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  أمن األحداث الرياضية الكبرى لضمانيطلقان مبادرة  2022اإلنتربول واللجنة العليا لقطر 
  2012تشرين الثاين/نوفمرب  5  86/2012 رقم

الـيت ينظمهـا االحتـاد  2022 كـرة القـدم لعـاميف   العـامل كأسمباريات  ضمان أمن وسالمة لأطلق اإلنرتبول مبادرة رائدة  –روما (إيطاليا) 
بعـد أن خالل السنوات العشر القادمة، وذلك  ألحداث الرياضية الكربى اليت ستُنظَّموغريها من ا ،ة القدم (الفيفا) يف قطرالدويل لكر 

  .ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية 10بقيمة  2022 اللجنة العليا لقطرمع  ااتفاقأبرم 
للجمعيـة العامـة  81 خالل الـدورة الــوّقعه رمسيا اإلنرتبول املعين بأمن األحداث الكربى، فريق خرباء سيُنشأ مبوجبه هذا االتفاق الذي و 

األمـني نوبـل،  رونالـد ك.السـيد و ، 2022 رئـيس اللجنـة األمنيـة للجنـة العليـا لقطـراهللا بـن ناصـر آل ثـاين،  سعادة الشـيخ عبـد لإلنرتبول
 .العام لإلنرتبول

وحـائزة مداليـة امللكـة  ،لنـدن ،مفوض شرطة العاصـمةملساعد  السابقة نائبةاللسيدة جانيت وليامز، االفريق اجلديد هذا رئاسة وىل وستت
. وسيضـــم فريـــق اخلـــرباء الـــيت أقيمـــت يف لنـــدن 2012 دورة األلعـــاب األوملبيـــة لعـــام أشـــرفت علـــى اخلطـــط األمنيـــة حلمايـــةالـــيت ، للشـــرطة

  .ني من مناطق العامل كافةموظفني متخصصني يف إنفاذ القانون وخرباء أمني ذكورامل
الـيت ينظمهـا  كـرة القـدميف   لعـاملا كـأسمباريـات  أن استضافة بحنن على يقني : ’’قائال ثاين ن ناصر آلسعادة الشيخ عبد اهللا ب حوصرّ 

اللجنـــة العليــــا  نطـــوي علـــى جمموعـــة واســـعة ومتنوعــــة مـــن التحـــديات. ولكـــنت أكـــرب األحـــداث الرياضــــية الدوليـــة، أحـــد ي، وهـــالفيفـــا
ا 2022 لقطر كيفيـة تنظـيم عـن  اخلـربات املتـوفرة يف أحنـاء العـامل مـن جمموعـة ستسـتفيد ، 190 وبلدانـه األعضـاء الــمـع اإلنرتبـول ، بتعاو

  .‘‘مع التقّيد بأعلى املعايري الدولية أي مشكالت أمنية، ر صفوهاحبيث ال تعك وجههذه املباريات على أفضل 
ألدوات لـميكـن مـن خالهلـا إضـافية  جمـاالت تعـاونبتبيـان ن املتزمـواإلنرتبـول  2022 العليـا لقطـر اللجنـة إن’’وأضاف الشيخ آل ثاين: 

واللجنــة العليــا  علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي.ألمننــا املزيــد مــن الــدعم نفــاذ القــانون تقــدمي الدوليــة إلشــبكات الو للمنظمــة العامليــة 
  ‘‘.مبادرات اسرتاتيجية أخرىمع اإلنرتبول يف إطار تتطلع إىل التعاون بشكل وثيق 

  .األحداث ية حلمايةعايري األمناملأعلى حرصها على تطبيق ن دعم قطر للمبادرة إمنا يدل على أاألمني العام لإلنرتبول رونالد ك. نوبل  وذكر
ـــا تضـــطلع  2022 اللجنـــة العليـــا لقطـــر أظهـــرت لقـــد’’وقـــال الســـيد نوبـــل:  شـــعبها ليف جمـــال تـــوفري األمـــن لقطـــر و ز بـــار بـــدور قيـــادي أ

يف الــيت ينظمهــا الفيفــا  القــدم كــرةيف   العــامل كــأس بطولــةمباريــات كــرة القــدم الــذين ســيتوافدون إىل املنطقــة حلضــور   حمــيبمــن ماليــني للو 
  .‘‘أمانا أكثر عاملاملتمثلة يف إقامة  تهرؤي اإلنرتبولأّن اللجنة العليا تشاطر ، ويسرنا 2022 عام
 2022 سيعمل فريق خـرباء اإلنرتبـول واألمانـة العامـة للمنظمـة عـن كثـب مـع اللجنـة العليـا لقطـر’’ :م األمني العام لإلنرتبول قائالواختت

ـج السنوات العشـر القادمـة خالل ومكتبنا املركزي الوطين يف الدوحة  القطريةووزارة الداخلية  كامـل مـن أجـل مـن التعـاون اليف سـياق 
  مارسات األمنية الضرورية وتطبيقها.ألطر واملاإعداد 

لومـات الشـرطية علـى الصـعيد الـدويل. وإن إنشـاء فريـق اخلـرباء هـذا حيتل اإلنرتبول حاليـا مركـز الصـدارة يف العـامل يف جمـال تبـادل املعو ’’
  .‘‘غري رياضين أم األمنية املرتبطة باستضافة حدث كبري، رياضيا كا باجلوانبملنظمة اجلهة املرجعية يف كل ما يتصل سيجعل ا

إعـدادها وتطبيقهـا إىل املالعب املدّرجة واألشخاص واملواقـع يف قطـر و أمن سرتاتيجية املتعلقة بالختطيط االفريق املذكور، باإلضافة إىل و 
ر مــوظفي إنفــاذ القــانون يف قطــلــدى تــدريب الاحتياجــات حتديــد إىل و ، 2022 بطولــة كــأس العــامل لكــرة القــدم يف عــام خــالل مباريــات

أيا كان  ألحداث الكربىاوالبلدان األخرى اليت تستضيف أحداثا رياضية كربى، سيضع أيضا أفضل املمارسات واملعايري الدولية ألمن 
 .نوعها


