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 المحترم، العزيز آل ثاني معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد

 

 تحيّة طيّبة وبعد، 

 

على  الكريمة م، لحث حكومتكعماليةال نقاباتالالمجتمع المدني و  منظمات منا تحالفنكتب إلى معاليكم بصفتنا  

  ننّوه. (COVID-19مستجد )فيروس كورونا ال ن على الحماية الكافية منوافديحصول العمال الضمان 

ضين المصابين والمعرّ  وافدينحتى اآلن لحماية العمال ال الكريمة  مبالخطوات اإليجابية التي اتخذتها حكومتك

تحمي الصحة العامة وتتوافق مع  أخرى على استكمال هذه اإلجراءات ب منحثكالفيروس، ولخطر اإلصابة ب

ألمم المتحدة  اشبكة "ما أوضحت حسب عدم التمييز.المتمثل في حقوق اإلنسان األساسية والمبدأ األساسي  

جميع المهاجرين والفئات المهمشة   اشتمال" عتبري  ، آذار/مارس 20يوم في بيانها الصادر  "الهجرةالمعنية ب

الوقاية أو الكشف أو  ق األمر بتعلّ ، سواء مستجدفيروس كورونا الفي جميع جوانب االستجابة ل  اضروري

 تدابير الرعاية واالحتواء أو ظروف العمل اآلمنة".و الوصول العادل إلى العالج

 

بفيروس  لعدوىحالة مؤكدة جديدة من ا  238أعلنت وزارة الصحة العامة عن ، 2020مارس/آذار  11في 

دالمقيمين في مجمع سكني،  وافدينبين المستجد  كورونا ال دِّّ الواقعة في   "المنطقة الصناعية" أنه بالحقا  ح 

مارس/آذار،  17س/آذار. في مار 31 حتى 781ضواحي الدوحة. ارتفع العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة إلى 

عن اتخاذ مزيد من اإلجراءات "لضمان بقاء السكان في مستوى خطر  "اللجنة العليا إلدارة األزمات"أعلنت 

 21منخفض لإلصابة بالفيروس"، وتشمل هذه اإلجراءات إغالق أجزاء من المنطقة الصناعية أسبوعين. في 



أطباء وطاقم طبي يفحصون األفراد  إن  "لجزيرةريح لـ"اتصفي " مكتب االتصال الحكومي"مارس/آذار، قال 

الجهود    أيضا ل المكتبفصّ  حيث ت جرى اختبارات ومراقبة بشكل منتظم للجميع". في منطقة الحجر الصحي

ودفع الرواتب في الموعد   لعمالل  اليومية حتياجاتاال المبذولة لتوزيع اإلمدادات الحيوية، لضمان تلبية  

 بهذه التدابير.المحدد. ونحن نرحب 

وكذلك الضغط  ، مستجداألشخاص من فيروس كورونا الندرك التحديات التي تواجهها قطر في حماية  نحن 

عتقد أن ن.  "2022لكرة القدم  كأس العالم"تنظيم توفير البنية التحتية المطلوبة ل من أجل  له الذي تتعرض 

  يقتدى به العامة وتنقذ األرواح فحسب، بل ستكون نموذجااالستجابة اإليجابية لهذا الوضع لن تحمي الصحة 

 :اتخاذ مزيد من الخطوات من أجلدعوكم إلى ن وعليه، لمنطقة. في ا

ظروفهم المعيشية   همالتأكد من أن جميع العمال، سواء كانوا في الحجر الصحي أو غير ذلك، والذين تجعل •

مناسب، وأن العمال غير الطبي  ال عالجوتزويدهم بال ختبارخضعون لال، يبشكل خاص عرضة لإلصابة 

جميع العمال   يتمتعأن   نبغي. يحتجازمن اال يمكنهم طلب العالج الطبي دون خوف   الحائزين على وثائق

المياه   وإلى، عند االقتضاءعزل أنفسهم إمكانية الوصول إلى مرافق سكنية مناسبة، بما في ذلك  إمكانية  ب

، حيث  "المنطقة الصناعية"والصرف الصحي، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل فعال. الظروف في 

العديد من العمال بالفعل عن يبلّغ ، وحيث ةوغير صحي ةالسكن في كثير من الحاالت مكتظ أماكن كونت

ة مخصصة. يتطلب استجاب  افريد اتحدي تفرض  بسبب ظروف المعيشة والعمل،في التنفس مشاكل 

اهتماما مماثال من السلطات   تتطلب األخرى التي ال تخضع للحجر الصحيالمجمعات السكنية العمالية  

تدابير لرصد ما إذا كانت الشركات في جميع   هذه االستجابة  ينبغي أن تتضمنلفيروس. أكبر ل لمنع انتشار 

 . ن الحكومةعالصادرة ات  تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتطلببغية القطاعات تعمل بشكل مسؤول 

 

االحتجاز    .الحجر الصحي  همنتهاكبسبب ا ،وافدين العمال الا في ذلك  بم ،ضمان عدم احتجاز أي شخص  •

حيث تزيد   المستجدأزمة فيروس كورونا  حماية الصحة العامة في سياقض تقوّ يؤدي إلى نتائج عكسية 

  من قبلاحتجزوا جميع العمال الذين  خضوع التأكد من   .التعرض للعدوىخطر مرافق االحتجاز من 

تمكينهم من  مع م ق سراحهطالإولهم عند االقتضاء، الرعاية الطبية الكافية  قديم تو ،بموافقتهم لالختبار

ين، بما في ذلك كوسيلة الحتواء  وافديعند الضرورة. االمتناع عن الترحيل التعسفي للعمال ال أنفسهمعزل 

لعمال المتهمين بـ"الفرار" أو غير ذلك من انتهاكات الهجرة، وضمان عمليات اعتقال ا الفيروس. تعليق 

ن والسماح  مهاجريإنهاء احتجاز النبغي بدون مأوى. ي نصبحوكانوا سيإذا لهم توفير سكن بديل وآمن 

 التقارير والصور منبشأن . نحن قلقون عند اإلمكان إن رغبوا بذلكالعودة إلى ديارهم ب وافدينللعمال ال

أماكن مكتظة  في جزوا ، التي تشير إلى أن العمال الذين اعتقلتهم السلطات احت  حتجازالسجون ومراكز اال 

قطر عدة   رّحلت ،وفقا لبعض الصحفيين النيباليينو. مستجدفيروس كورونا المما يزيد من تعرضهم ل

  خضعوا الختبار. لم يتضح ما إذا كان هؤالء العمال قد آذار/مارس  16مئات من العمال النيباليين منذ 

أي رواتب  لقّون األساس القانوني لترحيلهم، وما إذا كانوا سيتال قبل الترحيل، و مستجدونا الركو فيروس

 . مستحقة نافعوم

 

نتائج  إما بسبب الحجر الصحي الوقائي أو  ،غير القادرين على العمل وافدينضمان استمرار العمال ال •

جميع مارس/آذار  18في أغلقت قطر  .في تلقي أجورهم كاملة ،مستجدروس كورونا الإيجابية لفياختبار 

حظرت "جميع أشكال  ،مارس/آذار 22المحالت التجارية وفروع البنوك في مراكز التسوق، وفي  



الذين  عمال النظافة العامة في ذلك حراس األمن و العديد من العمال، بما ، أصبحالتجمع". بالتالي

الوقائي وغير قادرين على العمل. العديد من العمال    الصحي لحجرقيد ا، تستخدمهم شركات توريد العمالة

لخطر بشكل خاص تعرضهم  رغمالبناء مجال في عملهم  ونيواصلنخفض ين ذوي األجر الموافدال

ب بإعالن الحكومة أنها  رحّ ن   في كثير من األحيان.مكتظة سكنهم الأماكن طبيعة عملهم واإلصابة بسبب 

  منحثك ،. مع ذلكالمحدد وقتالالمنطقة الصناعية في  مندفع أجور العمال في المناطق المغلقة كفل ست

لتدابير المتخذة  ا غير القادرين على العمل نتيجة  وافدينجميع العمال اليشمل هذا االلتزام لوسيع على ت

يستمر بحيث ال يضطر من يتقاضون رواتبهم في الوقت المحدد وبالكامل، وبحيث  ،لمنع انتشار الفيروس

لى التأكد من أن العمال يمكنهم تقديم التماسات  إكذلك دعوكم ذلك تحت التهديد باالنتقام. نفعل في العمل ل

 خالل هذه الفترة.  "يةلا منازعات العمال فض لجنة "عن بعد إلى 

 

، للتمييز أو  عامالت المنازلبمن فيهم  ،نوافدي بالمعلومات لضمان عدم تعرض العمال ال عامةتزويد ال •

الخاصة المعنية باألشكال المعاصرة   األممية المقررة. مستجدكورونا ال الوصم فيما يتعلق بفيروس

 24قطر من  تي زارت، الللعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ف يصِّ تقرير تقييم أولي أعدت مؤخرا  ،2019 كانون األول/ديسمبر األول منإلى    تشرين الثاني/نوفمبر

للتمييز العنصري المنهجي. نحث  نخفض ذوو األجر الم وافدونبالتفصيل كيف يتعرض العمال ال

بحقوق اإلنسان، مع االعتراف لتوعية وصم والتمييز باستخدام وسائل اإلعالم لالالحكومات على مكافحة  

. ستكون اتأو الجنسيديان األ  اإلثنيات أو  أواألعراق ز بين حدود وال يميّبرف تبأن الفيروس ال يع

أصحاب العمل بأهمية حماية العمال توعية خاصة في أهمية ذات  القبيل  من هذاعالمية اإل حمالت  ال

 ين. وافدال

 

على تدابير وقائية ورعاية صحية مناسبة وفي الوقت المناسب،   عامالت المنازلتأكد من حصول ينبغي ال •

لخطر   نتعرضه، وذلك لعلى العمل بسبب المرض  اتغير قادر نّ إذا ك   أثناء مرضهني أجور وتلق

يعملن في كثير من  لواتي الفي منازل عائلية و حبوساتالم عامالت المنازل .اإلصابة بشكل خاص 

.  اإلصابةلخطر معّرضات على نحو خاص األحيان ساعات طويلة للغاية دون ارتداء مالبس واقية كافية 

كات وظروف العمل  أن تزداد االنتهاي حتمل من المرجح أن تتفاقم هذه الظروف في السياق الحالي حيث  

أصحاب العمل بتزويد عامالت المنازل بمعدات وقائية مثل نبغي مطالبة ي .ه الفترةالقاسية خالل هذ

كحد   ايوميثماني ساعات العمل ال، مع مراعاة ىمرضاألشخاص التنظيف ورعاية ل القفازات واألقنعة ل

على التواصل  نقدرتهيوم راحة، وضمان  نمنحه، ونعمل إضافي مفرط عليهأي وعدم فرض أقصى 

  عامالتبأن أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة  عامةخطر ال. على السلطات أن ت  نوأصدقائهن مع أسره

التنمية  وزارة ل نبغي. يةمّكن المحاكم من تطبيق عقوبات رادع، وأن ت  المنازل خالل هذه الفترة سي حاكمون

في حاالت  نأو أسره  امالتلعصل به اتتضمان وجود خط ساخن  يةاإلدارية والعمل والشؤون االجتماع

 . محنةفي  ةأي عاملتخليص الشدة، و

ة في قطر على الخطوات التي  وافدقادة الجاليات ال الطالع الهيئة المثالية هي  "للجنة العليا إلدارة األزمات"ا

 نجميع الموقعين على هذه الرسالة ع عربن في هذا الوقت، وي  وافديتتخذها السلطات لحماية العمال ال

 للمساعدة حيثما أمكن. هماستعداد



هوسن   رغم نتهج والتي تمعرضين للخطر،  وافدين عماال ؤوي  رسائل مماثلة إلى دول الخليج األخرى التي ت ّجِّ

دعوكم  شيد بنهج قطر ونن   ،. في هذا الصددوافدينشفافية أقل حول كيفية تأثير المشكلة على العمال الذلك 

 دون قيود.عن تطورات الوضع لسماح لوسائل اإلعالم باإلبالغ ل

 مع فائق االحترام والتقدير،  

  

 

 


