
 

 

 

 تفتح آفاق العمل عن ُبعد ةتشريعات دولة االمارات العربية المتحد

 مفهوم العمل عن ُبعد: 

وحرصًا على سالمة العاملين    19-نظرًا للظروف الطارئة واالستئنائية التي تمر بها الدولة بسبب فيروس كوفيد 
بالقطاع الخاص وموظفي الحكومات المحلية واالتحادية تم اعتماد تطبيق العمل عن ُبعد، ويقصد بالعمل عن  

بأنه العمل الذي يتم  –األعمال وتقديم الخدمات كأحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرار تأدية –ُبعد 
تأديته بعيدًا عن المكتب بشكل دائم أو جزئي أو حسب الطلب حيث يكون االتصال ما بين الموظف وجهة 
عمله إلكترونيًا أي من خالل استخدام األنظمة الذكية واإللكترونية في جهة العمل مع التزام الموظف وجهة  

من الجهات المختصة بهذا الشأن في الحاالت الطارئة التي تتطلب تأدية األعمال   عمله بالتوجيهات الصادرة
من خارج مقر العمل عوضًا عن التواجد كليًا أو جزئيًا في مكاتب العمل وال يعني العمل عن ُبعد وفق هذا  

 المفهوم بأنه منح أي نوع من أنواع اإلجازات المصرح بها.

 الخاصةتنظيم العمل عن ُبعد في المنشآت 

في شأن تنظيم العمل عن ُبعد   2020( لسنة 281أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم )
بمنشآت القطاع الخاص خالل فترة تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،  

األدنى الالزم لتسيير العمل، بحيث ال يزيد بخفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد  
% من مجموع العاملين في المنشأة الواحدة، 30عدد العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على  

% من الطاقة االستيعابية، 30كما تلتزم بتقليل عدد المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات إلى ما ال يزيد على 
 الصحية ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم األجهزة والمرافق بشكل مستمر.  وتطبيق الضوابط

 



 

 

واستثنى القرار من الخفض المشار إليه بعاليه األنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، والتموين، واالتصاالت،  
والضيافة، وتصنيع المستلزمات الصحية  والطاقة، والصحة، والتعليم، والقطاع المصرفي، والصناعات الغذائية،  

 وشركات التنظيف. 

ونص القرار بالتوازي على تطبيق نظام العمل عن ُبعد للعاملين كافة الذين ال تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم  
في مقر العمل مع منح األولوية لفئات الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وخمسين عامًا،  

الهمم، والعاملين الذين يعانون من األمراض التنفسية أو األمراض المزمنة، والعامالت الالئي لديهن وأصحاب 
أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهن العتماد عملهن  

 عن ُبعد.

إللكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن  وطالب القرار كافة منشآت القطاع الخاص استخدام التطبيقات ا
 طريق العمل عن ُبعد، مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات طرفي نظام العمل عن بعد من جهات العمل والعاملين لديها 
 شأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته. في 1980( لسنة 8وذلك بموجب سريان القانون االتحادي رقم )

ووفقًا للدليل اإلرشادي أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دلياًل إرشاديًا ينظم آليات تطبيق نظام العمل عن  
ُبعد داخل مؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص ليكون بمثابة الئحة تنفيذية للقرار الوزاري سالف  

ليل اإلرشادي ُعرف العمل عن ُبعد بأنه أي نظام عمل يؤدي فيه العامل عمله من خارج المواقع  الذكر، ووفقًا للد 
المخصصة للعمل بالمنشأة التي يرتبط معها بعقد عمل سواء كان هذا العمل على أساس دوام جزئي يومي أو  

 أسبوعي أو شهري أو عمل بدوام كامل.

االلتزامات التي تقع على عاتق جهة العمل والتي تشمل توفير األدوات التقنية الالزمة  وقد حدد الدليل اإلرشادي  
إلنجاز العمل عن ُبعد من خالل استخدام األنظمة الذكية واإللكترونية وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد 

العمل عن ُبعد من حيث   معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب
 ساعات العمل سواء كانت محددة بوقت معين أو مرنة خالل اليوم أو األسبوع أو الشهر.



 

 

كما تشمل التزامات جهة العمل ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة إلنجاز العمل عن ُبعد ومراعاة الضوابط  
الخاصة بالدخول على األنظمة، ومتابعة  المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات، وتقنين الصالحيات  

العاملين الذين يعملون عن بعد إلكترونيًا من أجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن ُبعد، وتأدية وإنجاز  
 مخرجات العمل.

وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن ُبعد موافقة جهة العمل على العمل عن ُبعد، وااللتزام بالحضور الى  
عمل متى طلب منه ذلك، وأداء المهام وفق األطر الزمنية المحددة لإلنجاز، وأن يكون متاحًا للرد على  مقر ال

كافة المكالمات ورسائل البريد اإللكتروني، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت 
ديم األدلة الثبوتية التي تطلبها جهة العمل عن  العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة فضاًل عن االلتزام بتق

 إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن ُبعد والتي وفرتها الجهة له وإعادتها متى ما طلب منه ذلك.

 تنظيم العمل عن ُبعد في حكومة دبي 

ت الحكومية، فقد جاء  إن حكومة دبي كانت سباقة في تقرير العمل عن بعد وتوفير مرونة أكبر أمام الجها
، ليتيح للجهة الحكومية اختيار آلية ونظام العمل  2018( لسنة  8قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )

المتبع لديها والتي تضمن نظام العمل عن ُبعد، بحيث يمكن أن تلجأ الجهة الحكومية إلى تعيين الموظف سواء 
ًا الحتياجات ومتطلبات العمل، وبما يحقق المصلحة العامة، وضمان  بدوام كامل أو جزئي أو عقد مؤقت وفق

 استمرار أعمال الدائرة بانتظام واضطراد من خالل نظام العمل عن ُبعد. 

ووظفت حكومة دبي المنظومة الرقمية من بنية تحتية وتطبيقات وخدمات لتستمر الجهات الحكومية بأداء 
ل فترة تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا  مهامها وخدمة المتعاملين بشكل معتاد خال

 (, والتي أعلنتها الحكومة حفاظًا على صحة وحياة المواطنين والمقيمين. 19-المستجد )كوفيد 

وكشفت حكومة دبي أن الظروف التي يمر بها العالم وجهود الحفاظ على سالمة المجتمع وضعت البنية التحتية  
مات القائمة عليها في إختبار حي لفاعلية وجدوى كل ما تضمنه العقود الماضية من استراتيجيات الذكية والخد 

واستثمار في التقنية واإلنسان، وقد نجحت دبي وحكومتها الرشيدة عبر مئات الخدمات الحيوية المتاحة عن  
 ُبعد في تفعيل العمل عن ُبعد.



 

 

ل وتطبيق نظام العمل عن ُبعد وهو ما يعزز قدرتها على  وبرهنت حكومة دبي على كفاءتها العالية في تفعي
االستجابة الفورية ألي تطورات عالمية وتمكين العمل الفعال في مختلف الظروف واألوقات، وذلك بفضل الرؤية 
الثاقبة للقيادة الرشيدة ونتيجة لالستراتيجيات الفعالة والمحكمة التي وضعتها لبناء منظومة عمل حكومي متكامل 

 ستدام.وم

 تنظيم العمل عن ُبعد في الحكومة االتحادية 

في تنظيم العمل عن بعد في الحكومة االتحادية أصدرت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم  
ُبعد في   الخاص بنظام العمل عن  2020( لسنة 27بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ) 2020( لسنة 12)

والذي يمثل أحد أنماط العمل الرئيسية التي أقرها المشرع في الحكومة االتحادية بناًء على  الحكومة االتحادية 
 .2017نتائج التطبيق التجريبي في الحكومة االتحادية منذ  

وبموجب هذا التعميم يتم تطبيق نظام العمل عن ُبعد بشكل دائم من قبل الجهة االتحادية في الظروف العادية 
العمل التقليدي األخرى المطبقة حاليًا وذلك من أجل توفير خيارات عمل متعددة للموظفين بالتوازي مع أنواع 

وجهات عملهم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة وبما ال يؤثر في تحقيق األهداف في جهة العمل، واستقطاب  
ية، وتوفير الخدمات الحكومية الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الجهات االتحاد 

 في غير ساعات العمل الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية. 

ُبعد المشار إليه أعاله على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم أو الذي سيتم    ويسرى نظام العمل عن
د والتي يتم تحديدها من قبل الجهة  تعيينهم مستقباًل في الجهات االتحادية على الوظائف المالئمة للعمل عن بع

االتحادية بالتنسيق مع الهيئة ووفقًا إلجراءات الموارد البشرية واألنظمة اإللكترونية المعتمدة في الحكومة  
 االتحادية.

ُبعد بشكل جزئي   ُبعد بالجهة االتحادية وفقًا للقرار المشار إليه إلى نوعين وهما العمل عن وينقسم العمل عن
  بحيث يمكن للموظف بناًء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن 
ُبعد بنسب متساوية أو مختلفة وقد يكون ذلك ساعات في اليوم أو أيامًا في األسبوع أو الشهر، والنوع اآلخر  

 تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي. ُبعد بشكل كامل وهي الوظائف التي يمكن هو العمل عن



 

 

ُبعد والتي يجب أن تلتزم الجهات االتحادية    ونص القرار على المعايير في اختيار الوظائف المالئمة للعمل عن
ُبعد وهي أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، وأن تكون    بها عند تحديد الوظائف المالئمة للعمل عن

لة لألتمتة، وأن تتطلب الوظائف مدخالت محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية، وأية  الوظائف قاب
ُبعد   معايير أخرى تقررها الجهة بالتنسيق مع الهيئة، وفي جميع األحوال يتم تحديد الوظائف المالئمة عن

 بالتنسيق واالتفاق بين الجهة والهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.  

ختيار الموظفين الذين على  ا، والمعايير التي يتم آلية اختيار الموظفين للعمل عن بعد أيضًا على ونص القرار 
ن يشغل الموظف وظيفة تنطبق عليها معايير  حيث ينبغي أ في الوظائف المالئمة  ُبعد رأس عملهم للعمل عن 

ة متعلقة بالسلوكيات المهنية وأخالقيات  أن ال يكون قد ُفرض على الموظف اية جزاءات إداريو ،  العمل عن بعد 
ن يكون مستوى أداء الموظف ضمن مستوى أداء يلبي التوقعات على األقل آلخر سنة في  ، وأ الوظيفة العامة

طبق على الموظفين الجدد شروط وآليات العمل عن بعد المحددة في هذا النظام ومعايير التعيين  ني، و العمل
 بشرية في الحكومة االتحادية واألنظمه واللوائح المرتبطة به. المعتمدة في قانون الموارد ال

اختيار الوظائف للعمل عن بعد التأكد من أن مخرجات تلك الوظائف   شترط القرار على الجهة االتحادية عند او 
أن يكون اإلنجاز  ، و المتابعة والتسليم للمخرجات يتم من خالل إحدى الوسائل اإللكترونية تتم من خالل آلية 

 بشكل فردي.

، حيث تلتزم  الجهة االتحادية التي تطبق نظام العمل عن بعد  لتزامات التي تقع على عاتق االوقد حدد القرار 
د معايير آليات وأطر زمنية قياسية لكل  الجهة االتحادية بضرورة التأكد من توفر آلية قياس الكفاءة مع تحدي

ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خالل مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على  نشاط ومخرج يتم اختياره، و 
كد من جدوى تطبيق  أالت، و خصوصية وسرية بيانات الجهة، وتقنين الصالحيات الخاصة بالدخول على األنظمة

ين يعملون بنظام العمل عن بعد  ذ توفير آلية متابعة إلكترونية للموظفين ال، و ةنظام العمل عن بعد لدى الجه
ءهم، والتاكد من أداءهم وإنجازهم ومخرجات العمل وأية جوانب أخرى تقررها الجهة ايحدد فيها كيفية استدع

 االتحادية.



 

 

ند تقييم أداء الموظف الذي ويجب مراعاة األحكام الواردة في نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية ع
اإلنتاجية وتستند إلى عدد المخرجات، عدد المهام المنجزة  محاور وهي أربعة يعمل بنظام العمل عن ُبعد وفق 

اإلطار الزمني المحدد لتنفيذ  ، و جودة المخرجات من حيث الدقة في التسليمات ، و من المستهدفة، عدد التسليمات 
إنجاز المهام وفق اإلطار الزمني المحدد للمخرجات وفقًا للعقد، نسبة االلتزام  المهام حيث يعتمد على االلتزام ب

نسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز  ، و بالخطة الزمنية باالتفاق مع جهة العمل
 وفق ما يتم االتفاق عليه. 

بااللتزام بها وهي توقيع وثيقة السلوك المهني قرار اشتراطات للعمل عن ُبعد يجب أن يتعهد الموظف وضع ال
وأخالقيات المهنة العامة، وتوقيع وثيقة سرية المعلومات المرفقة بهذا التظام، وتوقيع اتفاقية عدم تشغيل آخرين  
من الباطن، ويأتي هذا البند بالتزام على عاتق الجهة االتحادية من التأكد من توقيع الموظف الذي يعمل بموجب 

 العمل عن بعد من التوقيع على تلك الوثائق واتفاقية عدم تشغيل آخرين من الباطن. نظام 

 

وعلى مستوى  المتحدة بدولة االمارات العربية ا  ومشرع ا  ونستنتج مما تقدم، أن العمل عن ُبعد أصبح ُمقنن
 الى جنب مع  الحكومة االتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص ويتم العمل به في وقتنا هذا جنبا  

أنظمة العمل التقليدي، وأن البنية التحتية للدولة والخدمات الذكية المقدمة في شتى نواحي الحياة ومجاالت  
وهو ما جسدته  لى العمل نظام العمل عن ُبعد إالعمل ساعدت وسرعت من التحول من نظام العمل التقليدي 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

مارات ككل: "استثمرنا في التعلم عن بعد والعمل عن بعد والخدمات الذكية جاهزية الحكومة في اال  وصفهفي  
 ". واليوم نجني ثمرات العمل ،سنوات 10ألكثر من 
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