
 

 انطالق البطولة وسنة تفصلنا عنأين وصلنا 

 ™٢٠٢٢قطر  FIFAتحضيرات كأس العالم 
 انطالق البطولةقبل سنة على أين وصلنا 

 

 المتأهلون

الفائزون العشرة أماكنهم في النهائيات، كما  حيث َضمنالفائت تمت تصفيات دور مجموعات االتحاد األوروبي لكرة القدم يوم الثالثاء اخت  

الجاري كأول منتخبين من أمريكا الجنوبية يحجزان مقعديهما في نهائيات تشرين الثاني /تأهل منتخبا البرازيل واألرجنتين في نوفمبر

 .البطولة

سبق ع كأس التتويج بها منتخب واحد منهم بعد أن لنهائيات كأس العالم التي سيرف 32فر بمقعد من المقاعد الـظمن أجل ال منتخبا   210تنافس 

)يتم تحديث هذه المعلومات بانتظام  هدفا   2200وس ّجل في التصفيات مباراة  766ل عبت حتى اآلن، و. في تاريخ البطولةوفازت بها ثمانية منتخبات 

وهم األرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكرواتيا والدنمارك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر )البلد  ٢٠٢٢لنهائيات قطر  منتخبا   13( وتأهل هنا

 سبانيا وسويسرا.أالمضيف(، إضافة لصربيا و

خ السويسرية يوم الجمعة يلنهائيات في مدينة زيورلفي إطار تصفيات االتحاد األوروبي لكرة القدم المؤهلة  الثنائيةتحديد المواجهات  قرعةست قام و

قرعة من التفاصيل حول سيتم الكشف عن المزيد و بتوقيت وسط أوروبا، 17:00الساعة تمام في  2021نوفمبر/تشرين الثاني  26الموافق 

 في الوقت المناسب.اإلتحادات القارية وقرعة الملحق القاري 

 االستادات والبنية التحتية

بخطى ثابتة  ٢٠٢٢وتتقدم أشغال المالعب والبنية التحتية لقطر  ،االستاداتثمانية من أحدث على  ™٢٠٢٢قطر  FIFAستقام بطولة كأس العالم 

قبل انطالق الحدث، إذ سيتم افتتاح  االستادات كل اختبار وسيتم لوسيل استاد النهائي الملعب إنهاء على العمل تواصل معنحو نهايتها 

ري وهي استاد أحمد بن علي، واستاد البيت، والجنوب، والثمامة، والمدينة امن أصل ثمانية في نهاية العام الج واختبار سبعة استادات

المباراة النهائية لكأس العالم  سيستضيف، الذي ستاد لوسيلا(. وسيفتح رأس أبو عبود) 974استاد التعليمية، إضافة الستادي خليفة الدولي و

FIFA  العام القادم. ، أبوابه مطلع٢٠٢٢قطر  

 رعاية العمال

ضمان احترام حقوق اإلنسان في جميع نشاطاته وفق ا لسياسات حقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة  فيبمسؤوليته  FIFAيقر 

بشكل كبير في تحسين ظروف العمل في قطر، خاصة من  FIFAساهمت بطولة كأس العالم وقد بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، 

الذي طالما نال رضى الخبراء والنقابات خالل المعايير المشددة التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في إطار برنامجها لرعاية العمال 

 (،هنات مذهلة" و"إصالحات شاملة" داخل البلد المضيف )انظر العمالية، وكما ورد في تقرير حديث لألمم المتحدة، فقد أحدث هذا البرنامج "تغييرا

ت كل العمال بغض النظر عن مشاركتهم المباشرة في تحضيرات كأس العالم ت هذه اإلجراءات لتشمل تحسينات إضافية مسّ كما تعدّ 

FIFA. 

من أجل إحداث تعديالت واسعة في مجال حقوق العمال منذ سنة  كبيرا   بذلت السلطات المحلية القطرية ومنظمة العمل الدولية جهدا  وقد 

ضي عن حد أدنى لألجور في المنطقة، كما تم ااإلعالن العام الم إذ تم، ٢٠٢٢ FIFAكأس العالم ل قطر استضافة د اإلفصاح عنبع 2010

وهذا ما  ،قد كانت هذه التغييرات وغيرها كإلغاء العمل بتصاريح الخروج إيذانا بنهاية نظام "الكفالة"وإلغاء العمل بشهادة عدم الممانعة، 

لبناء واألخشاب، لعمال اأشادت به المنظمات الدولية على نطاق واسع، وعلى رأسها االتحاد الدولي لنقابات العمال، واالتحاد الدولي 

 وكما جرت عليه العادة، فإن إصالح وإدراج أهم القوانين المتعلقة بالعمال يتطلب ،ومنظمة العمل الدولية، ومركز الرياضة وحقوق اإلنسان

ال تزال الجهود قائمة من أجل تعميم هذه اإلصالحات رغم استفادة آالف العمال منها وإحراز لذا، العمل،  وأسواقوقتا ليمّس كل مناحي 

 قطر لتقدم كبير في هذا المجال وفي فترة زمنية قصيرة جد ا، وهذا كله بفضل سعي والتزام هرم السلطة في الدولة.

نظرائه القطريين تنفيذ وتوسيع األنظمة المعترف بها لحماية العمال المشاركين في استعدادات كأس العالم جنب ا إلى جنب مع  FIFAيواصل 

FIFA وامتثال الشركات المشاركة في األنشطة المتعلقة بكأس العالم  ،وتسليمها، بما في ذلك تطبيق نظام تدقيق شاملFIFA والتركيز ،

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/qualifiers
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-european-play-off-draw-to-take-place-on-26-november
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-european-play-off-draw-to-take-place-on-26-november
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/destination
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25374&LangID=E__;!!Lqu01Q!FNLUFVqIqmHWb5uCucE5vqwi_EoxAwHRK0TlC92FS0eNXfaeS5O5QWpVlzA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25374&LangID=E__;!!Lqu01Q!FNLUFVqIqmHWb5uCucE5vqwi_EoxAwHRK0TlC92FS0eNXfaeS5O5QWpVlzA$
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سعيه من أجل توفير حماية أكبر للعمال وتعزيز تنفيذ  FIFAسيواصل بطولة. والسريع لموعد الالمتزايد على قطاع الخدمات مع االقتراب 

ومما ال شك ، مع باقي الشخصيات الفاعلة ومشاركة الجهودإصالحات عمالية أوسع في قطر من خالل الحوار البناء مع السلطات القطرية 

ا وسيكون بمثابة محفز  للتغيير االجتماعي اإليجابي على نطاق واسع في البلد المضيف وفي جميع أنحاء فيه أن الحدث سيترك إرث ا دائم 

 المنطقة.

 ™٢٠٢١قطر  FIFAكأس العرب 

في الفترة الممتدة ما  ٢٠٢٢قطر  FIFAتبر أكبر اختبار عملي قبل كأس العالم عالتي ت   ™٢٠٢١قطر  FIFAستقام بطولة كأس العرب 

كون توس .بعد عام واحد بالضبط من نهائي بطولة كأس العالمعلى أي ، 2021ديسمبر/كانون األول  18نوفمبر/تشرين الثاني و 30بين 

تاح المجموعات وست  مرحلة قام أربع مباريات يومي ا خالل بمثابة تجربة تشغيلية حيوية لبطولة العام المقبل، حيث ست   FIFAكأس العرب 

 .م خالل المراحل األولى من الحدثللجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة واحدة في اليو

 االعتماد والمتطوعين والعمليات اإلعالميةخدمة على تحسين العمليات وإدراج العديد من الخدمات كولجنة المشاريع واإلرث  FIFAيعمل 

 وذلك من أجل تحقيق االستفادة القصوى من الطبيعة المدمجة لدولة قطر.

 بالدوحة. في مكان الحدث FIFAاكر مركز تذوكذلك في مكتب  FIFA.com/ticketsللبيع على موقع  التذاكر متاحة حاليا  

 برنامج المتطوعين

  .المخصصة لذلك FIFAمنصة المقبل عبر  العام للراغبين في ذلك في مطلع ٢٠٢٢ FIFAكأس العالم في سي فتح باب تقديم طلبات التطوع 

 FIFAمبيعات تذاكر كأس العالم 

 .FIFA.com/ticketsمطلع العام القادم عبر موقع  ٢٠٢٢ FIFAالعالم ر أن تنطلق عملية بيع تذاكر كأس من المقرّ 

 FIFAمبيعات الضيافة لكأس العالم 

دولة من  60ضيافة لضيوف من أكثر من  حزمة 82500فقط لنهائيات البطولة حتى اللحظة، فقد تم بيع أكثر من  منتخبا   13رغم تأهل 

بينها قطر والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين والهند، وكانت المكسيك واألرجنتين والبرازيل وقطر وإنجلترا في طليعة 

 .طالبي باقات الضيافة

ل هذا العدد %، ويمثّ 500، فقد ارتفعت مبيعات باقات الضيافة بأكثر من FIFA 2018نفس مرحلة مبيعات كأس العالم  وبالمقارنة مع

 .2018نسخة ل% من إجمالي ما تم بيعه 48

 الشركات التجارية التابعة والحقوق اإلعالمية

، فقد ٢٠٢٢قطر  FIFAمستويات غير مسبوقة من االهتمام ببرنامجه التجاري الخاص بكأس العالم الفائتة  شهرا   12خالل الـ FIFAشهد 

بفضل استراتيجية مبيعاته المتجددة في تأمين عائدات رعاية جديدة ومهمة مع مجموعة أوسع من الشركاء التجاريين العالميين  FIFAنجح 

 ٢٠٢٢ FIFA كأس العالم فيالجدد واألوجه الجديدة  FIFAبما في ذلك شركاء كات عن المزيد من هذه الشراسيتم اإلعالن و .واإلقليميين

إال  FIFA لدى يبقمع اإلعالن المرتقب عن بعض هذه الصفقات الجديدة إضافة للمتفق عليها من قبل، لم والقادمة.  12خالل األسابيع الـ

ا بهذه الحزمة النهائية.وقد  ٢٠٢٢ FIFA العالملكأس متوفّر منصب رعاية دولي واحد فقط  ا كبير   تلقينا اهتمام 

إمضاء ى منصب رعاية إقليمي واحد فقط في المنطقة المضيفة، أي الشرق األوسط وأفريقيا، ونفس الشيء في أمريكا الجنوبية بعد كما تبقّ 

تنفيذ برامج مبيعات نشطة  - والمحيط الهادئأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا  -كما تشهد باقي األقاليم الثالثة  ثالث صفقات من أصل أربعة،

ا لحركة نشاط المبيعات وارتفاع مستوى االهتمام جدا   ، فنحن على الطريق الصحيح لبيع هشهرا عن انطالق 12رغم تبقي بالحدث ، ونظر 

 في كل منطقة. ٢٠٢٢ FIFA العالمالرعاية المتاحة لكأس  مناصبجميع 

ا الماضية 12الـ قد انضم إلينا خالليعات الحقوق اإلعالمية في أغلب األسواق العالمية، فمب FIFAوبالنسبة لحقوق البث، أكمل  العديد  شهر 

 New World TVوالهند  في Viacomاليونان و في Antenna TVإيطاليا وشركة  في Raiمن شركاء البث، بما فيهم شركة 

https://fcfs-dom.fac21.tickets.fifa.com/content
https://www.fifa.com/tournaments/mens/arabcup/arabcup2021/media-releases/tickets-for-fifa-arab-cup-now-available-over-the-counter-in-qatar
file:///C:/Users/tpl2021/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OPF8FQW4/Volunteers%20Programme
file:///C:/Users/tpl2021/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OPF8FQW4/fifa.com/tickets
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مكنكم االطالع على وي   ،أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )للحقوق المتعلقة باللغتين الفرنسية واإلنجليزية على التوالي( في SuperSportو

  .mFIFA.coعلى موقع  هناالقائمة كاملة 

 معسكرات المنتخبات

، ولغاية ي خدم أوال   عملية اختيار المنتخبات النهائية لمعسكراتهم من خالل أداة اختيار رقمية تستند على مبدأ من يأتي أوال   FIFAيدير 

ا ذا أولوية لمعسكر 23الساعة، زار  ا قطر )بعضهم أكثر من مرة( وحددوا خيار  مزيد من هناك السيكون هم، واتمنتخب اتاتحاد ا عضو 

ا رئيسيا   32تأكيد  FIFAيتوقع إذ  ،قريبا  الزيارات   .2022ر يوليو/تموز هللمنتخبات مع حلول ش معسكر 

 المناخ

ديسمبر/كانون األول  18نوفمبر/تشرين الثاني و 21في شتاء دولة قطر في الفترة الممتدة بين  ٢٠٢٢قطر  FIFAقام بطولة كأس العالم ت  

درجة مئوية، وهذا ما سيمثل "استراحة دافئة" لطيفة للجماهير الزائرة من  24و 15متوسط درجات الحرارة بين  تراوحي، حيث س2022

 أوروبا وأمريكا الشمالية على سبيل المثال.

ختلف سيكون الطقس مثالي ا للجماهير لتجربة وجبات في الهواء الطلق وبعض الرياضات المائية والنشاطات الشاطئية، إضافة لزيارة مو

 متنزهات البالد.

 اإلقامة

على توفير مجموعة من الخيارات المميزة  ، وستحرصلكأس العالم م بطولة مستدامةتلتزم قطر باستخدام كل إقامة متاحة في الدولة لتقدّ 

 .والمبتكرة للمشجعين خالل البطولة

ا،  28لى قطر على مدار البطولة التي ستستمر إتوافدهم غرفة ألكثر من مليون مشجع من المتوقع 130000وتملك قطر ما يصل إلى  يوم 

نجوم، وسفن رحالت راسية مؤقت ا والمعروفة باسم "الفنادق العائمة"، والشقق  5إلى  2 من ن مخزون الغرف من غرف فندقية تقليديةويتكوّ 

 مات الصحراوية.والفيالت الفخمة، والمخيّ 

 ر الكحولتوف  

في قطر مثل البارات والمطاعم الفندقية المرخصة في جميع أنحاء البالد، كما ست تاح  متنوعةن كأما ر مختلف المشروبات الكحولية فيتتوفّ 

على توفير خيارات تلبي احتياجات جميع  FIFAيعمل البلد المضيف وو، ٢٠٢٢ FIFA في مواقع إضافية للمشجعين خالل كأس العالم

 من التفاصيل في الوقت المناسب.المشجعين المحليين والزائرين، وسيتم اإلعالن عن مزيد 

 ٢٠٢٢قطر 

في الوقت الحالي، وسيصل عدد الموظفين لما يقارب األلف مع  موظفا   313 (Q22ش.م.م ) ٢٠٢٢قطر  FIFAشراكة كأس العالم تضم 

 موعد البطولة.اقتراب 

 19كوفيد 

التي أقيمت  ٢٠٢١قطر  FIFA، كما كان عليه األمر خالل مرحلة لعب مباريات تصفيات كأس العرب 19-ضوء وجود جائحة كوفيد في

ر البلد المضيف الوقاية الالزمة لحماية صحة وسالمة ، سيوفّ ٢٠٢٠قطر  FIFAومباريات كأس العالم لألندية  2021في يونيو/ حزيران 

التوجيهات ، ويجب على كل الحاضرين اتباع إرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وآخر بطولةجميع المشاركين في ال

 . الصادرة عن وزارة الصحة العامة

 انطالق البطولة.موعد اقتراب مع  19-لة عن تدابير الوقاية من اإلصابة بكوفيدسنوافيكم بمزيد من المعلومات المفصّ 
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