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اشكالية العمل عن بعد يف التشريع اجلزائري كنمط حديث لتنظيم العمل خالل
جائحة كوفيد 19

آمال بن رجدال
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املؤلف املراسل  :بن رجدال آمال

ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل التطرق إىل اجلانب التشريعي للعمل عن بُعد يف اجلزائر كنمط
حديث لتنظيم العمل يتيح للعامل إجناز عمله خارج مكان العمل ابستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصال خاصة يف ظل األزمة الصحية احلالية "كوفيد  ،"19والوقوف على
مستقبل هذا النمط املستحدث من العمل يف زمن ما بعد اجلائحة والتحدايت اليت
ُُيكن أن تواجهه بسبب ما يشهده من قصور تشريعي نتيجة عدم تقنني املشرع للعمل
عن بُعد بشكل يضمن محاية العامل وسالمته أثناء ممارسته لعمله عن بُعد ،ومحاية مصاحل
املؤسسة املستخدمة على السواء.
الكلمات املفتاحية :عمل عن بُعد ،املشرع اجلزائري ،كوفيد ،19تكنولوجيا املعلومات

واالتصال.

تصنيف جالJ0-08, j8-83, K3-31:

* جامعة اجلزائر amelbenrejdaldroit@gmail.com ،1
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LA PROBLEMATIQUE DU TELETRAVAIL DANS LA
LEGISLATION ALGERIENNE COMME MODELE
MODERNE D’ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT
LA PANDEMIE DE COVID19
RÉSUMÉ

Cette étude aborde l’aspect juridique du télétravail en Algérie
comme moyen moderne d’organisation du travail qui permet au
travailleur d’exercer son activité, en dehors du lieu de travail, en
utilisant les technologies de l’information et de la communication
(TIC), en particulier à la lumière de la crise sanitaire actuelle
(COVID19). Ce travail vise aussi à déterminer l’avenir de ce
nouveau mode de travail dans l’ère post-pandémie et les défis
auxquels il peut faire face en raison de lacunes législatives en
matière du travail à distance, en Algérie, pour protéger le
travailleur et assurer sa sécurité, dans l’exercice de son travail, tout
en assurant les intérêts de l’institution qui l’emploie.
MOTS CLÉES:

Télétravail, législateur algérien, pandémie de

covid19, TIC
JEL CLASSIFICATION : J0-08, j8-83, k3-31
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THE PROBLEM OF TELEWORK IN ALGERIAN
LEGISLATION AS A MODERN MODEL OF WORK
ORGANIZATION DURING THE COVID19 PANDEMIC
ABSTRACT

This study addresses the legal aspect of telework in Algeria as a
modern means of organizing work that allows the worker to carry
out his activity, outside the workplace, using information and
communication technologies (ICTs), especially in light of the
current health crisis (COVID19). This work also aims to determine
the future of this new way of working in the post-pandemic era
and the challenges it may face due to legislative shortcomings in
remote work in Algeria to protect the worker and ensure his safety
in the performance of his work, while ensuring the interests of the
institution that employs him.
KEY WORDS : teleworking; Algerian legislator, Covid19 pandemic;

information and communication technologies
JEL CLASSIFICATION : J0-08, j8-83, k3-31
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مقدمة

شهد العامل أواخر شهر ديسمرب من سنة  ،2019ظهور فريوس كوروان املستجد
(كوفيد  ،)19فأعلنت منظمة الصحة العاملية عقب ذلك حالة الطوارئ الصحية ،وكيفته
على أنه جائحة يف شهر مارس من سنة  ،2020وكيفه اخلطاب الرمسي يف اجلزائر بـ
"الوابء" ،كما اعتربته منظمة العمل الدولية أسوء أزمة منذ احلرب العاملية الثانية وانه سوف
يتسبب يف إلغاء  195مليون وظيفة منها مخسة ماليني وظيفة يف الدول العربية.1
لقد أثر تفشي فريوس كوروان املستجد على احلياة االجتماعية وأصاب االقتصاد يف
كل دواليبه وتسبب يف شلل املؤسسات العمومية واخلاصة من جراء التدابري االحرتازية اليت
اتذهتا السلطات العمومية ملواجهة الفريوس واحلد من انتشاره ،حفاظا على حياة
املواطنني ،وكان حظر التجمعات املدنية واالجتماعات املهنية وتوقف وسائل التنقل
اجلماعية وفرض احلجر الصحي املنزيل من بني األسباب اليت دفعت املستخدمني إىل
اللجوء إىل منط جديد يف تنفيذ عالقة العمل وهو العمل عن بُعد.
ومن أجل احلد من انتشار الفريوس ،ت غلق املؤسسات غلقا كليا أو جزئيا ،إذ
فرضت الدولة على املؤسسات اليت ال تليب احتياجات أساسية للمواطنني غلق أبواهبا،
بينما استمرت مؤسسات أخرى يف العمل ملواجهة هذه األزمة الصحية ،مع إحالة 50
ابملائة من مستخدميها على عطلة استثنائية مدفوعة األجر.2

1

Observatoire de l’OIT(2020),le COVID-19 et le monde du travail, troisième édition,pp.0123 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
)(date d’acces,13 mai 2020
 2بدايــة ت إق ـرار هــذا امج ـراء للمؤسســات العموميــة وجــب املــادة  06مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  ،20-69املــؤريف يف  21مــارس ســنة

 2020يتعلــق بتــدابري الوقايــة مــن انتشــار وابء فــريوس كــوروان (كوفيــد  )19ومكافحتــه ،ت متديــد العمــل بــه إىل املؤسســات العموميــة ذات
الطــابع االقتصــادي واملؤسســات اخلاصــة وجــب املــادة  15مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  .20-70املــؤريف يف  24مــارس ســنة  2020ال ـدد
لتدابري تكميلية الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان (كوفيد  )19ومكافحته .ج.ر العدد 16
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إىل جانب األاثر االقتصادية اليت خلفها تفشي الفريوس ،فلقد تسبب يف إحداث
تغيري يف ظروف احلياة بصفة عامة ويف ظروف والعمل بصفة خاصة ،فشهد سوق العمل
أزمة حقيقية  ،وما زاد من حدة هذه األزمة هو أن بعض املؤسسات سواء العمومية أو
اخلاصة الصغرية والكبرية ،تفتقر إىل اسرتاتيجية التخطيط وكانت تعرف صعوابت اقتصادية
وتعاين من أزمة مالية قبل ظهور الوابء ،بسبب هتاون أسعار النفط منذ  2014إضافة إىل
نقص الطلب العاملي عليه تزامنا مع احلجر الصحي وتقييد حركة التنقل ،3فأضحت
منظومة العمل القائمة -مع مشاكلها العالقة -تعيش أزمة من منط أخر متس سريورهتا
ودُيومتها.4
و ملواجهة هذه األزمة جلأت بعض املؤسسات إىل االستنجاد ابلتكنولوجيا ابالعتماد على
"العمل عن بُعد" كبديل لضمان استمراريتها يف هذه الظروف ،حيث مل يبق أمام أصحاب
املؤسسات سوى تكييف بعض األنشطة املهنية والتجارية مع منوذج العمل عن بُعد ،على
غرار ما جلأت إليه أكرب الشركات يف كل العامل مثل "آبل" و "غوغل أورواب " وغريها ،بعد
فرض احلجر الصحي املنزيل االجباري منذ  24مارس .52020
إن ضرورة إعادة التفكري يف منط جديد لتنفيذ عالقة العمل ،وفقا ملا تقتضيه الضرورة
االقتصادية بسبب تطور سوق العمل وملواجهة األزمات مستقبال ،يدفعنا للتساؤل حول

3

غريب م ،بدروين ع ،أثر جائحة كوروان على األسواق املالية،جملة التكامل االقتصادي ،اجمللد ،08العدد ،02جوان
 ،2018صص.15-1.
L’entreprise et le citoyen face au covid 19, comment adresser l’urgence
immediate,CARE https://care.dz/page/lentreprise-et-le-citoyen-face-au-covid-19
https://drive.google.com/file/d/15A25sFMIESe5HTUptuUkNTzTjPS5jb5b/view
4

 5مرسوم تنفيذي رقم  ،20-69املؤريف يف  24مارس  ،2020املذكور أعاله.
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مقبولية " العمل عن بعد" يف اجلزائر ،ومدى إمكانية تفعيل هذا النمط لتنفيذ عالقة
العمل يف ظل غياب تقنني ينظم هذا النموذج احلديث لطريقة العمل .
تسعى هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على مفهوم العمل عن بُعد كنمط جديد لتنفيذ
عالقة العمل مع استعراض مزاايه وعيوبه ومدى مقبولية هذا النموذج اجلديد للعمل
للتطبيق يف اجلزائر يف ظل غياب تقنني ينظم العمل عن بُعد وتكمن أمهيتها يف دعوة
املشرع اجلزائري إىل تقنني هذه املمارسة "العمل عن بُعد" ،محاية لكل أطراف عالقة
العمل.
 -1ماهية العمل عن بعد يف التشريع اجلزائري  ،خصائصه و تنظيمه

يُعد العمل عن بُعد مفهوما جديدا يف عالقات العمل يف اجلزائر ،فهو منط فرضته
املمارسات يف الواقع ،األمر الذي يستدعي تعريفه وتبيان خصائصه ،مزاايه وعيوبه.
 -1-1تعريف العمل عن بعد

العمل عن بعد هو منط جديد لتنفيذ عالقة العمل ،عرف انتشارا واسعا يف الدول
املتقدمة نظرا ملا يوفره من مرونة يف تنفيذ عالقة العمل.6و يرجع ظهوره رمسيا حسب
الدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ( )OITإىل السبعينيات يف الوالايت
املتحدة االمريكية بعد أزمة البرتول.7

 6بن عبد هللا اجلمعة ،احلسني السيد أ ،عصري أبو زيد ن ،العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز دور املرأة وذوي امحتياجات اخلاصة يف
تنمية اجملتمع اللي دراسة من منظور تقين ،اجمللة العربية الدولية للمعلوماتية ،اجمللد الثالث ،العدد الثامن يناير  ،2015ص .25

Bureau international du travail, Genève,)2016(Document d’orientation pour le Forum de

7

dialogue mondial sur les difficultés et les avantages du télétravail pour les travailleurs et les
employeurs dans les secteurs des TIC et des services financierspp 1-23.
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 اخلاص474 -97 مل يُعرف املشرع اجلزائري العمل عن بعد وجب املرسوم التنفيذي رقم
 عكس ما قامت به التشريعات العمالية املقارنة سواء،8بعالقات العمل للعمال يف املنازل
.العربية أو األوروبية
فقد ربطه املشرع الفرنسي بضرورة، و اختلفت التعريفات اليت أعطيت للعمل عن بُعد
 ويف مرحلة أخرى ومضفاء مزيد من املرونة على هذا النموذج للعمل،وجود عقد عمل
 وت،9 من ضرورة وجود عقد عمل، ُحرر مفهوم العمل عن بُعد،وإرضاءً لكل األطراف
)Rapport Breton(  من خالل تقرير بروتون1994 تعريفه رمسيا ألول مرة يف فرنسا سنة
 ويعترب،)ANI(  مث وجب االتفاق الوطين ما بني املهنيني املتضمن العمل عن بعد،10
 فهو انتج عن تفاوض، هو التعريف الرمسي واملرجعي للعمل عن بعد11التعريف األخري
 ديسمرب08  املؤريف يف، املتضمن النظام اخلاص بعالقات العمل اليت تعين العمال يف املنزل،474-97  مرسوم تنفيذي رقم8
9

18 عدد ص.ر.ج1997

art L1222-9 du Code du Travail

"une modalité d’organisation ou d’exécution d’un travail exercé à titre habituel, par une

10

personne physique, dans les conditions suivantes : d’une part, ce travail s’effectue à distance,
c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu; en
dehors de toute possibilité physique pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la
prestation par le télétravailleur; d’autre part, ce travail s’effectue au moyen de l’outil
informatique et/ou des outils de télécommunication, y compris au moyen de systèmes
informatiques de communication à distance : des données utiles à la réalisation du travail
demandé et/ou du travail réalisé ou en cours de réalisation". Taskin L, (2003) Les Enjeux du
télétravail pour l'organisation. revue Reflets et perspectives de la vie
économique 2003/1 (Tome XLII), pp.81-91.
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-1page81.htm#:~:text=Thierry%20Breton%20(1994)%20d%C3%A9finit%20le,o%C3%B9%20
le%20r%C3%A9sultat%20de%20ce
11 Art 01"Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les
technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail,
qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces
locaux de façon régulière". ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 19
JUILLET
2005
SUR
LE
TELETRAVAIL
https://zevillage.net/wpcontent/uploads/2010/04/050719-ani-tt.pdf

587

Les Cahiers du Cread -Vol. 36 - n° 03 - 2020

مجاعي بني الشركاء االجتماعيني يف  ،2005وت اعتماده يف  30ماي سنة  .122006و
نالحظ أن كال التعريفان ربطا العمل عن بعد ابلعمل املأجور ابلنسبة للقطاع اخلاص،
حيث ت تعميم نظام العمل عن بُعد على الوظيفة العمومية يف مرحلة الحقة يف سنة
.132016وخلص املشرع الفرنسي يف سنة  2018إىل تعريفه وجب املادة L1222-9
من قانون العمل على أنه" :يُقصد ابلعمل عن بُعد كل شكل من أشكال تنظيم

العمل،كان ُيكن تنفيذه يف مكان العمل ،ويقوم به األجري إبرادته إبستخدام تكنولوجيا
14
املعلومات وامتصال خارج مكان العمل"
كما كان للدول العربية دورا يف تعريف العمل عن بُعد ،حيث عرفته اهليئة االحتادية
للموارد البشرية احلكومية لدولة اممارات العربية من خالل الدليل الذي أصدرته بسبب
انتشار فريوس كوروان املستجد على أنه " :كأحد خيارات العمل البديلة اليت تضمن

إستمرار األعمال وتقدمي اخلدمات ،بعيدا عن املكتب بشكل دائم أو جزئي أو حسب
الطلب ،حيث يكون االتصال ما بني املوظف وجهة عمله إلكرتونياً أي من خالل
استخدام األنظمة الذكية واملكرتونية يف احلكومة االحتادية ،أو تلك اخلاصة ابجلهة
االحتادية ،مع التزام املوظف وجهة عملة ابلتوجيهات الصادرة من اجلهات املختصة هبذا
الشأن ،يف احلاالت الطارئة اليت تتطلب دأدية األعمال من خارج مقر العمل ،عوضاً عن
التواجد كلياً أو جزئياً يف مكاتب العمل ،وال يعين العمل عن بعد وفق هذا املفهوم أبنه
15
منح أي نوع من أنواع امجازات املصرح هبا"

Journal Officiel le 9 juin 2006.

12

13أصبح العمل عن بعد مسموحا به يف الوظيفة العمومية وجب املرسوم رقم  ،2016-151املؤريف يف  11فيفري
.2016
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 68
 15دليل اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية ملواجهة جائحة كوفيد 19
588
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وإن كانت مسألة تعريف العمل عن بُعد قد عرفت عدة إشكاالت للوصول إىل
تعريف مشرتك  ،فإن مسألة تعريف العامل عن بُعد تبدوا أكثر تعقيدا ،بسبب امختالف
الكبري حول ماهي الطائفة اليت ُُيكن أن تُطبق عليها أحكام العمل عن بُعد بسبب ظهور
فئة جديدة متارس عملها عن بُعد -قبل وابء فريوس كوروان املستجد -بواسطة املنصات
الرقمية،16وهي فئة العمال املستقلني ،17متاشيا مع الثورة اليت عرفتها املؤسسات يف جمال
الرقمنة يف كل دول العامل ،وذلك دون أن يتم امعرتاف هلا حلد اآلن من طرف القانون
املقارن ،18على أّنا تؤدي عمال مأجورا .ماعادا بعض املواقف التشمة اليت كانت يف
20
البداية للقضاء امجنلزي 19مث بعده الفرنسي وغريه.
 2-1خصائص العمل عن بعد

يتميز العمل عن بُعد جموعة من اخلصائص متيزه عن األمناط التقليدية لعالقات
العمل تتمثل فيما يلي:
-1-2-1تنفيذ العمل خارج مكان العمل

يقوم العامل عن بُعد بتنفيذ نشاطه بعيدا عن مكان عمله املعتاد ،فيمكن أن يتم ذلك
يف منزله أو يف أي مكان آخر خيتاره ،مثل مقهى ،مطعم ،مكان لالسرتاحة أو مكان
مشرتك للعمل اجلماعي) ،(Flex OfficeH / coworkingوذلك مامل يتم االتفاق
16
أي مركز قانوين لعمال املنصات الرقمية ،مقال منشور جلة احلوليات ،العدد  ،33رقم  ،02لسنة  ،2019ص- 24.
بن رجدال آُّ ،

48

17Chauchard JP,(2016) Qu'est-ce qu'un travailleur indépendant ? Rev.dr.soc p.947
18
Étude de législation comparée n° 288 - juillet (2019) - Recueil des notes de synthèse de mars à
juin 2019 2019 - http://www.senat.fr/lc/lc288/lc2884.html
19

Alix C(2017), Droit du travail : Uber perd le match retour en Angleterre.
Fabre A, (2018) "Les travailleurs des plateformes sont-ils des salariés ? Premières réponses frileuses
des juges français p. 547. CA Paris, 7 janvier 2016, n° 15/06489.
20
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على عكس ذلك مع صاحب العمل ،فبما أن العمل عن بُعد يقوم أساسا على خاصية
مشاركة امللفات ،فيُمكن للمستخدم أن يعرتض على مباشرة العمل عن بُعد من
االسرتاحات اخلارجية املعدة للعمل اجلماعي عن بُعد ،إذا رأى أن ذلك سيشكل هتديدا
على أمن املؤسسة أو مصاحلها أومحاية معطياهتا ،إذ ُيلك هذا األخري سلطة تنظيمية
21
تول له حتديد التنظيم التقين للعمل واألمن واالنضباط
- 2-2-1إستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال

أهم ما حيتاج إليه العامل عن بُعد لتنفيذ مهامه أو مايطلبه منه املستخدم هو
استعمال تكنولوجيات املعلومات وامتصال لربطه ابملؤسسة املستخدمة.
ُيكن تعريف تكنولوجيات املعلومات واالتصال (  )TICعلى أّنا ":مجيع التقنيات

اليت تُستخدم يف االتصاالت ،ووسائط البث ،وأنظمة إدارة املباين الذكية ،وأنظمة املعاجلة
وامرسال ،السمعية البصرية وغريها" ،كما تستخدم للتعبري عن "توظيف خطوط
االتصال ،لنقل أنواع وصيغ متنوعة من البياانت ،حيث يتم دمج الشبكات السمعية
والبصرية وشبكات احلاسوب من خالل نظام مشرتك للكابالت؛ مثل توفري خدمات
امنرتنت ،واهلاتف ،والتلفاز للمنازل والشركات من خالل كابل بصري واحد ،مما يساهم
يف تقليل التكاليف بشكل كبري".
لقد أصبح العمل عن بعد سهال وممكننا بفضل التطور التكنولوجي الذي ُيكننا من
العمل من أي مكان ويف أي وقت ،بشرط توفري حاسوب ،بريد إلكرتوين ،شبكة إتصال،
أنظمة محاية برجميات وأدوات العمل اجلماعية وتوفري اآلليات والتطبيقات والوسائل التقنية
لعقد امجتماعات عن بعد ووضع اآلليات التقنية الضرورية لتتبع العمل عن بعد.23

21املادة  77من قانون  ،11-90املشار إليه سابقا.
ُ
نشري إىل أن املرسوم التنفيذي رقم  ،474-79املتضمن النظام اخلاص بعالقات العمل اليت تعين العمال يف املنزل مل يشر إىل امكانية اجناز
العمل خارج منزل العامل.
https://www.techopedia.com/definition/24152/information-and-communications-technology-
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 3-1التنظيم املوضوعي للعمل عن بعد

حيتفظ املستخدم يف اطار العمل عن بُعد بسلطته التنظيمية اليت خيوهلا له القانون من
أجل ضمان السري احلسن لنشاط املؤسسة ،وابلتايل يرجع إليه أمر حتديد الوظائف املؤهلة
للعمل عن بُعد ،واليت يرى أّنا ال تستدعي حضور العامل يف املؤسسة وهي قابلة للتجزئة.
ينفذ العامل التعليمات الصادرة من املستخدم ،ويُراعي تدابري الوقاية الصحية واألمن
وفقا للتشريع والتنظيم،24وابلتايل لصاحب العمل غطاء قانوين-يف ظل هذه األزمة
الصحية ،-يسمح له أبن حيدد نوع املهام القابلة للتنفيذ عن بُعد ،وكذا حجم النشاط
وطريقة توزيعه على العمال .ولقد جلأت بعض دول اجلوار مؤخرا مثل املغرب إىل إعداد
"دليل العمل عن بُعد" ابلنسبة للوظيفة العمومية لتحديد إلتزامات امدارة واملوظف أثناء
جائحة كوفيد.2519
 -2مزااي و عيوب العمل عن بعد

العمل عن بعد منط مستحدث لتنفيذ عالقة العمل يف اجلزائر ،فرضته التدابري املتخذة
من السلطات العمومية ملواجهة الوابء ،فهو اسرتاتيجية هلا إجيابيات وسلبيات.
-1-2إجيابيات العمل عن بعد

ُيكن تلخيص اجيابيات العمل عن بعد يف جمموعة من املزااي ،أمهها هو أنه منفذ
جيد للشركات واملؤسسات اليت تعاين من أزمة مالية وتسعى لتخفيض نفقاهتا ،لتسوية
24ا ملادة ،1-7إ ىل  3-7قانون  ،11-90املشار إليه سابقا.
 25دليل العمل عن بُعد يف امدارات العمومية )2020( ،صادر عن وزارة االقتصاد واملالية وامصالح امداري ،أفريل 2020
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االزمات املالية الداخلية و أيضا ابلنسبة للشركات اليت تسعى لزايدة أرابحها أو اليت تعد
اسرتاتيجية خاصة ملواجهة أزمات مالية داخلية مستقبال ،أو أزمات عاملية مثل اليت
يشهدها العامل اليوم ،فهو منط حديث لتنفيذ عالقة العمل بشكل من املرونة ،يُناسب
العامل من جهة الذي ُُيكن له أن يؤدي عمله وهو مراتحا يف منزله ،دون تكبد عناء
التنقل إىل مكان العمل ،مع توفري مصاريف النقل واملالبس ،كما يسمح لبعض الفئات
العمالية وخاصة النساء العامالت اليت لديهن أطفاال حباجة إىل رعاية ،ابلبقاء لوقت أكرب
مع أسرهن ،و توفري مصاريف دور روضات األطفال ،كما يسمح العمل عن بُعد إبعطاء
فرصة عمل لذوي االحتياجات اخلاصة يف اطار سياسة الدول لدعم ومحاية هذه الفئة من
العمالة كما ُيكن يف بعض احلاالت أن يعوض العمل عن بعد العطلة املرضية ابلنسبة
لبعض الفئات ،السيما أصحاب األمراض املزمنة واألمراض املستعصية ،حيث يكون
للعمل عن بعد دورا إجيابيا يف عملية الشفاء.26
يسمح العمل عن بُعد أيضا للمستخدم أبن يُوفر بعض املصاريف ،خاصة تلك
املتعلقة أبجرة مكان العمل ومايتبع ذلك من مصاريف خمتلفة.
ويبقى العمل عن بُعد أفضل طريقة للعمل يف زمن األوبئة أو القوة القاهرة،عندما
نكون بصدد حادث غري متوقع ويستحيل دفعه،27مثلما هو احلال ابلنسبة جلائحة
Ferhenbach J, - Granel F, Dufort D, Klein T , Loyer J-L (2000) Le développement du télétravail

26

dans la société numérique de demain Centre d'Analyse stratégique

27

عرف املشرع اجلزائري القوة القاهرة يف قانون الروقات ،بينما اقتصر القانون املـدين علـى بيـان عناصـرها وأاثرهـا فقـط ،حيـث نصـت املـادة

 5فقرة  19من قانون الروقات على أن " القوة القاهرة :كل حدث مثبت غري متوقع ال ُيكن مقاومتـه وخـارج عـن ارادة الطـرف الـذي يثـريه
والذي جيعل تنفيذ هـذا األخـري ألحـد التزاماتـه التعاقديـة أو العديـد منهـا آنيـا أو ّنائيـا غـري ممكـن" (قـانون رقـم  07-05املـؤريف يف  28افريـل

ونصت املادة نص املادة  127من القانون املدين على أنـه " :إذا اثبـت الشـخص أن
،2005املتعلق ابلروقات ج .ر.2005.عدد ً ،)50

الضرر قد ن شأ عن سبب ال يد له فيه كحادث فجائي ،أو قوة قاهرة أو خطأ صـدر مـن املضـرور أو خطـأ مـن الغـري ،كـان غـري ملـزم بتعـويض
هذا الضرر ،ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك"(القــانون رقم  07ـ ، 05املؤريف يف 13ماي ،2007يعدل و يتمم األمـر رقـم-75

 58املؤريف يف 26سبتمرب سنــة ،1975واملتضمن القانون املدين  ،ج .ر العدد  31 ،الصادرة بتاريخ  13ماي)2007
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إذ يسمح هذا النمط من العمل ابحلد من انتشار الفريوس بسبب االحتكاك2819كوفيد
 كما يضمن امبقاء على حياة املؤسسات والافظة على مناصب العمل بعد،بني الناس
 كما يساهم يف التخفيف من الفاتورة اليت تدفعها السلطات العمومية،اختفاء الوابء
.منقاذ االقتصاد الوطين
عيوب وسلبيات العمل عن بعد-2-2

 قد جتعل العامل يفضل، إال أنه ال خيلو من العيوب، رغم إجيابيات العمل عن بعد
 أهم هذه املساوئ تتمثل يف نقص األدوات اليت تتطلبها،العودة إىل مكان العمل
 إذ يتطلب العمل عن بُعد أن يكون،التكنولوجيا احلديثة يف جمال املعلومات واالتصال
.العامل مربوط بشبكة انرتنت ذات تدفق منتظم وجيد وعال
إضافة إىل عدم وجود يف حوزة العامل الواثئق واملستندات وامللفات الالزمة ملمارسة
 انهيك عن احلالة النفسية اليت يعيشها نتيجة العزلة واحلجر،العمل على حنو مناسب
 قد يُدخله العمل عن بُعد يف عزلة، فالعامل انسان اجتماعي بطبعه،الصحي املنزيل
 إضافة إىل خطر، ماقد يولد لديه أمراض نفسية،29اجتماعية جتعله يشعر ابلتهميش
 على أّنا حالة قوة قاهرة19 ) يف فرنسا أول جهة قضائية كيفت جائحة كوفيدCOLMAR( حمكمة استئناف كوملار28
Par un arrêt rendu le 12 Mars 2020, la Cour d’appel de Colmar, statuant en matière de
droit des étrangers, qualifie certaines conséquences imposées par la pandémie du covid19 comme relevant de la force majeure (CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098).
L’appelant, un étranger faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative en
France, n’avait pu se présenter à l’audience d’appel en raison d’une suspicion
d’infection au coronavirus.
La cour d’appel de Colmar, en raison de ces circonstances qu’elle qualifie
« d'exceptionnelles » relève que l’incapacité de statuer en présence de l’appelant revêt
les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure en
précisant que le « délai imposé pour statuer ne permettait pas d’escorter l’appelant de façon à
s’assurer de l’absence de risque de contagion d’une part et que le CRA ne disposait pas du
matériel qui aurait rendu possible la tenue de l’audience par visioconférence d’autre part ».
29 Taskin L,(2003) Les Enjeux du télétravail pour l'organisation
dans Reflets et perspectives de la vie économique (Tome XLII), pp 81 à 94 .
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فقدان قدرته على اكتساب املعرفة وتطوير مهاراته االدراكية من العمل اجلماعي .إضافة
إىل صعوبة التوفيق بني احلياة األسرية واملهنية-30خاصة النساء العامالت -حيث ُيكن
للعامل أال يتحكم يف وقت العمل ،فيجد نفسه أمام شاشة احلاسوب لساعات طويلة
جدا ،تفوق املدة القانونية للعمل ،انهيك عن خطر التعرض إىل خماطر من نوع جديد
تتعلق شكلة األمن والسالمة يف البيئة الرقمية ،وتطوير أمراض جديدة مل تصنف يف
قوانني الضمان االجتماعي بعد على اّنا أمراض مهنية.
إىل جانب ماسبق فإن العمل عن بُعد سوف يؤدي إىل فقدان ماليني الوظائف ،مع
امتداد األزمة إىل قطاعات أخرى ،كالقطاع العقاري ،بسبب اختفاء املكاتب واخنفاض
نسبة الطلب على العقارات التجارية.
-3اشكالية العمل عن بعد يف التشريع اجلزائري بعد أزمة كوفيد 19

تسببت هذه األزمة الصحية غري املسبوقة يف وضع حنو  2.6مليار نسمة حول العامل
يف العزل املنزيل بسبب فرض امغالق االقتصادي ،فأصبحت ماليني الوظائف يف العامل
مهددة ابلزوال وأخرى أجرب أصحاهبا على دأديتها من املنزل ،و أول حتول أفرزته أزمة
كوفيد  ،19هو حجم العمل املفقود والوظائف اليت الغيت أو ُيكن أن تلغى ،حيث
قدرت منظمة العمل الدولية عدد الذين ُيكن أن يتحولوا إىل عاطلني جدد بسبب
امغالق االقتصادي املفروض من طرف السلطات العمومية كإجراء احرتازي للحد من
انتشار الفريوس عامليًّا ،يقدر بنحو  25مليون شخص.31
30Dumas

M, Ruiller C, (2014) LE TÉLÉTRAVAIL : LES RISQUES D'UN OUTIL DE
GESTION DES, FRONTIÈRES ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
? Management Prospective Ed. | « Management & Avenir »N° 74 | pp 71 - 95
31 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738762/lang-fr/index.htm
-Observatoire de l’OIT, 1ère édition Le COVID-19 et le monde du travail:
Répercussions et réponses 18 mars 2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_739156.pdf
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1-3تفعيل العمل عن بعد يف اجلزائر

لقد ت تفعيل العمل عن بُعد يف املرافق العمومية يف اجلزائر ،وذلك تطبيقا للمادة 09
من املرسوم التنفيذي رقم  2032-69واليت حثت املؤسسات وامدارات العمومية على
اتاذ أي إجراء من شأنه تشجيع العمل عن بُعد يف اطار ما يفرضه القانون يف هذا اجملال.
امتدت أاثر جائحة كوفيد  19إىل مرفق التعليم العايل الذي يراتده عدد كبري من
األفراد يف الظروف العادية ،من طلبة ،أساتذة ،موظفني و أعوان إداريني  ،ومن أجل
ضمان استمرار مرفق التعليم العايل يف تقدمي خدماته وتكيفه مع املستجدات  33إضافة
إىل ضرورة إنقاذ السنة الدراسية ،كانت اجلامعات واملعاهد اجلزائرية أول من اعتمد هذا
النمط من العمل ،وهذا من خالل تعليمة وزير التعليم العايل املوجهة اىل السادة رؤساء
الندوات اجلهوية للجامعات ابالتصال مع السيدات والسادة مدراء املؤسسات اجلامعية
رقم  2020/288املؤرخة يف  29فيفريي  ،2020واليت دعى من خالهلا مدراء اجلامعات
ورؤساء اجملالس العلمية لتحسيس وتعبئة االساتذة والطلبة لالخنراط يف هذه العملية
البيداغوجية ،واتاذ كل التدابري التقنية لضمان التواصل املستمر بني االساتذة والطلبة.
ولقد ت وضع الدعائم البيداغوجية على اخلط. 34،مث اعتماد آلية العمل عن بُعد يف

 17مارس.35 2020ومن أجل ذلك فعلت وزارة التعليم العايل منصة تعليمية رقمية
( )MOODLEيف موقع كل جامعة ،تضم حماضرات يكون نشر حمتواها حتت مسؤولية
 32املرسوم التنفيذي رقم  69-20املؤريف يف  21مـارس سـنة  2020يتعلـق بتـدابري الوقايـة مـن انتشـار وابء فـريوس كـوروان (كوفيـد )19
ومكافحته
 33املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم  131-88املتضمن عالقات املواطن مع االدارة " تسهر االدارة دوما على تكييف مهامها
وهياكلها مع احتياجات املواكنني و جيب أن تضع حتت تصرف املواطن خدمة جيدة"
املادة  3-21من نفس املرسوم أعاله" :جيب عليها أن تطور اي اجراء ضروري لتتالءم دوما مع التقنيات احلديثة يف التنظيم والتسيري"
 34ارسالية وزير التعليم العايل رقم  288املؤرخة يف  29فيفري  ،2020املتضمنة وضع الدعائم البيداغوجية من حماضرات وأعمال
موجهة.
 35ارسالية وزير التعليم العايل رقم  416املؤرخة يف  17مارس  ،2020املتضمنة تفعيل العمل عن بُعد.
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مسؤول املادة وأعمال موجهة ُمرفقة بتصحيحات وجيزة ،وتطبيقية تكفي لشهر واحد من
التعليم على األقل  ،حيث ُُيكن حتميل الاضرات و املشاركة يف األعمال املوجهة ،عن
طريق إرسال البحوث ومناقشتها مع األساتذة ابستعمال املنصة وتصيص جزء لإلعالانت
ونقل انشغاالت الطلبة ،أو التواصل عن طريق الربيد املهين لألساتذة والطلبة أو ابلفيديو
بعد حتميل تطبيقات جمانية مثل "." zoom
كما جلأت وزارة التعليم العايل إىل إبرام اتفاقية مع متعاملي اهلاتف النقال يف
اجلزائر(موبيلس ،جيزي ،اوريدو) ومتعامل اهلاتف الثابت لتسهيل ولوج الطلبة اىل
املنصات التعليمية اخلاصة ابملؤسسة اليت ينتمون إليها جماان بعد اختيار رقم واليتهم على
املنصة الرقمية ،ومتت العملية حتت اشراف وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،
عن طريق منصة على اخلط ،36ويف نفس السياق فتح الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية
قاعدة بياانته الرقمية للتحميل املباشر ابجملان.37
كما جلأت أيضا مؤسسة سونلغاز إىل تفعيل آلية العمل عن بُعد وجب االرسالية
املوجهة لكل فروعها ،حيث ُُيكن للموظفني مواصلة عملهم امداري بواسطة الوسائل
التكنولوجية احلديثة اليت تسمح ابلتحاضر واالجتماع عن بُعد.38
 -2-3حول ضرورة تقنني العمل عن بعد يف اجلزائر

بعيدا عن األزمة الصحية اليت يعيشها العامل ،لقد شهد سوق العمل يف اجلزائر غداة
االستقالل و إىل يومنا هذا تطورات عديدة تستدعي ابلضرورة تطوير األطر القانونية
لتنظيم سوق العمل ،ويعترب املرسوم التنفيذي رقم ( 474-97والذي جاء تطبيقا ألحكام
36

http://elearning-mesrs.cerist.dz/
http://www.iqraa.opu.dz/iqraa/
38
Note aux sociétés du groupe Sonelgaz, N 332/2020/PDG, N 86/DCH-RS, Alger du 08 avril
2020
37

أشار إليها  :بلعبدون ع (،)2020آليات الافظة على مناصب الشغل يف ظل أزمة جائحة كوروان ،جملة التشغيل والعمل ،جملد  ،05عدد
 ،01جوان  ،2020ص .91-73
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املادة  04من قانون  11-90املتضمن عالقات العمل) كأول حماولة لتأطري العمل عن
بُعد.39
 1-2-3املرسوم التنفيذي رقم  474-97أول حماولة لتقنني العمل عن بُعد

يُعترب املرسوم التنفيذي رقم  474-97االطار القانوين العام للعمل عن بعد يف اجلزائر
و لقد أغفل املرسوم تعريف العمل عن بعد ،لكنه حدد الفئات املعنية ابلعمل يف املنزل
كما عرف العامل يف املنزل من خالل املادة  02منه فهوم هذا املرسوم:

"كل عامل ُيارس يف منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغاال تغيريية لصاحل
مستخدم واحد أو أكثر مقابل اجرة ويقوم وحده هبذه النشاطات أو ساعدة اعضاء من
عائلته ابستثناء أية يد عاملة مأجورة ويتحصل بنفسه على كل أو بعض املواد االولية
وأدوات العمل أو يستلمها من املستخدم دون أي وسيط".
لقد حدد املرسوم التنفيذي رقم  474-97املشار إليه أعاله ،الفئات املعنية هبذا النص
واملتمثلة يف فئة عمالية خاصة تؤدي عملها يف املنزل بدل مكان العمل التابع عادة
للمستخدم40بصفة دائمة واثبتة ،حيث يقوم العامل يف املنزل ابجناز العمل فرده أو
ساعدة أشخاص حمددين حلساب مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر يتم االتفاق عليه
دون أن يقل عن االجر الوطين االدىن املضمون ،41ويتحصل العامل يف املنزل بنفسه على
بعض أو كل املواد األولية وأدوات العمل أو يتسلمها من املستخدم دون وسيط.

لعمال املنازل
 2-2-3املركز القانوين ّ

39مرسوم تنفيذي رقم  ،474-97املتضمن النظام اخلاص بعالقات العمل اليت تعين العمال يف املنزل ،املؤريف يف  08ديسمرب
1997ج.ر .عدد ص.18
40Conférence

internationale du travail, le travail a domicile, Rapport7(1) Bureau
international du travail, Genève p.05.

41املادة  08من املرسوم  474-97املشار إليه سابقا.
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أما عن املركز القانوين لعمال املنازل ،فيصعب اعتبارهم أجراء وذلك بسبب صعوبة
اثبات عالقة التبعية القانونية بني املستخدم والعامل يف املنزل ،حيث ال خيضع هذا األخري
إىل سلطة امشراف والرقابة والتوجيه من املستخدم ،لذلك قد اعتربهم القانون رقم -83
 ،11املتضمن التأمينات االجتماعية ،من خالل املادة  ،03مشبهني ابألجراء ،ويسمح
هلم هذا املركز القانوين ابالستفادة من احلماية االجتماعية املقررة لألجراء دون احلاجة
مثبات عالقة التبعية.42ونشري إىل أن املرسوم التنفيذي رقم  474-97مل يتطرق لتنظيم
مدة العمل ،احلق يف الراحة ،ابلنسبة لعمال املنازل بل ترك ذلك للقواعد العامة املنصوص
عليها وجب القانون  11-90املتضمن عالقات العمل ،و اكتفى ابلنص على حقهم يف
العطلة مدفوعة االجر.43
يبقى هذا املرسوم التنفيذي غري كايف ملواجهة التطور التكنولوجي والذي نتج عنه تغري
يف أشكال العمل ،وملواجهة األزمات االقتصادية والصحية اليت تستوجب اللجوء للعمل
عن بُعد كتقنية بديلة لضمان استمرارية املرافق العمومية واملؤسسات اخلاصة ،وأصبح
تدخل املشرع لتقنني العمل عن بُعد ضرورة حتمية تقتضيها هذه املتطلبات اجلديدة
و ُُيكن االستفادة من القوانني املقارنة اليت قطعت شوطا كبريا يف هذا اجملال ،فعدد
كبري من الدول سواء الغربية أو العربية سارعت إىل تدعيم منظوماهتا القانونية أبحكام
تنظم العمل عن بُعد ،إذ أصبح ذلك مطلبا أساسيا سواء يف زمن األوبئة أو يف احلاالت
العادية بسبب الثورة الرقمية اليت عرفتها امدارات واملؤسسات على حد سواء ،حيث
تضمنت هذه القوانني حتديد وتعريف العمل عن بُعد على غرار قانون العمل الفرنسي،
حيث ت إبرام يف  19جولية  2005ما يسمى بـ" االتفاق الوطين ما بني املهنيني املتضمن
العمل عن بعد" ،44وت تنظيم العمل عن بعد يف قانون العمل الفرنسي.45وبيان كيفية
42بوختالة س ،)2003(،عالقة العمل اخلاصة ابلعمال يف املنزل ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،1ص .32
 43املادة  09من املرسوم  474-97املشار إليه سابقا.
l’ANI,(2010) l’Accord national interprofessionnel sur le télétravail.
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تطبيقه ،حيث وت إلزام كل مؤسسة بتأسيس ميثاق داخلي للعمل عن بعد وأن تضع
سياسة داخلية للعمل عن بُعد.
كما يسمح القانون الفرنسي صراحة ابللجوء إىل العمل عن بعد يف الظروف
االستثنائية وعلى اخلصوص يف حالة الوابء أو القوة القاهرة الستمرار نشاط املؤسسة
وضماان حلماية للعامل ،ابتداء من سنة .2017
 3-2-3الضماانت املخولة لألطراف يف عالقة العمل عن بعد

 -iحقوق وواجبات العامل عن بعد

ستفيد العامل عن بُعد من نفس حقوق العامل العادي ،كما ُُيكن أن يتفق
األطراف على شروط معينة يف ظل احرتام النصوص القانونية والتنظيمية السارية املفعول يف
جمال عالقات العمل ،كما له احلق يف التكوين ويف املشاركة يف االنتخاابت التمثيلية اليت
جتري يف الشركة ،كما حيتفظ حبقه يف الرتقية واألجرة واملنح والعالوات –خاصة منحة
األكل ابلنسبة للمؤسسات اليت تقدمها للعمال -والراحة والعطلة والتغطية الصحية .كما
حيق للعامل احلصول على دليل استعمال ،لالسرتشاد به أثناء العمل عن بعد لتوحيد
املعايري املستعملة من مجيع العمال.
ومن جانبه يلتزم العامل أبداء املهام املطلوبة منه ،وتنفيذ تعليمات صاحب العمل ،وعدم
إفشاء أسرار املؤسسة خاصة وأن العمل يتم يف املنزل ،وأن يُراعي بصفة عامة مجيع
46
االلتزامات النامجة عن عقد العمل
 -iiاحلماية االجتماعية للعامل عن بعد

L.1222-9, L.1222-10 et L.1222-11code de travail.

46املادة  ،07من قانون  ،11-90املشار إليه سالفا.
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بعد جلوء بعض املؤسسات وامدارات إىل العمل عن بُعد ،ويف يف ظل غياب تشريع
ينظم هذا النمط من العمل ،نتسآل عن حق العامل يف التغطية الصحية عند امصابة
حبادث عمل أثناء العمل عن بُعد ،إذ يعترب حادث عمل ،كل حادث طرأ أثناء دأدية
العمل أو بسببه.47أو وقع أثناء املسار، 48فهل ينطبق املفهوم أعاله على احلادث الذي
يرتكبه العامل عن بعد؟ .وفقا للمادة  10من املرسوم رقم 474-97يستفيد العامل يف
املنزل من أحكام القانون 11-83املعمول هبا يف جمال الضمان االجتماعي ،أي له صفة
املؤمن له اجتماعيا ،لكن يبقى ذلك غري كايف لتوفري تغطية صحية للعامل عن بُعد يف ظل
ُ
غياب مفهوم قانوين حلوادث العمل اليت قد يتعرض هلا العامل يف منزله وُُيكن اعتبارها
حادث عمل رغم وقوعها يف املنزل ،فمن املفروض أن يعترب احلادث الذي يرتكبه العامل
عن بعد أثناء أوقات العمل ،حادث عمل ،49وعلى املستخدم أن يثبت عكس ذلك ،أي
أن احلادث ليس له عالقة ابلعمل عن بعد ،50ويف ظل غياب نص صريح ينظم هذه
احلالة ،يبقى عبئ امثبات على عاتق العامل الذي جيب أن يثبت أن احلادث وقع أثناء
تنفيذ العمل و ناسبته وليس ألسباب شخصية حىت يتسىن له االستفادة من تغطية صحية
وفقا ألحكام الضمان االجتماعي.
رب العمل
 -iiiحقوق وإلتزامات ّ

يلتزم صاحب العمل بتحديد قائمة النشاطات املؤهلة والقابلة للعمل عن بُعد بكل
شفافية ونزاهة ،حفاظا على صحة العامل وزمالئه ،كما جيب عليه حتديد حجم النشاط
47املادة  ،13 ،06 ، 02قانون رقم  ، 13 -83املتضمن حوادث العمل واألمراض املهنية.
48املادة  ،12قانون رقم  ،13-83املشار إليه أعاله.
49وذلك ما سار عليه املشرع الفرنسي أذ يُفرتض أن احلادث الذي يقع اثناء العمل عن بعد ،هو حادث عمل ،أنظرArt L1222-9:
)Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 68 (VD
sem-link Ch , Kameni G,( 2015) Télétravail et accident de travail, RevJuridique de l'Ouest, pp.
47-54
50
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وكيفية توزيعه على مستخدميه ،و أن يضمن شروط الصحة والسالمة البدنية واملعنوية
للعامل عن بُعد .كما ُُيكن أن يشرتط صاحب العمل أن يُوفر العامل عن بُعد ركن من
املنزل للعمل فيه ،للفصل بني احلياة العائلية واملهنية ،كما يتعني عليه تزويد العامل بكل
التطبيقات احلديثة و اآلمنة اليت حيتاجها للعمل ومشاركة امللفات ،وعقد امجتماعات
وتدريبه على استخدامها وجب حقه يف التكوين .كما ُُيكن االتفاق على حتمل
املستخدم املصاريف اخلاصة ابشرتاكات اهلاتف واألنرتنت وتوفري حاسوب للعامل وتزويده
بكل املعدات والتجهيزات اليت تستجيب ملعايري األمن والسالمة الالزمة للقيام ابلعمل
ومن بني اآلليات املعتمدة حاليا يف العمل عن بعد ،هو اجتماع يتم على اخلط بني
صاحب العمل والعمال ،ويقع على صاحب العمل اختيار طريقة التنظيم لنجاح
االجتماع ،كأن ال تتجاوز مدة  30دقيقة لعدم فقدان الرتكيز ،مع ضرورة تبليغ العمال من
قبل بربانمج العمل ويتم ذلك عرب عدة تطبيقات ( Skyp, Hangouts, , WebEx
)Meetings, GoToMeeting
ومن جهة أخرى حيق للمستخدم مراقبة وقت وساعات العمل ،إذ حيتفظ املستخدم
بسلطته التنظيمية اليت توله اختيار أايم وساعات العمل ،حجمه العمل وكيفية توزيعه
على مستخدميه ،كما يكون العامل حر يف تنظيم أوقات العمل ،51فهي طريقة للعمل
تتميز رونة كبرية يف تنظيمها من طرف العامل ،حيث ال يكون حتت الرقابة املباشرة
لصاحب العمل ،لكن ذلك لن ُينع هذا االخري من مراقبة االوقات اليت أمضاها العامل
عن بعد يف القيام بعمله ،فيجب احرتام مدة معينة للعمل يتم االتفاق عليها بينهما كما
يتم حتديد طرق مراقبة صاحب العمل للعامل ا ال يتعارض مع احرتام حياته اخلاصة.
كما للعامل احلق يف اسرتاحة غذاء بني فرتة العمل الصباحية واملسائية للعمل.
Pontier M, (2014) Télétravail indépendant ou télétravail salarié : quelles modalités de
contrôle et quel degré d'autonomie. Direction et Gestion. La Revue des Sciences de
Gestion .n° 265 . pp 31 – 39.
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ابلنسبة لطرق مراقبة أوقات العمل كأن يضع برانمج على احلاسوب يراقب به أوقات
العمل )un logiciel de pointage sur l'ordinateur( ،أو حتديد ساعات العمل
52
وحق العامل يف تشعيل وضعية " غري متصل " ()Déconnexion
كما يتم االتفاق على شروط العودة إىل العمل العادي ،طرق مراقبة أوقات العمل
وضبط حجم العمل ،االوقات املناسبة لالتصال ابلعامل عن بعد ،وال ُيكن للمستخدم
ان يطلب من العامل الذي أحيل على العطلة االستثنائية أو العامل املوجود يف عطلة
سنوية أن يعمل عن بعد ،كما ال ُيكن اجلمع بني العمل عن بعد والبطالة التقنية.
إضافة ملا سبق جيب أن يكون حمل لتفاوض مجاعي ،كل األهداف املرجوة من العمل
عن بعد يف املؤسسة ويف غياب اتفاق داخل املؤسسة أو مدونة خاصة ابلعمل عن بعد،
ُيكن اللجوء إىل اتفاق بني األطراف ،حيث ُيكن لصاحب العمل ا ُيلكه من سلطة
تنظيمية أن يطلب من مجيع العمال تنفيذ العمل عن بعد شفواي أو عن طريق الربيد
االلكرتوين .جيب على صاحب العمل تنظيم العمل وتكييفه ا يسمح للعامل تنفيذ املهام
املوكلة اليه ،مع ضرورة احتفاظ العامل حبقه يف رفض ما طلبه منه صاحب العمل بعد
تسبيب الرفض،كأن يطلب منه مهمة هو غري مؤهل ممتامها.
ُيكن أن يُنجز العمل يف بيت العامل أو خارجه مامل يتم االتفاق على عكس ذلك
بني العامل وصاحب العمل ،كما ُيكن االتفاق على أن يتحمل العامل مصاريف
األدوات والتجهيزات الالزمة ألداء العمل أو أن أيخذ املستخدم على عاتقه مصاريف
اشرتاك اهلاتف واالنرتنت وكل ما ينفقه العامل من أجل شراء الربجميات واملعدات مجناز
عمله وكذا مصاريف صيانتها ،وابملقابل ُيكن لصاحب العمل ان حيدد شروط استعمال
أدوات العمل املوجودة بعهدة العامل وحدود مسؤوليته عند تلفها خبطائه.

52

Le droit à la déconnexion Art L2242-8 Code du Travail
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خامتة
إن اللجوء اىل العمل عن بعد يف ظل جائحة كوروان ال يستدعي تعديل عقد العمل
بل هو جمرد تنظيم لطريقة تنفيذ العمل اقتضتها ظروف معينة ،فإسرتاتيجية العمل عن
بعد ،كضرورة واقعية حتتاج إىل تقنني وعناية تشريعية ملواجهة األزمات مستقبال ،كأزمات
انتشار األوبئة ،خاصة بعد التوجه حنو رقمنة القطاعات املهنية  ،فبعد زوال فريوس كوروان
املستجد،سيصبح العمل عن بعد منوذجا سائدا لتنفيذ عالقة العمل نتيجة ماسوف يفرزه
الوابء من حتوالت يف سوق العمل والتعليم والتجارة ،فتقنني هذا النموذج من العمل
يضمن جلميع األطراف حقوقها سواء تعلق األمر ابملؤسسة أو ابلعامل ،وأن يكون ألرابب
العمل دور يف تطوير عالقات العمل وتكييفها مع التكنولوجيات احلديثة للمعلومات
واالتصال.
إن اعتماد هذا النمط اجلديد من العمل يقتضي استحداث استرياتيجية وطنية للعمل
عن بعد عن طريق هتيئة بيئة رقمية داخل املؤسسات ،ونشر الثقافة االلكرتونية وسط
العمال واملوظفني وأصحاب املؤسسسات ،وتنظيم البىن التحية الجناز العمل عن بُعد وفقا
للتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت وتطوير امدارة االلكرتونية بشكل كايف
إضافة إىل ضرورة العمل على ادخال تقنية الدفع االلكرتوين وتعميمها،كما جيب تدريب
العامل على العمل عن بُعد بشكل يسمح له ممارسة عمله دون ضغوطات نفسية ،ومتكينه
من مجيع حقوقه ال سيما احلقوق اليت طاملا ارتبطت ابلعمل احلضوري مثل احلق يف الرتقية
وضمان تغطية صحية كاملة.
مل يتم تقنني العمل عن بعد يف اجلزائر ليومنا هذا ،ما عاد األحكام املنصوص عليها
وجب املرسوم التنفيذي رقم ، 474-97واليت هي غري كافية لضمان حقوق األطراف
ابلنسبة هلذا النمط لتنفيذ عالقة العمل ،وابلتايل ُيكن تصور تنظيم هذه العالقة عن طريق
تفاوض مجاعي وجب اتفاق بني صاحب العمل والعمال أو وجب مدونة أخالقيات أو
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وجب اتفاق بني صاحب العمل والعامل ،فالعمل عن بعد ُيارس يف اجلزائر بصفة غري
منظمة قانوان ،وعلى املشرع اجلزائري تقنينه ،ومالئمة عالقات العمل للتطورات
التكنولوجية والوسائل اجلديدة والعصرية للمعلومات واالتصال اليت فرضت أمناط جديدة
من العمل أو ما يسمى بعالقة العمل يف ظل التقنيات اجلديدة للتكنولوجيا ،فبات ذلك
ضروراي ملواجهة االزمات مثل جائحة كوفيد  ،19ومحاية للعامل واملوظفني وأيضا على
بقاء املؤسسات.
املراجع

قانون  ،11-90املتضمن عالقات العمل الفردية ،املؤريف يف  21أفريل .1990ج.ر .عدد
.17

قانون رقم  ،13 -83املتضمن حوادث العمل واألمراض املهنية ،املؤريف يف  02يونيو

 ،1983ج.ر .عدد .28

قانون رقم  ،13 -83املؤريف يف 02يوليو ،1983املتضمن حوادث العمل واألمراض

املهنية.ج.ر  ،عدد  28ص .1809

املرسوووا التنفيووذي رقــم  69-20املــؤريف يف  21مــارس ســنة  2020يتعلــق بتــدابري الوقايــة
من انتشار وابء فريوس كوروان (كوفيد  )19ومكافحته.

املرسوا التنفيذي رقم  70-20املؤريف يف  24مارس سنة  2020الدد لتدابري تكميلية
الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان (كوفيد  )19ومكافحته .ج.ر عدد 16

مرسوا تنفيذي رقم  ،474-97املتضمن النظام اخلاص بعالقات العمل اليت تعين العمال
يف املنزل ،املؤريف يف  08ديسمرب 1997ج.ر .عدد ص18

مرسوا رقم  131-88املؤريف يف  06يوليو  1988املتضمن عالقات املواطن مع
االدارة.ج.ر  ،عدد  27ص .1013
قانون العمل الفرنسي.
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بلعبدون ع ،)2020( ،آليات الافظة على مناصب الشغل يف ظل أزمة جائحة
كوروان ،جملة التشغيل والعمل ،جملد  ،05عدد  ،01جوان .2020
بن رجدال آ )2019( ،.أيُّ مركز قانوين لعمال املنصات الرقمية ،مقال منشور جلة
احلوليات ،العدد  ،33رقم  ،02لسنة  ،2019ص.48-24.

/96453

بن عبد هللا اجلمعة ،احلسني السيد أ ،عصري أبو زيد ن )2015( ،العمل عن بعد
كتوجه حديث لتعزيز دور املرأة وذوي امحتياجات اخلاصة يف تنمية اجملتمع اللي دراسة
من منظور تقين ،اجمللة العربية الدولية للمعلوماتية ،اجمللد الثالث ،العدد الثامن يناير .

غريب ا ،.بدروين ع .)2018( ،.أثر جائحة كوروان على األسواق املالية،جملة التكامل
االقتصادي ،اجمللد ،08العدد ،02جوان.
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احلقوق ،جامعة اجلزائر.1
دليل اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية ملواجهة جائحة كوفيد19

وزارة االقتصاد واملالية واالصالح االداري .)2020( ،دليل العمل عن بُعد يف
امدارات العمومية ،أفريل .2020

ارسالية وزير التعليم العايل رقم  288املؤرخة يف  29فيفري  ،2020املتضمنة وضع
الدعائم البيداغوجية من حماضرات وأعمال موجهة
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