
أسئلة شائعة حول استاد الريان

أول:: أسئلة حول المشروع: 
ما هو السم الكامل للستاد وأين يقع؟

تم سيبطلق على الستاد اسم استاد الريان وسيببنى في مكان استاد أحمد بن علي التابع لنادي الريان الرياضي والذي 
.  النتهاء من إزالته مؤخرا.

كم تبلغ السعة الستيعابية للستاد؟
 ألف مشجع، على أن يتم 40 إلى 2022ستصل سعة الستاد الستيعابية خلل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 

 ألف مقعد بعد إزالة الطبقة العلوية من المدرجات ومنحها للدول النامية التي تفتقر 21تخفيضها عقب انتهاء البطولة إلى 
للبنى التحتية الرياضية المناسبة حول العالم.

لماذا يتم إعادة بناء الستاد مكان الملعب القديم بدل: من بناء استاد جديد في موقع آخر؟
لستادات فيفا الخاصة بالاتخذت اللجنة العليا قرارا. بإعادة بناء استاد الريان القائم حاليا. من أجل الوفاء بمتطلبات ال

المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم، وبعد دراسة أجرتها أظهرت تقارب التكلفة بين عمليتي التحديث واععادة البناء مع ضمان
عمر افتراضي أطول للستاد في حال إعادة البناء. كما تقرر بناء الستاد الجديد في نفس الموقع بسبب ارتباط المشروع 
بمشروعات البنى التحتية الخرى ومن أهمها مشروع الريل الذي سيكون استاد الريان محطته الخيرة في مدينة الريان 

. وسيببنى عدد من المرافق الضافية في المنطقة المحيطة بالستاد لخدمة سكان مدينة الريان وذلك 2022بحلول عام 
. 2022تماشيا. مع رؤية اللجنة العليا للمشاريع والرث في ترك إرث مستدام بعد بطولة كأس العالم قطر 

ما المرافق التي ستشتمل عليها المنطقة المحيطة؟ 
ستضم المنطقة المحيطة بالستاد عددا. من المرافق التي ستخدم جميع سكان مدينة الريان، ومن بينها مسجد، وناد  
، وملعب للكريكت، وملعب لكرة تنس، وملعب لرياضة الهوكي، وملعب تدريب لكرة قدم،  للعضاء، ومضمار رياضي،
ومركز للرياضات مائية، وحديقة مخصصة لممارسة رياضة التزحلق، ومضمار مخصص لركوب الدراجات. وسيبقام في 
المنطقة المحيطة بالستاد أيضا. فرع جديد لمستشفى سبيتار، أول مستشفى متخصص في الطب الرياضي بالمنطقة. 

متى سيكتمل بناء الستاد؟
.2019من المتوقع أن يكتمل بناء الستاد في الربع الول من عام 
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من هي الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ المشروع؟ 
أكملت شركة (مانكو انترناشونال جينرال كونتراكتيج دبليو.إل.إل) وهي مشروع مشترك بين شركة (مانكو دبليو.إل.إل 
وشركة بوكينجهام جروب كونتراكتينج ليمتد) تنفيذ أعمال الهدم وأعمال البناء التمهيدية. في حين تتولى شركتا "رامبول" و 
"باترن" مسؤولية تصميم المشروع، وتتولى شركة "آيكوم" مسؤولية إدارة المشروع. 

من أين استوحي تصميم الستاد؟ 
استوحي تصميم الستاد من التراث الرياضي لمدينة الريان وستتجل،ى فيه ملمح الثقافة والعادات القطرية، حيث ستتميز 
واجهة الستاد باحتوائها على العديد من النقوش والتصميمات المحلية المستلهمة من التاريخ والثقافة القطرية. كما يهدف 
التصميم إلى جعل الستاد أيقونة معمارية فريدة ترمز لمدينة الريان وللثقافة القطرية والعربية عموم.ا. وستبحيط منشآت 
الضيافة والخدمات التي تتخذ شكل كثبان رملية بالستاد من الخارج محاكية. بذلك الكثبان الرملية التي تحيط ببيوت الشعر.

ما الجراءات التي يجري اتخاذها لضمان استدامة الستاد؟
يعاد تدوير  % من المواد الناتجة عن هدم استاد 90تمثل الستدامة عنصرا. رئيسيا. في جميع مراحل تشييد الستاد، حيث سب

أحمد بن علي وسيبستخدم جزء  منها لتصميم أعمال فنية مختلفة يبتكرها فنانون محليون وعالمي،ون.

وسيبراعى في التصميم أن يبحد، من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير داخل الستاد وفي المنطقة المحيطة به، 
وذلك من خلل العتماد على عدة وسائل منها زيادة مصادر الطاقة المتجددة، وتبن،ي نمط المباني الخفيفة في تصميم 
الستاد والختيار الدقيق لمواد البناء واستخدام القياسات الخاصة بكفاءة الطاقة والماء. وقد تم، تصميم الستاد بهدف 

). LEED) ونظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (GSASالحصول على تصنيف نظام تقييم الستدامة الشامل (

ماذا عن آخر التطورات في الستادات الخرى؟
استاد الريان هو الستاد الخامس الذي تعلن اللجنة العليا عن تصميمه. ويجري العمل حاليا. في الستادات التالية: استاد 
الوكرة، واستاد البيت في الخور، واستاد خليفة الدولي، واستاد مؤسسة قطر، واستاد الريان.

هل سيلتزم المقاولون العاملون في مشروع استاد الريان بمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال؟  
نعم، فجميع المقاولين العاملين في مشروع استاد الريان وفي سائر مشاريع اللجنة العليا ملزمون بتطبيق معايير اللجنة العليا
لرعاية العمال، ويبجري فريق مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال في اللجنة العليا تدقيقا. دوريا. على مواقع العمل لضمان 
تطبيق هذه المعايير وضمان التزام المقاول بإجراءات التصويب التي تقترحها اللجنة العليا، وقد نفذ المقاول منذ ذلك الحين 
جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة العليا لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للعمال. 
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كيف ستتم مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال في مشروع استاد الريان؟ 
تقوم اللجنة العليا للمشاريع والرث بإدراج معايير رعاية العمال في  جميع وثائق المناقصات التي تبصدر للشركات الراغبة 
في العمل في مشاريع اللجنة العليا، وخلل مرحلة التقييم الفني يتم تقييم المتقدمين وفق مجموعة من المعايير المتعلقة 
بقدرتهم على إنجاز المشروع بما في ذلك رعاية العمال. 
 ، وعندما يتم اختيار مقاول معين، يقوم فريق اللجنة العليا لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمل بإجراء تدقيق خارجي، دوري،
وخلل مرحلة طرح المناقصة يتم تطوير خطة لتصويب الوضاع، وتخضع هذه الخطة لتعديلت مستمرة بحسب الحاجة، 
لضافة أي حالت عدم امتثال يجري اكتشافها خلل التدقيق الدوري. ويعمل فريق اللجنة العليا بالتعاون مع المقاول على 
تطبيق كافة الجراءات  الواردة في خطة تصويب الوضاع وفق جدول زمني محدد. 

هل وقعت أي حوادث في موقع مشروع استاد الريان حتى الن؟ 
يتم تزويد العاملين في مشروع استاد الريان بكافة تجهيزات السلمة الضرورية للحفاظ على صحتهم وأمنهم، كما ت.تخذ 
جميع الجراءات الضرورية للوقاية من المخاطر في موقع العمل، وحتى هذا التاريخ لم يشهد موقع مشروع استاد الريان أي
حادث أو إصابة تبذكر.   

ثانيا:: أسئلة حول برنامج اللجنة العليا للتواصل المجتمعي  "جيران": 
ما هو برنامج "جيران"؟ 
"جيران" هو برنامج اللجنة العليا للمشاريع والرث للتواصل المجتمعي، والذي يهدف إلrى تحقيrrق تواصrل دائم  مrrع كافrrة فئات
المجتمrrع مrrن خلل المبrrادرات والبرامrrج الرياضrrية والثقافيrrة والفنيrrة والتطوعيrrة. ويمنrrح برنامrrج "جيrrران" اللجنrrة العليrrا للمشrrاريع
والرث فرصة التواصrل مrrع كافrrة أفrراد وفئات المجتمrع والسrrتماع لرائهrم ومقترحrاتهم حrول مشrاريعها ومبادراتهrا، والطلع

 تترك إرثا. مستداما. لقطر والمنطقة.  2022على رؤيتهم في الطريق لستضافة بطولة تاريخية لكأس العالم لكرة القدم في 

ما هي مهمة برنامج جيران؟ 
مهمrrة برنامrrج جيrران هrي التواصrل بشrrكل مباشrrر مrع أفrrراد المجتمrrع والسrrتماع لرائهrم وتطلعrاتهم لتضrrمينها فrي مخططrات

 وفrي خطrط الرث الrrذي سrتتركه هrذه البطولrة لقطrر والمنطقrة. وسrتتيح2022استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطrر 
وسائل التواصل الجتماعي للبرنامج فرصة اللتقاء بالناس والحديث معهم واطلعهrrم علrrى جميrrع برامrrج ومبrrادرات التواصrrل
المجتمعي التي تطلقها اللجنة العليا في الطريق لستضافة كأس العالم، كما ستبمكنه من الجابrrة علrى أسrrئلتهم واستفسrاراتهم

.        2022حول كل ما يتعلق باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 
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كيف يمكن التواصل مع برنامج "جيران"؟ 
يمكrrن التواصrrل مrrع برنامrrج اللجنrrة العليrrا للتواصrrل المجتمعrrي "جيrrران" عrrبر الصrrفحة الخاصrrة بالبرنامrrج علrrى موقrrع اللجنrrة

نسrrrتجرام @www.sc.qaالعليrrrا للمشrrrاريع والرث   أو عrrrبر حسrrrاب جيrrrران علrrrى مrrrوقعي التواصrrrل الجتمrrrاعي تويrrrتر واع
JeeranQA  .

:2022ثالثا:: أسئلة عامة حول بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 
 إلMMى فصMMل2022مMMا هMMو مMMوقفكم بعMMد قMMرار التحMMاد الMMدولي لكMMرة القMMدم "فيفMMا" بنقMMل بطولMMة كMMأس العMMالم لكMMرة القMMدم قطMMر 

الشتاء؟

، ونؤكrrد علrrى2022إننrrا نرحrrب بقrrرار المكتrrب التنفيrrذي المتعلrrق بتحديrrد موعrrد إقامrrة بطولrrة كrrأس العrrالم لكrrرة القrrدم قطrrر 
وبrالرغم مrrن تغييrrر موعrrد إقامrrة البطولrة، إل أننrا ماضrون قrدما. احترامنا له خاصة وأنه يعكس رأي مجتمع كرة القدم الدولي.

وتضrrمينها فrي جميrrع السrتادات المرشrحة لستضrافة بطولrrة كrأس العrrالم لكrرة القrrدم قطrرفrي تطrوير تقنيrrة التبريrrد المبتكrrرة، 
دراكنا لعدم وجود حاجة لتشغيل هذه التقنية خلل مباريات بطولة كrأس العrrالم قطrrر ، وذلك مع2022  الrrتي سrrتبقام2022 واع

في شهري نوفمبر وديسمبر.
ن تطوير وتشغيل تقنيات التبريد الصديقة للبيئة لم يكن يستهدف فقط استخدامها خلل بطولة كأس العالم لكرة القدم إذ أ 

ن،ما يستهدف في المقام الول ترك إرث مستدام لدولة قطر ولبلدان المنطقة وباقي الدول ذات الطقس 2022قطر  ، واع
المشابه. 

، هMMMل سMMMيتأثر عمMMMل اللجنMMMة العليMMMا2022بعMMMد العلن عMMMن أول اجتمMMMاع للمجلMMMس التنفيMMMذي للجنMMMة المحليMMMة المنظمMMMة 
للمشاريع والرث؟ وما هو الفرق بين مهام اللجنتين؟

 لقامrة بطولrة كrأس العrالمتهيئة الرضrrية اللزمrrةلن يتأثر عمل اللجنة العليا للمشاريع والرث. فهي الجهة التي تتولى مهمة 
 ضrrمان أن تrrترك هrrذه البطولrrة إرثrا.كما تتrولى مهمrrة التي ستقام للمرة الولى في منطقة الشرق الوسط، ، 2022لكرة القدم 

مسrrتداما. يبسrrهم فrrي دفrrع عجلrrة التنميrrrة البشrrرية والقتصrrادية والجتماعيrrة والبيئيrrrة وفrrق الهrrداف الrrتي رسrrمتها رؤيrrة قطrrر
. 2030الوطنية 

 مهمrrة تنظيrrم الحrrدث ذاتrrه وكrrل مrrا يتصrrل بrrه مrrن مخططrrات وعمليrrات2022فيمrrا تتrrولى اللجنrrة المحليrrة المنظمrrة قطrrر 
تشغيلية وحملت تسويقية واتفاقيات، إلى جانب إدارة للعلقة مع التحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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