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1. مقدمة

أدى ظهــور وبــاء كوفيــد-19 وانتشــاره فــي بدايــة العــام 2020 إلــى خلــق تحــوالت جذريــة وســريعة فــي القــوى العاملــة وأســاليب 
Re� )العمــل طالــت مختلــف الــدول والقطاعــات. ولعــل أبــرز تحــول فــي هــذا الســياق كان فــي زيــادة التوجــه نحــو العمــل عــن بُعــد 

mote Work or Telework( والعمــل الهجيــن )Hybrid Work( واللــذان ظهــرا علــى الســطح كوســيلة ســريعة للتأقلــم مــع إجــراءات 
اإلغــاق االحترازيــة التــي فرضتهــا معظــم الحكومــات فــي العالــم للحــد مــن انتشــار الوبــاء. والحقــًا لتقلــص اإلجــراءات االحترازيــة، 
أعــادت المؤسســات تكييــف نفســها مــن خــال االعتمــاد علــى المزيــد مــن العمــل عــن بُعــد مقارنــة بمــا كان عليــه الحــال قبــل الوباء. 
وقــد ســاهم فــي ذلــك وجــود توجــه مماثــل خــال العقديــن الســابقين النتشــار كوفيــد-19، حيــث كان العمــل عــن بُعــد فــي ازديــاد 

.)Basu and Swartz, 2021; Ozimek, 2020( مطــرد، ولكنــه كان يشــكل حصــة متواضعــة نســبيا فــي تركيبــة القــوى العاملــة

تتشــابه العديــد مــن التعريفــات الخاصــة بالعمــل عــن بُعــد، أبرزهــا التعريــف الــذي اعتمدتــه منظمــة العمــل الدوليــة علــى أنــه 
“اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مثــل الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الحاســوب المحمولــة، ألغــراض 
العمــل الــذي يتــم خــارج مقــر اإلدارات المشــغلة”. علمــًا أن العديــد مــن الــدول قــد بــدأت تتبنــى إطــارًا تنظيميــًا لتنظيــم العمــل 

.)ILO, 2020a( عــن بُعــد، خاصــة دول االتحــاد األوروبــي

تشــير معظــم األدبيــات العالميــة إلــى وجــود توجــه عالمــي ملحــوظ لاســتمرار فــي العمــل عــن بُعــد حتــى بعــد الســيطرة علــى 
ــدوى  ــر الع ــن مخاط ــل م ــذي يقل ــكل ال ــد-19 بالش ــد كوفي ــم ض ــادة التطعي ــة، وزي ــاق االحترازي ــص إجــراءات اإلغ ــاء وتقلي الوب
ــل  ــن قب ــط م ــذا النم ــي له ــول االجتماع ــادة القب ــوع بزي ــد مدف ــن بع ــل ع ــد للعم )Aksoy et al, 2022(. إن هــذا التوجــه المتزاي
المشــغلين والعامليــن علــى حــد ســواء، وذلــك نتيجــة لارتفــاع غيــر المتوقــع إلنتاجيــة الموظفيــن خــال العمــل عــن بُعــد، عــاوة 
علــى تطــور تقنيــات التواصــل والعمــل عــن بُعــد. كمــا منــح العمــل عــن بُعــد مرونــة أكبــر للعامليــن فــي تحديــد أوقــات البــدء 
واالنتهــاء وترتيــب فتــرات الراحــة خــال يــوم العمــل لتتناســب أكثــر مــع التزاماتهــم، حتــى وإن كان الحصــول علــى هــذه الميــزات 
علــى حســاب تغييــر وظائفهــم واالنتقــال لوظائــف ذات مرونــة أكبــر )Angelici and Profeta, 2020; Aksoy et al, 2022(. أيضــا، 
ترافقــت هــذه التوجهــات المتزايــدة فــي العمــل عــن بُعــد فــي خلــق عوامــل محفــزة لابتــكار واالختــراع، حيــث أشــار المســح 
آنــف الذكــر إلــى تضاعــف أعــداد طلبــات بــراءات االختــراع المتعلقــة بتقنيــات التواصــل عــن بُعــد وعقــد االجتماعــات عبــر تقنيــة 

الفيديــو )Video Conference( منــذ الوبــاء حتــى منتصــف 2022. 

ظهــرت مؤخــرًا العديــد مــن الدراســات والمســوح فــي معظــم أنحــاء العالــم والتــي هدفــت إلــى تقييــم تجربــة العمــل عــن بُعــد، 
وتحديــد إيجابياتهــا وســلبياتها، وتحليــل التوجــه العــام لــدى المشــغلين فــي قبــول اســتمرار العامليــن لديهــم فــي العمــل عــن بُعــد 
حتــى بعــد انحســار الوبــاء. تشــير نتائــج معظــم الدراســات إلــى أن تجربــة العمــل عــن بُعــد قــد ســارت بشــكل أفضــل ممــا كان 
متوقعــا مــن قبــل المُشــغلين، حيــث أدت الفوائــد المتحققــة مــن العمــل عــن بُعــد إلــى قيــام العديــد مــن المشــغلين فــي أنحــاء 

.)Ozimek, 2020( العالــم بزيــادة كبيــرة فــي خطــط التوظيــف المســتقبلية والتــي تتضمــن العمــل عــن بُعــد أو العمــل الهجيــن

ــى شــباط 2022، غطــى  ــرة مــن آب 2021 إل ــة خــال الفت ــف عامــًا فــي 27 دول أشــار اســتطاع تــم نشــره مؤخــرًا، شــمل نحــو 37 أل
ــى  ــًا إل ــى وجــود نمــط واضــح مــن قبــل المشــغلين بحيــث يتجهــون تدريجي ــراوح أعمارهــم بيــن 20 و59 عامــًا، إل العامليــن الذيــن تت
الســماح للعامليــن لديهــم بالعمــل عــن بُعــد علــى األقــل ليــوم أو يوميــن فــي األســبوع فــي العديــد مــن الوظائــف، كذلــك هنــاك توجــه 
للســماح بالعمــل عــن بُعــد بشــكل كامــل طيلــة أيــام األســبوع فــي بعــض الوظائــف األخــرى. انعكــس هــذا التوجــه علــى التغيــر الواضــح 
فــي طبيعــة إعانــات الوظائــف الشــاغرة عبــر اإلنترنــت فــي العديــد مــن الــدول، خاصــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، إذ يتضــح وجــود 
منحنــى تصاعــدي منــذ منتصــف 2020 حتــى منتصــف 2022 فــي حصــة الوظائــف الجديــدة الشــاغرة والتــي تنــص علــى أنــه يمكــن 

.)Aksoy et al, 2022( للموظفيــن العمــل عــن بُعــد ليــوم واحــد أو أكثــر فــي األســبوع، أو حتــى العمــل بشــكل كامــل عــن بُعــد

علــى الصعيــد المحلــي، تســببت جائحــة كوفيــد-19 بانعكاســات ســلبية علــى االقتصــاد الفلســطيني الكلــي بشــكل عــام وعلــى 
ســوق العمــل الفلســطيني بشــكل خــاص، ففــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020، َفَقــد حوالــي 132 ألــف شــخص وظائفهــم، منهــم 
29 ألــف عامــل فلســطيني يعملــون فــي إســرائيل. أّثــر الوبــاء علــى انخفــاض عــدد ســاعات العمــل المعتــادة، حيــث عمــل %26.9 
ــن  ــر بي ــن كبي ــك فــي وجــود تباي ــا انعكــس ذل ــاد. كم ــام 2020 أقــل مــن عــدد الســاعات المعت ــن فــي الع ــي العاملي مــن إجمال
الجنســين فــي انخفــاض عــدد ســاعات العمــل، حيــث زادت نســبة النســاء اللواتــي يواجهــن ســاعات عمــل مخفضــة إلــى %62.4 

 .)UN Women, 2021( أثنــاء الوبــاء مقارنــة بنســبة 41.3% للرجــال
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أســوة بباقــي الــدول، تأقلمــت العديــد مــن الشــركات فــي عــدد مــن القطاعــات مــع هــذا االنخفــاض الكبيــر والمفاجــئ فــي النشــاط 
االقتصــادي بالتوجــه نحــو عمــل موظفيهــا عــن بُعــد )بــداًل مــن تســريحهم( كوســيلة للتأقلــم مــع الجائحــة كمــا ســيتضح معنــا الحقــًا. 
تباينــت القطاعــات االقتصاديــة فــي مــدى قدرتهــا وقابليتهــا إلتمــام أعمالهــا عــن بُعــد باالعتمــاد علــى عــدة عوامــل مثــل طبيعــة مهام 
موظفيهــا، وإلــى أي مــدى يتطلــب إنجازهــا التواجــد فــي مقــر العمــل. كذلــك مــدى قــدرة الموظفيــن علــى الوصــول إلــى واســتخدام 

تقنيــات التواصــل والعمــل عــن بُعــد بمــا يضمــن إنجــاز المهــام المطلوبــة منهــم )ولــو بالحــد األدنــى منهــا( وغيرهــا مــن العوامــل.

نظــرًا لــدور العمــل عــن بُعــد فــي ضمــان اســتمرارية العديــد مــن المنشــآت بمواصلة أعمالهــا خال أشــهر اإلغــاق، ونظــرًا للتوجه 
العالمــي فــي اســتمرار هــذا النهــج مســتقبًا بســبب فوائــده غيــر المتوقعــة، تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى واقــع 
العمــل عــن بُعــد خــال الجائحــة، وأبــرز القطاعــات التــي تبنتــه، وتحليــل اإليجابيــات المتوقعــة فــي اســتمرار هــذا النهج مســتقبًا 
بمــا يتناســب وخصوصيــة الحالــة الفلســطينية. كذلــك ســتتطرق الورقــة إلــى العوامــل المؤثــرة فــي نجــاح واســتمرارية العمــل 
عــن بُعــد فــي فلســطين مــن خــال تحليــل مــدى توافــر وتطــور البنيــة التحتيــة، خاصــة التكنولوجيــة والرقميــة، الازمــة لتبنيــه. 

2. لمحة عامة عن ظروف العمل في فلسطين خالل الجائحة وأساليب التأقلم

قبــل جائحــة كورونــا، لــم يكــن نظــام العمــل عــن بُعــد شــائعًا فــي فلســطين علــى الرغــم مــن انعــدام االســتقرار السياســي 
ــة  ــي غالبي ــات ف ــدت المؤسس ــا، وج ــة كورون ــر جائح ــى أث ــل. عل ــوق العم ــي س ــبيهة ف ــف ش ــات تكي ــي آلي ــب تبن ــذي يتطل ال
القطاعــات نفســها أمــام تحــدٍ كبيــر يتمثــل فــي توقــف أعمالهــا بشــكل شــبه كامــل نتيجــة عــدم قــدرة العامليــن علــى الوصــول 
إلــى أماكــن عملهــم، نظــرًا لإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد مــن انتشــار الجائحــة. لــم تملــك غالبيــة 
المؤسســات حينهــا أي خطــط فوريــة لانتقــال، ولــو بشــكل جزئــي، إلــى العمــل عــن بُعــد باســتثناء بعــض مؤسســات التعليــم 
ــم  ــا( للتعلي ــة كورون ــم جائح ــدٍ بحج ــة تح ــة لمواجه ــر مصمم ــت غي ــزة )وإن كان ــل جاه ــاذج عم ــا نم ــي كان لديه ــي الت العال
اإللكترونــي. مــع مــرور الوقــت خــال الجائحــة، اســتطاعت العديــد مــن القطاعــات فــي فلســطين التأقلــم مــن خــال التوجــه 
نحــو العمــل عــن بُعــد، خاصــة تلــك التــي ال يتطلــب إتمامهــا التواجــد فــي الحيــز المكانــي للمنشــأة، كمــا ســيتضح معنــا الحقــًا. 

ــاء  ــة وإلغ ــار الجائح ــد انحس ــطين بع ــي فلس ــن ف ــل الهجي ــد والعم ــن بُع ــل ع ــع العم ــن واق ــح ع ــور واض ــاء تص ــل إعط ــن أج م
إجــراءات اإلغــاق االحترازيــة، ال بــد فــي البدايــة مــن إلقــاء نظــرة علــى واقــع ظــروف ســوق العمــل الفلســطيني خــال الجائحــة، 
وتحديــد آليــات االســتجابة فيــه نتيجــة للظــروف الطارئــة التــي تولــدت بســببها، والتــي أدت إلــى تعطــل شــبه كامــل فــي معظــم 
القطاعــات االقتصاديــة فــي فلســطين. فــي بدايــة الجائحــة، وتحديــدًا خــال فتــرة اإلغــاق األولــى الممتــدة مــن آذار إلــى أيــار 
2020، كان إعــان الطــوارئ ومــا تبعــه مــن إغــاق للمؤسســات العامــة والخاصــة ســببًا رئيســيًا للتوقــف عــن العمــل بنســبة 
67.5%، فيمــا بلغــت نســبة التوقــف عــن العمــل نتيجــة لإلغاقــات بيــن المحافظــات نظــرا إلعــان حالــة الطــوارئ مــا نســبته 
8.2% )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،2021 أ(. ترافــق التوقــف عــن العمــل نتيجــة لهــذه الظــروف مــع اختــاف اســتجابة 
المشــغلين مــن خــال تقليــص الرواتب/األجــور أو وقفهــا تمامــًا. حيــث أفــاد نحــو 52% )31% فــي قطــاع غــزة مقابــل 61% فــي 
الضفــة الغربيــة( مــن المبحوثيــن الــذي شــملهم مســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســر الفلســطينية فــي فلســطين 
أنهــم لــم يتلقــوا رواتبًا/أجــورًا خــال فتــرة اإلغــاق األولــى )آذار-أيــار2020(، نحــو 95% منهــم يعملــون فــي القطــاع الخــاص. 

فيمــا يتعلــق باســتجابة المنشــآت ومــدى تبنيهــا لنهــج العمــل عــن بُعــد لموظفيهــا؛ كشــفت نتائــج مســح “أثــر أزمــة فيــروس كوفيــد-19 
المســتجد علــى مؤسســات القطــاع الخــاص فــي فلســطين” الصــادر عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للفتــرة مــن آذار إلــى أيــار 
2020، عــن وجــود اختافــات فــي مــدى اســتجابة المؤسســات إلجــراءات اإلغــاق االحترازيــة فــي تحويــل مســار العمــل إلــى النمــط الهجيــن 
)أو عــن بُعــد بشــكل كامــل(، وذلــك حســب حجــم المؤسســة، ونشــاطها االقتصــادي، والمركــز الوظيفــي للموظفيــن. بينــت النتائــج أن 
نســبة العمــال الذيــن عملــوا عــن بُعــد خــال فتــرة المســح فــي فلســطين قــد بلغــت نحــو 5.8%، بواقــع 6.4% فــي الضفــة الغربيــة ونحــو 
4.4% فــي قطــاع غــزة. أمــا علــى مســتوى حجــم المؤسســة، بلغــت نســبة العمــل عــن بعــد فــي المؤسســات كبيــرة الحجــم حوالــي %12.4، 
مقابــل 6.7% فــي المؤسســات المتوســطة ونحــو 4.9% فــي المؤسســات الصغيــرة. حتــى داخــل المؤسســة نفســها، اختلــف الموظفــون فــي 
قابليــة عملهــم عــن بُعــد باختــاف الدائرة/القســم والمســتوى الوظيفــي. حيــث أفــاد نحــو 53% مــن العامليــن فــي مهــام إداريــة، ونحــو 
69% مــن العامليــن فــي مهــام التســويق باســتخدامهم الحلــول التقنيــة فــي العمــل عــن بُعــد، مقابــل نحــو 22% مــن العامليــن فــي إدارة 
ساســل التوريــد. أمــا مــن ناحيــة القطــاع االقتصــادي، فقــد كان قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أكثــر القطاعــات توجهــا 
نحــو العمــل عــن بُعــد، حيــث عمــل نحــو 18% مــن موظفيــه عــن بُعــد خــال الفتــرة مــن آذار إلــى أيــار 2020، يليــه قطاعــي اإلنشــاءات 
والخدمــات بنحــو 8% لــكل منهمــا. فيمــا بلغــت هــذه النســبة فــي قطــاع الماليــة والتأميــن نحــو 4.4%، وهــو مــا يناقــض التوجــه العالمــي 

فــي ارتفــاع نســبة الموظفيــن العامليــن عــن بُعــد فــي هــذا القطــاع )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،2021 ب(.
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ــار( مــن العــام  ــرة المناظــرة )آذار-أي ــى الفت ــه عل ــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بإجرائ ــام الجه ــذي ق ــي ال ــج المســج الثان أشــارت نتائ
2021، أنــه علــى الرغــم مــن تخفيــف قيــود الجائحــة والعــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي، إال أن العديــد مــن القطاعــات اســتمرت فــي 
تبنــي اســتراتيجية العمــل عــن بعــد. علــى ســبيل المثــال، أشــارت 12.2% مــن المؤسســات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت بالســماح لموظفيهــا 

بالعمــل عــن بُعــد، فيمــا أشــارت نحــو 6.8% و8.3% مــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــي اإلنشــاءات والخدمــات بذلــك، علــى التوالــي.

علــى الرغــم مــن المؤشــرات اإليجابيــة للتوجــه للعمــل عــن بعــد فــي فلســطين، إلــى أنــه ال يمكــن االعتمــاد علــى نســب العمل 
عــن بُعــد خــال جائحــة كورونــا فقــط لقيــاس مــدى اســتمرارية هــذا النهــج بعــد الجائحــة. ويعــود ذلــك إلــى تراجــع النشــاط 
االقتصــادي فــي معظــم القطاعــات نتيجــة للعــدوى واإلغــاق، األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع إنتاجيــة، وبالتالــي إيــرادات وأربــاح 
الجــزء األكبــر مــن المنشــآت، كذلــك قدرتهــا علــى تغطيــة تكاليــف أجور/رواتــب الموظفيــن لديهــا. لذلــك لجــأ جــزء مــن هــذه 
المنشــآت إلــى تســريح موظفيــه، أو إعطائهــم إجــازة بــا أجــر، أو حتــى تقليــص األجــور إلــى النصــف أو أقــل خــال الجائحــة، 
بــداًل مــن توجيههــم للعمــل عــن بُعــد. بالتالــي، ال بــد مــن تحليــل وضــع العمــل عــن بُعــد فــي فلســطين فــي ظــروف أكثــر 
اســتقرارًا مــن الناحيــة االقتصاديــة لبيــان االتجــاه العــام لهــذا التوجــه. علــى ســبيل المثــال، بينــت نتائــج مســح أثــر فيــروس 
كورونــا علــى منشــآت القطــاع الخــاص للفتــرة مــن آذار إلــى أيــار للســنوات، 2020 و2021 أن نحــو 13% مــن المنشــآت قامــت 
بتســريح عمالهــا فــي 2020 )مقابــل 8.6% فــي 2021(. فيمــا قامــت نحــو 8% مــن المنشــآت بتقليــص رواتــب وأجــور العامليــن 
لديهــا فــي 2020 )مقابــل 3.5% فــي 2021(. فــي حيــن منحــت نحــو 11% مــن المنشــآت موظفيهــا إجــازات بــا أجــر فــي 2020 
)مقابــل3.1% فــي 2021( )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2021 ب(، الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2021 
ج(. بالتالــي، فــإن تحليــل انخفــاض التوجــه نحــو العمــل عــن بُعــد خــال فتــرة الجائحــة بمعــزل عــن تأثيــر هــذه العوامــل 

علــى الكفــاءة الماليــة والتشــغيلية للمنشــآت مــن شــأنه أن يعطــي نتائــج غيــر دقيقــة. 

3. التوجه العام لتبني الحلول الرقمية في العمل عن ُبعد أثناء الجائحة في فلسطين

عــزز اســتخدام تقنيــات التواصــل الرقميــة، مثــل تطبيقــات التواصــل عــن بُعــد والمنصــات الرقميــة، مــن قــدرة منشــآت القطــاع 
الخــاص علــى التوجــه إلــى العمــل عــن بُعــد أثنــاء الجائحــة. وذلــك حســبما أشــارت نتائــج مســح أثــر أزمــة فيــروس كوفيــد-19 
للفتــرة مــن آذار-أيــار 2020 آنــف الذكــر. ففــي ســؤال المؤسســات المبحوثــة لمعرفــة التوزيــع النســبي للمؤسســات التــي بــدأت 
باســتخدام أو زيــادة اســتخدام اإلنترنــت أو وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر اإلنترنــت، أو التطبيقــات المتخصصــة أو المنصــات 
ــي  ــة ف ــول الرقمي ــتخدام الحل ــو اس ــه نح ــادة التوج ــات بزي ــذه المؤسس ــن ه ــو 10.6% م ــارت نح ــة، أش ــتجابة للجائح ــة اس الرقمي
العمــل خــال هــذه الفتــرة، كمــا أفــادت نحــو 2% مــن المؤسســات أنهــا اعتمــدت هــذه التقنيــات بشــكل مســتحدث نتيجــة الجائحــة 
)بمعنــى لــم تكــن تســتخدم هــذه التقنيــات فــي العمــل مســبقا(. بالمقابــل، أشــارت نحــو 87.4% مــن هــذه المؤسســات إلــى عــدم 
اســتخدامها للحلــول الرقميــة فــي العمــل أثنــاء فتــرة المســح )منهــم 88.2% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 85.9% فــي قطــاع غــزة(. 
كمــا اختلــف االعتمــاد علــى الحلــول الرقميــة بيــن المؤسســات المبحوثــة حســب حجمهــا؛ إذ أفــادت نحــو 27.5% مــن المؤسســات 
الكبيــرة بازديــاد اعتمادهــا علــى هــذه التقنيــات مقابــل 8.2% مــن المؤسســات الصغيــرة ونحــو 12.7% مــن المنشــآت متوســطة 
ــاع  ــي قط ــة ف ــآت العامل ــن المنش ــو 22% م ــاالت، ونح ــاع االتص ــي قط ــة ف ــآت العامل ــن المنش ــو 32% م ــادت نح ــا أف ــم. فيم الحج
التأميــن والبنــوك بزيــادة اعتمادهــم علــى الحلــول الرقميــة فــي العمــل، فيمــا انخفضــت هــذه النســبة لنحــو 8.8% فــي قطاعــات 

الصناعــة والتجــارة والنقــل )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2021ب(.

زادت نســب لجــوء المنشــآت للحلــول الرقميــة خــال الفتــرة المناظــرة مــن الســنة الاحقــة )2021(؛ حيــث بينــت نتائــج مســح أثــر 
أزمــة فيــروس كوفيــد-19 للفتــرة مــن آذار-أيــار للعــام 2021، أن نحــو 13.7%مــن المؤسســات المبحوثــة قامــت بزيــادة التوجــه نحــو 
اســتخدام الحلــول الرقميــة فــي العمــل خــال هــذه الفتــرة. كمــا أفــادت نحــو 4.2% مــن المؤسســات أنهــا قامــت بشــكل مســتحدث 
باســتخدام هــذه التقنيــات، مرتفعــة عــن نســبتها فــي نفــس الفتــرة مــن 2020 علــى الرغــم مــن انحســار إجــراءات اإلغاق الشــامل. 
كمــا ازداد اســتخدام المنشــآت الكبيــرة لهــذه التقنيــات بشــكل ملحــوظ خــال ســنة لتفيــد نحــو 41% مــن المنشــآت كبيــرة الحجــم 
بارتفــاع اســتخدامها للحلــول الرقميــة فــي 2021 )مقابــل 27.5% فــي 2020(. كمــا ارتفعــت هــذه النســبة للمنشــآت المتوســطة 

والصغيــرة لتصــل إلــى 15.8% و11.4% علــى التوالــي فــي 2021 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2021ج(. 

يتضــح لدينــا مــن هــذه المقارنــة أن زيــادة اســتخدام المنشــآت للحلــول الرقميــة فــي العمــل، وعلــى الرغــم مــن تقليــل شــدة 
إجــراءات اإلغــاق، قــد يُنبــئ بإمكانيــة تطــور وزيــادة توجهــات العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي فلســطين خــال الســنوات 
الاحقــة، خاصــة مــع الفوائــد المتوقعــة لهــذا النمــط فــي فلســطين آخذيــن باالعتبــار ظروفهــا السياســية الخاصــة. وكمــا ســيتضح 
معنــا الحقــًا، تنبثــق أهميــة االســتعداد للعمــل عــن بُعــد فــي فلســطين نتيجــة لوضعهــا الخــاص والمتمثــل بزيــادة االضطرابــات، 
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ــاص  ــكل خ ــطيني بش ــع الفلس ــة بالوض ــك الخاص ــد-19، أو تل ــة كوفي ــرى كجائح ــدول األخ ــا ال ــرض له ــي تتع ــك الت ــواء تل س
ــي  ــم ف ــن عمله ــى أماك ــن إل ــال الموظفي ــق انتق ــي تعي ــدن والت ــن الم ــرائيلية بي ــز اإلس ــل الحواج ــية، مث ــات السياس كاالضطراب
المــدن األخــرى، خاصــة فــي أوقــات عــدم االســتقرار السياســي. فــي نفــس الســياق، ونظــرًا الرتفــاع التكاليــف فــي فلســطين مثــل 
تكاليــف الســكن فــي المــدن الرئيســية، وتكاليــف الوقــود والمواصــات، فــإن العمــل عــن بُعــد دون الحاجــة إلــى التنقــل لمســافات 
طويلــة، أو تغييــر مــكان الســكن، مــن شــأنه أن يســاهم فــي تقليــل التكاليــف بالتالــي زيــادة القــدرة الشــرائية للعامل/الموظــف. 
ســوف ســيتم الحديــث بالتفصيــل تأثيــر العمــل عــن بُعــد مــع األخــذ باالعتبــار خصوصيــة الحالــة الفلســطينية فــي القســم التالــي. 

4. الفوائــد المحتملــة للعمــل عــن ُبعــد فــي ظــل ظــروف ســوق العمــل الفلســطيني والوضــع 
السياســي واالقتصــادي الراهــن

ــال  ــة لاحت ــطين نتيج ــا فلس ــي منه ــي تعان ــية الت ــة والسياس ــروف االقتصادي ــل الظ ــي ظ ــه ف ــك أن ــة، ال ش ــن الجائح ــدا ع بعي
اإلســرائيلي المتواصــل لألراضــي الفلســطينية، فــإن تبنــي العمــل عــن بعــد مــن شــأنه أن يتــرك آثــارا إيجابيــة علــى كل مــن 
ــاج  ــل الشــركات والمؤسســات إلدم ــد مــن قب ــة األم ــة وطويل ــي اســتراتيجيات فعال ــم تبن ــا ت ــة إذا م ــن والشــركات، خاص العاملي

العمــل عــن بعــد ضمــن نمــاذج األعمــال المختلفــة. 

1.4 تقليل الحاجة إلى التنقل من وإلى العمل

ــة  ــكان اإلقام ــن م ــل بي ــى التنق ــة إل ــل الحاج ــي تقلي ــرة ف ــده الكبي ــد فوائ ــن بُع ــل ع ــي العم ــة ف ــدول المختلف ــارب ال ــت تج بين
والعمــل، األمــر الــذي يوفــر قــدرا أكبــر مــن المرونــة فــي إدارة الوقــت، وبالتالــي تعزيــز اإلنتاجيــة، وتظهــر هــذه اإليجابيــة بشــكل 

 .)Vucicevic, 2020( أوضــح كلمــا طــال وقــت التنقــل ذهابــًا وإيابــًا مــن وإلــى العمــل

تبــرز هــذه اإليجابيــة فــي فلســطين بشــكل خــاص نظــرًا للوضــع السياســي الراهــن فيهــا؛ نتيجــة للقيــود الكبيــرة التــي يفرضهــا 
االحتــال اإلســرائيلي علــى التنقــل بيــن المــدن الفلســطينية، ممــا يــؤدي إلــى إضاعــة ســاعات طويلــة مــن الوقــت نتيجــة النتظــار 
ــر  ــة تؤث ــة الغربي ــف مــدن وقــرى الضف ــن مختل ــة للحواجــز المنتشــرة بي ــات المفاجئ ــإن اإلغاق ــك ف ــر الحواجــز. كذل المــرور عب
علــى عمليــة تخطيــط الوقــت، باإلضافــة إلــى زيــادة انعــدام اليقيــن. أشــار مســح صــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
إلــى وجــود نحــو 705 حاجــز فــي فلســطين فــي تمــوز 2018 )تتــوزع بيــن حواجــز اســمنتية دائمــة، ســواتر ترابيــة، أو متاريــس، 
وخنــادق وغيرهــا(، حيــث تعيــق وتحــد مــن حركــة المواطنيــن بيــن المــدن فــي الضفــة الغربيــة )OCHA, 2018(. ويبــرز التأثيــر 
الســلبي لهــذه الحواجــز فــي أوقــات عــدم االســتقرار السياســي، واالقتحامــات اإلســرائيلية المتكــررة للمــدن والقــرى، والتــي يتــم 
ــة  ــام كمــا حصــل مؤخــرا فــي مدين ــًا مــن خالهــا لســاعات وربمــا أي ــع التنقــل نهائي فيهــا إغــاق الحواجــز بشــكل كامــل ويُمن
نابلــس. مــن هنــا، يســاهم العمــل عــن بُعــد فــي المســاعدة فــي تقليــل مشــكلة عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى أماكــن العمــل، 

ويســاهم فــي اســتمرارية العمــل فــي بعــض القطاعــات التــي يمكــن فيهــا إنجــاز العمــل عــن بُعــد. 

تأثيــر إيجابــي آخــر تمــت ماحظتــه عنــد التحــول إلــى نمــط العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجين فــي الــدول المختلفــة يتعلــق بتقليل 
األزمــة المروريــة، خاصــة أوقــات الــذروة )فــي ســاعات الصبــاح عنــد الذهــاب إلــى العمــل، وعنــد مغــادرة العمــل(. هــذا ينطبــق 
أيضــا فــي الســياق الفلســطيني، حيــث تفاقمــت األزمــة المروريــة فــي أغلــب المحافظــات الفلســطينية خــال الســنوات األخيــرة 
خاصــة فــي مدينــة رام اهلل التــي تتضمــن أغلــب المؤسســات الحكوميــة واألهليــة، وشــركات الخدمــات الكبيــرة فــي فلســطين، 
والتــي ترافقــت مــع زيــادة كبيــرة فــي عــدد المركبــات التــي يتــم ترخيصهــا ســنويًا، مــع بقــاء البنيــة التحتيــة )الشــوارع( كمــا هــي 
نتيجــة محدوديــة القــدرة علــى فتــح شــوارع جديــدة أو توســيع الشــوارع الحاليــة،)1( وغيــاب نظــام مواصــات ونقــل عــام متكامــل 

يشــجع المواطنيــن علــى اســتخدامه بــداًل مــن اســتخدام مركباتهــم الخاصــة.

2.4 استقطاب الكفاءات في مختلف أماكن تواجدهم

ســاعد التحــول نحــو العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي إزالــة عائــق الحواجــز الجغرافيــة والتعقيــدات اللوجســتية فــي عمليــة 
إيجــاد أفضــل المواهــب والكفــاءات الســتقطابها وتوظيفهــا، دون االنحصــار فــي خيــارات العمالــة المعروضــة فــي الســوق المحلــي 
)Barrero et al, 2021a(. لعــل هــذه اإليجابيــة ذات ميــزة كبيــرة فــي ســوق العمــل الفلســطيني، نظــرًا لوجــود فجــوة ونقــص 

)1( https://www.raya.ps/news/1116010.html
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فــي المهــارات لــدى الموظفيــن الحالييــن والمحتمليــن فــي العديــد مــن القطاعــات، لذلــك مــن شــأن االعتمــاد علــى العمــل عــن 
بعــد أن يتيــح للمشــغلين الفلســطينيين االســتفادة مــن الخبــرات والمهــارات الدوليــة، خاصــة الخبــرات الفلســطينية الموجــودة فــي 

الشــتات، ممــا مــن شــأنه أن يعــزز فــرص االســتثمار الدولــي فــي الســوق المحلــي أيضــا. 

فــي ذات الوقــت، مــن شــأن العمــل عــن بُعــد فتــح بــاب لأليــدي العاملــة المحليــة والباحثيــن عــن فــرص عمــل لاســتفادة مــن 
عــروض التوظيــف مــع العديــد مــن المشــغلين والشــركات فــي أنحــاء العالــم، دون الحاجــة إلــى تغييــر مــكان إقامتهــم. خاصــة أن 
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت يشــهد نمــوا كبيــرا فــي التعاقــد مــن الباطــن مــع األيــدي العاملــة المحليــة مــن قبــل 
شــركات إقليميــة وعالميــة.  فــي الغالــب، ســيكون لهــذه الميــزة تأثيــر كبيــر علــى الخبــرات الكبيــرة الباحثــة عــن عمــل فــي قطــاع 
غــزة علــى وجــه الخصــوص؛ نظــرًا للحصــار المفــروض عليــه منــذ أكثــر مــن 16 عامــا، مــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة إلــى 
مســتويات غيــر مســبوقة وصلــت إلــى 47% فــي 2021. مــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد ظهــر فــي قطــاع غــزة، وكوســيلة للتأقلــم مــع 
الحصــار الدائــم، طــرق بديلــة للعمــل تحــدت الوضــع الراهــن حتــى قبــل الجائحــة، تمثلــت فــي ظهــور ونمــو التوجــه نحــو الوظائــف 
المســتقلة )Freelance jobs( والعمــل عبــر اإلنترنــت. بيــن تقريــر صــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي التوجــه الكبيــر مــن 
الفلســطينيين خاصــة فــي قطــاع غــزة نحــو منصــات العمــل المســتقل العالميــة )مثــل Mostaql وFreelancer وUpwork(، والتــي 
يقدمــون مــن خالهــا خدماتهــم فــي مختلــف المجــاالت مثــل الترجمــة، المحاســبة، الهندســة، تصميــم برامــج الحاســوب، وغيرهــا.)2(  

3.4 تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل

بينــت العديــد مــن المســوح والدراســات فــي دول مختلفــة دور العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي التقليــل مــن الفجــوات بيــن 
الجنســين فــي ســوق العمــل، نظــرًا لــدور العمــل عــن بُعــد فــي منــح العامليــن المزيــد مــن المرونــة فــي أوقاتهــم، نتيجــة لعــدم 
التزامهــم بســاعات وجــداول زمنيــة صارمــة فــي الحضــور واالنصــراف، األمــر الــذي ســاهم فــي تقليــل الفجــوات فــي األجــور وفــي 
فــرص الحصــول علــى عمــل بيــن الجنســين، ألنــه بالغالــب مــا توجــد عقبــات اجتماعيــة وأســرية إضافيــة مفروضــة علــى النســاء 
مقارنــة بالرجــال، بالشــكل الــذي يقلــل مــن فرصهــن فــي الحصــول علــى العمــل، أو حتــى زيــادة إنتاجيتهــن )بالتالــي تطورهــن 

.)Angelici and Profeta, 2020( مقارنــة بالذكــور )الوظيفــي

مــن المحتمــل أن يبــرز دور العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي ســياق تقليــل الفجوات بيــن الجنســين في ســوق العمل الفلســطيني، 
ــح الذكــور( فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي ســوق العمــل المحلــي وفــي مســتويات  نتيجــة لوجــود فجــوة كبيــرة بيــن الجنســين )لصال
األجــور. فيمــا يتعلــق بمشــاركة الجنســين فــي ســوق العمــل الفلســطيني، بلغــت مشــاركة اإلنــاث فيــه خــال 2021 نحــو 17% مقارنــة 
بنحــو 65% للذكــور، فيمــا بلــغ معــدل البطالــة بيــن اإلنــاث نحــو 43% مقابــل 22% بيــن الذكــور فــي نفــس العــام، فــي حيــن بلــغ معــدل 
ــور  ــل 39% للذك ــاث مقاب ــع 66% لإلن ــى، بواق ــط فأعل ــوم المتوس ــهادة الدبل ــة ش ــن حمل ــًا( م ــباب )19�29 عام ــن الش ــة 53% بي البطال
)الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2022(. ارتبطــت فجــوة المشــاركة أيضــًا بفجــوة األجــور بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل 
الفلســطيني، بينــت دراســة أعدهــا مــاس حــول فجــوة األجــور بيــن الجنســين ومشــاركة القــوى العاملــة النســائية فــي ســوق العمــل 
الفلســطيني، أن معــدل األجــر اليومــي للذكــور يبلــغ نحــو 85 شــيكل مقابــل نحــو 56 شــيكل لإلنــاث، ترتفــع هــذه الفجــوة بيــن الذكــور 

.)MAS, 2020( واإلنــاث فــي القطــاع الخــاص لتصــل معــدالت األجــور اليوميــة إلــى 84 شــيكل للذكــور مقابــل 62 شــيكل لإلنــاث

علــى نفــس الصعيــد، بينــت العديــد مــن المســوح التــي أجريــت مؤخــرًا أن الرجــال الذيــن تحولــوا للعمــل عــن بُعــد )أو العمــل 
الهجيــن( قــد أصبحــوا يقضــون وقتــا أطــول فــي المشــاركة فــي األعمــال المنزليــة ورعايــة األطفــال. هــذا يعنــي أن العمــل عــن 
بُعــد قــد ســاهم فــي زيــادة تــوازن األدوار داخــل األســرة، والتــي تعتبــر خطــوة جوهريــة نحــو المســاواة بيــن الجنســين فــي الحيــاة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة )Angelici and Profeta, 2020(. فــي نفــس الســياق، بينــت نتائــج العديــد مــن الدراســات والمســوح 
تفضيــل األمهــات العامــات للعمــل عــن بُعــد أو العمــل الهجيــن لــدوره فــي توفيــر الوقــت والتكاليــف، كذلــك لمــا يمنحــه لهــن مــن 
مرونــة أكثــر للتوفيــق بيــن متطلبــات الحيــاة الشــخصية ورعايــة األطفــال، مــع متطلبــات الحيــاة المهنيــة، كذلــك إتاحــة المجــال 
للمزيــد مــن الحريــة الشــخصية فــي التوفيــق بيــن المهــام )Barrero et al, 2021a(. وهــو مــا تحتاجــه األمهــات العامــات فــي 
ســوق العمــل الفلســطيني، حيــث بينــت دراســة قــام مــاس بإجرائهــا مؤخــرًا لمناقشــة واقــع دور الحضانــة ومراكــز رعايــة الطفولــة 
المبكــرة فــي فلســطين ودورهــا فــي رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، أن العــبء األكبــر فــي رعايــة األطفــال تتحمله 
النســاء، مــا يحرمهــن مــن ويقلــل فرصهــن فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل. فنحــو 758 ألــف امــرأة محرومــات مــن المشــاركة 

)2( https://www.undp.org/papp/news/freelancing-state-palestine
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فــي ســوق العمــل نظــرًا لتفرغهــن لألعمــال المنزليــة بمــا فيهــا رعايــة األطفــال. حيــث تقضــي النســاء الفلســطينيات بالمتوســط 
ــا الرجــال. وقــد ســاعد فــي انخفــاض  ــر المدفوعــة مقابــل خمــس ســاعات يقضيه ــة غي 35 ســاعة أســبوعيًا فــي أعمــال الرعاي
مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل الفلســطيني نقــص خدمــات رعايــة الطفولــة المبكــرة والحضانــات، وتدنــي جــودة خدماتهــا.)3( 
ومــن هنــا، فقــد يســاعد التوجــه نحــو العمــل عــن بعــد والعمــل الهجيــن فــي فلســطين مــن حــل جــزء مــن هــذه اإلشــكالية لــدى 

النســاء وتقليــل الفجــوة، وتشــجيع مشــاركة الرجــال فــي األعمــال البيتيــة وأعمــال الرعايــة.

فــي النهايــة، مــن الضــروري اإلشــارة إلــى دور العمــل عــن بُعــد فــي تقليــل التكاليــف التشــغيلية المرتبطــة بوجــود الموظفيــن 
 .))Vucicevic, 2020 فــي مكاتبهــم، مثــل تكاليــف اإلنــارة، والتدفئــة وتكييــف الهــواء، والتنظيــف وخدمــات الكافتيريــا، وغيرهــا
ــي فاتــورة المصاريــف التشــغيلية فــي العديــد  ــرة نســبيًا مــن إجمال ــاء، حصــة كبي ــاه والكهرب تشــكل هــذه التكاليــف، مثــل المي
مــن القطاعــات االقتصاديــة فــي فلســطين. بالتالــي سيســاهم تقليلهــا مــن تحســين أربــاح المشــغلين، خاصــة مــع االرتفاعــات 
المتكــررة فــي تكلفــة هــذه المدخــات. حيــث بيــن مســح المنشــآت االقتصاديــة لســنة 2018 أن تكلفــة الكهرباء تشــكل نحــو %7.6 
مــن إجمالــي تكلفــة مســتلزمات اإلنتــاج الســلعية فــي جميــع القطاعــات. تصــل هــذه النســبة إلــى 15.3% فــي قطــاع الخدمــات، 
49.7% فــي قطــاع االتصــاالت، ونحــو27.7% فــي قطــاع التجــارة الداخليــة )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019(. لذلــك 
فــإن تبنــي منهجيــات عمــل لتقليــل هــذه التكاليــف ســيكون لــه تأثيــر مهــم علــى ربحيــة هــذه القطاعــات واســتمراريتها، بالتــي 

دفــع عجلــة االقتصــاد الفلســطيني لألمــام.

5. البنية التحتية ومقومات العمل عن ُبعد في فلسطين

ارتبطــت الزيــادة فــي مســتويات العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي العديــد مــن الــدول بعــد الجائحــة بمجموعــة مــن العوامــل 
المســاعدة، لعــل أبرزهــا تحقيقــه نتائــج أعلــى مــن المتوقــع علــى مســتوى إنتاجيــة الموظفيــن، ممــا ســاهم فــي تضــاؤل مــا 
يســمى “بوصمــة العــار” التــي كانــت مرتبطــة بالعمــل عــن بُعــد واالعتقــاد الســائد بعــدم جــدواه. عــاوة علــى الزيــادة الكبيــرة 
فــي االســتثمارات فــي رأس المــال المــادي والبشــري والتحســن الكبيــر فــي االبتــكارات التكنولوجيــة المرتبطــة بتقنيــات التواصــل 
ــاة  ــل والحي ــن العم ــة بي ــق الموازن ــودًا لتحقي ــغلين جه ــذل المش ــى ب ــة إل ــد )Barrero et al, 2021b(. باإلضاف ــن بُع ــل ع والعم
الشــخصية للموظفيــن، وتعزيــز ثقافــة المؤسســات لتصبــح داعمــة لموظفيهــا فــي النواحــي العمليــة والنفســية علــى حــد ســواء. 
كمــا ســاهمت اإلجــراءات التــي اعتمدتهــا العديــد مــن المنشــآت فــي تعزيــز السياســات الداخليــة لديهــا والهادفــة إلــى منــع التحيــز، 
وتقليــل احتماليــة تفضيــل العامليــن فــي الموقــع )المؤسســة( علــى أولئــك العامليــن عــن بُعــد، ســواء فــي التدريــب أو الترقيــة، 

 .)Segal, 2021( فــي نجــاح واســتمرارية نهــج العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي العديــد مــن القطاعــات

ــة  ــو البني ــد وه ــن بُع ــل ع ــتمرارية العم ــاح واس ــي نج ــرز ف ــل األب ــى العام ــاه عل ــز أدن ــيتم التركي ــطيني، س ــياق الفلس ــي الس ف
التحتيــة التكنولوجيــة والرقميــة، ألنــه بدونهــا ال يمكــن إتمــام العمــل عــن بُعــد وإنجاحــه وضمــان اســتمراريته. ســيتم التطــرق 
لــدور هــذه البنيــة فــي نجــاح العمــل عــن بُعــد بشــكل عــام، ثــم تحليلهــا فــي الســياق المحلــي لمعرفــة إمكانيــة توظيــف البنيــة 

التحتيــة التكنولوجيــة والرقميــة بوضعهــا الحالــي وتأثيرهــا علــى اســتمرارية نمــط العمــل عــن بُعــد فــي فلســطين.

1.5 البنية التحتية التكنولوجية والرقمية

ارتبــط تطــور خدمــات التواصــل والعمــل الرقميــة، ومــدى قــدرة الموظفيــن علــى اســتخدامها بكفــاءة فــي زيــادة جاذبيــة العمــل 
عــن بُعــد فــي العديــد مــن القطاعــات والبلــدان، خاصــة وأن التقنيــات الرقميــة مــن شــأنها أن تجعــل بعــض القطاعــات والشــركات 
والمهــام أكثــر مرونــة فــي مواجهــة الصدمــات غيــر المتوقعــة )Bai et al, 2021(. تدليــًا علــى أهميــة التطــور التقنــي فــي دعــم 
وتشــجيع العمــل عــن بُعــد، وجــد أن حصــة طلبــات بــراءات االختــراع الجديــدة التــي تعمــل علــى تطويــر تقنيــات العمــل عــن بُعــد 
وتقنيــات التواصــل عبــر الفيديــو فــي الواليــات المتحــدة قــد نمــت بأكثــر مــن الضعــف خــال الفتــرة مــن كانــون الثانــي إلــى أيلــول 
مــن العــام )Davis et al, 2021 2020(، بشــكل فــاق معــدالت النمــو فــي هــذه التقنيــات فــي الســنوات الســابقة للوبــاء. ســاهم ذلك 
فــي رفــع جــودة وكفــاءة العمــل عــن بُعــد، ممــا ســاعد علــى تعزيــز اســتمرارية التحــول نحــو العمــل عن بُعــد فــي الواليــات المتحدة 
حتــى بعــد اســتمرار الوبــاء. شــمل التطــور التقنــي طيفــًا واســعًا مــن البرامــج كل الســتخدامه المتخصص، مثــل البرامــج المخصصة 
للتواصــل اليومــي، وبرامــج إلدارة وتخزيــن الوثائــق والمســتندات، وتقنيــات لعقــد االجتماعــات واتصــاالت الفيديــو، وتقنيــات إدارة 

»واقع وفرص دور الحضانة ومراكز رعاية الطفولة المبكرة في فلسطين في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل«، دراسة غير منشورة، معهد ماس.  )((
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المشــاريع، وبرامــج لتدويــن الماحظــات، وغيرهــا )Vucicevic, 2020(. كمــا ســاهمت جــودة خدمــة اإلنترنــت المنزليــة وســهولة 
الوصــول إليهــا فــي تعزيــز توجــه العمــل عــن بُعــد. حيــث أنــه مــن شــأن الوصــول الشــامل إلــى خدمــات اإلنترنــت المتطــورة عاليــة 
الجــودة، وغيرهــا مــن التقنيــات التكميليــة أن يرفــع اإلنتاجيــة، وأن يعــزز المزيــد مــن المرونــة االقتصاديــة واالجتماعيــة خاصــة 

 .)Barrero et al, 2021c( أثنــاء الكــوارث المســتقبلية التــي قــد تمنــع الســفر والتفاعــات الشــخصية

وهنــاك عامــل آخــر مرتبــط بأمــن وســرية المعلومــات والبيانــات، حيــث بينــت التجــارب أن االنتقــال نحــو العمــل عــن بُعــد يجــب 
أن يترافــق مــع تطويــر أنظمــة حمايــة البيانــات وبروتوكــوالت ســامة وأمــن البيانــات وترخيصهــا وتحديثهــا باســتمرار، خاصــة مــع 
زيــادة احتماليــة التعــرض لمخاطــر االختــراق وســرقة البيانــات، نظــرًا الرتفــاع التواصــل اإللكترونــي فيمــا بيــن الموظفيــن عمــا 

 .)Basu and Swartz, 2021( كانــت عليــه قبــل التوجــه نحــو العمــل عــن بُعــد

فــي فلســطين، وألغــراض تحليــل توفــر البنيــة التحتيــة الازمــة لتشــجيع العمــل عــن بُعــد، ال بــد مــن عــرض لمحــة عــن مــدى 
تطــور البنيــة التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات. تطــور هــذا القطــاع بشــكل كبيــر خــال العقــد الماضــي؛ تمثــل 
ذلــك باتســاع معــدل اســتخدام خدمــة اإلنترنــت )عــدد المشــتركين ونســبة االنتشــار( ومــا ترافــق معهــا مــن زيــادة فــي متوســط 
ســرعة اإلنترنــت. باإلضافــة إلــى زيــادة اســتخدام أجهــزة الهاتــف النقــال، وأجهــزة الحاســوب. حيــث ارتفــع عــدد مشــتركي اإلنترنت 
عبــر خطــوط النفــاذ فــي فلســطين مــا بيــن 2010 و2020 بنســبة 213% مرتفعــًا مــن 119 ألفــًا إلــى 373 ألــف مشــترك خــال هــذه 
الفتــرة، ترافــق مــع ذلــك ارتفــاع كبيــر فــي متوســط ســرعة اإلنترنــت مــن 0.5 ميغابت/ثانيــة إلــى 13.5 ميغابت/ثانيــة )مــاس، 
2022(. فــي 2019، اســتفاد 99% مــن الفلســطينيين مــن إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكات الهاتــف المحمــول، وهــي نســبة أعلــى 
.)World Bank Group, 2020( %90.9 مــن متوســط معــدل االنتشــار فــي البلــدان ذات الناتــج المحلــي اإلجمالــي المماثــل والبالــغ

بينــت نتائــج المســح األســري لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للعــام 2019 أن نحــو 97.3% مــن األســر الفلســطينية تمتلــك 
خــط هاتــف خلــوي واحــد علــى األقــل. علــى صعيــد اســتخدام اإلنترنــت، أظهــر المســح أن 79.6% مــن األســر الفلســطينية تمتلــك 
ــى  ــوس فأعل ــي بكالوري ــل علم ــى مؤه ــن عل ــراد الحاصلي ــن األف ــتخدم 92.6% م ــث يس ــزل، حي ــن المن ــت م ــاذ لإلنترن ــط نف خ
اإلنترنــت )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020(. فــي حيــن أن 35.4% مــن األســر فــي الضفــة الغربيــة يتوفــر لديهــا 
خدمــة اإلنترنــت عبــر خــط النفــاذ وتســتخدم شــبكة الجيــل الثالــث للهاتــف النقــال )3G(. وال تــزال نســبة مشــتركي اإلنترنــت على 
الهاتــف النقــال متدنيــة بســبب إجــراءات وسياســات االحتــال التــي تمنــع الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى خدمــات الجيــل الرابــع 
للهاتــف النقــال فــي الضفــة الغربيــة والجيــل الثالــث للهاتــف النقــال فــي قطــاع غــزة. علــى الرغــم مــن المعيقــات، يشــير التطــور 
المتســارع فــي هــذا القطــاع محليــًا، مــن ناحيــة زيــادة الوصــول إلــى خدمــات اإلنترنــت بمختلــف أشــكالها، وزيــادة ســرعة هــذه 
الخدمــة بشــكل عــام، إلــى وجــود قابليــة لنمــو نهــج العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن فــي فلســطين، واللــذان يعتبــر التطــور 

التكنولوجــي دعامــة أساســية إلنجاحــه، بالتظافــر مــع العوامــل األخــرى.

علــى الرغــم مــن التطــور المتســارع فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي فلســطين خــال العقــد الماضــي، إال انــه مــا زال 
هنــاك بعــض المعيقــات المتعلقــة بشــكل رئيســي باالحتــال اإلســرائيلي. علــى ســبيل المثــال، تنخفــض نســبة انتشــار خدمــات اإلنترنــت 
عبــر خدمــة الجيــل الثالــث )3G(، خاصــة وأن فلســطين كانــت مــن أواخــر البلــدان فــي الشــرق األوســط فــي إطــاق هــذه الخدمــة، عــام 
2018، بســبب منــع ســلطات االحتــال اإلســرائيلي الشــركات الفلســطينية مــن تشــغيل الخدمــة، وهــي مــا زالــت ممنوعــة فــي قطــاع 
غــزة. كمــا أن االحتــال اإلســرائيلي مــا زال يمنــع إطــاق خدمــات الجيــل الرابــع )4G( والجيــل الخامــس )5G( فــي كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة. مــن شــأن إتاحــة خدمــات الجيــل الرابــع والخامــس فتــح فــرص للعمــل عــن بُعــد خاصــة فــي مجــال الخدمــات الرقميــة. 

فيمــا يتعلــق بأمــن المعلومــات فــي فلســطين، وعلــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
 ،)Cyber Security( المعلومــات، والشــركات العاملــة فــي القطــاع الخــاص لتطويــر أنظمــة حمايــة المعلومــات واألمــن الســيبراني
ــيادة  ــى الس ــلبًا عل ــر س ــي الفلســطيني تؤث ــت والفضــاء اإللكترون ــة لشــبكة اإلنترن ــة التحتي ــى البني ــرائيل عل ــيطرة إس إال أن س
اإللكترونيــة لفلســطين، بالتالــي تحــد مــن قدرتهــا علــى حمايــة أمــن المعلومــات بشــكل فعــال. ذلــك أن أولــى خطــوات تحقيــق 
أمــن المعلومــات يتطلــب ســيادة إقليميــة للدولــة علــى الفضــاء اإللكترونــي الوطنــي الخــاص بهــا، باإلضافــة إلــى التحكــم الكامــل 

.)Cristiano, 2020( بالبنيــة التحتيــة الخاصــة بذلــك والقــدرة علــى مراقبــة تــداول البيانــات ضمــن هــذا النطــاق

2.5 قابلية العمل عن ُبعد أو العمل الهجين حسب القطاع االقتصادي

عالميــًا، لــم تتجــه جميــع القطاعــات للعمــل عــن بُعــد بنفــس المقــدار، فالقطاعــات التــي تتوفــر فيهــا البنيــة التحتيــة والقابليــة 
لانتقــال ألداء الوظائــف عــن بُعــد، مثــل قطاعات البنــوك والخدمات الماليــة، التأميــن، والقطاعات التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومات، 
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وقطــاع التعليــم، زادت حظوتهــا فــي االنتقــال للعمــل عــن بُعــد خــال وبعــد الجائحــة. ففــي مســح تــم أجــراؤه فــي الربــع األخيــر 
مــن العــام 2020 فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، اســتهدف العامليــن فــي طيــف واســع مــن القطاعــات االقتصاديــة، لتحديــد 
مــدى انتقــال هــؤالء إلــى نظــام العمــل عــن بُعــد نتيجــة للجائحــة، بينــت النتائــج أن 84% مــن العامليــن فــي قطــاع الخدمــات المالية 
)البنــوك، شــركات التأميــن، المحاســبة، والمســتثمرين العقارييــن( وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، أفــادوا بإمكانيــة إتمــام جميــع 
مهامهــم عــن بُعــد. فيمــا أفــاد نحــو 59% مــن العامليــن فــي قطاعــات التعليــم، والخدمــات العمليــة كاألبحــاث بذلــك. وتنخفــض 
هــذه النســبة بشــكل كبيــر فــي القطاعــات التــي تتطلــب تواصــًا مباشــرًا ووجــودا مكانيــًا للموظفيــن إلتمــام المهــام. علــى ســبيل 
المثــال، أفــاد نحــو 22% مــن العامليــن فــي قطاعــات اإلنشــاءات والتصنيــع والتعديــن والزراعــة والصيــد بإمكانيــة إتمــام مهامهــم 
.)Minkin, 2021( عــن بُعــد، فيمــا أشــار نحــو 16% فقــط مــن العامليــن فــي قطاعــات المواصــات وتجــارة الجملــة والتجزئــة بذلــك

فــي نفــس الســياق، بيــن تقريــر صــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( باالعتماد على مســوح القــوى العاملة 
ــل قطاعــات المعلومــات  ــة مث ــدول األعضــاء فــي المنظمــة لســنة 2020، أن الصناعــات الرقمي ــا ال ــي نفذته وظــروف العمــل الت
واالتصــاالت، والخدمــات المهنيــة والعلميــة والتقنيــة، باإلضافــة إلــى الخدمــات الماليــة، قــد حققــت أعلــى معــدالت للعمــل عــن 
بُعــد أثنــاء الوبــاء، إذا عمــل مــا يزيــد علــى 50٪ مــن الموظفيــن فــي هــذه القطاعــات فــي هــذه الدول مــن المنــزل. وتجدر اإلشــارة 
هنــا إلــى أن نتائــج التقريــر قــد أشــارت إلــى أن معــدالت العمــل عــن بُعــد أثنــاء الوبــاء كانــت أعلــى بيــن العامليــن فــي الشــركات 
ــال الرقمــي بيــن الشــركات الصغيــرة  الكبيــرة مقارنــة بأولئــك العامليــن فــي الشــركات الصغيــرة، ممــا يعكــس انخفــاض اإلقب
.)OECD, 2021( وتخصصهــا فــي األنشــطة األقــل قابليــة للعمــل عــن بُعــد، مثــل الســياحة وخدمــات المطاعــم، وتجــارة التجزئــة

ــل  ــن األق ــة بالموظفي ــة مقارن ــاء الجائح ــد أثن ــن بُع ــل ع ــي العم ــة ف ــر مرون ــى أكث ــات األعل ــون ذوي المؤه ــا كان الموظف  كم
ــى مؤهــات تتجــاوز  ــن عل ــر أن نحــو 70% مــن األفــراد الحاصلي ــج التقري ــت نتائ ــك، بين ــال ذل ــة. مث ــة العلمي ــًا مــن الناحي تأهي
ــل  ــار 2020، مقاب ــى أي ــن آذار إل ــاق م ــرة اإلغ ــال فت ــزل خ ــن المن ــوا م ــم عمل ــادوا بأنه ــد أف ــا ق ــي فرنس ــي ف ــم اإللزام التعلي
20% فقــط ممــن لديهــم مؤهــل تعليمــي منخفــض. فــي الواليــات المتحــدة، ارتفعــت فــرص األشــخاص الحاصليــن علــى درجــة 
الماجســتير أو الدكتــوراه فــي العمــل عــن بُعــد بمقــدار خمســة عشــر مــرة أكثــر خــال الجائحــة مقارنــًة بالموظفيــن األقــل تأهيــًا 
)OECD, 2021(. بشــكل عــام، تشــير األدلــة إلــى أن نجــاح تجربــة العمــل عــن بُعــد مرهونــة بطبيعــة القطــاع االقتصــادي ومــدى 
حاجتــه إلــى تواجــد موظفيــه فــي الحيــز المكانــي الــذي يتــم فيــه تقديــم الخدمة/المنتــج، ومــدى توفــر البنيــة التحتيــة المائمــة 
لــدى المشــغلين العامليــن فــي هــذه القطاعــات، والتــي تعتمــد باألســاس علــى حجــم عمليــات المشــغل، بالشــكل الــذي يعطــى 
ميــزة للشــركات الكبيــرة مقارنــة بتلــك الصغيــرة. فــي نفــس الســياق، فــإن العامليــن ذوي التحصيــل األكاديمــي األعلــى )بالتالــي 
العامليــن فــي وظائــف تتناســب ومؤهاتهــم التعليميــة( لديهــم حظــوظ أكبــر مــن أولئــك األقــل تأهيــًا علميــًا، حتــى لــو كان 

العمــل يتــم فــي نفــس القطــاع االقتصــادي )التعليــم مثــًا(.

توافقــت هــذه التوجهــات العالميــة مــع توجهــات العمــل عــن بُعــد فــي فلســطين. ففــي تقريــر نشــرته منظمــة العمــل الدوليــة 
عــن قابليــة القطاعــات لانتقــال نحــو العمــل عــن بُعــد فــي فلســطين نتيجــة لإلغاقــات الطارئــة، قــدر التقريــر أن حوالــي %12 
فقــط مــن العمــال فــي فلســطين كانــوا قادريــن علــى االنتقــال إلــى العمــل عــن بُعــد واالحتفــاظ بأجورهــم المعتــادة، يتركــز 
ــًا  ــر أيض ــن التقري ــة. بي ــر حكومي ــة أو غي ــات دولي ــي منظم ــك ف ــم، كذل ــات والتعلي ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــي قطاع ــم ف معظمه
أن القطاعــات التــي تُعتبــر األقــل تضــررًا مــن الجائحــة انقســمت إلــى مجموعتيــن، المجموعــة األولــى تمثلــت فــي القطاعــات 
التــي تمكنــت مــن االنتقــال بشــكل كامــل أو شــبه كامــل للعمــل عــن بُعــد، أي تلــك التــي تتطلــب الحــد األدنــى مــن التفاعــات 
االجتماعيــة إلنجازهــا، والمجموعــة الثانيــة تمثلــت فــي القطاعــات التــي تنتــج الســلع والخدمــات األساســية كالصحــة والطعــام، 
وحتــى البنــوك والمؤسســات الحكوميــة. تمثلــت أبــرز القطاعــات ذات القابليــة الكبيــرة فــي االنتقــال فيهــا للعمــل عــن بُعــد بقطاع 
التعليــم )مــدارس، كليــات ومعاهــد وجامعــات( والــذي ضــم نحــو 108,700 موظفــًا، وقطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة األهليــة 
)ضــم نحــو10,800 موظفــًا(، والمنظمــات الدوليــة )1,900 موظفــًا(، وممثليــات وقنصليــات الــدول )8,100 موظفــًا(، والعاملــون 
فــي قطاعــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )نحــو 10,000 موظفــًا(. قــدر التقريــر أن هــذه الشــرائح مــن القــوى العاملــة قــد 

.)ILO, 2020b( تمكنــت مــن االســتمرار فــي مهامهــا أثنــاء الوبــاء ودفعــت أجورهــم بشــكل طبيعــي

أيضــا، بيــن اســتطاع آخــر تــم إجــراؤه علــى نحــو 774 خريجــا مــن برامــج تنميــة القــوى العاملــة الشــبابية ونحــو 222 مشــغًا 
ــن  ــام م ــف الع ــام ونص ــد ع ــد، بع ــن بُع ــل ع ــرص العم ــى أن ف ــطين واألردن، إل ــي فلس ــة ف ــات االقتصادي ــف القطاع ــي مختل ف
الوبــاء كانــت مختلفــة اســتنادًا إلــى مجموعــة مــن العوامــل. حيــث أفــاد 61% مــن أصحــاب العمــل الذيــن شــملهم االســتطاع فــي 
فلســطين أن بعــض موظفيهــم علــى األقــل كانــوا يعملــون عــن بُعــد أو لديهــم ترتيبــات مرنــة للعمــل عــن بُعــد وقــت إجــراء 
المســح. مقارنــة بالضفــة الغربيــة، أفــاد ضعــف عــدد المنشــآت المبحوثــة فــي قطــاع غــزة بتوفيــر فــرص العمــل عــن بُعــد نتيجــة 
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ــا قــد ســاهما فــي ارتفــاع  ــذان يمكــن أن يكون ــار 2021 والل ــار مــا بعــد العــدوان اإلســرائيلي فــي أي ــك نتيجــة آث للجائحــة، كذل
معــدل عــروض العمــل عــن بُعــد فــي قطــاع غــزة، وذلــك علــى الرغــم مــن معانــاة العامليــن عــن بُعــد فــي قطــاع غــزة نتيجــة 
 Barry et( االنقطاعــات المتكــررة للكهربــاء واإلنترنــت، بالشــكل الــذي تســبب فــي تعطــل العمــل عــن بُعــد وتأخيــر إنجــاز المهــام
al, 2022(. علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة، بيــن نفــس االســتطاع أن الشــركات التــي شــملها االســتطاع والعاملــة فــي 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، واإلعــان، والتســويق، والعاقــات العامــة كانــت األكثــر احتمــااًل فــي تقديــم خيــارات 
ــع  ــل الطعــام، والبي ــع والمطاعــم، وتقديــم وتوصي ــة المشــغلين فــي قطاعــات التصني ــن أفــاد غالبي العمــل عــن بُعــد. فــي حي
بالتجزئــة، والســياحة والفنــادق إلــى أنهــم ال يقدمــون خيــارات العمــل عــن بُعــد لموظفيهــم. هــذه القابليــة فــي االنتقــال نحــو 
العمــل عــن بُعــد حســب القطاعــات قــد انعكســت فــي اختــاف مســتويات البطالــة وتســريح العمــال خــال الجائحــة. حيــث بيــن 
blue-collar work- )االســتطاع أن البطالــة قــد زادت )فــي األردن( بشــكل ملحــوظ بيــن الشــباب والعمــال ذوي الياقــات الزرقــاء 

ers( والذيــن يتطلــب إنجــاز أعمالهــم التواجــد فــي الحيــز المكانــي لمــكان العمــل. فــي حيــن أن العديــد مــن المهنييــن ذوي الياقــات 
البيضــاء )white-collar professionals( كانــوا قادريــن علــى االنتقــال إلــى العمــل عــن بُعــد أثنــاء الوبــاء. وهــذا مــا يتوافــق مــع 

النتائــج أعــاه التــي بينــت اختــاف إمكانيــة العمــل عــن بُعــد حســب القطــاع والمهنــة.

أحــد القطاعــات المهمــة والتــي ســاعد االنتقــال للعمــل عــن بُعــد خــال الجائحــة وخــال أوقــات الطــوارئ فــي اســتمرارها هــو 
ــا، ومــا تبعهــا مــن انقطــاع شــبه كامــل ومفاجــئ للطــاب فــي مختلــف المراحــل  قطــاع التعليــم. حيــث ســرّعت جائحــة كورون
ــي والبحــث العلمــي مــن  ــم العال ــم، والتعلي ــة والتعلي ــي التربي ــا وزارت ــي بذلته ــم، مــن الجهــود الت ــة التعلي الدراســية عــن عملي
ــن  ــل بي ــهيل التواص ــة لتس ــم إلكتروني ــات تعلي ــة ومنص ــج متخصص ــي برام ــال تبن ــن خ ــد م ــن بُع ــم ع ــة التعلي ــر عملي تطوي
المعلميــن والطــاب وإكمــال العمليــة التعليميــة بشــكل شــبه كامــل عــن بُعــد. باإلضافــة إلــى تدريــب المعلميــن مــن خــال عقــد 
دورات للتدريــس عــن بُعــد. وتعــود أهميــة ذلــك إلــى أن وبــاء كوفيــد-19 مــا زال مســتمرًا، ويظهــر كل فينــة علــى شــكل موجــات. 
وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم تحقيقــه فــي تطويــر التعليــم عــن بُعــد فــي فلســطين، إال أنــه مــا زال يواجــه عوائــق حقيقية 
تتعلــق بقــدرة الطــاب علــى الوصــول إلــى أجهــزة التعليــم عــن بُعــد )أجهــزة حاســوب مكتبــي، محمــول، لوحــي، أجهــزة هاتــف 
نقــال، وغيرهــا(. كذلــك إلــى خدمــة إنترنــت بســرعة عاليــة. األمــر الــذي مــن شــأنه إعاقــة عمليــة التعليــم عــن بُعــد، ومــا يتبعهــا 

.)Shraim and Crompton, 2020( مــن عمــل المدرســين عــن بُعــد

وفــي النهايــة، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أهميــة تنظيــم توجــه العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن مــن الناحيــة القانونيــة لضمــان 
اســتمراريته ولحمايــة مصلحــة أطــراف عقــد العمــل. حيــث مــن األهميــة بمــكان مشــاركة الجهــات الحكوميــة والرســمية بوضــع قواعد 
للســلوك ودليــًا إرشــاديًا لتوجيــه كل مــن العامليــن والمشــغلين أثنــاء العمــل عــن بُعــد، بحيــث تتضمــن توضيحــًا عامــًا للحقــوق 
والواجبــات والمســؤوليات لــكل طــرف مــن أطــراف العمــل، كذلــك تأســيس وتوضيــح القاعــدة القانونيــة التــي تحكــم وتنظــم حقــوق 
وواجبــات كل طــرف، باإلضافــة إلــى تحديــد قواعــد أمــن المعلومــات والشــبكة، وطــرح توصيــات مــن شــأنها زيــادة كفــاءة العمــل عــن 

بُعــد، وتســهيل دمــج العمــل عــن بُعــد بروتيــن العمــل اليومــي لتســهيل االنتقــال إليــه بشــكل كامــل فــي حــاالت الطــوارئ.

الخالصة

فتحــت جائحــة كوفيــد-19 البــاب أمــام ظهــور ونمــو أنمــاط جديــدة مــن العمــل أبرزهــا العمــل عــن بُعــد والعمــل الهجيــن. بــرزت 
أهميــة هذيــن النمطيــن بشــكل خــاص فــي فلســطين كوســيلة للتأقلم نظــرًا لخصوصيــة الوضــع السياســي واالقتصــادي الراهن، 
ولــدور هــذه األنمــاط فــي تقليــل الفجــوات بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل حســبما بينــت التجــارب الدوليــة المختلفــة. اتضــح 
مــن الورقــة أنــه علــى الرغــم مــن النمــو التكنولوجــي الكبيــر فــي فلســطين خــال العقــد الماضــي )والــذي يعتبــر األســاس فــي 
ــا المعلومــات مــا زال يعانــي مــن بعــض التحديــات  ــى العمــل عــن بُعــد(، إال أن قطــاع االتصــاالت وتكنولوجي نجــاح االنتقــال إل
التــي يفرضهــا االحتــال والتــي ربمــا تعيــق فــرص تطــور العمــل عــن بُعــد. كمــا اختلفــت تجربــة القطاعــات االقتصاديــة فــي 
قابليــة االنتقــال نحــو العمــل عــن بُعــد، فكانــت أعلــى فــي قطاعــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والتعليــم واالستشــارات، 
ــراف ذات  ــل األط ــن قب ــا م ــب اتخاذه ــاش حــول الخطــوات الواج ــن النق ــد م ــاب للمزي ــة الب ــح هــذه الورق ــوف تفت ــويق. س والتس
العاقــة )حكومــة، قطــاع خــاص، القطــاع األكاديمــي، والمانحــون الدوليــون( حــول الحاجــة إلــى تبنــي خطــوات وإجــراءات رســمية 
لشــجيع التحــول )ولــو بشــكل جزئــي وتدريجــي( للعمــل عــن بُعــد فــي القطاعــات والوظائــف المناســبة، بهــدف االســتفادة مــن 
اإليجابيــات التــي تــم إثباتهــا مــن التجــارب العالميــة بعــد الجائحــة. كمــا ســيتم فتــح بــاب النقــاش حــول التحســينات المقترحــة 

فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة لدعــم هــذا التوجــه، ومــدى قابليــة التحســين.
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أسئلة للنقاش

هــل نســتطيع القــول إن العمــل عــن بعــد أصبــح وســيلة فعالــة للعمــل فــي فلســطين مــا بعــد جائحــة كورونــا؟ أم أنــه كان 	 
حالــة عابــرة وســتنتهي مــع انتهــاء الظــروف التــي أدت إليــه؟

هل من الممكن أن يشكل العمل عن بعد وسيلة فعالة لمواجهة تحديات االحتال اإلسرائيلي خاصة القيود على الحركة؟	 
هل من شأن العمل عن بُعد أن يساهم في الحد من نسب البطالة المرتفعة في فلسطين؟	 
ما هي أبرز السياسات المطلوبة من الشركات والمؤسسات لتعزيز العمل عن بعد؟	 
ما هو المطلوب من الجهات الحكومية لتعزيز العمل عن بعد؟ وهل اإلطار القانوني يعتبر عائقًا؟	 
ما االقتراحات لتطوير أنظمة أمن البيانات والمعلومات لضمان بيئة عمل آمنة عن بُعد؟ 	 


