
سالمة وأمن الفعاليات الكربى

برنامج تدريبي يتناول السالمة واألمن يف مجال 
الفعاليات الرياضية الدولية الكربى

الشهادة التخصصية الدولية يف سالمة وأمن الفعاليات 
الرياضية الدولية الكربى

مشروع ستاديا



نبذة عن مرشوع ستاديا 

2012 بتمويل من قطر مركَز  الذي أطلقه اإلنرتبول يف عام  أنشأ مرشوع ستاديا 
التحضريية  األعمال  املنظمة عىل تخطيط وتنفيذ  البلدان األعضاء يف  تميُّز ملساعدة 
عىل صعيدي العمل الرشطي واألمن للفعاليات الرياضية الكربى. وهذا املرشوع الذي 
الرتتيبات الرشطية واألمنية لبطولة  ذ عىل مدى عرش سنوات سيسهم يف وضع  ينفَّ
كأس العالم يف كرة القدم التي ينظمها الفيفا يف عام 2022 يف قطر ويقدم الدعم 

ألجهزة إنفاذ القانون يف العالم لتنظيم فعاليات كربى يف جو من السالمة واألمن.

WWW.INTERPOL.INT 

 NCS4 نبذة عن مركز

جنوب  لجامعة  التابع  الريايض  الجمهور  وسالمة  ألمن  الوطني  املركز  أُنشئ 
يف  الداخيل  األمن  وزارة  من  بدعم   2006 عام  يف  املتحدة(  )الواليات  امليسيسيبي 
الواليات املتحدة لرفع مستوى السالمة واألمن يف املجال الريايض من خالل التدريب 
فباتت  املركز  مهمة  نطاق  واتسع  والبحوث.  الجامعية  والربامج  املهني  والتطوير 
تغطي توفري دورات تدريب شاملة يف مجال أمن األنشطة الرياضية والرتفيهية يف 
بالفعاليات  املعنيني  إىل  اإلنرتبول، موجهة  األعضاء يف  البلدان  البلد ويف  هذا  أنحاء 
السالمة  وهيئات  القانون  إنفاذ  وأفراد  املسؤولني،  كبار  من  والرتفيهية  الرياضية 

العامة وأمن الفعاليات، والجهات التي تتدخل يف حاالت الطوارئ.

WWW.NCS4.COM



أيام(  4( الكربى  الدولية  الرياضية  الفعاليات  الحشود يف  إدارة  تحديات 

هذه الدورة موجهة إىل املشاركني املعنيني بتخطيط وإدارة حركة األشخاص أثناء 
فيها  املشاركون  ويبحث  املتفرجني.  من  كبرية  أعدادا  تستقطب  التي  الفعاليات 
أدوات  وباستخدام  العالم.  أنحاء  يف  بالحشود  املتصلة  الحوادث  أنواع  مختلف 
ونماذج تحليلية وأمثلة عملية، يفهم املشاركون مبدأ سالمة الحشود ويّطلعون عىل 
كيفية وقوع مختلف الحوادث املتصلة بها. ويبحثون كذلك األسباب الكامنة وراء 
هذه الحوادث ويتعلمون تقنيات تحليل املخاطر املتعلقة بالحشود وأساليب توفري 
السالمة واألمن لها بما يساعد عىل تقليص إمكانات وقوع الحوادث ال بل التخلص 

منها نهائيا. 

الحوادث  إدارة  التدريب: قادة الرشطة وقادة  إليها  املوجه  الجهة 

  
أيام(  الكربى )4  الدولية  الرياضية  الفعاليات  إدارة اإلخالء يف   تحديات 

و/أو  إعداد  عىل  املواقع  مديري  مع  يعملون  الذين  املشاركني  الدورة  هذه  تساعد 
تحسني خطة عملياتهم الطارئة من أجل مساعدة الجهات التي تتدخل يف حاالت 
أو  اإلجالء  )أي  باإلخالء  تتعلق  للتطوير  وقابلة  مرنة  أنشطة  تنفيذ  عىل  الطوارئ 
بشكل  هذه  الطوارئ  أنشطة  ذ  تُنفَّ وقد  أخرى.  وقائية  وتدابري  املوقع(  يف  اإليواء 
هذه  وتتسم  متعددة.  هيئات  فيه  تشارك  نطاقا  أوسع  تحرك  إطار  يف  أو  منعزل 
الدورة بقدر كبري من التجديد من حيث أنها تعزز قيام تعاون متعدد األجهزة من 
خالل توفري معلومات حاسمة عن تخطيط عمليات اإلخالء وخربة أساسية تستند 

إىل سيناريوهات إخالء مختارة وفقا للخطة ذات الصلة.

الجهة املوجه إليها التدريب: قادة الرشطة وقادة إدارة الحوادث

أيام(  الكربى )4  الدولية  الرياضية  الفعاليات  الحوادث يف  إدارة   تحديات 

يقع  ما  حادث  إزاء  للتحرك  الفريدة  الجوانب  عىل  تحديدا  الدورة  هذه  تتمحور 
اعتبارات استمرارية األعمال وأنشطة  الكربى، بما يف ذلك  الفعاليات  خالل إحدى 
املتابعة. وتُختتَم بتمرين عميل يتمثل يف تأدية أدوار ويمكن تكييفه وفقا ألي مكان 
عمليتي  عىل  خاص  بشكل  الدورة  وتشدد  كربى.  رياضية  فعاليات  فيه  تُنظَّم 

التخطيط للتحرك إزاء الحوادث وإدارة املوارد.

الجهة املوجه إليها التدريب: قادة الرشطة وقادة إدارة الحوادث

الكربى  الدولية  الرياضية  الفعاليات  يف  املتقدمة  واألمن  السالمة   إدارة 
)4 أيام(

يف  القرار  وصنع  القيادة  دينامية  لبحث  الحاالت  دراسة  الدورة  هذه  تستخدم 
املسؤولني. وعن طريق دراسة حاالت معينة، تضع  األزمات من وجهة نظر كبار 
عند  القيادية  األجهزة  تواجهها  التي  العقبات  تذليل  كيفية  ملناقشة  إطارا  الدورة 
الدولية  الفعاليات  إحدى  خالل  النطاق  واسع  حادث  إزاء  والتحرك  التخطيط 
الالزمة  والوطنية  الفردية  العمل  خطط  إعداد  فرصة  للمشاركني  وتتاح  الكربى. 

لتحسني الجهوزية والقدرة عىل التحرك يف حاالت الطوارئ.

الجهة املوجه إليها التدريب: قادة الرشطة وقادة إدارة الحوادث



التدريبية  الدورات  تفاصيل 

أيام(   الكربى )4  الدولية  الرياضية  الفعاليات  إدارة السالمة واألمن يف 

قادة  لدى  والقدرات  الكفاءات  وتعزيز  املعارف  توسيع  حول  الدورة  هذه  تتمحور 
الكربى.  الدولية  الرياضية  الفعاليات  يف  واألمن  السالمة  إدارة  عن  املسؤولني  الرشطة 
ويراجعون  يعّدون  الذين  األمن  خرباء  لدى  املبكرة  االستعداد  مراحل  تتناول  وهي 
االسرتاتيجيات والسياسات األمنية الشاملة باستخدام الخطط األمنية القائمة يف بلدانهم 

الستضافة فعاليات دولية كربى.
اإلمكانات  تعزز  أنها  حيث  من  التجديد  من  كبري  بقدر  التدريبية  الدورة  هذه  وتتسم 
التخاذ  القرار  صنع  آلية  باستخدام  ومواجهتها  الحوادث  وإلدارة  للتخطيط  الرشطية 
تدابري كفيلة بحفظ النظام العام وتعزيز إجراءات منع الجريمة، وللنهوض بالسياسات 

واملمارسات األمنية املعيارية عىل الصعيد الوطني.

الجهة املوجه إليها التدريب: قادة الرشطة وقادة إدارة الحوادث

أيام(   4( الكربى  الدولية  الرياضية  الفعاليات  املخاطر يف  إدارة  تحديات 

تتمحور هذه الدورة حول بناء القدرات من أجل قيام تعاون متعدد األجهزة. وهي 
وإعداد  والتدريب،  املخاطر،  وتقييم  بالتخطيط،  تتعلق  أساسية  مفاهيم  تتناول 
األعمال، وذلك من خالل مجموعات دروس  والتعايف/استمرارية  التمارين،  خطط 
الحوادث  إدارة  وقادة  الرشطة  قادة  تزود  أنها  كما  سيناريوهات.  إىل  مستندة 
التي تطرحها األزمات  التي تتيح لهم كشف وإدارة املخاطر  باملعارف والكفاءات 
معيار  املشاركون  وسيستخدم  الكربى.  الدولية  الفعاليات  يف  واإلرهاب  والحشود 
لعوامل  والخارجي  الداخيل  السياق  أجل تحديد  املخاطر من  ISO 31000 إلدارة 
بينها،  فيما  األولويات  وتحديد  للمخاطر  تقييم  وإجراء  منتظم،  بشكل  الخطر 
واختيار الوسائل املناسبة ملواجهتها فيما يتعلق بوضع الخطط لألحداث والعمليات 

الطارئة أثناء إحدى هذه الفعاليات.
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واعتمادها التدريبية  الدورات  إعداد 

الفعاليات  يف  واألمن  السالمة  إدارة  دورة  كانت   ،2017 األول/أكتوبر  ترشين  يف 
 ،NCS4 الرياضية الدولية الكربى التي أعدت بالتعاون بني مرشوع ستاديا ومركز
أول دورة تدريبية يعتمدها اإلنرتبول رسميا عىل اإلطالق. واالعتماد هو اآللية التي 
الذي  التدريب  بأن  اآللية  هذه  وتعرتف  املصداقية.  أو  السلطة  أو  الكفاءة  تضمن 
دوراته  ملتابعي  تتيح  التي  الالزمة  باملعايري  يتقيد  واملركز  ستاديا  مرشوع  يعّده 
عىل  والحصول  الرياضية  املواقع  أمن  مجال  يف  الكفاءات  اكتساب  املتخرجني 
الشهادات الالزمة للممارسة املهنية. وما تقدم مسألة ذات أهمية ألن أحد األهداف 
توفري  عرب  دولية  رشطية  إمكانات  ’’استحداث  يف  يتمثل  لإلنرتبول  االسرتاتيجية 

املعارف املتخصصة والتدريب وتبادل أفضل املمارسات‘‘.

ومن أجل إعداد الدورات واعتمادها، يتبع مرشوع ستاديا ومركز NCS4 ممارسات 
التي  املمارسات  أكاديمية. ويشمل ذلك  وأساليب منظمة وصارمة من وجهة نظر 
للتدريب  اإلنرتبول  دليل  يف  اإلنرتبول  يف  والتدريب  القدرات  بناء  إدارة  حددتها 
اإلنرتبول  لربنامج  املوحدة  التشغيل  إجراءات  ويف  جماعية  مسؤولية  الناجح: 
التدريب،  من  االحتياجات  تحليل  آليات  الوثيقتني  كلتا  وتحدد  واالعتماد.  للتدريب 
الدورات، وتخطيطها وتقديهما، والتقييم، واملراجعة، و/أو منح  وتصميم وإعداد 

الشهادات واالعتماد.

وإعداد الدورات التدريبية من قبل مرشوع ستاديا ومركز NCS4، مثلما هي الحال 
والتصميم  التحليل  عملية  يف  مرتسخة  مستمرة،  آلية  هو  لإلنرتبول،  بالنسبة 
والتطوير والتنفيذ والتقييم التي يستخدمها مكتب التحقيقات االتحادي يف الواليات 
والرشكات  والجامعات  واملدارس  والعسكرية  الحكومية  الهيئات  ومعظم  املتحدة 
التي  املهام  جميع  تغطي  دائرية  متكررة  عملية  وهذه  البلد.  هذا  يف  واملنظمات 

يشتمل عليها إعداد الدورات التدريبية يف اإلنرتبول )الشكل 1(.

تبدأ آلية إعداد هذه الدورات التدريبية )الشكل 2( قبل 12 إىل 24 شهرا من تاريخ 
وتشمل  واملهام.  التدريب  احتياجات  وتحليل  االحتياجات  بتحديد  وذلك  تقديمها، 
الفعاليات  بأمن  واملعنيني  الدولية  القانون  إنفاذ  أجهزة  مع  مشاورات  العملية 
لتحديد مجمل األعمال واملعارف والكفاءات املتصلة بالعمل. وتُراَجع جميع الدورات 

سنويا ويعاد اعتمادها كل أربع سنوات من أجل كفالة بقائها محدثة.
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الشكل 1: 
NCS4 آليتا إعداد الدورات التدريبية واعتمادها يف اإلنرتبول ومركز



إدارة السالمة واألمن يف 
الفعاليات الرياضية 

الدولية الكربى

ن 
ألم

وا
ة 

الم
س

 ال
رة

إدا

ت 
ليا

عا
لف

يف ا
ة 

دم
تق

امل

ى
رب

لك
ة ا

ولي
لد

ة ا
ضي

ريا
ال

ث 
حواد

ت إدارة ال
حديا

ت

ضية 
ت الريا

يف الفعاليا

ى
رب

الدولية الك د  
شو

ح
 ال

رة
إدا

ت  
ديا

ح
ت

ة 
ضي

ريا
 ال

ت
ليا

عا
لف

يف ا

ى
رب

لك
ة ا

ولي
لد

ا

تحديات إدارة  اإلخالء 
يف الفعاليات الرياضية 

الدولية الكربى

طر يف 
خا

ت  إدارة امل
حدياا

ت

ضية 
ت الريا

الفعاليا

ى
رب

الشهادة التخصصية الدولية الك
الدولية يف سالمة وأمن 

الفعاليات الرياضية
الدولية الكربى

العامة  اإلنرتبول  مهمة  يف  أسايس  بدور  والتدريب  القدرات  بناء  يضطلع 
املتمثلة يف تعزيز التعاون الرشطي الدويل وبناء القدرات الرشطية.

ألمن  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  اإلنرتبول،  ينفذه  الذي  ستاديا  مرشوع  أعد  وقد 
)الواليات  امليسيسيبي  جنوب  لجامعة  التابع   )NCS4( الريايض  الجمهور  وسالمة 
الرياضية  الفعاليات  مجال  يف  واألمن  السالمة  يتناول  تدريبيا  برنامجا  املتحدة(، 
من  عددا  تغطي  تدريبية  دورات  ست  عن  عبارة  الربنامج  وهذا  الكربى.  الدولية 
الذين  الحوادث  إدارة  البالغة األهمية بالنسبة لقادة الرشطة وقادة أفرقة  املواضيع 
يشاركون يف العمل الرشطي وضبط األمن خالل الفعاليات الرياضية الدولية الكربى. 
ويعتمد اإلنرتبول هذه الدورات وفقا للمعايري الرسمية للمنظمة، املفصلة يف ’’دليل 

اإلنرتبول للتدريب الناجح‘‘.
وتقوم هذه الدورات املستندة إىل سيناريوهات عىل بحوث جامعية، وقد أعدها خرباء 
دوليون مختصون يف هذا املجال ينتمون إىل أجهزة الرشطة، وهيئات السالمة العامة، 
ووحدات إدارة الطوارئ، وأجهزة اإلطفاء، واالتحادات والجمعيات الرياضية الدولية، 
والجهات املعنية بإدارة الفعاليات، والحكومات، والجامعات. وتهدف كل دورة منها 
إىل تعزيز معارف وكفاءات وقدرات قادة الرشطة وقادة إدارة الحوادث املسؤولني 

عن العمل الرشطي وبحفظ السالمة واألمن يف الفعاليات الدولية الكربى.
وإكمال جميع الدورات التدريبية سيتيح لقادة الرشطة وقادة أفرقة إدارة الحوادث 
وإدارة  والتواصل،  القرار،  وصنع  املخاطر،  إدارة  مجاالت  يف  كفاءاتهم  تطوير 
الحوادث، وإدارة الحشود، وتخطيط عمليات الطوارئ، واإلخالء وإجراءات الحماية، 

وإدارة األفرقة واملهارات القيادية.

ويمنح مركز NCS4 ومرشوع ستاديا الذي ينفذه اإلنرتبول الشهادة التخصصية 
الدولية يف سالمة وأمن الفعاليات الرياضية الدولية الكربى، التي تثبت أن املتدرب 
أكمل بنجاح الدورات اإللزامية الست التي يقدمها مرشوع ستاديا. وتهدف مبادرة 
وتحويل  االبتكار  عىل  املتدربني وتشجيعهم  معارف  تعميق  إىل  الشهادة  هذه  منح 

التدريب إىل ممارسة ميدانية فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية. الدولية.


