخفيف عبء اإلثبات عن العامل "عن بعد"، بحيث يفترض بأن 
عقد عمل "عن بعد"، هو عقد عمل يخضع العامل فيه  يكون كل  

أن ب ،لم يثبت العكس من قبل صاحب العملحكام قانون العمل، ما أل
ه غير خاضع إلدارته ن  أ، و العامل يعمل لحسابه الخاص   يثبت أن  

لحق إصابة ت كل   على قرينة تفترض بأن   ص  وتوجيهه. وكذلك الن  
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من  هم  ت صاحب العمل العكس، واألثب  العامل هي إصابة عمل، ما لم ي  
د مع عاق  المت إن كان ،أمين على العقدضرورة الت   على الت أكيد ذلك وجوب

إن  ،لضمان حصول العامل على حقوقه ؛ةالمواطن هو شركة أجنبي  
 .د األجنبي  ر الوصول إلى المتعاق  تعذ  

ي ن  ركات والمواطنين على تبإطالق مبادرات وبرامج من شأنها تشجيع الش  
 عقد دورات وورش عن تشجيع وتطبيق نظام العمل "عن بعد"، فضال  

نية قعامل مع وسائل الت  ورفع القدرة على الت   ،لتنمية المهارات ؛عمل
دارة الوقت.المختلفة، والت    خطيط وا 
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 المراجع باللغة العربية:
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