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مرشوع

ستاديا
سالمة وأمن األحداث
الكربى

يهدف مرشوع ستاديا الذي أطلقه اإلنرتبول يف عام 2012

بتمويل من قطر إىل إنشاء مركز تميُّز ملساعدة البلدان األعضاء
يف املنظمة عىل وضع تدابري رشطية وأمنية وتنفيذها يف إطار
التحضري ألحداث كربى .وال يسهم هذا املرشوع يف وضع
الرتتيبات الرشطية واألمنية لبطولة كأس العالم يف كرة القدم
التي ينظمها الفيفا يف عام  2022يف قطر فحسب ،بل يساعد
جميع البلدان املضيفة عىل تنظيم أحداث كربى يسودها األمن.

ويضطلع فريق ستاديا بمجموعة من األنشطة الرامية إىل تزويد
البلدان املضيفة يف املستقبل باملعارف والخربات العاملية التي
يمكنها التعويل عليها لتعزيز استعداداتها عىل صعيدي السالمة
واألمن
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مرشوع ستاديا
eeأفرقة الخبراء

eeمنظومة ستاديا إلدارة المعارف

ينظم فريق ستاديا اجتماعات ألفرقة خرباء متخصصني يف
األمن السيربي ،والترشيعات املتصلة بالرياضة ،وسالمة وأمن
األحداث ،وذلك لبحث مواضيع رئيسية تتعلق بتخطيط وتنفيذ
ترتيبات السالمة واألمن يف األحداث الكربى .ويشارك يف هذه
االجتماعات خرباء عامليون من أجهزة إنفاذ القانون ،ولجان
تنظيم األحداث ،والحكومات ،والقطاع الخاص ،والجامعات،
واملجتمع املدني ،من أجل دراسة البحوث والتحليالت املتطورة
يف هذا املجال وإصدار توصيات مستقلة ملا فيه فائدة البلدان
األعضاء.

يجري إطالع جميع البلدان األعضاء يف اإلنرتبول عىل الدروس
املستفادة من األنشطة املذكورة أعاله عن طريق منظومة ستاديا
املتطورة إلدارة املعارف ،املتاحة عرب اإلنرتنت ،واملكونة من
شقني:

eeاالطالع المتبادل على الممارسات الجيدة
الستخالص املمارسات الجيدة والدروس املستفادة قبل وأثناء
وبعد تنظيم األحداث الرياضية الكربى ،يقوم فريق ستاديا
بتنفيذ برامج مراقبة وحلقات منظمة الستخالص املعلومات
مع مسؤولني أمنيني من القطاعني العام والخاص لديهم
مسؤوليات مبارشة عن العمليات الرشطية واألمنية.

•مرجع معريف شامل للممارسات الجيدة التي تُطبّق يف
األحداث الرياضية الكربى بمختلف جوانبها األمنية،
يمكن لجميع البلدان األعضاء اإلسهام فيه واالستفادة
منه؛
•منصة إلكرتونية مشرتكة تتيح للخرباء ذوي الصلة تبادل
املعلومات عن الجوانب املتغرية ألمن األحداث الرياضية
الكربى ،ومناقشتها وتحليلها ونرشها.
وعالوة عىل ما تقدم ،يقف اإلنرتبول ،بفضل شبكة عاملية من
 192بلدا عضوا ،يف موقع مثايل لدعم مضيفي األحداث الكربى
من خالل توفري قدرات رشطية فريدة كفيلة بتعزيز الجهود
املبذولة ملكافحة اإلرهاب ،واتخاذ إجراءات منسقة ملكافحة
الجريمة السيربية والجريمة املنظمة والجرائم الناشئة.

eeالتدريب
يعمل فريق ستاديا مع مؤسسات أكاديمية معرتف بها لتبيان
االحتياجات يف مجال التدريب وإعداد مناهج تدريبية وبرنامج
اعتماد دويل ،ملوظفي الرشطة واألمن املسؤولني عن تخطيط
وتنفيذ ترتيبات السالمة واألمن يف األحداث الكربى.

eeالشراكات
ال بد من إرساء الرشاكات االسرتاتيجية مع املنظمات الدولية
الرئيسية للمساعدة يف تعزيز أمن األحداث الرياضية الكربى،
ووضع املمارسات الجيدة يف هذا املجال وتوفري الضمانات
للبلدان األعضاء.
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