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مقدمة

اتيجية االستدامة   الس�ت
ً
 تنفيذيا

ً
ي هذه الوثيقة ملخصا

يسعدنا أن نعرض �ف
ي تضع الخطط الطموحة  ي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وال�ت

�ف
ي تعزيز حقوق األفراد ورفاهيتهم وتعزيز التنمية 

إلثراء إسهامات البطولة �ف
االقتصادية وحماية البيئية الطبيعية، ولمعالجة أي آثار سلبية تتعرض لها 

تلك المجاالت، عىل المدى القريب والبعيد.

 FIFA ي تاريــــخ كأس العالم لكرة القدم
اتيجية عالمة بارزة �ف تعت�ب هذه االس�ت

كاء  ي ُتوضع وُتنفذ من قبل ثالثة �ش اتيجية االستدامة األوىل ال�ت باعتبارها اس�ت
ف لهذه البطولة: االتحاد الدوىلي لكرة القدم )فيفا(، واللجنة المحلية  رئيسي�ي

المنظمة قطر 2022، واللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث. ومن خالل هذا التحالف 
اتيجية عىل تعاون االتحاد الدوىلي لكرة القدم )فيفا( واللجان  ، تستند االس�ت ف المتم�ي

المحلية المنظمة لبطوالت كأس العالم لكرة القدم )فيفا( السابقة مع المشاركة 
ي اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث. يضع 

 �ف
ً
ة

َ
اإلضافية لحكومة البلد المضيف ممثل

االتحاد الدوىلي لكرة القدم )فيفا(، باعتباره الجهة المسؤولة عن البطولة وسلطة 
كاء  ، المتطلبات الفنية وينّسق تقديم البطولة ويدير ال�ش ي

اتخاذ القرار النها�ئ
ي البطولة. وتقود اللجنة المحلية المنظمة زمام عمليات البطولة وتتوىل 

ف �ف الرئيس�ي
ها واستضافتها، وتقديم الدعم المبا�ش للتنفيذ  ف مسؤولية تنظيم البطولة وتجه�ي

اليومي للمباريات، بينما ُتعد اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث الهيئة الحكومية 
المسؤولة عن تنفيذ البنية التحتية للبلد المضيف وتقديم خدماتها باإلضافة إىل 

تنفيذ برامج اإلرث.

ف الثالثة، تكون لدينا القدرة عىل تحديد  ف المنظم�ي ك ب�ي وبــهذا المجهود المش�ت
آثار االستدامة المتنوعة للبطولة بطريقة أك�ث اكتمااًل وفعالية، مع اإلسهام 
ايدة  ف  االستدامة الم�ت

ً
ي تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأيضا

�ف
ة.  للبطوالت الرياضية الكب�ي

اتيجية، سعينا نحو مواءمة عمليتنا مع المعاي�ي  وأثناء مرحلة وضع االس�ت
 ISO 20121:2012 والمبادئ التوجيهية العالمية، بما فيها معيار األيزو
"نظام إدارة الفعاليات المستدامة" ومعيار AA1000 "مشاركة أصحاب 

ي ستتصدى  المصلحة" )AA1000SES(. ُحددت المواضيع ذات األولوية ال�ت
اتيجية من خالل تقييم مواضيع االستدامة الرئيسية وقضايا حقوق  لها االس�ت

اتيجية، تواصلنا  اإلنسان البارزة المتعلقة بالبطولة. وطوال عملية إعداد االس�ت
ف من خالل  اء المتخصص�ي ف والخ�ب ف والدولي�ي كاء المحلي�ي مع عدد كب�ي من ال�ش

ي  إجراء استقصاءات وورش عمل ولقاءات فردية وتعميم المسودات ال�ت
اتيجية ووضع  ي واختيار أولويات االس�ت

نعمل عليها لإلبالغ عن تحليلنا السيا�ت
ي زيارة  ، ير�ب

ً
اتيجية كاملة األهداف والخطط لتحقيقها. لالطالع عىل االس�ت

.www.sc.qa أو www.fifa.com

اتيجية االستدامة عملية تطوير اس�ت

ي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022
اتيجية االستدامة �ف اس�ت

تحليل السياق الحاىلي1   
اتيجية والمتطلبات  واالس�ت اتيجية 2    تحديد أولويات االس�ت

وتقييم األهمية المادية وحقوق 
اإلنسان وتحليل األهمية

  تحديد المبادرات واألهداف 3
امات المتعلقة بسياسات  ف واالل�ت

وأهداف االستدامة

© Getty Images

مشاركة أصحاب المصلحة
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ي ديسم�ب 
سيصبح كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي ُمنح تنظيمه لقطر �ف

ق األوسط، و سيكون  ي ال�ش
2010، أول كأس عالم FIFA يتم استضافته �ف

بمثابة حافز لتحقيق األهداف التنموية طويلة المدى لقطر والمنطقة.

اوح  ف ي�ت ة من 21 نوفم�ب إىل 18 ديسم�ب 2022، ح�ي ي الف�ت
سُتقام البطولة �ف

ي قطر من 24-28 درجة مئوية، لحماية 
متوسط درجات الحرارة العظىم �ف

ي قطر األك�ث 
ف والحضور من حرارة الصيف. كما ستكون البطولة �ف الرياضي�ي

ي عام 1930، 
ي تاريــــخ البطولة، منذ أول بطولة مونديالية �ف

 للمسافات �ف
ً
تقاربا

ي نطاق 50 كم من وسط العاصمة القطرية، 
حيث تقع جميع االستادات �ف

ف سيقضوا  ي مفهوم هذه االستضافة أن المشاهدين والالعب�ي الدوحة. ويع�ف
ي االستمتاع بالبطولة، كما سيوفر هذا 

ي السفر ومزيد من الوقت �ف
 أقل �ف

ً
وقتا

 مركزية لتقديم بعض الخدمات والمرافق.
ً
فرصا

ي عدة جوانب، فنوع الفرص 
 �ف

ً
ا ف يعت�ب كأس العالم FIFA 2022 مم�ي

ي تتعلق باالستدامة ليست استثناًء.ويمثل كأس العالم  والتحديات ال�ت
ق األوسط فرصة قيمة  ي ال�ش

FIFA قطر 2022 والذي يقام للمرة األوىل �ف
للمنطقة لبث رسالة ترحيب لمليارات الناس من مختلف أنحاء العالم 

زًة هويتها الفريدة وثقافتها ولبناء جسور جديدة من  والتواصل معهم، م�ب
 مع تلك الفرصة السانحة التحدي إلنشاء بيئة 

ً
نا ي مق�ت

التفاهم. كما يأ�ت

ف والحضور  ام، للمجتمعات المحلية والمشارك�ي مرحبة يسودها األمن واالح�ت
ف الكث�ي من الثقافات  والعّمال الذي سيأتون من ش�ت أنحاء العالم، ممثل�ي

المختلفة. والخلفيات 

ي 
وبالرغم من أن قطر تتمتع بأعىل مستويات نصيب الفرد من الدخل �ف

ية بفضل قطاعها المزدهر  ي التنمية الب�ش
العالم، وكذلك ترتيبات عالية �ف

ي 
 �ف

ً
 حاسما

ً
ي قطر يلعب دورا

من النفط والغاز، إال أن التنوع االقتصادي �ف
 هائلة 

ً
الحفاظ عىل استدامة هذا الرخاء. تقدم استضافة البطولة فرصا

ات والبنية التحتية، والبتكار معاي�ي عالمية  لتنمية الصناعات المحلية والخ�ب
وتطبيقها، ولدعم انتقال قطر إىل االقتصاد القائم عىل المعرفة. وعىل الرغم 

ي ستستخدم أثناء البطولة  من التخطيط الفعىلي لمعظم الب�ف التحتية ال�ت
قبل فوز قطر بحق استضافة كأس العالم FIFA 2022، إال أن تجديد أو 

ي العاصمة القطرية والمناطق المحيطة 
إنشاء ثمانية استادات عىل األقل �ف

ي ستمكن  ي الدولة، وال�ت
بها ُيعد أحد أك�ب المشاريــــع لتشييد البنية التحتية �ف

المجتمعات المحلية من استخدام هذه المنشآت بشكل كاٍف وطويل 
األجل، وهذا يعد من أهم مظاهر اإلرث االقتصادي والمجتمعي لكأس 

.2022 FIFA العالم

سيكون االتحاد الدوىلي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة واللجنة العليا 
 
ً
للمشاريــــع واإلرث خالل دورة حياة كأس العالم FIFA 2022 قد وّظفوا معا

ات اآلالف من الناس، بما فيهم موظفون بدوام كامل وموظفون مؤقتون  ع�ش
ي 

، لتقديم الخدمات الرئيسية �ف ف ومتعاقدون وموظفو الموردين والمتطوع�ي
مجاالت مثل البناء، والضيافة، والتنظيف، وإدارة البطوالت، والنقل، واألمن. 

ة والمتنوعة الجهات المنظمة مسؤولية وضع  ف وُتحّمل هذه القوى العاملة المم�ي
 
ً
ام حقوق جميع العّمال المرتبطون بالبطولة، وفقا تداب�ي فعالة مناسبة الح�ت

للمعاي�ي الدولية ذات الصلة مثل المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة 
ي الوقت ذاته بطولة كأس العالم 

باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان. كما تمنح �ف
ي 

ي تعزيز حماية حقوق العمل �ف
FIFA 2022 والجهات المنظمة فرصة اإلسهام �ف

ف العمل القطرية وإنفاذها قطر وخارجها. بالرغم من التحديات الجارية المتعلقة بتنفيذ قوان�ي
ي والتنظيىمي لحماية حقوق العمل 

عىل أرض الواقع، إال أن اإلطار القطري القانو�ف
ي ذلك العمل 

ة، بما �ف ي السنوات األخ�ي
وحقوق اإلنسان شهد تطورات مهمة �ف

ف الحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية.  الذي تم بموجب اتفاقية التعاون ب�ي
ي مرتبات 

ات �ف ويشمل هذا االتفاق إدخال نظام حماية األجور لمنع أي تأخ�ي
 لعقودهم، واعتماد الحد األد�ف 

ً
العّمال وضمان أن العّمال يتقاضون أجورهم وفقا

اط حصول معظم العمالة  ي الشهر، وإلغاء اش�ت
 �ف
ً
لألجور بقيمة 750 ريااًل قطريا

الوافدة عىل ترصيــــح خروج من صاحب عملهم من أجل مغادرة قطر، وإنشاء 
كة بعدد متساٍو من العمال وممثىلي اإلدارة مع اختيار العّمال ممثليهم.  لجان مش�ت

ي أحرزته الحكومة القطرية عىل تيس�ي الجهود لضمان رعاية  سيعمل التقدم ال�ت
ي قطر.

ي مشاريــــع البطولة �ف
ف �ف جميع العمال العامل�ي

 2022 FIFA ي أي فعالية عالمية، ينتج عن كأس العالم
وكما هو الحال �ف

تب   مخاطر تتعلق باالستخدام المفرط لموارد طبيعية محدودة، وما ي�ت
ً
أيضا

عىل ذلك من انبعاثات ومخلفات. تعتمد قطر بشكل كب�ي عىل الواردات من 
الطعام ومواد البناء، وكذلك تحلية المياه كثيفة االستهالك للطاقة لتلبية 

 الكهرباء ووقود المركبات بصفة 
ً
ىلي والصناعي للماء، وتنتج حاليا

ف الطلب الم�ف
 بسبب 

ً
أساسية من مواردها من النفط والغاز. كما يمثل تلوث الهواء تحديا

ي تنتج جسيمات الغبار، وكذلك عوادم  البيئة الصحراوية للبالد والرياح، ال�ت
السيارات وانبعاثات الصناعة من جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، تضع 

ي المائة 
ة �ف ي استخدام الطاقة بنسبة ع�ش

قطر أمامها هدف زيادة كفاءتها �ف
ي المحىلي 

بحلول عام 2022، وتعمل عىل تطوير مشاريــــع لزيادة اإلنتاج الغذا�ئ
واستخدام إمكانياتها من الطاقة الشمسية وزيادة استخدام التكنولوجيا قليلة 

ف بها بطولة كأس  ي تتم�ي يل الطبيعة متقاربة المسافات ال�ت ف االنبعاثات. س�ت
ف االستادات المستضيفة  العالم FIFA 2022 عائق السفر لمسافات طويلة ب�ي

لمباريات البطولة،وبالتاىلي ستقل انبعاثات الكربون. ال تتعامل صناعة إعادة 
ي المائة من النفايات 

ة �ف  إال مع حواىلي ع�ش
ً
التدوير القطرية الناشئة حاليا

ي الدولة، ومع ذلك، إذا أدير كأس العالم FIFA 2022 بشكل جيد، 
الناتجة �ف

يمكن استخدامه كمحّفز لتعزيز تطوير إدارة النفايات وإيجاد حلول إلعادة 
ي قطر.

التدوير واستخدامها �ف

السياق: نبذة عن كأس العالم FIFA قطر 2022

ً
 يلعب 64 مباراًة عىل مدار 28 يوما

ً
فريقا

32

استادات إلقامة ما يصل إىل 4 مباريات 
 أثناء مرحلة المجموعات

ً
يوميا

8

انية البنية التحتية للبطولة  ف إجماىلي م�ي

 ما يقرب من
 8 مليارات

دوالر أمريكي

ُيتوقع زيارة لقطر أثناء إقامة كأس العالم 
 FIFA

أك�ث من 
مليون فرد

ة اإلنشاءات  ي مواقع البطولة أثناء ذروة ف�ت
عامل �ف

أك�ث من 
 30000

ي 
 �ف

ً
مشجع سيحرصف المباريات يوميا

ذروة دور المجموعات

 200000
حواىلي 
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اتيجية لمحة عىل االس�ت

ي استخدام قوة كرة القدم لفتح 
تتمثل رؤيتنا لكأس العالم FIFA 2022 �ف

الباب أمام عالم من التجارب المذهلة. ويستلزم هذا عرض هوية قطر 
ي تربط  ة خالل إحدى بطوالت كأس العالم لكرة القدم )فيفا( ال�ت ف المم�ي

ف الثقافات  ك بكرة القدم، وتعزز التفاهم ب�ي الناس من خالل احتفال مش�ت
 جديدة للنمو والتطور. سُتوضع مقاييس جديدة فيما يتعلق 

ً
وتقدم فرصا

باالستخدامات المجتمعية طويلة األجل للبنية التحتية والعمليات السلسة 
 عىل مستقبل كأس 

ً
ك أثرًا إيجابيا ي ست�ت ، وال�ت والخدمات منقطعة النظ�ي

ي 
ها من البطوالت الرياضية الضخمة. و�ف العالم لكرة القدم )فيفا( وغ�ي

ي تحقيق 
 ُيسهم �ف

ً
 وثابتا

ً
 مستداما

ً
ي كأس العالم FIFA 2022 إرثا النهاية، سيب�ف

ي قطر.2 
رؤية االتحاد الدولي لكرة القدم وأهداف التنمية الوطنية �ف

ي قلب كأس العالم لكرة القدم )فيفا( 2022 منذ 
كانت وال تزال االستدامة �ف

البداية، مع التخطيط والتنفيذ المرتكز عىل فكرة أن تجد األجيال القادمة 
 بالفرص 

ً
ف ومليئا  من التمي�ي

ً
كوكبنا أك�ث محافظة عىل البيئة وأك�ث عداًل وخاليا

ي المقام األول تدور حول الناس الذين سيشعرون 
للجميع. فالبطولة �ف

 من تجربة كأس العالم لكرة القدم )فيفا( 
ً
حيب واألمان ليكونوا جزءا بال�ت
ة والجماعية. ف التحولية والمم�ي

رؤيتنا

"االتحاد الدوىلي لكرة القدم 2.0: الرؤية   .1
المستقبلية"، 13 أكتوبر 2016، االتحاد 
FIFA، http://resources.fifa. الدوىلي

com/mm/document/affederation/
generic/02/84/35/01/fifa_2.0_

.vision_e_neutral.pdf
ي رؤية قطر الوطنية 2030 

ف �ف عىل النحو المب�ي  .2
https://www.( 2008 ي يوليو

الصادرة �ف
mdps.gov.qa/ar/qnv1/Documents/

اتيجية  QNV2030_Arabic_v2.pdf( واس�ت
التنمية الوطنية 2018-2022 )يناير 2018( 

https://www.mdps.gov.qa/ar/(
knowledge/Documents/NDS2Final.

.)pdf
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بطولة كأس العالم FIFA قطر 82022

 2022 FIFA ي لكأس العالم كة وزيادة اإلرث اإليجا�ب لتقديم رؤيتنا المش�ت
ألقىص حد ووضع مقاييس جديدة الستدامة البطوالت الرياضية الضخمة، 

حددنا إطار عمل استدامة لتشكيل أساس سياستنا الستدامة كأس العالم 
اتيجية استدامة كأس العالم FIFA قطر 2022  FIFA قطر 2022 وإس�ت

ها. يشمل إطار عمل االستدامة  ف أثناء تحض�ي أنشطة ما بعد البطولة وتجه�ي
اماتنا للسياسات والموضوعات األساسية ذات األولوية واألهداف  ف أهدافنا وال�ت
ية واالجتماعية واالقتصادية   للركائز الخمس: الب�ش

ً
اتيجية المنظَمة وفقا اإلس�ت

والبيئية والحوكمة. تتواءم ركائز إطار العمل هذه مع األبعاد الثالثة لالستدامة 
ية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية لرؤية قطر الوطنية 2030،  والركائز الب�ش

ة إضافية للحوكمة. ف مع رك�ي

ف جهودنا للنهوض   نحو التوفيق ب�ي
ً
اتيجية، نسع أيضا ومن خالل االس�ت

ي  ف أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، وال�ت بالتنمية المستدامة وب�ي
تهدف إىل حماية كوكب األرض وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار 

اتيجيتنا مع  بحلول عام 2030. كما يوضح إطار العمل توافق ركائز اس�ت
 
ً
ي كانت مدخاًل رئيسا أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة المحددة، وال�ت

اتيجية، واسُتخِدمت لتحديد القائمة األولية لمواضيع االستدامة  لتنمية االس�ت
ف تطوير أهدافنا ومبادراتنا  ي تناولها، وكذلك تحف�ي

ي ينبعف الجوهرية المحتملة ال�ت
وغاياتنا.

اتيجية بالتفصيل آلية معالجة مواضيع االستدامة  تغطي وثيقة االس�ت
 
ً
ي قد حددناها حسب األولوية، ونحقق 22 هدفا ين )20( وال�ت األساسية الع�ش
كاء التنفيذ  ي سيقيمها �ش ة من المبادرات ال�ت اتيجيا من خالل مجموعة كب�ي اس�ت

ف بالتضامن مع المنظمات القطرية والدولية األخرى.  الرئيس�ي

ي اتي�ج اإلطار االس�ت

�أس العالم ل�رة القدم
(ف�فا) ٢٠٢٠

مستدام

ة الب�ن�ة � الرك��
تقي�م حلول 
بن�ة مبتكرة

ة اإلجتماع�ة � الرك��
تقي�م تج
�ة 
�طولة شاملة

 ة ة ال�� � الرك��
ي  تط ر رأس المال ال���

وحما�ة حقوق العمال

ة اإلقتصاد�ة � الرك��
� التنم�ة  تحف��

اإلقتصاد�ة

الحو�مة
تقد�م قدوة �حتذي بها �� الحو�مة 
 �الرش�دة والممارسات االأخالق�ة �

مجال اأعمال

Getty Images ©
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امات السياسة  ف ة واألهداف واالل�ت ف التوافق مع أهداف األهدافالموضوعات الجوهريةالرك�ي
التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة

ية وحماية حقوق  ية: بناء كفاءات ب�ش ة الب�ش ف الرك�ي

 العّمال

ي استادات 
ف �ف م بحماية حقوق العّمال المشارك�ي ف نل�ت

ي 
كأس العالم FIFA 2022 ورفاهيتهم وتعزيز حقوقهم �ف

ًة بالبطولة ،  المشاريــــع وسالسل التوريد المرتبطة مبا�ش

ي 
مع ترك إرث من المعاي�ي والممارسات العالمية للعّمال �ف

ة  ف قطر والعالم. كما نهدف إىل االستفادة من المنصة المم�ي

ي تطوير قوى عاملة 
ي يقدمها كأس العالم FIFA 2022 �ف ال�ت

ي جميع 
ف الشباب �ف زة للعمل، وتمك�ي تتمتع بالكفاءة ومحفَّ

أنحاء المنطقة.

H1  ضمان ظروف عمل ومعيشة الئقة، وتوظيف منصف، وإعادة العّمال حياة العّمال وظروف العمل

ي بناء استادات كأس العالم FIFA 2022 إىل أوطانهم 
ف �ف المشارك�ي

 FIFA ي بناء استادات كأس العالم
ف �ف ف العّمال المشارك�ي H2  تمك�ي

2022 من الوصول إىل سبل انتصاف فعال 

H3  تعزيز ظروف عمل ومعيشة الئقة وتوظيف منصف، وإعادة 
ي مشاريــــع بناء أخرى وعالقات سالسل 

ف �ف العّمال المشارك�ي
ًة بكأس العالم FIFA 2022 إىل أوطانهم،  التوريد المرتبطة مبا�ش

وكذلك تمكينهم من الوصول إىل سبل انتصاف فعال
ف العّمال وإعادتهم إىل  تعي�ي

أوطانهم

ات محلية لتنفيذ كأس العالم FIFA 2022 ولتعزيز تنمية تنمية القوى العاملة H4  بناء خ�ب
ي قطر والمنطقة

الصناعات الرياضية وصناعات الفعاليات �ف

ي المنطقة من خالل برامج كرة القدم ومنصة تعليم الشباب وتمكينهم
ف الشباب �ف H5  تمك�ي

2022 FIFA كأس العالم

ة االجتماعية: توف�ي تجربة بطولة تالئم وتشمل  ف الرك�ي

 الجميع 

سننفذ تجربة بطولة كأس العالم FIFA 2022 لتكون 
شاملة ومرحبة وآمنة ويمكن الوصول إليها من 

ي قطر 
ف والحضور، والمجتمعات �ف كافة المشارك�ي

 من 
ً
ك إرثا ومن جميع أنحاء العالم. ومن خالل هذا سن�ت

ة  ي والبنية تحتية والخدمات متوفرة والخ�ب
التفاهم الثقا�ف

. ف ف السكان المحلي�ي ذات الصلة ب�ي

 لذوي اإلعاقة مع تيس�ي إتاحة اإلتاحة )إمكانية الوصول(
ً
S1  ضمان جعل كأس العالم FIFA 2022 متاحا

ي قطر. 
البنية التحتية المادية والنقل العام، والخدمات �ف

ي
ي كأس العالم FIFA 2022، التفاهم الثقا�ف

كة �ف ف األطراف المش�ت ي ب�ي
S2  عزيز التبادل الثقا�ف

ف فهم ثقافة قطر والمنطقة ف عىل تحف�ي ك�ي مع ال�ت

ي استادات كأس الشمولية
ف والحضور �ف ام لكافة المشارك�ي S3  توف�ي بيئة ترحيب واح�ت

العالم FIFA 2022 وفعالياته، وتعزيز حضور المجموعات ذات الدخل 

المنخفض

حقوق ممثىلي وسائل اإلعالم 

ف عن حقوق اإلنسان والمدافع�ي

ف عن حقوق اإلنسان، والمساعدة  ام حقوق ممثىلي اإلعالم والمدافع�ي اح�ت  S4

 2022 FIFA عىل حمايتها فيما يتعلق ببطولة كأس العالم

الصحة والسالمة واألمن للحضور 

ف والمجتمعات والمشارك�ي

 2022 FIFA ي بطولة كأس العالم
S5  ضمان توافق ممارسات السالمة واألمن �ف

مع المعاي�ي العالمية لحماية حقوق اإلنسان

ف  S6  ضمان خلو استادات كأس العالم FIFA 2022 وفعالياته من التدخ�ي

ف التنمية االقتصادية ة االقتصادية: تحف�ي ف  الرك�ي

ي قطر 
ف النمو والتنوع االقتصادي �ف نهدف إىل تحف�ي

والمنطقة بربط المؤسسات المحلية بسالسل 
 FIFA القيمة وفرص االبتكار لبطولة كأس العالم

2022. كما نهدف إىل تيس�ي تنمية مواقع البطولة 
ي تمكن  والبنية التحتية المرتبطة بها والخدمات ال�ت

من عقد بطوالت مستقبلية تجذب مشاريــــع تجارية 
ي االحتياجات المجتمعية المهمة.  جديدة وتل�ب

تطوير أعمال سلسلة القيمة 

المحلية واإلقليمية

كات المحلية واإلقليمية من أن تصبح من موردي بطولة كأس  ف ال�ش EC1  تمك�ي

العالم FIFA 2022 وترتيب أولويات تحديد المصادر المحلية واإلقليمية

استخدام المواقع واألصول بعد 

انتهاء البطولة

EC2  تسهيل تطوير استادات كأس العالم FIFA 2022 ومواقع التدريب 

واألصول الستخدام مجتمعي وتجاري طويل األجل

إمكانية تكيف البنية التحتية 

والخدمات

EC3  تعزيز استخدام تكنولوجيا وحلول فعالة وقابلة للتكيف لتلبية جميع 

الطلبات المختلفة والمتنوعة قبل كأس العالم FIFA 2022 وأثنائه وبعده

امات السياسة  ف ة واألهداف واالل�ت ف التوافق مع أهداف األهدافالموضوعات الجوهريةالرك�ي
التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة

ة البيئية: تنفيذ حلول بيئية مبتكرة  ف  الرك�ي

 
ً
م بتنفيذ كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون خاليا ف نل�ت

اف   من الكربون، ونهدف إىل وضع مقياس لإل�ش
ً
تماما

ي بتنفيذ معاي�ي بناء مستدامة رائدة وممارسات  البي�ئ

إدارة النفايات والمياه وحلول منخفضة االنبعاثات. 

ي اإلدارة 
ات �ف  من الخ�ب

ً
 عالميا

ً
ك من خالل عملنا إرثا سن�ت

ي قطر 
البيئية والتقنيات واألعمال التجارية والمعاي�ي �ف

والمنطقة بأكملها.

EN1  تصميم المواقع المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2022، وإنشاؤها بناء مستدام

ات إنشاء  ي فيه خ�ب ي الوقت الذي نب�ف
وتشغيلها للحد من اآلثار البيئية، �ف

وسالسل إمداد ومعاي�ي مستدامة محلية

ي بطولة كأس العالم FIFA 2022 والحد انبعاثات الغازات الدفيئة
EN2  قياس انبعاثات الغازات الدفيئة �ف

ف إحراز تقدم بإيجاد حلول قائمة عىل استخدام  ي ح�ي
من آثارها وموازنتها، �ف

ي قطر والمنطقة بأكملها
الكربون بنسب أقل �ف

EN3  الحد من تلوث الهواء المحىلي الناتج عن استادات بطولة كأس العالم FIFA تلوث الهواء

2022 ومواقع التأهيل والب�ف التحتية وخدمات النقل وتعزيز الوصول إىل 

ي قطر
التقنيات األنظف �ف

ي يجري فيها تجميع النفايات EN4  تقليل النفايات المرسلة إىل مدافن النفايات من المواقع ال�ت

أحداث بطولة كأس العالم FIFA 2022، وتعزيز إدارة النفايات وحلول 

rي قطر
إعادة التدوير �ف

EN5  تقليل استخدام المياه خالل عمليات إنشاء استادات بطولة كأس العالم إنتاج المياه واستخدامها

ي القطاعات ذات 
FIFA 2022 وإدارتها وتعزيز مبدأ المحافظة عىل المياه �ف

الصلة

الحوكمة: إرساء نموذج للحوكمة الرشيدة 

 والممارسات التجارية األخالقية 

تبة عىل  نحمل عىل عاتقنا مسؤولية مجابهة اآلثار الم�ت

بطولة كأس العالم FIFA 2022 الناشئة عن األنشطة 

ي نقوم بها باإلضافة إىل تلك األنشطة المرتبطة  ال�ت

بعالقات أعمالنا وسالسل القيمة. نرسخ ثقافة 

االمتثال القائمة عىل المتطلبات القانونية والسياسات 

كائنا  هن عىل الشفافية والمساءلة ل�ش المؤسسية، ون�ب

بشأن اتخاذنا قرارات تتسم باالستدامة واألداء. 

G1  الحفاظ عىل نظام إدارة االستدامة الفعالة لبطولة كأس العالم الشفافية والمساءلة
FIFA 2022 باالتساق مع متطلبات األيزو 20121

اء المستدام  ي ال�ش
اخيص المستدامة الرائدة �ف اء وال�ت G2   تطبيق ممارسات ال�ش

سالسل اإلمداد لبطولة كأس العالم FIFA 2022 لحماية 
حقوق الناس ورفاههم والحد من اآلثار البيئية وتعزيز التنمية 

االقتصادية.

ف عىل المتطلبات القانونية االمتثال ومكافحة الرشوة والفساد ك�ي G3  غرس ثقافة االمتثال مع ال�ت
ام بالسياسات واإلجراءات الصادرة عن اللجنة  ف والتنظيمية واالل�ت

المحلية المنظمة واللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث
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 التقدم المحرز منذ
عام 2010

ة ومعاي�ي االستدامة الخاصة باالتحاد الدوىلي  ي رحلتنا نحو االستدامة، فهي تقوم عىل خ�ب
اتيجية نقطة بداية �ف ال تمثل هذه االس�ت

ي  لكرة القدم )FIFA( واللجان المحلية المنظمة للدورات السابقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم واإلنجازات المهمة ال�ت
حققتها اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث وبرامج اإلرث الواردة أدناه. 

ية ة الب�ش ف الرك�ي
يقع عىل عاتق االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( مسؤولية الدفاع عن الكرامة 
ي يتمتع بها جميع األفراد ممن تأثروا بأنشطتها  المتأصلة وحقوق المساواة ال�ت
 لما يتعهد به االتحاد 

ً
، وفقا ي المادة 3 من نظامه األساسي

المنصوص عليها �ف
ف بها  ام جميع حقوق اإلنسان المع�ت الدوىلي لكرة القدم )FIFA( من اح�ت
، باإلضافة إىل سعيه الدؤوب نحو تعزيز حماية هذه الحقوق. تعت�ب 

ً
دوليا

سياسة حقوق اإلنسان الخاصة باالتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA(3 لعام 
ي حددت وعززت هذا التعهد دلياًل للعمل عىل حقوق اإلنسان  2017، وال�ت

ي يتبناها االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( باالتساق مع المبادئ  ال�ت
التوجيهية لألمم المتحدة فيما يخص األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. 

ي حدوث آثار ضارة تلحق بحقوق 
ويتضمن هذا وضع تداب�ي لمنع التسبب �ف

ي تضطلع بها والتصدي  ي ذلك من خالل األنشطة ال�ت
اإلنسان أو اإلسهام �ف

 السعي لمنع وقوع 
ً
لهذه اآلثار وتخفيف آثارها عند وقوعها. وتتضمن أيضا

ي تكون  ها وال�ت ي تلحق بحقوق اإلنسان أو الحد من تأث�ي اآلثار الضارة ال�ت
ة بعملياتها التشغيلية أو منتجاتها أو خدماتها عن طريق  مرتبطة بصورة مبا�ش

عالقاتها التجارية وبما يتضمن سالسل اإلمداد الخاصة بها.

ي استادات بطولة كأس العالم 
ولحماية حقوق ورعاية العمال الذين يعملون �ف

FIFA قطر 2022، وضعت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث معاي�ي رعاية 
مت بها برصامة. وتعت�ب هذه المعاي�ي مجموعة من القواعد  ف العمال4 وال�ت

ي تعمل عىل المواقع التابعة للجنة  كات ال�ت  وتضمن تأدية ال�ش
ً
الملزمة تعاقديا

 لقيمنا.
ً
العليا للمشاريــــع واإلرث أعمالها وفقا

 فيما يتعلق باالستقدام 
ً
 رصيحا

ً
وتنص المعاي�ي عىل متطلبات اللجنة العليا نصا

ي أي موقع من 
ف والمعيشة وظروف العمل لكل شخص يعمل �ف والتعي�ي

كاءها  مواقع اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث. وتحّمل اللجنة العليا نفسها و�ش
ام بالمراقبة المنتظمة لها عن طريق نظام شامل  ف مسؤولية هذه المعاي�ي واالل�ت

بأربعة مستويات والمعالجة الفورية ألي حالة حينما يعجز أي طرف عن 
أداء مهامه. ولدى اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث آلية للتعامل مع الشكاوى 

تتضمن منتديات رعاية العمال والخط الساخن المخصص للشكاوى.

ي 
 من اهتمام اللجنة العليا تطوير جيل شباب فاعل يتمتع بالكفاءة �ف

ً
وانطالقا

ي إرث  جميع أرجاء المنطقة، وضعت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث برنام�ب
ي عام 

. األول هو الجيل المبهر5 الذي بدأ تنفيذه عىل أرض الواقع �ف ف مهم�ي
 ،2022 FIFA مع فوز ملف قطر باستضافة بطولة كأس العالم 

ً
2010 تزامنا

باستخدام مبادرات كرة القدم من أجل التنمية لمواجهة القضايا االجتماعية 
ي لديها حاجة محددة. باإلضافة إىل  ي البالد ال�ت

اك الشباب �ف من خالل إ�ش
ي ديسم�ب 2013 بغرض تعزيز إمكانات 

ذلك، فقد انطلق معهد جسور6 �ف
ق األوسط ومنطقة شمال إفريقيا لتقديم  ي قطر وال�ش

األفراد والمؤسسات �ف
 من خالل التعليم 

ً
بطوالت رياضية وترفيهية عالمية وتدر دخاًل مرتفعا
والتأهيل والشهادات المهنية واالستشارة والبحث.

"سياسة حقوق اإلنسان الخاصة  باالتحاد   .3
 الدوىلي لكرة القدم )FIFA("، إصدار مايو 2017

http://resources.fifa.com/ 
mm/document/affederation/

footballgovernance/02/89/33/12/
.fifashumanrightspolicy_neutral.pdf

لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل   .4
اير  "معاي�ي رعاية العمال، اإلصدار 2، ف�ب
2014، اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث، 

www.sc.qa/en/ : عىل الرابط التاىلي
opportunities/workers-welfare/our-

.standards
لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل   .5

ونية، اللجنة  صفحة "الجيل المبهر" اإللك�ت
 :  العليا للمشاريــــع واإلرث عىل الرابط التاىلي

www.sc.qa/en/opportunities/
.generation-amazing

لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل   .6
ي لمعهد جسور عىل الرابط 

و�ف الموقع اإللك�ت
.www.josoorinstitute.qa/ : التاىلي
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ة االجتماعية ف الرك�ي
لدعم تقديم تجربة شاملة لبطولة كأس العالم FIFA 2022، قد حظر النظام 
السياسي لالتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( وسياسة حقوق اإلنسان والعديد 
ي حق أي دولة أو شخص أو مجموعة 

ف بأي صورة �ف من اللوائح ممارسة التمي�ي
 لخلق بيئة 

ً
من الناس. ويسع االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( جاهدا

ي تضطلع  ف داخل منظمتها ومن خالل جميع األنشطة ال�ت خالية من التمي�ي
ي 

ي هذا المجال بما يتضمن إدخال إجراء ثال�ث
 من جهود �ف

ً
بها، بما تبذله مؤخرا

ف عنرصي. وقبل  ف من أجل التصدي ألي حوادث تمي�ي الخطوات للمحكم�ي
ي مايو 2015 نظام مراقبة 

ذلك، أدخل االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( �ف
ي المباريات 

ف �ف  لمخاطر حوادث التمي�ي
ً
8 الذي يتضمن تقييما ف مكافحة التمي�ي

ي قد تنطوي عىل  ي هذه المباريات ال�ت
ف �ف ف بمكافحة التمي�ي ف معني�ي ون�ش مراقب�ي

مخاطر عالية. 

باإلضافة إىل ذلك ولضمان إقامة بطولة كأس العالم FIFA 2022 لتشمل 
األشخاص من اإلعاقة، وضع االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( متطلبات 
لضمان تصميم جميع المواقع المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

وفعاليتها بطريقة يسهل عىل ذوي اإلعاقة الوصول إليها عن طريق تصميم 
المواقع والخدمات التشغيلية وسياسات حجز التذاكر بطريقة مالئمة. وبناًء 
عىل ذلك، فقد وضعت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث المتطلبات الخاصة 
ي أماكن التأهيل. 

ي استادات بطولة كأس العالم )FIFA(، و�ف
ي ُتطبق �ف بها وال�ت

 ،9 ف ي عام 2016، أطلقت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث منتدى التمك�ي
و�ف

وهي مبادرة تجتمع فيها المنظمات الخاصة والمؤسسات غ�ي الحكومية 
ي قطر لعمل مجموعة 

 وبانتظام �ف
ً
وممثلو الحكومة وذوي اإلعاقة سويا

كائها فيما  استشارية مستقلة تقوم بتقديم المشورة إىل اللجنة العليا وإىل �ش
يتعلق بالمتطلبات المحددة الخاصة بذوي اإلعاقة للتأكد من تقديم تجربة 

ي حضور 
ف منهم �ف ي احتياجات الراغب�ي ف عىل أعىل مستوى لهم تل�ب مشجع�ي

.2022 FIFA بطولة كأس العالم

م االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA(، بموجب سياسة حقوق اإلنسان  ف يل�ت
 ،10 ف ف اإلعالمي�ي ف عن حقوق اإلنسان والممثل�ي والبيان المتعلق بالمدافع�ي

ف عن حماية حقوق  ي حماية أولئك المدافع�ي
الصادر عنه، بالمساعدة �ف

ف عن حقوق  ام عمل المدافع�ي اإلنسان فيما يتعلق بأنشطته. كما يتعهد باح�ت
ي تلحق بحقوق  اإلنسان ممن يعربون عن قلقهم حيال اآلثار الضارة ال�ت

ف  اإلنسان ذات الصلة باالتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( وكذلك الممثل�ي
ي 

ف الذين يغطون فعاليات االتحاد وأنشطته وعدم التدخل �ف اإلعالمي�ي
أعمالهم. يتب�ف االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( آلية شكاوى11 مناسبة 

ون أن حقوقهم قد انتهكت جراء أداء أعمال ذات صلة  لألشخاص الذين يعت�ب
.FIFA بأنشطة

 للحد من أي آثار ضارة تؤثر عىل حقوق اإلنسان ترتبط بممارسات السالمة 
واألمن خالل البطولة، عىل سبيل المثال القيود المفروضة عىل حرية التنقل 

 FIFA والتعب�ي والتجمع، أدمجت لجنة األمن المسؤولة عن بطولة كأس العالم
2022 المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان مع برنامجها الخاص بتدريب قوات 

ف هذه الجهود عىل ضمان توجيه استخدام أفراد األمن  األمن. وينصب ترك�ي
 لمدونة 

ً
عية والمساءلة والحاجة، وفقا للقوة حسب مبادئ التناسب وال�ش

ف والمبادئ  ف بإنفاذ القوان�ي ي األمم المتحدة المكلف�ي
قواعد سلوك موظ�ف

األساسية لألمم المتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل 
ف بإنفاذ القانون. ف المكلف�ي الموظف�ي

ة البيئية ف الرك�ي
 لمتطلبات االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA(، يجري تصميم وبناء 

ً
وفقا

جميع استادات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وفق معاي�ي البناء 
مت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث بتحقيق الحد األد�ف من  ف المستدام. ال�ت

الشهادات األربــع نجوم إلدارة التصميم والبناء والتشييد، باإلضافة إىل شهادة 
ي إطار نظام التقييم 

" للتشغيل، لجميع االستادات �ف ي المستوى "الذه�ب
ي ستقام عليها بطولة كأس  العالىمي لالستدامة". تس�ي جميع االستادات ال�ت

ي هذه العملية، باإلضافة إىل استاد 
العالم FIFA2022 عىل الطريق الصحيح �ف

ي 
ي عام 2017 واستاد الجنوب �ف

خليفة الدوىلي الذي حصل عىل االعتماد �ف
عام 2019.

 
ً
ويتم الحصول عىل االعتماد من خالل تصميم جميع األنظمة تصميما

يد  ي ذلك التهوية وتكييف الهواء واإلضاءة وت�ب
يتسم بكفاءة الطاقة، بما �ف

المناطق باإلضافة إىل تركيبات السباكة الموفرة للمياه وأنظمة الري وأنظمة 
ي جميع مواقع 

 فصل نفايات البناء وإعادة تدويرها �ف
ً
جاع المياه. يتم حاليا اس�ت

ي بعض األحيان، يتم 
اإلنشاءات التابعة للجنة العليا للمشاريــــع واإلرث. �ف

تحويل أك�ث من 90 % من نفايات البناء من مدافن النفايات عن طريق إعادة 
االستخدام أو إعادة التدوير. تشمل مزايا التصميم المستدام األخرى الوصول 

و الدوحة( واستخدام المواد اإلقليمية  إىل وسائل النقل العام )باألخص م�ت
واستخدم المحتوى المعاد تدويره وإعادة استخدام الهياكل والتصميم القابل 

للتفكيك والحد من الغبار وملوثات الهواء. 

ُتصمم البيئات الداخلية لتوف�ي الراحة الحرارية واإلضاءة الكافية والتحكم 
ي الضوضاء والملوثات الداخلية. عالوة عىل ذلك، يجري تطوير جميع 

�ف
ي مع خطط تشغيل ذات الصلة وإدارة  االستادات لتجنب آثار التنوع البيولو�ب

يد  النفايات وإدارة المنشآت وأنظمة اكتشاف ت�يبات المياه ومواد الت�ب
والضوابط الذكية ألنظمة البناء. 

ًا، سيسهل مشتل اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث من عملية امتصاص  وأخ�ي
انبعاثات الغازات الدفيئة وانبعاثات الهواء المحلية والمواد الملوثة من 

ي مساحة 
خالل إنتاج آالف األشجار وزراعة ما ال يقل عن 5000 شجرة �ف

اء المحيطة  هات الجديدة والمساحات الخ�ف ف قدرها 850000 م2 من المت�ف
ي الري، 

باالستادات وأماكن التأهيل . وباستخدام مياه ال�ف المعالجة �ف
ي المنطقة، حيث يغطي 

يكون مشتل اللجنة العليا أك�ب مشتل من نوعه �ف
مساحة تزيد عن 880000 م2 مع إمكانية إنتاج ما يزيد عن 1200000 م2 
ي امتصاص آالف األطنان 

، وسيساعد ذلك �ف
ً
اء سنويا من المساحات الخ�ف

 13. من الكربون سنوياً

نظام تقييم االستدامة العالىمي هو عبارة عن   .12
اء عىل أساس األداء  ي الخرصف

نظام اعتماد المبا�ف
اء الدولية  ي الخرصف

يقوم بتعديل قواعد المبا�ف
المعروفة لتتناسب مع مناخ بلدان مجلس 

ي وموروثاتهم.  التعاون الخلي�ب
انظر "اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث تدشن   .13

ي المنطقة"، 
 من أك�ب المشاتل والمروج �ف

ً
واحدا

اير 2018:  موظفو اللجنة العليا، 22 ف�ب
https://www.sc.qa/en/news/sc-

.inaugurates-tree-and-turf-nursery

ي الخطوات، 
الستعراض توصيف لإلجراء ثال�ث  .7

ف  ير�ب االطالع عىل التنوع ومكافحة التمي�ي
لدى االتحاد الدوىلي FIFA، الصفحة 6، مارس 
http://resourc- : 2018، عىل الرابط التاىلي

es.fifa.com/image/upload/diversi-
ty-and-anti-discrimination-at-fifa.

.pdf?cloudid=arn2ylavxd26pnn2l83i
لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل   .8

ف الخاص باالتحاد  "نظام مراقبة مكافحة التمي�ي
http:// ،FIFA ،2015 مايو ،"FIFA الدوىلي
resources.fifa.com/image/upload/

fifa-anti-discrimination-monitor-
ing-system-2604216.pdf?cloudid=w-

.wulxuifz67b4vfvy4qk
9.  بغرض لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع 
ونية،  " اإللك�ت ف عىل صفحة "منتدى التمك�ي

 اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث،
https://www.sc.qa/en/opportu-
nities/community-engagement/

.outreach/accessibility-forum
انظر "بيان االتحاد الدوىلي لكرة القدم الخاص   .10

ف  ف عن حقوق اإلنسان والممثل�ي بالمدافع�ي
"، فيفا، مايو 2018 عىل الرابط  ف اإلعالمي�ي

https://resources.fifa.com/im- :التاىلي
age/upload/ejf1ecdku14lm2v9zc03.

.pdf
ي يتبناها  11.  ير�ب االطالع عىل "آلية الشكاوى ال�ت

االتحاد الدوىلي FIFA"، فيفا، عىل الرابط 
https://www.bkms-system. : التاىلي
net/bkwebanon/report/clientIn-

.fo?cin=6fifa61&language=eng
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ة االقتصادية ف الرك�ي
 FIFA2022 كات المحلية بسالسل القيمة لبطولة كأس العالم وبغية ربط ال�ش

يات الخاصة باللجنة العليا لتمنح  وفرص االبتكار، ُصممت سياسات المش�ت
كات المحلية القطرية األولوية، ويتم إنشاء جميع االستادات من خالل  ال�ش

ي عام 2015، 
كة محلية واحدة عىل األقل. �ف كة تشارك فيه �ش مشاريــــع مش�ت

اك مع مؤسسة صلتك  أطلقت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث باالش�ت
ي تعت�ب  والصندوق القطري لرعاية البحث العلىمي مسابقة تحدي 1422، ال�ت

اك وتوفر منتدى  ي المنطقة عىل االش�ت
جائزة لالبتكار تشجع المبتكرين �ف

لهم الستكشاف حلول قد تعود بالنفع المبا�ش عىل بطولة كأس العالم 

FIFA 2022. من ناحية أخرى، يهدف مجتمع قطر لالبتكار، الذي أطلقته 
كاء  ي عام 2017 بالتعاون مع عدد من ال�ش

اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث �ف
ي قطر وخلق حلول جديدة لبطولة كأس 

ة االبتكار �ف ، إىل ت�يــــع وت�ي ف المحلي�ي
العالم FIFA 2022 وما بعدها. 

ي الوقت نفسه، لتسهيل تطوير االستادات لالستخدام المجتمعي والتجاري 
و�ف

طويل األمد، ُصمم استاد واحد ليتم بناؤه بالكامل باستخدام وحدات بناء 
ي 

نموذجية مصنوعة من حاويات شحن معدلة، ما يسمح بإعادة تجميعها �ف
ة  ي العديد من األماكن الثقافية والرياضية صغ�ي

موقع جديد بالكامل أو بنائها �ف
 باستخدام 

ً
الحجم. وباإلضافة إىل ذلك، يجري بناء االستادات األخرى حاليا

مكونات معيارية تسمح بفك ما يصل إىل 170000 مقعد بعد انتهاء البطولة 
وعات رياضية حول العالم . وسيخلق هذا ساحات  ي تطوير م�ش

الستخدامها �ف
مناسبة الحجم لتنظيم فعاليات كرة القدم والرياضات األخرى بعد انتهاء 

بطولة كأس العالم FIFA 2022. وسيتم تحويل عنارص االستادات إىل مرافق 
أخرى لتلبية احتياجات المجتمع المحددة، وتقديم فرص لألعمال التجارية، 
مثل الفنادق والمكاتب ومراكز المحالت والمرافق الرياضية المتعددة ومراكز 
ف يتم تطوير المناطق المحيطة باستادات قطر لتصبح  ي ح�ي

، �ف ي
الطب الريا�ف

ف جميع االستادات بأنظمة  مراكز حيوية إلقامة أنشطة مجتمعية. كما تم تجه�ي
ي ستتيح استخدام االستادات طوال العام  تكييف مبتكرة وموفرة للطاقة، وال�ت

بغض النظر عن حرارة الجو خارجها. 

ة الحوكمة ف رك�ي
منذ عام 2015، سع االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( واللجنة المحلية 

المنظمة واللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث إىل توحيد منهجهم وإضفاء الطابع 
الرسىمي عليه وتعزيزه إلدارة االستدامة لبطولة كأس العالم FIFA 2022 مع 

ف عن ضمان استدامة البطولة هما المجموعة  ف مسؤول�ي ف رئيسي�ي إنشاء كيان�ي
التوجيهية لالستدامة لبطولة كأس العالم FIFA 2022 ومجموعة العمل 

لالستدامة لبطولة كأس العالم FIFA 2022. تتوىل المجموعة التوجيهية 
ي االتحاد الدوىلي لكرة 

ف �ف ف التنفيذي�ي ي تتألف من كبار المسؤول�ي لالستدامة، ال�ت
القدم )FIFA( واللجنة المحلية المنظمة واللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث، 

اتيجية للبطولة ومراجعة األداء  مسؤولية وضع سياسة استدامة مدمجة واس�ت
اك الموارد الكافية للوفاء  امات االستدامة وأهدافها، وضمان اش�ت ف مقارنة بال�ت

ف االتحاد الدوىلي لكرة القدم  كة ب�ي بها. تدير مجموعة العمل لالستدامة المش�ت
ي  )FIFA( واللجنة المحلية المنظمة واللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث، وال�ت

ي 
ي جميع مجاالت االستدامة ذات األولوية بما �ف

اء االستدامة �ف تتألف من خ�ب
ذلك فريق التنوع واالستدامة التابع للفيفا، تنفيذ سياسة االستدامة وتنفيذ 
اتيجية وتقديم التوجيهات والدعم للفرق عند الحاجة لضمان تنفيذ  االس�ت

وعات ذات الصلة. الم�ش

ي عام 2017، أطلقت اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث وحدة قطر للتوجيه 
�ف

ي المنطقة، إلجراء تجارب 
السلوكي )QBIU(، وهي أول مبادرة من نوعها �ف

سياسية باستخدام رؤى من علم االقتصاد السلوكي وعلم النفس لحث الناس 
عىل اختيار سلوكيات وخيارات أك�ث استدامة. لدى الوحدة عدد من التجارب 

ي قطر 
ها من الهيئات �ف الجارية لدعم اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث وغ�ي

ي ذلك التعليم، ورعاية العمال، 
ي مجاالت السياسة بما �ف

ف النتائج �ف لتحس�ي
واالستدامة البيئية، وأنماط الحياة الصحية، بما يتماسش مع أهداف رؤية قطر 

اتيجية.  لتحقيق العديد من األهداف االس�ت
ً
الوطنية 2030 ودعما

اء المستدام عىل سالسل  يطبق المنظمون الثالثة للبطولة ممارسات ال�ش
ن االتحاد  اإلمداد الخاصة بهم. عىل مدى السنوات القليلة الماضية، ضمَّ

ي 
ايد البنود المتعلقة بحقوق اإلنسان �ف ف الدوىلي لكرة القدم )FIFA( بشكل م�ت

مة مع الجهات الراعية والموردين والمرخص لهم. يمثل إنتاج كرة  العقود الم�ب
القدم المرخصة من االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( والعشب الصناعي 

ي اتخذ فيها االتحاد  كجزء من برنامج الجودة للفيفا16. أحد المجاالت ال�ت
ها  تداب�ي واسعة النطاق لمراقبة وتطبيق معاي�ي االمتثال لحقوق اإلنسان وغ�ي

من معاي�ي االستدامة.

تطبق اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث معاي�ي رعاية العمال، باإلضافة إىل 
مجموعة من المتطلبات والتوجيهات البيئية والمستدامة عىل جميع العقود 
 FIFA ي ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم المتعلقة ببناء االستادات ال�ت

يات القياسية، يحطف  2022 وأماكن التأهيل . وكجزء من إجراءات المش�ت
ي جميع 

 بفرصة مراجعة وإضافة متطلبات بيئية محددة �ف
ً
اء البيئة أيضا خ�ب

يات الحالية  عقود اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث. تمنح سياسات المش�ت
كات  للجنة العليا للمشاريــــع واإلرث واللجنة المحلية المنظمة األفضلية لل�ش

المحلية القطرية باالتساق مع المتطلبات التنظيمية الوطنية. 

ة الماضية، تب�ف االتحاد الدوىلي لكرة القدم  خالل السنوات الخمس ع�ش
 مجموعة واسعة من إصالحات اإلدارة من أجل تلبية 

ً
)FIFA( تدريجيا

االحتياجات المتطورة للعبة الحديثة والتأكد من أن عملياته وقيمه تتماسش 
مع أفضل معاي�ي الحوكمة، مع إدخال أحدث مجموعة من اإلصالحات 

ي عام 17.2016 وضعت كل من اللجنة المحلية المنظمة واللجنة العليا 
�ف

امهما  ف ي تعكس مسؤوليتهما وال�ت  من السياسات ال�ت
ً
للمشاريــــع واإلرث عددا

ي 
ي ذلك مدونات قواعد السلوك األخال�ت

بالعمل بطريقة أخالقية، بما �ف
وسياسات السلوك فضاًل عن السياسات القانونية واالمتثال لكل منهما. 

انظر "برنامج الجودة التابع لالتحاد الدوىلي   .16
 : لكرة القدم )FIFA("، فيفا عىل  الرابط التاىلي

https://football-technology.fifa.
com/en/media-tiles/fifa-quality-

.programme/
 : انظر "عملية اإلصالح" فيفا عىل الرابط التاىلي  .17

http://www.fifa.com/governance/
how-fifa-works/ 

.the-reform-process.html

لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل   .14
ونية، اللجنة العليا  صفحة "التحدي 22" اإللك�ت

:  للمشاريــــع واإلرث عىل الرابط التاىلي
/https://www.sc.qa/en 

.opportunities/challenge-22
لمزيد من المعلومات، ير�ب االطالع عىل   .15

صفحة "االستادات"، اللجنة العليا للمشاريــــع 
:  واإلرث عىل الرابط التاىلي

.http://www.sc.qa/en/stadiums
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19 ملخص تنفيذي

اتيجية تنفيذ االس�ت

اماتنا وإدارة المخاطر وتحقيق أقىص قدر من التأث�ي  ف سنقوم بإنشاء نظام إدارة االستدامة وتحسينه باستمرار لضمان الوفاء بال�ت
 بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش من أنشطتنا.

ً
را ي لبطولة كأس العالم FIFA 2022 عىل المناطق األك�ث ترصف اإليجا�ب

اتيجيتها الخاصة ببطولة كأس العالم  توفر سياسة االستدامة واس�ت
اتيجيتنا بالتفصيل  FIFA2022 األساس لهذا النظام، بينما تغطي اس�ت

اتيجية الـ 22. تحدد  ي سننفذها لتحقيق أهدافنا االس�ت المبادرات الرئيسية ال�ت
اماتنا الخمسة لالستدامة لتوجيه جميع مجاالت  ف سياسة االستدامة بإيجاز ال�ت

ي بطولة كأس 
ي إنجاز األعمال المطلوبة منهم لإلسهام �ف

مشاريعنا وفرقنا �ف
العالم FIFA 2022 مستدامة.

اتيجية،   يتضمن نظام إدارة االستدامة وضع خطة عمل لتنفيذ هذه االس�ت
ات األداء الرئيسية واألهداف لكل  ي ذلك المسؤوليات والموازنة ومؤ�ش

بما �ف
 دمج االستدامة 

ً
اتيجية الكاملة، كما يشمل أيضا ي وثيقة االس�ت

مبادرة مقدمة �ف
اك أصحاب المصلحة  ي عمليات إدارة البطوالت وتخطيطها بشكل عام وإ�ش

�ف
المتواصل والمستمر والتقييم الدوري لألداء والدروس المستفادة واإلبالغ 
بشفافية عن اإلنجازات والتحديات، بما يتماسش مع متطلبات معيار األيزو 

.ISO 20121

Getty Images ©
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ش�اكة كأس العالم فيفا قطر 2022 ذ.م. م. طباعة:  االتحاد الدوىلي لكرة القدم )FIFA( و
)SC( واللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث

+

عنوان الفيفا
العنوان:  FIFA-Strasse 20، ص ب 8044، زيورخ، سوي�ا

هاتف:  7777 222 43)0( 41
contact@fifa.org  : ي

و�ف يد اإللك�ت ال�ج
www.FIFA.com/sustainability : ي

و�ف الموقع اإللك�ت

كة كأس العالم )فيفا( قطر 2022 ذ.م.م.،  عنوان �ش

+

+

برج البدع، ص ب، صندوق بريد  72022، الدوحة، قطر
هاتف:  2322 4475 974

sustainability@2022.qa : ي
و�ف بال�يد اإللك�ت

)SC( عنوان اللجنة العليا للمشاريــــع واإلرث
برج البدع، ص ب  62022، الدوحة، قطر

هاتف:  2022 4475 974
info@sc.qa /www.sc.qa  : ي

و�ف بال�يد اإللك�ت الموقع و

التاريــــخ: أكتوبر 2019

جهة التحرير
ي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

ت�اتيجية االستدامة �ف ملخص تنفيذي الس




