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أكددددو دولدددة قطدددر حادددراي حةدددهراو فيدددروامة اخيرودددة ردددل اتطدددخا  ات مدددرة   يدددمرة حلددد  فطدددخراو 

واسدددداة ال طددددام طودددد  العيددددمخس الميددددروال والعاسيددددل وطودددد   يددددمخس اليماسدددداو وا سددددمرافمجماو   ددددخ 

 م ممة ل قخم اإل يان.فازوز وفقخوة الب مة ال

 

اددداي  لدددي ردددل  مدددان دولدددة قطدددر الدددسل ألقددداع سددداادة اليدددمد سدددوطان  ددد  سددداد العرو دددل و ودددر الدولدددة لويددداون 

   لو ددددخار رددددخر المقروددددر 73ال ارامددددة أ ددددا  لج ددددة القيدددداي طودددد  المعممددددز "ددددد العددددرأة رددددل دورف ددددا ال دددد  

ة القيددداي طوددد  اعمدددل أيددد ار المعممدددز (  ددد  اففاقمددد18الددددورل اليدددا ل لدولدددة قطدددر  العقدددد   عخاددد  العدددادة  

 "د العرأة.

 

وقددددار سدددداادفا  حن   اقيددددة المقروددددر الدددددورل اليددددا ل لدولددددة قطددددر أ ددددا  لج ددددة القيدددداي طودددد  المعممددددز "ددددد 

    يدددمرا ردددل 2009سددد خاو طوددد  ا يدددعا  دولدددة قطدددر لهففاقمدددة ردددل أ روددد   10العدددرأة ومدددزا    دددل  دددرور 

 دددخ ارة ال ارامدددة  الماددداون  دددل  ا دددد الدوردددة الددددولل ل سدددرة يدددسا ال ددددد حلددد  ف  دددم  حدارة رقدددخم اإل يدددان 

سددد خاو طوددد  ا يدددعا  دولدددة قطدددر  ففاقمدددة  10  مددددس ف دددن ط دددخان   ددد  الم ددددوم حلددد  الم فمدددس   دددرور 

 القياي طو  اعمل أي ار المعممز "د العرأة .

 

 يدددعا  ا لهففاقمدددة و كدددر أن الع مددددس ف ددداور  ال قدددد والم ومددد  المطدددخراو المدددل قا دددن   دددا دولدددة قطدددر   دددس ا

واتولخوددداو ردددل العررودددة العقبودددة  رمدددد فع دددد طددد  الع مددددس الادودددد  ددد  المخةدددماو والمدددل  ددد  "دددع  ا 

الاعدددد  طودددد  فازوددددز اةلمدددداو الخق مددددة المددددل فا دددد   قيدددداوا العددددرأة و خاةددددوة الدولددددة لج خديددددا لعراااددددة 

 وفادو  القخا م  والميروااو  غرض فخارق ا  ل   خد وأر ا  ا ففاقمة.

 

وثعددد  البمدددان الددددور ال دددا  الدددسل فيدددطول  دددا لج دددة القيددداي طوددد  المعممدددز "دددد العدددرأة ردددل  يددداطدة الددددور 

اتقددددراى طودددد  ف يددددم  وفقخوددددة وفازوددددز المزا اف ددددا وفطبمق ددددا لب ددددخد وأر ددددا  ا ففاقمددددة   اكدددددا رددددل يددددسا 

 ال دد دط  دولة قطر وفااو  ا الما   ا ا.

 

وج دددة وادددز   ددد  المفددداي  العمزاودددد  م  دددا  ووامبدددر ررةدددة ثعم دددة ل دددا وقدددار البمدددان  حن ال دددخار المفددداطول  دددل ال

 لوم وم  اليوم  تو"اط ا    أا  ف يم   عارساف ا الدا ومة   خرة  يمعرة وا رفقاي   ا .

 

وأو"دددع سددداادة و ودددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة أن المقرودددر العادددروض أ دددا  الوج دددة اددداي  ممجدددة ردددخار 

د وف فمددس ا ففاقمددة  ددم  كارددة الج دداو العا مددة  ددالعرأة رددل الدولددة   يددمرا فيدداورل  وفادداون رددل  جددار رةدد

أ روددد   5الع اقدددد  مدددارو   2017( لادددا  13حلددد  أن  جودددر الدددخ راي العدددخقر كودددع ردددل اامعاطدددا الادددادل رقددد   

  الوج دددة الخق مدددة العا مدددة  علمدددة ا سدددماراض الددددورل اليدددا    اطدددداد يدددسا المقرودددر حوعا دددا   ددد  الدولدددة 2017

أيعمددددة المقددددارور الدوروددددة العقد ددددة رددددل حقددددار اةلمدددداو المااقدوددددة  وورقددددا  لعددددا أرسددددما وأوةددددن  ددددا لجددددان  

الرةددددد..  بم ددددا أ ددددا فدددد  حرسددددار المقروددددر حلدددد  الوج ددددة الخق مددددة ل قددددخم اإل يددددان لهسددددم  ا   عهر اف ددددا 

 و رئماف ا.

 

د طوددد  قائعدددة العيدددائ   وأكدددد سددداادفا ردددرر دولدددة قطدددر طوددد  أن ويدددمع  المقرودددر العادددروض و دددسكرة الدددردو

   يدددمرا حلددد  أن 2014طوددد  كاردددة المطدددخراو المدددل فم ددد   ا ففاقمدددة والمدددل رددددثن ردددل دولدددة قطدددر   دددس طدددا  

(  اوخ ددداو و ما ددداو فماودددم  المركمبدددة اليددد ا مة  و ادددد 35-6المقرودددر قدددد  ردددل الجدددزي اتور   دددا  الفقدددراو 

 

 

 ة قطر فاكد حاراي حةهراو فيروامة اخيروة دول

 فماوم  مازوز ورعاوة رقخم اإل يان
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قطددددر قددددد رققددددن  الفادددد   ا دددد  اتيددددداى  العايددددراو ا امعاطمددددة وا قم ددددادوة المددددل فيددددمر حلدددد  أن دولددددة

 اإل عائمة.

 

وأ"ددداى أن يدددسا الجدددزي قدددد  وةدددفا  لو م ددد  الدسدددمخرل واليماسدددل والقدددا خ ل ردددل الدولدددة ول قدددار الادددا  

ل عاودددة وفازودددز رقدددخم اإل يدددان و خقدددع الدولدددة  ددد  الم ف ددداو واإلطدددهن والدددسل وامبدددر اليدددمام اتساسدددل 

 لم فمس   خد وأر ا  ا ففاقمة.

 

سددداادة اليدددمد سدددوطان  ددد  سددداد العرو دددل و ودددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة أن الجدددزي اليدددا ل  ددد   و كدددر

( ف دددداور المدددددا مر المددددل اف ددددسف ا الدولددددة لمطبمددددم أر ددددا  ا ففاقمددددة ورقددددا  لمرفمدددد  174-36المقروددددر  الفقددددراو 

ودولدددة   بم دددا أن  ددد  ا ففاقمدددة وا  ميدددار لعهر ددداو وفخةدددماو الوج دددة طوددد  المقرودددر اتولدددل ل 16-1العدددخاد 

 ( فطرم حل  الم دواو والمخا او العيمقبومة.185-175الجزي ات مر    المقرور  الفقراو 

 

وأيدددار سددداادفا حلددد  أن دولدددة قطدددر قدددد قبودددن قلمدددة اإلادددراي العبيدددت لمقددددو  المقدددارور لوج دددة والمدددل ف ددددى 

 الع اس  و  خرة راالة. لمازوز قدراو الدور اتقراى رل ا ففاقمة لوخراي  المزا اف ا رل الخقن

 

وأ"ددداى   دددأن دولدددة قطدددر ف  دددر  بدددالل الجدودددة وا يمعدددا  لوعيدددائ  المدددل أثارف دددا ردددل المقرودددر العادددروض 

أ ددا     وفمطوددل حلدد  حاددراي رددخار   مدداي ويددا    ددل لج ددم   العددخقرة    يددمرا حلدد  ريددخر ورددد واسددل  دد  

 كارة الج او العا مة رل دولة قطر له  راق رل يسا ال خار.

 

وثعددد  سددداادفا ردددل يدددسا اليدددمام  يددداركة    عددداو العجمعدددل العدددد ل  ددددولم ا والعمعيودددة ردددل الوج دددة الخق مدددة 

ل قدددخم اإل يدددان والعاسيدددة القطرودددة لواعددد  ا امعددداطل و ا دددد الدوردددة الددددولل ل سدددرة..  اكددددا أن دولدددة 

ط ددددد   ريددددا قطددددر فيددددل  خ"ددددخم ا  ميددددار لوعهر دددداو والمخةددددماو المددددل فقددددد ن   ددددا لج ددددم   العددددخقرة 

لومقروددددر اتولددددل لودولددددة طودددد  قائعددددة أولخواف ددددا  و يددددمرا حلدددد  سددددال الدولددددة حلدددد  فطبمددددم المخةددددماو طودددد  

أرض الخاقدددل  عدددا كدددان لدددا اتثدددر الفاودددل والعدددردود اإلوجدددا ل العمعيددد  ردددل  ودددادة الدددخطل لددددس ةدددا ال القدددرار 

 عممز "د العرأة.واليماساو و خظفل الدولة  عفايم  اففاقمة القياي طو  اعمل أي ار الم

 

و كددددر سدددداادفا أن طعومددددة ال ددددخار ات مددددرة  ددددل الوج ددددة أثددددرو رددددل ط ددددر المخا دددداو وفقخوددددة اإلةددددهراو 

الميدددروامة واإلارائمدددة العيدددمعرة المدددل ف فددد  رقدددخم اإل يدددان   دددفة طا دددة  ميدددع ة الاعددد  طوددد  القيددداي 

 طو  كارة أي ار المعممز "د العرأة.

 

وأيددددار حلددددد  أن دولدددددة قطدددددر افباددددن ردددددل اليددددد خاو ات مدددددرة   جددددا  اسدددددمرافمجما رمدددددار الم ف ددددداو الاا دددددة 

واإلطه ددداو العقد دددة طوددد  اففاقمددداو رقدددخم اإل يدددان  غدددرض  رااام دددا و خاي دددة الميدددروااو الخق مدددة ورقدددا  

العو دددم  ل دددا  كعدددا ادددرس  دددل اففاقمدددة   اييدددة المادددسو  واففاقمدددة رقدددخم الطفددد  والبروفخكدددخر ا  ممدددارل

  اففاقمة رقخم الطف   يأن  مل اتقفار واسمغهل   رل البغاي والعخاد اإل ارمة.

 

وأ"ددداى  أن يدددسا  دددا وعمدددز الددد    المددددروجل الدددسل فمب ددداع الدولدددة كأردددد ركدددائز سماسدددة اإلةددده  اليدددا   ردددل 

ودولددددة  حرسدددداي قددددم  و بددددادن رقددددخم اإل يددددان و عددددا ومفددددم  ددددل اليددددمام ا امعدددداطل واليقددددارل والمددددارو ل ل

 وا"ام   ام  ا طمبار حطعار كارة   خد وأر ا  ا ففاقمة  ي     و    اتيداى ال ومة لهففاقمة .

 

ولفدددن سددداادة و ودددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة حلددد   خاةدددوة دولدددة قطدددر ايمعا  دددا العمزاودددد  يدددأن حطعدددار 

روامة والقا خ مددددة واإلداروددددة أر ددددا  و  ددددخد ا ففاقمددددة   بم ددددا أ  ددددا اف ددددسو رددددل يددددسا ال دددددد المدددددا مر الميدددد

وغمريدددا  ددد  المددددا مر العهئعدددة إلطعدددار ال قدددخم المدددل كفوم دددا ا ففاقمدددة وفدددخرمر الخسدددائ  ال فمودددة  مأةدددمو ا 

 وفطخوريا وف دوي ا رل حقار الم عمة ا امعاطمة العم ا وة.
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  2030 مدددة وأو"دددع سددداادفا أن يدددسا ا يمعدددا  اسدددم د حلددد   راامددداو وق مدددة طوددد  رأسددد ا ر ودددة قطدددر الخق

-2022(  واسدددددمرافمجمة الم عمدددددة الخق مدددددة اليا مدددددة  2011-2016واسدددددمرافمجمة الم عمدددددة الخق مدددددة اتولددددد   

(   اكدددددا أن يددددسع العراامدددداو فيدددد    م ددددة داطعددددة وراسدددد ة لم فمددددس رقددددخم اإل يددددان ورددددم أر ددددا  2018

 العاايداو وا ففاقماو اإلقومعمة والدولمة  او ال وة.

 

ولدددة لويددداون ال ارامدددة حلددد  أن ريدددرة ةدددار  اليدددعخ اليدددم  فعدددم   ددد  رعدددد قر وأيدددار سددداادة و ودددر الد

لوجعامدددة الاا دددة ل  ددد  العم ددددة  73ثدددا ل أ مدددر الدددبهد العفددددس  رف دددا    أكدددد ردددل  طا دددا أ دددا  الددددورة 

والمدددل ا اقددددو ردددل يددد ر سدددبمعبر  ددد  الادددا  العا"دددل طوددد   أن الم عمدددة البيدددروة ورعاودددة رقدددخم اإل يدددان 

 ل رل ةدارة أولخواو دولة قطر .وفازوزيا فأف

 

ورمددد  فقددددو   2014و كدددر سددداادفا أن دولدددة قطدددر يددد دو  دددم  الفمدددرة الععمددددة   دددس   اقيدددة فقروريدددا اتولدددل 

فطددددخراو واسدددداة ال طددددام طودددد  العيددددمخس الميددددروال والعاسيددددل وطودددد   2018يددددسا المقروددددر رددددل طددددا  

م ممددددة ل قددددخم اإل يددددان والمددددل يددددعون  يددددمخس اليماسدددداو وا سددددمرافمجماو   ددددخ فازوددددز وفقخوددددة الب مددددة ال

فازودددز اتقدددر العامارودددة والقا خ مدددة واليماسدددمة وفازودددز الب مدددة العخافمدددة لم قمدددم العيددداواة  دددم  الج يدددم   

وفع دددم  العدددرأة  وفازودددز فدددخلل العدددرأة لددد دوار القمادودددة  و يددداركة العدددرأة الما دددة طوددد  قدددد  العيددداواة ردددل 

عيددددمدا ة  وفيددددجمل فيددددعم     ددددخر ال ددددخم ا امعدددداطل رددددل ةدددد ل القددددرار رددددل اعمددددل  جددددا و الم عمددددة ال

 الم عمة  وفازوز ودط  اةلماو الخق مة    أا  ف قمم العياواة  م  الج يم .

 

ولفدددن حلددد  ا يدددعا  دولدددة قطدددر حلددد  الا ددددو  الددددولمم  ل قدددخم اإل يدددان  الا دددد الددددولل ال دددار  دددال قخم 

  والا دددددد الددددددولل ال دددددار  دددددال قخم 2018( ليددددد ة 40العد مدددددة واليماسدددددمة  عخاددددد  العرسدددددخ  رقددددد   

( و دددسلي ف دددبع دولدددة قطدددر 2018( ليددد ة 41ا قم دددادوة وا امعاطمدددة واليقارمدددة  عخاددد  العرسدددخ  رقددد   

 قررا  رل سبل  اايداو أساسمة ل قخم اإل يان    أة  فياة.

 

ر أاددرو وأيددار سدداادة اليددمد سددوطان  دد  سدداد العرو ددل و وددر الدولددة لويدداون ال ارامددة حلدد  أن دولددة قطدد

ددد      ردددل اتطدددخا  ات مدددرة حةدددهراو فيدددروامة اخيرودددة  و ددد  أيع دددا  دددا قدددرأ طوددد  اإلقدددار القدددا خ ل الع 

 ل قخم الاعالة الخاردة المل فوا  دورا    خروا  رل ال  ية الم عخوة المل في ديا الدولة.

 

ن الاعددد  رقددد   ماددددو   ادددد أر دددا  قدددا خ 2015( ليددد ة 1و دددخع ردددل يدددسا ال ددددد حلددد  ةددددور القدددا خن رقددد   

 م  دددم  د دددخر  2015( ليددد ة 21 يدددأن   دددا  رعاودددة اتادددخر لوادددا وم   والقدددا خن رقددد    2004( ليددد ة 14 

 يدددددأن  2017( ليددددد ة 15و دددددروا الخارددددددو  وحقدددددا م    والدددددسل ألغددددد    دددددا  ال فالدددددة  والقدددددا خن رقددددد   

قمددددة    عددددة الاعدددد  العيددددم د م  رددددل الع ددددا ر والقددددراراو الع فددددسة لددددا والددددسل ادددداي  ميددددقا   ددددل أر ددددا  اففا

( ال اةدددة  الاعددد  الهئدددم لواعدددار الع دددزلمم   وح يددداي الوج دددة الخق مدددة لع ار دددة ا فجدددار 189الدولمدددة رقددد   

 يددددأن  2017( ليدددد ة 13  والقددددا خن رقدددد   2017( لاددددا  15 البيددددر ورقددددا  لقددددرار  جوددددر الددددخ راي رقدددد   

اي ةددد دوم دطددد  وفدددأ م  الاعدددار   ا يددد 2018( ليددد ة 17لجدددان ردددد الع ا طددداو الاعالمدددة  والقدددا خن رقددد   

والدددسل و ددددى حلددد  ح يددداي قلمدددة  قميددداي الاعدددار ل قدددخق   العالمدددة  ددد  لجدددان ردددد الع ا طددداو الاعالمدددة  

  يأن حلغاي  أ و مة ال روا. 2018( لي ة 13والقا خن رق   

 

( ليددد ة 21كعددا أيدددار سددداادفا حلددد  ةدددور قدددرار و ودددر الم عمدددة اإلدارودددة والاعدد  واليددداون ا امعاطمدددة رقددد   

 م  دددم  يددددروق وحادددراياو ا م ا دددداو  عيودددل الاعددددار ردددل الوجددددان العيدددمركة المددددل ودددم  ح يددددائ ا رددددل  2019

( اففاقمددددة ث ائمددددة  ددددل الدددددور العرسددددوة لواعالددددة  لم  ددددم  طعومددددة ا سددددمقدا   38الع يددددعو  وفخقمددددل الدولددددة  

  2020-2018لوفمدددرة  ددد  اففدددام فاددداون ر دددل  دددل    عدددة الاعددد  الدولمدددة  2017وح دددرا  الدولدددة ردددل أكمدددخ ر 

وميددع  فقددددو  الع  عدددة العيدددخرة الف مددة لمطبمدددم قدددخا م  الاعالدددة ورقدددا  لعادداومر الاعددد  الدولمدددة  وح يددداي  مدددن 

أ ددددان لواعالددددة الع ددددا ة والمددددل فقددددد   ددددد اف ا حلدددد  ر ددددة الاعالددددة الع ددددا ة والددددسو  فار"ددددخا ل ددددخار  أو 

 أ راض أدو حل  حطاقاو أو أ راض دائعة أو يبا دائعة.
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ولفددددن سدددداادة و وددددر الدولددددة لويدددداون ال ارامددددة حلدددد  حةدددددار طدددددد  دددد  الميددددروااو الجدودددددة  او ال ددددوة 

( 11 يددددأن اإلقا ددددة الدائعددددة  والقددددا خن رقدددد    2018( ليدددد ة 10  قددددخم اإل يددددان و   ددددا  القددددا خن رقدددد   

 يدددددأن ف  دددددم  فعودددددي غمدددددر  2018( ليددددد ة 16 م  دددددم  الوجدددددخي اليماسدددددل  والقدددددا خن رقددددد    2018ليددددد ة 

 قطروم  لواقاراو وا  مفام   ا.ال

 

ورمعدددا وماودددم  مع دددم  العدددرأة  قدددار سددداادة و ودددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة  حن دولدددة قطدددر واةدددون و"دددل 

ال طدددت وا سدددمرافمجماو اله  دددة لددددط  وفازودددز دور العدددرأة ردددل كاردددة العجدددا و  رمدددد فددد  ا يدددعا  أر دددل 

  دولدددة قطدددر  ددددط   يدددايعة العدددرأة ردددل كاردددة  يددداي حلددد   جودددر اليدددخرس  ات دددر الدددسل وا دددر  ددددس ايمعدددا

العجدددا و  و  سدددمعا ال م دددة الميدددروامة  وف فمزيدددا لوعيدددل قدددد ا    دددخ فازودددز العيددداركة اليماسدددمة ال ا ودددة 

 ددد  الدسدددمخر القطدددرل والمدددل كفودددن العيددداواة  دددم  اعمدددل العدددخاق م  ردددل ال قدددخم  34لوعدددرأة ورقدددا  لوعدددادة 

 والخااباو .

 

يدددمام حلددد  فامدددم  أور  م دثدددة رسدددعمة لدددخ ارة ال ارامدددة القطرودددة  لم دددخن  دددسلي  و دددخع سددداادفا ردددل يدددسا ال

 أور ا رأة فام  رل يسا الع   .

 

وردددل حقدددار فازودددز الب مدددة العاسيدددمة  او ال دددوة   قدددخم العدددرأة  أيدددار سددداادفا حلددد  ح يددداي حدارة يددداون 

 لعبددددأ "دددرورة وادددخد ا دددة اتسدددرة  دددخ ارة الم عمدددة اإلدارودددة والاعددد  واليددداون ا امعاطمدددة و لدددي ف رويدددا  

ر خ مدددة وق مدددة طومدددا فا ددد   اتسدددرة وطوددد  وادددا ال  دددخر العدددرأة  و عدددا و يدددج   دددل ر ودددة قطدددر الخق مدددة 

2030. 

 

 دددد  اا دددد  ق ددددر  أكددددد البمددددان  خاةددددوة دولددددة قطددددر ا خديددددا العا مددددة  مازوددددز ورعاوددددة رقددددخم الطفدددد  

واتيدد ار  ول اإلطاقددة  ح"ددارة حلدد  ال ددم رددل ال دد ة وال ددم رددل الماوددم    رمددا رددل يددسا ال  ددخر حلدد  

ودددة ردددل حقدددار رع /2019أ روددد   2018ف  دددم  ال عودددة الخق مدددة ردددخر ال دددم ردددل الماودددم   دددهر الفمدددرة /أكمدددخ ر 

    عة المخ ي خ الاالعمة لمازوز ورعاوة ال م رل الماوم .

 

وطوددد  ةدددامد    عددداو العجمعدددل العدددد ل  أو"دددع سددداادة و ودددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة أ دددا فددد  ح يددداي 

  كعاسيددددة طومددددا فمددددخل   دددد   ددددهر  جوددددر حدارة 2013العاسيددددة القطروددددة لواعدددد  ا امعدددداطل رددددل طددددا  

سيدددداو والعراكددددز الع م ددددة  الاعدددد  ا امعدددداطل رددددل الدولددددة والمددددل  خرددددد اإليددددراى والرقا ددددة طودددد  العا

(  ركددددز رطاوددددة 3(  ركددددز ا سميدددداراو الاائومددددة   2(  ركددددز ال عاوددددة والمأيمدددد  ا امعدددداطل   1فيددددع    

(  ركددددز 6(  ركددددز اليددددفوع ل يددد ار  ول اإلطاقددددة   5(  ركددددز فع دددم  ورطاوددددة كبددددار اليددد    4اتومدددا    

 ادرة  ين  ادوز  قطر(.(  ب7اإل عاي ا امعاطل   

 

وأ"دددداى  أ ددددا  دددد  "ددددع  و وددددة وا م اةدددداو العاسيددددة حطددددداد وفطددددخور ال طددددت والبددددرا   واليماسدددداو 

وا سدددددمرافمجماو اله  دددددة لم قمدددددم أيدددددداى  اسيددددداو العجمعدددددل العدددددد ل و ما ادددددة ف فمدددددسيا   الماددددداون 

اةدددددة ردددددل الددددددا   والم يدددددمم  دددددل الدددددخ اراو واتا دددددزة ال  خ مدددددة وال م ددددداو والعاسيددددداو الاا دددددة وال 

طوددد   يدددروم  ا يددداي الوج دددة  2019وال دددارا    يدددمرا حلددد   خارقدددة  جودددر الدددخ راي العدددخقر ردددل  ددداوخ 

 الخق مة العا مة  ياون العرأة والطف  وكبار الي  واتي ار  ول اإلطاقة.

 

أقوقدددن وفدددا ل سددداادفا قدددائه  حن ا يمعدددا  الدددسل فخلمدددا الدولدددة  مع دددم  العدددرأة فجددداو  اتقدددر الخق مدددة رمدددد 

الدولددددة الادوددددد  دددد  العبددددادراو طودددد  العيددددمخس اإلقومعددددل والدددددولل     ددددا طودددد  سددددبم  العيددددار   ال  ددددر 

 مقددددو  ردددرر الاعددد  ل دددخالل  ومدددخن يدددا   2008 اسيدددة ةدددومي والمدددل سدددايعن   دددس ح يدددائ ا ردددل طدددا  

  ردددخم دا ددد  الدددخق  الار دددل. و بدددادرة الماودددم 2020ويدددا ة  وف ددددى حلددد  فدددخرمر  ومدددخ ل وظمفدددة رمددد  طدددا  

الجعمددددل  ويددددل  بددددادرة طالعمددددة فيددددمع  طودددد  أر اددددة  ددددرا   دولمددددة  يددددل  طودددد  قفدددده    و الفددددا خرة   
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و رعاوددددة ال ددددم رددددل الماوددددم  رددددل ظددددروى ال زاطدددداو العيددددو ة وا ادددددا  ات دددد    و أوددددادل ال مددددر   ددددخ 

 قسما   والمل فياي  رل ر خر الادود    اتقفار طو  ررر ا لم ام  الماوم  .

 

سا اليددمام حلدد  دطدد  دولددة قطددر إلطددهن يددارلخرخا  يددأن فددخرمر الماوددم  الجمددد لوفممدداو وفا ددديا ولفددن رددل يدد

   دددهر  يددداركة ريدددرة ةدددار  اليدددعخ اليدددم  فعدددم   ددد  2021 مدددخرمر الماودددم  لعومدددخن رمددداة   ودددخر طدددا  

 2018رعدددد قر ثدددا ل أ مدددر الدددبهد العفددددس  رف دددا    ردددل العائددددة العيدددمدورة المدددل طقددددو ردددل سدددبمعبر 

 ا دددخان  ردددخار القدددادة   ادددا   ددد  أاددد  فاودددم  الفممددداو ردددل سدددمام ال زاطددداو وال دددروى ال يدددة   ددددطخة  ددد  

دولدددة اليدددمد ااسدددمم  فدددرودو رئدددمر و راي ك ددددا طوددد  يدددا ة اامعاطددداو الجعامدددة الاا دددة ل  ددد  العم ددددة 

 .73 هر دورف ا ال  

 

ول  ددددور راطددد  طوددد  العيدددمخس وأكدددد سددداادة و ودددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة طوددد  أن دولدددة قطدددر فيدددط

الددددولل رددددل  جدددار فازوددددز ورعاودددة رقددددخم العدددرأة وفع م  ددددا  رمدددد قا ددددن  مقددددو  دطدددد   دددالل لوادوددددد  دددد  

العبدددادراو الدولمدددة ردددل يدددسا العجدددار  و   دددا الددددط  العقدددد  لوعدددخارد الرئميدددمة ل م دددة ات ددد  العم ددددة لوعيددداواة 

 100,000رو ددددل(  وفقدددددو  دطدددد   ددددالل   عبوددددل دو ر أ  90,000 ددددم  الج يددددم  وفع ددددم  العددددرأة   عبوددددل 

دو ر أ رو ددددل( لودراسددددة العا مددددة  ددددالعرأة واليدددده  وات دددد    اإل"ددددارة حلدددد   يددددر كمددددا   ر اوم ددددا  الددددسل 

وخثدددم  يدددايعاو ال يددداي القمادوددداو ردددل ات ددد  العم ددددة ردددل فازودددز ا دددخد ات ددد  واليددده   و لدددي ردددل حقدددار 

 واليه  وات  .رخر العرأة  1325ف فمس قرار  جور ات   

 

 ومددددخن دو ر أ رو ددددل ل دددد دوم  ررددددم  30وأيددددار سدددداادفا حلدددد  حطددددهن دولددددة قطددددر طدددد  فبرط ددددا  عبوددددل 

   بم دددا أن 2023ورمددد  طدددا   2019المعخوددد  الادددالعل ا سدددم عا ل طوددد   ددددس  عدددر سددد خاو  دددديا   ددد  طدددا  

ردددل البوددددان ال ا مدددة   عدددا يدددسع العبدددادرة ف ددددى حلددد  ف يدددم  ال ددد ة والمغسودددة لو يددداي واتقفدددار والعدددرايقم  

 ومفم وال دى اليالد    أيداى الم عمة العيمدا ة.

 

 هودددم  دو ر  4و كدددر أن دولدددة قطدددر وارقدددن طوددد  المبدددرم لوعفخ"دددمة اليدددا مة لها دددم  ردددل لب دددان  عبودددل 

أ رو دددل لمعخوددد   يدددروم ودددخرر العدددأوس لها دددم  اليدددخروم  والرطاودددة ال ددد مة لو يددداي ال خا ددد ..  رمدددا ردددل 

 15اليدددمام حلددد  حطدددهن دولدددة قطدددر طوددد  يدددا ة أطعدددار   مددددس الدوردددة  والدددسل طقدددد  دددهر الفمدددرة  ددد  يدددسا 

 ومدددددخن دو ر  500  طددددد  فقددددددو  دطددددد  لمعخوددددد     عددددداو ات ددددد  العم ددددددة  عبودددددل 2018دويدددددعبر  16حلددددد  

 هودددم  سددد خو ا  8(  وUNDP ومدددخن دو ر لبر دددا   ات ددد  العم ددددة اإل عدددائل   28أ رو دددل   عدددا ردددل  لدددي 

 4(  وUNHCRحلددددد   فدددددخض ات ددددد  العم ددددددة اليدددددا ل ليددددداون الها دددددم    2023و 2019 دددددم  طدددددا ل 

 ومدددددخن دو ر سددددد خوا  لوج دددددة   ار دددددة اإلريدددددا  الما ادددددة  15( وUNICEF هودددددم  سددددد خو ا لومخ ميدددددع  

 (.CTCلعجور ات    

 

وا  طوددد   ددددس  ومدددخن دو ر سدد خ 16(   ددد   ددهر المدددزا   قمعددة UNRWAكعددا سدددمخرر دولددة قطدددر دطعددا  لددد  

الادددا م  العقبودددم .  دددل  خاةدددوة الدولدددة دطع دددا لع مددد  العفخ"دددمة اليدددا مة ل قدددخم اإل يدددان  رمدددد  وغدددن 

فبرطدددداو الدولددددة رددددل اليدددد خاو ات مددددرة لع مدددد  العفخ"ددددمة  بوددددل ثهثددددة  هوددددم  دو ر طودددد   دددددس ثدددده  

 .2017طا   (  حل  اا    ومخن دو ر فبرم ح"ارل ف  فقدوعا رل2018  و2017  2016س خاو  

 

و كددر سدداادفا أن دولددة قطددر قا ددن  مخقمددل اففاقمدداو  ددل كدد   دد  العفخ"ددمة اليددا مة ل  دد  العم دددة ليدداون 

الها دددم  و  مددد  ات ددد  العم ددددة لم يدددمم اليددداون اإل يدددا مة والع  عدددة الدولمدددة لو جدددرة وةددد دوم ات ددد  

 العم دة لوطفخلة  يأن ارمما    اف  ل سع الع  عاو لدس الدولة.

 

فددن سددداادة اليدددمد سدددوطان  ددد  سددداد العرو دددل و وددر الدولدددة لويددداون ال ارامدددة ا  مبددداع حلددد  فادددرض دولدددة ول

وحلدددد  المددددخ  ل  ددددار اددددائر غمددددر  يددددروم ولمدددددا مر قيددددروة  2017قطددددر   ددددس ال ددددا ر  دددد  وخ مددددخ طددددا  

 ا فرادودددة اف دددسف ا أر دددل  ددد  دور الع طقدددة  دددسرائل  اقودددة فبام دددا سويدددوة حادددراياو أرادودددة الجا ددد  فيدددع 
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ردددددرض ر دددددار ادددددخل و دددددرل و  دددددرل وقطدددددل كاردددددة الاهقددددداو الد وخ اسدددددمة والمجارودددددة وردددددرض قمدددددخد 

وحاددددراياو "ددددد العددددخاق م  القطددددروم  والعقمعددددم  رم ددددا   م  ددددة  ددددسلي العادددداومر العيددددع ة رددددل العاايددددداو 

 الدولمة ل قخم اإل يان.

 

م اإل يدددان يدددعون وأ"ددداى سددداادفا  لقدددد فرفبدددن طددد  يدددسع اإلادددراياو ا م اكددداو  طمدددرة و يدددمعرة ل قدددخ

ال دددم ردددل ررودددة الم قددد  واإلقا دددة والعو مدددة ال اةدددة  وال دددم ردددل الاعددد   وال دددم ردددل الماودددم   وال دددم ردددل 

رروددددة الددددرأل والمابمددددر  وال ددددم رددددل ال دددد ة  وال ددددم رددددل رروددددة  عارسددددة اليدددداائر الدو مددددة  ح"ددددارة حلدددد  

  م اكددداو ايدددا ة  دددال  ر ا م اكددداو اامعاطمدددة أ دددرس فماودددم  الف ددد   دددم  اتسدددر والمدددل فامبدددر أيدددد فودددي ا

حلدددد  فأثمريددددا اليددددوبل طودددد  وردددددة ال يددددم  ا امعدددداطل  ال يددددبة ل سددددر العمددددأثرة  سددددمعا طودددد  ال يدددداي 

واتقفددددار    يددددمرا حلدددد  أن دولددددة قطددددر قا ددددن  ميدددد م  لج ددددة لوعطالبددددة  الماخويدددداو طودددد  حثددددر ال  ددددار 

ا وف دوددددد الطددددرم العيودددد  العفددددروض طوم ددددا  كوج ددددة  ركزوددددة فيددددمقب  قيدددداوا  ميددددررل ال  ددددار لدراسددددم 

 لعاالجم ا والمااقل  ا ا.

 

وفدددا ل سددداادة اليدددمد سدددوطان  ددد  سددداد العرو دددل  قدددائه  ح دددا  دددالرغ   ددد   لدددي اسدددمعرو دولدددة قطدددر ردددل 

ررةددد ا طوددد  رعاودددة وفازودددز رقدددخم اإل يدددان و"دددعان طدددد  العيدددا    قدددخم العدددخاق م  والعقمعدددم  و ددد  

الدولدددة حلددد  اةلمددداو الدولمدددة ليدددعان   اسدددبة و يدددايلة "دددع     خاق دددخ دور ال  دددار. وطومدددا  رقدددد لجدددأو 

دور ال  دددار طددد  المجددداو او العماوقدددة   قدددخم اإل يدددان  رمدددد فقدددد ن الدولدددة  ددددطخس أ دددا     عدددة الاددددر 

 الدولمة "د دولة اإل اراو  يأن ا لمزا   م فمس اففاقمة القياي طو  اعمل أي ار المعممز الا  رل .

 

وودددز  دولدددة اإل ددداراو  اف دددا   2018وخلمدددخ  23 عدددة أةددددرو قدددرارا   مدددارو  وأيدددار سددداادفا حلددد  أن  الع 

فددددا مر  اقمدددة فيدددع  لددد  يدددع  اتسدددر المدددل فيددد  قطدددروم  والمدددل ررقم دددا المددددا مر المدددل اف دددسف ا اإل ددداراو  

 اإل"دددارة حلددد  حططددداي الفرةدددة لوطوبدددة القطدددروم  العمدددأثرو   سدددم عار فاودددمع   ردددل اإل ددداراو أو ال  دددخر 

   الماومعمدددددة ح ا رغبددددخا ردددددل اسددددم عار دراسددددم   ردددددل أ دددداك  أ دددددرس  واليددددعا  لوقطدددددروم  طودددد  سددددجهف

العمدددأثرو   ددداإلاراياو المايدددفمة ردددل الخةدددخر حلددد  اتا دددزة القيدددائمة اإل ارافمدددة  ح"دددارة حلددد  فقددددو  الدولدددة 

ليددد خس "دددد كددد   ددد  اإل ددداراو واليددداخدوة أ دددا  لج دددة القيددداي طوددد  المعممدددز الا  دددرل  وفقددددو  الدولدددة 

لبهغددداو لميددداة  ددد  أةددد ا  اإلادددراياو ال اةدددة  عجودددر رقدددخم اإل يدددان. كعدددا أةددددرو    عدددة الاددددر 

الدولمددة  ددا را  ر عددا   ددررد قودد  دولددة اإل دداراو  اف ددا  فدددا مر  اقمددة فقيددل  عطالبددة دولددة قطددر  يدد   

 ي خايا أ ا  لج ة القياي طو  كارة أي ار المعممز الا  رل .

 

وأيدددار سددداادفا حلددد  المقرودددر الدددسل أةددددرفا البايدددة الف مدددة لع مددد  العفدددخض اليدددا ل ل قدددخم اإل يدددان  ادددد 

 يددددمرا حلدددد  أن المقروددددر فيددددع  وةددددفا   خ"ددددخطما   2017 وارف ددددا لدولددددة قطددددر رددددل  ددددخرعبر  دددد  طددددا  

 و   جما    م اكاو رقخم اإل يان المل ةاربن ررض ال  ار طو  دولة قطر.

 

الدولددة لويدداون ال ارامددة  رددل  مددا  البمددان  طدد  فطوددل دولددة قطددر حلدد  رددخار  خسددل وأطددر  سدداادة و وددر 

   م دددا  و  ددداي و فمدددد  دددل لج دددة القيددداي طوددد  المعممدددز "دددد العدددرأة ردددخر كددد  العيدددائ  العماوقدددة  ا ففاقمدددة.
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