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يسّر شبكة المؤتمرات العربية أن تدعو كافة الباحثين    
من الوطن العربي أو خارجه إلى نشر أبحاثهم في الكتاب 

يتضمن ، الذي 2021االلكتروني لوقائع المؤتمرات لعام 
لك سواء ت والمتوافقة مع المحاورالمشاركة  أفضل البحوث

 التي تمت المشاركة بها في المؤتمر الدولي الثاني عشر
تموز)شهر  29السابق الذي انعقد يومي  الخميس الموافق 

والتي لم تنشر بعد، أو التي ترسل للمشاركة  2021( 07
 17-16في الملتقى الدولي الثاني الذي سينعقد بتاريخ  

، حيث يحمل الكتاب الخاضع للتحكيم رقما 2021ديسمبر 
، ويتم نشره في شكله االلكتروني على منصة ISBNدوليا 
المؤتمرات العربية  مما يزيد من انتشار الباحث عربيا  شبكة

 وعالميا ويعزز من هويته العلمية.

 

 الديباجة:

شهد العالم منذ أواخر القرن الماضي طفرة في المجال     
التكنولوجي صاحبه تحول شكل معظم المعامالت من واقع 
محسوس إلى افترض يحقق نفس النتائج ويزيد، لما يتميز 

عة األداء التي تتم في فضائه وبكم من به من سر 
المعلومات يفوق بكثير التعامل في ظل الواقع المادي 

 المعتاد. 

لكن حتى في ظل هذا التطور بقيت العديد من    
المجاالت والقطاعات بعيدة عن التعامل االفتراضي سواء 
بشكل كلي أو جزئي كقطاع التعليم وقطاع العدالة وقطاع 

.  حيث كانت وتيرة انتقال التعامالت التي التجارة وغيرها..
تتم في إطارها من العالم الواقعي إلى العالم االفتراضي 
تسير ببطء السيما في الدول النامية، وهذا العتبارات 
متعددة اقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية وثقافية، 
فالتعامل في فضاء غير محسوس يتطلب وجود أرضية 

ا امتالك وسائل التكنولوجيا مالئمة من أهم مرتكزاته
 والتمكن من استعمالها، وهو ما ليس متاحا في كل الدول.

إن انعدام التوازن بين الدول في االستفادة من مكتسبات    
العصرنة في المجال الرقمي هو ما أدى إلى صعوبة 
مواكبة بعضها للمتغيرات التي تطرأ على العالم من حين 
إلى آخر على اختالف أنواعها، ولعل المثال الذي يؤكد 
ذلك في هذا الصدد هو "جائحة كورونا" التي بعد ظهورها 

 يها منذ أكثر من عام اضطرت كل دول العالم إلىوتفش
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تغيير نمط تعامالتها إلى العالم االفتراضي لتتسع على أثر 
ذلك دائرة األعمال االفتراضية بإيجابياتها وسلبياتها 
المتنوعة، كحل استعجالي يلبي العديد من االحتياجات، 
حيث يمكن لهذه الصورة المستحدثة للمجال الذي تتم فيه 

مالت أن تحقق نسب كبيرة من النمو االقتصادي لم التعا
 يتم تحقيقها من قبل.

األمر الذي قد يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة    
لأللفية، التي تضمنت في هدفها الثامن من خالل البرنامج 

"  2030إلى سنة  2016التنموي الثاني الممتد من سنة 
 العمل الالئق ونمو االقتصاد".

 وضوع:أهمية الم

انطالقا مما تقدم تتضح أهمية دراسة هذا الموضوع في    
بيان األسباب والظروف التي أدت إلى انتقال العمل 
االفتراضي من مجال متطلبات العصرنة ومواكبة التطور 
الرقمي إلى مجال الضرورة خاصة بعد ظهور فيروس 
كورونا وانتشاره عالميا، باإلضافة إلى تحديد دوره ضمن 

 التنمية المستدامة. أهداف 

 أهداف الموضوع:    

يهدف التطرق إلى موضوع العمل االفتراضي وفق    
 الطرح الذي تم تناوله إلى تحقيق جملة من األهداف، منها:

 بالعمل االفتراضي وشروطه، التعريف-1

على مختلف المتغيرات المحيطة بالعمل  الوقوف-2
االفتراضي من أسباب وظروف عادية كانت أو استثنائية 

 للقيام به،

مزايا وعيوب العمل االفتراضي وأثر جائحة كورونا  بيان-3
 على نطاقها،

العمل االفتراضي ضمن أهداف التنمية  تكييف-4
 المستدامة، مع ضبط مواصفات العمل الالئق االفتراضي

 لية الموضوع:إشكا

إن اإلشكالية األساسية التي ينبغي الوقوف عندها    
لمعالجتها بمعرفة أبعادها والحلول الممكن إعطاءها لها، 
يمكن طرحها من خالل تساؤل جوهري هو: إلى أي مدى 
أّثرت جائحة كورونا في تغيير نمط العمل وانتقاله من 
العالم المادي إلى العالم االفتراضي على الرغم من تداعيات 

 ثورة الرقمية التي سبقت ظهور هذه الجائحة؟ال

كما يندرج ضمن هذه اإلشكالية أسئلة فرعية حول: مدى    
إمكانية اعتبار العمل االفتراضي ضمن العمل الالئق؟ وهل 

 يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة؟

إن اإلجابة عن هذه األسئلة تتم من خالل المحاور    
 الموالية:

اإلطار المفاهيمي للعمل االفتراضي  المحور األول:-
 )تحديد المصطلحات(

العمل االفتراضي، العمل عن بعد، العمل الرقمي، العمل 
 االلكتروني.

 المحور الثاني: ضوابط العمل االفتراضي-

الضوابط القانونية، الضوابط االقتصادية، الضوابط 
 االجتماعية والثقافية، الضوابط التكنولوجية.

 ث: مجاالت العمل االفتراضيالمحور الثال-

 .التعليم، القضاء، التجارة، الخدمات

المحور الرابع: إيجابيات العمل االفتراضي وسلبياته قبل -
 جائحة كورونا وأثناءها

تقارير وإحصاءات دولية قبل الجائحة وحالية حول العمل 
االفتراضي، تجارب دولية ناجحة أو فاشلة للعمل 

 االفتراضي.

س: عالقة العمل االفتراضي بالهدف المحور الخام-
 التنموي الثامن" العمل الالئق ونمو االقتصاد"

مواصفات العمل الالئق، عالقة التنمية االقتصادية بالعمل 
 الالئق، العمل الالئق االفتراضي.

  ورئيس اللجنة العلمية: رئيس التحرير

محاضرة قسم أ، تخصص قانون د. إلهام شهرزاد روابح، -
 -2جامعة البليدة -خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر.

 



 عضاء هيئة التحرير:أ

أ.د عبد الرحمن حسين ، أستاذ، تخصص تحكم  -1
 -تركيا-جامعة إسطنبول -آلي 

د. عبد هللا خلف عواد الرقاد، أستاذ مشارك، -2
 -األلمانية األردنية الجامعة -تخصص قانون عام

 األردن.

د. عائشة شبيلة، محاضرة قسم أ، تخصص نقود -3
 الجزائر.-العليا للتجارة المدرسة-ومالية

د. العنود بنت فهد هاجر العتيبي، أستاذ مساعد، -4
-تخصص تاريخ إسالمي، كلية التربية واآلداب

 السعودية-تبوكجامعة 

محاضرة قسم أ، تخصص قانون  د. نوال قحموص-5
 الجزائر-الجزائر جامعة-خاص

د. خالد بن محمد بن خديم الجابري، تخصص -6
 اإلدارة التربوية، سلطنة عمان

د.صالح فتحي صالح حسين، أستاذ مشارك، -7
تخصص الفلسفة في اآلداب في اآلثار اإلسالمية، 

 مصر.-جامعة المنيا

 شروط المشاركة:

تقديم بحث أصلي وجديد يمثل  على الباحث العلمي - 
إضافة علمية مميزة في مجال االختصاص المقدم به 

 . البحث

في كتابة األبحاث  متبعةالنزاهة واألمانة العلمية ال - 
واألكاديمية، حيث يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة العلمية 

عن مضمون بحثه، وكل ما يتعلق بعمليات االقتباس 
 واالستشهاد.

 البحث بشكل حصري لنشره في الكتاب االلكترونيتقديم  -
تقديم  ، معو أال يقوم الباحث بنشره في أي جهة نشر أخرى 

 . تعهد خطي لهيئة تحرير الكتاب  بهذا الخصوص

أن يكون موضوع و فكرة البحث متوافقة مع محاور  -
 .هداف الكتاب اإللكتروني أ و 

لتزام الكتابة البحث المقدم للنشر بطريقة علمية مع ا -
 . بسالمة اللغة و ضرورة التدقيق اللغوي 

 .اللغة االنجليزية والملخص الىترجمة العنوان   -

على الباحث دعم أوراقه البحثية بعدد من الكلمات  -
المفتاحية و التي تستخدم دالالت في خدمات البحث في 

 .اإللكترونيةالمواقع 

 مواعيد مهمة:

 2021-11-30آخر أجل الستقبال المداخالت: -

تاريخ الرد على المداخالت المقبولة: أسبوعين من  -
 تاريخ استقبال المداخلة.

 مريكيأدوالر  95رسوم المشاركة: 

 البريد االلكتروني الذي ترسل عليه األبحاث:

يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف  
وحسب قالب ونموذج تنسيق مايكروسوفت وورد 

رئيسة  الى األبحاث المعلنة على موقع المؤتمر
التحرير ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر على االيميل 

 التالي :

dr.ilhem.rouabah@kmshare.net 
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