
1 ير احلسايب للغازات الدفيئة التقر

ملخص 
تنفيذي 



2 ير احلسايب للغازات الدفيئة التقر

ملخص تنفيذي

كأس العامل FIFA قطر™ يه مسابقة كرة قدم دولية تعقد كل أربع سنوات 
بني املنتخبات الوطنية األوىل التحادات أعضاء الفيفا من أجل التتويج بمركز 

بطل العامل لكرة القدم.

ستقام البطولة املقبلة لكأس العامل FIFA يف قطر، ويف الفرتة املمتدة ما 
بني ٢١ نوفمرب/ ترشين الثاين و١٨ ديسمرب/ كانون األول سنة ٢٠٢٢، وتعترب 

قطر أول دولة يف منطقة الرشق األوسط وأصغر دولة تستضيف كأس 
العامل FIFA، إذ سيكون موقع جميع اإلستادات )املالعب( يف حدود 5٠ كم 
من وسط العاصمة القطرية الدوحة، وهذا ما سيجعل مسافة السفر بني 

املباريات قصرية جدًا.

يتطلب تنظيم البطولة -إضافة للعديد من النشاطات األخرى- بناء وتجديد 
البنية التحتية املتعلقة بها، ونقل آالف األشخاص إىل املباريات ومهرجانات 

املشجعني، توفري اإلقامة، إدارة النفايات يف املالعب وبث املباريات ألكرث من 
٢٠٠ دولة، وهذا ما سيؤثر حتما عىل املناخ لوال جهود االستدامة الواعية اليت 

يمكن أن تخفف من هذه اآلثار.

يلزتم االتحاد الدويل لكرة القدم )FIFA( ورشاكة كأس العامل FIFA قطر 
٢٠٢٢ ذ.م.م. )Q22( واللجنة العليا للمشاريع واإلرث )SC( - بصفتهم 

املنظمني الثالثة هلذا احلدث العظيم- بحماية البيئة واحلفاظ عليها، وكجزء 
من إسرتاتيجيتهم املشرتكة لالستدامة لكأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢، فقد 

تعهدوا بقياس وتخفيف وموازنة جميع انبعاثات غازات الدفيئة )غازات 
االحتباس احلراري( يف كأس العامل FIFA ٢٠٢٢، مع تطوير حلول منخفضة 

الكربون يف قطر واملنطقة، وكخطوة أوىل، فإنه من املهم فهم و دراسة 
االنبعاثات الغازية الناتجة يف مرحلة التحضري للبطولة باإلضافة اىل االنبعاثات 

الغازية الناتجة أثناء وبعد البطولة، وهلذا السبب أجرت FIFA و Q22 و
SC وبدعم من خرباء متخصصني تحالياًل النبعاثات غازات الدفيئة املتوقع 

.٢٠٢٢ FIFA نجومها عن كأس العامل

تستند إجراءات حسابات وتقارير غازات الدفيئة املستخدمة يف هذا التقرير 
عىل بروتوكول غاز الدفيئة، وهو األداة احلسابية األكرث استخداماً من طرف 

قادة احلكومات والرشكات لفهم انبعاثات هذِه الغازات وتحديد كميتها 
وكيفية إدارتها، وتتبع حدود هذا النظام نهج التحكم التشغييل.

تشمل فرتة التقرير كل األنشطة املتعلقة بالبطولة والواقعة ضمن دائرة 
تحكم املنظمني بني أبريل/ نيسان ٢٠١١ ويونيو/حزيران ٢٠٢3، وقد تم 

تقسيمها إىل ثالثة مراحل:

ير الشكل 1: نظرة عامة للفرتة اليت يشملها التقر

بعد البطولةكأس العامل FIFAالتحضريات

٢1 أبريل / نيسان ٢٠11
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

مرحلة التأسيس وانطالق
التحضريات

٢٥ ديسمرب / كانون األّول ٢٠٢٢
نهاية مرحلة كأس العامل

يران ٢٠٢٢ ٢٥ يونيو/ حز
نهاية مرحلة ما بعد
البطولة

٢1 أكتوبر / ترشين األّول ٢٠٢٢
بداية مرحلة كأس العامل
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تركز عملية جرد البيانات عىل تجميع بيانات مصادر االنبعاث من األنشطة 
اليت يحتمل أنها ذات احلصة األكرب من هذه االنبعاثات خالل الفرتة اليت 

يشملها التقرير وتتضمن كاّل من بيانات األنشطة الفعلية ابتداء من مرحلة 
التحضري والبيانات املقدرة ما بني سنيت ٢٠١9 و٢٠٢3.

ويتم التقدير واالستقراء بناء عىل اإلحصائيات والبيانات املتاحة يف حال نقص 
البيانات الفعلية، كاالستفادة من تقارير البصمة الكربونية السابقة للفيفا 
ووثائق تصميم مالعب كأس العامل لكرة القدم ٢٠٢٢، ويتم اتباع أسلوب 
متحفظ يف اختيار االفرتاضات وعوامل االنبعاث، كما تم اشتقاق عوامل 

االنبعاث من قواعد البيانات الدولية مثل Ecoinvent )اإلصدار 3.١( وإدارة 
األعمال والطاقة واالسرتاتيجية الصناعية BEIS )٢٠١6( والوكالة الدولية 

.)٢٠١9( )IEA( للطاقة

ر إجمايل انبعاثات غازات الدفيئة لكل فرتات التقرير الثالث بنحو  يُيقَدّ
3.63١.٠34 طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون )tCO2e(، وأغلبها )%95( 

عبارة عن انبعاثات غري مبارشة )النطاق 3( يسببها التنقل بشكل رئييس 
)١.٨7٨.١٠6 طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون، أو 5١.7%( واإلقامة 

)7٢٨.4٠3 طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون، أو ٢٠.١%(، أي تنقالت وإقامة 
للحضور يف املباريات اليت ستجرى يف قطر، بما يف ذلك اجلماهري واملسؤولني 

 )tCO2e ٢.7١٢.١7واملوظفني، وُيقدر بأن 75% من إجمايل االنبعاثات )٨
ستكون نتاج مرحلة كأس العامل )FWC(، إضافة لـ %44 )٠3٨.763.١ 

tCO2e( نتاج الرحالت اجلوية الدولية للقادمني خالل مرحلة FWC، ومن 
بني ما ُذكر سينتج 6.%7٨ )3٨5.74٨.١ tCO2e( من تنقالت اجلماهري 

حلضور مباريات كأس العامل FWC، ويأيت ثالث أكرب مصدر لالنبعاثات املقدرة 
من إنشاء وتشغيل البنية التحتية )٨93.337 طن من مكائف ثاين أكسيد 

الكربون ، أو ٢4.6%(، بما يف ذلك بناء املالعب ومواقع التدريب واملرافق 
املؤقتة، وتمثل هذه الفئات الثالث الكربى أكرث من 96% من إجمايل 

االنبعاثات، أي 5٢% للسفر، ٢٠% للسكن و ٢4.٢% لبناء وتشغيل البنية 
التحتية.

الشكل ٢: إجمايل انبعاثات غازات الدفيئة يف كأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™ حسب النطاقات ومصادر االنبعاثات الرئيسية لكل نطاق

إجمايل االنبعاثات )1٠٠ %(
tCO2e 3.631.٠34

النطاق 3 )9٨.٠ %(
tCO2e 3.55٨.7١5

tCO2e 5٨.٨6١ %( ٨.6( انبعاثات أخرى

tCO2e ٢.٢9انبعاثات أخرى )٠.١ %( ١

tCO2e 34.9٢5 )% ٠.9( الكهرباء

tCO2e ١.٨5انبعاثات أخرى )٠.١ %( ٨

tCO2e 33.٢45 )% ٠.9( االحرتاق الثابت

 اإلقامة
tCO2e 7٢٨.4٠3 )% ٢٠.١(

 إنشاء وتشغيل البنية التحتية
tCO2e ٨93.337 )% ٢4.6(

التنقالت )7.5١ %( 
tCO2e ١.٨7٨.١٠6

النطاق ٢ )١.٠ %(
tCO2e 37.٢١6

النطاق ١ )١.٠ %(
tCO2e 37.٢١6
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تشمل انبعاثات البنية التحتية االنبعاثات الناتجة عن أماكن االستقبال 
الدائمة والبنية التحتية املؤقتة داخل هذه األماكن، إضافة للمرافق املؤقتة، 

إذ يتم بناء سبعة مالعب جديدة، يف حني تم تجديد ملعب آخر يف قطر 
وسيتم استخدامهم جميعاً يف كأس العامل ٢٠٢٢ )FWC2022(، فقد تم 

تخطيط وتصميم هذه املالعب لتستخدم عىل املدى الطويل وبطابع أثري 
يوفر فسحة ملرافق غري رياضية أخرى بعد انتهاء البطولة، ومل ُتصمم فقط 

لألحداث واألنشطة الكروية، وباالستناد إىل الفرتة التشغيلية للمالعب 
والبالغة 46 يوما للبطولة، إضافة إىل ١٢ يوما لكل من كأيس العامل لألندية

 ٢٠٢٢ FWC ٢٠١9™ و٢٠٢٠ فإن توقعات انبعاثات دورة احلياة املتعلقة بـ  FIFA
تقدر بـ )4.54١ طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون(، وتم تحديد )64٠.٠5٨ 

tCO2e( يف قائمة جرد انبعاثات البنية التحتية املؤقتة للمالعب واليت 
أنشأت خصيصا الستيعاب متطلبات مقاعد البطولة، بما يف ذلك انبعاثات 

املواد، وبناء وتفكيك إستاد رأس أبو عبود املؤقت والذي تم إنشاؤه خصيصا 
للبطولة وسيتم تفكيكه بعدها، كما تم تحديد أكرث من ١7٠ ألف مقعد 

.٢٠٢٢ FWC مؤقت وهياكل داعمة يف قائمة جرد انبعاثات

من املهم األخذ يف عني االعتبار اختالف سياق وتنظيم وتقديم كل بطولة 
من بطوالت كأس العامل FIFA، وبالتايل وجود جرد خاص النبعاثات غازات 

الدفيئة متعلق فقط باحلدث املعين ومستفيد من تجربة احلدث السابق، 
ولذا فإن الغرض من تقرير البصمة الكربونية هذا هو فهم التأثري البييئ 

لكأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢ وكيفية تخفيف االنبعاثات وتعويضها، بداًل من 
مقارنة النتائج باألحداث السابقة أو املستقبلية.

 يتوفر تقرير مفصل باللغة اإلنجلزيية عىل الرابط التايل:
www.fifa.com/sustainability

http://http://
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بيانات النشر

النارش:
 االتحاد الدويل لكرة القدم

 ٢٠ شارع فيفا، زيورخ ٨٠44، سويرسا
٠٠4١43٢٢٢73٠6 

sara.stocker@fifa.org 
fifa.com 

إعداد:
 South Pole Carbon Asset Management Ltd )ساوث بول(

 ١ شارع تكنو بارك، زيورخ ٨٠٠5، سويرسا
southpole.com

املؤلف الرئييس
 سانا سيرتوول، مستشارة

 ٠٠46٠7٠٨65٠69٢ 
s.setterwall@southpole.com

 الدعم الفين:
 ماري جوستافسون، مستشارة أوىل

٠٠46٠7334٠٢3١7 
 m.gustafsson@southpole.com

  ليوناردو فركوين، مستشار أول
٠٠3١٠63٠96667٠ 

  l.verkooijen@southpole.com

  فرانشيسكا سيرن، رئيس استدامة الرشكة
٠٠4١٠435٠١3563 

 f.sinner@southpole.com

  

الشخص الذي يمكن التواصل معه:
 إيفا فان دير فانت، مستشارة استدامة أوىل

٠٠4١٠43٢١5٢99٢ 
  e.vanderwant@southpole.com

بالتعاون مع:
 أستاد

 مجمع البنك التجاري ص.ب. ٢3٢4٢، الدوحة، قطر
astad.qa

 دو يون كيم، مهندس استدامة أول
٠٠97433٠5٨396 

 do.kim@astad.qa

 فرانسيس أنتوين جاكوب، أخصايئ يف االستدامة
٠٠97466٨743٨9 

 francis.jacob@astad.qa

يخ النرش تار
مارس / آذار ٢٠٢١


