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مبادئ األعمال وحقوق اإلنسان 

خالل كوفيد -١٩



 نبذة مختصرة 

تــــتناول هــــذه الــــورقــــة أن حــــقوق اإلنــــسان والــــنتائــــج االقــــتصاديــــة 
لـلوبـاء قـد أثـبتت الـحاجـة املـاسـة إلـى ضـمانـات أفـضل ، وخـاصـة 
بــــالنســــبة لــــلعمال الــــضعفاء فــــي كــــل مــــن االقــــتصادات املــــتقدمــــة 
والــــنامــــية عــــبر الــــقطاعــــات ، ولــــكن أيــــضا بــــالنســــبة للمســــتهلكني 

وجميع أفراد املجتمع. 

تــتناول هــذه الــورقــة مــبادئ األمــم املتحــدة الــتوجــيهية اإللــكترونــية 
بــــشأن األعــــمال الــــتجاريــــة فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان ومــــنظمة 
الـــــعمل الـــــدولـــــية، فـــــريـــــق عـــــمل األمـــــم املتحـــــدة املـــــعني بـــــاألعـــــمال 
الــــــتجاريــــــة وحــــــقوق اإلنــــــسان مــــــفوض مــــــن قــــــبل مجــــــلس حــــــقوق 
اإلنــسان الــتابــع لــألمــم املتحــدة لــتعزيــز تــوفــير اإلطــار املــعترف بــه 
عــاملــياً والــواجــب لــواجــبات الــدولــة ومــسؤولــيات األعــمال فــي مــنع 
ومــعالــجة اآلثــار الســلبية املــتعلقة بــحقوق اإلنــسان عــلى األعــمال 

التجارية واملطبقة أيضاً في السياق الحالي. 
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ســــيكون لـ كــــوفــــيد -١٩تــــأثــــيرات بــــعيدة املــــدى عــــلى نــــتائــــج ســــوق 
الــــــــعمل. وبــــــــعيًدا عــــــــن املــــــــخاوف املــــــــلحة بــــــــشأن صــــــــحة الــــــــعمال 
وأســــــرهــــــم ، فــــــإن الــــــفيروس ومــــــا ســــــيترتــــــب عــــــليه مــــــن صــــــدمــــــات 

اقتصادية ستؤثر على العالم. 

املقدمة: 

وصــلت شــدة جــائــحة كــوفــيد -١٩ إلــى هــذا املســتوى مــن التهــديــد 
الـــوشـــيك لـــلصحة الـــعامـــة والـــذي يـــبدو أن الـــقيود املـــفروضـــة عـــلى 

بعض حقوق اإلنسان ، مثل تقييد حرية التنقل ، مبررة. 

  تـــــم اتـــــخاذ الـــــكثير مـــــن الـــــتدابـــــير بـــــشأن حـــــقوق اإلنـــــسان ودور 
الحكومات خالل هذا الوباء ووقت الطوارئ. 

  الــــــــعنايــــــــة الــــــــواجــــــــبة بــــــــشأن تــــــــطبيق قــــــــانــــــــون حــــــــقوق اإلنــــــــسان 
واالســــتئناف مــــن كــــبار خــــبراء األمــــم املتحــــدة فــــي مــــجال حــــقوق 
اإلنـــسان لـــلدول بـــعدم إســـاءة اســـتخدام تـــدابـــير الـــطوارئ لـــقمع 

حقوق اإلنسان. 
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لــــــقد أصــــــبح مــــــن الــــــحيوي أكــــــثر مــــــن أي وقــــــت مــــــضى أن تتخــــــذ 
الــحكومــات والشــركــات عــلى حــد ســواء مــساراً مســتدامــاً مــحوره 
اإلنــــــسان بــــــينما خــــــالل مــــــحاربــــــة  كــــــوفــــــيد -١٩ ومــــــحاولــــــة إبــــــقاء 
االقـتصادات واقـفة عـلى قـدمـيها. سـيكون مـن املـهم بـنفس الـقدر 
الـــقيام بـــذلـــك بمجـــرد زوال الـــوبـــاء ، بـــدالً مـــن قـــطع الـــزوايـــا بـــاســـم 
الــــنمو االقــــتصادي. التحــــديــــات الــــعاملــــية الــــرئــــيسية تــــنتظر قــــاب 
قــــوســــني أو أدنــــى ؛ أو أقــــلها التهــــديــــدات املــــزدوجــــة لــــتغير املــــناخ 

وزيادة التفاوتات. 

لــــقد تــــحولــــت األزمــــة بــــالــــفعل إلــــى صــــدمــــة فــــي االقــــتصاد وســــوق 
الــــــــعمل ، مــــــــما أثــــــــر لــــــــيس فــــــــقط عــــــــلى الــــــــعرض (إنــــــــتاج الســــــــلع 
والخــدمــات) ولــكن أيــضاً عــلى الــطلب (االســتهالك واالســتثمار). 
انتشــــرت االضــــطرابــــات فــــي اإلنــــتاج ، فــــي الــــبدايــــة فــــي آســــيا ، 
اآلن إلـى سـالسـل الـتوريـد فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. تـواجـه جـميع 
الشـركـات ، بـغض الـنظر عـن حجـمها ، تحـديـات خـطيرة ، خـاصـةً 
فـي صـناعـات الـطيران والـسياحـة والـضيافـة ، مـع تهـديـد حـقيقي 
بـانـخفاض كـبير فـي اإليـرادات واإلعـسار وفـقدان الـوظـائـف فـي 
قــــــــطاعــــــــات محــــــــددة. ســــــــوف تــــــــكون املــــــــحافــــــــظة عــــــــلى الــــــــعمليات 
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الـــــتجاريـــــة صـــــعبة بـــــشكل خـــــاص بـــــالنســـــبة للشـــــركـــــات الـــــصغيرة 
واملتوسطة. 

بـــــعد حـــــظر الـــــسفر وإغـــــالق الحـــــدود وتـــــدابـــــير الحجـــــر الـــــصحي ، ال 
يســتطيع الــعديــد مــن الــعمال االنــتقال إلــى أمــاكــن عــملهم أو مــمارســة 
عـــملهم ووظـــائـــفهم ، األمـــر الـــذي يـــؤثـــر ســـلبا عـــلى الـــدخـــل ، وخـــاصـــة 

بالنسبة للعمال غير الرسميني والعاملني بأجور مؤقتة. 
املســتهلكون فــي الــعديــد مــن االقــتصادات غــير قــادريــن أو مــتردديــن 
فــــي شــــراء الســــلع والخــــدمــــات بــــالــــنظر إلــــى الــــبيئة الــــحالــــية مــــن عــــدم 
الـــــيقني والـــــخوف ، فـــــنتيجة لـــــذلـــــك مـــــن املـــــرجـــــح أن تـــــؤخـــــر الشـــــركـــــات 

االستثمارات وشراء السلع وتوظيف العمال .  
إن الـــــــــضغط عـــــــــلى الـــــــــدخـــــــــل الـــــــــناتـــــــــج عـــــــــن انـــــــــخفاض الـــــــــنشاط 
االقـتصادي سـوف يـدمـر وضـع الـعمال بـالـقرب مـن خـط الـفقر أو 
تــــحته. تــــشير تــــأثــــيرات نــــمو الــــفيروس املســــتخدم فــــي تــــقديــــرات 
الــبطالــة أعــاله إلــى وجــود ٨.٨ مــليون شــخص إضــافــي فــي فــقر 
الـــعمل حـــول الـــعالـــم عـــما كـــان مـــقّدراً فـــي األصـــل (أي انـــخفاض 
إجــــمالــــي قــــدره ٥.٢ مــــليون عــــامــــل فــــقير فــــي عــــام٢٠٢٠ مــــقارنــــة 
بـانـخفاض ١٤ مـليون مـقّدر قـبل الـفترة بـني ٢٠١ مـليون و ٣٥.٠ 

في فترة   كوفيد -١٩).  
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سـيكون هـناك مـليون شـخص عـامـل فـي فـقر أكـثر مـما كـان عـليه 
قــــــــــــــبل تــــــــــــــقديــــــــــــــرات  كــــــــــــــوفــــــــــــــيد -١٩ لــــــــــــــعام ٢٠٢٠ وذلــــــــــــــك تــــــــــــــحت 

السيناريوهات املتوسطة والعالية. 

ولــــكن الــــسياســــات املــــالــــية النشــــطة ، وال ســــيما تــــدابــــير الحــــمايــــة 
االجـــــتماعـــــية ، بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــتحويـــــالت املســـــتهدفـــــة واملـــــثبتات 
الــتلقائــية ، مــثل إعــانــات الــبطالــة ، إلــى جــانــب االســتثمار الــعام 
واإلعــفاءات الــضريــبية ألصــحاب الــدخــل املــنخفض واملــؤســسات 
الـصغرى والـصغيرة واملـتوسـطة (MSMEs) ؛ الـسياسـة الـنقديـة 
الــــــــــتكييفية (تــــــــــخفيضات أســــــــــعار الــــــــــفائــــــــــدة ، وتــــــــــخفيف مــــــــــعدل 
االحــــتياطــــي ،أحــــكام الــــسيولــــة املســــتهدفــــة) ؛ اإلقــــراض املــــوجــــه 
والـــدعـــم املـــالـــي لـــقطاعـــات محـــددة لحـــمايـــة الشـــركـــات ، وخـــاصـــة 
املشـــــــروعـــــــات املـــــــتناهـــــــية الـــــــصغر والـــــــصغيرة واملـــــــتوســـــــطة. يـــــــعد 
االســـتثمار فـــي الـــنظم الـــصحية أمـــراً حـــاســـماً فـــي بـــناء املـــرونـــة 

ضد  كوفيد -١٩ ولكنه يوفر أيضاً فرصة لخلق وظائف الئقة. 
يـــــــعزز االحـــــــترام واالعـــــــتماد عـــــــلى آلـــــــيات الـــــــحوار االجـــــــتماعـــــــي 
أســـــاســـــاً قـــــويـــــاً لـــــبناء الـــــتزام أصـــــحاب الـــــعمل والـــــعمال بـــــالـــــعمل 

املشترك مع الحكومات. 
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الـــحوار االجـــتماعـــي عـــلى مســـتوى املـــؤســـسة أمـــر بـــالـــغ األهـــمية 
أيضاً. 

قــــنوات االتــــصال املــــؤكــــدة والــــحوار املســــتمر مــــع الــــحكومــــة هــــي 
املـفتاح لـلسماح ملـنظمات الـعمال وأصـحاب الـعمل بـإدارة إعـادة 
هــيكلة الشــركــات بــطريــقة مســتدامــة والــحفاظ عــلى الــوظــائــف فــي 

زمن كوفيد -١٩. 

دراسات الحالة 
مبادئ األعمال وحقوق اإلنسان خالل كوفيد -١٩ 

تشــــرح دراســــة الــــحالــــة هــــذه كــــيف أن كــــوفــــيد -١٩ يــــمثل تحــــديــــاً 
فــــريــــداً إلدارة األزمــــات ، حــــيث ال يــــتمثل الــــغرض الــــرئــــيسي فــــي 
استمرارية العمل فقط ، ولكن بحماية حقوق اإلنسان للناس. 

لـذا فـإن هـذا الـسيناريـو يجـلب فـرصـة لـتطويـر قـدرات مـتبايـنة مـن 
حـــــيث الـــــتعلم املـــــؤســـــسي والـــــتوقـــــع واملـــــرونـــــة ، ولـــــلقطاع الـــــخاص 
ولـــــلقطاع الـــــحكومـــــي دور أيـــــضا ورئـــــيسي لـــــضمان اســـــتمراريـــــة 
الـعمل (واسـتمراريـة الـتوظـيف) وحـمايـة حـقوق اإلنـسان لـلعمال ، 
األشــخاص املــرتــبطني بــنظام املــورديــن والــعمالء واملــجتمع كــكل ؛ 
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مـع االخـذ بـاالعـتبار الـحق فـي الـصحة إلـى الـحقوق االقـتصاديـة 
واالجتماعية. 

تـــزيـــد هـــذه املـــبادرات مـــن املـــخاطـــر الـــقانـــونـــية  وكـــذلـــك الـــتجاريـــة 
والــــــسمعة  للشــــــركــــــات الــــــتي ال تتخــــــذ خــــــطوات فــــــعالــــــة لتحــــــديــــــد 
ومـــــعالـــــجة قـــــضايـــــا حـــــقوق اإلنـــــسان فـــــي أنشـــــطتها وعـــــالقـــــاتـــــها 
الـتجاريـة ، وكـذلـك إطـار عـملية الـعنايـة الـواجـبة بـحقوق اإلنـسان 

والشركات.والذي يتماشى إطار التفكير مع دورة العناية  

الــواجــبة الــتي حــددتــها املــبادئ الــتوجــيهية لــألمــم املتحــدة بــشأن 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. 

يـــــتم الـــــتغلب عـــــلى األزمـــــة مـــــن خـــــالل مـــــزيـــــج إيـــــجابـــــي مـــــن إطـــــار 
الــــــــعنايــــــــة الــــــــواجــــــــبة بــــــــحقوق اإلنــــــــسان كــــــــنقطة انــــــــطالق لــــــــلنهج 

والكفاءات. 

كيف يُتوقع من الدول أن تعرف ما يجب فعله ، عندما تواجه 
عدًوا غير مألوف تماًما؟ 
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طــــريــــقة الــــتفكير .... كــــيف بــــدت الــــدول اآلســــيويــــة ودول الخــــليج 
مســتعدة بــشكل كــاف فــي إطــار الــعنايــة الــواجــبة كــنقطة انــطالق 

للنهج والكفاءات من األعمال وحقوق اإلنسان. 

ســاعــدهــم عــملهم الســريــع والــفعال فــي األيــام واألســابــيع األولــى 
مـــــن األزمـــــة عـــــلى مـــــحاربـــــة األزمـــــة واألولـــــويـــــات والتخـــــطيط عـــــلى 

سبيل املثال: 

اتخــــذت الــــحكومــــات تــــدابــــير إلــــزامــــية ملـــــواجـــــهة تحــــديــــات حــــقوق 
اإلنسان املتعلقة باألعمال التجارية. 

كـــما أن الـــحكومـــات كـــانـــت عـــلى اســـتعداد كـــاٍف إلدخـــال تـــدابـــير 
إلـزامـية ملـعالـجة مـجاالت أخـرى مـن السـلوك الـتجاري املـسؤول ، 
ومــــــــــــنظمات الــــــــــــعمال وأصــــــــــــحاب الــــــــــــعمل إلدارة إعــــــــــــادة هــــــــــــيكلة 
املـؤسـسات بـطريـقة مسـتدامـة والـحفاظ عـلى الـوظـائـف فـي عـصر  

كوفيد -١٩. 

اسـتجابـة الـحكومـة فـي تـطويـر اآللـيات الـتي مـن شـأنـها أن تـقلل 
الـــــــــضغط عـــــــــلى الشـــــــــركـــــــــات إلدارة مـــــــــخاطـــــــــر حـــــــــقوق اإلنـــــــــسان 

داربشكل فعال. 
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تـــتطلع الـــحكومـــات إلـــى قـــطاع األعـــمال (وأصـــحاب املـــصلحة 
اآلخـريـن) لـلحصول عـلى مـدخـالت لـضمان أن تـكون الـتدابـير 

اإللزامية جيدة التصميم وفعالة. 

عــــلى الــــرغــــم مــــن أن الــــعالــــم لــــم يشهــــد وبــــاءاً مــــعديــــا وقــــاتــــال مــــثل 
كـوفـيد -١٩ فـي بـعض الـوقـت ، فـقد تـعلمت هـذه الـدول مـا يـكفي 
مــن تجــربــتها املــريــرة مــع وبــاء ســارس ألخــذ التهــديــد عــلى محــمل 

الجد والتصرف وفقا لذلك. 

حماية العمالة 
  

وقــد اســتجابــت الــبلدان بــالــفعل خــالل املــرحــلة األولــى مــن تــفشي 
كــــوفــــيد -١٩ ، نــــفذ عــــدد مــــن الــــبلدان تــــدابــــير حــــاســــمة ملــــكافــــحة 
انــتشار املــرض ، وتحســني تــأثــيره عــلى االقــتصاد وســوق الــعمل 

عبر ركائز السياسة الثالث: 

  حـــمايـــة الـــعمال فـــي مـــكان الـــعمل ، تـــحفيز االقـــتصاد 
والـطلب عـلى الـعمالـة ، ودعـم الـعمالـة والـدخـل عـلى سـبيل 
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املــثال: وضــعت حــكومــة اإلمــارات الــعربــية املتحــدة مــكانــا لــتعزيــز 
االستقرار في القوى العاملة اإلماراتية خالل كوفيد -١٩: 

فــــي مــــارس٢٠٢٠ ، أصــــدرت وزارة املــــوارد البشــــريــــة والــــتوطــــني 
(MOHRE) تــوجيهــني ملــعالــجة مــخاوف اســتقرار الــتوظــيف فــي 
أعـــقاب جـــائـــحة كـــوفـــيد -١٩. األول يـــركـــز عـــلى اإلجـــراءات الـــتي 
تــــضمن االســــتقرار الــــوظــــيفي ملــــواطــــني دولــــة اإلمــــارات الــــعربــــية 
املتحــــدة فــــي الــــقطاع الــــخاص. والــــثانــــي مــــوجــــه لــــغير املــــواطــــنني 
ويـتطلب مـن أصـحاب الـعمل الـعمل مـع مـوظـفيهم مـن أجـل تـنفيذ 

التدابير التقدمية التالية كبديل إلنهاء الخدمة: 

- ترتيبات العمل عن بعد 
- منح إجازة مدفوعة للموظفني 

- منح إجازة بدون أجر للموظفني 
- تخفيض رواتب املوظفني بشكل مؤقت 

تخفيض رواتب املوظفني بشكل دائم. 

يـتضمن الـتوجـيه أيـضا بـعض إجـراءات تـنقل الـقوى الـعامـلة مـن 
خــــالل الــــسماح لــــلموظــــفني الــــذيــــن تــــم وضــــعهم فــــي إجــــازة غــــير 
مـدفـوعـة األجـر بـالـتسجيل فـي "سـوق الـعمل االفـتراضـي". وهـذا 
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يـــتيح لـــلموظـــفني الـــذيـــن لـــديـــهم فـــائـــض فـــي احـــتياجـــات صـــاحـــب 
الـعمل الـحالـية الـعمل مـؤقـتا لـدى صـاحـب عـمل آخـر بـعد مـوافـقة 
وزارة املـوارد البشـريـة. ومـع ذلـك ، يـجب أن يـظل صـاحـب الـعمل 
األصــلي مــسؤوالً عــن جــميع مســتحقات صــاحــب الــعمل بــخالف 
الـراتـب (مـثل الـتأمـني الـصحي ، وحـيثما يـنطبق ذلـك ، الـسكن أو 

بدالت أخرى). 

تــــم تــــقديــــم قــــانــــون األمــــراض املــــعديــــة فــــي عــــام ٢٠١٤ ووضــــعت 
الــتزامــات واضــحة عــلى كــل مــن األفــراد وأصــحاب الــعمل بهــدف 
الحــد مــن انــتقال األمــراض املــعديــة، تــم تــعديــل هــذا الــقانــون فــي 
مــــارس ٢٠٢٠ لــــيشمل  كــــوفــــيد -١٩ ضــــمن نــــطاقــــه، فــــي ســــياق 
الـــعمل ، يـــجب عـــلى صـــاحـــب الـــعمل (أو بـــشكل أكـــثر تحـــديـــدا ، 
الــــرئــــيس املــــباشــــر لــــلموظــــف املــــعني) أن يخــــطر عــــلى الــــفور إمــــا 
وزارة الــــــــــصحة والــــــــــوقــــــــــايــــــــــة فــــــــــي اإلمــــــــــارات الــــــــــعربــــــــــية املتحــــــــــدة 
(MOHAP) أو أقـــــرب ســـــلطة صـــــحية عـــــلى مســـــتوى اإلمـــــارات 
(أي هـــــــيئة الـــــــصحة بـــــــدبـــــــي أو هـــــــيئة الـــــــصحة - أبـــــــوظـــــــبي) فـــــــي 
غــضون 24 ســاعــة مــن مــعرفــة أن املــوظــف لــديــه حــالــة مــعروفــة أو 
مشــــتبه بــــها مــــن كــــوفــــيد -١٩، تــــنص الــــالئــــحة الــــتنفيذيــــة لــــقانــــون 
األمــراض املــعديــة عــلى وجــوب احــتواء أي إخــطار عــلى مــعلومــات 
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محــــــددة. ، يــــــجب عــــــلى صــــــاحــــــب الــــــعمل مــــــن الــــــناحــــــية الــــــعملية 
االتــــصال فــــورا بــــالســــلطة الــــصحية ذات الــــصلة لــــلحصول عــــلى 
إرشــــادات بــــشأن اإلجــــراء األنســــب لــــظروف الــــحالــــة، فــــي جــــميع 
الـــحاالت يـــجب مـــنع املـــوظـــف مـــن دخـــول (أو إبـــعاده عـــلى الـــفور) 

من مكان العمل. 

يُـسمح لجـميع أمـاكـن الـعمل فـي الـقطاع الـخاص (بـاسـتثناء تـلك 
الــــــــتي تــــــــقع فــــــــي الــــــــقطاعــــــــات الــــــــحيويــــــــة مــــــــثل الــــــــصحة والــــــــبنوك 
واالتــــــصاالت الســــــلكية والــــــالســــــلكية وتــــــوريــــــد املــــــواد الــــــغذائــــــية) 
بــــحضور ٣٠ ٪ مــــن إجــــمالــــي الــــقوى الــــعامــــلة فــــي مــــكان الــــعمل 
كحــــد أقــــصى فــــي أي وقــــت وملــــدة 8 ســــاعــــات كحــــد أقــــصى فــــي 
الـــيوم. يـــجب عـــلى جـــميع الـــعامـــلني اآلخـــريـــن الـــعمل عـــن بـــعد مـــع 
إعـــــطاء األولـــــويـــــة لـــــلحوامـــــل ، الـــــعامـــــلني الـــــذيـــــن تـــــزيـــــد أعـــــمارهـــــم 
عــــــن٥٥عــــــامــــــا ، وذوي االحــــــتياجــــــات الــــــخاصــــــة ، وأولــــــئك الــــــذيــــــن 
يـــعانـــون مـــن مـــشاكـــل فـــي الـــجهاز الـــتنفسي أو أمـــراض مـــزمـــنة 

وأمهات األطفال في الصف التاسع أو أقل. 
يــــجب عــــلى أصــــحاب الــــعمل تــــوفــــير املــــعدات الــــالزمــــة لــــلموظــــفني 
لـــــلعمل عـــــن بـــــعد ويـــــجب عـــــليهم ضـــــمان بـــــيئة آمـــــنة مـــــن الـــــناحـــــية 

التكنولوجية للموظفني إلكمال العمل عن بعد. 
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يــــجب عــــلى أصــــحاب الــــعمل تــــوفــــير نــــقاط تــــفتيش عــــند مــــداخــــل 
أمـــــاكـــــن الـــــعمل وأمـــــاكـــــن الـــــعمل لـــــلموظـــــفني (وأي زائـــــر) لـــــفحص 
درجــات الحــرارة ومــراقــبتها مــرتــني يــومــيا (فــي الــصباح واملــساء) 
لــوجــود أي أعــراض أخــرى مــرادفــة لـ كــوفــيد -١٩. يــشير الــتوجــيه 
املـنفصل مـن وزارة الـصحة ووقـايـة املـجتمع إلـى أنـه يـجب إحـالـة 
األفــراد الــذيــن لــديــهم درجــة حــرارة 38 درجــة مــئويــة أو أكــثر إلــى 
الســـلطة الـــصحية ذات الـــصلة. يـــجب رفـــض دخـــول أي شـــخص 
تظهـــــر عـــــليه أي أعـــــراض مـــــترادفـــــة مـــــع كـــــوفـــــيد -١٩ إلـــــى مـــــكان 

العمل. 

يــجب أن تــعمل أي وســيلة نــقل لشــركــة مــن وإلــى ســكن املــوظــفني 
إلـــى مـــكان الـــعمل بنســـبة ال تـــزيـــد عـــن٢٥٪ مـــن الـــسعة الـــعاديـــة. 
يــــــجب الــــــحفاظ عــــــلى مــــــسافــــــة آمــــــنة مــــــن قــــــبل جــــــميع املــــــوظــــــفني 
الـــعابـــريـــن. فـــي حـــني لـــم يـــتم تحـــديـــد ذلـــك ، ســـيكون مـــن الـــحكمة 
الــتأكــد مــن أن جــميع الــنقل / الــرحــالت األخــرى املــتعلقة بــالــعمل 
(وليس فقط من وإلى سكن املوظفني) تتوافق مع هذا الشرط. 
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استنتاج 

تهـــدف هـــذه الـــورقـــة إلـــى إلـــقاء نـــظرة عـــلى االرتـــباط بـــالـــدور املـــهم 
الـذي يـلعبه مـديـرو األزمـات مـن ذوي الـخبرة فـي أوقـات مـثل هـذه 
، كــــما يــــجب عــــليهم أيــــضا تــــعزيــــز الــــتصميم عــــلى الــــقيام بــــعمل 

أفضل في املرة القادمة. 

مالحظة: 
هــــذه الــــوثــــيقة ليســــت حــــصريــــة فــــي هــــذا املــــوضــــوع ، مــــن مــــبادئ 
األعـــــــمال وحـــــــقوق اإلنـــــــسان خـــــــالل كـــــــوفـــــــيد -١٩ وال تحـــــــل محـــــــل 

التدابير التي تفرضها الحكومات. 
  الـــغرض مـــنها هـــو فـــقط أن تـــكون بـــمثابـــة تـــوجـــيه لـــقادة األعـــمال 
ملـساعـدتـهم عـلى دمـج حـقوق اإلنـسان فـي سـياق إدارة األزمـات 

كوفيد -١٩. 

املراجع -

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E  

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bb8d7b39-8a28-47f6-855f-dad1728f1576

https://knowledge.insead.edu/operations/a-crisis-management-blueprint-for-covid-19-13716 
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https://www.thehrdirector.com/the-impact-of-covid-19-on-doing-business-in-the-uae/ 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/RBAP-2020-Human-Rights-Due-Diligence-
and-COVID-19.pdf 

https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2020/difc-and-uae-labour-law-covid-19-
update/ 
https://knowledge.insead.edu/ 

https://www.hoganlovells.com/ 
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