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تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

كلمة رئيس اللجنة

ً
حاليا بظروف
يمر العالم
استثنائية غير مسبوقة
انعكست آثارها وتداعياتها على
جميع جوانب حياتنا االجتماعية
واالقتصادية والمدنية
والسياسية ،وذلك جراء تفشي
جائحة كوفيد  .19 -تلك الجائحة
التي أصابت حتى اآلن أكثر من
 33مليون شخص ،وأودت بحياة
أكثر من مليون في مختلف أنحاء
العالم.
لقد كرست اإلمارات العربية
المتحدة ومنذ بداية تفشي
الجائحة جهودها لوضع اإلنسان
على رأس أولوياتها ،فقد اتخذت
شتى التدابير لحماية المجتمع
اإلماراتي من انتشار الفيروس،
وبادرت بتسهيل الحياة

4

للمواطنين والمقيمين على
أراضيها .وذلك عبر اعتماد عدد
من السياسات واالستراتيجيات
والخطط الوطنية لمكافحة
الجائحة شملت الجوانب الصحية
والتعليمية واألمن الغذائي.
وقد سنت دولة اإلمارات
ً
عددا من التشريعات واألنظمة
الوطنية التي ساهمت وبشكل
كبير في الحد من الجائحة ،كما
حرصت الدولة وفي إطار
الجهود والتدابير االحترازية
والوقائية التي تبذلها في
مكافحة جائحة كوفيد  19 -على
االسترشاد بالتوصيات والمبادئ
التوجيهية الفنية الصادرة عن
مختلف المنظمات والوكاالت
الدوليـة المتخصصـة وأجهــزة

وآليات ولجان األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان الموجهة
لكافة دول العالم أثناء مكافحة
الجائحة ،والتي كان لها األثر
والمردود اإليجابي الجيد في
أعمال حقوق اإلنسان على
الصعيد الوطني.
لقد سارعت دولة اإلمارات
ومنذ ظهور الجائحة إلى إعالن
تضامنها مع شعوب العالم
في مواجهة تداعيات انتشار
ً
جهدا نحو
تأل
الفيروس ،ولم ُ
تقديم كافة أشكال الدعم
والمساعدة إلى العديد من
الدول المتضررة من الجائحة،
حيث أرسلت الدولة أكثر من
ً
طنا من المساعدات إلى
1471
أكثر من  108دولة ،استفاد

منها أكثر من مليون ونصف من
العاملين في المجال الصحي في
هذه الدول .كما حرصت الدولة
على تعزيز شراكاتها وتعاونها
على الصعيدين الثنائي ومتعدد
األطراف في سبيل مكافحة
الجائحة.
إن العالم اليوم بأمس الحاجة
إلى التكاتف وتضافر الجهود
الدولية لتجاوز هذه الجائحة
والعبور بالبشرية إلى بر األمان،
وستظل دولة اإلمارات داعمة
لكل ما يحقق التضامن الدولي
من أجل هذا الهدف المنشود.

د� .أنور حممد قرقا�ش

وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

5

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
)19 - املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
)19 - املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد

منهجية إعداد التقرير
قامت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان املن�ش�أة مبوجب قرار من
 والتي ت�ضم يف ع�ضويتها،2019 جمل�س الوزراء يف �شهر �أكتوبر

احلكومية ب�إعداد التقرير احلايل بعنوان
ممثلني لعدد من امل�ؤ�س�سات

 الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية املبذولة
«تعزيز وحماية حقوق
.»19 - ملكافحة جائحة كوفيد



  وير�صد
اتخذتها
التقرير �أبرز اجلهود والإجراءات التي
      "" 
�شهر
حكومة دولة الإمارات منذ بداية تف�شي اجلائحة وحتى
10000
 ممثلة مب�ؤ�س�ساتها احلكومية االحتادية واملحلية،2020 �سبتمرب
يف مكافحة جائحة
والقطاع اخلا�ص
املجتمع املدين

 وم�ؤ�س�سات



 كما ير�صد التقرير �أهم اخلطط وال�سيا�سات،19 - كوفيد
        
ال�سياق689994
هذا
احلكومة يف
واال�سرتاتيجيات الوطنية التي اعتمدتها
2020279
 مبا،إن�سان300000
تعزيز وحماية حقوق ال
كبري يف
والتي �ساهمت �إىل حد

ي�شمل احلقوق ال�صحية والتعليمية وحماية حقوق املر�أة والطفل
حقوق العمالة والنزالء يف
 وحماية،الهمم
وكبار ال�سن و�أ�صحاب


ؤ�س�سات
� بالإ�ضافة �إىل دور م،امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية
247
.اجلائحة
املجتمع املدين يف مكافحة
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جاءت اجلهود والإجراءات التي اتخذتها احلكومة يف �إطار
 مواكبة مع املبادئ التوجيهية- مكافحة جائحة كوفيد
والإر�شادية والتو�صيات ال�صادرة عن املنظمات الدولية املتخ�ص�صة

أجهزة و�آليات وجلان الأمم املتحدة
�  وعن،كمنظمة ال�صحة العاملية
300000
إن�سان
حلقوق ال
حلقوق الإن�سان ممثلة مبكتب املفو�ضية ال�سامية
     
لإ�ضافة �إىل
 با،الإجراءات اخلا�صةونظام
والهيئات التعاهدية

املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن الأجهزة والآليات الإقليمية حلقوق
.العربية
االن�سان ممثلة بجامعة الدول


  300SIMCard
          

    60%      
       


وقد �ساهمت هذه املبادئ يف تعزيز وتطوير اجلهود التي تبذلها
 كما قامت الدولة كذلك بتبادل،دولة الإمارات يف مكافحة اجلائحة
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات ونقل املعرفة على �صعيد مكافحة
، �إميان ًا منها ب�ضرورة تكثيف التعاون.اجلائحة مع الدول الأخرى
.19 - وت�ضافر جهود املجتمع الدويل ملواجهة فريو�س كورونا كوفيد
7

المقدمة
تبذل حكومة اإلمارات العربية المتحدة
ً
جهودا كبيرة في مواجهة جائحة فيروس

بداية
،19 - كورنا المستجد كوفيد
فمنذ


.الفيروس على مستوى العالم
تفشي
عاتقها مسؤولية
أخذت الحكومة على


 الحفاظ
، صحة وسالمة المجتمععلى
      "" 
10000

 واسعةحزمة
وذلك من خالل إطالق
من التشريعات والسياسات والقرارات

،الوقائية
 والتدابير،االحترازية
واإلجراءات


         
من
في الحد
والتي ساهمت إلى حد كبير
689994
2020279
300000

.الجائحة
السلبية لهذه
اآلثار والتداعيات












  



 
  
 

 
  



المبذولة من قبل
وتأتي جميع
الجهود



ً
تماشيا كذلك مع رؤيتها نحو
الحكومة
247

19 -13
 ما بعد كوفيد
االستعداد لمرحلة
       
الوطنية
المكتسبات
حماية
على
والتي ترتكز
 
  

 

،الدولة على كافة األصعدة
حققتها
التي



وتعزيز جاهزية الحكومة ومؤسساتها

كافة القطاعات
للمرحلة المقبلة في
300000
 
  
 

بقدرات
المستقبل
نحو
االنطالق
بهدف

أكبر ومرتكزات وآليات عمل جديدة تمكنها
.إلى فرص
من تحويل التحديات


  300SIMCard
          

    60%      
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تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

اإلطار المعياري والمؤسسي لمكافحة جائحة كوفيد 19 -

الهيئات واآلليات الوطنية

التشريعات والقوانين واألنظمة الوطنية

الهيئــة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ
والأزمات والكوارث
تعم��ل حت��ت مظل��ة و�إ�ش��راف املجل���س الأعل��ى
للأم��ن الوطن��ي ،وته��دف �إىل حتقي��ق �سيا�س��ة
الدول��ة فيم��ا يخ���ص الإج��راءات الالزم��ة لإدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث ،وتعت�بر الهيئ��ة
اجله��ة الوطني��ة الرئي�س��ية امل�س ��ؤولة ع��ن تن�س��يق
وو�ض��ع املعاي�ير والأنظم��ة واللوائ��ح املتعلق��ة ب��إدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث ،وو�ض��ع خط��ة
وطني��ة موح��دة لال�س��تجابة حل��االت الط��وارئ.
وتق��وم ب��دور رئي�س��ي وفاع��ل يف تطوي��ر اال�س��تجابة
الوطني��ة والدولي��ة ملواجه��ة جائح��ة كوفي��د ،19 -
كم��ا تنخ��رط بفاعلي��ة يف اجله��ود الدولي��ة الرامي��ة
�إىل احت��واء تداعي��ات انت�ش��اره.

�أ�ص��درت حكوم��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �سل�س��لة م��ن الت�ش��ريعات والأنظم��ة واللوائح والق��رارات ،وذلك
يف �إطار مكافحة جائحة كوفيد � 19 -أهمها:
واخلدم��ات الق�ضائي��ة با�س��تخدام الو�س��ائل
الإلكرتوني��ة واالت�ص��ال ع��ن ُبع��د.

 .1القان��ون االحت��ادي رق��م  /3 /ل�س��نة  2020ب�ش��أن
تنظي��م املخ��زون اال�س�تراتيجي لل�س��لع الغذائي��ة
يف الدول��ة ال��ذي يه��دف �إىل تنظي��م املخ��زون
 .6ق��رار وزاري رق��م (  )279ل�س��نة  2020يف
اال�س�تراتيجي للم��واد الغذائي��ة يف الدول��ة.
�ش��أن ا�س��تقرار العمال��ة مبن�ش��آت القط��اع اخلا���ص
خ�لال ف�ترة تطبيق الإجراءات االحرتازية ،للحد
 .2ق��رار جمل���س ال��وزراء ال�ص��ادر يف �ش��هر �أبري��ل
م��ن انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد ،والدلي��ل
 2020بخ�صو���ص ن�ش��ر وتب��ادل املعلوم��ات
الإر�ش��ادي امل ؤ�ق��ت ال�ص��ادر ع��ن وزارة امل��وارد
ال�صحي��ة اخلا�ص��ة بالأمرا���ض ال�س��ارية والأوبئ��ة،
الب�ش��رية والتوط�ين.
واملعلوم��ات اخلاطئ��ة ذات العالق��ة ب�صح��ة
الإن�س��ان ،وال��ذي يه��دف للحف��اظ عل��ى �صح��ة
 .7دلي��ل �إر�ش��ادي م�ؤق��ت للعم��ل ع��ن ُبع��د ملن�ش ��آت
و�س�لامة املجتم��ع.
القط��اع اخلا���ص ،وال��ذي يت�ضم��ن الإج��راءات
ال�لازم اتخاذه��ا خ�لال الظ��روف الطارئ��ة.
 .3ق��رار النائ��ب الع��ام رق��م (  )39ل�س��نة 2020
بتعدي��ل الق��رار رق��م (  )38ل�س��نة  2020ب�ش ��أن
تطبي��ق الئح��ة �ضب��ط املخالف��ات واجل��زاءات  .8ق��رار وزاري رق��م (  )281ل�س��نة  2020يف �ش ��أن
تنظي��م العم��ل ع��ن بع��د مبن�ش��آت القط��اع اخلا���ص
الإداري��ة ال�ص��ادر به��ا ق��رار جمل���س ال��وزراء
خ�لال ف�ترة تطبي��ق الإج��راءات االحرتازي��ة للحد
رق��م  17ل�س��نة  ،2020وال��ذي يح��دد ال�ضواب��ط
م��ن انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد ،ال�ص��ادر
املتعلق��ة مبخالف��ة التداب�ير ال�ص��ادرة ع��ن وزارة
ع��ن وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين.
ال�صح��ة ووقاي��ة املجتم��ع ،و�ضواب��ط ع��دم اتخ��اذ
الإج��راءات الالزم��ة.
 .9دلي��ل تطبي��ق «العم��ل ع��ن ُبع��د» يف احلكوم��ة
االحتادي��ة و�إر�ش��ادات �إجرائي��ة يف الظ��روف
 .4ق��رار رئي���س املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء االحت��ادي
الطارئ��ة ،ال�ص��ادر ع��ن الهيئ��ة االحتادي��ة للموارد
رق��م (  )4ل�س��نة  2020ب�ش ��أن �ضواب��ط تنظي��م
الب�ش��رية احلكومي��ة يف �ش��هر مار���س .2020
عم��ل املحاك��م ونظ��ر اجلل�س��ات والق�ضاي��ا
التنفيذي��ة يف ظ��ل الظ��روف الطارئ��ة.
 .10الدلي��ل اال�سرت�ش��ادي جلاهزي��ة ا�س��تمرارية
الأعم��ال ملن�ش ��آت القط��اع اخلا���ص امل�س��جلة ل��دى
 .5ق��رار رق��م (  )5ل�س��نة  2020ب�ش ��أن �ضواب��ط
وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين.
ا�س��تمرارية عم��ل املحاك��م والنياب��ات االحتادي��ة
8

اللجن��ة الوطني��ة العلي��ا لتنظي��م التطوع
خالل الأزمات
اعتم��د جمل���س ال��وزراء بتاري��خ � 7أبري��ل
 2020ق��رار ًا بت�ش��كيل اللجن��ة الوطني��ة العلي��ا
لتنظي��م التط��وع خ�لال الأزم��ات ،برئا�س��ة
�س��مو ال�ش��يخ عب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،وزي��ر
اخلارجي��ة والتع��اون ال��دويل ،وت�ض��م اللجن��ة
ممثل�ين م��ن اجله��ات ذات العالق��ة ،وته��دف �إىل
تطوي��ر منظومـــ��ة متكامل��ة وم�ستدامــ��ة للعم��ل
التطوعـ��ي يف الدولــ��ة خــ�لال الأزمــ��ات،
وبالتعــ��اون م��ع كاف��ة الأط��راف املعني��ة م��ن �أف��راد
وم�ؤ�س�س��ات.

جلن��ة �إدارة الطوارئ والأزمات
والك��وارث الناجم��ة ع��ن جائحة كورونا
يف �إم��ارة �أبوظبي
الهيئ��ة االحتادي��ة للهوية واجلن�س��ية
معني��ة باتخ��اذ التداب�ير الوقائي��ة واالحرتازي��ة
تق��وم الهيئ��ة ب��دور ب��ارز يف �إدارة الأزم��ة
احلالية ،وذلك من خالل اتخاذ جملة من القرارات يف �إمارة ابوظبي يف مكافحة كوفيد .19 -
للتخفي��ف ع��ن املقيم�ين عل��ى �أر�ض الدول��ة من الآثار
املرتتبة ب�س��بب التدابري الدولية املتخذة يف مواجهة
تف�ش��ي فريو���س كورون��ا ،خا�ص� ًة يف �أعق��اب الإغ�لاق اللجنــ��ة العلي��ا لإدارة الأزمــ��ات
والكـــ��وارث يف دبــي
�ش��به الكام��ل حلرك��ة املالح��ة اجلوي��ة.
تق��وم باملراجع��ة امل�س��تمرة للتداب�ير الوقائي��ة
ومن��ذ بداي��ة تف�ش��ي اجلائح��ة مت �إ�ص��دار يف �إم��ارة دب��ي ملواجه��ة فريو���س كوفي��د .19 -
ت�صاري��ح لع��ودة املقيم�ين املوجودي��ن يف اخل��ارج
�إىل الدول��ة ،كم��ا مت من��ح خمالف��ي قان��ون دخ��ول
و�إقام��ة الأجان��ب قب��ل  1مار���س مهل��ة ملغ��ادرة جلنة �إعادة املقيمني من اخلارج
معني��ة بت�س��هيل ع��ودة الأجان��ب املقيم�ين يف
الدول��ة بع��د �إعفائه��م م��ن كاف��ة الغرام��ات املرتتب��ة
عليه��م خ�لال الف�ترة امل�ص��رح به��ا م��ن قب��ل الهيئ��ة الدول��ة م��ن اخل��ارج ،والذي��ن حال��ت اجلائح��ة دون
الإحتادي��ة للهوي��ة واجلن�س��ية .ويت��م حتدي��ث عودتهم يف وقت �س��ابق نظر ًا للإجراءات والتدابري
�إج��راءات رف��ع القي��ود ب�ين ال��دول والت��ي ت�س��اهم االحرتازي��ة الت��ي اتخذته��ا دول الع��امل يف مكافح��ة
اجلائح��ة ،مب��ا فيه��ا تعلي��ق رح�لات ال�س��فر.
يف ع��ودة رعاياه��ا.
9

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

جلن��ة �ضم��ان جاهزية اخلدمات
الداخلي��ة واخلارجية ب��وزارة الداخلية
ت�س��اهم بو�ض��ع ال�سيا�س��ات ال�صحي��ة
والربام��ج واخلط��ط الوقائي��ة جلمي��ع العامل�ين
يف مراك��ز اخلدم��ة التابع��ة لإدارات امل�ؤ�س�س��ات
العقابي��ة والإ�صالحي��ة عل��ى م�س��توى الدول��ة،
وللمتعامل�ين واملراجع�ين كاف��ة.

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

جمل���س الإمارات للأم��ن الغذائي
�أطلق��ه جمل���س ال��وزراء يف �ش��هر يناي��ر
 ،2020ويع��د من�ص��ة مركزي��ة لإدارة مل��ف الغ��ذاء
يف الدول��ة ،ويق��وم باق�تراح الأنظم��ة والت�ش��ريعات
وال�سيا�س��ات ذات ال�صل��ة بالغ��ذاء ،وتطبي��ق
اال�س�تراتيجية الوطني��ة للأم��ن الغذائ��ي ،ومراجعة
ت�ش��ريعات الغ��ذاء ،واحلر�ص عل��ى تعزيز امدادات
الغ��ذاء.

السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية
اعتم��دت حكوم��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
�سل�س��لة م��ن ال�سيا�س��ات واال�س�تراتيجيات واخلط��ط
الوطني��ة للتعام��ل م��ع جائح��ة كوفي��د  19 -و�أهمه��ا:
الربنامج الوطني للتعقيم
�أعلن��ت حكوم��ة الإم��ارات ممثل��ة ب��وزارة ال�صح��ة

ووقاية املجتمع ،ووزارة الداخلية عن �إطالق الربنامج
الوطن��ي للتعقي��م كتدب�ير اح�ترازي للح��د م��ن انت�ش��ار
كوفي��د  ،19 -وذل��ك وبالتن�س��يق م��ع امل�ؤ�س�س��ات
املعنية كافة على امل�س��توى الوطني يف خمتلف �إمارات
الدولة ،والذي يهدف �إىل �إجراء تعقيم كامل للمرافق
العام��ة كاف��ة وال�ش��وارع ومراف��ق النق��ل الع��ام وخدم��ة
املرتو.

منظومة التعليم عن ُبعد
االحتادية على التعامل مع الظروف اال�ستثنائية املرتبطة
ب��د�أت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بتاري��خ  22مار���س ب�ـ كوفي��د  19 -وم��ا يرتت��ب عليه��ا م��ن �ضغ��وط وحتدي��ات
 2020يف تطبي��ق منظوم��ة التعل��م ع��ن ُبع��د ،م�س��تهدفة نف�س��ية واجتماعي��ة.
جمي��ع طلب��ة مدار���س الدول��ة ،وم�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل.
�إطالق املنظومة الذكية للخدمات
�أطلقته��ا وزارة الداخلي��ة م��ن خ�لال بواب��ة اخلدم��ات
الإلكرتونية التابعة لها ،وت�شمل خدمات ملنت�سبي الوزارة،
وكذل��ك خدم��ات للجمه��ور وتت�ضم��ن خدم��ات امل��رور
والرتخي���ص دون احلاج��ة �إىل مراجع��ة مراك��ز اخلدم��ة،
هذا بالإ�ضافة �إىل خدمة ح�صنتك لطلب �أنظمة ال�سالمة
م��ن احلرائ��ق للمنازل ال�س��كنية.

الدليل الإر�شادي لالعتناء بكبار املواطنني
�أثناء انت�شار الأوبئة
�أطلق��ت امل�ؤ�س�س��ة االحتادي��ة لل�ش��باب ،الدلي��ل
الإر�ش��ادي لالعتن��اء بكب��ار ال�س��ن (كبار املواطن�ين) �أثناء
انت�ش��ار الأوبئ��ة ،وذل��ك بالتع��اون م��ع وزارة تنمية املجتمع،
ويه��دف الدلي��ل للتوعي��ة ب��دور ال�ش��باب وكيفي��ة االعتن��اء
بكب��ار ال�س��ن عل��ى �أكم��ل وج��ه ،ويق��دم الدلي��ل جمموع��ة
متكامل��ة م��ن الإر�ش��ادات الت��ي تع��زز م��ن فر���ص م�ش��اركة
ال�ش��باب �ضم��ن يومي��ات كب��ار املواطن�ين مب��ا ي�س��اهم برفع
م�س��توى الوع��ي بامل�س ��ؤولية جتاهه��م.

الربنامج الوطني للفح�ص املنزيل «لأ�صحاب الهمم»
يت��م �إج��راء فحو���ص منزلي��ة بالتع��اون م��ع الإ�س��عاف
ا�سرتاتيجية دولــة الإمــارات ملا بعــد
الوطن��ي لأ�صح��اب الهم��م م��ن املواطن�ين واملقيم�ين غ�ير
القادري��ن عل��ى الو�ص��ول ب�س��هولة �إىل مراك��ز الفح���ص .كوفيد 19 -
ته��دف �إىل تطوي��ر منظوم��ة العم��ل احلكوم��ي،
وذلك عرب و�ضع خطط عمل و�سيا�سات و�آليات فاعلة،
برنامج امل�ساندة والدعم النف�سي واملعنوي (حياة) وتغط��ي  6قطاع��ات رئي�س��ية ه��ي :ال�صح��ة واالقت�ص��اد
يه��دف الربنام��ج �إىل م�س��اعدة موظف��ي احلكوم��ة والأم��ن الغذائ��ي والتعلي��م واملجتم��ع واحلكومي��ة.

تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي ســياق الجهــود الوطنيــة
المبذولــة لمكافحــة جائحــة كوفيــد 19 -
المرجعيات اإلقليمية والدولية المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19 -
حر�ص��ت حكوم��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة،
ويف �إط��ار اجله��ود الت��ي تبذله��ا يف مكافح��ة جائح��ة
كوفي��د  ،19 -عل��ى اال�سرت�ش��اد بالتو�صي��ات واملب��ادئ
التوجيهي��ة واال�سرت�ش��اديه ال�ص��ادرة ع��ن املنظم��ات
وال��وكاالت الدولي��ة املتخ�ص�ص��ة و�أجه��زة و�آلي��ات
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وجلان الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان واملوجهة لدول
الع��امل كاف��ة يف احت��واء اجلائح��ة ،و�ش��ملت التو�صي��ات
والتوجيه��ات الفني��ة احلق��وق كاف��ة ،االقت�صادي��ة
والثقافية واالجتماعية واملدنية وال�سيا�س��ية ،وحقوق
الفئ��ات.
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تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

 .1موج��ز الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة ب�ش ��أن  .5التوجيه��ات والتو�صي��ات ح��ول تداب�ير
الطوارئ املتخذة ملكافحة جائحة كوفيد 19 -
ال�سيا�س��ات اخلا�ص��ة كوفي��د  19 -وحق��وق
ال�صادرة عن مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�س��ان كلن��ا يف ه��ذا مع� ًا يف �ش��هر �أبري��ل .2020
الإن�س��ان بتاري��خ � 27أبري��ل .2020
 .2التو�صي��ات واملب��ادئ التوجيهي��ة الفني��ة ح��ول
مكافح��ة جائح��ة كوفي��د  19 -ال�ص��ادرة ع��ن  .6التوجيه��ات والتو�صي��ات املتعلق��ة بحماي��ة
احلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة
منظم��ةال�صح��ةالعاملي��ةوم�س��تجداتهاالدوري��ة.
واملدني��ة وال�سيا�س��ية �أثن��اء مكافح��ة جائح��ة
كوفي��د  19 -ال�ص��ادرة ع��ن مكت��ب املفو�ضي��ة
 .3التو�صي��ات والتوجيه��ات الفني��ة ح��ول �س�لامة
ال�س��امية حلق��وق الإن�س��ان بتاري��خ  13ماي��و
الغ��ذاء �أثن��اء مكافح��ة جائح��ة كوفي��د 19 -
.2020
ال�ص��ادرة ع��ن منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة
ل�ل�أمم املتح��دة ومنظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة
 .7تو�صي��ات رئي���س جلن��ة حق��وق الإن�س��ان العربية
بتاري��خ � 7أبري��ل .2020
(جلن��ة امليث��اق) ب�ش��أن مواجه��ة تف�ش��ي جائحة
كوفي��د  19 -يف �ش��هر ماي��و .2020
 .4التو�صي��ات ال�ص��ادرة ع��ن منظم��ة العم��ل
الدولي��ة ح��ول حماي��ة العم��ال املهاجري��ن �أثن��اء
جائح��ة كوفي��د  19 -يف �ش��هر �أبري��ل .2020

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

الفحوصات

أعمــــــال حــقــوق اإلنســـان علــى الصعيــد الوطني

ج��اءت ال�سيا�س��ات والربام��ج والإج��راءات الت��ي اتخذته��ا الدول��ة يف �إط��ار مكافح��ة جائح��ة كوفي��د 19 -

مواكب��ة للتو�صي��ات واملب��ادئ التوجيهي��ة ال�ص��ادرة ع��ن الأجه��زة واملنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة املذك��ورة
�أع�لاه ،وكان له��ا الأث��ر وامل��ردود الإيجاب��ي اجلي��د يف �أعم��ال حق��وق الإن�س��ان عل��ى ال�صعي��د الوطن��ي- :

تعزي��ز احلق يف ال�صحة
التو�س��ع ال�س��ريع للنظ��ام ال�صح��ي الع��ام الكت�ش��اف
�أك��دت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة يف احلاالت امل�ؤكدة واختبارها وعزلها «�سواء يف املنزل
ا�س�تراتيجيتها املحدث��ة ح��ول كوفي��د  19 -ال�ص��ادرة �أو يف �أي مرف��ق طب��ي» ،وحتدي��د املخالط�ين وتت ّبعه��م
بتاريخ � 14أبريل  2020على �أنه يجب على حكومات وحجره��م �صحي � ًا وتوف�ير الدع��م له��م.
ال��دول �أن تق��ود �إج��راءات اال�س��تجابة لتمك�ين وتقوي��ة
ويف الوق��ت نف�س��ه ،عل��ى احلكوم��ات تزوي��د
الأف��راد واملجتمع��ات كاف��ة ،بحي��ث ميكنه��م ذل��ك من
حتم��ل امل�س��ؤولية ع�بر التوا�ص��ل والتثقي��ف وامل�ش��اركة النظ��ام ال�صح��ي ب��كل م��ا يحت��اج �إليه لع�لاج املر�ضى
وبن��اء الق��درات والدع��م .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،عل��ى امل�صاب�ين بع��دوى فريو���س كوفي��د  19 -ب�ش��كل فاعل،
احلكوم��ات �إع��ادة حتدي��د الغاي��ة م��ن الإج��راءات م��ع احلف��اظ عل��ى توف�ير غريه��ا م��ن اخلدم��ات
وم�ش��اركة كاف��ة الإمكاني��ات املتاح��ة عل��ى م�س��توى ال�صحي��ة واالجتماعي��ة ال�ضروري��ة للجمي��ع .وق��د
القطاع��ات الع��ام واخلا���ص واملجتمع��ي م��ن �أج��ل ت�ضط��ر احلكوم��ات �إىل تنفي��ذ تداب�ير عام��ة للتباع��د
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تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

اجل�سدي وفر�ض قيود على حرية التنقل تتنا�سب مع
املخاطر ال�صحية التي يواجها املجتمع� ،إذا احتاجت
�إىل املزي��د م��ن الوق��ت لو�ض��ع التدابري ال�س��ابقة حمل
التنفي��ذ.
كم��ا �أك��د مكت��ب املفو�ضي��ة ال�س��امية حلق��وق
الإن�س��ان يف املب��ادئ التوجيهي��ة الت��ي �أ�صدرته��ا
بخ�صو���ص كوفي��د � 19 -أن��ه يج��ب توف�ير الع�لاج
للجمي��ع م��ن دون � ّأي متيي��ز ،مب��ا يف ذل��ك الفئ��ات
الأك�ثر �ضعف� ًا ،والعم��ل على عدم حرمان �أي �ش��خ�ص
م��ن الع�لاج ويف الوق��ت املنا�س��ب ،ب�س��بب ع��دم مت ّكنه
م��ن حت ّم��ل كلفت��ه.

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة جائحة (كوفيد )19 -

 �أ�ص��درت وزارة ال�صح��ة ووقاي��ة املجتم��ع العدي��دم��ن الأدل��ة اال�سرت�ش��ادية وامل��واد التوعوي��ة ع��ن
فريو���س كورون��ا كوفي��د ،19 -مت �إعداده��ا بن��اء
عل��ى �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة املتبعة ومبختلف
اللغ��ات العربي��ة والأوردو وال�صيني��ة والإجنليزي��ة
والفار�س��ية ت�ضمن��ت دع��م �صح��ة املجتمع ،وطرق
الوقاي��ة م��ن الفريو���س ،والتعري��ف ب�آلي��ة انتقاله،
ون�صائ��ح للم�س��افرين� ،إ�ضاف��ة للأدلة الإر�ش��ادية
للمدرا���س واجلامع��ات ،وال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات،
ف�ض� ً
لا ع��ن النق��ل واملوا�ص�لات والأن�ش��طة
الريا�ضي��ة واملراك��ز التجاري��ة و�أماك��ن الرتفي��ه
واحلدائ��ق والتجمع��ات ومق��ار العم��ل واملكات��ب
و�س��كن العم��ال و�إر�ش��ادات الزي��ارات االجتماعية
ودور العبادة ،والإر�ش��ادات والتدابري االحرتازية
خ�لال الأعي��اد والعط�لات للفئ��ات العمرية كافة،
والت��ي مت تعميمه��ا با�س��تخدام الو�س��ائل ال�س��معية
واملرئي��ة واملق��روءة كاف��ة.

ويف ه��ذا الإط��ار ،ج��اءت الإج��راءات والتداب�ير
الت��ي اتخذته��ا دول��ة الإم��ارات مواكب��ة للتو�صي��ات
واملب��ادئ التوجيهي��ة املذك��ورة �أع�لاه ،حي��ث كان
احل��ق يف ال�صح��ة ومن��ذ بداي��ة تف�ش��ي اجلائح��ة م��ن
�ضم��ن �أولوي��ات الدول��ة ،وذلك من خ�لال الإجراءات
الوقائي��ة واالحرتازي��ة لوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع  -ا�س��تخدمت دول��ة الإم��ارات العدي��د م��ن احلل��ول
الذكي��ة للك�ش��ف عن حاالت كوفي��د ،19 -وتتبعه،
يف مكافح��ة كوفي��د19 -
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وال�س��يطرة على انت�ش��اره .ومن �أبرز هذه احللول
الذكي��ة تطبي��ق احل�صن لأفراد املجتمع كافة من
مواطن�ين ومقيم�ين وزائري��ن .كم��ا �أطلق��ت وزارة
ال�صح��ة ووقاي��ة املجتم��ع ،حمل��ة وطني��ة لت�ش��جيع
جمي��ع املواطن�ين واملقيم�ين عل��ى ا�س��تخدام
التطبي��ق ،ويه��دف �إىل توف�ير الو�ص��ول ال�س��ريع
�إىل نتائ��ج فحو���ص الفريو���س ،وتتب��ع خمالط��ي
احل��االت امل�صاب��ة ،كم��ا يراع��ي التطبي��ق الآم��ن
م�س ��ألتي توف�ير حماي��ة ال�صح��ة وخ�صو�صي��ة
الأف��راد عل��ى ح��د �س��واء.

�أ�س�س��ت الدول��ة  14مرك��ز ًا للك�ش��ف ع��ن فريو���س
كورون��ا م��ن املركب��ة يف خمتل��ف إ�م��ارات الدول��ة،
جمه��زة وفق� ًا لأعل��ى املعاي�ير ،وم��زودة بالك��وادر
الطبي��ة والفني��ة امل�ؤهل��ة واملدرب��ة ،وذل��ك يف
�إط��ار الإج��راءات الوقائي��ة واالحرتازي��ة الت��ي
تنفذه��ا دول��ة الإم��ارات لل�س��يطرة عل��ى ّ
تف�ش��ي
الوب��اء .كم��ا مت تطبي��ق برنام��ج اختب��ار من��زيل
لإعط��اء الأولوي��ة للم�س��نني م��ن الن�س��اء احلوام��ل
والأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،واعتم��دت اللجن��ة
الوطني��ة لإدارة ح��االت كوفي��د ،19 -والفري��ق
الفني ملكافحة اجلائحة يف الدولة  8بروتوكوالت
عالجي��ة مل�صابي فريو���س كورون��ا بالدولة ،وذلك
بناء على تو�صيات امل�ؤ�س�س��ات الطبية واملنظمات
املتخ�ص�ص��ة يف ه��ذا ال�ش ��أن.

 �أتاح��ت دول��ة الإم��ارات الو�ص��ول �إىل إ�ج��راءاتاالختب��ار وتوف�ير الفحو���ص والع�لاج جلمي��ع
امل�صاب�ين بالفريو���س دون التفريق بني املواطنني
�أو املقيم�ين فيه��ا ،حي��ث بل��غ ع��دد امل�صاب�ين
بالفريو���س حت��ى الآن � 61,352ش��خ� ًصا .وه��ذا
امل�س��توى م��ن الإ�صاب��ة متوق��ع وذل��ك بالنظ��ر احل��ق يف التعليم
يع��د التعلي��م يف دول��ة الإم��ارات �أولوي��ة وطني��ة،
لإج��راءات التق�ص��ي للح��االت املخالط��ة ولزي��ادة
ع��دد االختب��ارات الت��ي جت��اوزت حاج��ز ال�ـ  5وعلي��ه فق��د حر�ص��ت احلكوم��ة عل��ى �أال ت�ؤث��ر ه��ذه
مالي�ين فح���ص خ�لال ف�ترة زمني��ة قيا�س��ية .كما الظ��روف اال�س��تثنائية عل��ى �س�ير العملي��ة التعليمي��ة
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يف مراحله��ا كاف��ة ،م��ع الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار �صح��ة
و�س�لامة الطلب��ة والك��وادر التعليمي��ة والإداري��ة كافة.
ول�ضم��ان ا�س��تمرارية التعلي��م اتخ��ذت دول��ة الإمارات
ا إلج��راءات التالي��ة:
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 .2الإج��راءات الوقائي��ة اال�س��تباقية الت��ي اتخذته��ا
ال��وزارة ل�ضم��ان امل�س��اهمة الإيجابي��ة يف التباع��د
االجتماع��ي وتقلي��ل فر���ص انت�ش��ار اجلائح��ة يف
الدولة� ،أهمها تقدمي موعد �إجازة الربيع للطلبة
وتعلي��ق ال��دوام باحل�ضانات على م�س��توى الدولة،
وتكثي��ف جه��ود التطه�ير والتعقي��م للمدار���س
واحلاف�لات املدر�س��ية وت�أجي��ل جل�س��ات اختب��ار
الإم��ارات القيا�س��ي ك�إج��راء اح�ترازي ملواجه��ة
كوفي��د.19 -

ب��د�أت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واجله��ات املعني��ة
بالتعلي��م يف الدول��ة ومن��ذ بداي��ة تف�ش��ي اجلائح��ة يف
تطبي��ق منظوم��ة التعل��م ع��ن ُبع��د ،والت��ي كان له��ا
الأث��ر الكب�ير والإيجاب��ي يف ا�س��تمرارية التعلي��م وف��ق
اخلط��ط الدرا�س��ية املعتم��دة ،كم��ا اتخ��ذت ال��وزارة
ع��دة �إج��راءات لتحقي��ق ن��واجت معرفي��ة �إيجابي��ة  .3تطبي��ق منظوم��ة التعل��م الذك��ي يف الدول��ة
مبكوناته��ا و�أنظمته��ا كاف��ة ،واال�س��تفادة م��ن هذه
لتفعي��ل عملي��ة التعل��م ع��ن ُبعد ت�ضمن��ت تنفيذ تدريب
املنظوم��ة يف دع��م ا�س��تمرار العملي��ة التعليمي��ة
تخ�ص�ص��ي مل��ا يزي��د عل��ى  32000م��ن ال��كادر
ع��ن ُبع��د ،حي��ث مت تفعي��ل املنظوم��ة حل��وايل
التعليم��ي يف املدار���س احلكومي��ة واخلا�ص��ة� ،إ�ضاف� ًة
 1.2ملي��ون طال��ب وطالب��ة م��ن خمتلف املدار���س
�إىل �إن�ش��اء نح��و  1500جمتم��ع �إلك�تروين افرتا�ض��ي
واجلامع��ات ،وتفعي��ل �أك�ثر من  20من�ص��ة للتعلم
للعامل�ين يف ال��وزارة واملدار���س احلكومي��ة واخلا�ص��ة
الذك��ي ،والعم��ل عل��ى مواءم��ة املناه��ج واخلط��ط
وت�صنيفه��م بح�س��ب التخ�ص���ص واملرحل��ة الدرا�س��ية
الدرا�س��ية واملن�ص��ات ودعمه��ا بربام��ج حم��اكاة
لت�س��هيل عملي��ات التوا�ص��ل ب�ين املخت�ص�ين ع�بر تل��ك
متط��ورة ل�ضم��ان �إجن��از الدرو���س بكف��اءة عالية،
املجتمع��ات .كم��ا اتخ��ذت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
�إ�ضاف� ًة �إىل �إ�ص��دار جمموع��ة م��ن القرارات التي
و�ش��ركا�ؤها يف الدول��ة العدي��د م��ن الإج��راءات،
تنظ��م عملي��ات التعليم الع��ايل خالل فرتة التعلم
و�أطلق��ت �سل�س��لة م��ن املب��ادرات والربام��ج ل�ضم��ان
ع��ن ُبع��د ،مبا ي�ش��مل الإنذارات الأكادميية وطرح
ا�س��تمرار التعلي��م ،وذل��ك م��ن خ�لال تطبي��ق منظومة
وتقيي��م امل�س��اقات ذات الطبيع��ة العملي��ة.
التعل��م الذك��ي عل��ى امل�س��توى الوطن��ي يف م�ؤ�س�س��ات
التعلي��م الع��ام والع��ايل ،ومنه��ا عل��ى �س��بيل املث��ال:
�	.4إع��داد جمموع��ة م��ن ال�سيا�س��ات واللوائ��ح
التنظيمية ل�ضمان توفري بيئة ت�شريعية وتنظيمية
 .1الإج��راءات التثقيفي��ة الت��ي اتخذته��ا وزارة
ع�صري��ة داعم��ة للتعل��م الذك��ي ،كتطوي��ر الئح��ة
الرتبي��ة والتعلي��م لتعري��ف املي��دان الرتب��وي
�إدارة �سلوك الطلبة للتعلم الذكي و�سيا�سة تنفيذ
والطلب��ة و�أولي��اء الأم��ور بالوب��اء و�أث��ره عل��ى
االمتحان��ات ع�بر من�ص��ات التعل��م الذك��ي.
املنظوم��ة التعليمي��ة ،وذلك م��ن خالل الإحاطات
الإعالمي��ة امل�ش�تركة م��ع وزارة ال�صح��ة ووقاي��ة
املجتم��ع للوقاي��ة م��ن فريو���س كورون��ا امل�س��تجد  .5تدري��ب الطلب��ة واملي��دان الرتب��وي يف املدار���س
احلكومي��ة واخلا�ص��ة عل��ى املن�ص��ات التعليمي��ة
كوفي��د ،19 -وع�بر �إ�ص��دار جمموع��ة م��ن
املتاح��ة ل�ضم��ان اال�س��تخدام الأمث��ل له��ا و�إدارة
الإر�ش��ادات التوعوي��ة عل��ى �ش��كل من�ش��ورات
مراح��ل التغي�ير يف املنظوم��ة التعليمي��ة ب��كل
وفيديوه��ات ق�ص�يرة ح��ول الفريو���س.
كف��اءة ومهني��ة.
16

 .6ا�س��تحدثت ال��وزارة الع�ش��رات م��ن برام��ج
الأن�ش��طة الطالبي��ة وامل�س��ابقات ع��ن ُبع��د وعملت
عل��ى تطويره��ا ملواءمته��ا م��ع منظوم��ة التعل��م
الذك��ي ،كم��ا �أطلق��ت ع��دد ًا م��ن املب��ادرات لدع��م
التوا�ص��ل م��ع �أولي��اء الأم��ور وتنفي��ذ الربام��ج
التدريبي��ة املوجه��ة له��م ،و�إط�لاق جمموع��ة م��ن
الربامج املجتمعية الداعمة التي ت�س��تهدف �أبناء
العامل�ين يف املي��دان الرتب��وي و�أبن��اء العامل�ين يف
ال��كادر الطب��ي والتمري�ض��ي واخلدمات امل�س��اندة
يف القط��اع ال�صح��ي� ،إ�ضاف��ة �إىل برام��ج دع��م
الأ�س��ر املحتاج��ة.

نظ��ام التعلي��م ع��ن ُبع��د جلمي��ع مراك��ز �أ�صح��اب
الهم��م احلكومي��ة واخلا�ص��ة ،ومراك��ز ووح��دات
التدخ��ل املبك��ر ،واعتم��اد تطبيق��ات ذكي��ة داعم��ة
لفك��رة التعل��م ع��ن ُبع��د من املن��زل .وتوفري الأدلة
الإر�ش��ادية (دلي��ل التعلي��م املن��زيل) ملراع��اة
احتياج��ات �أ�صح��اب الهم��م املختلف��ة يف نق��اط
الع��زل ال�صح��ي.

توفري الغذاء و�س�لامته
ح��ددت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة ومنظم��ة
الأغذي��ة والزراع��ة ل�ل�أمم املتحدة (الف��او) �إجراءات
 .7حر�ص��ت وزارة تنمي��ة املجتم��ع عل��ى �ضم��ان عام��ة ت�س��توجب عل��ى احلكوم��ات والأف��راد اتباعه��ا
ا�س��تمرار العملي��ة التعليمي��ة لأ�صح��اب الهم��م فيم��ا يخ���ص مكافح��ة جائح��ة كوفي��د� 19 -أهمه��ا
امللتحق�ين يف مراك��ز الت�أهي��ل ،وذل��ك عرب تطبيق �ض��رورة �ضم��ان �س�لامة الأغذي��ة ،حي��ث يج��ب عل��ى
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احلكوم��ات �ضم��ان احل�ص��ول عل��ى �أغذي��ة �س��ليمة جت��ارة الغ��ذاء العاملي��ة وتنوي��ع م�ص��ادر ا�س��ترياده،
للجمي��ع .و�ض��رورة اعتم��اد ممار�س��ات جي��دة فيم��ا وحتدي��د خط��ط توري��د بديل��ة.
يتعل��ق ب�س�لامة الأغذي��ة ،واحلف��اظ عل��ى �إم��دادات
�أن�ش ��أت دول��ة الإم��ارات يف �ش��هر يناي��ر 2020
الأغذي��ة ،و�ض��رورة ت�أم�ين الأغذي��ة ال�س��ليمة ،كم��ا
وجه��ت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة �إر�ش��ادات عام��ة جمل���س الإم��ارات للأم��ن الغذائ��ي ،وكان��ت �أوىل
�أثن��اء الت�س��وق يف الأ�س��واق ،وبع��د �ش��راء الأغذي��ة ،من قراراته الإعالن عن زيادة خمزون الدولة من ال�سلعة
حي��ث غ�س��ل اليدي��ن بال�صاب��ون ،وغ�س��ل اخل�ض��راوات اال�س�تراتيجية ،وم��ن �أه��م التداب�ير الت��ي اتخذته��ا
الدول��ة كذل��ك �إ�ص��دار القان��ون االحت��ادي رق��م ()3
والفواك��ه جي��د ًا.
ل�س��نة  2020ب�ش ��أن تنظي��م املخ��زون اال�س�تراتيجي
ت��درك دول��ة الإم��ارات ب ��أن احل��ق يف الغ��ذاء لل�س��لع الغذائي��ة يف الدول��ة ،والذي يه��دف �إىل تنظيم
ي�أت��ي يف �س��لم الأولوي��ات ،وعلي��ه �أطلق��ت الدول��ة يف املخ��زون اال�س�تراتيجي للم��واد الغذائي��ة يف الدول��ة
�ش��هر نوفم�بر  2018اال�س�تراتيجية الوطني��ة للأم��ن يف ح��ال ح�ص��ول �أزم��ات وط��وارئ وك��وارث ،وحتقي��ق
الغذائ��ي  ،2051وته��دف اال�س�تراتيجية �إىل تطوي��ر اال�ستدامة يف جمال الغذاء .وال يقت�صر هذا القانون
منظوم��ة وطني��ة �ش��املة تق��وم عل��ى �أ�س���س متك�ين فق��ط عل��ى مكافح��ة جائحة كوفيد 19 -بل ي�ش��مل �أي
�إنت��اج الغ��ذاء امل�س��تدام ،وحت��دد عنا�ص��ر �س��لة الغذاء �أزم��ات وك��وارث م�س��تقبلية م��ن �ش��أنها �أن ت�ؤث��ر عل��ى
الوطني��ة ،وتت�ضم��ن اال�س�تراتيجية  38مب��ادرة توفري الغذاء �سواء للمواطنني �أو املقيمني يف الدولة.
رئي�س��ية ق�ص�يرة وطويل��ة امل��دى� ،ضم��ن ر�ؤي��ة ع��ام
�أك��دت وزارة االقت�ص��اد عل��ى �أن الأ�س��واق يف
 ،2051و�أجندة العمل لعام  ،2021وتعمل من خالل
خم�س��ة توجه��ات ا�س�تراتيجية ترك��ز عل��ى ت�س��هيل دول��ة الإم��ارات تتمت��ع بحال��ة جي��دة م��ن حي��ث تواف��ر
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«من�صو���ص علي��ه يف القان��ون».

ال�س��لع وتنوعه��ا مبختل��ف �أ�صنافه��ا ،ويف مقدمته��ا
ال�س��لع الأ�سا�س��ية والغذائي��ة والطبي��ة .و�أو�ضح��ت
الوزارة �أن حركة ا�سترياد ال�سلع والب�ضائع يف الدولة «ال�ض��رورة»� :أي يج��ب �أن يك��ون التقيي��د �ضروري � ًا
حلماية �أحد الأ�سباب ومنها ال�صحة العامة ،كما
جت��ري بال�ص��ورة املطلوب��ة واملخط��ط له��ا لتوف�ير
يجب �أن ت�ستجيب للحاجة االجتماعية امللحة.
متطلب��ات الأ�س��واق كاف��ة واحتياج��ات امل�س��تهلكني يف
خمتل��ف �إم��ارات الدول��ة .كم��ا حر�ص��ت ال��وزارة عل��ى
ً
�ضب��ط ورقابة �أ�س��عار ال�س��لع الغذائي��ة ولوازم التعقيم «التنا�س��ب»� :أي يج��ب �أن يك��ون منا�س��با لتحقي��ق
وظيفت��ه الوقائي��ة؛ ويج��ب �أن يك��ون اخلي��ار الأق��ل
ومعاقب��ة املتالعب�ين بالأ�س��عار.
تدخ� ً
لا م��ن ب�ين تل��ك الت��ي ق��د حتق��ق النتيج��ة
املرج��وة.
اطلق��ت هيئ��ة �أبوظب��ي للزراع��ة وال�س�لامة
الغذائي��ة يف �ش��هر ماي��و  2020وبالتع��اون والتن�س��يق
مع ال�ش��بكة الدولية لل�س��لطات املعنية ب�س�لامة الغذاء «ع��دم التميي��ز»� :إذ �إن��ه ال يج��وز لأي تقيي��د �أن
ميي��ز ،خالف � ًا لأح��كام القان��ون ال��دويل حلق��وق
(�إنفو�س��ان) ،وثيق��ة معرفي��ة متكامل��ة لأب��رز الق�ضايا
الإن�س��ان .كم��ا �أك��دت املفو�ضي��ة �ض��رورة قي��ام
املتعلقة بفريو���س كورونا امل�ستجد والغذاء و�إجراءات
احلكوم��ات باط�لاع ال�س��كان املت�أثرين على معنى
الوقاي��ة م��ن انتق��ال الع��دوى يف املن�ش ��آت الغذائي��ة
�إج��راءات الط��وارئ ،ونط��اق تطبيقه��ا ،وم � ّدة
وعن��د ت��داول الغ��ذاء ،وذل��ك لتعزي��ز وع��ي ال�س��لطات
�س��ريانها املتو ّقع��ة ،و�أن حت � ّدث ه��ذه املعلوم��ات
املعنية ب�س�لامة الغذاء ومتداويل الغذاء وامل�ستهلكني
ب�ص��ورة منتظم��ة ،و�أن جتعله��ا متاح��ة للجمي��ع
مبمار�س��ات الوقاي��ة م��ن الفريو���س ورف��ع امل�س��توى
وعلى �أو�سع نطاق ممكن ،و�أن ت�ضمن احلكومات
ال�صح��ي للمن�ش ��آت الغذائي��ة يف �إم��ارة �أبوظب��ي،
ع��ودة احلي��اة �إىل طبيعته��ا ،يف �أق��رب وق��ت
مبا ي�ضمن حتقيق �أعلى م�س��تويات ال�سالمة الغذائية
ممك��ن.
يف الإم��ارة ،واحلف��اظ عل��ى و�صول غذاء �آمن و�س��ليم
للمجتم��ع يف الظ��روف كاف��ة.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،حر�ص��ت دول��ة الإم��ارات
ومن��ذ بداي��ة تف�ش��ي اجلائح��ة على عدم امل�سا���س بحق
حريــ��ة احلـركـة والتنقـل وعـودة
الأف��راد و�ضم��ان حري��ة حتركه��م وتنقله��م ،وع��دم
املقيميـن من اخلارج
تقييده��ا �إال لل�ض��رورة الق�ص��وى مراع��اة ال�س�لامة
�أ�ش��ار مكت��ب املفو�ض��ة ال�س��امية حلق��وق الإن�س��ان وال�صح��ة العام��ة للمجتم��ع ،حي��ث مل ت�ص��در الدول��ة
يف املب��ادئ التوجيه ّي��ة اخلا�ص��ة ب�ـ كوفي��د 19 -فيم��ا �أي قوان�ين ط��وارئ ،وج��اءت الأوام��ر كاف��ة املتعلق��ة
يتعل��ق بتداب�ير الط��وارئ �إىل �أن��ه ق��د تخ�ض��ع بع���ض باحلظ��ر الكل��ي �أو اجلزئ��ي مبوج��ب ق��رارات �ص��ادرة
احلق��وق ،مث��ل حري��ة احلرك��ة لقي��ود لأ�س��باب تتعل��ق ع��ن اللج��ان املعني��ة ب ��إدارة �أزم��ة كوفي��د19 -
بال�صح��ة العام��ة ،حت��ى يف حال��ة ع��دم وج��ود حال��ة ول�ض��رورات احرتازي��ة ووقائي��ة وللح��د م��ن تف�ش��ي
الط��وارئ .وم��ع ذل��ك ،يج��ب �أن ت�س��تويف ه��ذه القي��ود الفريو�س وتطبيق التباعد االجتماعي ،ونظر ًا كذلك
لربنام��ج التعقي��م الوطن��ي ،وج��اءت ه��ذه الإج��راءات
املتطلب��ات التالي��ة وه��ي:
متنا�س��بة ومربوط��ة مب��دة زمني��ة حم��ددة م��ن حي��ث
«ال�ش��رعية»� :أي يج��ب �أن يك��ون التقيي��د نط��اق وزم��ن التطبي��ق .كم��ا مل تلج��أ دول��ة االم��ارات
19
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�إىل حظ��ر التج��ول ال�ش��امل �إال يف حال��ة واح��دة ومل��دة الأجنبي��ة املعتم��دة يف الدول��ة والت��ي بدوره��ا �أ�ش��ادت
�أ�س��بوعني فق��ط يف دب��ي .ع��ادت بعده��ا احلي��اة �إىل بجه��ود الدول��ة يف ه��ذا الإط��ار .كم��ا �س��محت الدول��ة
طبيعته��ا .ويف �أب��و ظب��ي �ص��در ق��رار بحظ��ر الدخ��ول للراغب�ين م��ن املقيم�ين بالع��ودة �إليه��ا.
واخل��روج مل��دة خم�س��ة �أ�س��ابيع ،علم � ًا ب�أن��ه مت من��ح
ت�صاريح لبع�ض احلاالت اال�س��تثنائية ،وقد كان لهذا
الق��رار �أث��ر كب�ير يف تقلي��ل ع��دد احل��االت امل�صاب��ة الق�ض��اء وحق اللجوء �إليه
فعل��ت دول��ة الإم��ارات ا�س��تخدام تقني��ات
بفريو���س كورون��ا.
االت�ص��ال ع��ن ُبع��د يف الإج��راءات املدني��ة حت��ى قب��ل
وق��د حر�ص��ت ال�س��لطات املخت�ص��ة يف الدول��ة ظه��ور اجلائح��ة ،حي��ث �أ�ص��درت الدول��ة القان��ون
ممثل��ة بلج��ان �إدارة الأزم��ة ووزارة الداخلي��ة عل��ى االحت��ادي رق��م ( )5ل�س��نة  2017يف �ش ��أن
�إخط��ار النا���س كاف��ة بامل�س��تجدات املتعلق��ة باحلرك��ة ا�س��تخدام تقني��ة االت�ص��ال ع��ن ُبع��د يف الإج��راءات
والتنق��ل ،وذل��ك ع�بر و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي اجلزائي��ة ،كم��ا �أ�ص��درت القان��ون االحت��ادي رق��م
ور�س��ائل ن�صي��ة وع�بر القن��وات الإخباري��ة املرئي��ة ( )10ل�س��نة  2017بتعدي��ل بع���ض �أح��كام قان��ون
الإج��راءات املدني��ة ،ال��ذى �أ�ض��اف باب � ًا �ساد�س � ًا
وامل�س��موعة وع�بر تطبيق��ات وزارة الداخلي��ة.
ً
جدي��دا بعن��وان «ا�س��تخدام تقني��ة االت�ص��ال ع��ن ُبعد
كم��ا �س��محت دول��ة الإم��ارات للراغب�ين م��ن يف الإجراءات املدنية» ،حمدد ًا املق�صود با�ستخدام
املقيم�ين يف الدول��ة �أو الزائري��ن له��ا يف الع��ودة �إىل تقني��ة االت�ص��ال ع��ن ُبع��د يف الإج��راءات املدنية ب�أنه
بلدانه��م ،وذل��ك بن��اء عل��ى طلبه��م ،حي��ث بل��غ ع��دد «ا�س��تخدام و�س��ائل التوا�ص��ل املرئ��ي وامل�س��موع ب�ين
الذي��ن غ��ادروا حت��ى الآن � 320.860ش��خ� ًصا .مت��ت طرف�ين �أو �أك�ثر لتحقي��ق احل�ض��ور ع��ن ُبع��د وتب��ادل
عملي��ات املغ��ادرة بالتن�س��يق والتع��اون م��ع ال�س��فارات امل�س��تندات الت��ي ت�ش��مل قي��د الدع��وى و�إج��راءات
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 -
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻦ  2020/06/14إﻟﻰ 2020/06/18
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دﻋﺎوى اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﺘﺮﻛﺎت

91%

ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم

98%

اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

97%

اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ

98%

 -1اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

 -2ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺷﻬﺎدات و
اﻟﺰواج وﺷﺌﻮن اﻟﻘﺼﺮ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
و اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى و اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

97%
81%

اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ
وأواﻣﺮ اﻷداء

75%

ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻷﺳﺮي

92%

ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎوى أﻣﺎم ﻣﺪراء
اﻟﺪﻋﻮى

86%

الإعالن واملحاكمة والتنفيذ التي تتم عرب ا�ستخدام اجلائح��ة م��ن خ�لال:
تل��ك التقني��ة».
 �أطل��ق االحت��اد الن�س��ائي الع��ام مب��اردة «ك��وينج�س��ر الأم��ان» لتعزي��ز ال�صح��ة اجل�س��دية
مل تع��ق جائح��ة كوفي��د 19 -م��ن �إج��راءات
والنف�س��ية للمر�أة يف ظل انت�ش��ار فريو���س كورونا،
التقا�ضي ،حيث با�شرت املحاكم والنيابات االحتادية
وذل��ك يف �إط��ار ال�س��عي نح��و بن��اء ق��درات امل��ر�أة
وعل��ى اخت�لاف درجاته��ا االبتدائي��ة واال�س��تئنافية
ملواجه��ة الظواه��ر املجتمعي��ة امل�س��تجدة ،وترتك��ز
وال�ش��رعية ،ومراك��ز التوفي��ق وامل�صاحل��ة ،وجل��ان
املب��ادرة عل��ى ثالث��ة حم��اور �أ�سا�س��ية ه��ي :دع��م
التوجي��ه الأ�س��ري ،ومكات��ب �إدارة الدع��اوى �أعماله��ا
ال�صح��ة البدني��ة والنف�س��ية للم��ر�أة ،والإدارة
با�س��تخدام الو�س��ائل الإلكرتونية واالت�صال عن ُبعد،
الناجح��ة للحي��اة ،وال�س�لامة البيئي��ة يف املن��زل،
وذل��ك تعزي��ز ًا للإج��راءات االحرتازي��ة الت��ي تتخذها
حي��ث يت��م تفعي��ل ه��ذه املح��اور م��ن خ�لال برام��ج
الدول��ة للح��د م��ن انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد.
بن��اء ق��درات للتوظي��ف الأمث��ل للوق��ت و�إر�ش��ادات
ال�سالمة البيئية يف املنزل� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعانة
�أعلن��ت دائ��رة الق�ض��اء يف �أبوظب��ي �إتاح��ة
ب�أه��ل االخت�صا���ص واخل�برة يف تق��دمي التوعي��ة
جل�س��ات املحاكم��ة ع��ن ُبع��د للمتقا�ض�ين ٪ 100
واال�ست�ش��ارات والإر�ش��ادات ال�صحي��ة والنف�س��ية،
بالإ�ضاف��ة �إىل معام�لات الكات��ب الع��دل والتوثي��ق
وغريه��ا م��ن املو�ضوع��ات ذات العالق��ة ،ع�بر
وجل�س��ات التوجي��ه الأ�س��ري والتنفي��ذ الق�ضائ��ي،
من�ص��ات و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي .وق��د بل��غ
وقامت بتفعيل التقا�ضي عن ُبعد با�ستخدام منظومة
عدد املن�شورات املرئية لهذه املبادرة  24من�شور ًا
االت�ص��ال املرئ��ي ،لي�ش��مل جمي��ع الدوائ��ر املدني��ة،
و�أربع��ة جمال���س حواري��ة.
والأح��وال ال�ش��خ�صية ،والإيج��ارات ،وال�تركات،
والق�ضاي��ا امل�س��تعجلة� ،إ�ضاف��ة �إىل دوائ��ر حت�ض�ير
الدع��وى .وكذل��ك ا�س��ت�أنفت حماك��م دب��ي ،النظ��ر يف � -أتاح��ت دول��ة الإم��ارات ومن��ذ بداي��ة تف�ش��ي
اجلائح��ة للن�س��اء احلوام��ل والأمه��ات اللوات��ي
الق�ضاي��ا يف خمتل��ف �أن��واع املحاك��م وبجمي��ع درج��ات
لديهن �أطفال يف ال�صف التا�سع فما دون بالعمل
التقا�ض��ي االبتدائ��ي واال�س��تئناف والتميي��ز ع��ن ُبع��د.
ع��ن ُبعد ك�إج��راءات احرتازية مبكرة للوقاية من
كم��ا ه��و ال�ش ��أن يف حماك��م ر�أ���س اخليم��ة.
الإ�صاب��ة بفريو���س كوفي��د .19 -
حمـــايــ��ة الأ�ســــرة وبخــا�صــــــة
الن�ســـــــاء والأطفال
ت ��ؤدي امل��ر�أة دور ًا رائ��د ًا �ضم��ن خ��ط الدف��اع
الأول يف مواجه��ة فريو���س كورون��ا امل�س��تجد ،وتع��د
�أدواره��ا خ�لال املرحل��ة احلالي��ة ج��زء ال يتج��ز أ� م��ن
منظوم��ة عم��ل وطن��ي م�ش�ترك تت�ضاف��ر في��ه جه��ود
اجلمي��ع ،م��ن �أجل احتواء تداعيات هذه الأزمة .هذا
وتق��وم امل�ؤ�س�س��ات والآلي��ات الوطني��ة املعني��ة بامل��ر�أة
يف الدول��ة ب��دور كب�ير يف دع��م امل��ر�أة يف ظ��ل تف�ش��ي

 كم��ا �أول��ت دول��ة الإم��ارات حماي��ة الطف��ل �أهمي��ةق�ص��وى ،خا�ص��ة يف ظ��ل تف�ش��ي الفريو���س ،حي��ث
د�ش��ن برنام��ج فاطم��ة بن��ت مب��ارك للتط��وع
بالتعاون مع االحتاد الن�س��ائي العام عيادة �صحة
امل��ر�أة والطف��ل املتنقل��ة للتطبي��ب ع��ن ُبع��د ك�أول
عي��ادة متنقل��ة معني��ة ب�صح��ة امل��ر�أة والطف��ل،
يف مب��ادرة ه��ي الأوىل م��ن نوعه��ا يف املنطق��ة،
وتت�ضم��ن العي��ادة التخ�ص�صي��ة للم��ر�أة والطف��ل
وح��دات للك�ش��ف الإكلينيك��ي على امل��ر�أة والطفل،
21
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ووح��دة الت�ش��خي�ص املخت�بري لل�س��كر والده��ون
و�أمرا���ض الكل��ى والكب��د ،ووح��دة فح���ص القل��ب
باملوج��ات ال�صوتي��ة وفح�ص جهد القلب ،ووحدة
للتثقي��ف والتوعي��ة تق��دم خدماته��ا التخ�ص�صي��ة
ع��ن ُبع��د ،وبالأخ�ص للن�س��اء والأطف��ال امل�صابني
مبر�ض فريو�س كورونا �أو امل�شتبه بهم واملخالطني
يف �أماك��ن الع��زل واحلج��ز ،وبالأخ���ص امل�صاب�ين
ب�أمرا���ض مزمنة ،م��ن خالل تكنولوجيا التطبيب
ع��ن ُبع��د ،وب�إ�ش��راف نخب��ة م��ن كب��ار الأطب��اء
املتطوع�ين يف الربنام��ج.
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 �أعلن��ت هيئ��ة تنمي��ة املجتم��ع يف دب��ي �إط�لاق اخل��طاملوح��د حلماي��ة الطف��ل ،وال��ذي يوف��ر
ال�س��اخن ّ
ي�س��رة للإب�لاغ ع��ن
عل��ى م��دار ال�س��اعة قن��اة ُم َّ
حاالت الإ�س��اءة والإهمال والعنف �ضد الأطفال،
ويكف��ل املتابع��ة الفوري��ة للح��االت املُب َّل��غ عنه��ا
�ضم��ن �إجراءات وا�ضح��ة تُعنى مب�صلحة الطفل،
وت�ضم��ن �س��رية بيان��ات املُب ِّل��غ.
حماية حقوق العمالة:
 �أ�ص��درت منظم��ة العم��ل الدولي��ة �أحكام� ًا �أ�سا�س��يةومعاي�ير متعلق��ة بتف�ش��ي جائح��ة كوفي��د  19 -يف
�ش��هر مار���س  ،2020ت�ضمن��ت ط��رق اال�س��تجابة
الالزم��ة والإج��راءات الأ�سا�س��ية املتعلقة بفقدان
الوظائ��ف ،ودف��ع الأج��ور ،وال�س�لامة وال�صح��ة
املهني��ة للعام��ل ،وحق��وق وواجب��ات العم��ال خ�لال
الأزم��ة ،وترتيب��ات العم��ل ،ومن��ع التميي��ز �ضده��م.

 �ش��ارك املجل���س الأعل��ى للأموم��ة والطفول��ة يفتق��دمي الدع��م وامل�س��اندة للأطف��ال والوالدي��ن
يف �أزم��ة كوفي��د  ،19 -حي��ث عم��ل عل��ى توعي��ة
الأطف��ال والقائم�ين عل��ى رعايته��م بالقوان�ين
اخلا�ص��ة بحماي��ة الأطف��ال ،وتق��دمي الن�صائ��ح
والإر�ش��ادات م��ن خ�لال ن�ش��ر املن�ش��ورات املرئي��ة
واللقاءات احلوارية يف البث املبا�شر على و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،و�إ�ش��راك �أع�ض��اء برمل��ان � -أول��ت دول��ة الإم��ارات ممثل��ة يف وزارة امل��وارد
الب�ش��رية والتوط�ين ،وبالتع��اون م��ع جل��ان �إدارة
الأطف��ال الإمارات��ي بتن��اول الق�ضاي��ا ال�صحي��ة،
الأزم��ة يف الدول��ة ،حماي��ة حقوق العم��ال و�ضمان
وتنمي��ة ال��ذات للأطف��ال وب��ث الأف��كار الإيجابي��ة.
�أمنهم و�س�لامتهم الأولوية الق�صوى ،مبا ي�ضمن
توف�ير مقوم��ات العي���ش الكرمي له��م ،وبيئة العمل
 قام��ت وزارة تنمي��ة املجتم��ع ب�إط�لاق ع��دد م��نالكفيل��ة بحمايته��م م��ن جمي��ع خماط��ر العم��ل يف
الور�ش التوعوية اخلا�صة بحقوق الطفل عن ُبعد،
ظ��ل تف�ش��ي اجلائح��ة ،ووفق � ًا للمعاي�ير الدولي��ة.
ا�س��تهدفت اخل�براء الرتبوي�ين واالخت�صا�صي�ين
كم��ا ج��اءت اجله��ود الت��ي اتخذته��ا الدول��ة
االجتماعي�ين والنف�س��يني وامل�ش��رفني الإداري�ين،
بخ�صو�ص حماية حقوق العمالة مواكبة للمعايري
التابع�ين لهيئ��ة ال�ش��ارقة للتعلي��م اخلا���ص،
الت��ي �أطلقته��ا منظم��ة العم��ل الدولي��ة ملعاجل��ة
وك��ذا �أولي��اء �أم��ور طلب��ة املدار���س ،مبب��ادرات
الآث��ار املرتتب��ة عل��ى تف�ش��ي جائح��ة كوفي��د 19 -
توعوي��ة وتثقيفي��ة بقان��ون «ودمي��ة» ،تبنته��ا �إدارة
يف �ش��هر مار���س  .2020و�أهمه��ا:
احلماي��ة االجتماعي��ة ،وذل��ك لتمك�ين خمتل��ف
اجله��ات املعني��ة بالطفول��ة بالتطبي��ق ال�س��ليم
للقان��ون ،خا�ص��ة يف ظ��ل ظ��روف احلج��ر املن��زيل  -اتخ��ذت وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين
الإج��راءات االحرتازي��ة والوقائي��ة حلماي��ة العمالة
و�إج��راءات مكافح��ة جائح��ة فريو���س كورون��ا
يف ظ��ل جائح��ة كوفي��د  19 -م��ن خ�لال خف���ض
كوفي��د .19 -
ح�ضور �أعداد العاملني يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص
22
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ف�ض� ً
لا ع��ن من��ع التجمعات ،ووقف جميع الأن�ش��طة
(الثقافي��ة ،الريا�ضي��ة ،االجتماعي��ة) يف مناط��ق
ال�س��كن العم��ايل ،وتقلي��ل ع��دد العم��ال وق��ت تن��اول
الوجب��ات يف مطاع��م ال�س��كن العم��ايل ،وت��رك
م�س��افة �آمن��ة ب�ين العام��ل والآخ��ر بح��د �أدن��ى مرتي��ن.

�إىل احل��د الأدن��ى ال�لازم لت�س��يري العم��ل ،بحي��ث ال
تزي��د ن�س��بة العاملني الذي��ن يتطلب عملهم الوجود
يف م��كان العم��ل عل��ى  ٪ 30م��ن جمم��وع العامل�ين
ل��دى املن�ش��أة الواح��دة ،وذلك بالت��وازي مع تطبيق
نظ��ام العم��ل ع��ن بع��د للعامل�ين الذي��ن ال تتطل��ب
مهامه��م الوظيفي��ة الوج��ود يف مق��ر العم��ل .كم��ا
�أك��دت ال��وزارة �ض��رورة مراع��اة �أهمي��ة الت��زام � -إل��زام من�ش��آت القط��اع اخلا���ص بالإب�لاغ عن حاالت
العم��ال الذي��ن تظه��ر عليه��م �أعرا���ض الفريو���س �أو
املن�ش��آت بتقلي��ل ن�س��بة املتعامل�ين يف مراك��ز تقدمي
امل�ش��تبه يف �إ�صابته��م ب��ه ،وكذلك االلت��زام بتطبيق
اخلدم��ات مب��ا ال يزي��د عل��ى  ٪ 30م��ن الطاق��ة
ال�ش��روط وال�ضواب��ط ال�صحي��ة ال�ص��ادرة م��ن
اال�س��تيعابية ،وتطبي��ق ال�ضواب��ط ال�صحي��ة ،ومنه��ا
اجله��ات املخت�ص��ة يف �ش��أن القائم�ين عل��ى تو�صيل
حتدي��د م�س��افات كافي��ة ب�ين املتعامل�ين ،وتعقي��م
ال�س��لع واخلدم��ات للمتعامل�ين.
الأجه��زة واملراف��ق ب�ش��كل م�س��تمر .وي�س��تثنى م��ن
ذل��ك الأن�ش��طة املتعلق��ة مب�ش��اريع البني��ة التحتي��ة
كالتموي��ن واالت�صاالت والطاقة وال�صحة والتعليم � -أهمي��ة ا�س��تخدام التطبيق��ات الإلكرتوني��ة والذكي��ة
م��ن قب��ل القطاع اخلا�ص عند ممار�س��ة �أن�ش��طتهم
والقط��اع امل�ص��ريف وت�صني��ع امل�س��تلزمات ال�صحية
ع��ن طري��ق العم��ل ع��ن ُبع��د ،م��ع توف�ير قن��وات
و�ش��ركات التنظي��ف.
�إلكرتوني��ة للدع��م وامل�س��اندة.
 الت�أكي��د عل��ى �إل��زام من�ش��آت القط��اع اخلا�ص بتوفرينق��اط فح���ص عند مداخل ال�س��كن العم��ايل ومقار  -ب��ث ر�س��ائل توعوي��ة خمتلف��ة موجه��ة للعم��ال بلغاتهم
الأم ،ته��دف �إىل �إطالعه��م على االحتياطات كافة
العم��ل ،يت��م فيه��ا �إج��راء اختب��ارات قيا���س درج��ة
والإج��راءات الوقائية واملعلومات املتعلقة باملر�ض،
احل��رارة وال�س��ؤال ع��ن �أعرا���ض الفريو���س ب�ش��كل
وكيفية التعامل مع الأعرا�ض املبدئية.
يوم��ي وعل��ى فرتت�ين �صباحي��ة قب��ل االنط�لاق ملق��ر
العمل� ،أو عند الو�صول �إليه ،وم�سائية بعد مغادرة
مق��ر العم��ل �أو الو�ص��ول لل�س��كن العم��ايل ،و�إعف��اء  -قي��ام قط��اع التفتي���ش العم��ايل بتكثي��ف جه��وده عل��ى
من�ش�آت الأعمال يف القطاعات االقت�صادية الأكرث
احل��االت امل�ش��تبه فيه��ا م��ن اخل��روج �إىل العم��ل
ت�ض��رر ًا ،والت�أك��د م��ن امتث��ال �أ�صح��اب الأعم��ال
�أو الدخ��ول �إىل ال�س��كن م��ع �إحالته��م للمن�ش ��آت
والعم��ال للق��رارات الوزاري��ة الت��ي مت �إ�صداره��ا
ال�صحي��ة التخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة.
لتنظي��م العالق��ة التعاقدي��ة ب�ين �أ�صح��اب العم��ل
والعم��ال خ�لال ه��ذه املرحل��ة احلرج��ة.
 الت�أكي��د عل��ى املن�ش ��آت ب�ض��رورة تطبي��ق ال�ش��روطوال�ضواب��ط ال�صحي��ة ال�ص��ادرة م��ن اجله��ات
املخت�ص��ة يف ح��ال تو�صي��ل ال�س��لع واخلدم��ات - ،عل��ى �صعي��د توف�ير الفحو���ص الطبي��ة والع�لاج
والتوعية ب�سبل الوقاية من انت�شار فريو�س كورونا
وتلت��زم املن�ش ��آت بو�ض��ع �آلي��ة لتنظي��م رح�لات
كوفي��د  19 -للعمال��ة� ،أج��رت وزارة ال�صح��ة
االنتق��ال م��ن ال�س��كن العم��ايل �إىل مناط��ق العم��ل
ووقاي��ة املجتم��ع م�س��وحات ميداني��ة للمناط��ق
والعك���س ،م��ع مراع��اة ع��دم زي��ادة العم��ال داخ��ل
ال�صناعي��ة و�س��كن العم��ال ،به��دف الك�ش��ف املبكر
و�س��يلة النق��ل عل��ى  ٪ 25م��ن طاقتها اال�س��تيعابية،
وتوف�ير الع�لاج يف الوقت املنا�س��ب ،بالإ�ضافة �إىل
م��ع الت�أكي��د عل��ى وج��ود م�س��افة �آمن��ة ب�ين العم��ال،
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توف�ير الربام��ج التوعوي��ة والتثقيفي��ة والإر�ش��ادات
والن�صائ��ح له��م مبختل��ف اللغ��ات .كم��ا تو�س��عت
ال��وزارة بتو�صي��ل الأدوي��ة للمن��ازل ملتعامل��ي
املن�ش ��آت ال�صحي��ة كاف��ة.
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الفئ��ة ،و أ�ن��ه ال ينبغ��ي �أن تنط��وي �أي��ة إ�ج��راءات عل��ى
� ّأي متيي��ز �ض��د الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .و�أن تتخ��ذ
ال��دول تداب�ير �إ�ضافي��ة ل�ضم��ان ا�س��تمرارية �ش��بكات
دع��م الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ط��وال م � ّدة الأزم��ة.
وفيم��ا يتعل��ق بدعم كبار ال�س��ن� ،أكدت الأمم املتحدة
يف موج��ز ال�سيا�س��ات الت��ي �أ�صدرته��ا يف �ش��هر
ماي��و  2020عل��ى وج��وب �أن تراع��ي كل التداب�ير
االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والإن�س��انية مراع��اة تام��ة
احتياج��ات كب��ار ال�س��ن م��ن حي��ث التغطي��ة ال�صحي��ة
ال�ش��املة واحلماي��ة االجتماعي��ة والعم��ل الالئ��ق
واملعا�ش��ات التقاعدي��ة.

 القي��ام بحمل��ة توعوي��ة م�ش�تركة با�س��م«ل�س�لامتكم» بني وزارة املوارد الب�ش��رية والتوطني
ووزارة ال�س��عادة واله�لال الأحم��ر و«فزع��ة» ،م��ن
خ�لال توزي��ع ن�ش��رات توعوي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل
توزي��ع �صنادي��ق حتت��وي عل��ى م�س��تلزمات الوقاي��ة
ال�ش��خ�صية ،وتوزيع بطاقات ر�صيد �ش��حن للعمال
لتعزي��ز قدرته��م على التوا�صل م��ع �أهاليهم خالل
اتخ��ذت دول��ة الإم��ارات كل ُ�س��بل الرعاي��ة
ه��ذه الف�ترة بالتع��اون �ش��ركة « دو» ،ا�س��تفاد منه��ا
والتمك�ين والإدم��اج للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
( )26.000عام��ل.
(�أ�صح��اب الهم��م) ،وذل��ك م��ن خ�لال ت�أم�ين حق��وق
 عل��ى �صعي��د تعزي��ز احل��ق يف العم��ل وبرام��ج �أ�صح��اب الهم��م كامل��ة يف التعلي��م والعم��ل وال�س��كنالدع��م املقدم��ة للقط��اع اخلا���ص� ،أطلق��ت وزارة والنق��ل ،وتوف�ير �أف�ض��ل اخلدم��ات لهم يف امل�ؤ�س�س��ات
امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين الربنام��ج الوطن��ي واملراف��ق كاف��ة ،انطالق � ًا م��ن دوره��م املح��وري يف
لدع��م ا�س��تقرار �س��وق العم��ل يف القط��اع م�س�يرة البن��اء والتنمي��ة ،وبو�صفه��م �أع�ض��اء فاعل�ين
اخلا���ص ،مب��ا ي�ضم��ن ا�س��تمرارية ت�أدي��ة الأعم��ال يف نه�ض��ة الدول��ة وا�س��تقرارها.
يف القط��اع اخلا���ص يف ظ��ل �سل�س��لة التداب�ير
ويف �إط��ار اجله��ود االحرتازي��ة والوقائي��ة
الوقائي��ة والإج��راءات االحرتازي��ة املتخ��ذة عل��ى
م�س��توى الدول��ة يف مواجه��ة الفريو���س .ويرك��ز لتعزي��ز �صحته��م و�س�لامتهم� ،أطلق��ت الدول��ة
الربنام��ج الوطن��ي عل��ى ثالث��ة حم��اور ه��ي :دع��م الربنام��ج الوطن��ي للفح���ص املن��زيل لأ�صح��اب
املن�ش��آت يف �س��وق العم��ل ،ودع��م العمالة مبن�ش��آت الهم��م م��ن مواطن�ين ومقيم�ين ،وي�س��تهدف برنام��ج
القط��اع اخلا���ص ،ودع��م املواطن�ين العامل�ين ل��دى الفح���ص املن��زيل الفئ��ات املجتمعي��ة م��ن �أ�صح��اب
الهم��م غ�ير القادري��ن عل��ى الو�ص��ول ب�س��هولة �إىل
م�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص.
مم��ن ال ي�س��تطيعيون
مراك��ز الفح���ص ،خا�ص��ة َ
احلرك��ة ب�ش��كل طبيع��ي �أو غ�ير القادري��ن عل��ى
حماية كبار ال�س��ن والأ�ش��خا�ص ذوي
التعب�ير �أو يعان��ون �صعوب��ة التوا�ص��ل م��ع الآخري��ن.
الإعاق��ة (�أ�صحاب الهمم)
وق��د مت �إج��راء أ�ك�ثر م��ن  3000فح���ص لأ�صح��اب
�أك��د مكت��ب املفو�ضي��ة ال�س��امية حلق��وق الهم��م م��ن املواطن�ين واملقيم�ين.
الإن�س��ان ،والآلي��ات الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان ذات
حر�ص��ت وزارة تنمي��ة املجتم��ع عل��ى �إع��داد
ال�صل��ة بحق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة (�أ�صح��اب
الهم��م)� ،أن��ه يتوج��ب �أن تت�ضم��ن ا�س��تجابات الدول��ة �سيا�سة اال�ستجابة لتمكني �أ�صحاب الهمم يف حاالت
تداب�ير هادف��ة ملعاجل��ة الأزم��ات الت��ي تواجهه��ا ه��ذه الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث ،م��ن �أج��ل �ضم��ان
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دميوم��ة تق��دمي اخلدم��ات الت�أهيلي��ة والتعليمي��ة
وال�صحي��ة له��م يف ح��االت الط��وارئ �أ�س��وة بالآخري��ن
ودون متيي��ز ،وتق��دمي الدع��م ال�لازم عن��د االحتياج،
و�أ�ص��درت ال��وزارة جمموع��ة م��ن الفيديوه��ات
والبو�س�ترات التوعوي��ة لأ�صح��اب الهم��م للوقاي��ة م��ن
فريو���س كوفي��د  19 -ب�صي��غ مي�س��رة ل��كل �إعاق��ة،
منه��ا املرتجم��ة بلغ��ة الإ�ش��ارة لل�ص��م ،وامل�ص��ورة
ل��ذوي الإعاقات الذهني��ة والتوحد .و�أعدت جمموعة
م��ن الأدل��ة الإر�ش��ادية للأ�س��ر ومقدم��ي الرعاي��ة
لأ�صح��اب الهم��م ح��ول كيفية حمايتهم من الفريو���س
والتعام��ل معه��م خ�لال ف�ترة الع��زل املن��زيل مث��ل:
دلي��ل الفح���ص املن��زيل لأ�صح��اب الهم��م ،دلي��ل
«اطمئن��وا» للإ�س��عافات النف�س��ية لأ�صح��اب الهم��م،
وق��د مت��ت ه��ذه الإجراءات بن��اء على درا�س��ة طبقتها
ال��وزارة عل��ى ( )1.800م��ن �أ�صح��اب الهمم و�أولياء
�أموره��م ،للتع��رف عل��ى احتياجاته��م ،والتحدي��ات
الت��ي يواجهونه��ا �أثن��اء اجلائح��ة.
توزي��ع �أجه��زة ريا�ضي��ة حديث��ة لفئ��ات م��ن
املجتم��ع «�أ�صح��اب الهم��م وكب��ار املواطن�ين»،
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة العام��ة للريا�ض��ة ،به��دف
تعزي��ز مفه��وم الريا�ض��ة املجتمعي��ة ،ال �س��يما يف
ظ��ل الظ��روف الراهن��ة ،ودع��م الإرادة وال�س��لوك
الريا�ض��ي عن��د �أ�صح��اب الهم��م وكب��ار املواطن�ين،
وتق��دمي م��ا يعينه��م عل��ى ممار�س��ة الريا�ض��ة
لتح�س�ين م�س��توى لياقته��م ،وبالت��ايل حت�س�ين
�صحته��م وظ��روف حياته��م.
حماي��ة النزالء يف امل�ؤ�س�س��ات
العقابي��ة والإ�صالحية
�أك��دت املفو�ض��ة ال�س��امية حلق��وق الإن�س��ان
خ�لال بياناته��ا وع�بر املب��ادئ التوجيهي��ة ال�ص��ادرة
ع��ن مكتبه��ا واملوجه��ة ل��دول الع��امل كاف��ة بخ�صو���ص
�أو�ض��اع امل�س��جونني عل��ى �ض��رورة اتخ��اذ إ�ج��راءات
عاجلة تهدف �إىل حماية �صحة و�س�لامة الأ�ش��خا�ص

يف ال�س��جون خ�ش��ية تف�ش��ي الفريو���س ،كم��ا دع��ت
�إىل تخفي��ف ع��دد امل�س��جونني ،و�ض��رورة االلت��زام
بقواع��د الأمم املتح��دة النموذجي��ة الدني��ا ملعامل��ة
ال�س��جناء (قواع��د نيل�س��ون ماندي�لا) ،كم��ا �أك��د
مكت��ب املفو�ضي��ة ق��درة ن��زالء امل�ؤ�س�س��ات العقابي��ة
عل��ى االلتق��اء مبحاميه��م ،و�ضم��ان التوا�ص��ل م��ع
عائالته��م ع�بر تقني��ة الفيدي��و.
�أدرك��ت دول��ة الإم��ارات ومن��ذ بداي��ة انت�ش��ار
جائح��ة كوفي��د  19 -املخاط��ر الت��ي ق��د ي�ش��كلها
الفريو���س ،عل��ى ن��زالء امل�ؤ�س�س��ات العقابي��ة
والإ�صالحي��ة ،فقام��ت وزارة الداخلي��ة باتخ��اذ
العدي��د م��ن الإج��راءات والتداب�ير االحرتازي��ة
والوقائي��ة حلمايته��م ،ومنه��ا عل��ى �س��بيل املث��ال
ال احل�ص��ر ،تعقي��م ال�س��جون ب�ش��كل منتظ��م
واملراف��ق ال�صحي��ة� ،إىل جان��ب توف�ير �أجه��زة
الك�ش��ف احل��راري فيه��ا ،وتوف�ير مراف��ق احلج��ر
ال�صح��ي الآمن��ة للم�صاب�ين ،وامل�س��تلزمات
الوقائي��ة مث��ل املعقم��ات والكمام��ات ،كم��ا يت��م
�إج��راء االختب��ارات والفحو���ص الطبي��ة الالزم��ة
للن��زالء وعم��ال النظاف��ة واحلرا���س يف امل�ؤ�س�س��ات
العقابي��ة والإ�صالحي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل تطبي��ق
التباع��د االجتماع��ي للن��زالء خ�لال �أوق��ات
الوجب��ات .وتوف�ير التوعي��ة للن��زالء والعامل�ين
م��ن خ�لال �إلق��اء حما�ض��رات التوعي��ة ون�ش��ر
القواع��د ال�صحي��ة والوقائي��ة بلغ��ات خمتلف��ة.
وم��ن املمار�س��ات املطبق��ة عل��ى �صعي��د توف�ير �س��بل
الوقاي��ة واحلماي��ة م��ن تف�ش��ي الوب��اء ،ا�س��تخدام
�أنظم��ة م�ؤمت��رات الفيديو ،حي��ث يقدم من خاللها
الأطب��اء املتخ�ص�ص��ون الن�صائح وامل�ش��ورة الطبية
للن��زالء .ورغ��م تعلي��ق الزي��ارات لل�س��جون نتيج��ة
للتداب�ير االحرتازي��ة� ،إال �أن الن��زالء يقوم��ون
ب�إج��راء مكامل��ات �صوتي��ة ومرئي��ة م��ع �أ�س��رهم
وذويه��م .وبحل��ول �ش��هر رم�ض��ان �أفرج��ت الدول��ة
ويف ظ��ل تف�ش��ي جائح��ة كوفي��د  19 -ع��ن 3534
نزي� ً
لا يف امل�ؤ�س�س��ات الإ�صالحي��ة والعقابي��ة.
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دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جائحة كوفيد 19 -
ا�ضطلع��ت الهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات اخلريي��ة وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين ب��دور مه��م ج��داً
ا�س��تكملت ب��ه اجله��ود احلكومي��ة يف مكافح��ة جائح��ة كوفي��د : 19 -
�	.1أعلن��ت «هيئ��ة اله�لال الأحم��ر الإمارات��ي» �أنه��ا
ب�صدد كفالة ورعاية �أ�س��ر املتوفني ب�س��بب فريو���س
كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -من جميع اجلن�سيات
يف الدول��ة ،وذل��ك �ضم��ن مبادرة «�أنت��م بني �أهلكم»  .4تربع��ت جمعي��ة دار ال�بر مببل��غ ق��دره  19ملي��ون
دره��م ،منه��ا  7مالي�ين لدع��م القط��اع ال�صح��ي،
الت��ي تت�ضم��ن ع��دد ًا م��ن املح��اور احليوي��ة ،وتع��زز
ً
و 12مليون�ا تربع��ت بها جمموع��ة عائلية �إماراتية،
برام��ج الهيئ��ة يف جم��ال اخلدم��ات املجتمعي��ة.
ل�ش��راء مركبات �إ�س��عاف متطورة ،جمهزة ب�أحدث
التقني��ات ،دعم� ًا وتعزي��ز ًا لإمكان��ات م�ؤ�س�س��ة دب��ي
 .2قدم��ت م�ؤ�س�س��ة خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان
خلدم��ات الإ�س��عاف.
للأعم��ال الإن�س��انية �أجه��زة «حا�س��ب �آيل حمم��ول»
للطلبة بقيمة ثالثة ماليني درهم ،وذلك بالتعاون
والتن�س��يق م��ع دائ��رة التعلي��م واملعرف��ة ب�أبوظب��ي �	.5أطل��ق فري��ق «وق��ف املحام�ين» يف جمعي��ة
الإم��ارات للمحام�ين والقانونيني ،ومب�ش��اركة نخبة
ووزارة الرتبية والتعليم وم�ؤ�س�س��ات التعليم العايل
م��ن املحام�ين الإماراتي�ين ،خط � ًا �س��اخن ًا لتق��دمي
يف الدول��ة.
اال�ست�ش��ارات واخلدم��ات القانوني��ة املجاني��ة
للعامل�ين يف خ��ط الدفاع الأول يف مواجهة فريو���س
�	.3أطلق��ت «دب��ي العط��اء» ،وبالتع��اون م��ع وزارة
كورون��ا يف الإم��ارات ،وي�ش��ارك يف الربنام��ج 100
الرتبي��ة والتعلي��م ،حمل��ة (التعلي��م دون انقط��اع)
حم��ام.
و�س��عت �إىل تزوي��د  40.000طال��ب وطالب��ة يف

19

الإم��ارات كمرحل��ة �أوىل بالأجه��زة الت��ي يحتاج��ون
�إليه��ا لالن�ضم��ام �إىل �أقرانه��م يف التعل��م ع��ن ُبع��د.
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اإلنجازات وأفضل الممارسات المتبعة في مكافحة جائحة كوفيد 19 -
 ط��ور خمت�بر «كوان��ت لي��ز» يف دول��ةالإم��ارات يف �ش��هر ماي��و  2020تقني��ة �س��ريعة
لر�صد فريو�س كورونا با�ستخدام «الليزر» ،وتتيح
هذه الأداة �إجراء فحو�ص جماعية فائقة ال�سرعة
خ�لال ث��وانٍ .
 �أعلن��ت دول��ة االم��ارات يف �ش��هر ماي��و 2020جناحه��ا يف تطوي��ر ع�لاج داعم اللتهابات
فريو���س كورون��ا امل�س��تجد كوفي��د  19 -بوا�س��طة
اخلالي��ا اجلذعي��ة .ويت�ضم��ن ه��ذا الع�لاج
ا�س��تخراج اخلالي��ا اجلذعي��ة م��ن دم املري���ض
و�إع��ادة �إدخاله��ا بع��د تن�ش��يطها .وق��د �أثب��ت
الع�لاج جناح��ه يف العدي��د م��ن احل��االت امل�صاب��ة
بالفريو���س خا�ص��ة ال�ش��ديدة منه��ا.
 قام��ت دول��ة الإم��ارات بتجهي��ز مدين��ةالإم��ارات الإن�س��انية يف �أبوظب��ي ال�س��تقبال رعاي��ا
ال��دول القادم�ين م��ن ال�ص�ين ،وت�أ�سي���س مرك��ز
لل�صح��ة الوقائي��ة خ�لال �أق��ل م��ن � 48س��اعة،
وه��ي عب��ارة ع��ن مدين��ة متكاملة مه ّي�أة ال�س��تقبال
رعاي��ا ال��دول ال�ش��قيقة وال�صديق��ة؛ للت�أ ّك��د م��ن
�س�لامتهم و�إج��راء الفحو�ص��ات الطبي��ة الالزم��ة
له��م قب��ل عودته��م �إىل بالده��م.
 �أطلق��ت دائ��رة ال�ش��ؤون الإ�س�لامية والعم��لاخل�يري بدب��ي «�صن��دوق الت�ضامن املجتمعي �ضد
كوفي��د  ،»19 -وذل��ك بالتن�س��يق م��ع اجلمعي��ات
وامل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة و�أف��راد املجتم��ع ،وج��اءت
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املب��ادرة لال�س��تفادة م��ن التربع��ات يف �أوجهه��ا
ال�صحيحة ،حيث يتم التن�س��يق مع مركز التحكم
وال�س��يطرة ملكافح��ة فريو���س كورون��ا ،للم�س��اهمة
يف دع��م متطلب��ات العالج ،وامل�س��تلزمات الطبية،
�أو �أي دواع �أخ��رى لتحقي��ق اله��دف الع��ام املتمث��ل
يف حتقي��ق �أعل��ى م�س��تويات احلماي��ة والوقاي��ة
للمجتم��ع.
 �أطل��ق برنام��ج دب��ي للتمي��ز احلكوم��يالتاب��ع للأمان��ة العام��ة للمجل���س التنفي��ذي لإمارة
دب��ي ،م�ش��روع ًا للتعل��م م��ن �أف�ض��ل املمار�س��ات يف
�إدارة �أزم��ة تف�ش��ي فريو���س كورون��ا امل�س��تجد ،عرب
ت�ش��كيل فري��ق عم��ل من موظفي حكوم��ة دبي ذوي
اخل�برة يف جم��ال التعل��م امل�ؤ�س�س��ي واملقارن��ات
املعياري��ة الذي��ن مت تدريبه��م م��ن خ�لال مب��ادرة
«يف دب��ي نتعل��م» ،وذل��ك لدع��م جه��ود حكوم��ة
دب��ي واللجن��ة العلي��ا لإدارة الأزم��ات والك��وارث.
ويركز امل�ش��روع على  5مو�ضوعات رئي�س��ية للتعلم
م��ن �أف�ض��ل املمار�س��ات يف �إدارة �أزم��ة فريو���س
كورون��ا ،ه��ي �إدارة الأزم��ة م��ن حي��ث �آلي��ة اتخ��اذ
الق��رارات والتخطي��ط واالت�ص��ال والتوا�ص��ل
و�إدارة البيان��ات ،والإدارة ال�صحي��ة م��ن حي��ث
م��دى ا�س��تعداد وق��درات القط��اع ال�صح��ي،
والأم��ن الغذائ��ي من حيث توافر الغذاء و�سال�س��ل
الإم��داد ،والبع��د االقت�ص��ادي ع�بر التعام��ل م��ع
القط��اع اخلا���ص ،وتخفي��ف تداعي��ات الأزم��ة،
وحتقي��ق التع��ايف االقت�صادي ،والبع��د االجتماعي
من �سلوكيات املجتمع وت�أثرياتها يف �إدارة الأزمة.

بناء القدرات:
�أول��ت دول��ة االم��ارات �أهمي��ة ق�ص��وى مل�س ��ألة
التدري��ب وبن��اء الق��درات يف املج��االت ال�صحي��ة
واالجتماعي��ة ،و�إنف��اذ القان��ون ورف��ع الوع��ي
والتثقي��ف يف مواجه��ة جائح��ة كوفي��د 19 -
و�أهمه��ا:
 �أطل��ق برنام��ج ال�ش��يخة فاطم��ة بن��تمب��ارك للتط��وع ،رخ�ص��ة التط��وع ال�صح��ي
املجتمع��ي والتخ�ص�ص��ي لدع��م املنظوم��ة الطبي��ة
يف دولة الإمارات� ،ضمن �سل�سلة اجلهود التوعوية
والتدريبي��ة والإج��راءات االحرتازي��ة التي تتخذها
الدول��ة للح��د من انت�ش��ار فريو���س كورون��ا ،وتهدف
الرخ�ص��ة �إىل تدري��ب املتطوع�ين يف املج��ال
ال�صحي املجتمعي املوجه لل�شباب لت�أهيلهم لدعم
الطواقم الطبية ملكافحة مر�ض كورونا امل�س��تجد،
والتط��وع ال�صح��ي التخ�ص�ص��ي املوج��ه للك��وادر
الطبي��ة م��ن العامل�ين يف القطاع��ات احلكومي��ة
واخلا�صة لزيادة جاهزيتها للتعامل مع الفريو�س.
 -نف��ذت وزارة الداخلي��ة يف �ش��هر �أبري��ل 2020

دورة تدريبي��ة ع��ن ُبع��د بال�ش��راكة م��ع مكت��ب الأمم
املتح��دة املعن��ي باملخ��درات واجلرمي��ة حت��ت عن��وان
«الوقاي��ة م��ن الأمرا���ض املعدي��ة ومكافحته��ا مب��ا
يف ذل��ك فريو���س كوفي��د  »19 -للعامل�ين يف جم��ال
امل�ؤ�س�س��ات العقابي��ة والإ�صالحي��ة ورعاية الأحداث
ومقدمي اخلدمات ال�صحية و�إدارة حقوق الإن�سان.

وهدف��ت ال��دورة لتعزي��ز الوع��ي باملعاي�ير الدولي��ة
لل�صح��ة ،والتعري��ف ب�آخ��ر م�س��تجدات التعليم��ات
والن�صائ��ح العاملي��ة واال�ش�تراطات امل�س��تجدة يف
تعزي��ز الرعاي��ة ال�صحي��ة وحقوق الإن�س��ان ،و�أف�ضل
ال�س��بل يف حماي��ة العامل�ين واملتعامل�ين يف ظ��روف
انت�ش��ار الفريو���س.
 �أطلق��ت «�إم��ارات العط��اء»« ،ق��درات» وه��و�أول برنام��ج يف الوط��ن العرب��ي للتدري��ب ع��ن ُبع��د
للأطب��اء ،ملكافح��ة فريو���س كورون��ا للعامل�ين يف
القطاع��ات الطبي��ة احلكومي��ة واخلا�ص��ة حملي � ًا
ودولي ًا ،بعد جناح املرحلة الأوىل من تدريب 100
طبي��ب وطبيب��ة ميداني � ًا م��ن خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة واخلا�ص��ة يف جمال اال�س��تجابة الطبية
للط��وارئ وف��ق منه��ج معتم��د حملي� ًا ودولي� ًا ،وم��ن
خ�لال التو�أم��ة م��ع م�ؤ�س�س��ات تدريبي��ة عاملي��ة.
 �أعلن��ت كلي��ة الط��ب والعل��وم ال�صحي��ةبجامع��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة� ،إط�لاق برنام��ج
تدريب��ي ت�أهيل��ي خا���ص للمتطوع�ين يف دع��م الطواقم
الطبي��ة ملكافح��ة مر���ض كورون��ا امل�س��تجد ،وذل��ك
بالتع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ة الإم��ارات لتنمي��ة ال�ش��باب،
ويق��دم الربنام��ج ور�ش��ة عم��ل مكثف��ة يف مق��ر مرك��ز
املح��اكاة والتدري��ب الطب��ي بكلي��ة الط��ب والعل��وم
ال�صحي��ة مل��دة � 3س��اعات ،بطاق��ة ا�س��تيعابية تبل��غ
 36متطوع � ًا يف كل دورة.
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الشراكات والتعاون الدولي في مكافحة كوفيد 19 -
حر�ص��ت دول��ة الإم��ارات عل��ى موا�صل��ة تعزي��ز
الت�ضام��ن والتع��اون ال��دويل واال�س��تجابة ال�س��ريعة
ملواجه��ة خمتل��ف التحدي��ات الت��ي تواج��ه املجتم��ع
الدويل جراء انت�ش��ار فريو���س كورونا ،و�ش��كل العمل
الإن�س��اين ركي��زة �أ�سا�س��ية و�أح��د الثواب��ت الرا�س��خة
ل��دى الدول��ة يف م��د ي��د الع��ون وم�س��اعدة �ش��عوب
العامل يف مكافحة اجلائحة .ويف هذا الإطار ،بلغت
الإم��دادات الطبي��ة الت��ي قدمته��ا دول��ة الإم��ارات
للدول املت�أثرة بفريو�س كورونا امل�ستجد منذ انت�شاره
يف مدين��ة ووه��ان ال�صيني��ة حت��ى �ش��هر � 20س��بتمرب
( )1471طن � ًا م��ن امل�س��تلزمات الطبي��ة ،ت�ضمن��ت
�س�ترات الوقاي��ة والأقنع��ة اجلراحي��ة واملطه��رات
واملحاليل والقفازات والكمامات ،و�شملت  108دولة

ح��ول الع��امل ،وا�س��تفاد منه��ا �أك�ثر م��ن 1.500.000

م��ن الك��وادر الطبي��ة والتمري�ضي��ة والفني��ة.

حر�ص��ت دول��ة الإم��ارات ،ويف �إط��ار �ش��راكاتها
املتمي��زة ،وتعزي��ز تعاونه��ا م��ع املنظم��ات والآلي��ات
الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة ،على تزويد جامعة
ال��دول العربي��ة ومكت��ب املفو�ضي��ة ال�س��امية حلق��وق
الإن�س��ان ،ومنظم��ة العمل الدولي��ة ومنظمة ال�صحة
العاملي��ة ،بالإ�ضافة �إىل االحت��اد الأوروبي ،باجلهود
والتداب�ير الت��ي اتخذته��ا الدول��ة يف �س��ياق مكافح��ة
كوفي��د  ،19 -وذل��ك عرب �إر�س��ال مذكرات ر�س��مية.
نظم��ت «�أمان��ة التحال��ف الأمن��ي ال��دويل»

مبقره��ا يف وزارة الداخلي��ة جل�س��ة حواري��ة ع�بر
تقني��ة االت�ص��ال املرئي ،ملناق�ش��ة عدد من الو�س��ائل
واملمار�س��ات ال�ش��رطية يف ال��دول الأع�ض��اء ،للح��د
م��ن انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�س��تجد كوفي��د -
 ،19والت��ي ت�س��تهدف مكافح��ة جرمي��ة اال�س��تغالل
اجلن�س��ي ع�بر الإنرتن��ت خ�لال تف�ش��ي اجلائح��ة،
م��ن خ�لال التع��رف عل��ى ال�ضحاي��ا و�إلق��اء القب���ض
على املعتدين و�إغالق املواقع الإلكرتونية ،وت�س��تمر
العملي��ة مل��دة � 3أ�ش��هر ابتداء م��ن يونيو وحتى مطلع
�ش��هر �س��بتمرب  .2020وذل��ك مب�ش��اركة خ�براء
وخمت�ص�ين م��ن دول التحال��ف الأمن��ي ال��دويل،
وع��دد م��ن ال�ضب��اط ب��وزارة الداخلي��ة .وي�ض��م
التحال��ف ال��ذي انطل��ق يف �أبوظب��ي  ،2017ت�س��ع
دول ،ه��ي :دول��ة الإم��ارات ،وفرن�س��ا ،و�إيطالي��ا،
والبحري��ن ،واملغ��رب ،و�إ�س��بانيا ،وال�س��نغال،
و�س��نغافورة ،و�س��لوفاكيا.

وق��ع مكت��ب الأم��ن الغذائ��ي ممث� ً
لا ع��ن حكوم��ة
دولة الإمارات� ،شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم املتحدة «الفاو» يف �شهر مايو ،2020
وت�س��تهدف ال�ش��راكة ،تعزي��ز منظوم��ة الغ��ذاء يف
الإم��ارات ،م��ن خ�لال ت�أم�ين ح�ص��ول كل املواطن�ين
واملقيم�ين يف الدول��ة عل��ى غ��ذاء كاف و�صحي يف كل
الأوق��ات والظ��روف ،مب��ا يف ذل��ك �أوق��ات الط��وارئ
والأزمات.
�أعلن��ت دول��ة الإم��ارات يف �ش��هر يوني��و 2020

م�ساهمتها ملنظمة ال�صحة العاملية ب�أدوات اختبار لـ
كوفيد  ،19 -بقيمة  10ماليني دوالر �أمريكي كافية
لفح���ص نح��و � 500أل��ف �ش��خ�ص .وق��د ج��اء الت�برع
بالتع��اون م��ع «جمموع��ة � ،»42إح��دى ال�ش��ركات
الرائ��دة يف جم��ال ال��ذكاء اال�صطناع��ي واحلو�س��بة
ال�س��حابية يف الإم��ارات ،والعم�لاق ال�صين��ي يف
ت�سل�س��ل اجلين��وم ( BGIب��ي ج��ي �آي).

التحديات واألولويات والتطلعات المستقبلية

1471
32

108

1,500,000

عل��ى م�س��توى التحدي��ات ،ت�ش��كل جائح��ة الأم��ر ال��ذي ت�س��بب يف نق��ل الفريو���س لآخري��ن وزي��ادة
فريو���س كورون��ا امل�س��تجد كوفي��د  19 -بطبيع��ة احلال احل��االت املخالط��ة.
حتدي��ات كب�يرة للمجتم��ع ال��دويل دون ا�س��تثناء،
وم��ن �أه��م التحدي��ات كذل��ك ه��ي معاجل��ة الآث��ار
الأم��ر ال��ذي يتطل��ب التعام��ل معها بعقالني��ة ،وت�ضافر
اجله��ود الدولي��ة ،وتعزي��ز التع��اون كذل��ك ب�ين الأفراد والتداعي��ات النف�س��ية واالجتماعي��ة الت��ي �ش��كلها
واملجتمع��ات يف مكافح��ة اجلائح��ة ،وم��ن �أه��م الفريو���س والعم��ل عل��ى �إع��ادة ت�أهي��ل املت�ضرري��ن،
التحدي��ات الت��ي تواج��ه الدول��ة �أ�س��وة بال��دول الأخ��رى �إ�ضاف��ة �إىل التحدي��ات االقت�صادي��ة التي فر�ضها على
يف �إط��ار مكافح��ة الفريو���س ،ي�أت��ي التح��دي الطب��ي دول العامل كافة من حيث توقف العديد من الأن�ش��طة
م��ن حي��ث زي��ادة وت�يرة انت�ش��ار الفريو���س يف الأ�ش��هر والقطاع��ات االقت�صادي��ة والتجاري��ة ع��ن العم��ل.
املا�ضي��ة حت��ى ب��د�أت بالن��زول التدريج��ي .و�أح��د �أه��م
عق��دت حكوم��ة دول��ة الإمارات �سل�س��لة اجتماعات
�أ�س��باب ذل��ك ه��و ع��دم التقي��د وااللت��زام م��ن قب��ل
البع���ض بالقواع��د والإر�ش��ادات االحرتازي��ة والوقائي��ة بعنوان «اال�ستعداد ملرحلة ما بعد كوفيد  ،19 -وذلك
يف مكافح��ة الفريو���س ،وع��دم تطبي��ق قواع��د احلج��ر خ�لال الف�ترة م��ن  12 - 10ماي��و  ،2020ومب�ش��اركة
ال�صح��ي واحلج��ري املن��زيل والتباع��د االجتماع��ي ،م�س��ؤولني م��ن �أك�ثر م��ن  100جه��ة حكومي��ة احتادي��ة
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وحملي��ة ،وخ�براء عاملي�ين وباحث�ين وخمطط�ين
ا�س�تراتيجيني يف خمتل��ف جم��االت العم��ل احلكوم��ي.
وكان الهدف من االجتماع العمل على تطوير منظومة
العمل احلكومي ،و�صياغة ا�سرتاتيجية دولة الإمارات
ملا بعد كوفيد  ،»19 -عرب و�ضع خطط عمل و�سيا�سات
و�آلي��ات تطبي��ق عل��ى الأر���ض ،تغط��ي القطاع��ات
االقت�صادي��ة واملجتمعي��ة واخلدمي��ة الأك�ثر �إحلاح ًا يف
امل�س��تقبل املنظ��ور ،وو�ض��ع مقاربات م�س��تقبلية للآفاق
االقت�صادي��ة والتنموي��ة.

وغط��ت حم��اور االجتم��اع  6قطاع��ات رئي�س��ية
ه��ي :ال�صح��ة واالقت�ص��اد والأم��ن الغذائ��ي والتعلي��م
واملجتم��ع واحلكوم��ة .كم��ا تعم��ل الدول��ة حالي � ًا ويف
�إط��ار اللجن��ة الوطني��ة حلق��وق الإن�س��ان الت��ي �أن�ش��أت
يف �ش��هر �أكتوب��ر  2019عل��ى �إع��داد اخلط��ة الوطني��ة
حلق��وق الإن�س��ان ،وته��دف اخلط��ة لتك��ون �إط��ار ًا
وطني� ًا �ش��ام ًال ومتكام� ً
لا حلق��وق الإن�س��ان يف الدولة،
وته��دف �إىل تعزي��ز وحماي��ة حق��وق الإن�س��ان وفق � ًا
للمعاي�ير الدولي��ة.

الخاتمة
ستواصل اإلمارات العربية المتحدة جهودها نحو تعزيز

وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني ،وهو النهج
ً
قدما حتى في ظل تفشي جائحة
الذي تمضي به الدولة
(كوفيد  ،)19 -حيث يعد اإلنسان المحور األساسي في

السياسات التنموية للدولة .كما تحرص دولة اإلمارات
على تعزيز تعاونها وشراكاتها مع مختلف الدول ،ومع

المنظمات الدولية المتخصصة ،ومع أجهزة وآليات حقوق
اإلنسان ،بما يكفل تحقيق الحياة الكريمة له.
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