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 ل؟الدلي هذا  تستخدم كيف
 

 
 التطبيقية اإلرشادات تقديم بهدف الولية العمل لمنظمة التابع العمل أصحاب أنشطة مكتب مع بالتعاون المنظمة[ ]اسم الدليل هذا  أعدت

كات إىل ي  األعضاء الشر
ل" من "العمل بروتوكوالت  طبقت التر ز  . 91- كوفيد   أزمة خالل بديال  مؤقتا  ترتيبا  باعتبارها  2020 عام موظفيها  عىل المنز

كات نفذت وقد  ل من العمل بروتوكوالت  الشر ز ازية التدابن   قبيل من المنز ي  الحكومية التوجيهات أو  القرارات إىل استجابة االحنر
 تقيد  التر

كات، إىل توصيات الدليل هذا  ويقدم لوجه.  وجها  المخالطة ي  بما  الشر
ز
 االعتبارات وبعض ومسئولياتهم، والعمال العمل أصحاب واجبات ذلك ف

كات يمكن لنموذج عينة أيضا  ويقدم وإدارتها.  الصعوبات لهذه التصدي وكيفية عوبات،والص  سياسة إعداد  عىل لمساعدتها  استخدامه للشر

ل من للعمل ز   منشأة.  كل  احتياجات حسب مصممة المنز

ي  الدولية العمل معاين   إىل الدليل هذا  ويشن  
 دولية للمفاوضة المعاين   هذه وتخضع الصلة.  ذات والتوصيات االتفاقيات عليها  نصت التر

ي  والعمال العمل أصحابو  الحكومات وتعتمدها 
ز
ز  أساسا  وتشكل الدولية العمل منظمة ف  الوطنية.  العمل لقواني 

 

 

 وتقدير شكر 
 

 
 وماريا  تشانغ هي -جاي السادة الدولية العمل لمنظمة التابع العمل أصحاب أنشطة مكتب من الزمالء الدليل هذا  إعداد  قيادة عىل عمل

 التابع العمل أصحاب أنشطة مكتب من فاال  وفانيسا  يحجاز  وفريد  بوبر  وماجدالينا  أفصها  صامويل وراجعه راينهارت.  وغاري إليس-ماتشايلو

ي  وفاالنتينا  ماسنجر  جون من كل  وقدم الدولية.  العمل لمنظمة
ي  والمساواة العمل ظروف إدارة من بيجيتز

 قاتوتعلي آراء الدولية العمل منظمة فز

 الدليل.  هذا  بصياغة تانغ تيانغ مياو  قام وختاما  مهمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  عنها  المعنر  اآلراء مسؤولية تقع تنويه: 
 اآلراء عىل الدوىلي  العمل مكتب من مصادقة النشر  يمثل وال  وحدهم، مؤلفيها  عاتق عىل الدليل هذا  فز

ي  وال  فيها.  الواردة والتوجيهات
ك أسماء إىل اإلشارة تعتز  عليها.  الدوىلي  العمل مكتب مصادقة التجارية والعمليات والمنتجات اتالشر
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 المنشأة رئيس بقلم تمهيد 
 

 

ي 
ز
وس جائحة أسفرت أشهر  بضعة غضون ف ي  مدمرة وصحية واجتماعية اقتصادية آثار  عن 19-كوفيد  فن 

ز
 القضاء إىل وأدت العالم.  بقاع شتر  ف

ي  األزمة هذه نهاية تزال وال  ،بالفعل البشر  من اآلالف مئات حياة عىل
ز
 عىل أعضائنا  مع منشأة[ /  ]منظمة عملت البداية ومنذ  الغيب.  علم ف

تبة السلبية والصحية واالجتماعية االقتصادية العواقب إدارة عىل لمساعدتهم الدولة مستوى وس أزمة عىل المنر  . 19-كوفيد  فن 

 األزمة:  هذه خالل أولوياتنا  يىلي  فيما و  األزمة.  هذه طوال الدعم توفن   المنظمة[ ]اسم تواصل وسوف

   واستدامتها؛ المحلية ومجتمعاتنا  العاملة القوة صحة لضمان قوية قيادة توفن 

 كات مصالح تمثيل ي  الشر
ي  التر

 والشيعة؛ المبتكرة والحلول والتدابن   اإلجراءات توفن   مع الحكومة أمام واحتياجاتها  أزمات من تعانز

 كات دعم ة هذه خالل الشر  مع بعد  عن والمشاركة للتشبيك الفرص إتاحة عن فضال  الصلة ذات والخدمات المعلومات بتقديم الفنر

تيبات هذه أصبحت حيث المثيلة المنشآت  عالمية.  طبيعة ذات النر

ا  إليه توصلنا  ما  أحدث الدليل هذا  ويمثل امنا  عن تعبن  ز  أعضائنا.  تجاه النر

ة.  مركبة عمل ساحة العمل أصحاب يشهد  ورية التدابن   إىل الحكومة ممثىلي  مع اليومية مناقشاتنا  أثناء األولوية نعطي  حنفن ومتغن   لدعم الضز

ي  كان  بما  األهمية من التدابن   وهذه األعمال.  مجتمع
ي  بها  المرتبطة األخرى والقطاعات والتجزئة الضيافة قطاعي  فز

  صدمة من بالفعل عانت التر

ة  الطلب.  مستوى عىل كبن 

ي  الناس سالمة وضع من أيضا  بد  وال  يوم، لك  صعبة قرارات وتتخذ 
 الشعة وجه عىل الحكومية التدابن   تنفيذ  عىل أعضاءنا  ونحث المقدمة.  فز

 ذلك.  أمكن متر  اإليجابية اإلجراءات تنفيذ  وعىل الممكنة الفعالية من درجة وبأقىص

ي  "الجديدة المعتادة "الحالة إىل االستجابة عىل األعضاء لمساعدة الدليل هذا  صمم
كات من العديد  وتعتمد  يوم.  كل  تتغن   زالت ما  التر  عىل الشر

ل من "العمل ترتيبات ز ي  العمل انتعش وقد  األوىل.  للمرة المنز
كات بعض فز  الوضع مع التكيف عىل قادر  غن   اآلخر  البعض يزال ال  بينما  الشر

ي  مساعدة الدليل هذا  يقدم أن ونأمل الجديد. 
 المناسب.  الوت فز

ي  مساعدتها  عىل الدولية العمل منظمة إىل بالشكر  قدمأت أن أود  وختاما 
 الدليل.  هذا  إعداد  فز

 

 
ام، فائق بقبول وتفضلوا   االحنر

 المنظمة[ ]اسم رئيس



ل استجابة لجائحة  إىل ا أصحاب العملدليل  4 ز  19-كوفيدلعمل من المنز

19-COVID  

 

 
 
 
 

 المحتويات

 3 المنشأة رئيس بقلم تمهيد 

 5 مقدمة

ز الم من بالعمل المقصود  ما  .1  5 ل؟نز

ل من العمل يختلف كيف .2 ز يد  بالمكتب االتصال مواصلة مع بعد  عن العمل أشكال عن المنز ي  بالنر
ونز ي  االتصال أو  اإللكنر

 5 ؟الهاتفز

ل؟ال من العمل ترتيبات مع الوظائف جميع تتناسب هل .3 ز  6 منز

كات تتكيف كيف .4 ل؟ من العمل ترتيبات تنفيذ  مع الشر ز  7 المنز

ز  هل .5 كة توجيهات إىل االمتثال العمال عىل يتعي  ل؟ من بالعمل الشر ز  7 المنز

ل من العمل ترتيبات تنفيذ  عند  لالعم أصحاب عىل الواقعة المسئوليات ما  .6 ز  8 المنز
 ؟19 -كوفيد  جائحة إىل استجابة

ل؟ من العمل عند  العمال عاتق عىل الواقعة المسئوليات ما  .7 ز  12 المنز

ل؟ من العمل عند  العمال إنتاجية نقيس كيف .8 ز  13 المنز

ي  األساسية التحديات ما  .9
ل من العمل ترتيبات تواجه التر ز ي  االعتبارات وما  المنز

ي  التر
 14 وإدارتها؟ لها  التصدي عند  مراعاتها  ينبغز

ي  هىلي  .10
ل من العمل مواصلة ينبغز ز  23 ؟19-كوفيد  جائحة عقب المنز

ل من لعملل لسياسة نموذج الملحق:  ز  24 المنز

 30 المراجع ثبت
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 قدمةم

 

 
وس جائحة تواصل ها  (19-كوفيد  باسم )المعروف الكورونا  فن  ي  والتسبب العامة الصحة عىل البالغ تأثن 

ز
 لالقتصادات مسبوقة غن   اضطرابات ف

  وقد  العمل.  وأسواق
 
وس انتشار  احتواء بغية العالم حول الخطوات من العديد  خذتات  منظمة من المقدمة المشورة مع تماشيا  وتفشيه الفن 

اوح تدابن   الحكومات نفذت وقد  العالمية.  الصحة ز  ما  تنر ي  التباعد  بي 
كات تالمنشآ وغلق الحركة حرية عىل قيود  فرض إىل البدنز  ذات والشر

ورية غن   األنشطة ي  بأكملها  لمدن التام الغلق إىل وصوال  الضز
ز
 التدابن   كذلك  تطورت الجائحة، هذه تطور  ومع العالم.  من أجزاء بعض ف

 لها.  التصدي بغرض المنفذة الحكومية

وس أثر  حدة من للتخفيف المهمة اإلجراءات من لوجه وجها  المخالطة من فالحد   حاليا  يعيش الدولية العمل لمنظمة فقا وو  . 19-كوفيد  فن 

ي  68 قرابة
ز
ي  81 إىل إضافة ،العالمية العاملة القوة إجماىلي  من المائة ف

ز
ي  ،العمل أصحاب من المائة ف

ز
 أو  العمل أماكن بغلق توصي  إما  بلدان ف

ط ي  1غلقها.  تشنر
ز
ورية البديلة الخطط ووضع الظروف مع التكيف عىل بالقدرة يتمتعوا  أن العمل أصحاب عىل ،الجديدة البيئة هذه ظل وف  الضز

كات من العديد  وتبحث عنها.  اإلعالن يتم كلما   الجديدة للتدابن   لالستجابة ل من العمل مسألة الشر ز  بديال  ترتيبا  أو  مؤقتا  ترتيبا  باعتباره المنز

 للعمل. 

 
ل من بالعمل المقصود  ما  .1 ز  ؟المنز

ل من العمل ز ل، مغادرة دون وظيفتها  وظيفته/  مسؤوليات لالعام خالله من يؤدي للعمل ترتيب هو  المنز ز ي  العامل ويعتمد  المنز
 عىل ذلك فز

ل" من "العمل مصطلح ويستخدم واالتصاالت.  المعلومات تكنولوجيا  ز ي  الدليل هذا  ألغراض المنز
 تحديدا  لإلشارة 19-كوفيد  جائحة سياق وفز

ل من العمل إىل ز تيب هذا  ويتطلب للعمل.  بديال  ترتيبا  أو  مؤقتا  تيبا تر  باعتباره بالمكتب االتصال مواصلة مع بعد  عن المنز  من كل  تشارك النر

امات المسؤولية والعمال العمل أصحاب ز  التوظيف.  واستمرار  النشاط مواصلة ضمان بغية وااللنر

 
ل من العمل يختلف كيف .2 ز يد  بالمكتب االتصال مواصلة مع بعد  عن العمل أشكال عن المنز    بالنر

ز
ون  االتصال أو  اإللكنر

  ال
 ؟هاتفز

ن لقد 
ّ
ي  التقدم مك

ها، للعمل بديلة ترتيبات تنفيذ  من واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  مجال فز ل من العمل ضمنها  ومن وتيسن  ز  والعمل المنز

يد  طريق عن بالمكتب االتصال مواصلة مع بعد  عن ي  النر
ونز ه.  اإللكنر ز  هذين ويستخدم وغن   يبأسال إىل لإلشارة متبادل بشكل عادة المصطلحي 

 االختالفات بعض توجد  وقد  العمل.  مكان خارج أو  فيه العمل صاحب يوجد  الذي المقر  خارج الشخص يعمل حيث والمتطورة الجديدة العمل

ز  فيما  الطفيفة ي  قد  المثال سبيل فعىل المصطلحات.  بي 
ي  مؤقتا  ترتيبا  بعضها  يعتز

ز  فز ي  حي 
ات ترتيبا  اآلخر  البعض يعتز  من العمل يعتنر  طويلة.  لفنر

لال ز ل من بعد  عن العمل أنواع من نوعا  منز ز  بعيدا  متنوعة أماكن من العمل بعد  عن العمل اشتمال إمكانية عىل االختالف يقتض  حيث 2 ،المنز

 االنتقال عن االستعاضة إىل بعد  عن العمل يشن  و  3 المتنقل(.  العمل )مثل العمل صاحب فيه يوجد  الذي المبتز  أو  األساسي  العمل مكان عن

ز  فيما  نسبيا  الطفيفة االختالفات بعض توجد  ذلك ومع االتصال.  بوسائل ي  ذلك ويرجع بعد، عن العمل مفاهيم مختلف بي 
 أن إىل األساس فز

 جميع إىل لإلشارة بعد" عن "العمل مصطلح الدليل هذا  ويستخدم وإليه.  العمل من االنتقال دوما  يستبدل ال  ربما  بعد  عن العمل مفاهيم أحد 

 العمل.  مكان إىل االنتقال إىل الحاجة دون العمل أشكال
 
 

 
 

1 ILO (International Labour Organization)“ ,ILO Monitor  :COVID-19 and the world of work  .Third edition – Updated estimates and analysis ,”29 

April 2020 . 
2 Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) and ILO ,Working anytime, anywhere  :The effects on the 

world of work( Luxembourg and Geneva, 2017) . 
3 Jon C. Messenger (ed.) ,Telework in the 21st Century, an Evolutionary Perspective ,ILO Future of Work series, (Edward Elgar and ILO, 2019) . 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
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ل؟ من العمل ترتيبات مع الوظائف جميع تتناسب هل .3 ز  المنز

كة مستوى عىل مغلقة العمل ومقار  العمل أماكن تكون عندما  ازية التدابن   أشكال من كشكل  ككل  الشر  الحكومة، من لتوجيهات نتيجة أو  االحنر

كات تكون قد  ل من العمل ترتيبات تنفيذ  عىل قادرة الشر ز  دون الوظائف عىل والحفاظ اإلنتاجية، عىل والحفاظ ةالخدم مواصلة إنجاز  بغية المنز

ي  18 من يقرب ما  يعمل الدولية العمل منظمة لتقديرات ووفقا  وصحتهم.  العمال سالمة بضمان المساس
ز
ي  العمال من المائة ف

ز
 مناسبة مهن ف

ل من للعمل ز ي  ويعيشون المنز
ز
ل.  من العمل من تمكنهم تحتية بتز  تمتلك بلدان ف ز  4المنز

ل من العمل يةمسؤول إن ز كة، مسؤولية المنز اما  وتتطلب مشنر ز ي  تنجح.  لكي  العمال ومن العمل أصحاب من كل  من النر
 من كل  يتحىل أن وينبغز

ل.  من العمل ترتيبات تنفيذ  عند  اآلخر  لوضع منهما  كل  تقدير  عن فضال  ومرنة عملية بروح والعمال العمل أصحاب ز  المنز

ي  البدء وقبل
ز
ل، من العمل ترتيبات تنفيذ  ف ز ي  المنز

 وظائفهم بمهام يتعلق فيما  تنفيذها  إمكانية مدى بتقييم أوال  العمل أصحاب يقوم أن ينبغز

:  النحو  عىل عمليا، تطبيقها  إمكانية ومدى الوظيفة شاغل شخصية وحسب ي
 اآلنر

  ي  ومتطلباتها  الوظيفة مهام تحديد
 بطريقة بالعمل للقيام واإلبداع ر االبتكا عىل األمر  هذا  يشتمل وقد  العمل.  مكان خارج أداءها  يمكن التر

 المعتاد.  األسلوب عن تختلف

 أخرى.  أساليب بأية أو  المرئية المؤتمرات خالل من اتصاالت  إجراء مثل االتصال آليات تقييم  

 ل من العمل ألغراض المتاحة واألدوات والمرافق التحتية البنية تقييم ز ي  االتصال جودة مثل المنز
ونز  فيه موثوق ر مصد توافر  ومدى اإللكنر

  للكهرباء. 

 اطات تقييم امات االشنر ز ي  والمعدات واألدوات وظيفته ومهام العامل وضع مراعاة مع القانونية المحتملة والمسؤولية وااللنر
 يحتاج التر

 5إليها. 

 ي  المحيطة بيئتها  أو  وبيئته وصحته سالمته منظور  من العامل وضع تقييم
ل فز ز  من المطلوبة مالمها تنفيذ  عىل قدرته عن فضال  المنز

ل.  ز  المنز

 قد  أو  عائال، يكون قد  أو  طفل رعاية مسؤولية العامل عاتق عىل يكون فقد  بالعامل.  الخاصة المعيشة ترتيبات عىل المحتمل األثر  مراعاة 

ىلي  للعنف عرضة يكون قد  أو  الضغط من حالة العائلية عالقاته تشهد 
ز ي  قد  أو  المنز

 األجل.  لةطوي إعاقة أو  صحية حالة من العامل يعانز

 ي  المستقبلية المسائل أو  العقلية بالصحة المتعلقة المسائل تقييم
ل.  من العمل ترتيبات بسبب تنشأ  قد  التر ز  المنز

ل، من العمل إمكانية أتاحت قد  واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  أن من الرغم عىل أنه ندرك أن المهم ومن ز  مهام جميع أداء يمكن فال  المنز

ل من والعمل محدد.  عمل مكان أو  العمل صاحب مقر  خارج من تها واختصاصا الوظائف ز ي  اقتصاديا  مجد  غن   أو  عمىلي  غن   يكون قد  المنز
 فز

كات بعض ي  تطبيقه يصعب وربما  والمهام، والمهن الشر
ة فز ة.  زمنية فنر  قصن 

ي  واختصاصاتها  الوظائف مهامب تتعلق بديلة خطة دراسة إىل العمل أصحاب ويحتاج
ي  أو  بعد، عن ؤها أدا يمكن ال  التر

 الذين العمال حالة فز

ل من عملهم تقيد  موانع لديهم ز ل.  من عملهم دون تحول والسالمة بالصحة خاصة مسائل أو  المنز ز ز  بأحكام المساس ودون المنز  واللوائح القواني 

كات، سياسات أو  الحكومية والتوجيهات الوطنية ي  العمل أصحاب ينظر  أن يجوز  الشر
 سنوية إجازات أخذ  مؤداها  لعمالا إىل المشورة إسداء فز

اكمة  استخدامها  يمكن سارية أخرى إجازات أية أو  أجر، بدون أو  األجر  بنصف ممتدة إجازات أو  مسبقا، األجر  مدفوعة سنوية إجازات أو  منر

.  العمال مع بالتشاور  القائم الوضع حسب ز  المعنيي 

 

 
 

4 ILO“ ,Working from Home  :A potential measure for mitigating the COVID-19 pandemic ,”Policy Brief, April 2020 . 
ي  5

ز  مدى العمل أصحاب يراعي  أن ينبغز ز  وثائق وتشمل العمل.  مكان تأمي  ل، من العمل ترتيبات العمل أصحاب من العديد  لدى المسؤولية تأمي  ز ي  ذلك ومع المنز
 يتمتع وقد  وجودها.  من التأكد  ينبغز

ز  وثائق خالل من بتغطية األخرى الناحية عىل الموظفون ل تأمي  ز   بهم.  الخاصة المنز

 بالمكتب االتصال عبر بعد عن العمل أو بعد" عن "العمل بشأن الوطنية الممارسات أو التشريعات من تعريفات المنظمة تضع

 متاحة. التعريفات هذه كانت إن المنزل" من "العمل أو

https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/publications/WCMS_743447/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/publications/WCMS_743447/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/publications/WCMS_743447/lang--en/index.htm
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 حالة في الوطني، المستوى على المنزل من العمل ترتيبات نفذت التي الشركات عدد يبين وطني مسح أي عن اتبيان المنظمة تقدم

 الشركات إحدى من أو التنفيذي مديرها المنظمة/ رئيس من مقتبسة عبارة المنظمة تضع موجودا، المسح هذا يكن لم إن أما توافره.

 لمنزل.ا من العمل ترتيبات نحو االتجاه بشأن الكبرى

 األعضاء الشركات مع نقاشنا خالل من لنا اتضح وقد الشركات. من للعديد نسبيا جديدة تجربة المنزل من العمل يشكل البلد[ ]اسم "في مثال:

 لشركاتا من العديد تواجه ذلك ومع يتيحها. التي العديدة المزايا ورأت بل الجديد الواقع هذا مع التكيف تحاول منها العديد أن منظمتنا في

  علما." بذلك نحيط ونحن تحديات

 
كات تتكيف كيف .4 ل؟ من العمل ترتيبات تنفيذ  مع الشر ز  المنز

كات بعض لدى يكون ربما  ي  ابقةس تجربة الشر
ز
ل من العمل ترتيبات تنفيذ  مجال ف ز ل.  من للعمل للطوارئ خطط لديها  تتوفر  ربما  أو  المنز ز  المنز

كات فإن ذلك ومع ل من العمل ترتيبات تنفذ  سوف الشر ز ل من العمل ترتيبات اعتماد  إىل تحتاج وسوف األوىل، للمرة األرجح عىل المنز ز  عىل المنز

كة مستوى ي  أجري الذي المسح من اتضح المثال سبيل فعىل ملحة.  وبصورة بشعة ككل  الشر
ز
كات من 250 عىل 2020 مارس ف ى الشر ي  الكنر

ز
 ف

ز  ي  93 أن األرجنتي 
ز
كة وأفادت . 19-كوفيد  جائحة إىل استجابة متبعة كسياسة  بعد  عن العمل اعتمد  منها  المائة ف  "تاتا  العمالقة الهندية الشر

ي  االستشارية" للخدمات
ي  تعمل التر

ز
ي  التعاقد  مجال ف ي  85 حواىلي  أن اإلدارة بعمليات الخاص الخارجر

ز
ي  موظفيها  من المائة ف

ز
 ،وخارجها  الهند  ف

ل من يعملون ،موظف ألف 400 عددهم البالغ ز   6اإلغالق.  لحالة نتيجة المنز

كات من العديد  أن من الرغم وعىل ف الشر ل، من العمل بفوائد  تعنر ز ي  صعوبة منها  البعض واجه فقد  المنز
ز
ي  نتقال. اال  هذا  إحداث ف

 اليابان ففز

ي  الطوارئ حالة إعالن قبل أجري الذي المسح أوضح مثال،
ز
ي  البالد  ف

ز
ي  96 موافقة من الرغم عىل أنه إبريل 7 ف

ز
ي  شاركوا  ممن المائة ف

ز
 المسح ف

ل من العمل أهمية عىل ز ي  31 فإن بعد، عن العمل أو  المنز
ز
كات من المائة ف ي  هي  فقط الشر

 العمل.  أشكال من الشكل هذا  اعتماد  من تمكنت التر

ي  األمر  هذا  ويرجع
ز
ي  العمل تحويل عدم إىل األساس ف

ر
ورية الداخلية واإلجراءات القواعد  أن عن فضال  رقمية صورة إىل الورف  بعد  عن للعمل الضز

اقات أو  المعلومات بشية المتعلقة االنشغاالت  تقيد  أن ويمكن بعد.  جاهزة تكن لم ل.  من العمل بأسلو  استخدام المحتملة األمنية االخنر ز  المنز

ي 
ة المنشآت من العديد  وتعانز ل من العمل من أيضا  والمتوسطة الصغن  ز ز  مثلما  المنز ي  المسوح من عدد  من يتبي 

 سبيل فعىل مؤخرا.  أجريت التر

ز  مرصد  وجد  المثال ة للمنشآت األرجنتي  كات مقارنة بعد  عن العمل تستخدم ال  المنشآت هذه أن والمتوسطة الصغن  ة بالشر  7. الكبن 

ش  لدراسة ووفقا  ي  22 سوى تكن لم ،Study Trends Talent Global 2020 s’Mercer 2020 العالمية المواهب التجاهات من 
ز
 المائة ف

كات من فقط ي  44 أن أيضا  الدراسة هذه وأوضحت واسع.  نطاق عىل بعد  عن العمل لتنفيذ  19-كوفيد  جائحة قبل مستعدة الشر
ز
 فقط المائة ف

كات من ي ال هي  الشر
  تر

 
ز  ظروف ترك من بدال  تكيفها  إمكانية منظور  من منهجيا  تقييما  وظائفها  قيمت ي  هي  والعمال الموظفي 

ي  تتحكم التر
 مدى فز

كات تساعد  أن التقييمات هذه لمثل ويمكن الوظائف.  أداء مرونة ي  المرونة عنض  إضافة عىل الشر
، بأسلوب الوظيفة تصميم فز ي  بحيث منهجر

ز  التوازن تحقق كة احتياجات بي  ز  واحتياجات الشر  فيها.  العاملي 

 

ز  هل .5 كة توجيهات إىل االمتثال العمال عىل يتعي  ل؟ من بالعمل الشر ز  المنز

ل من العمل ترتيبات تنفيذ  يتم عادة ز ز  ما  باالتفاق طوعي  أساس عىل المنز وط يوضح موقع اتفاق يصحبها  وعادة والعمال، العمل أصحاب بي   شر

تيب هذا  ل من العمل الحاىلي  الوضع فرض د فق ،ذلك ومع وأحكامه.  النر ز ي  المنز
 للصحة المؤقتة التدابن   أحد  باعتباره العالم أنحاء من العديد  فز

 العامة. 

 
 
 

6 ILO, “Working from Home .” 
7 ”Home from Working ILO, .” ة المنشآت لمرصد  اتضح ي  والمتوسطة الصغن 

ز  فز ي  55 أن األرجنتي 
ة المنشآت من فقط المائة فز ي  لمتوسطةوا الصغن 

 يستخدم الذي هو  فقط الخدمة قطاع فز

ي  24 عىل استخدامه يقتض  بينما  بعد، عن العمل
ي  23و الصناعية المنشآت من المائة فز

ي  المنشآت من المائة فز
 التجزئة.  تجارة مجال فز
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ز  والصحة السالمة بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية من )أ(19 للمادة وفقا و   عملهم أثناء يتعاونوا  أن للعمال ،1981 املع 155 رقم المهنيتي 

ز  امات إنجاز  من العمل صاحب لتمكي  ز ي  االلنر
ز  عاتقه عىل تقع التر  أو  الجماعية االتفاقات أو  القانون ألحكام دعما  وصحية آمنة عمل بيئة لتأمي 

كة سياسات  ومعدات األدوات واستخدام خريناآل  وسالمة وسالمتهم صحتهم مراعاة مسؤولية أيضا  العمال ويتحمل بها.  الصلة ذات الشر

ي  للسياسات واالمتثال الوقاية
 السالمة بشأن الدولية العمل منظمة توصية من 16 للفقرة ووفقا  ذلك إىل وباإلضافة العمل.  صاحب يضعها  التر

ز  والصحة ي  ،1981 لعام 164 رقم المهنيتي 
ي  اإلبالغ راءاتإج عىل بناء الفور  عىل مسائل أو  مخاطر  أية عن العمال يبلغ أن ينبغز

 يضعها  التر

امات شيان عىل بوضوح النص من بد  وال  العمل.  صاحب ز ي  حتر  ومسؤولياتهم العمال النر
ز
ي  الرسمية غن   المحيطة البيئة حالة ف

 بها  تتسم التر

ل.  من العمل ترتيبات ز  المنز

ل من العمل األمر  يتطلب عندما  ولذا  ز ز  الجائحة، انتشار  من للحد  المنز  التوجيهات أو  التدابن   إىل الكامل واالمتثال تعاونال العمال عىل يتعي 

كات.  سياسات يراعوا  وأن معقول بقدر  اآلخرين وسالمة سالمتهم يراعوا  وأن الوقائية،  8الشر

 
ل من العمل ترتيبات تنفيذ  عند  العمل أصحاب عىل الواقعة المسئوليات ما  .6 ز -كوفيد  جائحة إىل استجابة المنز

 ؟19

وري من ل من العمل ترتيبات بأن اإلحاطة الضز ز وط دائمة تعديالت أية تتطلب ال  المنز تيبات تتغن   وقد  وأحكامه.  التوظيف لشر  إىل استجابة النر

 الم   التوجيهات
 
ة واالحتياجات ثةحد كة.  المتغن  ي و  للشر

كة سياسات تغين   العمل أصحاب يراعي  أن ينبغز  تقديم بغية تطويرها  أو  توجيهاتها  أو  الشر

ل من العمل ترتيبات تنفيذ  بشأن واضحة إرشادات ز ي  السياسات(.  نموذج عىل لالطالع المرفق )انظر  المنز
كة تطلع أن وينبغز ز  جميع الشر  العاملي 

ات أية عىلو  السياسات هذه كفاءة  مدى عىل فيها  ي  السياسات هذه عىل تغين 
 ممكن.  وقت أقرب فز

يعات وضع العالم حول البلدان من العديد  بدأت ل، من العمل /  بعد  عن العمل باتترتي جوانب بعض عن تشر ز وط المنز  وحقوق العمل، وشر

ي  العمل ظروف قرار  ينص المثال، سبيل فعىل ومسؤولياتهم.  والعمال العمل أصحاب
ي  العامل يؤديه الذي األجر  المدفوع العمل عىل هولندا  فز

 فز

ي  أو  سكنه مكان
 المتعلق العمل صاحب عاتق عىل الواقع الرعاية واجب عىل ويشتمل العمل.  صاحب مقر  خارج اختياره من آخر  مكان أي فز

امات الوفاء وعىل العامل عىل باالطمئنان ز ي  أما  القرار.  هذا  بموجب القانونية بااللنر
ي  بعد" عن "العمل يتناول الذي الحكم يشدد  بولندا  فز

 قانون فز

ورة عىل العمل ي  الخدمات إىل يستند  أنو  العمل صاحب مقر  عن بعيدا  منه العامل يعمل الذي المكان يكون أن ضز
 باستخدام تقديمها  يتم التر

ونية؛ الوسائل ي  اإللكنر
ز  فز ي  بعد" عن "العمل تنظيم يتم حي 

ي    ع خالل من النمسا  فز  مسألة باعتباره تناوله من بدال  العمل، بوقت يتعلق تشر

  9منفصلة. 
 
ي  شيىلي  توسن

ز  بعض يمنح ما  بعد، عن العمل ينظم قانونا  2020 مارس فز ي القانو اليقي 
 الذين والعمال العمل أصحاب من لكل نز

امات فتشتمل ومسؤولياتهم.  حقوقهم القانون هذا  ويحدد  بعد  عن العمل ترتيبات عىل يتفقون ز  تحمل عىل المثال سبيل عىل العمل أصحاب النر

 10 وإصالحها.  وصيانتها  عملها  واستمرار  األجهزة تشغيل تكاليف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ي  صدرت 8
ي  يدةجد الئحة سنغافورة فز

ط للرقابة( )قرار  المؤقتة( التدابن   )من 19-كوفيد  بجائحة تتعلق 2020 إبريل 7 فز كات عىل القرار  هذا  ويشنر ل من العمل تنفيذ  الشر ز  ممكنا، هذا  كان  كلما   ،المنز

كة تعد  الالئحة لهذه ووفقا  ي  جريمة ارتكبت قد  الشر
امها  عدم حال فز ز  بذلك.  يسمح الوظيفة نطاق دام ما  بعد  عن العمل تدابن   بنفيذ  النر

 والنمسا:  وبولندا  هولندا  من أمثلة عىل للحصول األتية المصادر  عىل البحث اعتمد  9

 ILO ,Ensuring decent working time for the future ,General Survey concerning working-time instruments, Report III (Part B), Committee of Experts on the 

Application of Convention and Recommendations, International Labour Conference, 107th Session, (Geneva, 2018) p  .744 . 
10 Dentons“ ,Chile Telework law ,”April 2020 . 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/2/chile-telework-law
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/2/chile-telework-law
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/2/chile-telework-law
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 155 رقم االتفاقية من 21و 19و 18و 16و 3 المواد

 على تؤثر التي والعقلية البدنية العناصر أيضا يشمل فهو عجز، أو مرض وجود عدم مجرد بالعمل عالقتها في "الصحة" تعبير يعني ال

 من للحد واالحترازية الوقائية التدابير ذاتخا مسؤولية العمل أصحاب وعلى أ .العمل في الصحية والقواعد بالسالمة مباشرة وتتعلق الصحة

 تحميل دون المناسبة الواقية والمعدات المالبس والمعقول، الممكن الحد إلى االقتضاء، عند يوفروا، أن هذا ويشمل ب المهنية، المخاطر

 د المهنيتين؛ والصحة بالسالمة لقالمتع المناسب والتدريب المالئمة المعلومات توفير مسؤولية العمل أصحاب ويتحمل ج للعامل. تكلفتها

 و والحوادث. الطوارئ لمواجهة الالزمة الترتيبات ووضع هـ بعملهم؛ المتعلقة المهنيتين والصحة السالمة جوانب بشأن العمال واستشارة

 )هـ( 3 المادة .أ 

 الخاضعة ]...[ العمل أمكان تكون أن والمعقول، لممكنا الحد إلى يؤمنوا، أن العمل أصحاب من يطلب "أن على 155 رقم االتفاقية من 16 المادة تنص .ب

 الصحة." على خطرا تشكل وال مأمونة إلشرافهم

 21 والمادة (3)16  المادة ج.

 هـ. المادة و)د( )ج( 19 المادة د. 

 )هـ( 19 هـ.

 .18 المادة و.

 
 
 

 

 
 

ي 
ز
ي    ع وجود  عدم حالة ف ل، من بالعمل خاص تشر ز ز  بشأن بالتشاور  العمل أصحاب نصحي   المنز يعات القواني   المتعلقة القائمة الوطنية والتشر

 والمحلية الوطنية السلطات أصدرتها  بالموضوع متعلقة أخرى توجيهية مبادئ أو  تعليمات أية أو  والصحة، المهنية والسالمة والتوظيف بالعمل

 . المعنية

 

 وصحتهم العمال سالمة .أ
 
 

 18و. المادة 

 المخاطر  من وخالية آمنة عمل بيئة تهيئة والمعقول، الممكن الحد  إىل منهم، ويطلب لديهم العمال جميع رعاية واجب العمل أصحاب عىل

ي  المخاطر  تقييم ذلك ويشمل والعقلية.  البدنية الصحة عىل
 ومن حدتها، من والتخفيف عليها  والسيطرة الطبيغي  العمل مكان بخالف المواقع فز

ل ذلك قبيل ز ل.  من عمله أثناء العامل منز ز ي  المنز
ذكر  أن وينبغز اماتهم بواجباتهم أيضا  العمال العمل أصحاب ي  ز  توظيفهم عقود  بموجب والنر

اماتهم وخصوصا  السارية، والسياسات ز  والسالمة.  بالصحة يتعلق فيما  وواجباتهم النر

ي  والسالمة الصحة عىل التقليدية المخاطر  بتقييمات العمل أصحاب قيام صعوبة احتمال من الرغم وعىل
ل فز ز ي  العامل منز

 السياق هذا  ظل فز

، ز  العمل أصحاب يظل الحاىلي :  ما  فحص عن مسؤولي   يىلي

 ل؛ من بأمان به القيام المطلوب العمل أداء إمكانية ز  المنز

 ل؛ من العمل عند  بأمان المهام هذه أداء إمكانية لضمان االقتضاء، عند  المهام، عىل التعديالت إدخال ز  المنز

 التنفيذي مديرها المنظمة/ رئيس عن صادر بيان أي أو المنزل من بالعمل تتعلق وطنية تشريعات أي عن عامة تعليقات المنظمة تضيف

 الموضوع. هذا في الجيدة" "الممارسات بشأن

 وأن بانتظام التواصل تحقيق الضروري من الوضع هذا مثل وفي غيلية.التش الناحية من جديدة تجربة المنزل من العمال إدارة "إن مثال:

 أية مع للتعامل العمال إلى لالستماع مستعدين المديرون يكون أن وينبغي خاص. بشكل بعينهم أشخاص والتواصل االتصال يستهدف

 واجتماعات لوجه وجها المؤتمرات تماعات/االج عقد وينبغي سليم. بشكل عليهم الرد من العاملين يتمكن حتى العمالء لدى انشغاالت

 ومن التعاون. تحقيق وإلى واضحة توقعات وجود إلى والموظفين لإلدارات دوري روتين وضع ويؤدي متكرر. بشكل للفرق افتراضية

 ت."االجتماعا عقد قبل التعليقات أمام الفرصة إلتاحة الفرق أفراد على مسبقا وتوزيعه أسبوعي زمني جدول وضع الضروري



ل استجابة لجائحة  إىل ا أصحاب العملدليل  10 ز  19-كوفيدلعمل من المنز

19-COVID  

 

 المنزل. من لالعم ترتيبات يشمل الذي المهنيتين والصحة بالسالمة الخاص التشريع المنظمة تضيف

 
 
 

 
 ي  الصحيحة واألدوات للمعدات العمال حوزة ضمان

ل، من بأمان العمل من تمكنهم التر ز ي  بما  المنز
ز
 السالمة أو  الوقاية معدات ذلك ف

ورية،  عليهم؛ الوضع هذا  ينطبق عندما  الضز

 تيبات وضع كة معدات تسجيل لضمان الالزمة النر ل إىل العامل ها يأخذ عندما  الشر ز كة إىل وردها  منه عمله لتيسن   المنز  بحالتها؛ الشر

 اف والتعليمات المعلومات عىل العمال حصول ضمان وري، والتدريب واإلشر ي  بما  الضز
ز
 الطوارئ؛ مع بالتعامل الخاصة التدابن   ذلك ف

 ي  المعقولة التعديالت إجراء ضمان
ز
ل؛ من أداؤه منهم يطلب لذيا بالعمل يتعلق فيما  اإلعاقة ذوي العمال حالة ف ز  المنز

 والعقلية؛ البدنية العمال عافية لتحقيق ترتيبات إجراء يتم 
 

ل من العمل لتيسن   مؤقتة استثنائية قانونية تدابن   سبانيا إ وضعت ز  تقييمات العامل يجري أن يمكن بحيث ،19-كوفيد  جائحة خالل المنز

ل من العمل مخاطر  ز   11عليها.  لونيحص مرجعية قائمة عىل بناء المنز

 

 

ي 
ي  الحوادث أو  المرض أو  اإلصابات بشأن التقارير  إلعداد  نظاما  العمل أصحاب يضع أن ينبغز

 فيها.  والتحقيق العمل أنشطة بسبب تقع التر

ي  ذلك إىل وباإلضافة
ايدة مخاطر  بأية دراية عىل العمل أصحاب يكون أن ينبغز ز ي  والسالمة الصحة عىل منر

ل من العمل عن تنشأ  قد  التر ز  المنز

ل، من بالعمل المرتبطة واالجتماعية النفسية المخاطر  تزايد  ذلك يشمل وقد  . 19-كوفيد  جائحة خالل ز ي  بما  المنز
 اإلجهاد  تزايد  احتمال ذلك فز

 . ي
ىلي  العنف حدوث احتمال تزايد  عىل ذلك ينطوي أن ويمكن المهتز

ز  وىالمست عىل العائلة طلبات وتغن   االقتصادية األحوال صعوبة بسبب المنز

ل.  حبيسي  أفرادها  وبقاء األشي ز ىلي  العنف بزيادة تفيد  العالم حول البلدان بعض من تقارير  وردت وقد  المنز
ز  الغلق جراء من المعاملة وسوء المنز

ي  ولذا  12. 19-كوفيد  جائحة فيه تسببت الذي
 أية عىل حصولهم لضمان لديهم والعمال بموظفيهم االتصال مواصلة العمل أصحاب عىل ينبغز

ز  لمساعدة برامج العمل أصحاب يطبق المثال سبيل فعىل . العمل أصحاب لدى وتتوفر  إليها  يحتاجون رد موا  خاصة استشارات تقدم الموظفي 

 13لإلحالة.  وخدمات

 

  والتكنولوجيا  والتوريدات والمعدات األدوات  .ب

ي 
ورية تكنولوجية ومعينات ولوازم ومعدات أدوات للعمال العمل أصحاب يوفر  أن ينبغز  العمل ترتيبات تنفيذ  عند  بهم المنوطة المهام ألداء ضز

ل، من ز وط تنص لم ما  المنز كة سياسات أو  الجماعي  االتفاق أو  التوظيف عقد  شر ي  ذلك إىل وباإلضافة 14ذلك.  خالف عىل الشر
 يتوىل أن ينبغز

ورة.  دعت إن والمعدات األدوات هذه إصالح العمل أصحاب .  والعمل النشاط نوع ىلإ ادها وإعد المعدات نوع تحديد  ويرجع الضز ي
 وقد  المعتز

اك أو  هاتف أو  برمجيات أو  حاسوب شاشات أو  نقالة حاسوب أجهزة تشمل ي  اشنر
نت شبكة فز  مركزية تطبيقات عىل الدخول أو  سماعة أو  اإلننر

ي  الصلة ذات المعدات من ذلك وغن  
ورية.  تعتنر  التر ي  ضز

 الفنية األجهزة وتركيب عداتالم توصيل عىل ذلك يشتمل قد  األخرى، األحوال وفز

ورية  للوظيفة.  الضز

ي  العمل أصحاب ينظر  أن ويمكن
ي  بريد  عنوان أو  مساعدة وحدة إنشاء فز

ونز  أدوات بشأن استفساراتهم خالله من العاملون يرسل أن يمكن إلكنر

ي  ليه. إ االحتياج عند  ،والدعم المساعدة عىل الحصول بهدف التكنولوجية واللوازم ومعداته العمل مكان
 العمل أصحاب يوضح أن وينبغز

ز  ي  واألدوات المعدات استخدام أن للعاملي 
كة توفرها  التر ل من العمل ألغراض الشر ز  فقط.  عمله أداء أغراض وعىل وحده العامل عىل يقتض  المنز

 

 
 

11 ECIJA, Spain 19-COVID : التجارية لألنشطة متكررة أسئلة 
ناشونال" "نيوز  من الواردة التقارير  أفادت 12 ىلي  العنف بالغات بزيادة اننر

ز طة المقدمة المنز ي  للشر
ي  إقليم فز ي  خونر

ز  فز وس جائحة خالل أضعاف ثالثة الصي  ي  أما  الكورونا.  فن 
ازيل فز  مراكز  سجلتف النر

ي  40 قوامها  زيادة الفوري االستقبال
ي  المائة فز

وس اإلصابة بسبب بالعزل الخاصة الحاالت فز  . 19-كوفيد  بفن 
امج عن معلومات العمل أصحاب يوفر  أن يمكن 13 ي  المحلية أو  الوطنية النر

.  العنف يا ضحا لدعم أقيمت التر ىلي
ز  المنز

14 ILO ,Final report  :Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking for Workers and Employers in the ICTS and Financial 

Services Sectors ,GDFTWEFS/2016/9, p  .28".مجيات مع الموظف ي  أن يتقاسم صاحب العمل تكلفة النر
   "ما  لم يوجد  اتفاق خالف ما  يىلي  مع العامل، ينبغز

https://ecija.com/en/sala-de-prensa/covid-19-spain-faqs-for-business/
https://www.msn.com/en-xl/news/other/domestic-violence-during-covid-19/ar-BB13vnmP
https://www.msn.com/en-xl/news/other/domestic-violence-during-covid-19/ar-BB13vnmP
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_547099.pdf
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 العمال. بتعويض الخاص الساري الوطني التشريع المنظمة درجت  

 

ز  ج.  ل من العمل تجهن  ز  به المرتبطة والمرصوفات المنز

  ال  عادة
 
د ت ل من العمل مضوفات سنر ز ز  ألغلب وفقا  المنز ل من العمل يصبح ربما  ذلك، ومع الوطنية.  والممارسات القواني  ز وريا  المنز ي  ضز

ز
 ظل ف

، الوضع هذا  ي
تب ما م الوبان  ي  الصلة.  ذات المضوفات بعض لعمالا تحمل عليه ينر

ز
يعية القواعد  غياب وف ي  الحكومية التوجيهات أو  التشر

 التر

ط ل من بالعمل المتعلقة المضوفات رد  العمل أصحاب عىل تشنر ز ي  وموظفيهم، عمالهم إىل المنز
ي  العمل أصحاب يفكر  أن ينبغز

ز
 هذه رد  ف

ورية معقولة دامت ما  المضوفات :  بما  المرتبطة المضوفات بعض ذلك يشمل وقد  منهم.  ةالمطلوب المهام ألداء وضز  يىلي

 ي  الهاتف أو  المحمول الهاتف استخدام تكلفة
 األرصز

 نت تكاليف  اإلننر

  اللوجي  أو  الشخىصي  الحاسوب جهاز 

 أجهزته أو  بعد  عن التداول برمجيات 
 

ل من العمل مضوفات العمل أصحاب يستبعد  أن يجوز  ذلك ومع ز ي  المنز
نت، أشع باقة مثل راحته، عىل العامل أو  الموظف يضفها  التر  أو  لإلننر

ي  15طابعات.  أو  طبية كراسي   أو  إضافية كمبيوتر   شاشات
كة سياسات تحدد  أن العمل أصحاب يضمن أن وينبغز ي  المضوفات نوع الشر

 التر

كة ستغطيها  ي  الشر
ز
ل.  من العمل حاالت  ف ز ورة السياسة هذه تحدد  أن ويمكن المنز داد  عىل المسبقة موافقةال عىل العامل حصول ضز  اسنر

ي  المضوفات
ي  يتكبدها  التر

ز
ل.  من عمله حالة ف ز  المنز

 

  العامل تعويض د. 

ي  خاللها  تحدث أو  وظيفته مهام العامل أداء عن تنشأ  العمل ساعات أثناء إصابة أية وقوع عند 
ل داخل للعمل المخصص المكان فز ز  ملاالع منز

ي 
ي  عليه المنصوص التعويض يغطي  أن فينبغز

ز ا فز ل من العمل تطبيق عند  اإلصابة هذه العامل عىل لتأمي  ز  عام.  بشكل المنز

اجع وقد  ة خالل عام بشكل بالتعويض العمال مطالبات أعداد  تنر  استشعار  يصعب ولكن يعملون.  الذين األشخاص عدد  يقل حيث الجائحة فنر

وس إىل التعرض عىل العمال مطالبات تقتض  ال  وربما  الصناعات، جميع مستوى عىل موحد  بشكل التأثن   هذا   يواجه وقد  . 19-كوفيد  فن 

ل العمل خالل بالعمل المتعلقة اإلصابات من للحد  التحديات من المزيد  العمل أصحاب ز اف لغياب نتيجة بالمنز  وزيادة العمل بيئات عىل اإلشر

ل.  داخل يحدث قد  الذي التشتيت وبسبب المعدات استخدام سوء احتمال ز ، الوباء بسبب لتحدياتا هذه تتعقد  وقد  المنز  ساهم الذي الحاىلي

ي 
، واإلجهاد  بالقلق الشعور  تفاقم فز ي  األليفة وحيواناتهم وأطفالهم أزواجهم مشاركة إىل بسببها  العمال من العديد  أيضا  يضطر  قد و  العقىلي

 فز

  المؤقتة.  عملهم أماكن

 
 

 

 المسؤولية ـه. 

ل من العمل مكان يعتنر  أن يجوز  ز تيبات العمل خالل العمل بصاحب الخاص لعملا لمكان امتدادا  المنز ل من العمل بنر ز ز  بموجب المنز  القواني 

ي  الحوادث عن مسؤوال  العمل صاحب يكون وقد  الوطنية.  واللوائح
ي  اإلصابة تقع عندما  تحدث قد  التر

ي  العامل عمل مكان فز
له فز ز  خالل منز

  عنه.  تنجم أو  العمل ساعات
 

 

15 Norton Rose Fulbright“ ,COVID-19  :Working from home and employer reimbursement of remote-work expenses in California and beyond ,”March 

2020 . 

https://www.nortonrosefulbright.com/en-us/knowledge/publications/bae46929/working-from-home-and-employer-reimbursement-of-remote-work-expenses-in-california-and-beyond
https://www.nortonrosefulbright.com/en-us/knowledge/publications/bae46929/working-from-home-and-employer-reimbursement-of-remote-work-expenses-in-california-and-beyond
https://www.nortonrosefulbright.com/en-us/knowledge/publications/bae46929/working-from-home-and-employer-reimbursement-of-remote-work-expenses-in-california-and-beyond


ل استجابة لجائحة  إىل ا أصحاب العملدليل  12 ز  19-كوفيدلعمل من المنز

19-COVID  

 

 المهنيتين. والصحة بالسالمة الخاص التشريع من العمال بمسؤولية الخاصة الصلة ذات األحكام المنظمة تضيف

 
 
 
 

ي  المهمة االعتبارات ومن
ي  التر

ي  وقوعها.  وظروف ومكانها  اإلصابة توقيت تقييمها  ينبغز
ز
ي  المعتادة، العمل ساعات خالل اإلصابة وقوع حال وف

ز
 وف

ي  ا منخرط العامل يكون أن عىل العمل فيه العمال يؤدي أن العمل صاحب يتوقع الذي المكان
ز
 أصحاب يتحمل قد  منه، المطلوبة مهامه أداء ف

ز  وثيقة باستعراض العمل أصحاب نصحوي   عندها.  المسؤولية لالعم كة لدى العمل صاحب بمسؤولية الخاصة التأمي   تغطيتها  من للتأكد  الشر

ل.  من العمل ز  المنز

ي 
كة سياسة تتضمن أال  العمل صاحب يضمن أن وينبغز ل من بالعمل الخاصة الشر ز كة تحمل المنز ي  اإلصابات مسؤولية الشر

ي  تنشأ  التر
ز
 لعم مكان ف

ي  العامل
ز
له ف ز ي  إصابة أو  تدمن   أو  خسارة أي مسؤولية تتحمل وأال  العمل، ساعات خارج منز

ل تحدث قد  التر ز  األشة أفراد  ذلك ويشمل العامل.  لمنز

هم أو  والزائرين ل داخل يصابون ممن غن  ز  حوله.  أو  العامل منز

 
ل؟ من العمل عند  العمال عاتق عىل الواقعة المسئوليات ما  .7 ز  المنز

 

 

 155 رقم اقيةاالتف

 19 المادة

ز  عملهم أداء أثناء يتعاونوا  أن للعمال .أ امات إنجاز  من العمل صاحب لتمكي  ز ي  االلنر
 عاتقه؛ عىل تقع التر

ي  العمال لممثىلي  .ب
ز
ي  العمل صاحب مع يتعاونوا  أن منشأة ف

ز
؛ والصحة السالمة مجال ف ز  المهنيتي 

… 

 164 رقم التوصية

تيبات . 16 ي  النر
ي  االتفاقية من 19 المادة عليها  تنص التر

:  بما  العمال قيام ضمان إىل تهدف أن ينبغز  يىلي
  عملهم؛ أثناء سهوهم أو  بأفعالهم يتأثرون قد  الذين اآلخرين سالمة ومراعاة معقول بقدر  سالمتهم مراعاة (أ)
ي  التعليمات إىل االمتثال (ب)

 والصحة؛ مةالسال  إجراءات وإىل وصحتهم اآلخرين وسالمة وصحتهم سالمتهم بخصوص عليها  يحصلون التر
 ؛عملها  تعطيل تعمد  وعدم سليم بشكل الواقية والمعدات السالمة أجهزة استخدام (ج)
 بأنفسهم؛ تصويبه يمكنهم وال  عليهم، يغلب ظن عىل بناء خطرا  يمثل أنه يرون وضع بأي الفور  عىل المباشر  رئيسهم إبالغ (د)
 به.  ترتبط أو  العمل خالل تنجم للصحة إصابة أو  حادث أي عن اإلبالغ (ه)

 
 
 
 

 

 المادة مع يتوافق بما  والرقابية الوقائية التدابن   تنفيذ  عىل العمل أصحاب مع والتعاون اآلخرين وحماية أنفسهم حماية مسؤولية العمال يتحمل

 ال فض آمنة، عمل سلوكيات واعتماد  العمل صاحب يقدمه تدريب أو  تعليمات أو  معلومات أية مراعاة ذلك ويشمل . 155 االتفاقية من )أ(19

 الواقية.  والمعدات السالمة أجهزة واستخدام جيدة صحية ممارسات وضمان التعليمات إىل االمتثال عن
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م ز ي  العمل صاحب بإبالغ العمال ويلنر
ز
 وظيفتهم أداء عىل قدرتهم عىل تؤثر  عقلية أو  بدنية إعاقة أو  مرض أي من يعانون بأنهم درايتهم حالة ف

ي  الفور.  عىل دارتهإ يمكن حتر  حادث أي عن واإلبالغ
 تهدد  مخاطر  بأية وإعالمه بانتظام العمل بصاحب اتصالهم العمال يواصل أن وينبغز

ل.  من العمل ترتيبات لتغين   حاجة بأي أو  السالمة أو  الصحة ز  المنز

امات والصحة السالمة إىل وباإلضافة ز ي  ومسؤولياته العامة العمال والنر
ز  عليه تنص ما  تشمل التر  والتشغيل، بالعمل الخاصة الوطنية القواني 

وط تشي ل.  من العمل ترتيبات عىل الجماعي  االتفاق أو  وأحكامه التوظيف شر ز :  ما  المسؤوليات هذه ضمن ومن المنز  يىلي

 كة سياسة إىل االمتثال ل، من بالعمل الخاصة التوجيهية مبادئها  أو  الشر ز  وجدت؛ إن المنز

 ي  ما ب القائمة، واللوائح السياسات جميع إىل االمتثال
ز
 المعلومات تكنولوجيا  استخدام وسياسة والصحة السالمة سياسة ذلك ف

كة معدات واستخدام الفكرية والملكية البيانات وحماية واالتصاالت   وأدواتها؛ الشر

 والعافية؛ والعقلية البدنية والصحة الفردية السالمة مراعاة 

  ي  عليه المنصوص العمل وقت مع يتوافق بما  العمل صاحب مع عليه المتفق العمل بوقت التقيد
ز
ي    ع ف ؛ التشر ي

 الوطتز

 ي  البديلة أو  الطبيعية الواجبات جميع أداء
 العامل؛ إىل توكل التر

 ز  التوازن إحداث ي  النشاط ومواصلة والعمل الشخصية الحياة بي 
 باآلخرين؛ واالتصال البدنز

  ي  بانتظام بالمديرين االتصال ومواصلة العمل ساعات خالل متاحا  العامل وجود
ز
 أوقاته؛ وف

 ي  اآلخرين العمال أو  العمالء مع اجتماعات عقد  عن االمتناع
ز
ل ف ز كة؛ موافقة عىل الحصول دون المنز  الشر

  تيبات اتخاذ   العامل؛ يعيله من أو  األطفال لرعاية الالزمة النر

 كة أدوات رعاية ي  بما  المعقول الحد  إىل ومعداتها  الشر
كة الخاصة التكنولوجيا  ذلك فز  وأمنها.  وشيتها  اناتها بي وحماية بالشر

 
ل؟ من العمل عند  العمال إنتاجية نقيس كيف .8 ز  المنز

كات تنشغل عادة ي  الشر
.  من بإنتاجيتهم بعد  عن عمالها  ها/ و موظف يعمل التر ز  العمال يعمل "هل يتساءلون:  العمل أصحاب فبعض زاويتي 

ي  أصال؟"
ز  فز ي  بعد  عن العاملة القوة إنتاجية قياس فإن ،ذلك عوم بكفاءة؟" العمال يعمل "هل بالتساؤل:  اآلخر  البعض ينشغل حي 

 أال  ينبغز

ي  فعليا  وجودهم عند  عملهم قياس عن يختلف أن وال  أصعب يكون
 يختلف.  أن وال  العمل مكان فز

ي  األفرقة عمل يتسم أن ويمكن
ز  مقارنة بكثن   أفضل بإنتاجية جيد  بشكل إدارتها  وتتم بعد  عن تعمل التر  إدارة تحت يعملون الذين بالعاملي 

ة ي  مباشر
 العمل".  مكان "فز

كة تضع أن وقبل ي  وقياسه، العمال أداء لتتبع طريقة الشر
ي  ما  تحدد  أن ينبغز

 وأنجحها  القياس وسائل أفضل تختار  أن األساسي  ومن قياسه، ينبغز

 والجودة.  األثر  حيث من

، للقياس قابلة قياس وسائل النتائج إىل يستند  الذي اإلنتاجية قياس ويتطلب ي  األمور  من وهي  الكمي
 تكون وربما  وتعريفها.  تحديدها  يصعب التر

ي  أسهل والوظائف القطاعات بعض
ي  األمور  تحديد  يسهل المثال سبيل فعىل بأخرى:  مقارنة تعريفها  فز

ي  وتقييمها  قياسها  طلبي   التر
 حالة فز

ي 
ي  الهاتفية االتصاالت  عدد  مقياس استخدام ببساطة يمكن بينما  المبيعات، موظفز

ي  الساعة فز
 ومع واالتصاالت.  الخدمات مراكز  ممثىلي  حالة فز

ز  مسؤوليات تتعدد  عندما  ،ذلك وري من يصبح العاملي   متكرر.  بشكل المقاييس هذه مراجعة مع حدة، عىل عامل لكل مقاييس إعداد  الضز

ز  بمقياس الوفاء يتساوى ال  ذلك إىل وباإلضافة ورة معي   النتيجة حقق وإن حتر  طاقته بكامل العامل يعمل ال  فربما  اإلنتاجية.  تحقق مع بالضز

ي  وال  للغاية.  متدنية األهداف كانت  إن منه المرجوة
اضية شبكة خالل من بالمكتب العامل اتصال يعتز  أداؤه يتم العمل بأن )VPN) خاصة افنر

 بالفعل. 



ل استجابة لجائحة  إىل ا أصحاب العملدليل  14 ز  19-كوفيدلعمل من المنز

19-COVID  

 

 البيانات. بخصوصية الخاص الوطني التشريع المنظمة تدرج

 

ي ذلك شأن أي هدف ويمكن تحديد األداء من خالل النتائج المتحققة ومدى وفاء العامل بالمعاين  أو األهداف. وال 
ز
يمكن أن يتحقق أداء العامل شأنه ف

 آخر ما لم يعرف الشخص هذا الهدف. والطريق إىل العمل عن بعد مع العمال بشكل جيد هو أن تكون جميع التوقعات منهم واضحة ومحددة. 
ي نحتاجها لنعرف إن كان الشخص منتجا من عدمه. وي

ورية التر ة الزمنية الضز ي مراعاة الفنر
كلما تكرر القابلة للقياس، ولكن   اإلجراءاتمكن أن تفيد وينبغز

ي أن صاحب العمل ربما ال يكون عىل دراية بالمشكالت
. ومع ذلك فإن تباعد القياس يعتز ي عليه  القياس زاد اإلحساس باإلدارة عىل المستوى المباشر

التر
 أن يتوىل حلها. 

 16اب العمل الوعي بها فيما يتعلق بالعمال ورصد مكان العمل. عىل أصحيجب واألهم من ذلك وجود مسائل تتعلق بالخصوصية 
 
 
 

 

 بعد:  عن العامل إنتاجية قياس عند  اآلتية الخمسة العناض  مراعاة من بد  ال 

 ي مكان العمل
ز
 تحديد أهداف ومهل زمنية واضحة وتوصيلها للعامل عىل نفس المنوال المتبع عند وجود العامل بنفسه ف

  ءلةوضع خطط لزيادة المسا 

  ي
ورية وتتبع التقدم المحرز عىل أساس جدول زمتز  تحليل المهام الضز

  ي  –تقييم الجودة والكم بدال من زمن العمل
ي يتم إنجازها وجودتها" مقارنة "بالساعات التر

أي التحول إىل مقاييس تتعلق "بالمهام التر

ي العمل."
 يقضيها فز

 تتبع اإلنجازات 

   األساسية التحديات ما  .9
ل من العمل يباتترت تواجه التر ز    واالعتبارات المنز

   التر
 إدارتها؟ أو  لها  للتصدي بها  القيام ينبغز

ي تنظيم العمل 
ز
ل ومن بينها: الحد من زمن االنتقال والمزيد من االستقاللية والمرونة ف ز ي ترتبط بالعمل من ال منز

تتعدد المنافع التر

ز العمل والحياة وزيادة الحافز عىل العمل ز وكفاءتهم.  وتحقيق التوازن بي  ز إنتاجية العاملي  ز وتحسي   17مع تقليص معدل دوران العاملي 

ل إىل خفض انبعاثات الكربون ،وعالوة عىل ذلك ز  . يؤدي تقليص السفر المرتبط بالعمل من المنز

ي ظل هذا الوضع غن  المتوقع والملح الذي تسببت فيه جائحة كوفيد ،ومع ذلك
ز
غن  ، ربما يكون أصحاب العمل والعمال 19-وف

ل. ووفقا لعىل مستوى البنية التحتية غن  مستعدين مستعدين بدنيا أو عقليا أو  ز ي يشكلها العمل من المنز
مواجهة كل التحديات التر

ية  ي أجرتها جمعية إدارة الموارد البشر
ي  71 فإن Management Resource Human for Societyإلحدى الدراسات االستقصائية التر

 فز

ي  صعوبة يجدون ملالع أصحاب من المائة
ي  65 يذكر  بينما  بعد، عن لالعم مع التكيف فز

 المعنوية الروح عىل الحفاظ أن العمل أصحاب من المائة فز

ز  ي  السائدة الثقافة مستوى عىل صعوبات العمل أصحاب ثلث من أكن   ويواجه تحديا، أصبح للموظفي 
كة فز ز  وإنتاجية الشر  وتنظيم الموظفي 

  18اإلجازات. 
 

 
 

ي  16
ي  تحاد اال  فز ز  وخصوصية البيانات حماية عىل العامة البيانات حماية الئحة تنص ،األورونر  صارم.  بشكل المواطني 

17 Eurofound and ILO . 

 . work.aspx-www.shrm.org/resourcesandtools/pages/remote انظر  18

https://www.shrm.org/resourcesandtools/pages/remote-work.aspx
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 المنزل من العمل بشأن تواصلها الشركة بها تدير التي الطريقة بشأن لعضوا الشركة من اقتباسا المنظمة تدرج

 الجيدة الممارسة توصي لذا والنصح. المشورة تلقي إلى بحاجة أنفسهم تلقاء من العمل من يتمكنوا ال الذين الموظفين أن "وجدنا مثال:

 يعني المنزل من فالعمل العمل. مكان يشبه مكان وإعداد خروجال مالبس وارتداء محدد وقت في االستيقاظ مثل شخصي، بروتين بااللتزام

 هي وهذه تعمل" زلت ال "أنك تشعر ولكنك الوقت. توزيع مستوى على منافع وله بالمرونة يتسم السلوك هذا فإن وبالتأكيد تعمل. زلت ال أنك

 للموظفين. تصل أن الضروري من التي األساسية الرسالة

 

 
 
 

ي  للتحديات وتتصدى واحدة توجيهية مبادئ عىل تنص العمل لمكان سياسة وضعب بشدة العمل أصحاب يوص ولذا 
 عىل وعالوة تواجهه.  التر

ي  ذلك
م أن ينبغز قي  كة سياسات فعالية العمل أصحاب ي  ي  بانتظام.  التوجيهية ومبادئها  الشر

كة تطلع أن وينبغز ز  الشر  عىل بانتظام فيها  العاملي 

ي  عوباتالص
ي  تواجهها  التر

ز
 التوجيهية.  ومبادئها  سياساتها  تنفيذ  ف

 

 

 االتصال (أ)

ي  أحرز  الذي التقدم أتاح
ز
ل من العمل ترتيبات واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  مجال ف ز  هذه تتغلب أن يمكن ال  ذلك ومع ويشها، بل المنز

ي  القيود  جميع عىل التكنولوجيا 
ز
ات ظل ف ي  الشيعة التغين 

 لمواكبة جهودا  والعمال العمل أصحاب بذل من وبالرغم الراهن.  الوضع يشهدها  التر

ات فإن التطورات آخر  ي  التغين 
ات أو  الحكومة تعلنها  التر ي  التغين 

ز
كة سياسات ف ي  تتسبب قد  الشر

ز
ز  فيما  االرتباك إحداث ف   إن سيما  وال  العمال بي 

ات لهذه كان  من مجموعة وتوجد  الناس.  حركة عىل جديدة قيود  فرض قبيل من مالالع من التوقعات أو  المنشأة عمليات عىل أثر  التغين 

مجيات ي  النر
  19زهيدة.  بتكلفة متاح أو  بالمجان متاح منها  من والكثن   – أسهل والشفافية والتعاون االتصال تجعل التر

 بانتظام االتصال

ي 
ي  أكنر  بقدر  يتكرر  وأن أشع االتصال يكون أن ينبغز

ل. ا من العمل ترتيبات حالة فز ز ورية الثقة بناء إىل ويؤدي التعاون من هذا  نحس  وي   لمنز  الضز

ي  للبدء
ي  بنجاح.  للعمل جديدة أساليب تنفيذ  فز

:  بما  القيام العمل أصحاب عىل وينبغز  يىلي

  ي
ل كلما دعت الحاجة مع ضمان اتساق الرسائل التر ز ز قنوات اتصال تمكن المنشأة من االتصال بموظفيها أثناء العمل من المنز تعيي 

 ؛ترسلها 

 )ي أو عنوان السكن
ونز يد اإللكنر  ؛االحتفاظ بسجل حديث فيه تفاصيل االتصال بجميع العمال )مثل أرقام الهاتف وعناوين النر

 كة عمليات عىل وأثرها 19-االتصال بجميع العمال بانتظام لضمان علمهم بآخر التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد ي  بما  الشر
 أي ذلك فز

ات ي  تغين 
 ؛ا سياساته فز

 ؛تشجيع تبادل وجهات النظر واألفكار فيما يتعلق بمواصلة النشاط 

  كة تقديم خدماتها، ما اضية دورية إلطالع العمال عىل الوضع واستعراض العمل واالتفاق عىل كيفية مواصلة الشر عقد اجتماعات افنر

ل ز  . يساعد العمال عىل الحد من شعور العمال بالعزلة عند العمل من المنز

  العمل منصة وإعداد  واالتصاالت  المعلومات ولوجيا تكن معدات (ب)

نت باالتصال المتعلقة المشكالت مثل فنية بتحديات الموظفون يمر  قد  ي  باإلننر
ي  األحوال فز

  التر
 
ل من العمل ترتيبات فيها  جرىت ز  بشعة المنز

ي  الوقت وتخصيص مسبقا  لتخطيطبا العمل أصحاب قيام صعوبة إىل 19-كوفيد  جائحة أدت وقد  األرجح.  عىل منظمة غن   وبطريقة
 الكافز

تيبات األمثل لالستعداد  ل.  من العمل لنر ز  المنز

 
 

ز  للتعاون Slack "سالك" برنامج مثال  19 Google  سويت" "جوجل وبرنامج والعمالء؛ الفريق أعضاء مع الفيديو  مؤتمرات لعقد  Zoom "زوم" برنامج أو  ؛يةالفور  الرسائل وتبادل الفريق أعضاء بي 

Suite يد  لرسائل ي  النر
ونز ي  بشكل الوثائق وإعداد  اإللكنر

ك؛ تقويم ووجود  الملفات وتخزين تعاونز ي  للعصف Mural "ميورال" وبرنامج مشنر
ز  الذهتز  العمل؛ سن   بشأن للتعاون الفريق أعضاء بي 

وعات، للتخطيط Trello "تريلو" وبرنامج امج.  من ذلك وغن   للمشر  النر

  



ل استجابة لجائحة  إىل ا أصحاب العملدليل  16 ز  19-كوفيدلعمل من المنز

19-COVID  

 

 واألمن. بالحماية المرتبطة الصلة ذات البيانات أو الوطنية القوانين المنظمة تدرج

 

 
 
 
 

ي ا المسائل بعض تنشأ  وقد 
ورية التحتية البنية فيها  تغيب ربما  لتر ز  لجميع الكافية المعدات أو  لالتصال الضز ل من للعمل الموظفي  ز ي  المنز

ز
 نفس ف

ي  الوقت
ز
كات بعض ف ة المنشآت سيما  وال  الشر  والمتوسطة الصغن 

كة المسؤوليات عىل االتفاق ام المشنر ز  المتبادل والتفاهم وااللنر

ي 
ز  اونتع إىل العمل أصحاب يسغ أن ينبغز امهم أفكارهم عن وسؤالهم العاملي  ز  20ذكره السابق التحدي إىل للتصدي الطرق أفضل بشأن والنر

ل، من للعمل محدودة موارد  سوى للعمال تتاح ال  وربما  الوظائف.  عىل والحفاظ بالمنشأة العمل مواصلة ضمان مع عليه والتغلب ز  ربما  أو  المنز

ل يكون ال  ز ي  )مثال  العمل بمكان رنةمقا المثىل العمل بيئة هو  المنز
ز
ل وجود  حالة ف ز  أو  ضوضاء، يصدر  مصنع بجوار  أو  للبناء موقع من بالقرب المنز

ي  العمال يعيش ربما 
ز
ي  يعيشون قد  أو  الممتدة، المعيشية األشة أفراد  يضم بيت ف

ز
ل(.  من العمل يناسب ال  ضيق بيت ف ز ي  لذا  المنز

ز
 ال  الحالة هذه ف

ي  القيود  موا يقي   نوأ الوضع العمل أصحاب يتفهم أن بد 
ز  تواجه قد  التر ز  من توقعاتهم يعدلون ثم   ومن الموظفي   والمهام والمسؤوليات العاملي 

ي 
 أيضا.  إليهم ها و يوكل التر

 وأمنها البيانات حماية )ج(

ز  من الرغم عىل ل من العمل التكنولوجيا  تمكي  ز ه، المنز انية اتبالهجم المتعلقة المخاطر  من أكنر  درجة أيضا  تمثل فإنها  وتيسن   وانتهاك السينر

وري ومن الشية.  ل من العمل عىل تساعد  عمليات وضع الضز ز ي  وخصوصا  آمن، بشكل المنز
ز
 أو  النقالة الحاسوب أجهزة العمال استخدام حالة ف

ي  استخدامها  عن فضال  رسمية مهام ألداء بهم خاصة أخرى أجهزة أي
ز
كة.  بشبكة االتصال ف كات بعض وضعت ولذا  الشر  حمايةل سياسة الشر

 وأمنها.  وشيتها  البيانات

 وخصوصيتها الشبكات أمن حماية

:  ما  ضمان العمل أصحاب عىل  يىلي

 ل ز  ؛الحفاظ عىل أمن البيانات حتر أثناء العمل من المنز

 ي ذلك نقل البيانات الشية بأمان خارج مكان العمل
ورية بما فز ز لتكنولوجيا المعلومات مع وضع الضمانات الضز  ؛وجود نظام متي 

 وسات، وشبكات تح ي ذلك برمجيات الحماية من الفن 
مجيات السليمة الخاصة بالعمل عىل أجهزة الحاسوب المستخدمة بما فز ميل النر

اضية خاصة مؤمنة أو   ؛لمواجهة تهديدات الشبكات firewalls برامج لحماية الحاسوبافنر

 كة  ؛إن وجدت – وعي العمال بسياسة حماية البيانات الخاصة بالشر

 كة. ويمكن استخدام الرسائل  امتالك العمال المهارة الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يتوافق مع سياسات الشر
ي هذا المجال

جاع هذه المهارات فز نت السنر ية والتدريب عنر اإلننر  21. التذكن 
 

 

 

ز  إدارة )د( ل من العمل ترتيبات استغالل سوء واحتمال الموظفي  ز  المنز

كات من المزيد  تحول مع ل من العمل ترتيبات إىل اللجوء إىل الشر ز وس أزمة أثناء المنز تيبات(، هذه إىل اضطرارها  )أو  19-كوفيد  فن   مسألة فإن النر

ل من العمل تأثن   احتمال إىل ذلك ويرجع العمل.  مكان مسألة مناقشة عند  الصدارة موقع تتخذ  ما  دائما  الثقة ز ز  الثقة معادلة عىل المنز  العمال بي 

ايد  نتيجة والمديرين ز ي  اإلدارة.  عىل الوضع صعوبة لنر
ب لوجه، وجها  المباشر  االتصال غياب وفز  التعليمات "توجيه أسلوب تنفيذ  يصع 

ي  وربما  ،اإلدارة تعتمده الذي التقليدي والسيطرة"
ز  قيام لضمان أخرى أساليب إىل توصلهم محاولة أثناء المديرون يعانز  من بعملهم العاملي 

ل. ال ز ل، من عمله خالل االنتماء بحس العامل يشعر  لم وإن منز ز ي  بدوره الثقة يفقد  ربما  المنز
ي  مديريه فز

كة قيادة وفز  ككل.   الشر
 

 

20 IBEC (Irish Business and Employers Confederation“ ,)Remote Working during Covid19 outbreak – IBEC outline of key considerations ,”11 March . 
21 IBEC . 

https://www.ibec.ie/-/media/documents/employer-hub/covid-19/ibec_remote-working-covid19_11032020.pdf
https://www.ibec.ie/-/media/documents/employer-hub/covid-19/ibec_remote-working-covid19_11032020.pdf
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 المنزل. من والعمل بالثقة المرتبطة المسائل بشأن الشركة أفراد أحد من اقتباسا المنظمة تدرج

 الناس على عتماداال إمكانية في الثقة أي – الثقة على تشتمل بل الرقمية التحتية البنية على المنزل من العمل متطلبات تقتصر "ال مثال:

 للعمل." لديهم دافع وجود وعلى وقدرتهم

 

 
 
 
 

ء وقد  بل السيطرة، عىل القدرة اإلدارة فقدان إىل ذلك يؤدي وقد  ل.  من العمل ترتيبات استغالل العمال بعض يسي ز  حس فإن ذلك وعىل المنز

ي  االنضباط
ز  فيما  المتبادلة والثقة الذانر ورية والعمال العمل أصحاب بي  ي  للغاية ضز

ز
 تتطلب ذلك عىل وعالوة العمل.  ترتيبات من النوع هذا  ف

ل من للعمل الفعالة اإلدارة ز  رصد  ذلك ويىلي  اإلنجاز، ومعالم والمهام األهداف تحديد  عىل ذلك يوينطو  النتائج.  عىل قائم لإلدارة نهجا  المنز

وط فرض دون ومناقشته المحرز  التقدم   22عنه.  التقارير  إلعداد  صارمة شر

كة والمسؤوليات المتبادلة الثقة بناء  المشنر

ل من العمل ترتيبات مكونات جميع يربط الذي "الخيط" إن ز  وال  ببعضهم.  يثقوا  أن والزمالء العمالو  المديرون يحتاج حيث ،الثقة هو  المنز

ل من العمل يتحقق أن يمكن ز ي  ذلك.  دون بكفاءة المنز
ي  أن وينبغز

 المسؤوليات عىل يؤكدوا  وأن المتبادلة الثقة جسور  العمل أصحاب يبتز

كةا :  ما  تشمل والمخرجات، التوقعات عن بالشفافية وتتسم منفتحة مناقشات خالل من العمال مع لمشنر  يىلي

 ي يكون العامل فيها متاحا ويرد عىل االتصاالت األوق
 ات التر

 نت وبالهاتف  طريقة االتصال، مثال من خالل االتصال عنر اإلننر

 ي نهاية اليوم
ز
احات المنتظمة وأخذ إجازة من العمل ف ز العمل والحياة الخاصة، مثال من خالل االسنر  طريقة تحقيق التوازن بي 

  ورة طريقة إدارة األداء وإعداد التقارير  مع مراعاة ظروف العامل عند الضز

 ي حالة نشوء مشكلة تتعلق بالعمل
ي عىل العامل االتصال بهم فز

 األشخاص الذين ينبغز

 ي حالة المواقف الطارئة
ي عىل العامل االتصال بهم فز

 األشخاص الذين ينبغز

ي تشجيع أنفسهم و 
اف باحتمال مواجهة بعض العمال صعوبة فز ل. وإن حدث ذلك عىل أصحاب العمل أيضا االعنر ز تنظيم أنفسهم عند العمل من المنز

ي يمكن اتخاذها لتخطي هذه العوائق. 
ي أن يتحدث المدير والعامل بشأن الخطوات العملية التر

  23ينبغز
 

 

 

  العمل وقت تنظيم )ـه(

وري العمل وقت تنظيم إن ي  وخصوصا  المحتملة، صعوبته من الرغم عىل ضز
 الذين أو  الساعات من محدد  د لعد يعملون الذين العمال حالة فز

 بالساعة.  أجرهم عىل يحصلون

 االتفاق إليه يشن   الذي future the for time working decent Ensuring 24 بعنوان ،الدولية العمل منظمة أصدرته الذي التقرير  ويذكر 

ي  االتحاد  عن الصادر  اإلطاري ي  العمل وقت أن بعد، عن العمل بشأن األورونر
ي  بعد  عن عملوني من حالة فز

ي    ع إطار  يخالف أال  ينبغز ي  التشر
 الوطتز

كة.  وقواعد  الجماعية واالتفاقات الساري ي  العمل بهذا  القيام ويمكنهم عملهم، وقت تنظيم بعد  عن يعملون من ويتوىل الشر
ي  األوقات فز

 التر

 بالعامل الخاصة األداء معاين   وتتساوى للمنشأة.  المعتادة العمل ساعات خالل بهم االتصال إمكانية عىل العمل أصحاب ءاستبقا  مع ،تناسبهم

 العمل والسويد  سنغافورة من كل  تنظيم إىل بدوره التقرير  أشار  وقد  العمل.  صاحب مقر  من يعملون الذين العمال عىل السارية المعاين   مع بعد  عن

ي  بما  بعد  عن
 السلطات عن الصادرة التوجيهية اإلرشادات أو  لجماعيةا المفاوضة خالل من الراحة بأوقات الخاصة واألحكام العمل ساعات ذلك فز

 العامة. 

 

 
 
 
 

 

22 ILO“ ,Keys for effective teleworking during the COVID-19 pandemic ,”March 2020 . 
23 ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service)“ Working from Home .” 
24 ILO ,Ensuring decent working time for the future ,p  .743 . 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm
https://www.acas.org.uk/working-from-home
https://www.acas.org.uk/working-from-home
https://www.acas.org.uk/working-from-home
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 العمل. بأوقات تتعلق صلة ذات أحكام أية المنظمة تدرج

 

 
 
 
 

 
 

 

   االنضباط تحقيق
ر
 قرب عن والرقابة الذان

ورة من الرغم عىل ي  المرونة ببعض التحىلي  ضز
ز
ل، من العمل ترتيبات ف ز ي  المنز

:  بما  القيام العمل أصحاب عىل ينبغز  يىلي

 تحديد التوقعات من انضباط العامل ذاتيا وامتثاله لساعات العمل المتفق عليها 

 كة وأحك وط الشر ي أو االتفاقات الجماعية أو شر
ي    ع الوطتز  امها الخاصة بالتشغيلضمان توافق ساعات العمل وأوقات الراحة مع التشر

 ي عملها لكل يوم أو أسبوع
 ضمان تسجيل العامل إجماىلي عدد الساعات التر

 ي لتسجيل ساعات العمل
ونز يد اإللكنر ونيا أو باستخدام النر

ي تطبيق الحضور والغياب إلكنر
ز
 النظر ف

 

 المهنيتان والصحة السالمة )و(

ي  أوضحنا  لقد 
ز
ي  وصحتهم العمال سالمة عن عام بشكل لونالمسؤو  هم العمل أصحاب أن ـه(( 6 الجزء ف

ز
 العمل.  ساعات وخالل العمل مكان ف

فون يتمكن لن ذلك ومع ل من العمل تنفيذ  عند  المشر ز  العمل.  صاحب لدى العمل مكان عن لغيابهم وصحته العامل سالمة ضمان من المنز

ي  المشاركون أضاف وقد 
ز  رصهوف بعد  عن العمل تحديات بشأن العالمي  الحوار  منتدى فز ي  العمل وأصحاب للعاملي 

 تكنولوجيا  قطاعي  فز

قد  الذي المالية، والخدمات واالتصاالت  المعلومات ي  ع 
ي  جنيف فز

وط رصد  يصعب" : العبارة هذه اتفاقهم نقاط إىل ،2016 عام أكتوبر  فز  شر

ز المهنيت والصحة السالمة ي  أكنر  بدرجة ومراقبتها  ي 
لالم يكون عندما  وخصوصا  بعد، عن العمل ظروف فز ز   26العمل." مكان هو  نز

ي  التحديات من ،ذلك عىل وعالوة
ل من يعملون الذين األفراد  أغلب تواجه التر ز ي  مكتبهم إعداد  األوىل للمرة المنز

ل.  فز ز ي  المنز
 األحيان بعض ففز

ي  المتاحة المساحة تكون
ل فز ز ل مساحة تكون وقد  محدودة المنز ز  آخر  مكان أي أو  المطبخ سطح أو  السفرة غرفة ضعف المطلوبة المنز

ك لالستخدام ي  المشنر
ل.  فز ز ي  المنز

ات العمل بيئة مع ليتوافقا  تكييفهما  إمكانية دون ولكن والكرسي  المكتب يتوفر  قد  أخرى أحيان وفز  طويلة.  لفنر

ي  للعامل صحيا  المناسبة المعدات لغياب الصحية بالبيئة المتعلقة المخاطر  تتفاقم وقد 
كة توفرها  والتر ي  الشر

 من كل  غاصز يت وقد  مبانيها.  فز

ل من العمل ترتيبات تنفيذ  عند  صحيا  البيئة تهيئة عن والعمال العمل أصحاب ز  مخاطر  احتمال من يزيد  ما  ،19-كوفيد  جائحة خالل المنز

ي  النظر  العمل أصحاب عىل ولذا  العمال.  لدى الصحية المشكالت أو  اإلصابة
 للتعامل منهم سعيا  اإلصابة احتمال حدة من التخفيف كيفية  فز

.  صحيا  العمل بيئة بتهيئة المتعلقة المسائل مع ز  للعاملي 

 االمتثال وضمان الوع   إذكاء

ي 
:  بما  القيام العمل أصحاب عىل ينبغز  يىلي

  ل )مثل تهيئة بيئة العمل صحيا ز ز من المنز توفن  المعلومات والتدريبات الخاصة بالصحة والسالمة وخصوصا تلك المتعلقة بالعاملي 

 ؛ائل المرتبطة بالوقاية من الحريق ومشكالت الكهرباء(والعمل بشكل منعزل والمس

 
 
 
 
 

25 IBEC . 
26 ILO ,Final report  :Global Dialogue ,p  .28 . 
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  ي ذلك رعاية أنفسهم صحيا واالنتباه إىل

ز
اماتهم العامة المتعلقة بالسالمة والصحة بما ف ز ضمان وعي العمال بالمعلومات الخاصة بالنر

 خرين فضال عن حصولهم عىل هذه المعلومات؛سالمتهم وسالمة اآل 

  كة الخاصة بالسالمة والصحة واالمتثال لها ي ذلك اإلجراءات المتبعة لإلبالغ عن  –إن وجدت  –ضمان وعي العمال بسياسة الشر
ز
بما ف

 الحوادث المرتبطة بالعمل وتدهور الحالة الصحية أو أية مسائل تتعلق بالصحة والسالمة؛

  ل  –إن وجدت  –كة الخاصة بالسالمة والصحة استعراض سياسة الشر ز وضمان احتواء هذه السياسة عىل أحكام تغطي العمل من المنز

تيبات؛  عند تطبيق هذه النر

  ل ز ي منز
ز
ي تحدث ف

ز المسؤولية عىل اإلصابات التر ز واللوائح الوطنية السارية وتأمي  كة بموجب القواني  ضمان وعي العمال بمسؤولية الشر

ل؛العامل خالل ساعا ز  ت العمل من المنز

  تتعلق بظروف هندسة العمل ورصدها )ومع ذلك عىل المديرين تقييم مكان عمل العامل خارج موقع العمل باستمرار وتقديم اإلرشادات

ل العامل(؛ ز ام خصوصية منز  احنر

  ز أو تخصيص موارد لهما توفن  تدريب عىل هندسة بيئة العمل والسالمة بيئة العمل المادية القائمة  بغرض تغين  عادات العامل وتحسي 

ل.  ز ي المنز
ز
 ف

 

 العقلية الصحة وعافية الصحة )ز(

ل من العمل بتجربة العمال يمر  قد  ،19-كوفيد  جائحة خالل ز ي  أو  كامل  بدوام المنز
ي  زمالئهم عن عزلتهم ذلك إىل أضف األوىل، للمرة ربما  جزن 

ز
 ف

ي  أشتهم عن وربما  بل أصدقائهم وعن العمل
ز  اضطرب د لق األحيان.  بعض فز ز  وتوتر  إجهاد  إىل يؤدي قد  مما  حياتهم، روتي   إرهاق وإىل مضاعفي 

ي 
.  بدنز وعقىلي

ي  لإلجهاد  المسببة العوامل هذه أثر  ويشتد  27
كات تتأثر  فعندما  الراهن.  االقتصادي الوضع لظ فز ي  بشكل الشر  إىل ذلك يؤدي قد  سلتر

ي  فائض وجود 
ز  وتشي    ح وظيفز ي  يتسبب قد  مما  وفصلهم، للعاملي 

ز  قلق حالة ادةزي فز ز  بعدم وشعورهم العاملي   بدوره يؤدي الذي واألمن اليقي 

ل من العمل مع الوضع هذا  ويتفاقم باالكتئاب.  شعور  إىل ز ات إجباريا  المنز  بيوتهم من الناس خروج دون اإلغالق يحول حينما  طويلة ولفنر

 من العمل مساوئ أكنر  من الزمالء عن واالنعزال األصدقاء مع لتفاعلا عىل القدرة انعدام أن إىل الدراسات وأشارت االجتماعية.  الحياة وتتقلص

ل.  ز ي  ولذا   28المنز
كة سياسات تدمج أن ينبغز  العوامل.  لهذه تستجيب تدابن   الشر

 والتفهم الدعم وتوفن   والعافية بالصحة النهوض

ي  التباعد  أن عىل التشديد  كان  بما  األهمية من
ي  ال  البدنز

ورة يعتز ز  توصل أهمية من الرغم فعىل . اجتماعي  عزل بالضز  جديدة أساليب إىل العاملي 

اف العمل أصحاب عىل والتفاعل، للعمل ز  يصبحون ثم ومن عليهم، والوحدة العزلة بأثر  االعنر ز  لهم داعمي   تقديم ويواصلون معهم، ومتعاطفي 

ي  العمل ابأصح ينظر  أن ويمكن العقلية.  صحتهم وعىل اتصالهم عىل ويحافظون العمال إىل المعلومات
  29اآلتية:  اإلجراءات اتخاذ  فز

 ي االستماع إليهم عندما يحتاج العامل إىل دعم؛
 االتصال بالعمال بانتظام لضمان شعورهم بالدعم ووجود شخص متاح لهم وراغب فز

 ونية إلنشاء مجموعات دردشة تشمل جمي ز أعضاء الفريق باستخدام أدوات أو تطبيقات إلكنر ع أعضاء استحداث فرص لالتصال بي 

 الفريق، عىل سبيل المثال؛

 ي يؤدون عملهم بها؛
 إتاحة القدر المناسب من التحكم والمرونة إىل العمال بشأن الطريقة التر

 ؛ ز ي ذلك إمكانية االستفادة من برنامج لدعم الموظفي 
 توفن  المعلومات واألدوات التطبيقية لدعم الحالة العقلية اإليجابية، بما فز

 
 

 

ل من ملالع يؤثر  قد  27 ز .  األشي العنف أو  بالعالقات المتعلقة الضغوط أو  األشة مطالب تغن   بسبب مثال  العقلية العامل صحة عىل المنز ىلي
ز  والمنز

28 Jon C. Messenger (ed .) ,Telework in the 21st Century, an Evolutionary Perspective ,ILO Future of Work series (Edward Elgar and ILO, 2019) p  .303 . 
29 WorkSafe Victoria“ ,Minimising the spread of coronavirus (COVID-19  :)Working from home ,”23 March 2020; ILO“ ,Work from home  :human 

factors/ergonomic considerations for teleworking ,”20 April 2020 . 

https://www.worksafe.vic.gov.au/minimising-spread-coronavirus-covid-19-working-home
https://www.worksafe.vic.gov.au/minimising-spread-coronavirus-covid-19-working-home
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742061.pdf
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 االستجابة بشكل مناسب لما يظهر عىل العامل من شعور بالضيق وإتاحة شخص يمكنه االتصال به لمناقشة انشغاالته؛ 

 ،ل ز ي ذلك تشجيع العامل عىل مواصلة النشاط  إذكاء الوعي بمسؤولية العامل عن رعاية عافيته البدنية والعقلية أثناء العمل من المنز
ز
بما ف

ي الهواء الطلق بانتظام. 
ز
ي وتناول الطعام بشكل جيد والخروج ف

 البدنز

 

ل، تتناول الصحة البدنية والعقلية للعمال  ز ي إصدار مبادئ توجيهية خاصة بالسياسات المتعلقة بالعمل من المنز
ز
كات ف ربما ترغب الشر

ي 
ز
كة ف ل. وعافيتهم، وربما ترغب الشر ز   30 اإلشارة إىل بعض المصادر المتاحة بشأن الصحة والعافية أثناء العمل من المنز

 

ز  التوازن )ح(  الشخصية والحياة العمل بي 

ل من العمل يؤدي أن يمكن ز ز  أفضل توازن تحقيق عىل العمال مساعدة إىل المنز  االنتقال رحالت العامل يتجنب إذ  الشخصية، والحياة العمل بي 

ل إىل العمل من ز ي و  والعكس المنز
ل من للعمل األخرى المزايا  ومن ألشته.  أطول وقتا  العامل يكرس عليهو  ومجهدة، طويلة تكون قد  التر ز  المنز

.  العمال دوران معدل وتقليص ووالئه وإنتاجيته العامل رضا  زيادة ز ة  من الرغم عىل ،ذلك ومع  31والموظفي   من للعمل المحتملة المزايا  كن 

ل ز ، ذلك من أعقد  قعالوا فإن المنز ل من العمل ترتيبات تنفيذ  عند  وخصوصا  بكثن  ز  هذا  يختارون العمال ألن ال  بالبالد  حلت جائحة الحتواء المنز

ورة.  للعمل األسلوب ز  التوازن عىل الحفاظ يكون وقد  بالضز ا   تحديا  الخاصة والحياة العمل بي   حيث األشة، رعاية مسؤوليات لديهم لمن كبن 

ي  الوضع يتسبب
ز
 للرعاية.  بديلة ترتيبات غياب عن فضال  والمدارس، األطفال رعاية مراكز  إغالق ف

ل من العمل يؤدي وعادة ز ز  الفاصلة الحدود  وضوح عدم إىل المنز ي  وزيادة الخاصة، والحياة العمل بي 
 يمكن ولذا  العمل.  وزيادة العمل ساعات فز

ل من العمل يتداخل أن ز ي  ويتسبب الخاصة الحياة مع المنز
 دراسة وأظهرت عام.  بشكل العمل أداء وعىل بل العامل عافية عىل يؤثر  قد  بتضار  فز

ز  مسحية ي  بعد  عن للعاملي 
ر  أقىص هي  الراحة وأوقات العمل وقت وضوح عدم مسألة أن اليابان فز تب ضز   32بعد.  عن لعملا عىل ينر

ف أمر  وإجهاده نهاية" ال  ما  إىل "العمل من القلق إن ورة استجابة التنظيمية تدابن  ال بعض اتخاذ  وتم به معنر ز  الفصل لضز  المدفوع العمل بي 

ي  بها  الخاص العمل لقانون تعديال  فرنسا  قدمت المثال سبيل فعىل 33. الخاصة والحياة
ي  "الحق إطار  فز

 من لذا  االتصال".  عن االنفصال فز

وري ي     مع تتوافق العمل وقت ترتيبات عن واضحة إرشادات العمل صاحب يقدم أن الضز .  عالتشر ي
 الوطتز

ز  العمل والحياة الخاصة وتقديم الدعم  تشجيع التوازن بي 

ي  المستوى عىل التدابن   بعض اتخاذ  من الرغم عىل
ي  الوطتز

ز  التوازن تتناول التر ي  الخاصة، والحياة العمل بي 
 بما  القيام العمل أصحاب عىل ينبغز

 :  يىلي

  ع قيود عىل جدول عمله أو عملها؛من وض هوتمكين العاملوضع توقعات واضحة من ساعات العمل وتشجيع 

  احة والراحة المنتظمة والتمرينات الرياضية ي ذلك أوقات االسنر
ز العمل والحياة الخاصة بما فز تشجيع أسلوب صجي للحياة والتوازن بي 

ي الهواء الطلق؛
 والخروج فز

 ز العمل والحياة الشخصية  ؛توفن  دعم العافية العقلية للعمال الذي يعانون من تعارض بي 

  ي تشجع التوازن
ز واللوائح السارية أو المبادئ التوجيهية المعنية التر ز العمل  الصجي للحصول عىل إرشادات عليك االطالع عىل القواني  بي 

ز أو إدارة الصحة العقلية.  ها إدارة السالمة والصحة المهنيتي  ي تنشر
 والحياة الشخصية، مثل المبادئ التر

 

 
 

 American Psychiatric Association Foundation, Center for Workplace Mental Health“  .Working Remotely During COVID-19  :Your Mental Health  انظر  30

and Well-being .” 
31 Eurofound and ILO . 
32 Eurofound and ILO, p  .301 . 
33 ILO ,Ensuring decent working time for the future ,p  .747 . 

http://workplacementalhealth.org/getmedia/fd8a9b98-b491-4666-8f27-2bf59b00e475/Working-Remotely-During-COVID-19-CWMH-Guide
http://workplacementalhealth.org/getmedia/fd8a9b98-b491-4666-8f27-2bf59b00e475/Working-Remotely-During-COVID-19-CWMH-Guide
http://workplacementalhealth.org/getmedia/fd8a9b98-b491-4666-8f27-2bf59b00e475/Working-Remotely-During-COVID-19-CWMH-Guide
http://workplacementalhealth.org/getmedia/fd8a9b98-b491-4666-8f27-2bf59b00e475/Working-Remotely-During-COVID-19-CWMH-Guide
http://workplacementalhealth.org/getmedia/fd8a9b98-b491-4666-8f27-2bf59b00e475/Working-Remotely-During-COVID-19-CWMH-Guide
http://workplacementalhealth.org/getmedia/fd8a9b98-b491-4666-8f27-2bf59b00e475/Working-Remotely-During-COVID-19-CWMH-Guide
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 واإلنتاجية األداء )ط(

ل من العمال عمل من المتحققة الفوائد  تشمل ز ي  العامل يقضيه الذي الوقت تقليص عادة المنز
ز
 حاالت  وتقليل وإليه، العمل من االنتقال ف

ل من العمل يؤدي أن يمكن ولذلك المرونة.  من والمزيد  العمل اضطراب ز  من يحسن قد  مما  والمشاركة اجيةاإلنت وزيادة األداء تحسن إىل المنز

ل من العمل فإن ذلك ومع العمال.  دوران معدل من ويقلل العامل رضا  ز ي  يحدث الذي المنز
ز
ي  الغلق تدابن   إىل االستجابة إطار  ف

 فيها  تسببت التر

ء بعض مختلفة تكون قد  19-كوفيد  جائحة ي
ز  األبوين عاتق عىل الواقعة الرعاية مسؤوليات تزيد  فقد  عمليا.  السر ة  زيادة العاملي   غلق بسبب كبن 

ي  العامالن األبوان يشارك أن األمر  يتطلب وقد  المدارس. 
ز
ل من الدراسة ف ز ي  المنز

ز
ي  األطفال رقابة وف

ز
 من أكن   يوجد  وقد  ورعايتهم، المدرسة سن ف

ي  التعليم عىل للحصول المكان نفس يتشاركون العائلة أفراد  من فرد 
ونز  عىل الواقعة األشية المسؤوليات لحو ت وقد  بعد.  عن للعمل أو  اإللكنر

ي  الضغوط حتر  أو  العمل مكان مشاركة إىل يضطر  الذي العامل عاتق
ي  تواجهه التر

ز
ىلي  العنف أو  عالقاته ف

ز اماته وفائه دون المنز ز  الخاصة بالنر

  واإلنتاجية.  العمل أداء عىل يؤثر  مما  عمله، جدول وتعديل بالوظيفة

 واالستجابة مرونةبال والتحىل   اإلنتاجية عقلية تغين  

ي  العمل أصحاب ينظر  أن يمكن
ز
ي  التوسع ف

ز
ي  الرعاية ومقدمي  لألبوين الدعم تقديم ف

ز
ي  بما  المرونة توفن   فبإمكانهم الوقت.  هذا  ف

ز
 تغين   ذلك ف

ز  باإلنتاجية المتعلقة اإلجراءات كن 
ونية أدوات العمل أصحاب يستخدم أن أيضا  ويجوز  العمل.  زمن من بدال  المتحققة النتائج عىل بالنر  إلكنر

ك التقويم مثل تعاونية نت عىل العامة والصفحات المشنر تيباتال مع التكيف العمال وعىل 34 اإلنتاجية.  وزيادة الفرق عامل لتيسن   اإلننر  نر

ل من عمللل الجديدة ز ورية.  الوظيفية المهام تحقق وضمان بيئته تهيئةو  المنز ي  الضز
ز  بانفتاح باألداء تتعلق مسألة أي مناقشة وينبغز  المديرين بي 

 والعمال. 

 

 العامل أو  الموظف يعولهم ومن األطفال رعاية )ي(

ز  فيما  متضاربة بمسؤوليات العامالن األبوان يواجه قد  ل من العمل بي  ز  أو  مدارسهم أغلقت الذين أطفالهم ورعاية العمل صاحب لصالح المنز

ي  مناسب بشكل وظائفهم أداء من العمال يتمكن أن المتوقع من وليس اليومية.  رعايتهم مراكز 
 الرعاية واجبات فيه يؤدون الذي الوقت نفس فز

ي  منهم.  المطلوبة
 صاحب بتوقعات والوفاء منه المطلوب العمل أداء من العامل تمكن ترتيبات عىل والعمال العمل أصحاب يتفق أن وينبغز

ي  الرعاية بأنشطة القيام عىل قدرته من اإلخالل دون العمل
ل.  فز ز ي و  المنز

 وخصوصا  العامل وضع تجاه بالحساسية العمل أصحاب يتحىل أن ينبغز

ل من العمل تنفيذ  تم إذ  ز جالة عىل المنز تيبات والقيام لالستعداد  قصن   وقت سوى للعمال يتح ولم ع  ورية بالنر  يعول.  من أو  األطفال لرعاية الضز

 والتكيف باالستجابة التحىل  

فيهم مع العمال يتواصل أن يجب ورة مدى يحددوا  وأن وضعهم بخصوص مشر ل من العمل ترتيبات عىل تعديالت إدخال ضز ز  لتحقيق المنز

ز  التوازن  األشة.  ورعاية العمل مسؤوليات بي 

وري ومن ل.  من للعمل مرونة أكن   ترتيبات عىل يتفقوا  وأن األمر  لهذا  والعمال العمل أصحاب يتصدى أن الضز ز  يمكن المثال سبيل فعىل المنز

ي  الجدول ترتيب
وط عىل مؤقتة تعديالت إدخال ويمكن األشة، احتياجات حول العمل لساعات الزمتز  ساعات أو  العمل يوم لتقليص العمل شر

 الحكومات بعض عملوت ذلك.  أمكن كلما   الزمنية المهل بشأن بالمرونة العمل صاحب يتحىل وقد  تحقيقها، المطلوب األهداف وتقليص العمل

ي    ع اعتماد  عىل  تحت أطفال لديهم كان  إن وظيفتهم بفقدان المخاطرة دون مدفوعة غن   أو  35 مدفوعة خاصة إجازة بأخذ  لللعما يسمح تشر

وس نتيجة العمل عىل قادرين يكونوا  لم إن أو  رعايتهم  . 19-كوفيد  لفن 

 
 
 
 
 
 

 

34 International Organization of Employers IOE“ ,IOE Guideline on Teleworking in the times of Covid-19 ,”Apr. 2020 . 
35  

 
وس جائحة بسبب الخاصة لإلجازات المؤقتة )التدابن   2020  لعام التشغيل الئحة سيشيل تسن ورية الرعاية لتقديم للعمال خاصة إجازة منح التدابن   ذهه وتشمل الكورونا(، فن   الضز

ي  ألطفالهم
 . 19-كوفيد  جائحة أثناء المدارس سن فز

https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
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 التنفيذي رئيسها / رئيسها لسان على اقتباسا المنظمة تدرج

 

 
 
 
 

ز  وتدريب العمال مهارات )ك(  مهنيا وتطورهم الموظفي 

ز  تدريب يؤدي ي  أساسيا  دورا  مهنيا  وتطورهم الموظفي 
ز
ورية والمهارات المعارف العمال اكتساب ضمان ف  المعلومات تطورات آخر  بةلمواك الضز

ي  الفنية مهاراتهم تطوير  إىل العمال يحتاج وقد  والتكنولوجيا. 
ز
ل من العمل ألغراض االتصال وسائل استخدام مجال ف ز  استجابة تنفيذه عند  المنز

 . 19-كوفيد  لجائحة

 التعلم ببيئة النهوض

ل من العمل يتطلب سوف ،المحدد  والسياق القطاع عن النظر  بضف ز  يتطلب وقد  واالتصاالت.  المعلومات تكنولوجيا  مهارات من ةباق المنز

ي  التدريب األمر 
ونز مجيات المستمر  والدعم األقران من والتعلم بعد  عن واإلرشاد  اإللكنر ها  للنر  العامل تطوير  لضمان 36 األدوات من وغن 

ورية والقدرات المهارات ل.  من األداء كفاءة  لتحقيق الضز ز ي  المنز
 واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  استغالل العمل ابأصح حسني   أن وينبغز

ي  التدريب وأدوات
ونز ورية والتطبيقات اإللكنر وري التدريب توفن   مع بانتظام، بالعمال لالتصال الضز  احتفاظ لضمان التوجيه أو  اإلرشاد  أو  الضز

 بهم.  واالحتفاء مهنيا  وتطورهم العمل بدافع العمال

 

 الحكومة عن الصادرة اتوالتعليم السياسات مواكبة )ل(

ا  19-كوفيد  جائحة أثرت ا   تأثن  كات.  عمل عىل كبن  ي تو  الشر
كات من العديد  عانز  وقد  الكامل.  أو  المؤقت الغلق إىل أدى ما م ،لبقاء ا محاولة الشر

كات تضطر  ل من العمل إىل اللجوء إىل الشر ز ي  ا. وتعليماته الحكومة أوامر  إىل استجابة أو  وقائيا  إجراء باعتباره المنز
 درجة الحكومة تتيح أن وينبغز

ل.  من العمل سياسات تنفيذ  لتيسن   دعم برامج تقدم وأن المرونة من ز  ألصحاب ماليا  دعما  المثال سبيل عىل مالطة حكومة وفرت فقد  المنز

ي  بعد  عن العمل وحلول التكنولوجيا  تكلفةل الجزئية تغطيةال من يتمكنوا  كي   العمل
 أصحاب حصل وقد  . 19-دكوفي  جائحة أثناء ينفذوها  التر

 يورو  4000 عن عمل صاحب لكل المقدم اإلجماىلي  المبلغ يزيد  أال  عىل بعد، عن للعمل اتفاق كل  مقابل أقىص كحد   يورو  500 مبلغ عىل العمل

ي 
ي  45 لتغطية الشهر، فز

اء )مثال  المؤهلة التكلفة من المائة فز  الخاصة شبكاتال مثل االتصال وحلول كليهما   أو  الحاسوب أجهز  تأجن   أو  شر

اضية ي  (VPN االفنر
ة طوال العمل صاحب يتحملها  التر ز  ما  الفنر اير 15 بي    37. 2020 مايو  28و فنر

   المشاركة
ز
 بالسياسات الخاصة المناقشات ف

كات تجد  ي  الشر
ي  نفسها  العالم أنحاء جميع فز

ي  كله  هذا  ويحدث للعمل.  جديدة أساليب باتباع الخاصة األمامية الصفوف فز
 وليس واحد  وقت فز

ورة كة لدى وليس المثىل.  بالطريقة بالضز ورية.  عليها  المفروض الوضع لهذا  لالستجابة الوقت من الكثن   الشر  عن التخىلي  تم عام وبشكل والضز

ي  القديمة األساليب
ل.  من العمل بشأن عليها  ليتفقوا  واإلدارة العمال كان  التر ز  المنز

ي 
كات بعض حالة ففز لالم من العمل يفيد  أن يمكن الشر ز كة المحاسبية.  الناحية من نز ي  فالشر

 خالل من عملياتها  بجميع القيام يمكنها  التر

ي  يعملون الذين موظفيهما 
ل من الوقت( أغلب )فز ز ة  مكتبية مساحات تأجن   إىل تحتاج لن المنز  عىل القضاء إىل أيضا  هذا  يؤدي وسوف كبن 

 المزيد  توفن   إىل الحاجة دون جغرافيا  متنوعة عاملة قوة توظيف من كاتالشر  بعض تتمكن وسوف . وإليه العمل من لالنتقال الطويلة الرحالت

 النشاط.  مكان إىل لنقلهم مادية تكلفة أي تكبد  ودون المكتبية المساحات من

ي 
وري من العصيبة األوقات هذه وفز كات تؤدي أن الضز ي  فعاال  دورا  الشر

شد  البناء الرأي تقديم فز  وريالضز  ومن السياسات.  توصيات به لتسنر

ات تبادل ل من العمل بشأن الخنر ز ز  فيما  المنز  العمل.  أصحاب ومنظمات العمل أصحاب بي 

 
 

 
 

36 IOE . 
37 Lexology“ ,Telework-Legal framework and financial support in view of COVID-19 ,”28 March 2020 . 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3ebdcff0-1f11-4e2e-af3d-455eb88a6471
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3ebdcff0-1f11-4e2e-af3d-455eb88a6471
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3ebdcff0-1f11-4e2e-af3d-455eb88a6471
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   هىل   .10
ل من العمل مواصلة ينبغز ز  ؟19-كوفيد  جائحة عقب المنز

ي  مهولة تجربة عن عبارة19-كوفيد  جائحة إىل االستجابة إن
ز
ل من العمل ترتيبات ف ز  الرغم وعىل األخرى.  المستفادة دروسها  ضمن من – المنز

ل من الوظائف ببعض القيام حالةاست من ز ة ربما  – بعد  عن العمل نحو  االتجاه تسارع إىل الجائحة أدت المنز  أن المحتمل ومن طويلة.  لفنر

ل من العمل مع والعمال العمل أصحاب يتكيف ز  والمعلومات االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام يتعلموا  وأن تجاهه، باالرتياح يشعروا  وأن المنز

ل، من العمل ألغراض ز  يحققوا  أو  اإلنتاجية مستويات نفس عىل الحفاظ من العمل أصحاب يتمكن وربما  بل فوائده.  فهم عن فضل المنز

ل.  من العمل خالل أعىل مستويات ز ي  المنز
  إبريل شهر  منتصف ففز

 
ي  مسحا  جريأ

ز
  بدوام موظف 1200 من أكن   عىل األمريكية المتحدة الواليات ف

ل من يعملون كامل ز ز  نصف رغبة المسح وأوضح ئحة. الجا خالل المنز ي  تقريبا  المشاركي 
ز
ي  45 أعرب بينما  بعد، عن العمل مواصلة ف

ز
 المائة ف

ي  فعال بشكل العمل أصحاب تفكن   عن منهم
ز
اتيجية هذه ف ي  40 وكان عليها.  منفتحون أنهم أو  االسنر

ز
ز  من المائة ف ي  المشاركي 

ز
 يعملون المسح ف

ي  واحدا  يوما  بانتظام بعد  عن
ز
  38. 19-كوفيد  جائحة قبل األقل عىل األسبوع ف

ل من العمل ترتيبات إن ز ز  وسوف مؤقتة.  ترتيبات 19-كوفيد  جائحة إىل االستجابة بسبب المنز  طبيغي  بشكل العمل مواصلة ملاالع عىل يتعي 

ي  العمل أصحاب يرغب قد  ذلك ومع ذلك.  إىل العمل أصحاب ويوجههم األوضاع تسمح عندما 
لالم من العمل منافع تقييم فز ز  أثناء وصعوباته نز

 من للعمل طبيعية ترتيبات تنفيذ  بشأن – وجدت إن – النقابات أو  العمال مع وبالتشاور  حدة عىل حالة لكل قرار  يتخذوا  وأن الجائحة هذه

ل ز ي  المنز
   ذلك.  العامل حالة فز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 SHRM“ ,Will Employees Continue Working from Home After COVID-19 ?One Company Says Yes ,”30 April 2020 . 

 قطاعات بعض في أسهل الوضع هذا كان وقد المنزل، من العمل ترتيبات استخدام على البالد أنحاء جميع في الشركات "تعتمد مثال:

 انشغاالت ونقل األعضاء من الخبرات جمع نتولى سوف المنظمة[ و]اسم سريعة الخاصة التعلم بيئة ولكن أخرى. بقطاعات مقارنة االقتصاد

 السياسات." صناع إلى واحتياجاته األعمال مجتمع

 

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/Pages/Will-Employees-Continue-Working-from-Home-after-COVID19-One-Company-Says-Yes.aspx
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/Pages/Will-Employees-Continue-Working-from-Home-after-COVID19-One-Company-Says-Yes.aspx
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/Pages/Will-Employees-Continue-Working-from-Home-after-COVID19-One-Company-Says-Yes.aspx
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ل من للعمل سياسة لصياغة نموذج الملحق:  ز   39 المنز

 
 

 
ل من العمل سياسة إن ز ورية الفعالة الطوارئ خطط عناض  من مهما  عنضا  المنز  الوظائف.  عىل والحفاظ واإلنتاجية العمل مواصلة لضمان الضز

ز  عىل بناء السياسة هذه صياغة وتتم كة وسياسة ةالجماعي اتواالتفاق السارية، الوطنية واللوائح القواني  وط أو  الشر  ابلةق وهي  وأحكامه، التشغيل شر

كة.  والحتياجات التوجيهات لتغن   استجابة للتغين    الشر

كة عملية إرشادات تقديم إىل يهدف نموذجا  يىلي  وفيما  ي  للشر
ل.  من العمل بشأن بها  خاصة سياسة تضع أن تنوي التر ز  وجود  عدم من الرغم وعىل المنز

ات لالستجابة ناجع واحد  حل ي  ناتالمكو  بأهم قائمة النموذج يضع المستمرة، للتغن 
ي  التر

ي  األخرى العناض  ومجموعة السياسة إىل إضافتها  ينبغز
 التر

ي 
ي  المواقف مختلف مع تتوافق لكي  مراعاتها  ينبغز

كة تواجهها  التر  احتياجاتها.  ومع الشر

 

لغرض (أ)   ا

ح نبدأ  كة تنفيذ  وراء السبب بشر ل من للعمل الشر ز ي  المنز
ز
.  أو  عبارة ف ز ز  من العمل بأن اإلحاطة من بد  وال  اثنتي   عالميا  وال  رسميا  حقا  ليس لالمنز

ز  مؤقت بديل ترتيب إنه بل العمال استحقاقات من  وما  الحالية 19-كوفيد  جائحة مثل – الطوارئ لحاالت  استجابة العمل مواصلة من للتمكي 

 الموقف.  تطور  بمجرد  للتغين   قابل ترتيب وهو  – إجباري غلق من فيه تسببت

 :الغرض صياغة عىل مثال يىلي  وفيما 

 ل بسبب نطبق س ز ي  الحكومة وتوجيهات 19-كوفيد  جائحةياسة العمل من المنز
ل من بالعمل توصي  التر ز  وسوف ممكنا.  هذا  كان  كلما   المنز

 العمل.  احتياجات تتغن   أو  التعليمات هذه تتغن   عندما  السياسة هذه مراجعة تتم

  ل ليس استحقاقا عالميا من استحقاقات العمال بل إنها ترتيب مؤ ز  . 19-كوفيد  جائحةقت بديل استجابة لالعمل من المنز

 

 التعريف (ب)

ل من للعمل تعريف يوضع ز ي  المنز
ي  الوارد  تعريفها  إىل ويشار  الحالية.  19-كوفيد  جائحة سياق فز

ز  فز  وجد.  إن الصلة، ذات واللوائح القواني 

ل من العمل فإن باختصار، ز ي  العمل ترتيبات من ترتيبا  المنز
 المعلومات تكنولوجيا  بموجبه ويستخدمون منازلهم، من العمال بموجبها  يعمل التر

 األساسية.  بمسؤولياتهم الوفاء لمواصلة واالتصاالت 

 التعريف:  صياغة عىل مثال يىلي  وفيما 

  ل ويستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات ز ل عبارة عن ترتيب من ترتيبات العمل حيث يعمل العامل من خاللها من المنز ز العمل من المنز

 الوفاء بمسؤوليات العمل األساسية من خاللها. وجبه بمواالتصاالت ويواصل 

  والتطبيق النطاق )ج(

ل من العمل سياسة عليهم تشي الذين األشخاص توضح عبارة توضع ز ل من العمل وقيود  السياسة، هذه شيان وتوقيت المنز ز وطه، المنز  وشر

ي  بما 
وري ومن والقائمة.  السارية األخرى السياسات ذلك فز كة ارسةبمم اإلحاطة الضز  من العمل ترتيبات تنفيذ  عند  التقديرية سلطتها  الشر

ل.  ز  المنز
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 :والتطبيق النطاق عىل مثال

  كة وقواعدها وممارساتها  ال ام المطلوب بسياسات الشر ز وط توظيفك وأحكامه وال يؤثر عىل االلنر ل وال يستبدل شر ز  . يغن  العمل من المنز

  ز عىل دراية بمحتوى هذه ي أن يكون جميع العاملي 
ل، وينبغز ز ز الذين يعملون عن بعد من المنز تشي هذه السياسة عىل جميع العاملي 

 السياسة. 

  كة وحدها. يتم تنفيذ تر ل بناء عىل تقدير الشر ز  تيبات العمل من المنز

  ي أي وقت عىل النحو الذي تراه مناسبا، وبناء عليها سوف
ز
ي تغين  أو تعديل أو وقف ترتيبات العمل ألي عامل ف

ز
كة بحقها ف تحتفظ الشر

تيبات المعتادة.   يواصل العامل عمله وفقا للنر

 

تيبات  )د( أهلية االنضمام إىل النر

كةال تضيف ل.  من بعد  عن العمل ألداء العامل أهلية عن عبارة شر ز ل من العمل ترتيبات تنفيذ  السياسة تذكر  أن المهم منو  المنز ز  استجابة المنز

وس انتشار  الحتواء 19-كوفيد  جائحة إىل ي  األثر  من والحد  واإلنتاجية، الخدمة مواصلة وضمان الفن   جودة أو  اإلنتاج أو  العمل جودة عىل السلتر

ز  غن   العمال بعض يكون وقد  ة. الخدم ل، من العمل ترتيبات إىل لالنضمام مؤهلي  ز ل وبيئة ومالءمتها  وظيفته حسب كل  المنز ز  المدير  وقدرة المنز

 بعد.  عن العمال إدارة عىل

 ذلك:  صياغة عىل مثال يىلي  وفيما 

  ل استجابة إىل ز ز  من 19-كوفيد  جائحةيتم تنفيذ ترتيبات العمل من المنز وس انتشار  الحتواء ايةالوق تدابن   بي   مواصلة وضمان الفن 

 العاملة.  قوتنا  وإنتاجية النشاط

  ز للعمل من ل، سوف يظل بعض العمال غن  مؤهلي  ز ي ترتيبات العمل من المنز
عىل الرغم من الجهود المبذولة الستيعاب جميع العمال فز

ز  ي المنز
ل بسبب أدوارهم أو مهام وظائفهم أو الوضع المحيط ببيئتهم فز ز ل. لالمنز ز ي ال يمكن أداؤها عمليا من خالل العمل من المنز

، التر

ل.  ز  وسوف يكون مدير اإلدارة هو المسؤول المباشر عن االتصال بالعمال فيما يتعلق بأهلية العمل من المنز

 

 مراعاتها يجب أساسية عناص  )ـه(

كة سياسات إىل االمتثال .1   الشر

كات أغلب لدى اماتاال من بعدد  تتعلق قائمة سياسات الشر ز ل.  من للعمل المصاحبة لنر ز ز  جميع بأن اإلحاطة المهم ومن المنز ل من العاملي  ز  المنز

كة سياسات إىل االمتثال عليهم  سارية.  دامت ما  القائمة الشر

 المثال:  سبيل عىل

م أن يجب ز ز  جميع يلنر ل من العاملي  ز كة القائمة بالسياسات المنز ي  للشر
:  ما  تتضمن التر  يىلي

 ز السالمة والصحة المهني  تي 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والشية 

 الملكية الفكرية 

 كة  مدونة سلوك الشر

 مجيات وإىل ما غن  ذلك كة ومعداتها مثل الحاسوب المحمول والنر  استخدام أدوات الشر

  وسائل التواصل االجتماعي 

 مناهضة التحرش/ وتكافؤ الفرص / ز  عدم التمين 

 
 العمل وساعات األجر  .2

ي 
ل من العمل يؤدي أال  ينبغز ز ي  ذلك ومع العمل.  مسؤوليات أو  المزايا  أو  األجر  أو  المعتادة العمل ساعات تغين   إىل المنز

ي  أنه اإلحاطة ينبغز
 ضوء فز

ز  فيما  باالتفاق المرونة ببعض التحىلي  يمكن الحالية الظروف ي  والعامل المدير  بي 
ز  اإلخالل ودون المعتز  ةوبسياس السارية واللوائح بالقواني 

كة.   الشر
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 المثال:  سبيل عىل

  .  تظل ساعات العمل واألجر والمزايا والحالة الوظيفية ومسؤوليات العامل دون تغين 

  .كة ي ساعات العمل بموافقة الشر
ز
ي ظل الوضع الراهن يجوز السماح ببعض المرونة ف

ز
 ف

  ط أن تظل ساعات العمل يجوز أن يوافق المدير عىل ساعات عمل محددة بناء عىل طلب العامل وإمكانية االستجابة لذلك، بشر

كة.   األسبوعية دون تغين  وبما يتوافق مع السياسات القائمة للشر

  .ي إجماىلي ساعات العمل األسبوعية
ز
ات ف ية الموافقة عىل أي تغن   تتوىل إدارة الموارد البشر

 
  والصحة السالمة .3

ي  وبذلك ،وصحية آمنة عمل بيئة توفن   واجب العمل أصحاب عاتق عىل يقع
ل.  من العمل مكان أمان ضمان عليهم ينبغز ز ي  المنز

 يراعي  أن وينبغز

ي  عمالهم، صحة العمل أصحاب
وري ومن العقلية.  صحتهم أيضا  تشمل التر  ورعاية واآلخرين أنفسهم بحماية العمال بواجب نحيط أن الضز

 العقلية.  وعافيتهم وصحتهم الشخصية سالمتهم

 المثال:  سبيل عىل

  م ز ل. يجب أن يلنر ز كة للسالمة والصحة )إن وجدت( أثناء ترتيبات العمل من المنز  جميع العمال بسياسة الشر

  ي وتناول الطعام
ل وضمان نشاطهم البدنز ز يتحمل جميع العمال مسؤولية رعاية عافيتهم البدنية والعقلية خالل ترتيبات العمل من المنز

 . والنوم بطريقة سليمة وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام

  موا بجدول عمل متفق عليه وأن يحافظوا عىل أوقات ز ز العمل والحياة الخاصة وأن يلنر من المهم أن يحافظ جميع العمال عىل التوازن بي 

احة والراحة كي يتمكنوا من الحفاظ عىل نشاطهم وصحتهم. 
 االسنر

 
 والمهمات واللوازم المعدات .4

ي 
كة موقف توضيح ينبغز ي  المعدات تجاه الشر

ي  األثاث.  أو  اللوازم أو  ألجهزةا تشمل التر
ي  الظروف تناول وينبغز

كة توفر  التر  المعدات فيها  الشر

ل.  من مهامهم ألداء للعمال ز مجيات الحاسب أجهزة ذلك يشمل وقد  المنز نت واستخدام الهاتف وخطوط والنر  تطبيقات عىل والدخول اإلننر

كة ورية واللوازم المعدات من ذلك وغن   مشنر ي و  الحاجة.  حسب الضز
ي  العمال واجب إبراز  ينبغز

 الطريقة حسب واستخدامها  المعدات رعاية فز

 بها.  المضح

 المثال:  سبيل عىل

  كة مجيات  العاملوناألدوات والمعدات المطلوبة ليواصل توفر الشر ل. وتشمل أجهزة الحاسب والنر ز أداء مهام وظائفهم من المنز

كة و  نت والدخول عىل التطبيقات المشنر  إىل ما غن  ذلك. واستخدام اإلننر

  كة عىل األشخاص المضح لهم بذلك ولألغراض المتعلقة ي توفرها الشر
مجيات ولوازم البيانات واألثاث التر يقتض استخدام المعدات والنر

كة فقط.   بنشاط الشر

 ي حا
كة )إدارة التكنولوجيا أو مديرها( فز لة وجود أي مسألة تتعلق عىل العمال واجب االعتناء بهذه األدوات والمعدات واالتصال بالشر

مجيات أو االتصال.   بالمعدات أو النر
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 وأمنها البيانات وحماية التكنولوجيا  .5

ل من العمل ألغراض التكنولوجيا  استخدام يشكل قد  ز ي  الهجوم مستوى عىل أكنر  مخاطر  المنز
ونز اق اإللكنر  خطر  تزايد  عن فضال  الشية واخنر

نت.  عنر  التنمر  ك معظم ولدى اإلننر  الغرض.  لهذا  التحرش ومناهضة وأمنها  وشيتها  البيانات لحماية سياسة اتالشر

 المثال:  سبيل عىل

  كة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفهمها واالمتثال لها بغرض ل سياسات الشر ز ز من المنز من المهم أن يقرأ جميع العاملي 

 حماية البيانات وشيتها وأمنها. 

  ز ي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن لجميع العمال دخوله.  يجب عىل جميع العاملي 
ونز ل حضور تدريب إلكنر ز  من المنز

  ي
ي ذلك االتصاالت التر

ز
ر عند استخدام االتصاالت المتعلقة بالعمل بما ف ل عن الضز ز ز من المنز يجب أن يمتنع جميع المديرين والعاملي 

 تعتمد عىل تكنولوجيا المعلومات. 

 
لال من العمل محطة .6 ز  منز

ي 
اطات التوجيهية المبادئ مراعاة ينبغز ز  الخاصة واالشنر ي  المكتب بتجهن 

ز
ل ف ز ي  النظر  عند  وتكلفتها  وسالمتها  المعدات وتركيب المنز

ز
 تصميم ف

ل.  من للعمل سياسة ز  المنز

 المثال:  سبيل عىل

 ي حالة آ
ي بيته/ بيتها لوضع المعدات وتركيبها بغرض استخدامها فز

منة. وتعتنر هذه المنطقة المخصصة للعمل يحدد العامل مكانا للعمل فز

ي ال تصنف باعتبارها مكان العمل(. 
ل العامل التر ز ي منز

ل مكان العمل )بخالف األماكن األخرى فز ز  من المنز

  ل وصيانته بطريقة آمنة ز ي المنز
كة بشأن تأسيس مكان مخصص للعمل فز ي تقدمها الشر

يتحمل العامل مسؤولية تنفيذ التعليمات التر

 ة مؤمنة. وصحية ومهني

  ل أو ز ي تكبدها ألغراض إعادة تهيئة مكان العمل من المنز
د المضوفات التر كة لكي يسنر

يجب أن يحصل العامل عىل موافقة مسبقة من الشر

ي الوصالت الكهربائية أو إلدخال أية تحسينات أخرى. 
 إلدخال التعديالت فز

 
 االتصال .7

ي  االتصال عن غتز  ال 
ي  بعد.  عن العمل حالة فز

ل من والعاملون المديرون يتفق أن فينبغز ز  نلحظ أن المهم ومن ببعضهم.  اتصالهم طريقة عىل المنز

ورة  عليها.  المتفق األساسية العمل ساعات خالل به االتصال وزمالئه لمديره يمكن بحيث متاحا  العامل يكون أن ضز

 المثال:  سبيل عىل

  ز ليصل المديرون وزمال ل متاحي  ز
 ئهم إليهم أثناء ساعات العمل المتفق عليها. ال بد أن يكون العاملون من المنز

  طريقة الحفاظ عىل التواصل فيما بينهما باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عىل يتفق المدير والعامل عل قناة االتصال و

 المتاحة

  .كة وممارساتها وتعليماتها ز باالمتثال إىل جميع قواعد الشر مي  ز
 يظل العمال ملنر

 
 ءاألدا  معاين   .8

ي 
ي  توقعهم العمل أصحاب يعزز  أن ينبغز

ل.  من العمل خالل األداء معاين   عىل الحفاظ فز ز ي  ،ذلك ومع المنز
ف أن ينبغز كة تعنر  العمل تنفيذ  أنب الشر

ل من ز ي  يتم المنز
ي  طارئ، وضع إطار  فز

ي  عقبات وجود  احتمال ذلك ويعتز
ل فز ز ي  معها.  التعامل من بد  ال  العامل منز

ي  التفكن   وينبغز
 من درجات فز

 األداء.  من المتوقع المستوى عىل الحفاظ مع المرونة

 المثال:  سبيل عىل

  .ل ز  يجب عىل العمال الحفاظ عىل نفس مستوى اإلنتاجية وجودة العمل أثناء العمل من المنز
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  .كة من منظور المسؤوليات ونواتج العمل وخدمة العمالء  تظل المهنية قائمة وفقا ألعىل معاين  الشر

 ي أن يتصل العمال الذين يواجهون صعوبات يقر أصحاب ا
ل العامل قد تؤثر عىل أداء العمل، وينبغز ز لعمل باحتمال وجود عوائق دخل منز

ل ودرجة المرونة المطلوبة.  ز  بمديري  هم لتقييم جدوى العمل من المنز

 محددة للعامل ومتطلبات وظيفته. ال يتم أي تعديل للنواتج واألداء إال وفقا لتقدير المدير المباشر وحده، مع مراعاة الظروف ال 

 
ز والمسؤوليات العائلية األخرى .9  رعاية المعولي 

ي 
ي  األخرى الشخصية والمسؤوليات الطفل رعاية مسألة تناول ينبغز

ل من العمل عىل تؤثر  قد  التر ز ز  ومناقشتها  المنز  ذلك ومع والعامل.  المدير  بي 

وري من ورة عىل التشديد  الضز ز  قيام ضز تيبات العاملي  ز  الرعاية وفن  لت بنر ل، من العمل من ليتمكنوا  العائلية بالمسؤوليات والوفاء للمعالي  ز  المنز

كة تحىلي  إمكانية من الرغم عىل  الوظيفية بالمسؤوليات الوفاء وضمان معه والتكيف الوضع إدارة إىل العاملون ويحتاج المرونة.  ببعض الشر

ورية.   الضز

 المثال:  سبيل عىل

 ل مناقشة هذا الوضع مع مديري  هم وأن يتفقوا عىل يجب أن يتناول العاملون ا ز ي المنز
ز
لمعيلون ومن لديهم مسؤوليات عائلية أخرى ف

ل تتسم بقدر أكنر من المرونة، مثل تغين  ساعات العمل أو تقليص يوم العمل أو ساعات العمل وتقليص  ز
ترتيبات للعمل من المنز

 . مستهدفات العمل أو وضع مهل زمنية مرنة كلما أمكن ذلك

 ز والمسؤوليات العائلية. ويجب ل مع رعاية المعالي  ز
كة قد تسمح بدرجة من المرونة، ربما ال يتوافق العمل من المنز  وعىل الرغم من أن الشر

ورية.   أن يقوم العامل بعمل ترتيبات للرعاية العائلية وضمان الوفاء بالواجبات الوظيفية الضز

 
ز ومسؤولياتهم تعويض .10  العاملي 

ز  سالمة مسؤولية عامة لعملا أصحاب يتحمل ي  وصحتهم العاملي 
 الحوادث مسؤولية يتحملون وقد  العمل.  ساعات وخالل العمل مكان فز

ي  بالوظيفة المتصلة
ي  تقع التر

ل من العامل عمل مكان فز ز ي  العمل.  ساعات خالل المنز
ز  العمل أصحاب يراجع أن وينبغز  الوطنية واللوائح القواني 

ز  لصحةوا السالمة قانون مثل السارية ي  اإلصابات العامل تعويض يغطي  وعادة العمال.  تعويض وقانون التشغيل وقانون المهنيتي 
 تحدث التر

ي  الوظيفية المهام أداء وأثناء العمل ساعات خالل
ي  للعمل المخصصة المنطقة فز

ل.  فز ز ي  العمل أصحاب ينظر  أن ويجوز  المنز
 سياسة وضع فز

ي  التوسع أو  والصحة بالسالمة خاصة
ل تشمل لكي  القائمة السياسة فز ز ة خالل العامل منز ل.  من العمل فنر ز ي  المنز

 العمل صاحب يضمن أن وينبغز

ي  السياسة بهذه العمال دراية
 والسالمة.  بالصحة تتعلق مسائل أي أو  الصحة وتدهور  بالعمل المرتبطة الحوادث عن اإلبالغ إجراءات تشمل التر

 المثال:  سبيل عىل

 ي حالة تعرض العامل لإلصابة خال
ي المكان المكرس للعمل، يكون العامل مشموال فز

ل أداء مهام العمل أثناء ساعات العمل المتفق عليها فز

فه عىل الفور مع استكمال النموذج المطلوببالتغطية بموجب قانون تعويض العمال.   . ويجب أن يخطر العامل مشر

  ل ز ي منز
ي مكان العمل فز

ي تقع فز
كة مسؤولية اإلصابات التر العامل خارج ساعات العمل، أو أية إصابة غن  مرتبطة بالعمل تقع ال تتحمل الشر

ي حال وقوعها خالل ساعات العمل المتفق عليها مع العامل. 
ل، حتر فز ز ي المنز

 له فز

 
 الطوارئ والمرض .11

ي  اإلجراءات بشأن العمال إىل إرشادات يقدم بندا  السياسة تتضمن أن يجوز 
ي  التر

ي  اتباعها  ينبغز
 انقطاع أو  واإلصابة مرضال مثل الطوارئ حالة فز

نت.  االتصال انقطاع أو  الكهرباء  باإلننر
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ل ز ي حالة الطوارئ التحول إىل ترتيبات العمل من المنز
ز
كة ف ي حاالت الغلق أو غلق الشر

ز
 . ويجوز أن ينظر أصحاب العمل أيضا ف

 المثال:  سبيل عىل

  ي حالة وقوع أية طو
ز
فه المباشر ف ل مشر ز ارئ تشمل المرض أو اإلصابة أو انقطاع الكهرباء أو انقطاع يجب أن يخطر العامل من المنز

نت.   اإلننر

  ي أن يبدأ العامل
ي المكتب، ينبغز

ز
ي العمل عن بعد من عندما تؤدي الحالة الطارئة إىل منع العامل من الوصول إىل المكتب أو العمل ف

ز
ف

كة.  ل أو من أي مكان آخر مناسب تقره الشر ز  المنز

 
 المرصوفات .12

ل من لعملا ترتيبات تنفذ  ز ي  ثم ومن الوظائف عىل والحفاظ النشاط مواصلة لضمان المنز
ام المسؤولية بروح تطبيقها  ينبغز ز ز  وااللنر كي 

 من المشنر

ي  والعمال.  العمل أصحاب جانب
ل، من العمل ترتيبات تكلفة تحمله مدى العمل صاحب يوضح أن وينبغز ز ي  تتسبب قد  ألنها  المنز

ز
 تكلفة ف

نت عىل والدخول العمل مكان هيئةت حيث من العمل عىل إضافية .  والكهرباء اإلننر ز داد  أن وبما  والتأمي   صاحب لتقدير  وفقا  يتم التكلفة اسنر

ل.  من للعمل مضوفات أية تحمله قبل العمل صاحب ةموافق عىل العامل يحصل أن يجب وحده، العمل ز  المنز

 المثال:  سبيل عىل

 كة ق ل أو خالله. يجب أن يسغ العامل للحصول عىل موافقة الشر ز  بل تحمله أية مضوفات بغرض العمل من المنز
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