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  صاحب السعادة
حصول ضمان على للعمل الموقرة حكومتكم لنحث نكتب والنقابات، المدني المجتمع منظمات من عدد یضم ائتالف                  نحن،
اآلن حتى حكومتكم اتخذتها التي اإلیجابیة الخطوات نقدر إذ وإننا .19 كوفید من الكافیة الحمایة على المهاجرین                   العمال
هذه من بالمزید المواصلة على نحثكم ،19 كوفید بـ اإلصابة لخطر والمعرضین المصابین المهاجرین العمال                 لحمایة
شبكة أوضحت وكما التمیز. لعدم األساسي والمبدأ األساسیة اإلنسان حقوق مع وتتوافق العامة، الصحة تحمي التي                  اإلجراءات
جمیع في المهمشة، والفئات المهاجرین جمیع "إدراج فإن مارس، 20 في الصادر بیانها في المتحدة لألمم التابعة                   الهجرة
وكذلك العالج، إلى العادل الوصول أو الرعایة أو الوقایة إلى نتطلع كنا سواء ضروري، أمر ،19 كوفید مع التعامل                     جوانب

 في تدابیر الرعایة أو االحتواء أو ظروف العمل اآلمنة "
 

مؤكدة حالة 238 وجود عن ،2020 مارس 11 في أعلنت قد العامة الصحة وزارة                وكانت
الحًقا تعریفه تم سكني، مجمع في یقیمون الذین الوافدین بین 19 بكوفید اإلصابات من                جدیدة
إلى المؤكدة للحاالت اإلجمالي العدد وارتفع الدوحة. ضواحي في تقع صناعیة منطقة أنه               على
اتخاذ عن األزمات إلدارة العلیا اللجنة أعلنت مارس، 17 وفي مارس. 31 من ابتداًء 781               
ذلك في بما بالفیروس"، اإلصابة مخاطر عن بعیدًا السكان إبقاء لضمان التدابیر" من               مزید
االتصاالت مكتب قال مارس، 21 وفي أسبوعین. لمدة الصناعیة المنطقة من أجزاء              إغالق
قبل من فحصهم یتم المعزولة، المنطقة في المقیمین األفراد "أن للجزیرة بیان في               الحكومیة
ووصف األفراد". لجمیع منتظمة ومراقبة فحوصات إجراء یتم كما طبیة، وطواقم             أطباء
ودفع الیومیة العمال احتیاجات تلبیة لضمان الحیویة، اإلمدادات لتوزیع المبذولة الجهود             البیان

 الرواتب في الموعد المحدد. ونحن نرحب بهذه التدابیر.
وكذلك ،19 كوفید بـ اإلصابة من الناس حمایة في قطر تواجهها التي التحدیات حجم ندرك                 إننا
ونعتقد ."FIFA 2022" العالم لكأس المطلوبة التحتیة البنیة توفیر سبیل في له تتعرض الذي                الضغط



وإنما فحسب، الناس حیاة وإنقاذ العامة الصحة حمایة أجل من فقط لیس الوضع لهذا اإلیجابیة االستجابة                  أن
  لخلق نموذج في المنطقة. ولتحقیق ذلك فإننا نحثكم على اتخاذ مزیدًا من الخطوات من أجل:

أكثر● تجعلهم أوضاع في یعیشون ممن غیرهم أو المعزولین سواء العمال، جمیع فحص من                التأكد
من النظامیین غیر العمال تمكین یتم وأن الالزمة، الطبیة الرعایة منحهم وبالتالي لإلصابة،               عرضة
المناسبة السكنیة المرافق توفیر یكون وأن التوقیف. من الخوف دون المناسب العالج على               الحصول
عند الذاتي بالعزل للقیام یمكنهم بما العمال، لجمیع الصحي الصرف ومرافق بالمیاه              والمزودة

  الحاجة لذلك للتأكد من حمایة أنفسهم بشكل فعال.
المساكن غالبیة اكتظاظ بسبب كبیرًا استثنائیًا تحدیًا تشكل وحدها الصناعة المنطقة في األوضاع               إن
أوضاع بسبب التنفسي الجهاز في المشاكل من یعانون قاطنیها غالبیة أن كما للنظافة، وافتقارها                العمالیة
توضع لم التي األخرى العمالیة المساكن أن كما األزمة. هذه مع خاصًا تعامًال یستدعي مما والعمل،                  السكن
من بد فال أوسع. بشكل الفیروس تفشي لتجنب السلطات قبل من مشابه الهتمام تحتاج سوف العزل                  تحت
المتطلبات لتنفیذ مسؤول بشكل تعمل القطاعات جمیع في الشركات كانت إذا ما لرصد الالزمة التدابیر                 اتخاذ

 واتباع اإلرشادات التي تطلقها الحكومة.
 

ألن ذلك الصحي. الحجر انتهاك بسبب المهاجرون، العمال فیهم بمن شخص، أي احتجاز عدم ضمان •                
مرافق أن حیث ،19 كوفید بـ یتعلق فیما العامة الصحة حمایة لهدف عكسیة نتائج إلى یؤدي                  االحتجاز
الذین العمال جمیع أن من التأكد من بد وال بالفیروس. لإلصابة تعرضهم أمكانیة تزید قد نفسها                  االحتجاز
األمر، تطلب ما إذا الكافیة الطبیة الرعایة توفیر وكذلك بموافقتهم، فحصهم تم قد السابق في احتجازهم                  تم
عن االمتناع من بد وال الضرورة. عند الذاتي العزل خیار توفیر مع المحتجزین سراح إطالق إلى                  باإلضافة
تعلیق ویجب .19 كوفید الحتواء وسیلة اعتباره ذلك في بما المهاجرین، للعمال التعسفي               الترحیل
بدیل سكن توفیر وضمان الهجرة، انتهاكات من ذلك غیر أو "الهروب" بـ المتهمین للعمال                االعتقاالت
المهاجرین للعمال والسماح الهجرة ألنظمة المخالفین احتجاز إنهاء ویجب مأوى. بال یصبح لمن               وآمن

 الراغبین في العودة إلى دیارهم للقیام بذلك متى ما كان ذلك ممكنًا.
األمر االحتجاز، ومراكز السجون عن تردنا التي والصور التقاریر بشأن قلقنا عن نعبر أن أیضًا                 نود

ُیفاقم مما مزدحمة أماكن في ُحشروا قد باحتجازهم السلطات قامت الذین العمال أن على یدل                 الذي

العمال من مئات عدة بترحیل قامت قطر فإن نیبالیین، لصحافیین ووفقًا .19 بكوفید اصابتهم                إمكانیة

بكوفید اإلصابة لفحص جمیعهم خضعوا قد هؤالء كان إن المعروف من ولیس مارس. 6 منذ                 النیبالیین

استالم بإمكانهم كان إذا وما ترحیلهم، وراء من القانوني السبب یعرف لم أنه كما ترحیلهم،                 19قبل

 أجورهم ومستحقاتهم غیر المدفوعة.
 

 

أو● االحترازي العزل بسبب سواء المهاجرین، العمال من العمل على القادرین غیر حصول               ضمان

 بسبب اصابتهم فعالً بكوفید 19، على أجورهم بالكامل



التجاریة. المجمعات في المصارف وفروع التجاریة المحالت جمیع مارس 19 في أغلقت قد قطر                وكانت
األمن، حراس فیهم بمن العمال، من كثیر أصبح وبذلك التجمعات". أنواع جمیع حظرت" مارس 22                 وفي
الوقت وفي العمل. بإمكانهم یعد لم وبالتالي االحترازي العزل تحت الخاصة النظافة شركات لدى                والعاملین
تحدیدًا، أنهم، من بالرغم العمل اإلنشاءات، قطاع في العاملین الدخل منخفضي العمال من كثیر یواصل                 نفسه

  عرضة لإلصابة بسبب طبیعة عملهم من ناحیة، وبسبب إقامتهم في أماكن مكتظة من ناحیة أخرى.
المنطقة من المغلقة األماكن في العاملین حصول ضمان عن الحكومة بإعالن نرّحب السیاق، هذا في                 إننا،
الوافدین العمال جمیع حصول لضمان االلتزام هذا لمد نحثكم أننا إال وقتها. في أجورهم على                 الصناعیة،
وقتها، وفي بالكامل أجورهم على الفیروس، تفشي لتجنب المتخذة التدابیر نتیجة العمل، على القادرین                غیر
فإننا ذلك إلى وباإلضافة للعقاب. بالتعرض التهدید تحت العمل مواصلة على العمال إجبار عدم إلى                 باإلضافة

 نحثكم على تمكین العمال من تقدیم االلتماسات إلى لجنة تسویة منازعات العمل خالل هذه الفترة.
 

للتمییز المنازل، عامالت فیهم بمن المهاجرین، العمال تعرض عدم لضمان بالمعلومات الجمهور تزوید •              
 أو الوصم فیما یتعلق بفیروس كوفید 19.

للعنصریة المعاصرة باألشكال المعني الخاص المتحدة األمم مقرر أعده حدیث أولي تقییم تقریر               وصف
1 إلى نوفمبر 24 من الفترة في قطر زار والذي ضدهم، والتعصب األجانب وكراهیة العنصري                 والتمییز
وفي الممنهج. العنصري للتمییز الدخل منخفضو المهاجرون العمال یتعرض كیف بالتفصیل 2019              دیسمبر
العام الوعي لرفع اإلعالم وسائل باستخدام وذلك والتمییز، الوصم مكافحة على الحكومات نحث السیاق،                هذا
أو المختلفة األعراق بین تمییز بأي یعترف وال حدوًدا یعرف ال الفیروس بأن العلم مع اإلنسان،                  بحقوق
حمایة بأهمیة العمل أصحاب إعالم في خاصة قیمة ذات اإلعالمیة الحمالت هذه وتعتبر الجنسیة. أو                 الدین

 العمال المهاجرین.
 

التدابیر● على المنازل عامالت حصول ضمان من بد ال للضرر، عرضة األكثر وضعهم               بسبب
حالة في الراتب مدفوعة مرضیة إجازة على أیضًا یحصوا وأن بانتظام، الصحیة والرعایة               الوقائیة

  عدم قدرتهم على العمل بسبب المرض.
 

من كثیر في یعملن والالتي لدیها، یعملون التي األسر مع باإلقامة الملزمات المنازل عامالت                تتعرض
هذه تتفاقم أن المرجح ومن خاص. بشكل للمخاطر واقیة، مالبس ارتداء دون للغایة طویلة لساعات                 األحیان
بد وال القاسیة. العمل وظروف االنتهاكات من العدید تزداد أن المحتمل من حیث الحالي الوقت في                  الظروف
عند سواء واألقنعة القفازات مثل وقائیة بأدوات المنازل عامالت تزوید بضرورة العمل أصحاب إبالغ                من
الیومیة العمل ساعات تحدید مراعاة مع السواء، على مریض شخص أي رعایة أو التنظیف، بأعمال                 القیام
راحة یوم توفیر على حصولهم من والتأكد المفرط، اإلضافي العمل على إجبارهم وعدم ساعات.                بثماني

 أسبوعیًا، وضمان توّفر خیار التواصل مع أسرهم وأصدقائهم .
هذه خالل المنازل عامالت معاملة یسیئون الذین العمل أصحاب بأن الجمهور إعالم أیضًا السلطات                على
على ویجب رادع. تأثیر لها سیكون التي العقوبات تطبیق من المحاكم تمكین یتم وسوف سُیحاكمون،                 الفترة



أسرهم أو العمال یمّكن ساخن خط وجود ضمان االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة               وزارة
 االتصال به في حاالت الضرورة، وإطالق سراح أي عامل یواجه وضعًا صعبًا.

على قطر في المهاجرة الجالیات قادة الطالع المثالیة الهیئة هي األزمات إلدارة العلیا اللجنة                وتعتبر
هذا على الموقعین جمیع أن كما الوقت، هذا في المهاجرین العمال لحمایة السلطات تتخذها التي                 الخطوات

 الخطاب هم على استعداد للمساعدة حیثما كان ذلك ممكنًا.
للمخاطر، معرضین مهاجرین عماًال بها یوجد التي الخلیج دول لجمیع مماثلة خطابات بإرسال نقوم                وسوف
بنهج نشید الشأن، هذا وفي المهاجرین. العمال على المشكلة تأثیر مدى حول الشفافیة من أقل بدرجة                  ولكن

 قطر و نحثكم على السماح لوسائل اإلعالم للنشر دون قیود.
 
  



 

 


