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والريزادة     التميزز   الدائرة لتحقيق املزيد من ةهات قياداستمرارا لتوج

وحتقيقا لرؤية الدولة بأن تكون حكومتها من أفضز  سز    أداء األعمال، 

. فقزد يكزون مزن املباسز  أن تد زن      0202حبلول عام  حكومات   العامل

أكادميية الدراسات القضزائية والتزدري  املتص زد بزدائرة القضزاء حزوارا       

إلقاء املزيد مزن  بهدف وذلك ، "العم  عن بعد"ضرورة تعزيز مفهوم  علميا حول

لتبظيم آليات تطبيق هذا  مة وضع تشريع خاصومدى مالء هميةالضوء على أ

بعاد القانونية واإلداريزة واققت زادية   األ  إطار من جوانبه املصتلفة واملفهوم 

 ذات ال لة. واألمبية 

 ما هو العم  عن بعد؟ .1

بأنه استصدام لألدوات التكبولوجية املتاحة لتعزيز : ""العم  عن بعد"ميكن تعريف 

وظزائفهم  أداء واجبات ومسؤوليات املرونة التبظيمية  اليت مبوجبها ميكن للموظفني 

غري تلزك األمزاكن   أخرى للعم ،  وممارسة اخت اصاتهم وصالحيتهم من خالل مواقع

املببززى للموظززف داخزز    أو املززاد  سززد التقليديززة الززيت تعتمززد علززى الوجززود ا   

 احلكومي".

 

 

 
 د . سامي  الطوخي

أبوظيب القضائيةأكادميية   
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بأنه استصدام املرونة التبظيميزة   أمزاكن العمز  عزن     أيضًا تعريفه ميكن كما 

، خزالل أ   املبزو  بزه   أداء العمز  بللموظف بعد ، أ  إعادة ترتي  األعمال مبا يسمح 

(، املكتز  اازاص،....  املبزل،  :  موقع العم  البدي  املعتمد )على سبي  املثال ،وقت

السزفر أو  ك ؛هام ريميزة مب القيامأ  جزء من العم  املبجز أثباء ذلك يشم   وعلى أق

 كوظززائف الرقابززة والتفتززيب والضززبطية ،الززيت تقتضززى طبيعتززه التبقزز العمزز  

 ".القضائية ..اخل

 :"العم  عن بعد"فوائد و أهمية .2

ات للحكومز وفوائزد متعزددة     ى، أهميزة كز   "العم  عن بعزد "لتعزيز ق  ك   أن 

ببزاء  زبكة م زاو دوليزة ألغزراب التبزادل         أيضزا  وب   ،واألفراد على حد سواء

قق العديزد مزن الفوائزد   كافزة     حي،"فالعم  عن بعد".املعلوماتي والتبمية وغريها

بعزاد تتعلزق بزاألمن    مبا   ذلك تلك اليت تبطو  على أ ،اإلدارية واققت ادية اجملاقت

حتقيق اقستفادة الق زوى مزن    ،ومن ذلك أيضا .الطوارئحاقت كذا لة والقومي للدو

، وتوفري قدر أك  من املرونة التبظيمية للوزارات املرناقجتاهات احلديثة لبظم العم  

لكافزة مواردهزا    مبا ميكبهزا مزن اقسزت الل األمثز      ،والدوائر واهليئات احلكومية

 .  املبظمات احلكوميةاحملرك األساسي لألداء التبمو     باعتبارها ،البشرية

 ، مبها:عدة رئيسية ًاأهداف "العم  عن بعد"حيقق كما 

  الزوزارات ، والزدوائر ،  واهليئزات احلكوميزة ، مبزا        حتسني استمرارية عمليات

 .ال اهليئات القضائية " واملعاونةذلك أعم
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 يستهدف ختفيضزات   تكزاليف اإلدارة    "فالعم  عن بعد" .تعزيز فعالية اإلدارة

املتعلقة بدوران املوظفني وال ياب، واحلزد مزن تكزاليف العقزارات واألثزر البيئزي       

  .وتكاليف الطاقة لبق  املوظفني . واقزدحام املرور  ...اخل

 العمز  عزن بعزد   "فاسزتصدام  . بعاد اقجتماعيةواأل تعزيز العم  واحلياة األسرية" 

يسمح للموظفني بتحسني إدارة العم  دون اإلخالل باقلتزامات العائلية، واإلبقاء 

 .ى تلبية أهداف بطريقة أفض  للجهةعلى قوة عاملة أكثر مرونة وقادرة عل

 تعزيز العم  واستدامته   حاقت اإلخالل باألمن القومي وحاقت الطوارئ األخرى. 

للحفزاظ علزى احلكومزة التبفيذيزة     سرتاتيجية ايستصدم ك ،"فالعم  عن بعد"

 .  لعاصف أو غريها من حاقت الطوارئخالل الطق  ا

 :"للعم  عن بعد"اقستدامة التبموية بعاد أ .3

ن من أهم اقجتاهات احلديثة   أق  ك   : "للعم  عن بعد"اإلبعاد اإلدارية والتبظيمية 

 ،اقعتماد على جمموعة من الزبظم غزري التقليديزة   أداء األعمزال     ،جمال العم  اإلدار 

 ومبها:

 ة باألهداف واحملاسبة عن البتائج.اإلدار 

    ر اقة التبظيم احلكومي املعتمد على هياك  قليلزة املسزتويات اإلداريزة ،

على فرق العم  وتوجيزه السزواد    عتمادواليت تعم    مبظومة  بكية باق

 .ي واإلنتاجي والبحثي املرتبط بهم  إىل العم  ال باعاألعظم من قوة العم

     حيث كز  األعمزال مدونززة  ،احلكوميزة  لألجهزززةببزاء الزذاكرة املؤسسزية 

جنازات أو مشزكالت مبزا يسزاعد علزى املشزاركة      إسواء كانت  ،ومسجلة

ختزاذ القزرارات   إلقزادة مزن   وميكن ا ،واإلبداع واقبتكار   صباعة القرارات

 .الر يدة
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فالعمزز  عززن بعززد يهززتم بتكززاليف األعمززال : "للعمزز  عززن بعززد" ةاققت ززاديبعززاد األ

 :  األمور التاليةحيقق وفرا   تكاليف اإلدارة يتعلق بز ما وهو ،وعوائدها

 دوران املوظفني وال ياب . 

 احلد من تكاليف العقارات . 

 مث  للببية التحتية التكبولوجيةاقست الل األ. 

 لبق  املوظفني ئي وتكاليف الطاقةاألثر البي. 

  تكاليف اقزدحام املرور  ...اخل. 

حيقزق التزوازن    "العم  عن بعدف" وتش ي  املعرضني اطر اقستبعاد. البعد اقجتماعي

يدات ، خاصزة بالبسزبة لعمز  السز    واقستقرار األسرى بني متطلبات واجبات وع ء العم 

ى ألسزرتها وأطفاهلزا     وحتقيق رعايزة مثلز   ،""املبزل   "العم  عن بعد"ومتكيبهن من 

لرتاثية . مبا ميكن الدولة من اقنطالق حنو احلداثة دون التفريط   التقاليد اذات الوقت

 .األصيلة لشعوببا العربية

دون  ،من تش ي  ذوى اقحتياجزات اااصزة   "العم  عن بعد"ميكن  ،من ناحية أخرىو

  قد يبعزد كزثريا   أعباء مالية متزايدة   اصطحابهم ذهابا وإيابا إىل مقر العم  الذ

هم فزرتة  ئكما ميكن السجباء من العمز  عزن بعزد أثبزاء قضزا      .عن أماكن إقامتهم

فضززال عززن العمزز  بززذات األعمززال بعززد ااززروع مززن املؤسسززة العقابيززة     ،العقوبززة

كمواطبني  ،مرة أخرىدجماهم   اجملتمع إمبا يضمن إعادة تأهليهم و ،واإلصالحية

 .مبتجني صاحلني

يعززز اسزتمرارية أداء ا هزاز احلكزومي لألعمزال       "العم  عزن بعزد  ": بعد األمن القومي

دولة ملصاطر عزدم اقسزتقرار املزرتبط بزاألمن القزومي أو جزرائم       الواادمات   حال تعرب 

 .كالعواصف أو الزقل ...اخل ؛اإلرهاب أو األزمات أو حاقت الطوارئ األخرى
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 ::إطاللة على احلالة األمريكية"العم  عن بعد"ار القانوني لتعزيز اإلط .4

الزذ    حزد فزروع القزانون العزام اإلدار     أ، ،    الزدول الزيت سزبته   "العم  عزن بعزد  "يعد قانون 

نه أضزحى  أ، فضال عن بعاد املرتبطة به العديد من األيستهدف حتقيق اقستدامة التبموية  

ومبهزا بزالطبع اهليئزات     ،حد أهم معايري التميز   األداء املؤسسي للمبظمزات بشزك  عزام   أ

. والبيئة القانونية للعم  عن بعزد تشزك  اإلطزار العزام لشزرعية األداء      املعاونةالقضائية و

كون مزن املباسز  وضزع    فقد ي ،وإذا أرادت الدولة دخول هذا السباق التطوير  .بهذه الطريقة

 يلزم املصاطبني بأحكامه ويسأهلم عن البتائج ويتدرع   التطبيق.  قانوني مبظمر إطا

، حيزث وقزع   مبها الوقيات املتحدة األمريكية، و  العديد من البلدان املتقدمة ذلك حدث وقد

حيزث  ، 0212لعزام   "العم  عن بعزد "ون تعزيز على قان ،0212ديسم   9الرئي  اوباما   

وفى رفزع   ،علما بارزا   تاريخ العم  احلكومي على املستوى الفيدراليكان هذا القانون م

مزن   ،قدرة "احلكومة اقحتادية" على حتقيق قدر أكز  مزن املرونزة   إدارة القزوة العاملزة     

أداة قيمة لتحقيق أهداف  الذ  أتاح للجهات احلكومية "العم  عن بعد"خالل استصدام نظام 

، وتوظيزف  ة العمز  واحليزاة اااصزة واألسزرية    تعزيزز فعاليز  مهامها وساعد العزاملني علزى   

،فضال عن حتقيق األهزداف والفوائزد   وذوى اقحتياجات اااصة العاملني   األماكن البائية

 .،السابق اإل ارة إليها سابقاواإلدارية واقجتماعية واألمبية واألبعاد اققت ادية

املززوظفني وإدارة مبكتزز  إدارة  ززؤون  كمززا حززدد القززانون األدوار واملسززؤوليات املبوطززة  

ومكتز  اإلدارة وامليزانيزة، ووزارة األمزن الزداخلي، واحملفوظزات الوطبيزة       اازدمات العامزة،   

وإدارة السجالت، وآخرين، بتوفري التوجيه العام للوزارات "التبفيذيزة اقحتاديزة"، ومسزاعدتها    

 قزدر ممكزن مزن الكفزاءة     بزأك   "العمز  عزن بعزد   "  تبفيذ الز امج املتعلقزة بتعزيزز    

 .والفعالية
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 :ه، ومبهاوقد وضع القانون العديد من املتطلبات الالزمة لتبفيذ

 سززرتاتيجية ضززمن طططهززا اإل "العمزز  عززن بعززد"دراع إإلزززام ا هززات احلكوميززة بزز

 .والتكتيكية والتش يلية

 دات اختبزار املعز   :مثز   "،العمز  عزن بعزد   "د وفرت أساسيات التأكد من أن ك  جهة ق

        ، تأهيزز  وارتيززاح املززوظفني اااضززعني ل نززامج    والتكبولوجيززا، والززدعم الززتق   

، املستصدمة وإجادة التعام  معهزا  ألسالي  التكبولوجيا واقت اقت "العم  عن بعد"

 .تياح مدير  جمموعات العم  عن بعدتأهي  وار

 العم  عن بعدجمال "دام واقستثمار    رصد عوائد اقستص". 

  وبالفيزديو، وغريهزا    البظام املعروف بالفيزديو كزونفران (  ) املؤمترات عن بعد،عقد

  .من التكبولوجيات اليت متكن من اقت ال متعدد القبوات

  ورقية   التعامالت احلكوميةالالاعتماد البظم. 

  عبزد إيقزاف أو إغزالق بعزك املكاتز  احلكوميزة أمزام         "العم  عن البعد"استمرار

اقت الطوارئ املصتلفة مث  العواصف الثلجية، وإغالق الطرق علزى  نتيجة ح ،ا مهور

نطززاق واسززع، واملظززاهرات أو أحززداث أخززرى مززن أفعززال الطبيعززة وحززاقت الطززوارئ      

 .ولوجية وغريهاالتكب

  وصزالحيته لوضزع    "العمز  عزن بعزد   "كما حدد القانون  مسؤوليات املدير عن برامج

 .موظفيه ....اخلال نامج موضع التبفيذ وصالحياته جتاه 

 جسديا، وميكزن للمزدراء   املوجود غري للموظف العم  وضع نظم مراقبة وتقييم أداء 

 أيضزا  املفيد ومن. املوظف جهود نتائج أو املبتج فحد طريق عن املوظف يبتج ما قياس

الدورية لألداء  والتقارير الرئيسية، وحتديد املعامل للمشروع، الزمبية ا داول استصدام

 تكون معايري أن كما جي  يعم  عن بعد. مقارن لعم  الفريق الذ  واستعراب ،

املعزايري للمزوظفني بزاملقر     تلزك ذاتهزا  هي  "،بعد عن العم "ب نامج  للموظفني األداء

 العم  بدأ مع املوظفني قب   لألداء ومباقشتها واضحة توقعات وضع ويبب ي. الرئيسي

  .بعد عن
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  اااص بك  القانونيوما من تاريخ صدور  081موعد ق يتجاوز  وقد تقرر أنه، و 

  :تبادر إىل ما يلي أن على هذه ا هة جي جهة حكومية،ك  

 لعم  عن بعدل"ضع سياسة لتفويك املوظفني املؤهلني و". 

  للمشزاركة       ا هزة احلكوميزة   مجيزع العزاملني    مزدى تأهيز   حتديد

 حالة استحقاقهم. املؤهلني   وإخطار العاملني ، "العم  عن بعد"

  رية فاعليززة أداء اسززتمرااتفززاق مكتززوب بززني املوظززف واملززدير لضززمان  إبززرام

 .املوظف واإلدارة

    اخل "العم  عن بعدنظام "على املباس  توفري التدري..... 

 بدائرة القضاء : "العم  عن بعد"توصيات   خ وص تعزيز   .5

تيزة القويزة لتعزيزز    لزديها الببيزة التح   ،ودائرة القضاء خاصة ،ن دولة اإلمارات عامةأل

 ءحول املوضوع بهزدف إلقزاء الضزو   ، فقد يكون من املباس  إجراء حوار علمي "العم  عن بعد"

بعزاد  ا الرياد  واألهمية والفوائزد واأل حول مدى حتقيق تطبيقه  ألهداف الدائرة وزيادة متيزه

األخذ بهذا البظام. ورمبزا تكزون ااطزوة األوىل   هزذا اقجتزاه، قيزام       املمكن حتقيقها من 

قضائية والتدري  املتص د بتبظيم حلقزة نقزام موسزعة، يشزارك     أكادميية الدراسات ال

 لدراسة املوضوع املطزروح  طة القضائية واألساتذة األكادميينيفيها املهتمون من أعضاء السل

 .  من جوانبه املصتلفة ورفع تقرير بشأنه إىل قيادة الدائرة.

 

 

 

 

 

 


