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مشروع

ستـاديـا
ضمان أمن األحداث
الرياضية الكربى

e eمركز امتياز

تطرح األحداث الرياضية الدولية الكربى كاأللعاب األوملبية
وبطوالت كأس العالم لكرة القدم العديد من التحديات الرشطية
واألمنية عىل البلدان املضيفة .وهذه األحداث ،باإلضافة إىل كونها
تن َّ
ظم يف أماكن واسعة ومتشعبة ومتفرقة ،يمكنها أن تستقطب
مختلف أنواع األنشطة اإلجرامية ،بدءا باإلخالل بالنظام وبأعمال
العنف ووصوال إىل االعتداءات السيربية وحتى اإلرهاب .وتواجه
البلدان املضيفة والجهات املنظمة لألحداث تحديا يتمثل يف
تنظيم يجري بدون عراقيل ويتكلل بالنجاح ،مع الحفاظ يف
الوقت نفسه عىل أمن وسالمة املشاركني واملشاهدين.

وتموله قطر ،إىل إنشاء مركز امتياز من أجل مساعدة البلدان
األعضاء يف اإلنرتبول عىل وضع تدابري رشطية وأمنية وتنفيذها
يف إطار التحضري لألحداث الرياضية الكربى .وسيسهم هذا
املرشوع العَ رشي يف تحديد الرتتيبات الرشطية واألمنية الالزم
اتخاذها خالل بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم التي
ستُن َّ
ظم يف قطر يف عام  ،2022كما سيخلف إرثا دائما يف هذا
املجال تستفيد منه أجهزة إنفاذ القانون يف العالم.

ويتبوأ اإلنرتبول ،بفضل شبكته العاملية من الخرباء املوزعني
عىل البلدان األعضاء الـ  ،190موقعا مثاليا للعمل كمركز للبحث
والتصميم والتخطيط والتنسيق والتدريب من أجل املساعدة
عىل مواجهة هذا التحدي يف إطار بنية تضمن معايري رفيعة
وجودة عالية.

وهذا املرشوع ،إذ يجمع من البلدان األعضاء التي استضافت
أحداثا رياضية دولية كربى ناجحة أفضل املمارسات والنجاحات
املحققة والدروس املستخلصة ،يمكن أن يساعد البلدان التي
تعتزم تنظيم هذا النوع من األحداث يف املستقبل يف تعزيز
تحضرياتها بتزويدها بأحدث املعارف والخربات.
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مرشوع ستاديا
e eأفرقة الخرباء

ينظم مرشوع ستاديا اجتماعات سنوية ألفرقة الخرباء بشأن
مواضيع رئيسية هي الترشيعات واألمن املادي واألمن السيربي.
وتضم هذه االجتماعات خرباء عامليني من أجهزة إنفاذ القانون
واللجان املعنية بتنظيم األحداث ،والحكومات ،والقطاع الخاص،
واألوساط األكاديمية ،واملجتمع املدني الستكشاف البحوث
والتحليالت املتقدمة ذات الصلة وإصدار توصيات مستقلة
لتخطيط وتنفيذ ترتيبات أمنية يف مجال األحداث الرياضية
الكربى عىل الصعيد الدويل.

e eبرامج املراقبة األمنية واستخالص املعلومات

تسعى جميع البلدان التي تستضيف أحداثا رياضية كربى إىل
ضمان نجاح هذه األحداث وسريها بدون عراقيل .ويحمل كل
حدث من هذه األحداث يف طياته العديد من الدروس القيّمة
ليس للبلد املضيف فحسب ،بل أيضا لجميع البلدان التي تعتزم
تنظيم أحداث كربى يف املستقبل.

e eمنظومة إدارة املعارف ملرشوع ستاديا

تُجمع الدروس املستخلصة من مجموعة األنشطة املذكورة
أعاله وتتاح لجميع البلدان األعضاء يف اإلنرتبول عرب منظومة
إلكرتونية متقدمة إلدارة املعارف تحوي ما ييل:
•دليل شامل للممارسات الجيدة املتعلقة بمختلف الجوانب
األمنية لألحداث الرياضية ،يمكن لجميع البلدان األعضاء
اإلسهام فيه واالستفادة منه؛
•برنامج إلكرتوني مشرتك يمكن من خالله للخرباء املعنيني
تبادل املعلومات املتعلقة بتطور أمن األحداث الرياضية
الكربى ،ومناقشتها وتحليلها ونرشها.

وتساعد املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول مرشوع ستاديا
يف تحديد الخرباء املتخصصني والتوصية بهم للمشاركة يف
اجتماعات أفرقة الخرباء وإضافة ممارسات جيدة إىل منظومة
إدارة املعارف واملساعدة يف استعراض محتوى املعلومات
املقدمة من سائر الخرباء.

ولالستفادة من املمارسات الجيدة والدروس املستخلصة من
األحداث الرياضية قبل وأثناء وبعد تنفيذها ،ين ّ
ظم مرشوع
ستاديا برامج للمراقبة واستخالص املعلومات بمشاركة
مسؤولني أمنيني معينني من القطاعني العام والخاص ممن
تولوا مسؤولية مبارشة عن العمليات الرشطية واألمنية.

e eالتدريب

يتعاون مرشوع ستاديا مع مؤسسات أكاديمية معروفة من أجل
تحديد االحتياجات التدريبية ووضع مناهج تدريبية وبرنامج
دويل للتصديق عىل الشهادات موجهة إىل أجهزة إنفاذ القانون
يف هذا املجال.

e eاملؤتمرات

ويستند مرشوع ستاديا إىل شبكة الخرباء العاملية التابعة له
لتنظيم مؤتمرات دولية تجمع شخصيات قيادية بارزة يف مجال
توفري األمن لألحداث الرياضية الدولية الكربى ،وذلك لالطالع
عىل خرباتهم وتمكني البلدان األعضاء من االستفادة من خربة
بعضها البعض.

e eالرشاكات

يواصل مرشوع ستاديا إقامة رشاكات اسرتاتيجية مع منظمات
دولية كربى للمساعدة يف تعزيز أمن األحداث الرياضية الدولية
الكربى ،ويف وضع املمارسات الجيدة وضمان النوعية واملعايري
للبلدان األعضاء.
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