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Remote work has brought about a radical change in the traditional
work environment because of its advantages that are not limited to
the worker only, but extend to include the employer and society as
a whole, in order to eliminate barriers and geographical distances
between the worker and the employer, as well as to change the
concept of the worker in his home from the traditional worker,
which is what The independence of work from spatial ties, so the
business moved from its spatial field to its human field, which
directly affected the labor market and the performance of labor
organizations.
However, remote work has collided with a number of social and
humanitarian obstacles, including the social problem of
occupational safety and health, especially since the implementation
of the remote work contract takes place under conditions that may
not be prepared for him or suitable for work, for the worker
implements the remote work contract in his home, which may
expose him to occupational diseases or work accidents and to
injury as a result of stress or road accidents, and this constitutes
an obstacle to the privacy of remote work, especially since the
protection of remote workers is no longer limited to protecting their
bodies in the face of industrial machines and machines as in the
nineteenth century, with Technological advances in the media and
communications have emerged as new work risks to workers,
whether in their use of this technology through computers and
what may cause them as a result of prolonged use and what
exposes them to other new injuries while doing work or because of
it. Women working remotely, compared to traditional work and its
reflection on issues of discrimination and equality, on the one hand,
on the other hand, telework was considered a cover for the work of
children and those under the legal working age This led to a
noticeable increase in child labor, and remote work constituted an
excellent way of living for people with special needs, despite the
intention of some employers to prejudice their wages and to
discriminate between them and the traditional worker in several
respects.
In our research, we adopted the descriptive analytical approach as
a platform for launching, with a statement of the position of the
Iraqi legislator in the effective Iraqi Labor Law No. 37 of 2015 and
the Iraqi Social Security Law No. 39 of 1971.
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We divided the research into two sections, dealing with the first
topic: the social obstacles to remote
work, and the second topic, the humanitarian obstacles to remote
work were reviewed.
Key words: Work, The Worker, Social Obstacles, Human Obstacles,
Traditional Work.
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املعوقات االجتماعية واإلنسانية للعمل عن بعد يف ظل اتفاقية رقم  177لسنة  1996وقوانني العمل املقارنة
سوسن سعد عبد اجلبار الشمري

2

امللخص:

أحدث العمل عن بعد تغيريآ جذرآي يف بيئة العمل التقليدية ملا ميتاز به من أجيابيات ال تقتصر على العامل
فقط بل أهنا متتد لتشمل صاحب العمل واجملتمع أبسره وذلك لتالشي احلواجز واملسافات اجلغرافية بني
العامل وصاحب العمل وكذلك لتغيري مفهموم العامل يف منزله عن العامل التقليدي ،وهو ما أحدث
استقاللية العمل عن الروابط املكانية فانتقلت األعمال من جماهلا املكاين إىل جماهلا البشري وهو ما أثر
وبشكل مباشر على سوق العمل وعلى أداء منظمات العمل .
إال أ ن العمل عن بعد قد اصطدم جبملة من املعوقات االجتماعية واإلنسانية متثلت االجتماعية منها يف
مشكلة السالمة والصحة املهنية ،خاصة وان تنفيذ عقد العمل عن بعد يتم يف ظل ظروف قد تكون يف
أغلبها غري مهيئة له أو مناسبة للعمل ،فالعامل ينفذ عقد العمل عن بعد يف منزله وهو ما قد يعرضه
لألمراض املهنية أو حلوادث العمل ولإلصابة نتيجة اإلجهاد أو حوادث الطريق ،وهذا يشكل عائقاً أمام
خصوصية العمل عن بعد خاصة و ان محاية العمال عن بعد مل تعد قاصرة على محاية أجسادهم يف مواجهة
االالت الصناعية واملاكينات كما يف القرن التاسع عشر ،فمع التقدم التكنلوجي يف وسائل اإلعالم
واالتصاالت ظهرت خماطر عمل جديدة يتعرض هلا العمال سواء يف استخدامهم هلذه التقنية من خالل
اجهزة احلاسوب اآليل وما قد يسببه هلم نتيجة االستخدام املطول هلا وما يعرضهم إلصاابت جديدة أخرى
أثناء القيام ابلعمل أو بسببه ،اما املعوقات اإلنسانية فيأيت على رأسها ارتفاع نسبة تشغيل النساء يف العمل
عن بعد قياسآ للعمل التقليدي وانعكاسه على قضااي التمييز واملساواة  ،هذا من انحية من انحية أخر اعترب
العمل عن بعد ستار لعمل األطفال ومن هم دون السن القانوين للعمل وهو ما ادى ابلتايل إىل زايدة
ملحوظة يف عمالة األطفال ،وشكل العمل عن بعد وسيلة ممتزة للعيش لذوي االحتياجات اخلاصة ابلرغم
من تعمد بعض أصحاب العمل املساس أبجورهم والتمييز بينهم وبني العامل التقليدي من جوانب عدة.
اعتمدان يف حبثنا املنهج الوصفي التحليلي منربا لالنطالق ،مع بيان موقف املشرع العراقي يف قانون العمل
العراقي النافذ رقم  37لسنة  2015وقانون الضمان االجتماعي العراقي رقم  39لسنة .1971
وقد قسمنا البحث إىل مبحثني تناول املبحث األول :املعوقات االجتماعية للعمل عن بعد  ،أما املبحث
الثاين فقد مت استعراض املعوقات اإلنسانية للعمل عن بعد.

الكلمات املفتاحية :العمل عن بعد ،العامل ،املعوقات االجتماعية ،املعوقات اإلنسانية ،العمل التقليدي.

املقدمة:
لقد أفرزت وسائل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصاالت أمناطا جديدة من العمل كان أمهها (العمل عن بعد) والذي
يطلق عليه كذلك ابلعمل اإللكرتوين والعمل يف املنزل ،ويقصد به مبوجب املادة األوىل من اتفاقية العمل يف املنزل الدولية رقم 177
2الباحثة ،اجلامعة العراقية،
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لسنة  1996ابنه (العمل الذي يؤديه الشخص يف املنزل أو يف أماكن مغايرة ألماكن عمل صاحب العمل نظري أجر يؤدي مقابل
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واملعدات واملواد املستخدمة ما مل يتمتع هذا الفرد بدرجة من االستقاللية وخاصة االقتصادية العتباره عامال مستقال مبقتضى القوانني
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إنتاج أو خدمة طبقا للشروط واملواصفات اليت حيددها صاحب العمل بغض النظر عن اجلهة اليت تقوم على تقدمي سائر االالت
أو اللوائح الوطنية أو أحكام احملاكم) ،ويعد االحتاد األورب أول من تطرق إىل مفهوم العمل عن بعد وتنظيمه القانوين على مستوى
االحتاد اذ عرفه ابنه (أسلوب التنظيم أو تنفيذ الشغل أو كليهما وذلك ابستعمال وسائل لتكنلوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال يف
إطار عقد الشغل ويف إطار العمل وميكن أيضا اجناز العمل داخل الشغل وخارجه بشكل منتظم) ،وعرفته منظمة العمل الدولية ابنه
(نظام عمل يؤدي فيه العامل بعيدا عن املكتب الرئيسي أو موقع اإلنتاج حيث يكون العامل مبعزل عن االتصال مع ابقي العمال
وتقوم وسائل التكنلوجيا احلديثة لالتصال بتعويض هذه العزلة عن طريق تسهيل عملية االتصال بينهم) ،وملا تقدم من تعاريف سقناها
نستخلص ابن العمل عن بعد ما هو إال طريقة مرنة للعمل تغطي جماالت واسعة من االنشطة بعيدا عن صاحب العمل أو بعيدا
عن مكان العمل التقليدي املعتاد وان املعيار األساسي الذي يرتكز عليه نظام العمل هذا هو البعد املكاين أو ما يعرف مبعيار مكان
العمل الذي اضحى يف خضم التطور الرقمي جماال خصبا ألداء العمل ،لقد اضاف منط العمل عن بعد مرونة أكرب لتنفيذ العقد اذ
أصبح ابمكان العامل عن بعد ان يقدم العمل من منزله أو من أي مكان أخر يراه مناسبا وهو هبذا عد وسيلة هامة الدماج فئات
تعاين من أوضاع صعبة يف سوق العمل التقليدي مثل النساء وذوي اإلعاقة البدنية إال انه ابت يشكل ستارا لعمالة األطفال ومن
هم دون السن القانوين للعمل كون خصوصية العمل عن بعد وما يتمتع به من بعد مكاين وضعف يف الرقابة املادية املباشرة ابإلضافة
إىل استغالل مثل تلك الفئات من قبل أصحاب العمل نظري أجور أقل من أقراهنم مقابل ساعات عمل اطول وهو ما يشكل عقبة
إنسانية تواجه منط العمل عن بعد .إضافة إىل العقبة االجتماعية اذ قد يصاب العامل عن بعد ببعض األمراض املهنية أو قد يتعرض
حلوادث العمل وقد تكون تلك اإلصاابت نتيجة اإلجهاد واالرهاق أو قد تنجم عن حوادث الطرق ،خاصة وان التقدم التكنلوجي
قد اظهر خماطر جديدة يتعرض هلا العمال عن بعد أثناء استخدامهم اجهزة احلاسوب وما يسببه هلم من أمراض وإصاابت كضعف
البصر ،وهنا كان البد من حبث معيار التمييز بني ما يعد إصابة عمل وما ال يعد كذلك ابإلضافة إىل مشاكل الضمان االجتماعي
لتلك الفئة العمالية ومدى مشوهلم بقوانني الضمان االجتماعي.
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف دراسة أهم ما يواجه منط العمل عن بعد من معوقات إنسانية واجتماعية واضفاء احلماية القانونية
لفئات العمال األكثر استفادة منه ،ابإلضافة إىل تسليط الضوء على تشغيل من هم دون السن القانوين للعمل وبيان معاجلة ذلك
ضمن نطاق اتفاقية العمل يف املنزل رقم  177لسنة  1996وقانون العمل العراقي.
مشكلة البحث:
جتسدت مشكلة البحث يف ان العمل عن بعد قد ظهر نتيجة لثورة رقمية عارمة اجتاحت العامل أبسره وسيطرت عليه وكان
نظام عمل بديل للتقليدي يف ظل كوفيد  ،19مما استتبعه حتول العديد من الشركات وحمال العمل واملوؤسسات من نظام العمل
التقليدي إىل نظام العمل عن بعد ابلشكل الذي كشفت معه معوقات اجتماعية وإنسانية متس العمال عن بعد وحقوقهم بشكل
422
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مباشر ،لذا كان البد االجابة على تساؤالت طرحت عن طبيعة تلك املعوقات وكيفية التغلب عليها يف ظل اتفاقية العمل عن بعد
رقم  177لسنة  1996وقانوين العمل والضمان االجتماعي.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل تسليط الضوء على العقبات اليت تواجه العمل عن بعد واجياد احللول القانونية والعملية هلا يف ضوء اتفاقية
العمل يف املنزل رقم  177لسنة  1996وقانوين العمل والضمان االجتماعي.
خطة البحث:
سنتناول املوضوع يف مقدمة ومبحثني نعرض يف األول منه املعوقات االجتماعية للعمل ونعرض يف الثاين أهم املعوقات
اإلنسانية وسبل معاجلتها وخامتة تتضمن أهم االستنتاجات واملقرتحات.
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ملا كان العمل عن بعد ينفذ خارج املشروع ابلنظر لطبيعته اخلاصة واليت ختتلف عن العمل التقليدي من حيث البعد املكاين
وإصاابت عمل كون منزله مل يعد كمشروع عمل ابلشكل السليم وال يتطابق اطالقا ومهما بذل العامل عن بعد من جهد مع معايري
السالمة املهنية الواجب توافرها يف مشروع العمل مما قد يعرضه إىل خماطر مهنية غري متوقعة وهو ما يستوجب البحث خاصة واهنا
غالبا ما تقع نتيجة أمهال أو سهو العامل أو أحد أفراد أسرته ،ولكل ما تقدم فلقد قسمنا املبحث إىل مطلبني نتناول يف األول منه
التعريف ابلسالمة والصحة املهنية واثر العمل عن بعد عليها والذي شطرانه إىل فرعني حبثنا يف األول ماهية السالمة والصحة املهنية
فيما عرجنا يف الفرع الثاين منه إىل ااثر العمل عن بعد عليها ،ويف املطلب الثاين فقد حبثنا نظام التامني والضمان االجتماعي للعمل
عن بعد واليت قسمت فرعني األول مفهوم نظام التامني والضمان االجتماعي والثاين أحكام الضمان االجتماعي للعاملني عن بعد.
املطلب األول :التعريف بلسالمة والصحة املهنية واثر العمل عن بعد عليهما.
تعد السالمة والصحة املهنية من االمور ذات األمهية البالغة ليس للعامل عن بعد فقط بل لكافة العمال كوهنا جزءا ال يتجزء
من منظومة السالمة العامة ،ذلك الن توفري بيئة عمل صحية وامنة وعمال متدربني ملواجهة كافة خماطر العمل سؤدي إىل احلد من
إصاابت العمل واألمراض املهنية وهو ما سيؤثر الحقا إىل تقليل األعباء امللقاة على كاهل صاحب العمل وخاصة ما يتعلق بتكاليف
العالج والتاهيل والتعويض عن األمراض واإلصاابت املهنية األمر الذي سيدفع إىل زايدة كفاءة العمال وحتسني وزايدة اإلنتاج ،لذا
جند ان اتفاقية العمل يف املنزل رقم  177لسنة  1996قد حرصت على تعزز املساواة يف املعاملة بوجه خاص فيما يتعلق ابحلماية
يف جمال الصحة والسالمة املهنيتني وابحلماية القانونية يف جمال الضمان االجتماعي (اتفاقية العمل يف املنزل رقم )1996 ،177
ادركا منها مبا قد يتعرض له العامل عن بعد من حوادث أمراض مهنية خاصة واهنم يتخذون يف الغالب من منازهلم مكاننا ألداء
العمل وقد يقومون بتنفيذ أعماهلم يف ظل ظروف غري مالئمة وكل ذلك يزيد من احتمالية تعرضهم ملخاطر العمل واألمراض النامجة
عنه ،وال بد من التنويه ابتداءا إىل ان االتفاقية سابقة الذكر قد نصت على احقية العاملني من االستفادة من انظمة الضمان
االجتماعي اسوة أبقراهنم من العمال وتنطبق يف هذا الشان قوانني الضمان االجتماعي املطبقة يف كل دولة على العمال ،لذا ويف
ظل غياب النص التشريعي املنظم حلماية العمال عن بعد فإن قانون الضمان االجتماعي وقانون العمل املوجودين يف الدولة مها
املطبقان على تلك الفئة العمالية سواء كانوا عمال يف املنزل أم يف مكاتب عمل بديلة أو غريها.
الفرع األول :ماهية السالمة والصحة املهنيتني.
إن للسالمة والصحة املهنيتني وجهني يتمحور األول بكونه برانمج عمل يطبق يف بيئة العمل الغاية منه احلفاظ على أماكن
العمل (املشروع) ومحايتها من خماطر العمل ومحاية العمال من األمراض املهنية نتيجة العمل ببيئة عمل غري صحية ،اما الوجه الثاين
فهو الزام صاحب العمل بتوفري اوجه الصحة والسالمة املهنيتني يف حمل العمل حفاظا على العمال من األمراض املهنية ومن إصاابت
العمل (علي ضياء عباس ،2020 ،صفحة  ،)7واملراد ابلصحة املهنية هو متتع العامل جبسد وعقل سليم وهو عكس املرض
واالعتالل الذي يصيبه مبجرد انعدام الصحة الناجم عن ممارسة مهنة معينة ضمن بيئة عمل غري صحية ليجعله عليال جبسده أو عقله
وهو ما يؤثر على وضعه النفسي بشكل سليب لذا فإن الزام صاحب العمل ابحملافظة على صحة العامل املهنية امنا هدفها االرتقاء
بصحتهم داخل املشروع وذلك من خالل توفري سبل الوقاية هلم من خماطر املهنة وأمراضها (مركز هردو ،2017 ،صفحة  ،)8كما
424
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بني مقر العمل وبني حمل العمل اجلديد والذي غالبا ما يكون منزل العامل ،األمر الذي قد يعرض العامل ملشاكل صحية عدة
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عرفتها رابطة الصحة املهنية الدولية (علم التنبؤ ابملخاطر اليت تنشا يف مكان العمل ،أو تصدر عنه ،واليت تضر بصحة ورفاهية العمال
والتعرف على هذه املخاطر وتقييمها ومكافحتها) (مكتب العمل الدويل ،2003 ،صفحة  ،)7اما هدف الصحة املهنية فهو
احملافظة على حتقيق اعلى درجات من الصحة البدنية والعقلية والرفاهية االجتماعية للعمال يف مجيع املعهن واألعمال ،اما السالمة
املهنية فرياد هبا براءة العامل من العاهات واألذى املهين الذي قد يصيبه أثناء العمل أو بسببه ،وكالمها ضمان للعامل ويلتزم صاحب
العمل بتوفريه فإن مل يتحقق ذلك جاز للعامل فسخ عقد العمل الفردي ،ومن اجلدير ابلذكر ان اتفاقية العمل يف املنزل رقم 177
لسنة  1996قد نصت صراحة على ذلك بقوهلا (تعزز املساواة يف املعاملة بوجه خاص فيما يتعلق مبا اييت:
ج -احلماية يف جمال السالمة والصحة املهنيتني.
ه -احلماية القانونية يف جمال الضمان االجتماعي) (اتفاقية العمل يف املنزل رقم  ،)1996 ،177فتكون االتفاقية بذلك
قد الزمت صاحب العمل ابملساواة بني العامل التقليدي والعامل عن بعد من نواحي عدة كان من ضمنها السالمة والصحة املهنيتني
وكذلك الضمان االجتماعي ،فليس له ان حيتج حبرمان تلك الفئة العمالية من حقها ابلتمتع ببيئة عمل خالية من األمراض املهنية
وسالمتهم من إصاابت العمل حبجة ان حمل العمل هو املنزل وليس له حرماهنم من الضمان االجتماعي بذريعة ان عملهم عم بعد.
وهترع معظم التشريعات إىل ضمان عماهلا مما قد يصيبهم من جراء عملهم من أمراض مهنية وما يستتبعه من الزام صاحب العمل
بتوفريه محاية هلم ومتاشيا مع هدف املشرع وهو محاية الطبقة املستضعفة يلزم تطبيق أحكام الضمان االجتماعي على العاملني عن
بعد اسوة أبقراهنم من العمال التقليدين ال بل نرى اهنم أوىل ابلتطبيق من غريهم حفاظا على صحتهم وسالمتهم واهم ما يواجهنا ازاء
ذلك هو مشوهلم ابلضمان الصحي املتجسد ابألمراض املهنية وإصاابت العمل والذي ميثل أهم العوائق االجتماعية اليت تواجه العمل
عن بعد وكما سنرى.
أوال :مفهوم املرض املهين :يعد اعتالل الصحة من املشاكل اليت يشرتك هبا الناس مجيعا إال ان منضورها خيتلف ابلنسبة
للمرض املهين خاصة وان هذا االعتالل قد جاء نتيجة ممارسته لعمل ما ولفرتة طويلة وهو ما أثر ابلتايل على صحته وما سياثر الحقا
على كسب عيشه ،لذا سنتطرق للموضوع من االوجه االتية:
 -1التعريف بملرض املهين :يعريف املرض ابنه (االعتالل الصحي الذي مينع صاحبه من مزأولة عمله وحيدد ابخلربة الطبية
وال يكون انشئا عن إصابة عمل) (قانون الضمان االجتماعي العراقي رقم  ،)1971 ،39اما املرض املهين فعرفه املشرع ابنه (العلة
النامجة عن ممارسة مهنة معينة) (قانون الضمان االجتماعي العراقي رقم  ،)1971 ،39ويستنتج من التعاريف ابنه ليس كل مرض
يغطيه قانون الضمان االجتماعي إال اذا كان مينع العامل من مزأولة عمله و جيب إال يكون املرض انتج عن إصابة عمل واال غطاه
فرع إصاابت العمل( .الويسي ،2020 ،صفحة )18
وجيب ان يكون انتج عن ممارسة مهنة معينة ولقد تفاوتت القوانني يف معاجلتها ملسالة حتديد املرض املهين حبسب النظام
الذي أخذت به فبعضها أخذ بنظام التغطية الشاملة واملقصود به اعتبار كل مرضا هو مرضا مهنيا اذا كان بسبب العمل أو الظروف
احمليطة ابدائه أو األماكن اليت يتم فيها فهو يغطي كافة األمراض املهنية اليت تسببها خمتلف املهن واألعمال ،ويتطلب هذا النظام
اثبات العالقة السببية بني املرض وبني املهنة ويقع عبء االثبات على املؤمن عليه ،اما النظام االخر فهو نظام اجلدول حيث يتم
حتديد األمراض مبوجب جدول يلحق ابلقانون وحتدد األمراض املهنية فيه على سبيل احلصر وهذا النظام يقيم قرينة قانونية قاطعة ان
املرض مهين وقد يكون اجلدول مغلق وقد يكون اجلدول مفتوحا وميكن إضافة أمراض مهنية جديدة إليه ،اما النظام الثالث وهو ما
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يعرف ابملختلط وجيمع بني النظامني السابقني ومبقتضاه يضع املشرع تعريفا للمرض املهين وكذلك جدوال ابألمراض املهنية فاذا كان

Issue: 5

صفحة  .)143وحسننا فعل املشرع العراقي عندما أخذ ابلنظام املختلط حني نص على حتديد األمراض املهنية جبدأول ملحقة به

Volume: 4

املرض من األمراض الواردة يف اجلدول يعفى املؤمن من عبء اثبات العالقة السببية بني املرض واملهنة اليت يعمل هبا (برعي،1991 ،
تصدر بقرار وزير العمل بناءا على اقرتاح جملس ادارة الضمان بعد استطالع راي وزارة الصحة كما حتدد ابخلربة الطبية يف احلاالت
غري امللحوظة ابجلدول املذكور( .العابد و الياس ،2009 ،صفحة )133
ويدق األمر يف نطاق العمل عن بعد حيث ال تنظيم قانوين له ويواجه بصعوابت عدة من حيث اثبات عالقة املرض ابلعمل
الذي يزأوله عن بعد ولكن أيضا لعدم تعريف أو تنظيم للمرض املهين يف هذا النمط يف الفضاء القانوين السيما الفقه املقارن ،ونرى
من جانبنا انطباق تعريف املرض املهين ابلنسبة للعامل التقليدي على العامل عن بعد الحتادمها ابلعلة وهي ان املرض يصيب العامل
بسبب ممارسته ال عمل من أعمال مهنتهم بشرط ان ال يكون انشئ عن إصابة عمل وحيدد ذلك من قبل جلنة طبية خمتصة.
-2شروط مشول العامل عن بعد بتعويض املرض املهين :لكي يستحق العامل الشمول ابلضمان الصحي يف حالة املرض
املهين البد من توافر مجلة من الشروط قد تعد هي يف ذاهتا أهم العقبات اليت تواجهه نوجزها اباليت:
ا -إصابة العامل ابحد األمراض اليت يتضمنها اجلدول اخلاص امللحق ابلقانون ،أو اذا توصلت اخلربة الطبية إىل تقرير ان
املهنة اليت ميارسها العامل ينجم عنها املرض الذي أصيب به حىت ولو مل يكن واردا يف اجلدول امللحق ابلقانون .ونرى انه ابمكان
العامل ان بعد ان يعوض عن املرض املهين اذا توصلت اخلربة الطبية إىل ان املهنة هي اليت سببت املرض ولكن بشرط ان يكون
العامل مضموان أي مشمول ابلضمان االجتماعي.
ب -توافر العالقة السببية بني املرض واملهنة ينبغي اثبات العالقة بني طبيعة عمل العامل وبني املرض املهين أي ان طبيعة
املواد اليت تدخل يف نطاق عمله هي اليت أدت إىل حدوث املرض.
ج -ظهور اعراض املرض املهين خالل مدة خدمة العامل أو خالل سنة من انتهاء خدمته سواء اكان أثناء ظهور املرض
بالعمل أو كان يشتغل يف مهنة أو صناعة ال ينشا عنها املرض أو كان خارج نطاق اخلدمة املضمونة ،وقد ااثر هذا الشرط مجلة من
التساؤالت يف منط العمل عن بعد فقد يزأول العامل عن بعد العمل لدى أكثر من صاحب عمل يف ذات الفرتة الزمنية وقد يصاب
مبرض متصل مبهنته كإصابته بتلف بعينه مثال أو يف العامود الفقري فاي صاحب عمل يتحمل عبء نفقات العالج والتعويض؟
ويف راينا ان األمر مرتوك لتقرير اللجنة الطبية املختصة فهي اليت حتدد أي األعمال اقرب للمرض املهين وكانت مسببة له
وابلتايل ميكن حتديد صاحب العمل امللزم بعالج العامل وحصول العامل على مزااي الضمان الصحي.
وقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم هلا هبذا اخلصوص إىل انه (جيب وقف العامل عن بعد يف املنزل عن مزأولته
عمله يف هذا املكان حلساب صاحب عمل معني عند عدم اتمني األخري لبيئة العمل املنزيل أو عند عدم وجود جلنة طبية يعرض
عليها العاملني عن بعد يف املنزل للكشف عليهم وعند تعرض أحد العاملني يف املنزل لإلصابة مبرض معني يعرض األمر على هذه
اللجنة لبيان مدى اتصاله ابملهنة اليت يؤديها) (صالح ،2012 ،صفحة .)502
وعند توافر الشروط الثالثة املتقدمة فإن مرض العامل يعد مرضا مهنيا ويلزم مشوله ابلضمان االجتماعي اذا ما كان مضموان
وندعوا املشرع العراقي إىل تذليل هذه العقبة ومشول كافة العمال املضمونني وغري املضمونني ابلضمان الصحي وخاصة فيما يتعلق
ابملرض املهين اسوة بصاابت العمل حيث نص قانون العمل على ( تطبق األحكام اخلاصة بصاابت العمل املنصوص عليها يف
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قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال على العمال غري املضمونني) (قانون العمل العراقي النافذ رقم  ، 2015 ،37صفحة
املادة(.))124
ثنيا :إصابة العمل
ترتب على انتشار االالت يف الصناعة والتطور التقين تعرض العمال إىل خماطر ،اما يف منط العمل عن بعد فباإلضافة إىل
اإلصاابت املتوقعة يف العمل التقليدي لوحظ وجود نوع جديد منها وهو ما يعرف ابإلصابة الناجتة عن اإلجهاد واالرهاق من العمل
عن بعد وهو ما سوف نتطرق إليه بعد تعريف إصابة العمل وبيان شروطها.
 -1التعريف إبصابة العمل وعناصرها.
مل تعرف أغلب التشريعات اإلصابة وال سيما الفرنسي الذي ترك تعريفها للفقه والقضاء حيث عرفت حمكمة التمييز الفرنسية
إصاابت العمل ابهنا (الفعل املفاجئ العنيف الناشئ عن سبب خارجي والذي يرتتب عليه املساس جبسم اإلنسان ) ،وهنجت ذات
املنهج حمكمة النقض املصرية اليت عرفتها ابهنا ( اإلصابة الناجتة عن طارئ وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه وطال
جسم العامل املضمون وأحدث ضررا به ) (ابو عمرو ،2010 ،صفحة  )290ومل يعرف املشرع العراقي إصابة العمل بل ترك هو
االخرذلك للفقه والقضاء ،وميكننا ان نستشف تعريفا لإلصابة ابهنا (ضرر جسماين ينشا عن واقعة خارجية مباغتة وعنيفة ) (العابد
و الياس ،2009 ،صفحة  ،)111ويتضح من هذا التعريف ابن عناصر اإلصابة هي:
ا – عنصر الضرر اجلسماين لإلصابة :لكي تعد اإلصابة إصابة عمل يتطلب ان يقع ضرر يف جسم العامل أاي كان طبيعته
أو مداه خطريا أم بسيطا مستدمي أم مؤقت ،ظاهراي أم خمفيا عضواي أم نفسيا وبذلك يشمل الكسور اجلروح احلروق االضطراابت
العصبية والنفسية فاذا مل يكن هناك اذى فال نكون أمام إصابة عمل وال تتطلب اإلصابة ان حيصل احتكاك مع جسم اإلنسان حيث
يعترب االضطراابت النفسية وحوادث العمل ولو مل تؤدي إىل جروح وغريها ،ومن اجلدير ابلذكر ان ما يلحق بذمة اإلنسان من ضرر
كاحرتاق مالبس العامل ال يعترب إصابة عمل تستوجب التعويض ،ونستفيد مما سبق ان سبب ضمان اإلصابة وتعويض العامل هو
الضرر الذي حلق جسم العامل أو نفسيته وابلتايل نقصان القدرة على األداء وهو ما يؤثر سلبيا على الكسب وحرمانه من االجر
(الويسي ،2020 ،صفحة .)24
ب -عنصر السبب اخلارجي لإلصابة :أي ان يرجع سبب اإلصابة إىل سبب خارجي أي قوة خارجية مبعن أخر سبب
أجنيب عن التكوين اجلسماين والعضوي للمضرور وال يهم ان يكون الفعل أجيابيا أم سلبيا ماداي أو غري حمسوس فقد يكون صداما
أو اهنيارا أو انفجارا وكذلك ممكن ان يكون نتيجة تنمر وتوجيه عبارات قاسية مما سبب صدمة نفسية للعامل ،فاذا كان السبب
داخليا كاي مرض يعاين منه العامل سابقا وتسبب له ابحلادث فال يعد ذلك من قبيل إصاابت العمل.
ج -عنصر املباغتة :وهذا العنصر هو ما مييز إصابة العمل عن املرض املهين لذا يتطلب يف السبب اخلارجي أو الفعل اخلارجي
ان اييت مباغتة أي اييت ويذهب سريعا حبيث ال يكون هنالك فأصل زمين بني بدايته وهنايته كالكسر يف العامود الفقري نتيجة رفع
املواد الثقيلة أو االنفجار ابملواد الكيميائية نتيجة عمل جتارب خاصة ابخرتاعات العمل أو العطب الذي يؤدي إىل تعرض العامل
لصعقة كهرابئية أو العمى نتيجة انبعاث ضوء قوي وشديد أو استعمال االشعة فوق البنفسجية ،وال يعتد بوقت ظهور أثر تلك
الواقعة سواء كانت فور اإلصابة أم بعدها بفرتة وحيدد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
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حتقق السبب اخلارجي والصفة الفجائية بل جيب ان يقرتن ذلك بصفة العنف كالسقوط أو االنفجار أو االصطدام ،وذهب الراي
تصيب العامل نتيجة عمل العامل حتت وهج الشمس وكذلك إصابة العني نتيجة اضاءة شديدة وفاجئة فلم حيدث هنا أي عنف،
ومن جانبنا نرى انه ابالمكان االستغناء عن هذا العنصر مىت ما ثبت ان العامل أصيب نتيجة حادث العمل وان كان سبب احلادث
ال يتصف ابلعنف كلدغة افعى مثال وال ضري اذا ما توافر هذا العنصر متزامننا مع العناصر األخرى لتشكل حادث عمل ويبقى
الفيصل يف األمر هو تقرير اللجنة الطبية املختصة اليت حتدد ما اذا كان الضرر بسبب حادث العمل وابلتايل استحقاق العامل
التعويض .ومما جتدر اإلشارة إليه ان عنصر املباغتة هو صفة تلحق الفعل املسبب للضرر وليس يف الضرر ذاته ويعين ذلك انه يكفي
ان يكون الفعل مباغتا حىت لو يظهر أثره الضار إال بعد فرتة قد متتد السابيع أو شهور مبعن أخر ان سقوط املضمون أثناء العمل
أو سقوط االلة عليه يستغرق حلظات اما ظهور االاثر الضارة لذلك احلادث قد يستغرق عدة أايم وهذا ال ينفي كون الواقعة مفاجئة
واهنا متثل طارئ عمل (ابو السعود ،1979 ،صفحة .)32
 -2شروط إصابة العمل :يشرتط يف احلادث الذي تنشا عنه اإلصابة شرطني األول ان يقع احلادث أثناء العمل والثاين ان
يكون العمل هو سبب وقوعه ،ونوضح ادانه كال الشرطني:
ا -وقوع احلادث أثناء العمل :أو الصفة املهنية لإلصابة وتعد إصابة العمل واقعة أثناء العمل اذا حدثت يف مكان العمل
و زمانه ،ويقصد مبكان العمل اجملال اجلغرايف للعمل الذي تظهر فيه بوضوح سلطة صاحب العمل ويف إطار العمل التقليدي فإن
هذا اإلطار اجلغرايف يتمثل يف ابملشروع أو حمل العمل اما يف العمل عن بعد فإن هذا احليز اجلغرايف يتمثل مبنزل العامل أو أي مكتب
أخر بديل للمشروع ،ومن املعروف ان التزام صاحب العمل بضمان سالمة املعامل املضمون يبدا حني تبدا سلطته وينتهي حني
تنتهي سلطته واملقصود بذلك مبجرد دخول العامل إىل مكان العمل سواءكان املكان التقليدي أم املكان البديل أم منزل العامل فانه
يكون فانه يصبح حتت سلطة صاحب العمل سواء كانت هذه السلطة تقليدية أم عن بعد وابلتايل فإن أي حادث يتعرض له العامل
ويكون داخل حمل العمل ويسبب له اذى جسماين أو ضرر نفسي فانه يكون حادث عمل وابلتايل يستحق عليه العامل التعويض
القانوين اذا ما توافرت عناصره ،ولكن ماذا اذا توجه العامل إىل مكان أخر أثناء العمل تلبية الوامر وتوجيهات صاحب العمل لو
لقضاء متطلبات املشروع وتعرض حلادث فهل يعد احلادث هذا حادث عمل أم ال؟ بصفة عامة فإن العامل يظل يف مكان العمل
حكما طاملا كان حتت سلطة صاحب العمل وميتثل الوامره أاي كان مكان وزمان تواجده وابلتايل فإن اإلصابة يف مثل الفرض املتقدم
تعد إصابة العمل تستلزم التعويض (اهلاليل ،1977 ،صفحة  ،)22اما يف إطار العمل عن بعد فينبغي ان يكون صاحب العمل
مسؤوال عن اإلصابة اليت حتدث للعامل عن بعد أثناء العمل حىت ولو كان هنالك انفصال بني موقع العمل ومكان حدوث اإلصابة
فبمقدور العامل اقامة دعوى على صاحب العمل عما إصابه أثناء تنفيذ العمل ويرتك تقدير ذلك لقضاء العمل ليقرر عما اذا كان
قد حدث أثناء العمل أم ال ،ويستحق العاملون عن بعد التعويض اذا حدثت اإلصابة أثناء العمل أو مبناسبته أو أثناء تقدمي خدمة
ما ألصحاب العمل حىت وان مل يكونوا مضمونني أي مشمولني بقانون الضمان االجتماعي مبوجب أحكام املادة  /124أوال من
قانون العمل اليت نصت على (تطبق األحكام اخلاصة بصاابت العمل املنصوص عليها يف قانون التقاعد والضمان االجتماعي
للعمال على العمال غري املضمونني) والزمت ذات املادة صاحب العمل ان يدفع إىل دائرة الضمان االجتماعي للعمال تعويضا عن
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املنكر إىل ان وقوع حادث العمل يقرتن كثريا ابلعنف إال ان ذلك ليس ضروراي فاإلصابة ممكن ان تتحقق بدونه فضربة الشمس

Issue: 5

د -عنصر العنف :اختلف الفقه بضرورة توافر هذاالشرط ما بني مؤيدله ومنكر ،فذهب األول لضرورة توافره فانه ال يكفي
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التزاماهتا جتاه العامل غري املضمون وبنسبة  %50مخسني من املئة من أجر العامل اليومي أو الشهري ملدة سنة واحدة اذا سببت
اإلصابة للعامل عجزا جزئيا و  %100مائة من املئة من أجر العامل اليومي أو الشهري ملدة سنة اذا نتج عن اإلصابة عجز ايل أو
أدت إىل الوفاة.ولكن يبقى األمر حمل نزاع بني العامل عن بعد وصاحب العمل فيما اذا كانت اإلصابة أثناء العمل أم ال خاصة وان
طبيعة العمل عن بعد تسمح للعامل عن بعد ابلعمل لدى أكثر من صاحب عمل يف ذات الوقت فاألمر سيدق يف حتديد أي من
أصحاب العمل هو املسؤول عن تعويض العامل ،وعلى أية حال فاننا نرى ان القضاء خري فيصل يف مثل هذه احلالة ،اما زمان
العمل فينبقي حتديد ساعات العمل اخلاصة اليت يعمل خالهلا العامل يف املنزل حىت يتم تقرير مسؤولية صاحب العمل وجند ان مسئلة
حتديد الوقت تكاد تكون صعبة كذلك يف حالة أداء أكثر من عمل يف ذات الوقت وألصحاب عمل متعددين لذا كان البد من
وجود معاجلة تشريعية للعمل عن بعد لتذليل كافة العقبات اليت جتابه هذا النمط اجلديد املتطور من العمل.
ب -اإلصابة بسبب العمل :وهنا البد من توافر العالقة السببة بني اإلصابة والعمل املسند للعامل حىت يستحق التعويض
ولقد تطلب املشرع الفرنسي ان يقع احلادث بسبب العمل أو مبناسبته كما توسع القضاء يف تفسري عبارة (مبناسبة العمل ) حيث مت
الزام صاحب العمل بتعويض العامل املصاب أو املتويف رغم ان احلادثة قد وقعت يف غري اوقات العمل ويف غري مكان العمل (موسى،
 ،2019صفحة  ،)148وقد يتعرض العمال عن بعد إلصاابت وهم يف طريقهم إىل مقر صاحب العمل الخذ أو لتسليم العمل مث
يعودون ملنازهلم الستئناف أعماهلم وقد يتعرضون لإلصابة خالل سفرهم الستالم الربيد أو تسليمه مثال وتعد تلك اإلصاابت من
قبيل إصاابت العمل ،ولكن تثري عبارة أثناء العمل أو األعمال التمهيدية أو الطارئة بعض املشكالت القانونية فقد حتدث إصاابت
طارئة للعامل عن بعد أثناء عمله على االالت احلاسبة خالل ساعات العمل الطويلة فهل يعد ذلك من قبيل إصاابت العمل ،وقد
يصعب األمر اذا حدثت إصابة للعامل يف منطقة داخل منزله ال عالقة هلا مبكان العمل املخصص ولكنها خالل ساعات العمل،
ومثلما اسلفنا ال بد من وضع سياسية تشريعية متكاملة ملواجهة مثل تلك الفرضيات اخلاصة ابلعمل عن بعد خاصة وانه أصبح من
األعمال املهمة يف وقتنا الراهن ال بل انه أصبح العمل البديل يف ظل الظروف الطارئة مثلما حدث وحيدث يف ظل جائحة كوفيد
.19
 -3اإلصابة الناجتة عن اإلجهاد واالعياء واالرهاق من العمل عن بعد.
اعترب الشرع املصري اإلصابة الناجتة عن اإلجهاد واالرهاق من العمل إصابة عمل مىت توافرت فيها الشروط اليت يصدر هبا
قرار من وزير التامينات ابالتفاق مع وزير الصحة (قانون التأمينات االجتماعية رقم.)1975 ،79
وابلنظر طبيعة منط العمل عن بعد وطريقة أداء معظم األعمال الذهنية وبعض األعمال املادية فاننا ميكننا القول ان اإلصابة
الناجتة عن اإلجهاد أو االرهاق جتد جماال رحبا يف منط العمل عن بعد فالعامل اجلالس أمام احلاسبة لعدة ساعات أكثر عرضة ملثل
تلك اإلصاابت خاصة وان العامل عن بعد يزأول عمله بعيدا عن زمالءه والرفقاء واملشرفني ومنعزال عنهم وال يلتقي هبم األقليال وهو
ما يؤدي إىل احتمالية إصابته ابالكتئاب واالرهاق النفسي قبل اجلسدي واإلجهاد من العمل أكثر من ظريه من العمال التقليديني
العاملني يف مقر املشروع.
والعتبار اإلصابة انجتة عن العمل البد من ان يكون اإلجهاد انجتا عن بذل عمل اضايف ويفوق اجملهود االضايف اجملهود
العادي والزام العامل ابمتام العمل خالل وقت حمدد وان تكون احلالة ذات مظاهر مرضية حادة وجيب ان تقرر اجلهة املختصة ابلعالج
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.)514
ال ختلو ابسط االنشطة واألعمال من األخطار على العمال خاصة اذا كان العامل يتخذ من منزله حمال للعمل فهنا تزداد
احتمالية إصابته ومجيع احمليطني به حبوادث العمل أو أمراض مهنية ،فقد تكون هنالك مواد عمل قابلة لالشتعال ولالنفجار وقد
تكون مصدرا النبعاث مواد سامة أو خانقة فضال عن ما تنتجه من اخبرة سامة ،ففي الفلبني بعض اإلصاابت يف أيدي عمال
الروطان نتيجة منأولة القضبان احلادة وكذلك الستعماهلم الرمل مع قطع االاثث بشكل مستمر ولفرتة طويلة ،وتعترب االم الظهر
وإجهاد األيدي واجلسد من أشكال األمراض املهنية املنتشرة بني النساجني الذين يعتمدون على االنوال اليدوية (موسى،2019 ،
صفحة .)138
وال تسلم كذلك األعمال الكتابية و اخلدمية من ان تكون أحد أسباب إصاابت العمال يف منازهلم ،فاالفراط يف استخدام
اجهزة احلاسوب مثال يؤدي إىل إصابتهم لإلجهاد املتكرر ،فاألعمال املكتبية واستخدام احلاسوب واالنرتنيت واجللوس لساعات
طويلة يف املكاتب دون حركة يشكل خطورة على سالمة العامل وصحته فقد إشارات معظم الدراسات والبحوث اليت أجريت يف
هذا السياق إىل ان أكثر من  %80من الذين يستخدمون جهاز احلاسوب لفرتة طويلة يشكون من أمراض يف الرقبة والظهر والعامود
الفقري ابإلضافة إىل أمراض ومشاكل يف العني (احلياري) .وقد أوصى مؤمتر العمل الدويل يف إطار العمل املنزيل على وجوب حتديد
أنواع العمل اليت ينبغي اسنادها إىل العمال يف املنزل ألسباب تتعلق ابلصحة والسالمة املهنية ،وكذلك الزمت توصية العمل يف املنزل
صاحب العمل أو الوسيط عند اعطاء عمل لعامل يف املنزل ألول مرة تعريفه بشروط العمل واليت اكيد من ضمنها شروط السالمة
والصحة املهنية والزمته ان يكون هذا التعريف حتريراي أو ابية طريقة أخرى تتماشى مع القانون واملمارسة الوطنية ولكن قد يثار هنا
أشكال حول اللغة اليت تستخدم يف ذلك خاصة إىل كان العامل أجنبيا من بلدا أخر وال جييد لغة صاحب العمل فبأي للغات
تكتب تلك التوجيهات؟
من جهتنا نرى ابمكانية أن تكتب تلك املبادئ التوجيهية بلغة اجلماعة احمللية ذات الصلة أو اهنا ترتجم إىل لغة العامل
األجنيب وعلى أية حال فاننا غالبا ما جند ان عقد العمل عن بعد احملرر بينهم هو من يضع حال ملثل هذه األشكالية بنصه على اللغة
املستخدمة يف ذلك ،هذأومل تكتفي التوصية هبذا القدر من احلفاظ على سالمة وصحة العامل عن بعد املهنية بل ختطته إىل الزام
السلطة املختصة وتقصد هبا وزارة العمل بوضع مبادئ توجيهية بشان احتياطات السالمة والصحة واملهنية الواجب مراعاهتا من
العمال يف املنزل وأصحاب العمل ونشرها وتوزيعها عليهم ،ابإلضافة الزام تلك السلطة ابلطلب من أصحاب العمل ابن:
 إبالغ العمال يف املنزل ابي خماطر مرتبطة ابلعمل املسند إليهم واالحتياطات الواجب اختاذها وتدريبهم على كيفية مواجهةتلك املخاطر.
 تزويد العمال ابالالت واالجهزة الالزمة للعمل يف املنزل وتزيدهم مبعدات االمان واالتزام بصيانتها دوراي. تزيد العمال يف املنزل جماان ابي معدات ضرورية للحماية الشخصية (مؤمتر العمل الدويل.)1995 ،ولكل ما تقدم نرى ضرورة النص على محاية هذه الفئة العمالية اليت قد تكون مستضعفة إىل حد كبري ومهمشة واالهتمام
بوضع برامج سالمة وصحة مهنية عن بعد وتزيدهم بشكل مستمر ودوري ابرشادات السالمة املهنية والزامهم ابتباعها ومراقبتهم
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الفرع الثاين :أثر العمل عن بعد على السالمة والصحة املهنية.

Issue: 5

ان هنالك عالقة سببة بني العمل واإلصابة .أي ان اجلهاد واالرهاق كانت السبب يف حدوث اإلصابة (صالح ،2012 ،صفحة
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للحيلوله دون خمالفتها عن طريق جلان التفتيش الدائمة ابإلضافة إلىرقابة صاحب العمل هلم عن بعد بوساطة الكامريات اليت يضعها
يف املكان املخصص للعمل يف املنزل بعد إعالم العامل بذلك واحلرص الشديد وعلى تقدمي املشورة واملعونة الفنية عن بعد ،وال خنفي
طوحنا يف ان ميتد ضمان السالمة والصحة املهنية يف منط العمل عن بعد ليشمل أسرة العامل وبيئته ابلنظر للخصوصية هذا النمط
واختالفه عن العمل التقليدي.
املطلب الثاين :نظام الضمان االجتماعي للعمل عن بعد.
لقد حرصت االعالانت واملواثيق الدولية على التاكيد على الضمان االجتماعي كحق من حقوق اإلنسان جيب ان يقرر
لكل فرد يف اجملتمع وكان من ابرز تلك املواثيق امليثاق االطلنطي  1941الذي حرص على التاكيد على ضرورة التعاون بني مجيع
الدول خاصة فيما يتعلق ابلضمان االجتماعي ،وقد اكد مؤمتر العمل الدويل يف دورته السادسة عام  1944على حق كل فرد يف
احلياة املادية الكرمية ويف االمن االقتصادي الذي جيب ان يكفله الضمان االجتماعي ،ويف السياق ذاته نصت املادة  25من االعالن
العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل شخص إىل احلصول على احلد األدىن من مستوى املعيشة الذي يلزم لتامني صحته ويضمن له
هو وأسرته حياة كرمية خاصة من حيث املاكل وامللبس واملسكن والرعاية واخلدمات االجتماعية (ابو السعود ،1979 ،صفحة .)48
ونستشف مما تقدم ان العمال عن بعد هلم احلق ابلدخول حتت مضلة الضمان االجتماعي إال ان ذلك حبد ذاته يعد من أهم واصعب
املعوقات اليت تواجههم ابلظر لتعدد انظمة الضمان االجتماعي إضافة إىل اختالف سياسات التغطية يف تلك البلدان وكل ذلك
رهني مبستوايت التطور يف تلك البالد،
سوف نبحث الضمان االجتماعي للعمال عن بعد من خالل فرعني يتناول األول مفهوم نظام الضمان االجتماعي ويف
الفرع الثاين أحكام الضمان االجتماعي للعمال عن بعد.
الفرع األول :مفهوم نظام الضمان االجتماعي.
البد لنا ابتداءا تعريف نظام الضمان االجتماعي مث نعرج على وسائل متويله.
أوال :التعريف بنظام الضمان االجتماعي.
اختلف الفقه بصدد حتديد تعريف للضمان االجتماعي فمنهم من ركز على هدف الضمان االجتماعي أي اهلدف الذي
يسعى إىل حتقيقه ومنهم من تعكز الوسائل والسياسات اليت يتم بواسطتها مواجهة املخاطر االجتماعية وسيلة لتعريفه ،اما االجتاه
االخر فقد توسط بني االجتاهني السابقني حبيث مجع بينهما وعرف الضمان االجتماعي ابلنظر إىل أهدافه واىل وسائله يف الوقت
ذاته وعرفه ابنه (جمموعة الوسائل املستخدمة لتحقيق وضمان االمن االقتصادي ألفراد اجملتمع) (محدان ،2009 ،صفحة .)300
ومن املعلوم ان نظام الضمان االجتماعي يتوقف جناحه على وجود جهة قادرة على ادارته وعلى مصادر كافية لتمويله وتتخذ
ادارة الضمان االجتماعي صورتني تتمثل األوىل ابن تتوىل احلكومة ادارة التامينات االجتماعية بواسطة مؤسسة عامة تتمتع بشخصية
معنوية مستقلة ،اما الصورة الثانية فيقوم على ان تتوىل املنظمات النقابية ادارة التامينات االجتماعية وتعد هذه االدارة مستقلة عن
االدارة احلكومية تبعا الستقالل النقاابت ذاهتا عنها ،ويف العراق فإن نظام الضمان االجتماعي يدار ادارة حكومية حيث يتوالها
مرفق عام متمثلة بدائرة الضمان االجتماعي وينشا عن هذه الدائرة صندوق ضمان وتقاعد العمال تكون له شخصية معنوية وذمة
مالية واستقالل إداري.
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يقصد ابلتمويل تدبري املوارد املالية ملواجهة تكاليف التامينات االجتماعية املتمثلة ابالعاانت النقدية واخلدمات العينية اليت
وتتعدد وسائل التمويل االجتماعي إىل:
 -1التمويل عن طريق االشرتاكات:اي ان يقوم املستفيدون من التامينات االجتماعية بتمويلها كليا أو بتحمل العبء األكرب
من التمويل وذلك بدفع مبالغ معينة حمسوبة بطريقة االحتماالت تعرف ابالشرتاكات.
 -2التمويل بواسطة الضرائب (مسامهة امليزانية العامة) :وتتمثل ابن ختصص الدولة جزءامن حصيلة الضرائب العامة لتمويل
التامينات االجتماعية فيتمكن جهاز التامينات من ان يفي اباللتزامته القانونية جتاه املستفيدين.
 -3التمويل ابلضرائب اخلاصة:وهي ضرائب مباشرة تفرض على دخول األشخاص أو ضرائب غري مباشرة تفرض على
املبيعات من السلع أو على اوجه أخرى ختصص عوائدها لتمويل التامينات االجتماعية لذا فاهنا ال ختتلط مع أيرادات املوازنة العامة.
 -4عوائد استثمار فائض الضمان االجتماعي فيكون االحتياطي الموال الضمان االجتماعي.
ويف العراق فإن نظام الضمان االجتماعي يقوم على االشرتاكات االجبارية اليت عرفها املشرع ابهنا (املبلغ الواجب دفعه إىل
اجلهات اليت حيددها القانون لقاء أي من اخلدمات أو التعويضات أو املكافات أو الرواتب اليت تدفعها املؤسسة للشخص املضمون)
(قانون الضمان االجتماعي العراقي رقم .)1971 ،39
الفرع الثاين :أحكام الضمان االجتماعي للعمال عن بعد.
جيابه العمال عن بعد مشاكل عدة فيما خيص الضمان االجتماعي الذي يشكل معوق اجتماعي أخر يضاف إىل املعوقات
السابقة ،وذلك بسبب عدم توفري أي خدمة هلم حبجة اهنم عمال منزليني وال يتساوون مع العمال التقليديني وخاصة من حيث
التامينات االجتماعية وتغطية العجز أو املرض ،واذا ما مت مشوهلم مبضلة الضمان االجتماعي فإن ذلك الشمول يكون مشوال جزئيا
ومشروط بتسجيلهم لدى دائرة الضمان االجتماعي ودفع االشرتاكات عنهم وهو ما يتهرب منه غالبية أصحاب العمل ال بل ان
السبب يف تشغيل العمال عن بعد قد يكون قلة تكاليفهم وأعباءهم من حيث عدم مشوهلم ابلتامينات والضمان االجتماعي وقبول
ال بل خضوع العمال لذلك جمربين لغرض كسب رزقهم ومصدر عيش عوائلهم.
وقد يزداد األمر سوءا إىل ما اضطر العمال للعمل من الباطن أو يف العمل املنزيل املسترت حيث يكون العمال يف تلك احلاالت
من افقر الفئات فهم يف أمس احلاجة إىل الضمان االجتماعي إال اهنم حيرمون منه بسبب طبيعة عملهم املسترت (موسى،2019 ،
صفحة  )159وترتبط نظم الضمان االجتماعي ابلعمل يف معظم الدول كما تستند إىل االشرتاكات االلزامية املسددة كما يتوقف
مقدار معاش التقاعد واملدفوعات الدورية األخرى يف حاالت البطالة أو العجز أو الوضع أو املرض أو حوادث العمل على مستوى
دخل العامل وقد يتعرض العاملون يف القطاع اخلاص املتعدد االنشطة للعديد من األخطار وذلك مقارنه ابلعمال يف اجلهاز اإلداري
للدولة والقطاع العام خاصة وان عبء متويل اتمني إصاابت العمل خيتلف ابلنسبة هلذه القطاعات خبالف ما يواجهه العمال عن
بعد ) .(E. Bhatt, 1987, p. 32وقد يتوقف استحقاق العمال لالعاانت االجتماعية على مقدار ما دفع عنهم من اشرتاكات
أو على اجناز حد أدىن من ساعات العمل يف بعض احلاالت مع حتقيق حد أدىن من الدخل ويكون شرط استمرارية العمل من أهم
عقبات استحقاق العامل عن بعد لتلك االعاانت ذلك الن العمال يف املنزل يتميزون بعدم االنتظام أو تفاوت حجمه احياان ولعل
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تقدمها للمستفيدين من النظام ويف النفقات اإلدارية الدارة التامينات االجتماعية (العابد و الياس ،2009 ،صفحة .)57
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ثنيا :وسائل التمويل.

Sawsan Saad ABDUL-JABBAR

السبب يف ذلك عدم وجود تشريع قانوين للعمل عن بعد وتنصل أصحاب العمل من مسؤوليتهم يف مواجهة العمال وحتقيق الضمان
والتامينات االجتماعية هلم هذا ما يدفعهم إىل عدم االنتظام يف العمل احياان والعمل لصاحل أكثر من صاحب عمل (.)3

( )وقد اوصت جلنة اجلماعات االوربية بضرورة ان تنص التشريعات املختلفة ابمكانية جتميع مدد العمل اليت يقضيها العامل يف املنزل يف خدمة اصحاب
العمل املختلفني.
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أهم العقبات اإلنسانية اليت تواجه العمل عن بعد ان هذا النمط من العمل يسلك يف الغالب من فئات هم يف أمس احلاجة
خارج املنزل الرتباطهم مثال ابلرعاية والعناية أبطفاهلم كما هو يف النساء العامالت عن بعد أو ابلنظر ملا يعانيه من أوضاع جسمانية
خاصة ينفردون هبا عن دوهنم من العمال فيجسد العمل عن بعد النمط املثايل هلم لكسب رزقهم مثلما هو يف فئات العمال املعاقني
املؤهلني للعمل عن بعد ،وقد يتخذ من العمل عن بعد ستارا لعمل من هم دون السن القانوين للعمل من األطفال وهوما يساعد
على انتشار عمالة األطفال ألسبااب نبحثها الحقا ،ان تشغيل الفئات اعاله واستغالل وضعها االقتصادي واجلسماين والعمري يعد
معوقا إنسانيا خاصة فيما يتعلق ابملساواة أمام األجور وساعات األعمال لذلك سنقسم املبحث إىل مطلبني نتطرق يف األول منه إىل
أثر العمل عن بعد على تشغيل النساء ويف الثاين إىل أثر العمل عن بعد على ذوي اإلعاقة من العمال واألطفال.
املطلب األول :أثر العمل عن بعد على تشغيل النساء.
حرصت منظمة العمل الدولية على تعميم معايري العمل الدولية دون تفرقة بسبب اجلنس أو اللون وعمدت إىل حماربة كافة
صورة التمميز الذي قد تتعرض له النساء العامالت ولكن ابلشكل الذي يراعي اختالف طبيعة تكوين العاملة عن العامل لظروفها
الطبيعية اخلاصة ولظروفها االجتماعية فهي ابلرغم من قدرهتا على حتمل االم ومتعاب الزواج واحلمل والوالدة والرتبية العائلية إال اهنا
ال تطيق ممارسة األعمال اخلطرة والضارة والرهقة لذلك وضعت التشريعات قيودا قانونية خمتلفة هتدف حلمايتها اترة لطبيعتها وأخرى
لظروفها االجتماعية ،ويعد العمل عن بعد االرض اخلصبة اليت ترتعرع هبا العاملة وتبدع ابلنظر لتناسب هذا النمط من العمل مع ما
قد تعانيه من ظروف تعيقها دون االنتظام ابي عمل أخر تقليدي فالعمل عن بعد يوفر هلا البقاء يف املنزل ورعاية أسرهتا وأطفاهلا
وتلبية احتياجاهتم ويف ذات الوقت هي تكسب رزقها دون تكبد عناء ومشقة العمل التقليدي ،إال ان ذلك ال خيلي مسؤولية صاحب
العمل من التزاماته جتاهها.
الفرع األول :مزاي العمل عن بعد للنساء العامالت.
يتيح العمل عن بعد للعامالت مرونة أكرب ومن نواحي عدة ندرجها ادانه:
أوال :امكانية التوفيق بني أداء العمل واملتطلبات األسرية :كونه يتيح هلا امكانية التحكم يف اوقات أداء الواجبات األسرية
والعمل مبرونة أكرب وهذا ما جينبهن الكثري من املشاكل األسرية فهو يوفر هلن فرصة تربية األطفال ورعاية األسرة وتنفيذ مهام العمل
املوكلة إليهن مما جينبهن املشاكل العائلية.
ثنيا :تقليل الغياب ملا كانت العاملة :تؤدي عملها يف املنزل فهي ال تضطر إىل أخذ إجازة مرضية أو اعتيادية يف حالة
مرضها أو سوء حالتها النفسية أو مرض أطفاهلا أو أحد أفراد أسرهتا فاألمر هنا ال يتطلب منها سواء البقاء يف املنزل وحمأولة أجياد
التوازن بني ما تعانيه وبني تنفيذ ما موكل إليها من أعمال وال حاجة هلا هنا أبايم االجازات ،إال ان ذلك ال يعين حرماهنا من حقها
القانوين ابلتمتع ابالجازات احملددة قانوان بل ميكن هلا ذلك إال ان أغلبهن يفضلن العمل يف املنزل على أخذ اإلجازة خوفا منهن ان
يقلل صاحب العمل أجورهن أو يقطعها ،وال بد من اإلشارة هنا إىل ان هذا التفضيل ال يعد تنازل منهن عما حددوه القانون من
اجازات اعتيادية ومرضية وكذلك اجازات احلمل والوالدة فلها التمتع هبا مىت توافرت أسباهبا.
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هلذا النظام من العمل ابلنظر لطبيعتهم اخلاصة أو لكثرة األعباء العائلية امللقات على عاتقهم مما حيول دون انتظامهم يف أعمال أخرى
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املبحث الثاين :املعوقات اإلنسانية وسبل معاجلتها.

Sawsan Saad ABDUL-JABBAR

ثلثا :توفري الوقت حيافظ هذا النمط من العمل على وقت العاملة :فال تضيعه يف التنقل اليومي بني مكان اقامتها ومقر
العمل أو االنتظار يف املوأصالت وهو ما يزيد ابلتايل من نشاط العاملة وقدرهتا على االبداع وكذلك تقليل نفقات التنقل اليت تتكبدها
يوميا وهو ما يؤثر سلبا على االجر الذي تتقاضاها خاصة ان كانت تقطن أماكن بعيدة عن حمل العمل.
رابعا :املرونة الشخصية يؤدي العمل عن بعد إىل زيدة درجة االستقاللية يف مارسة العمل :فالعامالت عن بعد يتمتعن
ابلكثري من املرونة وادارة الوقت ابلكيفية اليت تالئم والتزاماهتن سواء أبماكنية التحكم يف االهتمامات الشخصية أو فيما يتعلق مبهام
العمل أو ساعات العمل فيمكنه أداء العمل ليال اوهنارا ابلكيفية اليت تراها مناسبة.
الفرع الثاين :عيوب العمل عن بعد للنساء العامالت.
وعلى الرغم مما يوفر العمل عن بعد للعامالت من مزااي قد تفوق احياان العمل التقليدي إال انه ال خيلو من مثالب تكاد
تكون السبب يف تفضيلهن العمل التقليدي عليه وميكننا أجيازاهم تلك العيوب اباليت:
أوال :الشعور بلعزلة :قد يكون العمل هو السبب الوحيد خلروج العاملة من املنزل ومتتعها لوحدها بعض الوقت بعيدا عن
التزامتها العائلية هرواب منها اترة واتجيال هلا اترة أخرى فاذا ما اختذت من العمل عن بعد وسيلة للرزق حد ذلكمن خروجها أو قلل
منه مما يشعرها ابالنعزال وعدم اتصاهلا بزمالئها ومشاركتها هلم افراحهم واحزاهنم ،ويتجسد هذا العيب بوضوح عندما تقضي جل
وقتها يف املنزل متنقلة بني التزامتها املهنية والتزاماهتا األسرية غري مكرتثة لنفسها مما يزيد الضغوط عليها وشعورها ابالكتئاب ،ولقد
حأول البعض التقليل من هذا العيب متمسكني حبجة وجود وسائل توأصل اجتماعية ميكن هلا معرفة ما يدور يف املشروع وموأصلة
زمالئها يف العمل ،وميكننا الرد على ذلك ابلقول حقا ان ابمكاهنا التعكز على وسائل التوأصل االجتماعية والسوشل ميداي إال ان
ذلك ال حيمل ذات املتعة وقد يؤدي بشكل أو ابخر إىل هدر وقتها وابلتايل عدم قدرهتا على التوازن بني التزاماهتا املهنية والعائلية،
خاصة ان من األعمال عن بعد ما قد يكون عمال ذهنيا أو حسابيا حيتاج إىل تركيز أكرب ،وعلى أية حال فاننا نرى ان األمر مرتوك
لتقدير املراة العاملة فهي اليت ستحدد وقتها وامكانية الرتفيه عن نفسها خالله واحملافظة على صحتها النفسية بعيدا عن ضغوط العمل
واألسرة.
ثنيا :صعوبة الفصل بني حياهتا املهنية وحياهتا الاصة :قد تعاين العاملة عن بعد من عدم امكانية القدرة على التوازن بني
األعباء املهنية واألعباء األسرية فال تستطيع رسم احلدود الفأصلة بينهما فهي اترة ترتك األعباء العائلية على حساب املهنية واترة
تؤجل األخرى ،وملا كانت هي ابالساس مضطرة إىل العمل لكسب رزقها سيصعب عليها االستعانة مبدبرة منزل ملساعدهتا ابلنظر
لضعف حالتها املادية وحمدودية دخلها ،إال اننا نرى امكانية تغلبها على ذلك من خالل حتديد ساعات عملها اليومي كان تعمل
مخس إىل سبع ساعات يوميا وسيساعدها على ذلك لو اهنا خصصت ركن أو غرفة عمل خاصة هبا يف املنزل أي اهنا تقوم ابلتحديد
الزماين واملكاين لغرض استعادة التوازن بني ما موكل إليها من مهام.
ثلثا :صعوبة تطبيق نظام التمنيات االجتماعية :ولعل هذه الصعوبة ال تشمل املراة العاملة فحسب بل اهنا تشمل كافة
العمال عن بعد سواء كانوا نساء أم رجال ،فهو من أهم الصعوابت اليت تعرتي العمل عن بعد فقد يتهرب صاحب العمل من مشول
العامل عن بعد بنظام التامينات االجتماعية بذريعة ان طبيعة العمل ختتلف عن العمل التقليدي ،إال اننا ميكننا الرد على ذلك ولكون
مصلحة العامل هي املصلحة املستهدفة ابحلماية وسواء كان العمل منظم مبوجب القانون أم غري منظم فاننا نرى وجوب تطبيق أحكام
قانون التقاعد والضمان االجتماعي عليهم خاصة تلك القاعد اليت تتالئم والعمل عن بعد وخاصة فيما خيص إصاابت العمل والزام
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صاحب العمل بتنظيم سجالت خاصة هبم ودفع االشرتاكات القانونية عنهم شهراي وجيب ان يفطن العامل عن بعد إىل ذلك واحلرص
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رابعا :انعدام املساواة يف االجر :ابلرغم ان العاملة عن بعد تؤدي عملها ولساعات طويلة احياان إال اهنا حتصل على أجور
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على أيراده يف صلب العقد.
زهيد أو أقل بكثري مما يتقاضاه الرجل ولقد حرصت اتفاقية العمل عن بعد رقم  177لسنة  1996على النص بضرورة املساواة
ابألجور بني العامل التقليدي والعامل عن بعد وكذلك بني أجر املراة العامل والرجل ،إال ان الواقع العملي قد أوضح خالف ذلك
فما زال التدين ابألجور وعدم املساواة واضحا ولعل ذلك يرجع إىل ضعف أوضاع العاملني عن بعد االقتصادية واالجتماعية عموما
مما يدفعهم بقبول العمل أبجور أقل بكثري من أقراهنم يف العمل التقليدي هذا من انحية من انحية أخرى ضعف احلماية التشريعية
أو انعدامها وخاصة يف الدولة النامية.
املطلب الثاين :أثر العمل عن بعد على تشغيل ذوي اإلعاقة واألطفال.
نذكر يف هذا املطلب أثر العمل عن بعد على كل من فئتني مهمتني األوىل تتمثل ابلعمالة املعاقة والفئة الثانية األطفال ومن
هم دون السن القانوين للعمل حيث يتخذ من العمل عن بعد ستارا لعملهم وكما سنرى.
الفرع األول :أثر العمل عن بعد على تشغيل العمال ذوي اإلعاقة.
ابتداءا البد لنا من التعريف ابلعمال ذوي اإلعاقة وكيفية معاجلة القوانني ألوضاعهم من حيث توفري فرص التشغيل هلم مث
نعرج على أثر العمل عن بعد عليهم.
أوال :التعريف بلعمال ذوي اإلعاقة :لقد حرص املشرع العراقي على توفري رعاية خاصة للمعاقني املؤهلني ابجياد فرص
عمل إال ان تسهيل تشغيل هذه الفئة من العمال يستوجب تغيري وجهات نظر أصحاب العمل لذا وضعب قوانني الرعاية االجتماعية
وقوانني العمل يف كافة البلدان محاية خاصة هلم السيما الذين يعانون من نقص يف قدراهتم البدنية لضمان مسامهتهم يف احلياة والعمل
على ادماجهم يف اجملتمع بوصفهم اعضاء وعمال منتجني ال عبء اضايف على أفراده ،لذا كان ذلك مظهرا من مظاهر التكافل
االجتماعي ب الفرد والدولة وهو ما يعزز امكاانت استخدام املعاقني يف سوق العمل اليت تقوم على مبدا تساوي الفرص بني العمال
املعاقني وأقراهنم.
ويقصد ابملعاق (فرد يعاين من قصور جسمي أو عقلي تتبعه ااثر اجتماعية أو نفسية حتول بينه وبني تعلم بعض األعمال أو
االنشطة اجلسمية أو العقلية اليت يؤديها الشخص العادي أو ادائها بدرجة معقولة من املهارة والنجاح) (سلمان ،2018 ،صفحة
 ،)241وعرفت منظمة الصحة العاملية املعاق ابنه كل شخص يعاين من قصور نتيجة اإلصابة مبرض عضوي أو حسي أو عقلي
يعجزه عن أداء واجباته األساسية مبفرده أو مزأولة عمله أو االستمرار فيه ابملعدل الطبيعي (سلمان ،2018 ،صفحة  ،)242وعرفه
قانون الرعاية االجتماعية ابنه (كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو احلصول عليه أو االستقرار فيه بسبب النقص أو
اضطراب يف قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية) ( ،1980 ،126صفحة املادة ( .))43اما املشرع املصري فلقد حرص املشرع
على تنظيم حق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف العمل مبوجب القانون رقم  10لسنة  ،2018وعرفت املادة الثانية منه ابن ذوي
اإلعاقة هو (كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا ،اذا كان اخللل أو القصور
مستقرا مما مينعه لدى التعامل مع خمتلف العوائق من املشاركة بصورة كاملة وفعالة مع اجملتمع وعلى قدم املساواة مع االخرين) وطبقا
للمادة الثالثة فإن القزم تكون له كافة احلقوق املقررة لألشخاص ذوي اإلعاقة منذ اكتشاف قزامتهم ،والزم القانون بتنشاء سجل
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لدى وزارة العمل لقيد أمساء طاليب العمل من ذوي اإلعاقة وانشاء سجل أخر لذوي اإلعاقة امللحقني ابلعمل ،وطبقا للباب الرابع
فقد كفل املشرع لذوي اإلعاقة احلق يف اإلعداد املهين والتدريب واحلق يف العمل ،ونصت املادة  20على التزام الدولة بضمان حق
األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي واعدادهم املهين .كما تلتزم بعدم
خلضاعهم الي نوع من أنواع العمل اجلربي أو القسري وعليها توفري احلماية هلم يف ظروف عمل عادلة ابملساواة مع العمال االخرين
والسعي لفتح أسواق العمل هلم يف الداخل واخلارج وتعزيز فرص عمل عادلة وحظرت أي متييز أو حرمان من أية مزااي أو حقوق
على اساس اإلعاقة يف التعيني أو نوع العمل أو الرتقيات أو االجر وملحقاته (االهواين ،2020 ،صفحة .)310
ثنيا :أثر العمل عن بعد على العمال ذوي اإلعاقة :قبل الولوج أبثر العمل عن بعد على العمال ذوي اإلعاقة وكيف
يسهل وييسر هلم احلصول على فرص عمل البد لنا ابتداءا ان نستعرض موقف املشرع من تشغيلهم ،فلقد شجع املشرع املصري يف
القانون رقم  10لسنة  2018أصحاب العمل على تشغيل ذوي اإلعاقة وجلا يف سبيل ذلك إىل وسائل ثالث:
الوسيلة األوىل :حصر من يرغب يف العمل من ذوي اإلعاقة :طبقا للمادة  21من القانون املذكور تلتزم وزارة العمل
واجلهات اإلدارية التابعة هلا ابنشاء سجل لقيد األشخاص ذوي اإلعاقة من راغيب العمل ومعاونتهم يف الوصول إىل فرص العمل
املناسبة ملؤهالهتم وخرباهتم طبقا لألولوية املقررة قانوان وتسجيل بياانهتم بقاعدة البياانت اخلاصة لذلك ابلتنسيق مع وزارة التضامن
االجتماعي واجمللس وحتدد الالئحة التفيذية قواعد واجراءات احلصر واجراءات وشروط القيد يف السجل.
الوسيلة الثانية :االلزام بتشغيل عدد من العاملني من ذوي اإلعاقة :الزمت املادة  22من القانون املوما إليه اجلهات
احلكومية وغري احلكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدمون  20عامال فأكثر سواء كانوا يعملون يف مكان واحد أو أماكن متفرقة
وااي كانت طبيعة عملهم بتعيني بنسبة  %5من عدد العاملني على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ترشحهم الوزارة املعنية
ابلعمل وذلك من واقع التشغيل املشار إليه يف املادة .21
وجيب على من يعني شخصا من ذوي اإلعاقة أخطار اجلهة املختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل الشهر
األول من تسليمه العمل.
الوسيلة الثالثة :تشجيع أصحاب العمل على تعيني نسبة من ذوي اإلعاقة :نصت املادة  23من القانون املوما إليه على
منح من يوظف شخصا ذا إعاقة ابلعديد من االعفاءات الضريبية طبقا للقانون  91لسنة .2005
ولقد خرج املشرع عن القواعد العامة يف قانون العمل حني نص يف املادة 24من القانون على بعض األحكام اخلاصة
بتشغيل ذوي اإلعاقة:
 ختفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة االجر. الزام جهة العمل بتوفري انظمة عمل مرنة للتشغيل بشان ساعات العمل وأايم العمل واالجر املناسب يباح لذوي اإلعاقةالختيار من بينها وفقا لظروفهم.
ويستفاد من املقصود ابنظمة عمل مرنة ان املرونة املطلوبة هنا تكون ن حيث ساعات العمل اليت من املمكن ان تكون
متحركة ومرنة وكذلك مكان العمل حبيث يتاح هلم العمل ابملنزل مىت كان العمل ال حيتاج إىل التواجد يف مكان العمل فاملرونة هنا
مكانية وزمانية مبا خيدم صاحل ذوي اإلعاقة ومبا ال يؤثر على سري العمل.
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وعرفت الالئحة التنفيذية للقانون العمل املرن ابنه (كل جهد سواء كان ذهنيا أو جسمانيا يبذله العامل لقاء أجر ابلتعاقد
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مرنة للتشغيل بشان ساعات العمل وأايم العمل واالجر املناسب فيجوز الرتخيص ابلعمل بعض الوقت بناءا على طلبه مقابل نسبة
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مع صاحب العمل كاحد أشكال عقد العمل املرنة احملددة) وجاء يف املادة  62من الالئحة ان يوفر صاحب العمل انظمة عمل
من االجر وحتدد ساعات عمل مرنة بتوزيع ساعات العمل احملددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على إال يقل جمموع
عدد ساعات العمل اليت يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل املعتادة للعامل كما جيوز ان يعطي العامل فرصة أكرب مىت بدا ومىت
ينتهي من عمله مع االلتزام بعدد ساعات العمل املتفق عليها مع السلطة املختصة ،وجيوز ان يقوم كذلك ابجناز عمله عن بعد ودون
احلاجة لتواجده يف مكان العمل مع أخطار اجلهة اإلدارية املختصة هبؤالء العاملني (الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس جملس
الوزراء رقم .)2018 ،2733
اما املشرع العراقي فقد الزمت املادة ( )49من قانون الرعاية االجتماعية دوائر الدولة بتشغيل املعاقني فيها والزم املشرع
بتشغيل املعاقني يف الورش احلتمية واجلمعيات التعاونية اإلنتاجية هبدف دجمهم يف اجملتمع عن طريق العمل واالستفادة من هذه القوى
االضافية يف اإلنتاج .ونرى ان توجه املشرع العراقي ابلزام دوائر الدولة بتشغيلهم توجه خجول لالسف ال يتناسب وأمهية هذه الفئة
وضرورة تشغيلها وهو خبالف مسلك املشرع املصري الذي رسم سياسة متكاملة االبعاد لتشغيلهم سواء يف القطاع العام أو اخلاص
ومل يكتفي بذلك بل عمد إىل تشجيع أصحاب العمل على تشغيلهم من خالل مكافئات جتسدت ابالعفاءات الضريبية ،وال اجد
تربيرا صراحة اللزام املشرع لدوائر الدولة القطاعني االشرتاكي واملختلط بتشغيل ذوي اإلعاقة دون القطاع اخلاص ،فاننا نرى ان مثل
هذا التشغيل ال حيقق أهدافه ألسباب عدة لعل من أمهها ان قانون الرعاية االجتماعية مل حيدد الكيفية اليت يتم هبا تعيينهم خبالف
املشرع املصري الذي حدد إليه تشغيلهم ،هذا من انحية ومن انحية أخرى ما فائدة النص على الزمية التشغيل بدون جزاءات قانونية
تفرض على خمالفي أحكامه ولعل العلة يف ذلك جندها يف اجلهة املازمة ابلتعيني وهي دوائر الدولة فمن غري املتوقع ان تعاقب دوائر
الدولة نفسها يف حال عدم تنفيذها للقانون وامنا يرجع يف ذلك إىل معاقبة املوظف املخالف وفقا للنصوص العقابية اخلاصة هبم وهو
قانون انضباط موظفي الدولة ،ونرى لو ان املشرع العراقي سلك مسلك املشرع املصري ذاته لكان أوىل وأفرض يف الزام املشاريع
اخلاصة واليت تشغل عدد من العمال بتشغيل عمال من ذوي اإلعاقة بنسبة  %5من عدد عماهلا من املعاقني املسجلني لدى وزارة
العمل ،ونرى ان ذلك سيكون احلل األمثل الجياد فرص عمل هلم خاصة مع ما تعانيه الدلة حاليا من تضخم وظيفي.
ولكل ما تقدم جند ان العمل عن بعد هو األسلوب أو النمط األمثل لعمل ذوي اإلعاقة فهو مينحهم حرية اختيار العمل
األكثر مناسب الوضلعهم وظروفهم وقدراهتم خاصة مع عدم استطاعتهم احلركة والتنقل إىل مقر العمل األصلي يوميا لذا فانه حيقق
هلم فرصة عظيمة التفاقه مع ظروفهم ،ووفقا لقانون املعاقني األمريكي فإن صاحب العمل غري ملزم بتقدمي برانمج العمل عن بعد
للمعاقني ولكن يف حالة طلبه من املعاق الذي ال يستطيع التنقل إىل مقر العمل األصلي يكون ملزم ابملوافقة عليه حينما تكون طبيعة
الوظيفة تقبل ذلك وغين عن البيان يف هذه احلالة األخرية يلتزم صاحب العمل ابملساواة يف احلقوق بني العاملني عن بعد وغريهم من
العاملني يف املناشات يف حالة ممارسة نفس الوظائف (صالح ،2012 ،صفحة .)50
لذا فالعمل عن بعد يسهل لذوي اإلعاقة فرص عمل مالئمة عن طرق تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة املعاقني
جسداي مبا تتضمنه هذه التكنلوجيا من تطور كبري يف حتويل النصوص املكتوبة إىل اصوات مسعية للمكفوفني أو حتويل االصوات
السمعية إىل نصوص مكتوبة للصم والبكم (املعاقني مسعيا) ومن مث امكانية حصوهلم على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم وقدراهتم
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من خالل العمل عن بعد ومن دون املعاانة من املوأصالت وصعوبة التنقل ،وكذلك ميكنهم القيام أبعماهلم يف االوقات اليت تناسبهم
وابلطريقة اليت تتالئم مع اعاقتهم ،ومن مث فإن العمل عن بعد يقضي على الفارق الكبري بني عدد العاملني من األشخاص العاديني
واملعاقني يف كافة احناء العامل وليس يف الدول النامية أو املتقدمة فقط ووفقا الحدى االحصائيات اليت أجريت يف هناية التسعينات
من القرن املاضي ان عدد العاملني من األشخاص العاديني يف امريكا يبلغ ( )%82من العاملني بينما يبلغ عدد العالني من املعاقني
نسبة ( )%26فقط (سعد ،2010 ،صفحة  .)44كما تزداد أمهية العمل عن بعد للنساء الاليت يعانني من إعاقة سواء كانت هذه
اإلعاقة بسيطة أم كبرية فتشري بعض االحصائيات يف االحتاد األورب ان هنالك نسبة بطالة كبرية للنساء املعاقات مقارنة ابلرجال
املعاقني ،حيث تقول هذه االحصائيات ان ( )%25فقط من النساء املعاقات إعاقة كبرية و ( )%40من املعاقات إعاقة بسيطة هن
الاليت يعملن يف مقابل ( )%36من الرجال املعاقني إعاقة كبرية و( )%63من الرجال املعاقني إعاقة بسيطة (سعد ،2010 ،صفحة
.)45
الفرع الثاين :العمل عن بعد ستارا لعمل األطفال.
األطفال هم املستقبل لذا تدخل املشرع حلمايتهم وتنظيم عملهم ويستخدم املشرع مصطلح الطفل ملن هم دون السن القانوين
للعمل خاصة وان حياة اإلنسان من حيث العمل تقسم إىل:
الطفولة :من الوالدة إىل سن اخلأمسة عشر وحيرص املشرع على محايتهم واحلفاظ عليهم.
احلدث :من هم يف سن اخلأمسة عشر واىل سن الثامنة عشر وقد نظم قانون العمل واالتفاقيات الدولية عملهم وفقا ملا
يستلزم عمرهم من محاية ورعاية.
البالغ :من بلغ سن الثامنة عشر وهنا يعامل معاملة العامل البالغ الراشد املتمتع ابهلية العمل الكاملة وخيضع لكافة أحكام
قانون العمل وبنوده.
وملا تقدم سنبحث املوضوع من حيث:
أوال :حظر تشغيل األطفال :حرص املشرعون على صون الطفولة ومحايتها وجتنبها اضرار االشتغال يف السن املبكر فقد
يؤدي تشغيل األطفال إىل عرقلة منوهم واحلاق األمراض هبم وحرماهنم من رعاية ذويهم واكمال اعدادهم ليكونوا اوفر واقدر على
اإلنتاج لبناء اجملتمع ،وعرف الطفل ابنه (اي شخص مل يتم ( )15اخلأمسة عشرمن العمر) (قانون العمل العراقي النافذ رقم ،37
 ، 2015صفحة املادة (/1حادي وعشرون)) ،ولقد حظر املشرع تشغيل األطفال من االانث والذكور قبل بلوغهم سن العمل وقد
حدده املشرع ابخلأمسة عشر (قانون العمل العراقي النافذ رقم  ، 2015 ،37صفحة املادة ( ،))7وتعد هذه القاعدة من النظام
العام ال جيوز خمالفتها فهي تستهدف من جهة ااتحة الوقت لنمو جسم الطفل ومحاية صحته ومن جهة أخرى ااتحة الفرصة للتعلم
ومنو مدارك وملكات الطفل فالتعليم يتيح للطفل الفرصة للنمة الشامل املتكامل روحيا وجسداي لذا جند ان املشرع املصري قد أوىل
تعلم األطفال ومنع اخنراطهم يف سوق العمل قبل بلوغهم سن التعليم األساسي أو اخلأمسة عشر من العمر أيهما أكرب (قانون العمل
املصري رقم  ،2003 ،12صفحة املادة (.))99
لذا فاذا ما ابرم عقد عمل خمالفا لسن العمل احملدد قانوان أي خمالفا الهلية العامل وبلوغه اخلأمسة عشر كان العقد يف مثل
هذه احلالة ابطال بطالان مطلق ملخالفته القانون ولعدم مشروعية احملل وهو تشغيل من هم دون السن القانوين فاحلظر يتعلق ابلنظام
العام املتعلق ابملصلحة العامة هذا وان من مل يبلغ اخلأمسة عشر ال تتوافر لديه اهلية الوجوب البرام عقد العمل ،ونج ان املشرع
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واملنتج وحترتم املبادئ واحلقوق األساسية فيه سواء كان يف القانون أو التطبيق واليت اشتملت مجلة امور كان أمهها القضاء الفعلي على
وبغرامة التزيد على مليون دينار أو ابحدى هاتني العقوبتني كل من شغل طفل خمالفا بذلك القانون (قانون العمل العراقي النافذ رقم
 ، 2015 ،37صفحة املادة (.))11
ثنيا :العمل عن بعد وظاهرة عمل األطفال :لقد حددت املادة الرابعة من االتفاقية رقم  177لسنة  1996بشان العمل
يف املنزل احلد األدىن لسن االستخدام ابلنسبة للعاملني عن بعد وضرورة املساواة يف املعاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد احلد األدىن
لسن القبول يف االستخدام أو العمل (اتفاقية العمل يف املنزل رقم .)1996 ،177
ولكن هل ينبغي ان تنص التوصية الصادرة عن مؤمتر العمل الدويل على وجوب ان تسري القوانني واللوائح الوطنية املتعلقة
ابحلد األدىن لسن االستخدام أو العمل على العمل يف املنزل ان مل تكن تنطبق عليه ابلفعل والسيما عندما يرجح ان هذا العمل
ينطوي على األضرار بصحة الطفل أو احلدث أو بسالمته ومعنوايته؟ (موسى ،2019 ،صفحة )119
لقد سلكت غالبية الدول موقفا أجيابيا من األمر وأندت حبذف عبارة (والسيما عندما يرجح ان العمل ينطوي على االضرار
بصحة الطفل أو احلدث أو بسالمته ومعنوايته) وقد مت حذف تلك العبارة ملراعاة الشاغل الذي ابدى يف عدة ردود لتفادي عدم
التحفظ أو التضييق يف نطاق التشريع الوطين بشان احلد األدىن لسن االستخدام أو العمل.
وميكن ان يكون العمل عن بعد ستارا لعمل األطفال ويف خمتلف اجملاالت فهم قد يقومون بدون املساعدين لذويهم العمال
أو يقومون ببعض األعمال من بدايتها إىل هنايتها وبغض النض عن ماهية تلك األعمال أو اتثريها الضار على صحتهم أو سلوكهم
ودون مراعاة للقواعد املقررة يف االتفاقيات الدولية ،خاصة وان األطفال يشكلون جزءا رئيسيا من قوة العمل املنزيل خاصة ان العمال
املنزليون غالبا ما يلجئون إىل طلب املساعدة من أفراد أسرهم احمليطني هبم وغالبا ال يتقاضون مثة أجرا مقابل العمل واملساعدة وكاهنم
عمال من الباطن أو جنود جمهولة لذا اندى الفريق املناهض للعمل يف املنزل إىل حظره النه يساعد على انتشار تلك الظاهرة حىت
لو مل يكن ذلك إال لسويعات قليلة بعد عودهتم من املدارس ويعرتف يف املناطق الفقرية من البلدان النامية خاصة ان عمل األطفال
يشكل جزءا هاما من قوة العمل يف املنزل فكثريا ما يقومون بدور املساعدين للعامل وال يتقاضون مثة أجرا عن أعماهلم ،لذا كانت
العقبة اإلنسانية األخرى اليت جتابه العمل عن بعد هو استغالل األطفال ومنعهم حقهم ابلتمتع ابلطفولة والتعليم حىت وان كانوا ال
يقومون ابلعمل جله ويسامهون ابملساعدة فقط ،لذلك كان تدخل الدولة ابصدار التشريعات املناسبة اليت حتظر عمل األطفال يف
املنازل وان يتم تقرير اجلزاءات الصارمة على خمالفيها من أصحاب العمل ان كانوا على علم ودراية بذلك من خالل الزايرات التفقدية
والتفتيشية اليت يقومون هبا إىل مكاتب العمل يف املنزل مع العمل على تفعيل دور الرقابة اإلدارية املتمثلة بلجان التفتيش ومنحهم
حق الدخول إىل املنزل للوقوف على األعمال املخالفة لقانون العمل وتعليماته خاصة وان أغلب تشريعات العمل قد حددت احلد
األدىن لسن العمل ونصت على جزاءات خمالفته مما يسهل على جلان العمل عملهم بتقصي حقائق تشغيل األطفال العمل على
القضاء على تلك الظاهرة أو العمل على احلد منها.
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الامتة
وبعد انتهاؤان من اجناز هذه الدراسة عسى ان يكون البحث فيها وافيا وكافيا ،بدى لنا من العرض السابق للمعوقات
االجتماعية واإلنسانية لعقد العمل عن بعدوسبل معاجلتها يف كل من اتفاقية العمل يف املنزل رقم  177لسنة  1996ومقارنتها
بقوانني العمل وقوانني الضمان االجتماعي املقارنة ،وان كنا نعاين من فراغ تشريعيا شبه كامل يسود االجواء القانونية يف معضم الدول
فيما خيص العمل عن بعد وعدم مصادقتهم إىل يومنا هذا على اتفاقية العمل يف املنزل مما ااثر الغموض واالهبام ملعاجلة تلك العقبات
ودفعنا إىل املقارنة بني كل من عقد العمل عن بعد وعقد العمل التقليدي ،ويف خالصة البحث فقد توصلنا إىل مجلة استنتاجات
وتوصيات ندرجها تباعا.
االستنتاجات:
 .1لقد جسد االنرتنيت ثورة حقيقية وعد من أهم التقنيات احلديثة املستخدمة كونه متاح للكافة ويعد العمل عن بعد أثرا من آاثره
ال بل هو أهم آاثره مرتبط به ارتباطا وثيقا.
 .2يرجع السبب الرئيسي لتنامي العمل عن بعد إىل ما يتمتع به من ميزات وخصائص متيزه عن عقد العمل التقليدي ومتتد تلك
امليزات لتشمل اجملتمع أبسره وال يقتصر أثرها على العامل فقط ابلرغم من بعض العقبات اليت قد تعرتضه.
 .3هنالك مجلة من العقبات االجتماعية اليت ممكن ان يصطدم هبا عقد العمل عن بعد تتجسد ابألمراض املهنية وإصاابت العمل.
 .4مل يتضمن قانون العمل أو قانون الضمان االجتماعي أي نص يعاجل بنمط العمل عن بعد ما قد جياهبه من عقبات.
 .5ميثل العمل عن بعد فرصة عمل مهمة للغاية ابلنسبة لبعض فئات العمال منهم النساء وذوي اإلعاقة ملا يوفر هلم من مزااي
وامكانيات لتنفيذ العمل يف املنزل دون تكبد عناء التنقل ومصاريفه.
 .6على الرغم من املزااي اليت يتمتع هبا عقد العمل عن بعد إال انه قد يكون سبب مباشر يف انتشار عمالة األطفال وعدم القدرة
على احلد منها.
املقرتحات:
 .1ميثل منط العمل عن بعد شكال مقبوال ومفيدا وعمليا من أشكال العقود إال انه قد يضمر بعض االنتهاكات حلقوق العاملني
عن بعد لذا كان الزما على احلكومات ابتدءا ومنظمات أصحاب العمل واملؤسسات املعنية ان تذلل كافة العقبات اليت جتاهبه من
خالل سد الفراغ التشريعي والنص على ما يضمن حقوق العاملني عن بعد خاصة فيما خيص التامينات والتقاعد الضمان االجتماعي
ملا يتعرضه العاملون عن بعد من أمراض مهنية وإصاابت عمل يصعب اثباهتا احياان بسبب العمل.
 .2العمل على تشريع نظام قانوين متكامل يضم بني جوانبه كافة جوانب عقد العمل عن بعد من ابرام للعقد وساعات عمل وحقوقا
للعمل وخاصة النساء وذوي اإلعاقة.
 .3نتامل من املشرع العراقي ان حيذو حذو املشرع املصري فيما خيص تشغيل العمال ذوي اإلعاقة وحتديد نسبة يف كل مشروع
ومؤسسة لتشغيلهم فيها مقابل امتيازات ومكافئات حيصل عليها أصحاب العمل وان ال جيعل من تشغيلهم الزاميا فقط ابلتعيني يف
دوائر الدولة دون الشركات اخلاصة والقطاع اخلاص.
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