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     قطر
 

أزمة دبلوماسیة، حیث قطع بعض جیرانھا العالقات الدبلوماسیة معھا بسبب  2017واجھت قطر في عام 
 .ن، وقد رفضت قطر ھذه االدعاءاتدعمھا المزعوم لإلرھاب وتقربھا من إیرا

 
وأصدروا فیما بعد ، ھذه الخطوةواإلمارات على قدمت كل من السعودیة والبحرین أفي أول یونیو/حزیران، 

 وأدى إلىمما أدى إلى عزل الدولة الخلیجیة . مطلبا إلنھاء األزمة، رفضتھا قطر 13مع مصر قائمة تضم 
تشتت ، التعبیرحقوق إنسان جسیمة بحق األفراد القاطنین في قطر، فانتھك حقھم في حریة  انتھاكات
، كان السفر من وإلى قطر مقیدا، وظلت ملخصالرعایة الطبیة والتعلیم. وقت كتابة ھذا ال انقطعت، والعائالت
 مع السعودیة مغلقة. حدودھا

 
 أزمة الخلیج 

دعمھا بسبب  العالقات الدبلوماسیة مع قطر واإلماراتیونیو/حزیران، قطعت السعودیة والبحرین  5في 
 14القطریین وعودتھم إلى قطر في غضون  المواطنینوأمرت بطرد  ،المزعوم لإلرھاب وقربھا من إیران

 یوما.
 

إلنھاء األزمة، منھا إغالق قناة  مطلبا 13قائمة تضم ومصر  ةالثالثیونیو/حزیران، أصدرت الدول  23في 
فض مستوى العالقات الدبلوماسیة مع ممولة من قطر، خ أنھا"الجزیرة" ووسائل إعالمیة أخرى ادعوا 

منھا جماعة اإلخوان المسلمین وطرد األشخاص المرتبطین ، إیران، قطع العالقات مع "المنظمات اإلرھابیة"
 رالخسائ"ودفع تعویضات لدول الخلیج األخرى عن "الخسائر في األرواح" و ،بھذه المنظمات من قطر

 المالیة األخرى" الناجمة عن سیاسات قطر.
 

 رفضت قطر ھذه المطالب.
 

 إصالح قانون اإلقامة
 ءالحكومة القطریة على مشروع قانون یسمح باإلقامة الدائمة ألطفال النسا وافقتأغسطس/آب،  3في 

 قطر".لة جلیلالقطریات المتزوجات من غیر القطریین، وكذلك المغتربین الذین "یقدمون خدمات 
 

ضد المرأة بعدم السماح لھا بنقل الجنسیة ألطفالھا على قدم المساواة مع  وتمیزالجنسیة ازدواج ال تسمح قطر ب
الرجل. تسمح قطر للرجال بمنح الجنسیة ألبنائھم، في حین أن أطفال النساء القطریات والرجال غیر 

 المواطنین ال یمكنھم التقدم بطلب للحصول على الجنسیة إال في ظروف محددة وضیقة.
 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/14/304943
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/14/304943
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/qatar-approve-permanent-residency-expats-170803095052801.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/qatar-approve-permanent-residency-expats-170803095052801.html
https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/22/307020
https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/22/307020
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عاما  25، یجوز لألشخاص المقیمین في قطر ألكثر من 2005قانون بشأن الجنسیة القطریة لعام بموجب 
قطریات، في ظل ظروف محددة. مع ذلك، ألبناء الالتقدم بطلب للحصول على الجنسیة، مع إعطاء األولویة 

 سیسمحإن الحكومة لم توافق على ھذه الطلبات باستمرار. في حال سن القانون، فإن مشروع القانون ف
لم یكن لدیھم جوازات سفر ساریة لو حتى  ،بالحصول على إقامة في قطر طریاتأمھات قلألشخاص من 

لمرأة نفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجال ا. مع ذلك، فإن مشروع القانون ال یمنح المفعول من بلد آخر
 .بنائھمالجنسیة أل منحالقطریون ل

 
قطر" جلیلة لین الذین "یقدمون خدمات لوافدكما أن مشروع القانون القطري الذي ینص على إقامة دائمة ل

نیین والسعودیین المتضررین من األزمة البحری ،المصریین ،ناإلماراتیییمكن أن یساعد المواطنین 
الدبلوماسیة، وقد اختار العدید منھم البقاء في قطر ألسباب عائلیة أو عمل أو ألنھم یخشون االضطھاد في 

 بلدانھم.
 

اإلقامة الدائمة. لكن لم  بطاقاتبموجب القانون، ستنشئ وزارة الداخلیة لجنة لمراجعة طلبات الحصول على 
ذا التقریر ما إذا كانت اللجنة ستمنح اإلقامة لمن یخشون االضطھاد أو األذى في بلدانھم. یتضح وقت كتابة ھ

 .1951على اتفاقیة الالجئین لعام  یصادقال یوجد في قطر قانون للجوء ولم 
 

 العمال المنزلیون المھاجرون
بشأن المستخدمین  15"القانون رقم أغسطس/آب على  22أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني في  صادق

مجلس الوزراء القانون في فبرایر/شباط. یكفل القانون للعمال حدا أقصى لساعات العمل  تبنى. في المنازل"
 3أسابیع، مكافأة نھایة خدمة بحد أدنى  3ساعات یومیا، یوم عطلة أسبوعیة وإجازة سنویة بواقع  10بواقع 

 .أسابیع عن كل عام، واستحقاقات الرعایة الصحیة

تماما مع "اتفاقیة العمل الالئق للعمال ال یتوافق من قانون العمل، وھو  أضعفن الجدید یبقى إال أن القانو
المنزلیین" الصادرة عن "منظمة العمل الدولیة". ینص قانون العمالة المنزلیة على غرامات في حال مخالفة 

ھ یفتقر إلى مواد حول اإلنفاذ، مثل آلیات تفتیش أماكن العمل، بما یشمل البیوت التي تعمل بھا مواده، لكن
عامالت المنازل. ال یوضح القانون كیف یمكن للعمال المطالبة بحقوقھم في حال تم انتھاكھا إال في حاالت 

 ر.وعلى حد أدنى لألجالتعویض عن إصابات العمل. ال یكفل القانون الحق في تشكیل نقابات وال ینص 

 عمال البناء 
من مجموع القوى العاملة. یعمل  %95لدى قطر قوة عاملة مھاجرة تضم قرابة ملیوني شخص، یشكلون نحو 

في البناء. تحظر أنظمة الحمایة من الحرارة الحالیة، التي تنطبق على  ھممنألف  800 أو% 40حوالي 
بعد الظھر  3صباحا إلى  11:30الغالبیة العظمى من العمال في قطر، العمل في الھواء الطلق فقط من الساعة 

أغسطس/آب. إال أن البیانات المناخیة تبین أن الظروف الجویة في قطر تصل  31یونیو/حزیران و 15بین 
قاتلة مرتبطة  أمراضفي كثیر من األحیان، خارج تلك الساعات والتواریخ، إلى مستویات یمكن أن تؤدي إلى 

 بارتفاع درجات الحرارة في غیاب فترة راحة كافیة.
 

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=0&LawID=2736
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/07/307584
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/07/307584
http://www.al-sharq.com/news/details/508804
https://www.al-sharq.com/news/details/508804
https://www.al-sharq.com/news/details/508804
https://dohanews.co/qatars-cabinet-approves-draft-law-protect-domestic-workers/
https://dohanews.co/qatars-cabinet-approves-draft-law-protect-domestic-workers/
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/25/308138
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/25/308138
http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/LaborForce/2016/Q3/LF_Q3_2016_AE.pdf
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، لقوا حتفھم %74، أو 385حالة وفاة لعمال، منھم  520 عن الصحیة السلطات تحدثت، 2013في عام 
طلبات الحصول على معلومات عن  ألسباب لم یتم شرحھا. لم یُجب مسؤولو الصحة العامة القطریین على

 .2012العدد اإلجمالي لوفیات العمال المھاجرین وأسبابھا منذ عام 
 

إلى أن  "دي إل إي بایبر" كلفت بھ الحكومة القطریة شركة المحاماة الدولیة 2014تقریر صادر في  أشار
بشكل عدد وفیات العمال بسبب سكتة قلبیة في قطر، وھو مصطلح عام ال یحدد سبب الوفاة، "مرتفع 

لم تُعدل قطر قوانینھا للسماح بالتشریح أو  ، حیثھذا التقریرل". لم تنفذ السلطات توصیتین رئیسیتین ملحوظ
مفاجئة. كما لم تأمر السلطات القطریة بإجراء دراسة المتوقعة أو الوفاة غیر الالفحوص بعد الوفاة في حاالت "

 .كل غامض إلى السكتة القلبیةمستقلة بشأن العدد المرتفع على ما یبدو للوفیات التي تُعزى بش
 

عن موافقة قطر على إجراء إصالحات  النقابات العمل الدولي تحاداالتشرین األول، أعلن /أكتوبر 26في 
، إنھاء مصادرة تحسین دفع األجورواسعة النطاق لنظام الكفالة الحالي، وضع حد أدنى لألجور دون تمییز، 

وضع بما في ذلك المھنیة  والصحة تعزیز عملیات تفتیش أماكن العمل والحرص على السالمة ،الوثائق
توضیح النظام التعاقدي لتحسین إجراءات توظیف العمالة، وتعزیز ، للتخفیف من حدة الحرارةاستراتیجیة 

 إلى منع العمل القسري.الجھود الرامیة 
 

القوى العاملة. إال أن  غالبیةالخلیج التي یشكل فیھا المھاجرون  غیر مسبوقة في دولھذه التدابیر ستكون 
 اإلعالن ال یعطي تفاصیل كافیة عن كیفیة تعدیل القوانین وتنفیذ اإلصالحات أو اإلطار الزمني لتنفیذھا.

 
 الجندریةحقوق النساء والتوجھ الجنسي والھویة 

 36الخاص باألسرة واألحوال الشخصیة یمیز ضد النساء. تنص المادة  2006لسنة  22ما زال القانون رقم 
على أن واجب  58على صالحیة عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة الذكر وشاھدین ذكرین. تنص المادة 

 الزوجة رعایة األسرة وطاعة زوجھا.
 

األزواج من إیذاء زوجاتھم جسدیا أو معنویا، واألحكام العامة المتعلقة ، التي تمنع 57بخالف المادة 
 باالعتداء، ال یُعد االغتصاب الزوجي أو العنف المنزلي جریمة.

 
بالزنا  ونالمدان مسلمونسنوات. یُعاقب ال 3یعاقب قانون العقوبات القطري "اللواط" بالسجن من سنة إلى 

). كما یحكم غیر ینمتزوج وا) واإلعدام (إن كانینغیر متزوج وان(الجنس خارج الزواج) بالجلد (إن كا
 المسلمین بالسجن.

 
 األطراف الدولیة الرئیسیة

كانت قطر جزء من الحملة العسكریة التي یقودھا التحالف بقیادة السعودیة ضد الحوثیین منذ مارس/آذار 
التحالف آالف الغارات نفذ . 2017من الحملة في یونیو/حزیران عناصرھا  سحبتأن قطر إال  ،2015

قدم أعضاء لم یحرب. بالرغم من ذلك ال تخرق قوانینعتقد أنھا یالجویة في الیمن، بما في ذلك عشرات 

http://www.engineersagainstpoverty.org/documentdownload.axd?documentresourceid=58
http://www.engineersagainstpoverty.org/documentdownload.axd?documentresourceid=58
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/
https://alarabiya.net/ar/News/gulf/2017/06/05/Arab-coalition-suspends-Qatar-s-participation-in-Yemen.html
https://alarabiya.net/ar/News/gulf/2017/06/05/Arab-coalition-suspends-Qatar-s-participation-in-Yemen.html
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معلومات عن الدور الذي تلعبھ قوات دول معینة في الھجمات  أيالتحالف، ومنھم قطر، معلومات كافیة أو 
 بأنھا غیر قانونیة. تي یزعمال
 

 أمریكي رملیار دوال 12، منھا 2017ملیار دوالر أمریكي في عام  18ما ال یقل عن ب أسلحة اشترت قطر
وافق ، على األقل من الوالیات المتحدة. في یونیو/حزیران، ردا على حصار قطر من الدول المجاورة

بشأن نشر  2016 موجودة منذ أبریل/نیساناتفاقیة عسكریة مع قطر على  البرلمان التركي بشكل سریع
 .تدریبات عسكریة مشتركةتنفیذ بالقوات التركیة في قاعدة عسكریة في قطر وبدأ البلدان 

http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/07/140715_qatar_usa_arms
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/07/140715_qatar_usa_arms
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/07/140715_qatar_usa_arms
http://www.almodon.com/arabworld/2017/6/7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9
http://www.almodon.com/arabworld/2017/6/7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9
http://www.almodon.com/arabworld/2017/6/7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1
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