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 Abstract : 

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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 وقوانني العمل املقارنة   1996لسنة  177ية للعمل عن بعد يف ظل اتفاقية رقم نساناملعوقات االجتماعية واإل
 

 2  سوسن سعد عبد اجلبار الشمري
 

 :امللخص
ابيات ال تقتصر على العامل  أجي ئة العمل التقليدية ملا ميتاز به منالعمل عن بعد تغيريآ جذرآي يف بي أحدث

لتالشي احلواجز واملسافات اجلغرافية بني  سر هنا متتد لتشمل صاحب العمل واجملتمع أبأفقط بل   ه وذلك 
ما  وهو  التقليدي،  العامل  عن  منزله  يف  العامل  مفهموم  لتغيري  وكذلك  العمل  وصاحب   ثأحد  العامل 

ال األاستقاللية  فانتقلت  املكانية  الروابط  املكاين  عمالعمل عن  ما  إىل  من جماهلا  وهو  البشري   أثر  جماهلا 
  .منظمات العمل أداءوبشكل مباشر على سوق العمل وعلى 

ية متثلت االجتماعية منها يف  نسانن العمل عن بعد قد اصطدم جبملة من املعوقات االجتماعية واإلأال  إ
المة والصحة املهنية، خاصة وان تنفيذ عقد العمل عن بعد يتم يف ظل ظروف قد تكون يف  مشكلة الس

لهأغلب ينفذ عقد العمل عن بعد يف منزله وهو ما قد يعرضه أو    ها غري مهيئة   فالعامل  للعمل،  مناسبة 
  أمام ئقاً  حوادث الطريق، وهذا يشكل عاأو    جهادنتيجة اإل  ة صابحلوادث العمل ولإلأو    املهنية   مراض لأل

هم يف مواجهة أجسادخصوصية العمل عن بعد خاصة و ان محاية العمال عن بعد مل تعد قاصرة على محاية  
اإل وسائل  يف  التكنلوجي  التقدم  فمع  عشر،  التاسع  القرن  يف  واملاكينات كما  الصناعية   عالماالالت 

م هلذه التقنية من خالل واالتصاالت ظهرت خماطر عمل جديدة يتعرض هلا العمال سواء يف استخدامه
 أخرىت جديدة  صاابوما قد يسببه هلم  نتيجة االستخدام املطول هلا وما يعرضهم إل  اآليلاجهزة احلاسوب  

ية فيأيت على رأسها ارتفاع نسبة تشغيل النساء يف العمل  نساناما املعوقات اإل  ،بسببه وأالقيام ابلعمل  أثناء
اعترب  أخر    على قضااي التمييز واملساواة ، هذا من انحية من انحية   عن بعد قياسآ للعمل التقليدي وانعكاسه

األ لعمل  ستار  بعد  ادى ابلتايل  طفالالعمل عن  ما  وهو  للعمل  القانوين  السن  زايدة    إىل  ومن هم دون 
وشكل العمل عن بعد وسيلة ممتزة للعيش لذوي االحتياجات اخلاصة ابلرغم   ،طفالملحوظة يف عمالة األ

 . هم والتمييز بينهم وبني العامل التقليدي من جوانب عدةجور العمل املساس أب أصحاب من تعمد بعض
، مع بيان موقف املشرع العراقي يف قانون العمل اعتمدان يف حبثنا املنهج الوصفي التحليلي منربا  لالنطالق  

 . 1971لسنة  39وقانون الضمان االجتماعي العراقي رقم  2015لسنة  37العراقي النافذ رقم 
: املعوقات االجتماعية للعمل عن بعد ، أما املبحث  ولاألاملبحث    تناولمبحثني    إىل  وقد قسمنا البحث 

 . ية للعمل عن بعد نسانالثاين فقد مت استعراض  املعوقات اإل
 . ية، العمل التقليدينسانجتماعية، املعوقات اإلالعمل عن بعد، العامل، املعوقات اال  الكلمات املفتاحية: 

 
  : املقدمة

لذي ا( و لعمل عن بعدا)  ا هأمه  نالعمل كاجديدة من    اأمناطت  ال اتصالا و   عالملإلحلديثة  ا  التكنولوجيائل  اوس  أفرزتلقد  
  177لدولية رقم املنزل العمل يف اقية اتفا من وىلاألدة امل اويقصد به مبوجب ، ملنزلالعمل يف او  لكرتوينإلالعمل طلق عليه كذلك ابي
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بل  ايؤدي مق  أجر  لعمل نظرياحب  اعمل ص  ماكنيرة ألامغ  أماكنيف  أو    ملنزلالشخص يف  الذي يؤديه  العمل  ا)نه  اب  1996لسنة  
  ت ال الائر  اليت تقوم على تقدمي ساجلهة  النظر عن  العمل بغض  احب  اص   اليت حيددهات  اصفاملو اللشروط و   اطبقخدمة  أو    إنتاج

  نني القو امبقتضى    مستقال  مالاره عاعتبدية الاقتصالاصة  ا لية وخستقالالالفرد بدرجة من  ا  ا مل يتمتع هذ  املستخدمة ماد  املو ات و املعداو 
على مستوى نوين القالعمل عن بعد وتنظيمه امفهوم  إىل من تطرق أول ورب ألاد احتال اويعد ، (كما حملا أحكامأو  لوطنية ا حئاللو اأو 

ل يف اتصالاو   عالملإلحلديثة  ا  ائل لتكنلوجيال وساستعموذلك اب  اكليهمأو    لشغلاتنفيذ  أو    لتنظيما  أسلوب)نه  عرفه ابذ  اد  احتالا
 نهلدولية ابالعمل اوعرفته منظمة ، رجه بشكل منتظم(الشغل وخاخل ال دلعماز اجنا ضاأي لعمل وميكنا إطارلشغل ويف اعقد  إطار

ل العماقي  ل مع اباتصالامل مبعزل عن  العاحيث يكون    نتاجإلاموقع  أو    لرئيسياملكتب  اعن    ابعيدمل  العام عمل يؤدي فيه  انظ)
 اهاسقن  ريفاتقدم من تع  اومل،  ل بينهم(اتصالاهيل عملية  لعزلة عن طريق تسال بتعويض هذه  اتصحلديثة لالا  التكنلوجيائل  اوتقوم وس

 ا بعيدأو    لعملا حب  اعن ص  ابعيد  نشطة الاسعة من  ات و الاتغطي جمطريقة مرنة للعمل  إال    هو  ام  لعمل عن بعدان  نستخلص اب
ن ار مكايعرف مبعي  امأو    يناملكالبعد  اهو    العمل هذام  الذي يرتكز عليه نظا  ساسيألار  ا ملعيان  اد و املعتالتقليدي  العمل  ان  اعن مك

ذ  العقد  التنفيذ    أكربلعمل عن بعد مرونة  امنط    فاضالقد  ،  لعملا  داءأل  اخصب  الالرقمي جمالتطور  اضحى يف خضم  الذي  العمل  ا
ت  افئ  جا دمالمة  اعد وسيلة ه  اوهو هبذ  اسبامنه  اير أخر    نامك  أي  منأو    لعمل من منزلهان يقدم  امل عن بعد  العا  نامكاب  أصبح

ومن   طفالألالة  العم  ار استت يشكل  نه اباإال    لبدنية ا  عاقة إلاء وذوي  النسالتقليدي مثل  العمل  اصعبة يف سوق    أوضاعين من  اتع
  ضافة إلابشرة  ا ملب ادية  املابة  الرقاين وضعف يف  ايتمتع به من بعد مك  العمل عن بعد ومانوين للعمل كون خصوصية  القالسن  اهم دون  

  يشكل عقبة   ا م  طول وهوات عمل  اعابل سام مقأقراهنمن   أقل  أجورلعمل نظري  ا  أصحابت من قبل الفئال مثل تلك  ستغالا  إىل
قد يتعرض    وأملهنية ا مراض األمل عن بعد ببعض العاب اقد يصذ اعية اجتمالالعقبة ا إىل إضافة  لعمل عن بعد.اجه منط اتو  ية إنسان

لتكنلوجي  التقدم  ان  اصة و اخ،  لطرقادث  اقد تنجم عن حو أو    قارهالاو   جهادإلات نتيجة  صاابإلالعمل وقد تكون تلك  ادث  احلو 
ت كضعف إصاابو   أمراض يسببه هلم من   اسوب وماحلاجهزة  امهم  استخدا   أثناءل عن بعد  العما  اطر جديدة يتعرض هلاظهر خماقد  

عي  اجتمالان ا لضماكل ا مش إىل ضافة إل ابيعد كذلك  ال  اعمل وم ة إصابيعد  التمييز بني مار ابد من حبث معين الاك  اوهن، لبصرا
 .عيا جتمالان الضمانني اومدى مشوهلم بقو لية العمالفئة التلك 

 
 :لبحثا أمهية

نونية القاية  احلما ء  اضف او عية  اجتماية و إنسانت  العمل عن بعد من معوقاجه منط  ايو   ام   أهم  سة ادر   يف  لبحثا  ية أمه  تكمن
  جلة ذلك ان معاوبي  للعملنوين  القالسن  امن هم دون  لضوء على تشغيل  اتسليط    إىل  ضافة إلاب،  دة منهاستفا  كثرألال  العمات  الفئ

 .قيالعر العمل انون اوق 1996لسنة  177ملنزل رقم العمل يف اقية اتفاق اضمن نط
 
  : لبحثامشكلة 

ن اوك ه وسيطرت عليهسر مل أبالعاحت اجتارمة  اقد ظهر نتيجة لثورة رقمية ع لعمل عن بعدان البحث يف ات مشكلة جتسد
لعمل  ام  امن نظ  تاملوؤسسالعمل و ال  ات وحمالشرك العديد من  استتبعه حتول  ا  ا مم،  19م عمل بديل للتقليدي يف ظل كوفيد  انظ
ل عن بعد وحقوقهم بشكل  العمامتس    ية إنسانو   عية اجتمات  الذي كشفت معه معوقالشكل  لعمل عن بعد ابام  انظ  إىل  لتقليديا
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لعمل عن بعد اقية  اتفايف ظل    التغلب عليهات وكيفية  املعوقات عن طبيعة تلك  ت طرحؤالابة على تساج الابد  ن الاك  الذ،  شرامب
 .عياجتمالا ن الضمالعمل و انوين اوق 1996لسنة  177رقم 

 
 :لبحثا أهداف

قية اتفايف ضوء    العملية هلانونية و القاحللول  اد  اجيالعمل عن بعد و اجه  اليت تو ات  العقبالضوء على  اتسليط    إىل   لبحثايهدف  
 .عياجتم الان الضمالعمل و انوين اوق 1996لسنة  177ملنزل رقم العمل يف ا

 
  : لبحثاخطة 

يفا  تناولسن و   ملوضوع  نعرض يف  مقدمة  ونعرض يف  اجتم الات  املعوقامنه    ولاألمبحثني  للعمل  ت  املعوقا  أهم  ينالثاعية 
 . تاملقرتحاو  ت اجاستنتالا أهم متة تتضمناوخ اجلتهاية وسبل معنسانإلا
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  . عية للعمل عن بعداجتمال ات اعوقملا: ولاألملبحث ا
ين املكا لبعد اي من حيث لتقليدالعمل اليت ختتلف عن اصة و اخلا لنظر لطبيعته ملشروع ابارج العمل عن بعد ينفذ خ ان اك  امل
كل صحية عدة ا مل ملش العالذي قد يعرض  ا  األمر،  ملالعايكون منزل    ام  البالذي غاجلديد و العمل  العمل وبني حمل  ا بني مقر 

يري امل عن بعد من جهد مع معالعابذل  اومهم اقطالابق ايتط لسليم والالشكل عمل كون منزله مل يعد كمشروع عمل ابت إصاابو 
  ا هناصة و البحث خايستوجب    اوهو ممهنية غري متوقعة   طراخم  إىل  قد يعرضه  العمل ممايف مشروع    افرهاجب تو الو املهنية  امة  لسالا
منه   ولاأليف  تناولمطلبني ن إىل ملبحث ا اتقدم فلقد قسمن  اولكل م، تهأسر  أفراد أحد أو ملالعاسهو أو  ل اأمه تقع نتيجة  ام الباغ
ملهنية الصحة ا مة و لسالاهية ام ولاأليف  افرعني حبثن إىل هانلذي شطر او  العمل عن بعد عليه ار ثاملهنية و الصحة امة و لسالريف ابلتعا

لعمل عي لاجتمال ان الضمامني و التام انظ اين فقد حبثنالثاملطلب  ايف و ، العمل عن بعد عليهار اثا إىل ين منهالثالفرع ايف  اعرجن افيم
 .ملني عن بعداعي للعاجتمالان الضما أحكام ينالثاعي و اجتم الان الضمامني و التام امفهوم نظ ولاألليت قسمت فرعني اعن بعد و 

 . املعمل عن بعد عليها ثر او  ملهنيةالصحة امة و لساللتعريف ب ا: ولاألملطلب ا
يتجزء    ال  اجزء  ال كوهنالعمافة  امل عن بعد فقط بل لكالغة ليس للعالبا  مهية ألات  اذ مورالاملهنية من  الصحة  امة و لسالاتعد  
حلد من ا  إىل  لعمل سؤدياطر  افة خماجهة كال متدربني ملو امنة وعمان توفري بيئة عمل صحية و ذلك ال،  مة العامة  لسالامن منظومة  

ليف  ايتعلق بتك  اصة مالعمل وخاحب  اهل صاة على كامللقا  عباءألاتقليل    إىل   احقسيؤثر ال  املهنية وهو ما  مراض األلعمل و ات  إصااب
  الذ،  نتاجإلادة  ل وحتسني وزايالعماءة  ادة كفزاي  إىل  لذي سيدفعا  األمرملهنية  ات  صاابإلاو   مراض األلتعويض عن  اهيل و التاج و لعالا

ية  احلم اب  يتعلق  افيم  ص املة بوجه خاملعاة يف  او املس اتعزز  قد حرصت على    1996لسنة    177ملنزل رقم  العمل يف  اقية  اتفان  اجند  
  ( 1996،  177)اتفاقية العمل يف املنزل رقم    عياجتمالان  الضم ال  انونية يف جمالقاية  احلمابتني و ملهنيامة  لسالالصحة و ال  ايف جم

  داء أل  اننازهلم مكا لب من منالغاهنم يتخذون يف  اصة و امهنية خ  أمراض دث  امل عن بعد من حو العاقد يتعرض له    امب   امنه  ادركا
مجة  النا مراض األلعمل و اطر اخلية تعرضهم ملاحتمائمة وكل ذلك يزيد من م يف ظل ظروف غري مالأعماهللعمل وقد يقومون بتنفيذ ا

من    وال ،  عنه ساتفالا ن  ا  إىل  اء ابتدالتنويه  ابد  قد نصت على  ابقة  اقية  من  العاحقية  الذكر  من  استفالاملني  ن  الضمانظمة  ا دة 
ويف    الذ،  لالعماملطبقة يف كل دولة على  اعي  اجتمالان  الضمانني  ان قو الشا  ال وتنطبق يف هذالعمام من  قراهنسوة أباعي  اجتمالا

  ا مه لدولة  املوجودين يف  العمل  انون  اعي وقاجتمالان  الضمانون  اقفإن    ل عن بعد العماية  املنظم حلمالتشريعي  النص  اب  اظل غي
  .اغريهأو  تب عمل بديلة ايف مكأم  ملنزلال يف اعم  انو اء كالية سو العمالفئة ان على تلك املطبقا

 .ملهنيتنيالصحة امة و لسالاهية ام: ولاأللفرع ا
 أماكن ظ على احلفا ية منه الغالعمل  امج عمل يطبق يف بيئة بكونه بران ولاأل  يتمحورملهنيتني وجهني الصحة اة و من للسالإ

ين الثالوجه  ا  اما ،  لعمل ببيئة عمل غري صحية انتيجة    ملهنية ا  مراض األل من  العماية  العمل ومحاطر  امن خم  ايتها( ومحملشروع العمل )ا
ت إصاابملهنية ومن  ا مراض األل من  العماعلى    اظالعمل حفاملهنيتني يف حمل  امة لسالالصحة و اوجه  العمل بتوفري  احب  ام صالز افهو  

عباس،    لعملا اباملر او ،  (7، صفحة  2020)علي ضياء  متتع  الصحة  د  هو  وهو عكس  العاملهنية  سليم  وعقل  ملرض امل جبسد 
عقله  أو    جبسده  رسة مهنة معينة ضمن بيئة عمل غري صحية ليجعله عليالاعن ممجم  النالصحة  ام  انعدالذي يصيبه مبجرد  ال  عتالالاو 

ء ارتقالا  اهدفه  امن املهنية  امل  العافظة على صحة  احمللعمل اباحب  ام صا لز افإن    النفسي بشكل سليب لذايؤثر على وضعه    اوهو م
  ا كم ،  (8، صفحة  2017)مركز هردو،    اهأمراضملهنة و اطر  اية هلم من خمالوقال توفري سبل  ملشروع وذلك من خالاخل  ابصحتهم د
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ل العماهية  اليت تضر بصحة ورفاو ،  تصدر عنهأو    ،لعملان  ايف مك  اليت تنشاطر  املخلتنبؤ ابالدولية )علم  املهنية  الصحة  ابطة  ار   ا عرفته
هاو  وتقييمهاملخاذه  لتعرف على  الدويل،    (افحتهاومك  اطر  العمل  فهو الصحة  اهدف    اما،  (7، صفحة  2003)مكتب  ملهنية 
مة  لسالا  اما،  عمالألاملعهن و ال يف مجيع  اللعم   عية اجتمالاهية  الرفالعقلية و البدنية و الصحة  ات من  اعلى درجافظة على حتقيق  احملا
حب امل ويلتزم صان للعاضم امهوكال،  بسببهأو    لعملا  أثناءلذي قد يصيبه  املهين  اذى ألات و اهالعامل من  العاءة ابر   اد هباملهنية فري ا
 177ملنزل رقم  العمل يف  اقية  اتفان  الذكر  جلدير اباومن  ،  لفرديالعمل  امل فسخ عقد  از للعاجمل يتحقق ذلك  فإن    لعمل بتوفريها

 : يتاي  ايتعلق مب اص فيماملة بوجه خاملعاة يف او املساتعزز ) احة على ذلك بقوهلاقد نصت صر  1996لسنة 
 .ملهنيتنيالصحة امة و لسالال اية يف جماحلما -ج
قية بذلك اتفالافتكون  ،  ( 1996،  177)اتفاقية العمل يف املنزل رقم    عي(اجتم الان  الضمال  انونية يف جمالقاية  احلما   -ه

ملهنيتني  الصحة  امة و لسالا  ان من ضمنهاحي عدة كامل عن بعد من نو العالتقليدي و امل  العاة بني  او املسلعمل اباحب  الزمت صاقد  
ملهنية  ا  مراض األلية من  التمتع ببيئة عمل خاب  الية من حقهالعمالفئة  ان تلك  ان حيتج حبرمافليس له  ،  عياجتمالان  الضماوكذلك  

  . ن عملهم عم بعداعي بذريعة اجتم الان الضماهنم من املنزل وليس له حرمالعمل هو ان حمل العمل حبجة ات إصاابمتهم من وسال
لعمل  احب  ام صالز ايستتبعه من    امهنية وم  أمراض ء عملهم من  اقد يصيبهم من جر   امم  ا هلان عماضم   إىل  تالتشريعاوهترع معظم  

ملني عن العاعي على  اجتم الان  الضما  أحكامملستضعفة يلزم تطبيق  الطبقة  اية  املشرع وهو محامع هدف    اشياية هلم ومت ابتوفريه مح
ء از ا  اجهنايو   اهم مامتهم و على صحتهم وسال  اظالتطبيق من غريهم حف ابأوىل هنم  ابل نرى    لتقليدين الال  العمام من  قراهنسوة أبابعد  

لعمل  اجه اليت تو اعية اجتمالائق العو ا أهم لذي ميثلالعمل و ات إصاابملهنية و ا مراض ألملتجسد ابالصحي ان الضممشوهلم اب ذلك هو
 .سنرى اعن بعد وكم
لنسبة  خيتلف اب  ان منضورهاإال    اس مجيعالنا  اليت يشرتك هباكل  ا ملشالصحة من  ال  عتالايعد  :  ملهينا ملرض  ا  : مفهومأوال

  احقثر الاسي  اوم  يل على صحتهالتاب  أثر  اولفرتة طويلة وهو م  ارسته لعمل ماء نتيجة ممال قد جعتالالا   ان هذ اصة و املهين خاللمرض  
   :تية الا وجه الاسنتطرق للموضوع من  الذ، على كسب عيشه

بية لطا خلربة ة عمله وحيدد ابأولحبه من مز الذي مينع صالصحي  ال  عتالالا نه )اب ملرض اعريف  ي  : ملهيناملرض  لتعريف ب ا  -1
لة  لعانه )ملشرع اباملهين فعرفه  املرض  ا  اما،  ( 1971،  39)قانون الضمان االجتماعي العراقي رقم    (عمل  ة إصابعن    اشئيكون ان   وال

كل مرض نه ليس  اب ريفالتعاويستنتج من ، (1971، 39)قانون الضمان االجتماعي العراقي رقم    (رسة مهنة معينة امجة عن ممالنا
ه  اغط ال اعمل و  ةإصابعن  جتملرض انايكون إال  ة عمله و جيبأولمل من مز العان مينع اك  اذاإال  عياجتمالا ن الضمانون ايغطيه ق

 ( 18، صفحة 2020)الويسي،   .لعملات إصاابفرع 
م النظاملهين حبسب  املرض  الة حتديد  املس  اجلتهانني يف معالقو اوتت  ارسة مهنة معينة ولقد تفاتج عن ممن يكون اناوجيب  

لظروف  اأو    لعملان بسبب  اك  اذا  امهني  اهو مرض  ار كل مرضاعتباملقصود به  او   ملة الشالتغطية  ام  ابنظ  أخذ  ات به فبعضهأخذ  لذيا
م النظا  اويتطلب هذ،  عمالألاملهن و اخمتلف    اتسببهليت  املهنية  ا  مراض األفة  افهو يغطي ك  اليت يتم فيها  ماكنألاأو    ئهادحمليطة ابا
جلدول حيث يتم  ام  اخر فهو نظالام  النظا  ا ما،  ملؤمن عليهات على  اثبالا ملهنة ويقع عبء  املرض وبني  السببية بني  اقة  لعالات  اثبا

ن اطعة انونية قام يقيم قرينة قالنظا احلصر وهذاملهنية فيه على سبيل ا مراض األنون وحتدد القمبوجب جدول يلحق اب مراض األحتديد 
 الث وهو مالثا م النظا  اما،  إليه مهنية جديدة  أمراض إضافة وميكن  اجلدول مفتوحاجلدول مغلق وقد يكون املرض مهين وقد يكون ا
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ن  اك   اذاملهنية فا  ضمراألاب  ملهين وكذلك جدوالاللمرض   املشرع تعريفاه يضع اومبقتضبقني الس امني النظاملختلط وجيمع بني يعرف اب
،  1991)برعي،    اعمل هبليت ي املهنة  املرض و السببية بني  اقة  لعالات  اثباملؤمن من عبء  اجلدول يعفى  اردة يف  الو ا  مراض األملرض من  ا

ملحقة به   أولملهنية جبدا  مراض األنص على حتديد    ملختلط حنيام  اظلناب  أخذ  اقي عندمالعر املشرع  افعل    ا. وحسنن(143صفحة  
ت الا حلالطبية يف  اخلربة  حتدد اب  الصحة كم ارة  اي وز اع ر ستطالان بعد  الضم ارة  اداح جملس  ا قرت اعلى    اءالعمل بنار وزير  اتصدر بقر 

 ( 133، صفحة 2009)العابد و الياس،  .ملذكور اجلدول مللحوظة اباغري 
لعمل ملرض اب اقة ت عالاثبات عدة من حيث  جه بصعوابانوين له ويو اتنظيم ق  لعمل عن بعد حيث الاق  ايف نط  األمرويدق  

ونرى ، رناملقالفقه ا اسيمنوين الالقاء الفضالنمط يف ا املهين يف هذاتنظيم للمرض أو  لعدم تعريف ضاأي  ه عن بعد ولكنأوللذي يز ا
مل العاملرض يصيب ان العلة وهي اب ادمهاحتمل عن بعد الالعالتقليدي على امل النسبة للعملهين اباملرض اق تعريف انطبا انبنامن ج

   دد ذلك من قبل جلنة طبية خمتصة.عمل وحي ة إصابشئ عن يكون ان ن الامهنتهم بشرط  أعمالعمل من  رسته الابسبب مم
ملرض  الة  الصحي يف حان الضملشمول ابامل العالكي يستحق  : ملهيناملرض ا مل عن بعد بتعويض العاشروط مشول -2

 :يتالاب اجهه نوجزهاليت تو ات اعقبلا أهم اهتالشروط قد تعد هي يف ذافر مجلة من ابد من تو ملهين الا
ن اتقرير    إىل  لطبية اخلربة  اتوصلت    اذاأو    ،نونالقمللحق اباص  اخل اجلدول  ا  اهليت يتضمنا  مراض األحد  مل ابالعا  ة إصاب   -ا

ن امكنه اباونرى   .نونالقمللحق اباجلدول  ايف    اردابه حىت ولو مل يكن و   أصيبلذي  املرض  ا  امل ينجم عنهالعا  ارسهاليت مياملهنة  ا
ن يكون  املرض ولكن بشرط  اليت سببت  املهنة هي  ان  ا  إىل  لطبية اخلربة  اتوصلت    اذاملهين  املرض  ان يعوض عن  ان بعد  امل  العا
 . عياجتمالان الضممشمول اب أي موانمل مضالعا

ن طبيعة ا  أي  ملهيناملرض  امل وبني  العاقة بني طبيعة عمل  لعالات  اثباملهنة ينبغي  املرض و السببية بني  اقة  لعال افر  اتو   -ب
 . ملرض احدوث  إىل أدتليت اق عمله هي اليت تدخل يف نطاد املو ا

ملرض  اظهور    أثناءن  اكا ء  اء خدمته سو انتهال سنة من  خالأو    ملالعال مدة خدمة  ملهين خالاملرض  اض  اعر اظهور    -ج
لشرط مجلة من  ا  ار هذ اثاوقد  ،  ملضمونةاخلدمة  اق  ارج نطان خاكأو    ملرض ا  اعنه اينش  عة الاصنأو    ن يشتغل يف مهنة اكأو    عملبال

ب الزمنية وقد يصالفرتة ات احب عمل يف ذامن ص أكثرلعمل لدى امل عن بعد العا أوللعمل عن بعد فقد يز ات يف منط ؤالالتسا
 ؟ لتعويضاج و لعالات احب عمل يتحمل عبء نفقاي صالفقري فامود العايف أو  ته بتلف بعينه مثالإصابمبرض متصل مبهنته ك

نت مسببة له  املهين وكاللمرض    اقرب  عمالألا  أي  ليت حتدداملختصة فهي  الطبية  اللجنة  امرتوك لتقرير    األمرن  ا  ايناويف ر 
 .لصحيان الضما ايامل على مز العال مل وحصو العاج مللزم بعالالعمل احب ايل ميكن حتديد صالتواب

ته أولملنزل عن مز امل عن بعد يف  العاجيب وقف  نه )ا  إىل   خلصوصا  اهبذ  ا حكم هللفرنسية يفالنقض  اوقد ذهبت حمكمة  
عند عدم وجود جلنة طبية يعرض أو    ملنزيلالعمل  البيئة    خريألامني  حب عمل معني عند عدم اتاب صان حلساملكا  اعمله يف هذ

على هذه    األمرمبرض معني يعرض    ة صابملنزل لإلاملني يف  العا  أحد  ملنزل للكشف عليهم وعند تعرض املني عن بعد يف  العا  اعليه
 .( 502، صفحة 2012)صالح،  (اليت يؤديهاملهنة ه ابلاتصان مدى اللجنة لبيا

 ن مضمواناك  ام ا ذاعي اجتمالان الضمويلزم مشوله اب امهني امل يعد مرضالعامرض فإن  ملتقدمة اثة لثالالشروط افر اوعند تو 
يتعلق    اصة فيمالصحي وخان  الضمملضمونني اباملضمونني وغري  ال  العمافة  العقبة ومشول كاتذليل هذه    إىل  قيالعر املشرع  ا  اوندعو 

يف   املنصوص عليها لعمل  ات  صاابصة ب اخل ا  حكامألالعمل على ) تطبق  انون  العمل حيث نص قات  صاابسوة ب املهين  املرض  اب
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، صفحة    2015،  37)قانون العمل العراقي النافذ رقم    (ملضموننيال غري  العمال على  اللعمعي  اجتم الان  الضماعد و التقانون  اق
 . (( 124املادة)

  لعملا ةإصاب : انيث 
  إىل   ضافة إلافبلعمل عن بعد  امنط  يف    اما،  طراخم  إىل  لالعمالتقين تعرض  التطور  اعة و الصنايف    تالالار  انتشاترتب على  

لعمل  اق من  ارهالا و   جهادإلاجتة عن النا ة صابإليعرف اب  اوهو م  التقليدي لوحظ وجود نوع جديد منهالعمل  املتوقعة يف  ات  صاابإلا
 .ان شروطهالعمل وبيا ة إصاببعد تعريف   إليه سوف نتطرق اعن بعد وهو م

 . اصرهالعمل وعنا ةصابلتعريف إبا -1
لفرنسية التمييز  اعرفت حمكمة  ء حيث  القضاللفقه و   الذي ترك تعريفهالفرنسي  ا  اسيم  وال  ة صابإلات  التشريعا  أغلبمل تعرف  

ت اوهنجت ذ،  (  نسانإلا س جبسم املس الذي يرتتب عليه ارجي و اشئ عن سبب خالنالعنيف اجئ املفالفعل ا) ا هنلعمل ابات إصااب
ل  ابسببه وطأو    لعملا  أثناءرجية  ارئ وقع بغته بفعل قوة خاجتة عن طالنا  ة صابإلا)    اهناب  اعرفتهليت  املصرية  النقض  املنهج حمكمة  ا

لعمل بل ترك هو  ا  ةإصابقي  العر املشرع  اومل يعرف    ( 290، صفحة  2010)ابو عمرو،    به (   ا ضرر   أحدثملضمون و امل  العاجسم  
)العابد  غتة وعنيفة (ارجية مباخ  قعة اعن و  اين ينشا)ضرر جسم  اهناب ة صابلإل ان نستشف تعريفا اوميكنن، ءالقضاخرذلك للفقه و الا

   :هي ة صابإل اصر ان عنلتعريف ابا اويتضح من هذ، (111، صفحة  2009و الياس، 
 ن طبيعته اك  أاي  ملالعان يقع ضرر يف جسم  اعمل يتطلب    ة إصاب  ة صابإلالكي تعد  :  ةصابلإلين  اجلسمار  لضر ا  عنصر  –  ا

ت  ابا ضطر الاحلروق  اجلروح  الكسور  اوبذلك يشمل    انفسيأم    عضواي  اخمفيأم    هراياظ،  مؤقتأم    مستدمي  ابسيطأم    اه خطري امدأو  
حيث    نسانإلا ك مع جسم  احتكان حيصل  ا  ة صاب إل اتتطلب    عمل وال  ة إصاب  أمامنكون    ذى فالاك  امل يكن هن  اذالنفسية فالعصبية و ا

من ضرر   نسانإل ا يلحق بذمة  ان مالذكر  جلدير اباومن ، اجروح وغريه إىل لعمل ولو مل تؤديادث النفسية وحو ات  اباضطر الايعترب 
مل هو العاوتعويض    ة صابإلان  ان سبب ضماسبق    اونستفيد مم،  لتعويضاعمل تستوجب    ة إصاب يعترب    مل الالعابس  ق مالاحرت اك
  جر الا نه من  الكسب وحرماعلى    البييؤثر س  اوهو م  داء ألالقدرة على  ان  ايل نقصالتنفسيته وابأو    ملالعالذي حلق جسم  الضرر  ا

 . (24، صفحة 2020)الويسي، 
سبب  أخر    رجية مبعن اقوة خ  أي   رجياسبب خ  إىل  ة صاب إلان يرجع سبب  ا  أي  :ة صابلإلرجي  اخلالسبب  اعنصر    -ب

 اماغري حمسوس فقد يكون صدأو    دايام  اسلبيأم    ابياأجي  لفعلان يكون  ا يهم    لعضوي للمضرور وال اين و اجلسمالتكوين  اعن    أجنيب
لسبب  ان  اك  اذاف،  ملاسبب صدمة نفسية للع  اسية ممات قار ان يكون نتيجة تنمر وتوجيه عباوكذلك ممكن    ار انفجاأو    ار اهنياأو  

 . لعملات إصاابيعد ذلك من قبيل  الدث فا حلوتسبب له اب  ابقامل سالعاين منه اي مرض يعاك  اخلياد
رجي اخل الفعل  اأو    رجياخلا لسبب  ايتطلب يف    املهين لذاملرض  العمل عن  ا  ةإصابمييز    ا لعنصر هو ما  ا وهذ:  غتةاملباعنصر    -ج

لفقري نتيجة رفع  امود  العالكسر يف  ايته ك ايته وهنازمين بني بد  أصللك فايكون هن  حبيث ال  ايت ويذهب سريعاي  أي  غتة ايت مبن ايا
مل العاتعرض    إىل  لذي يؤديالعطب  اأو    لعملات  اع اخرت صة ابارب خا ئية نتيجة عمل جتالكيمياد  املو ر ابانفجالاأو    لثقيلة اد  املو ا

تلك    أثر  يعتد بوقت ظهور  وال،  لبنفسجية اشعة فوق  الال  استعماأو    وشديدث ضوء قوي  انبعالعمى نتيجة  اأو    ئية لصعقة كهراب
 لطبية.اللجنة ابفرتة وحيدد ذلك بتقرير من  ابعدهأم  ة صاب إلانت فور اء كاقعة سو الو ا
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يكفي   نه الاففره  الضرورة تو   ولاألفذهب  ،  ومنكربني مؤيدله    الشرط ماافر هذارورة تو لفقه بضاختلف  ا:  لعنفا  عنصر  -د
ي الر اوذهب  ،  ماصطدالاأو    رانفجالاأو    لسقوطالعنف كايقرتن ذلك بصفة  ن  ائية بل جيب  الفجالصفة  ارجي و اخلالسبب  احتقق  

لشمس ان تتحقق بدونه فضربة  اممكن    ة صاب إلاف  ن ذلك ليس ضروراياإال    لعنفاب  العمل يقرتن كثري ادث  ان وقوع حا  إىل  ملنكرا
، عنف  أي  اجئة فلم حيدث هناوفءة شديدة  اضالعني نتيجة  ا  ة إصابلشمس وكذلك  امل حتت وهج  العامل نتيجة عمل  العاتصيب  
دث احلان سبب  ان كالعمل و ادث  انتيجة ح  أصيبمل  العان  اثبت    العنصر مىت ما  اء عن هذاستغنالان  امكالنه ابانرى    انبناومن ج

دث عمل ويبقى  التشكل ح  خرىألاصر  العنامع    امننالعنصر متز ا  افر هذاتو   ام  اذاضري    وال  فعى مثالاكلدغة    لعنف يتصف اب  ال
مل العاق  استحقايل  التلعمل وابادث  الضرر بسبب ح ان  اك  اذ ا  اليت حتدد ماملختصة  الطبية  اللجنة  اهو تقرير    األمرلفيصل يف  ا
نه يكفي  اته ويعين ذلك الضرر ذاوليس يف  ملسبب للضررالفعل اغتة هو صفة تلحق املبان عنصر ا إليه شارةإلا جتدر  اومم .لتعويضا
  لعمل ا  أثناءملضمون  ان سقوط  اأخر    شهور مبعنأو    بيع اسبعد فرتة قد متتد الإال    رالضاه  أثر   حىت لو يظهر  اغتالفعل مبان يكون  ا

جئة اقعة مفالو اينفي كون    ال   اوهذ  مأاي  دث قد يستغرق عدةاحلارة لذلك  ا لضار  اثالا ظهور    امات  الة عليه يستغرق حلظ الاسقوط  أو  
 .( 32، صفحة 1979)ابو السعود،  رئ عملامتثل ط اهناو 

ن  اين الثالعمل و ا أثناءدث احلان يقع ا ولاألشرطني  ة صاب إلاعنه   الذي تنشادث احلايشرتط يف  : لعملا ةإصابشروط  -2
 :لشرطنيا ه كالداناونوضح ، وقوعهلعمل هو سبب ايكون 

لعمل ان احدثت يف مك  اذالعمل  ا  أثناءقعة  العمل و ا  ة إصابوتعد    ة صابملهنية لإلالصفة  اأو    :لعملا  أثناءدث  احلاوقوع    -ا
فإن   لتقليديالعمل  ا  إطارلعمل ويف  احب  الذي تظهر فيه بوضوح سلطة ص ايف للعمل  اجلغر ال  اجملالعمل  ان  اويقصد مبك،  نهازم  و

  مكتب   أي  أو  ملالعايف يتمثل مبنزل  اجلغر احليز  ا  اهذفإن    لعمل عن بعدايف    امالعمل  احمل أو    ملشروعيف يتمثل يف اباجلغر ا طارإلا  اهذ
سلطته وينتهي حني    احني تبد  املضمون يبدامل  املعامة  ن سالالعمل بضماحب  ام صالتز ان  املعروف  اومن  ،  بديل للمشروعأخر  

نه امل فالعامنزل أم  لبديلان املكاأم   لتقليديان املكان اءكالعمل سو ان ا مك إىل ملالعاملقصود بذلك مبجرد دخول اتنتهي سلطته و 
مل  العادث يتعرض له  اح  أيفإن    يل التعن بعد وابأم    لسلطة تقليدية انت هذه  اء كالعمل سو احب  انه يصبح حتت سلطة صايكون ف

ض لتعويامل  العايل يستحق عليه  التدث عمل وابانه يكون حاضرر نفسي فأو    يناذى جسم العمل ويسبب له  اخل حمل  اويكون د
لعمل لو احب  ا ت صامر وتوجيهاو لعمل تلبية الا  أثناءأخر    نامك  إىل  ملالعاتوجه    اذا  اذاولكن م،  صرهافرت عناتو   ام  اذانوين  القا

لعمل ان  امل يظل يف مكالعافإن    مة ابصفة ع  ؟الأم    دث عملاح  ادث هذاحلادث فهل يعد  اوتعرض حل  ملشروعات  اء متطلبالقض
 ملتقدمالفرض  ايف مثل    ةصابإلافإن    يلالتجده وابان تو ان وزمان مكاك  أاي  مره او لعمل وميتثل الاحب  ان حتت سلطة صاك  املاط  احكم
لعمل احب  ان يكون صالعمل عن بعد فينبغي  ا  إطار يف    اما،  (22، صفحة  1977)اهلاليل،    لتعويضالعمل تستلزم  ا  ةإصابتعد  

  ةصابإلان حدوث العمل ومكال بني موقع انفصالك ان هنالعمل حىت ولو كا أثناءمل عن بعد اليت حتدث للعا ة صابإلاعن  مسؤوال
ن  ا ك  اذا  اليقرر عملعمل  اء  العمل ويرتك تقدير ذلك لقضاتنفيذ    أثناءه  إصاب  العمل عماحب  امة دعوى على صاقامل  العافبمقدور  

تقدمي خدمة   أثناءأو  سبتهامبنأو  لعملا  أثناء ةصابإل احدثت  اذالتعويض املون عن بعد  العاويستحق ، الأم   لعملا أثناءقد حدث 
من   أوال   /124دة  املا  أحكامعي مبوجب  اجتمالان  الضمانون  امشمولني بق  أي  مضمونني  ان مل يكونو العمل حىت و ا  صحابأل  ام
)العمل  انون  اق ق  ا ملنصوص عليهالعمل  ات  صاابصة ب اخل ا  حكامألا تطبق  ليت نصت على  عي اجتم الان  ا لضم اعد و التقانون  ايف 

عن   ال تعويضاعي للعماجتمالان  الضمائرة  اد إىل ن يدفعالعمل  احب  ادة صاملات  الزمت ذا( و ملضموننيال غري  العمال على  اللعم
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سببت   اذاحدة  الشهري ملدة سنة و اأو    ليومي امل  العا  أجر   ملئة منامخسني من    %50ملضمون وبنسبة  امل غري  العاه  اجت  اهتامالتز ا
أو    يلاعجز    ة صابإلانتج عن    اذالشهري ملدة سنة  اأو    ليوميامل  العا  أجر  ملئة منائة من  ام  %100و    اجزئي  امل عجز اللع  ة صاب إلا

ن  اصة و اخ  الأم   لعملا  أثناء  ة صاب إلا نت  اك  اذ ا  العمل فيماحب  امل عن بعد وصالعاع بني  ا حمل نز   األمرولكن يبقى  .ةالوفا  إىل  أدت
من   أي سيدق يف حتديد األمرلوقت فات احب عمل يف ذامن ص أكثرلعمل لدى مل عن بعد ابالعمل عن بعد تسمح للعاطبيعة 

ن ازم  اما،  لة احل اء خري فيصل يف مثل هذه  القضان  انرى    اننال فاة حأي  وعلى،  ملالعاملسؤول عن تعويض  العمل هو  ا  أصحاب
ن مسئلة  العمل وجند  احب  احىت يتم تقرير مسؤولية صملنزل  امل يف  العا  اهلليت يعمل خال اصة  اخل العمل  ات  اعالعمل فينبقي حتديد سا

بد من  ن الاك  اعمل متعددين لذ  صحابلوقت وألات  امن عمل يف ذ  أكثر   أداءلة  اكذلك يف حد تكون صعبة  الوقت تكاحتديد  
 . لعملاملتطور من اجلديد  النمط ا ابه هذاليت جتات العقبافة اجلة تشريعية للعمل عن بعد لتذليل كاوجود مع

لتعويض امل حىت يستحق  املسند للعالعمل او  ة صاب إلا لسببة بني ا قة لعالافر  ابد من تو ال ا وهنلعمل: ابسبب  ةصابإلا -ب
لعمل ( حيث مت  اسبة ارة )مبناء يف تفسري عبالقضاتوسع  اسبته كمامبنأو   لعملادث بسبب احلان يقع الفرنسي املشرع اولقد تطلب 

)موسى،   لعملان  امكلعمل ويف غري  ات  اوقا  دثة قد وقعت يف غرياحلان  املتويف رغم  ا أو    باملصامل  العالعمل بتعويض  احب  ام صالز ا
لعمل مث التسليم أو  خذلعمل الاحب امقر ص إىل ت وهم يف طريقهمصاابل عن بعد إل العماوقد يتعرض ، ( 148، صفحة 2019

ت من  صاابإلاوتعد تلك    تسليمه مثالأو    لربيدام  ستالل سفرهم الخال  ة صابلإلم وقد يتعرضون  أعماهلف  استئنزهلم الايعودون ملن
ت إصاابنونية فقد حتدث القات  ملشكالارئة بعض الطاأو  لتمهيدية ا  عمالألاأو  لعملا  أثناءرة اولكن تثري عب، لعمل ات إصاابقبيل 

وقد  ، لعملات إصااب لطويلة فهل يعد ذلك من قبيل العمل  ات اعال سسبة خالاحلا  تالالا عمله على  أثناء مل عن بعد ارئة للعاط
،  لعملات  اعال سخال  املخصص ولكنهالعمل  ان  امبك  اقة هلعال  خل منزله الامل يف منطقة داللع  ة إصاب حدثت    اذ ا  األمريصعب  

من  أصبحنه اصة و العمل عن بعد خصة اباخلات الفرضياجهة مثل تلك املو  ملة اسية تشريعية متكابد من وضع سي ال اسلفنا اومثلم
ئحة كوفيد  احدث وحيدث يف ظل ج  ارئة مثلمالطالظروف  البديل يف ظل  العمل  ا  أصبحنه  ابل    هن الالر ا  املهمة يف وقتنا   عمالألا

19 . 
  . لعمل عن بعداق من ارهالاء و اعيالاو  جهادإلاجتة عن النا ةصابإلا -3
  اليت يصدر هبا  لشروطا  افرت فيهاعمل مىت تو   ة إصاب لعمل  اق من  ا رهالاو   جهادإلا جتة عن  النا  ةصابإلاملصري  الشرع  اعترب  ا

 . ( 1975،  79)قانون التأمينات االجتماعية رقم لصحة اق مع وزير اتفالت اباميناتلار من وزير اقر 
  ة صاب إلا ن القول ا اميكنن اننادية فامل ا عمالألالذهنية وبعض ا عمالألامعظم  أداءوطريقة لعمل عن بعد اطبيعة منط  لنظرواب

عرضة ملثل   أكثرت  اعاسبة لعدة ساحلا  أماملس  اجلامل  العالعمل عن بعد فايف منط    ارحب   الاق جتد جمارهالاأو    جهادإلاجتة عن  النا
وهو   يالاألقليلتقي هبم  عنهم وال ملشرفني ومنعزالاء و الرفقاءه و عن زمال اعمله بعيد أولمل عن بعد يز العان اصة و ات خصاابإلاتلك 

لتقليديني  ال  العمامن ظريه من    أكثرلعمل  امن    جهادإلاجلسدي و النفسي قبل  اق  ارهالا ب و اكتئال ته ابإصابلية  احتما  إىل  يؤدي  ام
 .ملشروعاملني يف مقر العا

جملهود  ايف  اضالاجملهود  ايف ويفوق  اضاعن بذل عمل    اجتان  جهادإل ان يكون  ابد من  لعمل الاجتة عن  ان   ة صابإلار  اعتبوال
ج  لعالملختصة اباجلهة  ان تقرر  ادة وجيب  اهر مرضية حات مظالة ذاحلان تكون  ال وقت حمدد و لعمل خالام  امتمل ابالعام  الز ادي و العا
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، صفحة  2012)صالح،    ة صاب إلا لسبب يف حدوث  انت  اق كاهر الاد و اجلها ن  ا  أي   .ةصابإلالعمل و اقة سببة بني  لك عالان هنا
514 ) . 

 . ملهنيةا  لصحةاو  مةلسال العمل عن بعد على ا أثر : ينالثالفرع ا
د اتزد  ا للعمل فهن  مل يتخذ من منزله حمال العان  اك  اذ اصة  ال خا لعماعلى    خطارألامن    عمال ألانشطة و الابسط  اختلو    ال

ر وقد  انفجل ولالاشتعبلة لالاد عمل قالك مو افقد تكون هن،  مهنية   أمراض أو    لعملادث  احبو   حمليطني بهاته ومجيع  إصابلية  احتما
ل  اعم   ديأي  ت يفصاابإل الفلبني بعض  اففي  ،  مة اخبرة ساتنتجه من    اعن م  نقة فضالاخأو    مة اد ساث مو انبعال  اتكون مصدر 

لظهر ام  الاوتعترب  ،  ث بشكل مستمر ولفرتة طويلة اثالالرمل مع قطع  اهلم  استعموكذلك الدة  احلان  القضباة  أولن نتيجة منالروطا
،  2019)موسى،    ليدوية ال  انو الالذين يعتمدون على  اجني  النساملنتشرة بني  املهنية  ا  مراض األ  أشكالجلسد من  ا و   يديألا  إجهادو 

 . (138صفحة 
م استخداط يف  افر الاف،  زهلما ل يف منالعمات  إصااب  أسباب  أحد  ن تكوناخلدمية من  ابية و  الكتا  عمالألاتسلم كذلك    وال

ت اعاجللوس لسا نرتنيت و الاسوب و احلام  استخداملكتبية و ا  عمالألاف،  ملتكرر ا  جهادتهم لإلإصاب  إىل  يؤدي  سوب مثالاحلاجهزة  ا
يت يف  أجر   ليتالبحوث  ات و اسالدر امعظم    إشارات  مل وصحته فقدالعامة  خطورة على سالتب دون حركة يشكل  املكاطويلة يف  

مود  العالظهر و الرقبة و ايف    أمراض سوب لفرتة طويلة يشكون من  احلاز  الذين يستخدمون جهامن   %80من   أكثرن  ا  إىل  قالسيا  اهذ
ملنزيل على وجوب حتديد العمل ا إطارلدويل يف العمل امؤمتر  أوصى. وقد )احلياري(  لعنياكل يف ا ومش أمراض  إىل ضافة إللفقري ابا

ملنزل  العمل يف الزمت توصية  اوكذلك ، ملهنية امة لسالالصحة و تتعلق اب سبابملنزل ألال يف العما إىل ادهاسناليت ينبغي العمل ا أنواع
مة لسالاشروط    اكيد من ضمنها ليت  العمل و امرة تعريفه بشروط    ولملنزل ألامل يف  اء عمل لعاعطالوسيط عند  اأو    لعملاحب  اص
  ا ر هناولكن قد يث  لوطنية ارسة  املمانون و القاشى مع  اتتم  أخرى ية طريقة  ابأو    لتعريف حتريرايا  ان يكون هذا  هلزمتاملهنية و الصحة  او 

ت  اي للغألعمل فباحب  اجييد لغة ص  والأخر    امن بلد  اأجنبيمل  العان  اك  إىل  صة اليت تستخدم يف ذلك خاللغة  احول    أشكال
   ؟تالتوجيهاتكتب تلك 

مل العا لغة    إىل  ترتجم  ا هناأو    لصلةات  احمللية ذاعة  اجلمالتوجيهية بلغة  ادئ  املبان تكتب تلك  أ  نيةامكابنرى    امن جهتن
للغة اية بنصه على  شكالألاملثل هذه    حملرر بينهم هو من يضع حالالعمل عن بعد  ان عقد  اجند    ام  الباغ  اننال فاة حأي  وعلى  جنيبألا
م  ا لز ا  إىل  ملهنية بل ختطتهامل عن بعد  العا  وصحة   مة سالظ على  احلفالقدر من  ا  اوصية هبذلتا تكتفي  أوملهذ،  ملستخدمة يف ذلكا
مبارة  اوز   املختصة وتقصد هبالسلطة  ا من   اهتاعاجب مر الو املهنية  الصحة و امة و لسالات  اطاحتيان  ادئ توجيهية بشالعمل بوضع 
 :نلعمل ابا أصحابلطلب من لسلطة ابام تلك الز ا ضافة إلاب، عليهم اوتوزيعه العمل ونشرها أصحابو  ملنزلال يف العما

جهة اوتدريبهم على كيفية مو   اذهاختاجب  الو ات  اطاحتيالام و إليه  ملسندالعمل  طر مرتبطة اباي خمملنزل اب ال يف  العما  إبالغ  -
 .طراملخاتلك 

 .دوراي انتهام بصياتز الان و امالات املنزل وتزيدهم مبعدازمة للعمل يف لالاجهزة الات و الالل اب العماتزويد  -
 . ( 1995الدويل،  )مؤمتر العمل  لشخصية اية ات ضرورية للحماي معداب  اناملنزل جمال يف العماتزيد  -

م اهتمالاحد كبري ومهمشة و   إىل  ليت قد تكون مستضعفة الية  العمالفئة  اية هذه  النص على محاتقدم نرى ضرورة    اولكل م
قبتهم  اومر   اعها تبمهم ابالز املهنية و امة  لسالات  ادارشمة وصحة مهنية عن بعد وتزيدهم بشكل مستمر ودوري ابمج سالابوضع بر 
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 اليت يضعهات امري الكاطة العمل هلم عن بعد بوساحب ابة صارقإلى ضافة إل ئمة ابالدالتفتيش ان اعن طريق جل الفتهاخمللحيلوله دون 
خنفي   وال ،  لفنية عن بعداملعونة  املشورة و الشديد وعلى تقدمي  احلرص  او مل بذلك  العا إعالمملنزل بعد  املخصص للعمل يف  ان  املكايف  

لنمط  ا  النظر للخصوصية هذمل وبيئته ابالعاة  أسر لعمل عن بعد ليشمل  ا ملهنية يف منط  الصحة  امة و لسالان  ان ميتد ضمايف    اطوحن
   .لتقليديالعمل افه عن ختالاو 

 عي للعمل عن بعد. اجتمالان الضمام انظ: ينالثاملطلب ا
ن يقرر ا جيب    نسانإلاعي كحق من حقوق  اجتمالان  الضماكيد على  ا لتالدولية على  اثيق  املو ات و انعالالالقد حرصت  

ون بني مجيع التعاكيد على ضرورة  ا لتالذي حرص على  ا  1941طلنطي  ال اق  امليث اثيق  املو ابرز تلك  ان من  اجملتمع وكالكل فرد يف  
د يف  على حق كل فر   1944م  ادسة عالسالدويل يف دورته  العمل  اكد مؤمتر  ا وقد  ،  عياجتمالان  الضميتعلق اب  اصة فيمالدول خا
ن  عالالا من    25دة  امل اته نصت  اق ذالسياويف  ،  عياجتمالان  الضمان يكفله  الذي جيب  ادي  اقتصالا من  الا لكرمية ويف  ادية  املاة  احليا
مني صحته ويضمن له  الذي يلزم لتاملعيشة امن مستوى  دىنألاحلد احلصول على ا إىل  على حق كل شخص نسانإلاملي حلقوق العا

  .( 48، صفحة  1979)ابو السعود،    عية اجتمالات  اخلدماية و الرعاملسكن و امللبس و اكل و ا ملاصة من حيث  اكرمية خة  اته حيأسر هو و 
صعب او   أهم  ته يعد منان ذلك حبد ذاإال    عياجتمالان  الضمالدخول حتت مضلة  حلق ابام  ل عن بعد هلالعمان  اتقدم    اونستشف مم

ن وكل ذلك  البلدالتغطية يف تلك  ات  اساف سيختالا  إىل  إضافة عي  اجتمالان  الضمانظمة  الظر لتعدد  جههم اباليت تو ات  املعوقا
 ، دلبالالتطور يف تلك ات رهني مبستواي

عي ويف  اجتمالان  الضمام  امفهوم نظ  ولاأل  تناولل فرعني يل عن بعد من خالاعي للعماجتمالان  الضماسوف نبحث  
 . ل عن بعداعي للعماجتمالان الضما أحكامين الثالفرع ا

 . عياجتمالا ن الضمام امفهوم نظ : ولاأل لفرعا
 .ئل متويلهاعي مث نعرج على وساجتمالان الضمام اتعريف نظ اءابتدا ابد لنال

 . عياجتمالان الضمام التعريف بنظا: أوال
لذي اهلدف  ا  أي  عياجتمالا ن  الضماعي فمنهم من ركز على هدف  اجتمالان  الفقه بصدد حتديد تعريف للضماختلف  ا

ه  اجت الا  اما،  عية وسيلة لتعريفهاجتمالاطر  املخاجهة  امو   اسطتها ليت يتم بو ات  اسالسيائل و الوساحتقيقه ومنهم من تعكز    إىل  يسعى
لوقت ائله يف  اىل وساه و أهداف  إىل  لنظرعي اباجتم الان  الضماوعرف    ابقني حبيث مجع بينهمالساهني  اجتالاخر فقد توسط بني  الا
 .  ( 300، صفحة 2009)محدان،   (جملتمع ا فرادألدي اقتصالامن الان املستخدمة لتحقيق وضمائل الوسانه )جمموعة وعرفه ابته اذ

وتتخذ  فية لتمويله  اك  درارته وعلى مصادادرة على  احه على وجود جهة قاعي يتوقف جناجتمالان  الضمام  ان نظاملعلوم  اومن  
مة تتمتع بشخصية اسطة مؤسسة عاعية بو اجتم الات  امينالتارة  اداحلكومة  ا ن تتوىل   ابوىلاألعي صورتني تتمثل اجتمالا ن  املضارة  ادا

رة مستقلة عن ا دالاعية وتعد هذه  اجتم الات  امينالتارة  ادابية  النقات  املنظمان تتوىل  انية فيقوم على  الثالصورة  ا  اما،  معنوية مستقلة 
  ا هيتوال  رة حكومية حيثادار  اعي يداجتم الان  الضمام  انظفإن    قالعر اويف  ،  اعنه  اهتات ذابالنقال  ستقالال  احلكومية تبعا رة  ادالا

شخصية معنوية وذمة ل تكون له  العماعد  ان وتقائرة صندوق ضم الداعن هذه    اعي وينشاجتمالان  الضم ائرة  ام متمثلة بدامرفق ع
 .إداريل ستقالالية و ام
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   . لتمويلائل ا: وسانيث 
ليت العينية  ات  اخلدمالنقدية و ات  انا عالملتمثلة اباعية  اجتمالات  ا مينالتاليف  اجهة تكالية ملو امل ارد  املو التمويل تدبري  يقصد اب

 .( 57، صفحة  2009)العابد و الياس،  عية اجتمالا تامينالتا رة ادالة داريإلات النفقام ويف النظاللمستفيدين من  اتقدمه
 : إىل عياجتمالالتمويل ائل اعدد وسوتت
  كرب ألالعبء  ابتحمل  أو    اكلي  اعية بتمويلهاجتمالات  امينالتاملستفيدون من  ان يقوم  اي  ا:تاكا شرت الالتمويل عن طريق  ا  -1

 .تاكا شرت الت تعرف ابالاحتم الايقة معينة حمسوبة بطر لغ التمويل وذلك بدفع مبامن 
مة لتمويل العائب الضر امن حصيلة الدولة جزءان ختصص وتتمثل اب :مة(العانية امليز امهة اسئب )مالضر اسطة التمويل بو ا -2

 . ملستفيديناه  انونية جتالقامته التز الن يفي ابات من امينالتاز اعية فيتمكن جهاجتمالات امينالتا
شرة تفرض على ائب غري مباضر أو    شخاصألاشرة تفرض على دخول  ائب مباوهي ضر :صةا خلائب  الضر لتمويل ابا  -3

 . مةالعازنة  املو ات ادار أي  ختتلط مع ال  ا هناف  اعية لذاجتمالات  امينالتالتمويل    ائدهاختصص عو   أخرىوجه  اعلى  أو    لسلعات من  املبيعا
 . عياجتمالان الضمال امو طي الاحتيال اعي فيكون اجتم الان  الضمائض ار فا ستثمائد اعو  -4

 إىل  جب دفعهالو املبلغ  ا)  اهنملشرع ابا  اليت عرفهارية  اجبالات  اكا شرت الاعي يقوم على  اجتمالا ن  الضمام  انظفإن    قالعر اويف  
   ملضمون( املؤسسة للشخص  ا  اتدفعه  ليتاتب  الرو اأو    تافاملكاأو    تالتعويضاأو    تاخلدمامن    أي  ءانون لقالقا  اليت حيددهات  اجلها

 . ( 1971، 39)قانون الضمان االجتماعي العراقي رقم 
 . عن بعد لا عي للعماجتمالان الضم ا أحكام : ينالثالفرع ا

ت  املعوقا إىل  فايضأخر  عياجتمالذي يشكل معوق اعي اجتمال ان الضماخيص  اكل عدة فيما ل عن بعد مشالعمابه اجي
صة من حيث  ا لتقليديني وخال  العماوون مع  ايتس  ل منزليني والاهنم عما خدمة هلم حبجة    أي  وذلك بسبب عدم توفري،  بقة السا
 ا جزئي  لشمول يكون مشوالاذلك  فإن    عياجتمالان  الضمامت مشوهلم مبضلة    ا م  اذاو ،  ملرض اأو    لعجزاعية وتغطية  اجتمالات  امينالتا

ن ابل    لعمل الا  أصحابلبية  ايتهرب منه غ  ات عنهم وهو ماكا شرت الاعي ودفع  اجتمالان  الضمائرة  اومشروط بتسجيلهم لدى د
عي وقبول  اجتمالان  الضمات و امينالتهم من حيث عدم مشوهلم ابأعباءليفهم و ال عن بعد قد يكون قلة تكالعمالسبب يف تشغيل  ا

 .ئلهماجمربين لغرض كسب رزقهم ومصدر عيش عو ل لذلك العمابل خضوع  ال
ت  الاحلا ل يف تلك  العماملسترت حيث يكون  املنزيل  العمل  ايف  أو    طنالبال للعمل من  العماضطر  ا  ام  إىل   اسوء  األمرد  اوقد يزد

،  2019)موسى،    ملسترتاون منه بسبب طبيعة عملهم  هنم حيرم اإال    عيا جتمالان  الضما  إىل  جة احلا  أمست فهم يف  الفئافقر  امن  
يتوقف   املسددة كمامية  الز الات  اكا شرت الا  إىل  تستند  الدول كمالعمل يف معظم  عي اباجتمالا ن  الضماوترتبط نظم    (159صفحة  

لعمل على مستوى ادث احو أو  ملرض اأو  لوضعاأو  لعجزاأو  لة البطات ال ا يف ح خرىألالدورية  ات املدفوعاعد و التقاش ار معامقد
  داري إلاز اجلها ل يف العمرنه اباوذلك مق خطارألا نشطة للعديد من الاملتعدد اص اخلاع ا لقطاملون يف العامل وقد يتعرض العادخل 

ل عن  العماجهه  ايو   اف مخبال  تاعالقطالنسبة هلذه  لعمل خيتلف ابات  إصااب مني  ن عبء متويل اتاصة و ام خالعاع  ا لقطاللدولة و 
 تاكا شرت ادفع عنهم من    ار ماعية على مقداجتم الات  اناعل لالالعماق  استحقا. وقد يتوقف  (E. Bhatt, 1987, p. 32)  بعد
 أهم  لعمل منارية استمر الدخل ويكون شرط امن  أدىنت مع حتقيق حد ال احلالعمل يف بعض ات اعامن س أدىنز حد اجناعلى أو 
ولعل  انا حياوت حجمه اتفأو  مانتظالاملنزل يتميزون بعدم ال يف العمان ت ذلك ال اناعالامل عن بعد لتلك العاق استحقات اعقب
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ن  الضماوحتقيق  ل  العماجهة  امسؤوليتهم يف مو لعمل من  ا  أصحابنوين للعمل عن بعد وتنصل  السبب يف ذلك عدم وجود تشريع قا
   .(3)حب عمل امن ص أكثرحل العمل لصاو  اناحيالعمل ام يف انتظالاعدم  إىل يدفعهم ام  اعية هلم هذاجتمالات امينالتاو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
()  اليت يقضيها العامل يف املنزل يف خدمة اصحاب  وقد اوصت جلنة اجلماعات االوربية بضرورة ان تنص التشريعات املختلفة ابمكانية جتميع مدد العمل

 .العمل املختلفني
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 . اجلتهاية وسبل مع نسانإلات املعوقا : ينالثاملبحث ا
جة  احلا  أمست هم يف الب من فئالغالعمل يسلك يف النمط من ا ان هذالعمل عن بعد اجه اليت تو اية نسانإلات العقباهم أ

 أخرى  أعمالمهم يف  انتظ احيول دون    ا تقهم ممات على عامللقائلية  العا  عباءألالكثرة  أو    صة اخل النظر لطبيعتهم  لعمل ابام من  النظا  اهلذ
نية  اجسم  أوضاعنيه من ايع النظر ملابأو  ت عن بعدمالالعاء النساهو يف   اكمم  طفاهلية أبالعناية و ارعلاب طهم مثالارتبملنزل الارج اخ
قني املعال العمات اهو يف فئ ام لكسب رزقهم مثلميل هلاملثالنمط العمل عن بعد ال فيجسد العماعن دوهنم من  اصة ينفردون هباخ
عد ايس  اوهوم  طفالألانوين للعمل من  القالسن  العمل من هم دون    ار العمل عن بعد ستاوقد يتخذ من  ،  ملؤهلني للعمل عن بعدا

لعمري يعد اين و ا جلسما دي و اقتصالا ا ل وضعهستغالاو ه عالات الفئان تشغيل ا، احقال انبحثه سبااب أل طفالألا لة ار عمانتشاعلى 
  إىل  منه  ولاألمطلبني نتطرق يف    إىل  ملبحثالذلك سنقسم    عمالألات  اعاوس  جورألا  أمامة  او املس يتعلق اب  اصة فيماخ  ايإنسان  امعوق
   .طفال ألال و العمامن  عاقة إلالعمل عن بعد على ذوي ا أثر إىل ينالثاء ويف النسالعمل عن بعد على تشغيل ا أثر

 .ءالنسابعد على تشغيل  لعمل عنا أثر : ولاألملطلب ا
فة  اربة كاحم  إىل  للون وعمدتاأو    جلنسالدولية دون تفرقة بسبب  العمل  ايري  الدولية على تعميم معالعمل  احرصت منظمة  

  ا مل لظروفهالعاملة عن  العاف طبيعة تكوين  ختالاعي  اير لذي  الشكل  ت ولكن ابمالالعاء  النسالذي قد تتعرض له  التمميز  اصورة  
  ا هناإال  ئلية العالرتبية  ادة و لوالاحلمل و اج و ا لزو اب اومتعم الاعلى حتمل   الرغم من قدرهتعية فهي اباجتم الا اصة ولظروفها خلالطبيعية ا

  أخرى و  ارة لطبيعتهات ايتهانونية خمتلفة هتدف حلماق ات قيودالتشريعالرهقة لذلك وضعت ارة و الضاخلطرة و ا عمالألارسة اتطيق مم ال
 ا لعمل مع مالنمط من ا اسب هذا لنظر لتنوتبدع ابملة العا اليت ترتعرع هبا خلصبة  ارض الالعمل عن بعد اويعد ، عية اجتمالا الظروفه
  اأطفاهلو   اهتأسر ية  املنزل ورعاء يف  البقا  العمل عن بعد يوفر هلاتقليدي فأخر    ي عملم ابانتظالادون    انيه من ظروف تعيقهاقد تع
حب  اخيلي مسؤولية ص  ذلك الن  اإال    ،لتقليديالعمل  اء ومشقة  ادون تكبد عن  الوقت هي تكسب رزقهات  اهتم ويف ذاجاحتياوتلبية  

 . اههاته جتامالتز العمل من ا
 . تمالالعاء العمل عن بعد للنسا ي امز  : ولاأللفرع ا

 : هدانا احي عدة ندرجهاومن نو  أكربت مرونة مالالعمل عن بعد للعايتيح 
ية سر ألا ت  اجبالو ا  أداءت  اوقالتحكم يف  انية  امكا  اكونه يتيح هل  : ية سر ألا ت  املتطلبالعمل و ا  أداءلتوفيق بني  انية  امك ا:  أوال

لعمل ام  اة وتنفيذ مهسر ألاية  اورع  طفالألاية فهو يوفر هلن فرصة تربية  سر ألاكل  ا ملشالكثري من  اجينبهن    ام  اوهذ  أكربلعمل مبرونة  او 
   .ئليةالعاكل ا ملشاجينبهن  ان ممإليه ملوكلة ا

لة ادية يف حاعتياأو    مرضية   إجازة  أخذ  إىل  تضطر  ملنزل فهي الايف    اتؤدي عمله  : ملةالع انت  اك  املب  الغياتقليل    : انيث 
د  اأجي   ة أولملنزل وحماء يف  البقاء  اسو   ايتطلب منه  ال  اهن  األمرف  اهتأسر   أفراد  أحد  أو  اأطفاهلمرض  أو    لنفسية ا  التهاسوء حأو    امرضه

 امن حقه اهنايعين حرم  ن ذلك الاإال  ،ت از اجالا ايمأب  اهن اجة هلاح وال أعمالمن  اإليه موكل اوبني تنفيذ م نيهاتع ازن بني مالتو ا
ن  ا منهن  اخوف جازةإلا أخذ ملنزل علىالعمل يف اهن يفضلن أغلبن اإال  ذلك ابل ميكن هل نواناحملددة قات از اجاللتمتع ابنوين ابالقا

نون من  القاحددوه    ازل منهن عمايعد تن  لتفضيل الا  ان هذا  إىل  اهن  شارةإلابد من    وال،  ايقطعهأو    هنأجور لعمل  احب  ايقلل ص
 .اأسباهبفرت امىت تو  التمتع هبا افلهدة لوالاحلمل و ات از اجادية ومرضية وكذلك اعتيات از اجا
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ومقر   ا متهاقان اليومي بني مكالتنقل اتضيعه يف  فال :ملةالعالعمل على وقت النمط من ا افظ هذالوقت حيا: توفري الثث 
 اليت تتكبدهالتنقل  ات  اع وكذلك تقليل نفقا بدالاعلى    املة وقدرهتالعاط  ايل من نش التيزيد اب  ا ت وهو مأصالملو ار يف  ا نتظالاأو    لعملا

 . لعملابعيدة عن حمل  أماكننت تقطن ان كاصة اخ  اهاضالذي تتقاجر الاعلى  ايؤثر سلب اوهو م ايومي
ت عن بعد يتمتعن مالالعاف: لعملارسة الية يف م ستقالالا رجة دة دزي  إىل لعمل عن بعدالشخصية يؤدي املرونة ا: ابعار 

م  ايتعلق مبه افيمأو  لشخصية ات اماهتمالالتحكم يف اية ماكنء أباهتن سو ا مالتز ائم و ليت تالالكيفية لوقت ابارة اد املرونة و الكثري من اب
  .سبة امن اهاليت تر الكيفية اب  ار اوهنا لعمل ليالا أداءلعمل فيمكنه ات اعاسأو  لعملا

 . تمالالعاء العمل عن بعد للنساوب عي : ينالثالفرع ا
د الب تكاخيلو من مث  نه الاإال    لتقليديالعمل  ا  اناحياقد تفوق    ايات من مز مالالعمل عن بعد للعايوفر    الرغم مماوعلى  

   :يتاللعيوب اباهم تلك از اأجي التقليدي عليه وميكننالعمل السبب يف تفضيلهن اتكون 
عن   الوقت بعيدابعض    الوحده  املنزل ومتتعهاملة من  العالوحيد خلروج  السبب  العمل هو  ا: قد يكون  لعزلةلشعور ب ا:  أوال

قلل  أو  العمل عن بعد وسيلة للرزق حد ذلكمن خروجهاختذت من ا ام اذاف  أخرىرة ات اهل جيالرة واتات امنه ئلية هروابالعا امتهالتز ا
تقضي جل   العيب بوضوح عندما  اويتجسد هذ،  هنماحز احهم و افر اهلم    ا ركتهاومش  ائهبزمال  اهلاتصال وعدم  انعز الاب  ايشعره  امنه مم
ولقد ،  باكتئال اب  اوشعوره  الضغوط عليهايزيد    امم  اية غري مكرتثة لنفسهسر ألا  اهتامالتز املهنية و ا  امتهالتز املنزل متنقلة بني  ايف    اوقته

ة أصلملشروع ومو ايدور يف    امعرفة م  اعية ميكن هلاجتما  أصلئل تو العيب متمسكني حبجة وجود وسا  التقليل من هذالبعض  ا  أولح
ن  اإال    لسوشل ميداياعية و اجتمالا  أصللتو ائل  التعكز على وسا  اهنامكن ابا  القول حقلرد على ذلك ابا  اوميكنن،  لعملايف    ائهزمال

،  ئلية العاملهنية و ا  اهتامالتز ازن بني  التو اعلى    ايل عدم قدرهتالتواب  اهدر وقته إىل خرابأو    ملتعة وقد يؤدي بشكلات  احيمل ذ  ذلك ال
مرتوك   األمرن ا نرى  اننال فاة حأي  وعلى، أكربتركيز  إىل  جا حيت ابياحسأو  اذهني قد يكون عمال اعن بعد م عمالألان من اصة اخ

لعمل اعن ضغوط    النفسية بعيدا  افظة على صحتهاحملاله و خال  الرتفيه عن نفسهانية  امكاو   اليت ستحدد وقتهاملة فهي  العاة  املر التقدير  
 .ةسر ألاو 

زن بني التو القدرة على انية  امكاملة عن بعد من عدم العاين  اقد تع:  صةال ا  اهتا ملهنية وحيا  اهتا حيلفصل بني ا: صعوبة  انيث 
رة  وات  ملهنية اب  ا ئلية على حسالعا  عباءألارة ترتك  فهي ات  ا ة بينهمأصللفا حلدود  اتستطيع رسم    ية فالسر ألا  عباء ألاملهنية و ا  عباءألا

لنظر  اب  اعدهتانة مبدبرة منزل ملساستعالا  اسيصعب عليه  العمل لكسب رزقها  إىل  س مضطرةاسالنت هي اب اك  اومل ،  خرىألاتؤجل  
ن تعمل اليومي كا  ات عملهاعاس  ل حتديد على ذلك من خال  انية تغلبهامكانرى    ا نناإال    ،ا دية وحمدودية دخلهاملا  التهاف حلضع
لتحديد تقوم اب  اهنا  أي  ملنزلايف    اصة هباغرفة عمل خأو    خصصت ركن  اهناعلى ذلك لو    اعدهاوسيس  ات يومياعاسبع س  إىل  مخس

 .مامن مه اإليه موكل ازن بني مالتو ادة استعاين لغرض املكاين و الزما
فة  اتشمل ك  اهناملة فحسب بل  العاة  املر اتشمل    لصعوبة ال اولعل هذه  :  عيةاجتمالا  تالتمنيام  اصعوبة تطبيق نظ:  الثث 

لعمل من مشول احب  العمل عن بعد فقد يتهرب صاليت تعرتي  ات  لصعوابا  أهم  فهو من،  لارجأم    ءانس   انو اء كال عن بعد سو العما
لرد على ذلك ولكون  ا  اميكنن  انناإال    ،لتقليديالعمل  العمل ختتلف عن  اة  ن طبيع اعية بذريعة  اجتمالات  امينالتام  امل عن بعد بنظالعا

  أحكام نرى وجوب تطبيق    انناغري منظم فأم    نون القالعمل منظم مبوجب  ان  اء كاية وسو احلمملستهدفة اباملصلحة  امل هي  العامصلحة  
م الز العمل و ات إصااب خيص  ا صة فيمالعمل عن بعد وخائم و ليت تتالاعد ا لقاصة تلك  اعي عليهم خاجتمالان الضماعد و التقانون اق



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

436 

حلرص او ذلك    إىل  مل عن بعدالعان يفطن  اوجيب    نونية عنهم شهرايالقات  اكا شرت الا صة هبم ودفع  ات خلعمل بتنظيم سجالاحب  اص
 .لعقداده يف صلب ار أي على

 أجورحتصل على  اهناإال  اناحيات طويلة اعاولس املة عن بعد تؤدي عملهالعان الرغم اب: جرالاة يف او املسام انعدا: ابعار 
ة  او املسالنص بضرورة  اعلى    1996لسنة    177لعمل عن بعد رقم  اقية  اتفالرجل ولقد حرصت  اه  اضايتق  ابكثري مم  أقل  أو  زهيد

ف ذلك خال  أوضح لعملي قد  اقع  الو ان  اإال    ،لرجلامل و العاة  املر ا  أجر  مل عن بعد وكذلك بني العالتقليدي و امل  العابني    جورألاب
  ا عية عموماجتمالادية و اقتصالاملني عن بعد العا أوضاعضعف  إىل ولعل ذلك يرجع اضحاة و او املس اوعدم  جورأللتدين ابال از  افم
  لتشريعيةاية  احلماضعف    أخرىحية  حية من انمن ان  التقليدي هذالعمل  ام يف  أقراهنبكثري من    أقل  جورلعمل أبا يدفعهم بقبول    امم

   .مية النالدولة اصة يف اوخ امهانعداأو 
 . طفالألاو  عاقةإلالعمل عن بعد على تشغيل ذوي ا أثر : ينالثاملطلب ا

ومن  طفال ألانية الثالفئة اقة و املعالة  العم تتمثل ابوىلاأللعمل عن بعد على كل من فئتني مهمتني ا أثر ملطلبا انذكر يف هذ
 .سنرى العملهم وكم ار العمل عن بعد ستانوين للعمل حيث يتخذ من القالسن اهم دون 
 . عاقةإلال ذوي العم العمل عن بعد على تشغيل ا أثر : ولاأللفرع ا
لتشغيل هلم مث اهم من حيث توفري فرص  وضاعنني ألالقو اجلة  اوكيفية مع  عاقة إلال ذوي  العملتعريف ابامن    ابد لنال  اءابتدا

 . لعمل عن بعد عليهما أثر نعرج على
د فرص  اجيملؤهلني اباقني  اصة للمعا ية خاقي على توفري رعالعر املشرع  القد حرص  :  عاقةإلال ذوي  العملتعريف ب ا:  أوال

عية  اجتم الاية  الرعانني  اوضعب قو   العمل لذا  أصحابت نظر  ال يستوجب تغيري وجهالعمالفئة من  ان تسهيل تشغيل هذه  اإال    عمل
لعمل اة و احليامهتهم يف  ان مسالبدنية لضماهتم  انون من نقص يف قدر الذين يعا  اسيمصة هلم الاية خان محالبلدافة  العمل يف كا نني  اوقو 

فل  التكاهر  امن مظ  ان ذلك مظهر اك  الذ،  هأفراديف على  اضاعبء    ل منتجني الاء وعماعضا  جملتمع بوصفهماجهم يف  ادماعلى  
ل  العمالفرص بني  اوي  اتس  اليت تقوم على مبدالعمل  اقني يف سوق  املعام  ا ستخدات  انامكايعزز    اوهو ملدولة  الفرد و اعي ب  اجتمالا
 .مأقراهنقني و املعا

أو   عمالألانفسية حتول بينه وبني تعلم بعض أو    عيةاجتمار  اث اعقلي تتبعه  أو    ين من قصور جسمياق )فرد يعاملعويقصد اب
، صفحة 2018)سلمان،    (حا لنج ارة و املهابدرجة معقولة من    ائهاداأو    ديالعالشخص  ا  اليت يؤديهالعقلية  اأو    جلسمية انشطة  الا

عقلي  أو    حسيأو    مبرض عضوي  ة صابإلاين من قصور نتيجة  انه كل شخص يعق اباملعاملية  العالصحة  اوعرفت منظمة  ،  ( 241
وعرفه ،  ( 242، صفحة 2018)سلمان،  لطبيعي  املعدل ر فيه اباستمر الاأو   ة عملهأولمز أو    ة مبفردهساسيألاته  اجباو   أداءيعجزه عن  

أو    لنقصار فيه بسبب  استقر الاأو    حلصول عليه اأو    لعملانعدمت قدرته على  اأو    كل من نقصتنه )عية اباجتم الاية  الرعانون  اق
ملشرع املصري فلقد حرص  املشرع  ا  ا ما.  (( 43، صفحة املادة ) 1980،  126)   (لبدنيةاأو    لنفسية اأو    لعقلية ابليته  اب يف قاضطر ا

ن ذوي  نية منه ابالثادة  املاوعرفت  ،  2018لسنة    10نون رقم  القالعمل مبوجب  ايف    عاقة إلامن ذوي    شخاصألاعلى تنظيم حق  
لقصور  اأو  خلللا ن اك  اذا، احسيأو   اعقليأو  اذهنيأو  ان بدنياء كاجزئي سو أو  خلل كليأو  كل شخص لديه قصورهو ) عاقة إلا

 ا وطبق( خرينال ا ة مع او املسامع وعلى قدم جملتالة مع املة وفعاركة بصورة كاملش ائق من العو امل مع خمتلف التعامينعه لدى  امم امستقر 
ء سجل  انون بتنشالقالزم  او ،  متهماف قز اكتشا منذ    عاقة إلاذوي    شخاصملقررة لألاحلقوق  افة  اتكون له كلقزم  افإن    لثة الثادة  اللم
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بع  الر اب  اللب  اوطبق،  لعململلحقني ابا  عاقةإلالذوي  ر  أخ  ء سجلانشاو   عاقةإلا لعمل من ذوي  اليب  اط  أمساءلعمل لقيد  ارة  الدى وز 
ن حق الدولة بضمام  التز اعلى    20دة  املاونصت  ،  لعملاحلق يف  التدريب و املهين و اد  اعدإلاحلق يف  ا  عاقة إلاملشرع لذوي  افقد كفل  

تتناحلصول على فرص متكايف    عاقة إلاذوي    شخاصألا للعمل  بعدم   اكم  .ملهينادهم  اعداسي و الدر اسب مع مؤهلهم  افئة  تلتزم 
خرين الال العماة مع او املسدلة اباهلم يف ظروف عمل عية احلماتوفري  القسري وعليهاأو  جلربيالعمل ا أنواعي نوع من  عهم الاخلض

حقوق  أو    اياة مز أي  ن مناحرمأو    متييز  أي  دلة وحظرتاعمل ع رج وتعزيز فرصاخلاخل و الدالعمل هلم يف  ا  أسواقلسعي لفتح  او 
 . (310، صفحة 2020)االهواين،   تهاجر وملحقالاأو  تالرتقياأو  لعملانوع أو  لتعينيايف  عاقة إلاس اساعلى 

وكيف   عاقة إلال ذوي  العمالعمل عن بعد على  اثر  لولوج أباقبل  :  عاقةإلال ذوي  العم اعن بعد على  لعمل  ا  أثر  : انيث 
ملصري يف املشرع افلقد شجع ، ملشرع من تشغيلهمان نستعرض موقف ا ا ءابتدا  ابد لنحلصول على فرص عمل الايسهل وييسر هلم 

 :ثئل ثالاوس إىل يف سبيل ذلك اوجل  عاقة إلالعمل على تشغيل ذوي ا أصحاب 2018لسنة  10نون رقم القا
لعمل ارة  املذكور تلتزم وز انون  القامن    21دة  اللم  اطبق:  عاقةإلا لعمل من ذوي  ايرغب يف    : حصر منوىلاأللوسيلة  ا

لعمل افرص    إىل  لوصولاونتهم يف  العمل ومعاغيب  امن ر   عاقة إلاذوي    شخاصألاء سجل لقيد  انشاب  ابعة هلالتاة  داريإلات  اجلهاو 
من  التضارة  التنسيق مع وز صة لذلك اباخلا ت  انالبياعدة  اهتم بقاناوتسجيل بي  نواناملقررة قاوية  وللأل  اهتم طبقاهتم وخرب سبة ملؤهالاملنا
 .لسجلالقيد يف ات وشروط اءاجر احلصر و ات ا ءاجر اعد و التفيذية قو ائحة لالاجمللس وحتدد اعي و اجتمالا

ت اجلها   إليه  املومانون  القامن    22دة  املالزمت  ا:  عاقةإلاملني من ذوي  العادد من  م بتشغيل عالز الا  : نيةالثالة  لوسيا
متفرقة   أماكنأو  حدان و ايعملون يف مك انو اء ك اسو  أكثرف مال اع 20حب عمل ممن يستخدمون احلكومية وكل صاحلكومية وغري ا
ملعنية ارة  الوز الذين ترشحهم  ا  عاقة إلاذوي    شخاصألامن    األقلملني على  العامن عدد    %5نت طبيعة عملهم بتعيني بنسبة  اك  اياو 
 . 21دة املايف  إليه راملشالتشغيل اقع العمل وذلك من و اب

لشهر ال  لوصول خالاب موصى عليه بعلم  املختصة بذلك بكتاجلهة  ا  أخطار  عاقة إلامن ذوي    اوجيب على من يعني شخص
 . لعملامن تسليمه   ولاأل

على   إليه   املومانون  القامن    23دة امل انصت  :  عاقةإلاعلى تعيني نسبة من ذوي    لعملا  أصحابتشجيع    : لثةالثالوسيلة  ا
 . 2005لسنة  91نون اللق الضريبية طبقات اءاعفالالعديد من اب إعاقة  اذ امنح من يوظف شخص

قالعاعد  القو املشرع عن  اولقد خرج    صة  اخلا  حكامألا نون على بعض  القامن    24دةاملالعمل حني نص يف  انون  امة يف 
 : عاقة إلابتشغيل ذوي 

 .جر الامدفوعة  اعة يومياقع سال بو لعمات اعاختفيض س -
  عاقة إلا ح لذوي ا سب يباملناجر  الالعمل و ا أايملعمل و ات اعان سانظمة عمل مرنة للتشغيل بش العمل بتوفري  ام جهة الز ا -

 . لظروفهم اوفق ار من بينهاختيال
ن تكون  املمكن  اليت من  العمل  ات  اعاتكون ن حيث س  املطلوبة هناملرونة  ان  اعمل مرنة    نظمة ابملقصود  اد من  اويستف 

 املرونة هنالعمل فان  اجد يف مكالتو ا  إىل   ج ا حيت  لعمل الان  املنزل مىت كلعمل اباح هلم  ا لعمل حبيث يتان  امتحركة ومرنة وكذلك مك
 .لعملايؤثر على سري  ال اومب  عاقة إلاحل ذوي  اخيدم ص انية مبانية وزمامك
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قد  التعاب   أجر  ءامل لقالعايبذله    انياجسمأو    ان ذهنياء كاكل جهد سو نه )ملرن ابالعمل  انون  التنفيذية للقائحة  لالاوعرفت  
نظمة عمل  العمل  احب  ان يوفر صائحة  لالامن    62دة  املاء يف  ا( وجحملددةاملرنة  العمل  اعقد    أشكال  حدالعمل كاحب  امع ص

بل نسبة اعلى طلبه مق  اءالوقت بنالعمل بعض  لرتخيص اباسب فيجوز  املن اجر  الالعمل و ا  أايملعمل و ات  اعان سامرنة للتشغيل بش
يقل جمموع  إال    مل علىالعات  اجاحتياءم مع  اوبشكل يتو   ايوميحملددة  العمل  ات  اعات عمل مرنة بتوزيع ساعاجر وحتدد سالامن  

ومىت   امىت بد  أكرب مل فرصة  العان يعطي  اجيوز    ا مل كمادة للعاملعتالعمل  ات  اعابشكل يومي عن س  اليت يعملهالعمل  ات  اعاعدد س
ز عمله عن بعد ودون  اجنابن يقوم كذلك  اوجيوز ،  ملختصة السلطة  امع    املتفق عليهالعمل  ات  اعام بعدد سالتز الاينتهي من عمله مع  

)الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس جملس   ملنيالعاء  ملختصة هبؤالا ة  داريإلا جلهة  ا  أخطار لعمل مع  ان  اجده يف مكاجة لتو احلا
 .( 2018،  2733الوزراء رقم 

فقد  العر املشرع  ا  اما )املالزمت  اقي  فيهاملعا لدولة بتشغيل  ائر  اعية دو اجتمالا ية  الرعانون  ا( من ق49دة  ملشرع  الزم  او   اقني 
لقوى ادة من هذه  استفالالعمل و اجملتمع عن طريق  اية هبدف دجمهم يف  نتاجإلاونية  التعات  اجلمعياحلتمية و الورش  اقني يف  املعابتشغيل  

لفئة  اهذه    ية أمهسب و ايتن  سف اللدولة بتشغيلهم توجه خجول لالائر  ام دو الز ابقي  العر املشرع  ان توجه  اونرى    .نتاجإلافية يف  اضالا
ص اخلاأو    مالعاع  ا لقطاء يف  اد لتشغيلهم سو ابعالاملة  اسة متكالذي رسم سياملصري  املشرع  اف مسلك  وهو خبال  اوضرورة تشغيله

جد  ا وال ، لضريبية ات اءاعفالت جتسدت اب افئال مكلعمل على تشغيلهم من خالا أصحابتشجيع  إىل ومل يكتفي بذلك بل عمد
ن مثل  انرى  انن اف، ص اخلاع ا لقطادون  عاقةإلاذوي  ملختلط بتشغيلاكي و ا شرت الاعني القطالدولة ائر  املشرع لدو ام الز حة الاصر  اتربير 
ف تعيينهم خبال  اليت يتم هبالكيفية  اعية مل حيدد  اجتم الاية  الرعانون  ان قا  اهأمه  عدة لعل من  سبابه ألأهدافحيقق    لتشغيل الا  اهذ

نونية ات قاءالتشغيل بدون جز الزمية  النص على  ائدة  اف  ام  أخرىحية  حية ومن انمن ان  اهذ،  تشغيلهم  إليه  لذي حدداملصري  املشرع  ا
ئر اقب دو ان تعاملتوقع  الدولة فمن غري  ائر  التعيني وهي دو زمة اباملاجلهة  ايف   العلة يف ذلك جندهاه ولعل  أحكاملفي  اتفرض على خم

صة هبم وهو اخلا بية العقاللنصوص  الف وفقاملخاملوظف اقبة امع إىل يرجع يف ذلك امنانون و اللق  ال عدم تنفيذهايف ح  الدولة نفسها
ريع املشام  الز افرض يف  أ و أوىلن  اته لكاملصري ذاملشرع  اقي سلك مسلك  العر املشرع  ان  اونرى لو  ،  لدولة اط موظفي  انضبانون  اق
رة املسجلني لدى وز اقني  املعامن    اهلامن عدد عم  %5بنسبة    عاقة إلال من ذوي  ابتشغيل عم  لالعماليت تشغل عدد من  اصة و اخلا
 .من تضخم وظيفي  ا ليالدلة حانيه اتع اصة مع ماد فرص عمل هلم خاجيال األمثلحلل ان ذلك سيكون اونرى ، لعملا

لعمل ار  اختيافهو مينحهم حرية    عاقةإلالعمل ذوي    األمثللنمط  اأو    سلوبألالعمل عن بعد هو  ان  اتقدم جند    اولكل م
نه حيقق  اف الذ ا ي يوميصلأل العمل امقر  إىل لتنقلاحلركة و اعتهم استطاصة مع عدم اخهتم اوضلعهم وظروفهم وقدر سب الامن كثرألا

لعمل عن بعد  امج  لعمل غري ملزم بتقدمي براناحب  اصفإن    يكياألمر قني  املعانون  الق  اووفق،  قه مع ظروفهماتفهلم فرصة عظيمة ال
تكون طبيعة   افقة عليه حينم املو ي يكون ملزم ابصلألالعمل  امقر    إىل  لتنقلايستطيع    لذي الاق  املعالة طلبه من  اقني ولكن يف حاللمع

ملني عن بعد وغريهم من العاحلقوق بني  اة يف  او املسلعمل اباحب  اة يلتزم صخري ألالة  احلان يف هذه  البيالوظيفة تقبل ذلك وغين عن  ا
 . ( 50، صفحة 2012)صالح،  ئفالوظارسة نفس الة ممات يف حاشاملناملني يف العا

قني  املعاصة  ات وخالا تصالات و املعلوما  ائمة عن طرق تكنلوجيفرص عمل مال   عاقة إلالعمل عن بعد يسهل لذوي  اف  الذ
ت اصو الاحتويل  أو    ت مسعية للمكفوفنياصو ا  إىل  ملكتوبة النصوص  امن تطور كبري يف حتويل    التكنلوجياتتضمنه هذه    امب  جسداي

هتم  اظروفهم وقدر سب مع  انية حصوهلم على فرص عمل تتنامكاومن مث  (  اقني مسعياعملالبكم )انصوص مكتوبة للصم و   إىل  لسمعية ا
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سبهم اليت تنات  اوقالام يف عماهلم أبالقياوكذلك ميكنهم  ،  لتنقلات وصعوبة  أصالملو اة من  اناملعالعمل عن بعد ومن دون ال  من خال
ديني  العا  شخاصألاملني من  العالكبري بني عدد  ارق  الفالعمل عن بعد يقضي على  افإن    ومن مث،  قتهماعائم مع  ليت تتالالطريقة  واب
ت التسعيناية  ايت يف هنأجر   ليتات  ائي احصالاحدى  ال  املتقدمة فقط ووفقاأو    مية النالدول  امل وليس يف  العاء  احنافة  اقني يف كاملعاو 

قني  املعالني من  العايبلغ عدد    املني بينمالعامن    (%82)يبلغ    امريكاديني يف  العا  شخاص ألاملني من  العان عدد  اضي  املالقرن  امن  
نت هذه  اء كاسو  إعاقة نني من ايت يعلالاء العمل عن بعد للنس ا ية أمه داتزد ا. كم ( 44، صفحة  2010)سعد،  فقط (% 26) نسبة 

ل الرجرنة ابات مقاقاملعاء  الة كبرية للنس الك نسبة بطان هنا  وربألا د  احتال ات يف  ائياحصالاكبرية فتشري بعض  أم    بسيطة   عاقة إلا
بسيطة هن   إعاقة ت اقاملعا من  (%40)كبرية و    إعاقة ت اقاملعاء النسافقط من  (%25)ن  ات ائياحصالاحيث تقول هذه ، قنياملعا
صفحة  ، 2010)سعد،   بسيطة  إعاقة قني املعال الرجامن  (%63)كبرية و  إعاقة قني املعال الرجامن   (%36)بل ايت يعملن يف مقلالا

45 ) . 
 . طفالأل العمل  ار العمل عن بعد ستا: ينالثالفرع ا
نوين القالسن  الطفل ملن هم دون  املشرع مصطلح  ايتهم وتنظيم عملهم ويستخدم  املشرع حلم اتدخل    املستقبل لذاهم    طفالألا
  :إىل لعمل تقسمامن حيث  نسانإلاة  ان حياصة و اللعمل خ
 .ظ عليهماحلفايتهم و املشرع على محاة عشر وحيرص أمسخلاسن  إىل دةلوالا : منلطفولة ا
 ا مل  الدولية عملهم وفقات  اقياتفالالعمل و انون  امنة عشر وقد نظم قالثاىل سن  او   ة عشرأمسخلا: من هم يف سن  حلدثا

 . يةاية ورعايستلزم عمرهم من مح
 أحكام فة املة وخيضع لكالكالعمل اهلية ملتمتع اباشد  الر الغ البامل العاملة  امل معايع امنة عشر وهنالثامن بلغ سن   :لغالبا

 . لعمل وبنودهانون اق
 : ملوضوع من حيثاتقدم سنبحث  املو 

ملبكر فقد  السن  ال يف  اشتغالار  اضر ا  ا وجتنبه  ايتهالطفولة ومحاملشرعون على صون  احرص    : طفالألا: حظر تشغيل  أوال
قدر على  اوفر و ا  ادهم ليكونو اعدال  اكما ية ذويهم و اهنم من رعاهبم وحرم  مراض األق  احلاعرقلة منوهم و   إىل  طفالألايؤدي تشغيل  

،  37)قانون العمل العراقي النافذ رقم    (لعمر اة عشرمن  أمس خلا(  15مل يتم )ي شخص  انه )لطفل اباوعرف  ،  عجملتماء  البن  نتاجإلا
مل وقد  لعالذكور قبل بلوغهم سن اث و انالامن  طفالألاملشرع تشغيل اولقد حظر ، /حادي وعشرون((1، صفحة املادة ) 2015
م  النظاعدة من  القاوتعد هذه  ،  (( 7، صفحة املادة )  2015،  37)قانون العمل العراقي النافذ رقم    ة عشرأمسخلملشرع اباحدده  

لفرصة للتعلم  احة اتا أخرىية صحته ومن جهة الطفل ومحالوقت لنمو جسم احة اتافهي تستهدف من جهة  الفتهاجيوز خم  م الالعا
  أوىل ملصري قد  املشرع  ا  ناجند    الذ  وجسداي  امل روحياملتكامل  الشالفرصة للنمة  التعليم يتيح للطفل  الطفل فات  ارك وملكاومنو مد

)قانون العمل  أكرب  اهمأي  لعمراة عشر من  أمسخلاأو    ساسيألالتعليم  العمل قبل بلوغهم سن  اطهم يف سوق  اخنر اومنع    طفالألاتعلم  
 . ((99، صفحة املادة )2003، 12املصري رقم 
لعقد يف مثل  ان اة عشر ك أمس خلامل وبلوغه العاهلية ال الفاخم أي نواناحملدد قالعمل السن  الفابرم عقد عمل خم ا ام اذاف الذ

م  النظحلظر يتعلق ابانوين فالقالسن  احملل وهو تشغيل من هم دون  انون ولعدم مشروعية  القالفته  امطلق ملخ  انبطال  طاللة اباحلاهذه  
ملشرع  ان  اونج  ،  لعملام عقد  ابر لوجوب الاهلية  افر لديه  اتتو   عشر ال ة  أمسخلا ن من مل يبلغ  او   امة هذالعاملصلحة  ملتعلق ابام  العا
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مل الكالعمل  اسة تعزيز  الدولة سيالعمل وتنتهج  احلق يف  ار  انكاأو    اجيوز تقييده  ن حرية لعمل مصونة والاقي قد نص على  العر ا
لفعلي على اء  ا لقضا  ا هأمه  نامور كاشتملت مجلة  اليت  التطبيق و اأو    نونالقان يف  اء كاة فيه سو ساسيألا حلقوق  ادئ و املباملنتج وحترتم  او 

شهر اتزيد على ستة  حلبس مدة القب اب اع،  ((6، صفحة املادة )   2015،  37)قانون العمل العراقي النافذ رقم    طفالألالة  اعم
)قانون العمل العراقي النافذ رقم    نونالقابذلك    الفاخممن شغل طفل    لعقوبتني كلاتني  احدى هابأو    راتزيد على مليون دينمة الاوبغر 
 . (( 11، صفحة املادة ) 2015،  37

لعمل ان ا بش 1996لسنة  177قية رقم اتفالابعة من  الر ادة املالقد حددت  : طفالألا هرة عملاعن بعد وظلعمل ا: انيث 
  دىن ألاحلد  ايتعلق بتحديد    ا صة فيما ملة خاملعاة يف  او املس املني عن بعد وضرورة  النسبة للعم اباستخدالا لسن    دىنألاحلد  املنزل  ايف  

 . (1996، 177)اتفاقية العمل يف املنزل رقم  لعملاأو  ماستخدالالقبول يف اسن ل
ملتعلقة الوطنية  ائح  اللو انني و القو ان تسري  الدويل على وجوب  العمل  ادرة عن مؤمتر  الصالتوصية  ان تنص  اولكن هل ينبغي  

لعمل  ا  ان هذايرجح    اعندم  اسيملفعل والتنطبق عليه ابن مل تكن  املنزل  العمل يف  العمل على  اأو    ماستخدالالسن    دىنألاحلد  اب
 ( 119، صفحة 2019)موسى،  ؟تهمته ومعنوايبسالأو  حلدثاأو  لطفلابصحة  راضر ألاينطوي على 

ر  اضر الالعمل ينطوي على  ان  ايرجح    اعندم  اسيم)والرة  اذف عبحب  دتوأن  األمرمن    ابياأجي  الدول موقفالبية  القد سلكت غ 
دي عدم  ابدى يف عدة ردود لتفالذي  اغل  الشاة  اعارة ملر العبا( وقد مت حذف تلك  تهمته ومعنوايبسالأو    حلدثاأو    لطفلابصحة  

 .لعملاأو  ماستخدالالسن  دىنألا حلد ان الوطين بشالتشريع اق التضييق يف نطاأو  لتحفظا
 لالعما عدين لذويهم  املسات فهم قد يقومون بدون  الاجملاويف خمتلف    طفالألالعمل    ار ابعد ستلعمل عن  ان يكون  اوميكن  

سلوكهم  أو  ر على صحتهمالضا  اثريهاتأو  عمالألاهية تلك  النض عن ماوبغض  ايتهاهن إىل ايتهامن بد عمالألايقومون ببعض أو 
ل  العمان  اصة  املنزيل خالعمل  امن قوة    ارئيسي  ايشكلون جزء  طفالألان  او صة اخ،  لدولية ات  اقياتفالاملقررة يف  اد  عاة للقو اعاودون مر 

هنم  اعدة وكاملسالعمل و ابل  امق  اأجر   ضون مثة ا يتق  ال  الباحمليطني هبم وغاهم  أسر   أفرادعدة من  املساطلب    إىل  يلجئون  ام  الباملنزليون غا
هرة حىت الظار تلك  ا نتشاعد على  انه يسحظره ال  إىل  ملنزلاهض للعمل يف  املنالفريق  ادى  ان  اجنود جمهولة لذأو    طن البال من  اعم

  طفالألان عمل  اصة  امية خالنان  البلدالفقرية من  اطق  املنارس ويعرتف يف  املدات قليلة بعد عودهتم من  السويعإال    لو مل يكن ذلك 
نت  اك  الذ،  مأعماهلعن    اأجر   ضون مثةايتق  وال مل  اعدين للعاملس ايقومون بدور    ام  املنزل فكثري العمل يف  امن قوة    اماه  ايشكل جزء

 ال  انو ان كالتعليم حىت و الطفولة و لتمتع ابومنعهم حقهم اب  طفالألال  ستغالا لعمل عن بعد هو  ابه  اليت جتا  خرىألاية  نسانإلالعقبة  ا
يف    طفالألاليت حتظر عمل  اسبة  املنات  التشريعار  ا صدابلدولة  ان تدخل  الذلك ك،  عدة فقطاملسمهون ابالعمل جله ويسيقومون اب

لتفقدية  ات  ار لزايال  ية بذلك من خالاعلى علم ودر   انو ان ك العمل  ا  أصحابمن    الفيهارمة على خم الصات  اءاجلز ان يتم تقرير  ازل و املنا
لتفتيش ومنحهم  ان  املتمثلة بلجاة  داريإلابة  الرقالعمل على تفعيل دور  املنزل مع  العمل يف  اتب  امك  إىل  اليت يقومون هبالتفتيشية  او 

حلد العمل قد حددت  ات  اتشريع  أغلبن  اصة و اته خالعمل وتعليمانون  الفة لقاملخا  عمالألاملنزل للوقوف على  ا  إىل  لدخولاحق  
لعمل على  ا  طفالألائق تشغيل  ابتقصي حقلعمل عملهم  ان  ايسهل على جل  الفته ممات خم اءالعمل ونصت على جز السن    دىنألا
  .احلد منهالعمل على اأو  هرةالظا ء على تلكالقضا

 
 



 Sawsan Saad ABDUL-JABBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
441 

 متة الا
يكون  اسة عسى  الدر از هذه  اجنامن    ؤانانتهاوبعد   فيهان  لن،  افياوك  افياو   البحث  للمعوقالسالعرض  امن    ابدى  ت  ابق 

 ارنتهاومق  1996لسنة    177ملنزل رقم  العمل يف  اقية  اتفايف كل من    اجلتهالعمل عن بعدوسبل معاية لعقد  نسانإلاعية و اجتمالا
لدول انونية يف معضم  القاء  اجو الايسود    ملاشبه ك   اغ تشريعيا ين من فر انع  ان كن او ،  رنةاملقا  عياجتمالان  الضمانني  اوقو   لعملانني  ابقو 
ت العقباجلة تلك  ام ملعاهبالالغموض و ار  اثا  املنزل ممالعمل يف  اقية  اتفاعلى    اهذ  ايومن  إىل  دقتهم العمل عن بعد وعدم مصاخيص    افيم

ت  اجاستنتامجلة    إىل  البحث فقد توصلناصة  ويف خال ،  لتقليديالعمل  العمل عن بعد وعقد  ارنة بني كل من عقد  املقا  إىل  اودفعن
 . اعاتب ات ندرجهاوتوصي

 
 :تاجاستنتالا

 آاثرهمن  ا أثر   لعمل عن بعدافة ويعد اح للكا ملستخدمة كونه متاحلديثة ات التقنيا أهم ثورة حقيقية وعد من نرتنيتالالقد جسد  .1
 . اوثيق اطارتبامرتبط به  آاثره أهم بل هو ال
لتقليدي ومتتد تلك  العمل  ائص متيزه عن عقد  ات وخصايتمتع به من ميز   ام  إىل  لعمل عن بعدامي  الرئيسي لتنالسبب  ايرجع   .2
 .ليت قد تعرتضهات العقبالرغم من بعض مل فقط ابالعاعلى  اهأثر  يقتصر ه والسر ع أبمجملتات لتشمل امليز ا

 . لعملات إصااب ملهنية و ا مراض ألتتجسد ابلعمل عن بعد اعقد  ان يصطدم هباليت ممكن اعية اجتمالات العقبالك مجلة من اهن .3
   .تاهبه من عقباقد جي العمل عن بعد مابنمط   جلانص يع أي عياجتمالان الضمانون اقأو   لعملانون امل يتضمن ق .4
للغاميثل   .5 فئية ابالعمل عن بعد فرصة عمل مهمة  لبعض    اي ايوفر هلم من مز   امل   عاقة إلا ء وذوي  النسال منهم  العمات  النسبة 
 .ريفهالتنقل ومصاء املنزل دون تكبد عنالعمل يف ات لتنفيذ انيامكاو 
لقدرة اوعدم    طفالألالة  ار عمانتشاشر يف  انه قد يكون سبب مباإال    لعمل عن بعداعقد    اليت يتمتع هبا  اياملز الرغم من  اعلى   .6

 .احلد منهاعلى 
 
 :تاملقرتحا

ملني  العات حلقوق  اكا نتهالانه قد يضمر بعض  اإال    لعقودا  أشكالمن    ا وعملي  اومفيد  مقبوال  لعمل عن بعد شكالاميثل منط   .1
هبه من  اجتليت  ا ت  العقبافة  ان تذلل كاملعنية  ا ت  املؤسسالعمل و ا  أصحابت  اومنظم  ا بتدءات  احلكوماعلى    ا زمن الاك  ابعد لذعن  
عي  اجتمالان  الضم اعد  التقات و امينالتاخيص    اصة فيماملني عن بعد خالعايضمن حقوق    النص على مالتشريعي و اغ  ا لفر ال سد  خال

 . لعمل ابسبب  انا حيا اهتاثبات عمل يصعب إصاابمهنية و  أمراض ملون عن بعد من العايتعرضه  امل
  ات عمل وحقوقاعام للعقد وسابر العمل عن بعد من  انب عقد  افة جو انبه كامل يضم بني جو انوين متكام قالعمل على تشريع نظا .2

 . عاقةإلاء وذوي النساصة  اللعمل وخ
وحتديد نسبة يف كل مشروع   عاقة إلال ذوي  العماخيص تشغيل    املصري فيماملشرع  ان حيذو حذو  اقي  العر املشرع  امل من  انت .3

لتعيني يف  فقط اب  اميالز اجيعل من تشغيلهم    ن الالعمل و ا  أصحاب  ات حيصل عليهافئات ومكاز امتيابل  امق اومؤسسة لتشغيلهم فيه
 . ص اخلاع ا لقطاصة و اخلات الشركادون  لدولة ائر ادو 
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ئز العمل عن بعد جايف منط   طفالألان يف تشغيل انرى   ان كناو ، طفالألاحلد من تشغيل  ايشية لغرض لتفتان اللجاتفعيل دور  .4
عدة ذويهم يف  ايتعلق مبس  اصة ماخ  ام هبالقياملمكن  اليت من  ا  عمالألالعمل ونوع  ات  اعالعمر وسانون حيدد فيه  انظم بق  ام  اذا
 . عي هلم ومشوهلم فيهاجتمالان الضماء مد العمل عن بعد لقا
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