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 صندوق تعويض العمال رغم الدعم المتزايد حتى اآلن ملم تدع "الفيفا"
 قبل افتتاح كأس العالم العمال بتعويض االلتزامكرة القدم المنظمة ل هيئةعلى ال

 

االتحاد الدولي لكرة ) "الفيفاقالت "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"فير سكوير" اليوم إن "
 ، رغمقطرتلتزم رسميا حتى اآلن بإنشاء صندوق لتعويض العمال الوافدين عن األضرار والوفيات في  لم )القدم

عبين الدعم العلني للتعويضات من سبعة اتحادات وطنية لكرة القدم على األقل، وأربعة رعاة لكأس العالم، وال
 دولة، حسب استطالع رأي.  15سابقين وقادة سياسيين، والغالبية العظمى من الجماهير في 

 

مع تحالف عالمي من  "فير سكوير"العفو الدولية ومنظمة مايو/أيار، أطلقت هيومن رايتس ووتش و 17قبل خمسة أشهر، في 
التي تطالب الفيفا بتقديم تعويضات، بما يشمل التعويض  الفيفا_فلتدفع#مجموعات حقوقية واتحادات وجماعات المشجعين حملة 

 اا واحد  المالي عن االنتهاكات الجسيمة، بما فيها الوفيات واإلصابات واألجور غير المدفوعة وتكاليف التوظيف الباهظة. مع أن شهر  
 .الفيفا لم تعلن بعد أنها ستعالج االنتهاكات، وتقول إنها ال تزال تدرس االقتراحيفصلنا بالكاد عن بدء البطولة، 

رغم دعم العبي كرة قدم بارزين "، نائب مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: مايكل بَيجقال 
والدعم الشعبي الواسع، من المخجل عدم استجابة الفيفا بعد  الفيفا_فلتدفع#ة القدم والجهات الراعية لحملة واتحادات كر

لدعوات إنشاء صندوق تعويض آلالف العمال الوافدين الذين ماتوا أو أصيبوا أو ُسرقت أجورهم، أثناء عملهم لجعل كأس العالم 
ا الحقوقية، وُتظهر ازدراءها للعمال الوافدين الذين شيّدوا البنية التحتية لبطولة قطر ا. تتقاعس الفيفا عن الوفاء بمسؤولياتهممكن  

 التي ستدعم أرباحها".
أسوشيتد برس" أن نائب األمين العام للفيفا آلسدير بيل قال في جلسة لـ "مجلس أوروبا" إن " أفادتأكتوبر/تشرين األول،  13في 

التعويض هو "بالتأكيد مسألة نهتم بإحراز تقدم فيها". مع ذلك، قبل أسابيع فقط من المباراة االفتتاحية لكأس العالم، لم تلتزم 
 .ان األضرار بما فيها وفاة العمال الوافدين الذين جعلوا كأس العالم ممكن  ا بإنشاء صندوق لمعالجة مجموعة موال قطر رسمي   الفيفا

حق استضافة كأس العالم، كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن  2010لكرة القدم، قطر في  المنظمةعندما منحت الفيفا، الهيئة 
ليار دوالر أمريكي سيواجهون مخاطر حقوقية م 220ماليين العمال الوافدين الذين يشيّدون بنية تحتية غير مسبوقة بقيمة 

العناية الواجبة بحقوق اإلنسان. لم تلتزم الفيفا حتى  ر  ا تتعلق بحقوق العمال ولم تججسيمة. مع ذلك، لم تفرض الفيفا شروط  
 .ا بمعالجة هذه االنتهاكات الجسيمة، حتى قبل أسابيع من بدء البطولةاآلن علن  

التي تأهلت لكأس  32الـ العفو الدولية وفير سكوير مع اتحادات كرة القدم منظمة ن رايتس ووتش ومنذ مايو/أيار، تواصلت هيوم
ا على األقل دعمت سبعة منها علن   ، وحثتها على تقديم الدعم العلني لصندوق التعويضات. من بين هذه االتحادات،2022العالم 

 :حتى اآلن الدعوة إلى التعويض، بما فيها
 االتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم؛  

 االتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ 

 كرة القدم؛لليزي كاالتحاد اإلن 

 االتحاد األلماني لكرة القدم؛ 

 االتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم؛  

 اتحاد ويلز لكرة القدم؛ و 

 .االتحاد األمريكي لكرة القدم 

ـ " التابعة لعة العمل المعنية بحقوق العمال في قطرمجمواالتحاد النرويجي لكرة القدم"، وتضغط ""باإلضافة إلى ذلك، دعم الدعوة 
اللتزام ببرنامج للتعويض. في اعلى الفيفا  -ا لكرة القدم ا وطني  اتحاد   55معة لـ المنظمة الجا -" )يويفا( االتحاد األوروبي لكرة القدم"

مجموعة العمل أنها طلبت من الفيفا الرد وااللتزام بالقضايا المعلقة المتصلة بالعمال الوافدين بحلول  ذكرتأكتوبر/تشرين األول،  14
نهاية أكتوبر/تشرين األول. تأتي هذه الدعوة بعد تقرير مجموعة العمل الصادر في يونيو/حزيران بعد زيارة قطر والذي ذكر أن قضية 

العمل "وافقت على مبدأ وجوب التعويض عن أي إصابة أو وفاة في أي مكان عمل في التعويض نوق شت باستفاضة وأن مجموعة 
 أي دولة".

التي تأهلت لكأس العالم، عقدت هيومن رايتس ووتش و/أو منظمة العفو الدولية و/أو فير سكوير إحاطات  32من بين المنتخبات الـ 
ليزي والبلجيكي والسويسري كحاد األلماني والهولندي واإلنشخصية أو عبر اإلنترنت مع اتحادات كرة القدم من ضمنها االت

والفرنسي واألمريكي والدانماركي، ومجموعة العمل التابعة لالتحاد األوروبي لكرة القدم. قدمت اتحادات كرة القدم في اليابان 
 فا للتعويض عن األضرار التي لحقتا مكتوبة لم تتضمن أي معلومات جوهرية ولم تستجب للتوصية بدعوة الفيوويلز وأستراليا ردود  

قال فيه إنه "اتفق على مبدأ وجوب تعويض أي إصابة أو وفاة" مع  ابيان  ا بالعمال الوافدين. مع ذلك، أصدر اتحاد ويلز لكرة القدم الحق  
 مجموعة العمل.

https://www.hrw.org/PayUpFIFA
https://www.hrw.org/ar/alshrq-alawst-wshmal-afryqya/qtr
https://www.hrw.org/ar/PayUpFIFA
https://www.hrw.org/ar/about/people/322500
https://apnews.com/article/soccer-sports-business-migration-middle-east-95537abed461b61018003d812156e09b
https://www.fifa.com/fifaplus/ar/tournaments/mens/worldcup/qatar2022
https://www.uefa.com/insideuefa/news/0276-1581118497d3-9d582f9c5e94-1000--uefa-working-group-returns-to-qatar-five-months-ahead-of-the-fi/
https://www.uefa.com/insideuefa/news/0276-1581118497d3-9d582f9c5e94-1000--uefa-working-group-returns-to-qatar-five-months-ahead-of-the-fi/
https://www.uefa.com/insideuefa/news/027a-16585fa8c146-e60486dce7df-1000--update-from-the-uefa-working-group-on-human-and-labour-rights-f/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/welsh-fa-response-to-amnesty-intl-article-on-backing-to-fifa-call-for-worker-compensation-fund/
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رئيس االتحاد بيرند نويندورف عن "دعمه  أعربسبتمبر/أيلول،  19في مؤتمر حقوق اإلنسان نظّمه االتحاد األلماني لكرة القدم في 
ا إلى وجوب تعويض الضحايا أو لتعويض، مشير  ا الدعوة إلى ااالتحاد الهولندي لكرة القدم أيض   دعمغير المشروط" لصندوق التعويض. 

ليزي لكرة القدم إنه يواصل الضغط من كالمدرب الهولندي لويس فان غال بشدة الدعوة إلى التعويض. قال االتحاد اإلن أيداألقارب. 
االتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه  صرح"مبدأ التعويض" ألسر العمال الوافدين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في مشاريع البناء. أجل 

على إنشاء "صندوق تعويضات لجميع الذين تعرضوا لحوادث عمل أثناء بناء منشآت كأس  يعمل مع عشرات االتحادات األخرى
ات. من بين الدول ا صندوق التعويضمدرب "االتحاد البرازيلي لكرة القدم" أيض   دعما على استفسارات وسائل اإلعالم، العالم". رد  

 . 2026ا بعد، هناك المكسيك وكندا، اللتان ستستضيفان كأس العالم التي لم ترد علن  
ا الذين شاركوا في االستطالع في شخص   17,477من الـ  %67ا أن العفو الدولية مؤخر  منظمة أجرته  استطالع عالمي للرأي أظهر 
ا عن قضايا حقوق اإلنسان ا وجهة النظر القائلة بأن االتحادات الوطنية كرة القدم يجب أن تتحدث علن  دولة، يشاركون أيض   15

المطالبة بتعويض العمال الوافدين. صرّح أربعة رعاة، وهم "بدوايزر" و"كوكا كوال" فيها بما  المرتبطة بكأس العالم في قطر،
 120وأكثر من  من أعضاء الكونغرس األمريكي 15 كتبو"أديداس" و"مكدونالدز" بدعمهم للدعوة إلى التعويض. في اآلونة األخيرة، 

 وة إلى التعويض.إلى الفيفا لدعم الدع اا فرنسي  برلماني  
العفو الدولية: "رسالة المشجعين، واتحادات كرة القدم، والقادة  منظمة قال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة االقتصادية في

السياسيين، والجهات الراعية واضحة: حان الوقت لكي تتحرك الفيفا وتضع األمور في نصابها الصحيح للعمال الوافدين الذين جعلوا 
الرائدة ممكنة. هناك خيار واضح للفيفا: تخصيص نسبة صغيرة من عائدات كأس العالم إلحداث فرق كبير آلالف العمال، أو  بطولتهم

 عدم القيام بأي شيء وتقبّل تلطيخ البطولة إلى األبد بانتهاكات حقوق اإلنسان".
الفيفا، بمن _فلتدفع#البارزين الذين يدعمون دعوة ا زخم متزايد من العبي كرة القدم والمدربين والمعلقين الرياضيين هناك أيض  

فيهم تيم سبارف، قائد فريق كرة القدم الفنلندي السابق، وليز كالفينيس، رئيسة االتحاد النرويجي لكرة القدم، التي لطالما 
مشترك لـ هيومن رايتس  مؤتمر صحفياالنتهاكات المرتبطة بكأس العالم. خالل وعملت على ضرورة معالجة حقوق اإلنسان 

سكوير، أعلن قائد المنتخب األسترالي السابق لكرة القدم للرجال، كريغ فوستر، أنه سيتبرع  العفو الدولية وفيرمنظمة ووتش و
 صناعة كرةن. ينبغي أن تشجع مثل هذه المبادرات براتبه كمذيع في بطولة كأس العالم لعائالت العمال المتوفين، من بين آخري

، على القيام بما هو أكثر من البيانات المصاغة بحذر. من بين العبي كرة القدم وال سيما اتحادات كرة القدم، القدم العالمية
 وآالن شيرر. غاري لينيكرالبارزين اآلخرين الذين يدعمون هذه الدعوة العبي كرة القدم السابقين 

بصفتها اتحادات أعضاء في الفيفا، من المفترض باتحادات كرة القدم أن تتبع سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بالفيفا. عالوة على 
إيرادات كأس العالم، تتحمل اتحادات كرة ا مالية من تحقق أرباح   –من خالل عالقاتها التجارية مع الفيفا  –ذلك، بصفتها هيئات 

القدم أيضا المسؤولية بموجب "مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان" الستخدام نفوذها لمنع 
 طر.فيه في قوتخفيف اآلثار السلبية الفعلية والمحتملة على حقوق اإلنسان، التي تسببها أو تساهم فيها أو ترتبط بها، بما 

السلطات القطرية بعض التدابير الواعدة لحماية العمال من سرقة األجور وتعزيز الوصول إلى العدالة، وأدخلت  اتخذت، 2018منذ 

متأخر . كانت مزايا هذه البرامج محدودة بسبب تقديمها بشكل فجوات كبيرةعلى نظام الكفالة. مع ذلك، ال تزال هناك  إصالحات
" التي تقدم حماية أفضل مبادرات "اللجنة العليا للمشاريع واإلرثونطاقها الضيق ألنها ال تغطي جميع العمال، ال سيما في حالة 

هاكات في السنوات التي سبقت إنشاء األنظمة. واألهم، هو أنه ال تزال هناك ثغرات كبيرة لعدد محدود من العمال، أو تعالج االنت
إنشاؤه لدفع رواتبهم أو الصندوق الذي تم  لجان العمل، ال يمكن للعمال الذين غادروا قطر الوصول إلى في التطبيق واإلنفاذ. مثال  

 عندما ال يدفعها أصحاب العمل.
ا يجب أن تتجاوز الكلمات واألفعال الرمزية المعلنة بحذر وتستخدم منصاتها للضغط من حتى اتحادات كرة القدم التي تحدثت علن  

 أجل اتخاذ إجراءات عملية تعود بفوائد ملموسة على العمال الوافدين وعائالتهم.
هان من فير سكوير: "قد يكون للتعويض آثار بعيدة المدى على العائالت التي ستعتمد على الصندوق لسداد قال نيكوالس ماكغي

القروض أو لتعليم األطفال أو لشراء الطعام. عندما تستخدم اتحادات كرة القدم صوتها، فهي تساعد في ضمان أن آالف العائالت 
 و الفواتير غير المسددة".التي فقدت معيلها الوحيد تسدد القروض المستحقة أ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dfb.de/en/news/detail/sport-and-human-rights-this-topic-isnt-going-anywhere-244112/
https://nltimes.nl/2022/09/15/dutch-football-also-wants-migrant-workers-qatar-world-cup-fairly-compensated
https://theathletic.com/3611340/2022/09/20/world-cup-sponsors-human-rights/
https://www.hrw.org/news/2022/10/07/french-football-federation-backs-remedy-qatars-migrants
https://twitter.com/samindrakunti/status/1574497921185333298
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/09/qatar-global-survey-shows-overwhelming-demand-for-fifa-to-compensate-world-cup-migrant-workers/
https://www.hrw.org/news/2022/10/12/us-french-politicians-urge-fifa-remedy-migrant-worker-abuses-qatar
https://schakowsky.house.gov/sites/schakowsky.house.gov/files/Congressional%20Letter%20to%20FIFA%20re%20Migrant%20Workers%20in%20Qatar.pdf
https://schakowsky.house.gov/sites/schakowsky.house.gov/files/Congressional%20Letter%20to%20FIFA%20re%20Migrant%20Workers%20in%20Qatar.pdf
https://schakowsky.house.gov/sites/schakowsky.house.gov/files/Congressional%20Letter%20to%20FIFA%20re%20Migrant%20Workers%20in%20Qatar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2oa1QpBZIm0
https://www.hrw.org/news/2022/09/21/athletes-fans-demand-remedy-migrant-worker-abuses-qatar
https://www.hrw.org/news/2022/09/21/athletes-fans-demand-remedy-migrant-worker-abuses-qatar
https://www.hrw.org/ar/news/2022/09/20/fifa-world-cup-all-sponsors-should-back-remedies-workers
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/fans-call-fifa-compensate-qatar-27999007
https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/12/fifa/qatar-commit-compensate-abused-migrant-workers
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/24/376441
https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/12/fifa/qatar-commit-compensate-abused-migrant-workers
https://www.workerswelfare.qa/en/seventh-annual-workers-welfare-progress-report
https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/0793/2019/en/
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