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 تعريف المصطلحات

في تطبيق أحكام هذا الدليل يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم 
 يقض سياق النص بغير ذلك:

 دولة االمارات العربية المتحدة. :الدولة

 (.FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم ) :الفيفا

 (.AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم ) :االتحاد اآلسيوي

 (.IFABمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ) إيفاب:

 (.UAE FAاتحاد اإلمارات لكرة القدم ) االتحاد:

 (UAE PLرابطة المحترفين اإلماراتية ) :الرابطة

في شأن أمن  2014( لسنة 8الصادر تحت رقم )القانون االتحادي  :القانون
 المنشآت والفعاليات الرياضية.

في شأن  2014( لسنة 8الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ) :الالئحة التنفيذية
 أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

إحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة والمعنية بتأمين  :السلطة المختصة
 المنشآت والفعاليات الرياضية.

اإلستادات والمرافق التابعة لها التي يتم استخدامها في إدارة  :المنشآت الرياضية
وتنفيذ الفعاليات الرياضية في المسابقات التي تنظمها أو تشرف 

 عليها رابطة المحترفين اإلماراتية.

التي تنظمها أو تشرف عليها  مباريات كرة القدم واألحداث الرياضية :الفعاليات الرياضية
 رابطة المحترفين اإلماراتية والتي تقام في المنشآت الرياضية.

النادي المستضيف للمباراة سواء في المنشأة الرياضية التابعة له  :الجهة المنظمة للمباراة
أو في أي منشأة رياضية أخرى )بموجب اتفاق فيما بين مالك 

المحترفين اإلماراتية في المباريات رابطة المنشأة والنادي(، أو 
 التي تنظمها بصورة مباشرة.
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أي شكل من أشكال التصاريح والتي تصدرها رابطة المحترفين  بطاقة االعتماد:
اإلماراتية والتي تمنح حاملها حق الدخول إلى المناطق الخاضعة 

 لمراقبة الدخول )أو أي جزء منها(.

المخولين بمباشرة أنشطة محددة داخل الشخص أو األشخاص  الشخص المعتمد:
 المناطق الرسمية بموجب بطاقة االعتماد.

منتسب قوة الشرطة واألمن الذي يتولى اإلشراف األمني على  :مراقب الشرطة
 سير أحداث الفعالية الرياضية.

مسؤول المباراة المعين من قبل الرابطة وفقًا ألحكام هذه الالئحة  مراقب المباراة
 لرابطة ذات الصلة.ولوائح ا

الشخص المعين من قبل الرابطة لمراقبة تنفيذ نظام بطاقات  :مسؤول مراقبة الدخول
االعتماد والترتيبات األمنية المتعلقة بجميع مباريات المسابقة 

 وفقًا ألحكام هذه الالئحة.

ينحصر دوره الرئيسي في الشخص المعين من قبل الرابطة والذي  مسؤول اإلعالم:
اإلشراف على تنفيذ متطلبات الالئحة اإلعالمية ودليل البث واإلنتاج 

 التلفزيوني الخاصة بالرابطة.

مسؤول المباراة المعين من قبل النادي المضيف وفقًا ألحكام  المنسق العام:
 هذه الالئحة.

مسؤول أمن النادي )ضابط أمن 
 :المنشأة(

الرياضية لتحقيق  موظف األمن المعين من قبل النادي أو المنشأة
( والئحته التنفيذية 8الخدمة األمنية وفقًا ألحكام القانون رقم )
 ولوائح رابطة المحترفين اإلماراتية ذات الصلة.

اإلجراءات الواجب على األندية اتباعها لتوفير المرافق المناسبة أو  :إجراءات ضبط الجودة
 ة أوبالمسابق يتعلقتنظيم المباريات داخل اإلستاد التابع لها فيما 

أي مباراة من مباريات المسابقة، بما ال يخالف لوائح االنضباط 
 ولوائح المسابقة ولوائح اإلستادات والعقوبات المحددة لمخالفتها.

النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقًا للنظام  :النادي العضو
 األساسي.
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الكيان التجاري و/أو شركات كرة القدم المخولة بالمشاركة في  :النادي
مسابقات الرابطة نيابة عن النادي العضو بموجب اتفاق كتابي بين 

 الرابطة والنادي. 

 الفرق التي تشارك في المسابقات تحت سلطة النادي والرابطة. :الفرق المشاركة

التعليمات أو التعديالت المتعلقة بهذه الالئحة التي يتم إخطار  :التعاميم
األندية المشاركة بها من قبل الرابطة في صورة خطابات رسمية 

 قبل و/أو أثناء الموسم. 

القوة القاهرة أو الحوادث 
 :المفاجئة

أي حدث غير متوقع أو ال يمكن رده، ينشأ عن سبب خارجي ال يد 
قد يؤثر على تطبيق أي بند من بنود هذه يؤثر أو  لألطراف فيه،

الالئحة، ويشمل على سبيل المثال ال الحصر، طقس عاصف بشكل 
غير طبيعي أو فيضان أو برق أو حريق أو انفجار أو هزة أرضية أو 
أضرار هيكلية أو كارثة وبائية أو أي كارثة طبيعية أخرى أو حرب أو 

ى هائلة أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فوض
 إضراب أو إغالقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو عصيان مدني.

رابطة المحترفين اإلماراتية 
 )الرابطة(:

هي الجهة المشكلة بموجب قرار الهيئة العامة للرياضة بخصوص 
لرابطة المحترفين اإلماراتية والتي  2019( لسنة 1إشهارها رقم )

ي يحق لها المشاركة في دوري تتألف من األندية المحترفة الت
والمسؤولة عن تسويق وتنظيم  2022-2021موسم لالمحترفين ل

 واستثمار البطوالت الخاصة بها. 

الجهة المنتخبة من قبل الرابطة والتي يرأسها رئيس الرابطة  :مجلس إدارة الرابطة
 للقيام بالمهام المنوطة اليه بموجب النظام األساسي للرابطة. 

اللجنة المشكلة بموجب قرار من مجلس إدارة لرابطة المحترفين  الفنية:اللجنة 
اإلماراتية وتتولى المهام المنصوص عليها في هذه الالئحة 
وطبقًا لقرار تشكيلها وبالتنسيق مع لجنة المسابقات في االتحاد 

 فيما يتعلق باألمور المشتركة.

المنوط اليها مهام تنفيذ اللوائح والقرارات هي األقسام اإلدارية  :اإلدارة التنفيذية للرابطة
الصادرة عن الرابطة و/أو مجلس إدارة الرابطة واالشراف على 
تنظيم المسابقات والتنسيق ما بين اللجان الفرعية بعضها ببعض 
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 وبين هذه اللجان واألندية المحترفة.

قبل كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من  اللوائح:
االتحاد و/أو الرابطة للعمل بموجبها فيما يتعلق بالمسابقات التي 
تنظمها الرابطة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، النظام 
األساسي لالتحاد، النظام األساسي للرابطة، الئحة االنضباط، الئحة 
المسابقة، الئحة إستادات الرابطة، الئحة معدات الرابطة، الئحة 

لبرنامج الشباب، الئحة اعتماد الرابطة، الئحة الرابطة  الرابطة
لإلعالم، الئحة التجارية / التسويقية للرابطة ودليل األمن والسالمة 

 .والتعاميم التي تصدرها الرابطة للرابطة

تعني أية مباريات كرة القدم المقامة في إطار فعاليات دوري  المباراة /المباريات:
سوبر الو/أو كأس  رابطة المحترفينكأس و/أو  أدنوك للمحترفين

عام بما في ذلك المباريات  21تحت  المحترفينو/أو دوري  اإلماراتي
 المؤجلة أو المعادة.

الرسمية والمراكز/المرافق الصحفية وأكشاك التذاكر المناطق  :المرافق
ومناطق االستضافة التي تستخدم باالرتباط مع مباريات 

 المسابقات.

رابطة وكأس  أدنوك للمحترفينودوري  اإلماراتيسوبر الكأس  مسابقات الرابطة:المسابقة/ 
 عام. 21تحت المحترفين ودوري  المحترفين

النادي المذكور أواًل في مباراة المسابقة المسجل في جدول  النادي المضيف:
 المباراة.

من قبل الرابطة أو األندية النادي أو االستاد الذي يتم اختياره  النادي و/أو االستاد المستضيف:
 الستضافة مباراة أو أكثر من مباريات مسابقات الرابطة.

مناطق الدخول الخاضعة 
 :للمراقبة

األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى، على سبيل 
المثال ال الحصر، اإلستادات وأسوارها ومحيطها الخارجي والمجال 

ألماكن األخرى ذات الصلة بالمسابقة الجوي فوق اإلستاد وكافة ا
بما في ذلك مواقع المرافق والمراكز اإلعالمية وأماكن ومرافق 
االستضافة والمناطق المخصصة للشخصيات الهامة والمناطق 

 األخرى التي تنظمها لوائح اعتماد الرابطة.
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الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية  موسم الدوري:
رابطة أو في كأس  السوبر اإلماراتيالرابطة )سواء كانت كأس 

( وتنتهي بنهاية أخر مباراة أدنوك للمحترفينأو دوري  المحترفين
أو دوري  رابطة المحترفينكأس تنظمها الرابطة )سواء كانت في 

 عام(. 21تحت المحترفين وري دأو  أدنوك للمحترفين

العد التنازلي الرسمية قائمة 
 :للمباراة

القائمة التي تحتوي على األنشطة والفعاليات المعتمدة من 
 بعد انتهاءالرابطة والتي تبدأ قبل المباراة بثالث ساعات وتنتهي 

وتضم هذه القائمة األنشطة بما ، المباراة بساعة واحدة على األقل
 المخصص إلقامة مثل هذه األنشطة.في ذلك الوقت 

قائمة المواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى اإلستاد  :قائمة المواد الممنوعة
لمشاهدة أي مباراة من مباريات المسابقة. ويجب أن تسلم هذه 

 القائمة بشكل دوري إلى األندية المشاركة.

فين اإلماراتية وفقًا للملحق القواعد التي تفرضها رابطة المحتر قواعد الملعب:
 ( من الئحة االستادات الخاصة بالرابطة.9رقم )

كاميرات المراقبة التلفزيونية 
(CCTV): 

هي كاميرات مراقبة ثابتة أو متحركة، لمراقبة المشجعين 
ومداخل االستاد والطريق المؤدي للبوابات وكافة مناطق 

 المراقبة داخل االستاد. 

فة مخصصة للتنسيق بشأن كافة التدابير المتعلقة باألمن هي غر :غرفة التحكم
 والسالمة والخدمات بشكل عام وفي األحداث الطارئة. 

نظام مكبرات صوت إلكتروني قادر على إيصال الرسائل الصوتية  :نظام اإلذاعة الداخلية
 بشكل واضح لكافة المشجعين بشكل فوري. 

جميع السلطات الوطنية أو المحلية المسؤولة عن المسائل  :السلطات العامة
المتعلقة بالسالمة واألمن )السلطة المختصة، االسعافات االولية 

 والخدمات الطبية، وخدمات السفر، الدفاع المدني، الخ(. 

( 37الشركات المرخص لها وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم ) :شركات األمن الخاصة
 .2006لسنة 
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 موظفو األمن الذين يتبعون شركات األمن الخاصة. :عناصر شركات األمن الخاصة

هم المتطوعون المكلفون من قبل الرابطة أو األندية ألداء المهام  المتطوعون:
المطلوبة فيما يخص مراسم ما قبل المباراة والتعاون في تنظيم 

 وإدارة الحشود وجلوس الجماهير في المقاعد المخصصة لهم.

هو تأمين سالمة األماكن والمنشآت المعتمدة بما تحتويه من  :أمن المنشآت الرياضية
مباني وتجهيزات ومرتادين، والتي يتم استخدامها في إدارة 
وتنفيذ الفعاليات الرياضية وذلك من األخطار والتهديدات الداخلية 

 والخارجية.

ة لكل نشاط أو حدث رياضي يقام هو توفير وسائل األمن والسالم :أمن الفعالية الرياضية
 في المنشآت الرياضية المعتمدة لألندية. 

جميع األشخاص المعينين من قبل الجهة المنظمة للمباراة  :منظمو الفعاليات
للمساعدة على ضمان إتمام المباراة دون وقوع أحداث تتعلق 

 بالسالمة والخدمات.

اتحادية أو محلية تعمل في وزارة الصحة وأي جهة حكومية  :الهيئة الصحية
 القطاع الصحي داخل اإلمارات العربية المتحدة.
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 القسم األول: أحكام عامة

 نطاق التطبيق – 1المادة 

 رابطة المحترفينلوائح مسابقات  يشار إليها بشكل صريح ضمنفي الحاالت التي  نطبق هذا الدليلي 1.1
 .  اإلماراتية

المنشأة الرياضية اإلجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان األمن والسالمة في  هذا الدليلحكم ي 2.1
 ، قبل وأثناء وبعد كل مباراة في المسابقة المعنية. اطق المحيطة بهاوالمن

القائمة الحصرية لإلجراءات التنظيمية الواجب اتباعها في المباراة من قبل  هذا الدليلشكل يال  3.1
  اركة،المنظمين واألندية المش

حادية و/أو االتؤثر في االلتزامات القانونية الناشئة عن التشريعات المحلية مع أو ي هذا الدليل تعارضيال  4.1
 . و/أو االتحادية ، وفي حال التعارض يتم الرجوع إلى التشريعات والقوانين المحليةالسارية

 الغرض من الدليل – 2المادة 

هو توفير المعلومات الالزمة لمنظمي المباراة واألندية المشاركة هذا الدليل إن الغرض من  1.2
، وذلك بغرض ضمان فعالية رياضيةحول التزاماتهم ومسؤولياتهم قبل وأثناء وبعد كل والجماهير 

 . الرياضيةمنشآت السالمة وأمن جميع الحضور باإلضافة إلى 

لق بإرساء قواعد الحماية للجمهور حفظ األمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة فيما يتع 2.2
 . رابطة المحترفين اإلماراتيةالرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية الخاصة ب

التنسيق وبناء عالقة تفاهم مشترك بين السلطة المختصة والمنشأة الرياضية والجهة المنظمة  3.2
 للفعاليات الرياضية.

 رابطة المحترفين اإلماراتيةتطوير مستويات األمان في المنشآت والفعاليات الرياضية التي تنظمها  4.2
 وتعزيز مستوى األمن ورفع كفاءته.

 (المنشأة أمن ضابطي )الناد أمن مسؤول-3دة الما 

وفقًا من قبل الجهات المكلفة بإصدار التراخيص ومرخص أمني مسؤول يتوجب على كل نادي تعيين  1.3
لقانون ( من الالئحة التنفيذية ل16- 15لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين رقم )

ي ف رابطة المحترفين اإلماراتيةالتابعة ل الئحة تراخيص األندية اإلماراتيةومتطلبات ( 8االتحادي رقم )
 ، ذات الشأن

الالئحة التنفيذية مذكورة في المهام ال القيام بكافةلمسؤول أمن النادي األساسية  مهامالتكون  2.3
 :، باإلضافة إلىفي شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية 2014( لسنة 8للقانون االتحادي رقم )
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 أن يكون مسؤواًل عن األمن والسالمة في المنشأة الرياضية المشرف عليها. 1.2.3

بعد التنسيق مع مراقب الشرطة المكلف من السلطة الخطة األمنية لكل مباراة  إعداد 2.2.3
 :على أن تتضمن الخطة األمنية على األقل المعلومات والبيانات التاليةالمختصة، 

وخروج مخارج الطوارئ وبوابات دخول كافة مخطط موقعي للمنشأة يوضح  1.2.2.3
والمرافق الحيوية لجماهير الفرق الضيف، المعتمدة الجماهير، والنسبة المخصصة 

كن بيع األطعمة والمشروبات، أكشاك الهامة على سبيل المثال وليس الحصر )أما
التذاكر، عيادة الجماهير، المواقف المخصصة لكبار الشخصيات والشخصيات الهامة 

 واإلعالم، 

 .ةمسؤوليات واختصاصات شركة األمن الخاص 2.2.2.3

 .الخاصة بهمخطة التوزيع و أعداد عناصر شركة األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات 3.2.2.3

 .جماهير الفريقينالمخصصة لأرقام البوابات  4.2.2.3

 .قواعد الملعب، والمواد الممنوع والمسموح دخولها 5.2.2.3

 .استراتيجية فصل المشجعين 6.2.2.3

 .بعد اعتمادها من الجهة المختصة والدفاع المدني خطة الطوارئ واإلخالء 7.2.2.3

 .في المنشأة بيانات االتصال مع األشخاص المسؤولين عن األمن والسالمة 8.2.2.3

لالعتماد، وذلك على البريد  للرابطةلإلدارة التنفيذية الخطة األمنية لكل مباراة االلتزام بإرسال  3.2.3
( ساعة من موعد بداية المباراة، 48( في مدة أقصاها )sec.saf@agleague.aeاإللكتروني )

 النادي طبقًا إلجراءات ضبط الجودة. وفي حال عدم االلتزام بذلك سيتم مخالفة

 المرسلة تعديل الخطة األمنيةطلب  للرابطةيحق أعاله،  ت(مع األخذ باالعتبار بما جاء في البند ) 4.2.3
 وفقًا ألهمية وحساسية المباريات. من قبل األندية

 .همياتوسلوكبعاداتهم معرفة على النادي وأن يكون على اتصال وثيق مع مشجعي  5.2.3

الشرطة، على تجميع قائمة بأسماء األشخاص المعروفين بإثارة  مراقب بالتعاون معالعمل  6.2.3
ي األندية األخرى ف األمنمسؤولي الشغب، وذلك الستخدام هذه القائمة عند التعاون مع 

)الذهاب( ملعبه على سواء كانت المباريات  جميع فيما يخصالمشجعين وغيرها، وذلك وروابط 
 س )اإلياب(. النادي المنافملعب أو 

إدارة وتنظيم المباريات فيما يخص يجب أن يتمتع مسؤول أمن النادي المرخص بخبرة جيدة في  7.2.3
 إدارة الحشود، المرافق، نظام التذاكر.األمن والسالمة في مالعب كرة القدم، 

mailto:sec.saf@agleague.ae
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   المشجعين مع العالقة- 4 المادة

 يتوجب على األندية تنمية وتعزيز عالقتها مع المشجعين وذلك من خالل:  1.4

   المستمر.تشجيعهم على تطوير عالقتهم مع النادي والمحافظة عليها من خالل التنسيق  1.1.4

تعيين مسؤول تنسيق مع المشجعين للمساعدة على إدارة المشجعين وإخطارهم في يجوز  2.1.4
 أخرى لحضور مباريات النادي،  إستاداتتقال إلى المباريات، ومرافقة المشجعين عند االن

التواصل العام مع المشجعين من خالل الرسائل اإلخبارية وغيرها من وسائل التواصل  3.1.4
 المناسبة. 

 أي عضويةوإلغاء  أعضائها،مع  حسن السلوكالمشجعين االلتزام بمعايير روابط يجب أن تطالب األندية  2.4
ي دولة ف بهاوالقوانين المعمول  والئحته التنفيذية (8االتحادي رقم )ال يلتزم بأحكام القانون شخص 

 اإلمارات العربية المتحدة.
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   التعاون :الثاني القسم

   العامة السلطات مع التعاون مسؤولية- 5 المادة

من خالل عقد  قبل المباراة بوقت كاف  تقوم بالتنسيق أن  للمباراة،على الجهة المنظمة يجب  1.5
 ومراقب الشرطة، (إن وجدمسؤول أمن الفعالية ) وأ المنشأةبين مسؤول أمن  اجتماعات تنسيقية

 2014( لسنة 8الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )لضمان تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في 
 الدليل. اوأحكام هذ

نع مثيري الشغب من حضور مبذل كافة الجهود الممكنة ل للمباراةالجهة المنظمة يجب على  2.5
 السلطة المختصة. معوالتنسيق المباريات وذلك من خالل التعاون 

  الخاصة األمن شركات عناصر-6 المادة

والئحة تراخيص األندية اإلماراتية  (8( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )3وفقًا ألحكام المادة ) 1.6
توفير  الجهة المنظمة للمباراةيجب على ، رابطة المحترفين اإلماراتيةولوائح المسابقات التابعة ل
  المباريات.لحفظ األمن والنظام عند إقامة عناصر شركات األمن الخاصة من  موظفين لألمن والسالمة

عناصر شركات العدد الكافي من بتوفير  ع مراقب الشرطةوباالتفاق م للمباراة ةمنظمالجهة التلتزم  2.6
وذلك حسب ، وأن يتواجد نسبة مناسبة منهم من المتحدثين باللغة العربية)ذكور وإناث(  الخاصة األمن

والمشاركين في ومسؤولي المباراة لضمان سالمة الجمهور  إقامتها،أهمية المباراة ومكان 
ومواجهة اي احتماالت الندالع العنف أو اإلخالل بالنظام العام داخل االستاد والمناطق  ،المباراة

 طول الطرق المؤدية الى االستاد. المحيطة به وعلى

عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات بارتداء قمصان تعريفية مميزة بأحد األلوان التزام  3.6
ارتداءها فوق الزي المعتمد الخاص بهم، مطبوع عليها أرقام المشعة )الفوسفوري أو البرتقالي(، يتم 

المسميات الوظيفية على سبيل المثال )رجل أمن خاص / على الجانب الخلفي باإلضافة إلى واضحة 
 .منظم فعالية(، ليتم معرفتهم وتميزهم بسهولة

خطة األمنية بتطبيق الؤول أمن المنشأة بالتنسيق مع مسو شركات األمن الخاصة مسؤولييلتزم  4.6
 .قائمة العد التنازلي للمباراةلمتطلبات األمن والسالمة ووفقًا للمباراة 

 للشروط واألحكاموفقًا  شركات األمن الخاصةمع  بالتعاقدللمباراة  الجهة المنظمةيجب أن تلتزم  5.6
 (. 8( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )30المنصوص عليها في المادة )

الجهة المنظمة للمباراة استيفاء متطلبات تراخيص األندية من خالل ضمان حضور ممثلين يجب على  6.6
بداية  قبل رابطة المحترفين اإلماراتيةالتي تنظمها  ورش العمللاألمن الخاصة المعتمدة شركة عن 
 .أو متى طلب ذلك موسم رياضي كل
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  الطارئة الحاالت تنسيق فريق- 7 المادة

ممثل  مكون من لكل مباراة تنسيق للحاالت الطارئةتكوين فريق  للمباراة ةمنظمالجهة اليجب على  1.7
 : عن

 لمباراة، ل ةمنظمالجهة ال 1.1.7

 مراقب الشرطة 2.1.7

 ممثل عن إدارة الدفاع المدني 3.1.7

 األمن الخاصة  ةشركممثل  4.1.7

 )إن وجد( الفعالية/ ضابط أمن ضابط أمن المنشأة  5.1.7

 المباراة / مسؤول مراقبة الدخول()مراقب  رابطة المحترفين اإلماراتية مسؤولي 6.1.7

 مع الفريق في غرفة التحكم األمني.في الحاالت الطارئة يجت 7.1.7

إشارة نداء مشفرة، يتم إذاعتها من خالل  تنسيق الحاالت الطارئةيجب أن يعطى أعضاء فريق  8.1.7
 لطلب االجتماع في المكان المخصص لالجتماع.  أو الشاشة العمالقة نظام اإلذاعة الداخلية

لفريق تنسيق الحاالت الطارئة اتخاذ قرارات استثنائية في الحاالت التي تتعلق بسالمة  يحق 9.1.7
 وأمن المشجعين. 

  الحشود وتفريق المشجعين فصل استراتيجيات- 8 المادة

تلتزم الجهة المنظمة للمباراة بالتنسيق مع مراقب الشرطة بوضع استراتيجية فصل للجماهير  1.8
 ولمواقف السيارات )إن أمكن(. 

في االجتماع التنسيقي  (ما بعد المباراة)تفريق الحشود  ستراتيجيةالخطوط العريضة ال يجب مناقشة 2.8
 للمستجدات.يوم المباراة، مع إمكانية تعديلها وفقًا أو  و/ قبل

  االستاد فحص- 9 المادة

السلطة لمباراة التأكد من أنه قد تم فحص االستاد بالكامل من قبل ل ةمنظمالجهة اليجب على  1.9
  .وعناصر شركات األمن الخاصةالمختصة 

على أن من تاريخ اصدار الشهادة، سنتين ال تزيد عن لمدة صالحة سالمة المنشأة يجب أن تكون شهادة  2.9
 نسخة منها داخل غرفة التحكم األمني.يتم وضع 
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   للجماهير الطبية الخدمات-10 المادة

، على أن يقوم يوم المباراة اإلسعافات األولية في االستاد للجماهيربتوفير تلتزم الجهة المنظمة  1.10
الهيئة المختصة بإصدار تصاريح مزاولة المهنة من قبل كوادر طبية مؤهلة اإلسعافات األولية  تقديمب

 .في الدولة

واجدها في بتحديد العدد الالزم من سيارات اإلسعاف الواجب ت رابطة المحترفين اإلماراتيةتقوم  2.10
 .ذات الصلة هاوفقًا للوائح الموقع يوم المباراة

 . زي مميز و/أو بطاقات االعتمادء ارتدابولية مقدمي اإلسعافات األيلتزم الكادر الطبي المسؤول و 3.10
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   التذاكر :الثالث القسم

   التذاكر مبيعات- 11 المادة

 يجب أن يخضع بيع التذاكر لرقابة صارمة.  1.11

عد ب أو في أي مكان آخر في يوم المباراةو/االستاد  المخصصة لها في نقاط البيع بيع التذاكر في يجب 2.11
  .رابطة المحترفين اإلماراتيةموافقة 

   التذاكر مخصصات- 12 المادة

 . على التذاكر المخصصة لهمشجعيه حصول يضمن  أنمشارك يجب على كل نادي  1.12

لهم تذاكر، مسؤولين مسؤولية تامة والمخصصة المشاركة  والفرقلمباراة ل ةمنظمالجهة الكون ت 2.12
وسيتعرضون للمساءلة في حال وجدت أي من التذاكر المخصصة في السوق غير ، التذاكرتوزيع عن 

 جهات غير مخولة بالحصول عليها.  المشروعة أو في أيدي أشخاص أو

   التذاكر مخصصات تحديد استراتيجية- 13 المادة

تضمن الفصل المناسب لمجموعات  ةلمباراة ضمان توزيع التذاكر بطريقة لمنظمالجهة الينبغي على  1.13
مثل  المباريات.األخذ بعين االعتبار احتمال وجود ثالث مجموعات من المشجعين في مع المشجعين، 

 . المحايدينى المشجعين ي كل من الفريقين باإلضافة إلمشجع

 المحتملين بما يلي: المشجعين يجب ابالغ  الفصل،وكجزء من ترتيبات  2.13

 ها، منقطاعات االستاد المخصصة التي يمكنهم شراء التذاكر  1.2.13

يتم إخراجهم خارج االستاد سما انتقل المشجع إلى القطاعات غير المخصصة لهم، فإنه  إذاأنه  2.2.13
 . المنشأةمسؤول أمن مع بالتنسيق لمباراة ذلك ة لمنظمالجهة ال تقرر إذا

  التزوير منع وتدابير المشروعة غير السوق- 14 المادة

بخصوص اإلجراءات الواجب المختصة التشاور مع السلطات  لمباراةلالجهة المنظمة ينبغي على  1.14
وضعنا  إذااتباعها تجاه األشخاص الذين يقومون ببيع التذاكر بطريقة غير قانونية حول االستاد، وال سيما 

 ر على استراتيجية فصل المشجعين. ؤثن مثل هذه األنشطة من الممكن أن تفي االعتبار أ

 يسمح ببيعها لكل شخص. ذاكر التي ومن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها، تحديد عدد الت 2.14

أقصى التدابير لمواجهة تزوير التذاكر، كما يجب أيضَا أن يكون جميع األشخاص المعنيين  اتخاذيجب  3.14
يل التعرف على التذاكر باألمن داخل االستاد وفي محيطه على دراية جيدة بهذه اإلجراءات، بغرض تسه

 المزورة. 
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بوجود تذاكر مزورة يتم تداولها، يتوجب  لمباراةل ةمنظممن قبل الجهة الشك يكون هنالك حالما  4.14
 مخصصة للتعامل مع هذه المشكلة.  لوضع استراتيجية المنشأةمسؤول أمن  خطارإ اعليه

   واألسعار التذاكر حصص- 15 المادة

 لرابطةاللوائح الخاصة بوفقًا  نسب التذاكر المخصصةااللتزام بآلية توزيع  ةينبغي على الفرق المشارك 1.15
  .ذات الصلة في هذا الشأن

من  % 10حتى وإن كانت المنطقة المخصصة لمشجعي الفريق الضيف في االستاد تمثل أكبر من  2.15
ق المنطقة لمشجعي الفري هذه إجمالي سعة االستاد، فإنه يجب توفير جميع األماكن الموجودة في

 .الضيف

ينبغي أال تتجاوز أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف، أسعار التذاكر المقابلة لها من  3.15
 نفس الدرجة من تذاكر الفريق المضيف، 

 رتبط النسب المخصصة لبيع التذاكر وفقًا للطاقة االستيعابية المعتمدة لكل استاد في مالعبت 4.15
  األندية.

  التذاكر عن معلومات- 16 المادة

مثل اسم المسابقة  ونها المشجععلى جميع المعلومات التي قد يحتاجأن تحتوي التذاكر  يجب 1.16
إلى إدراج توضيح يدل على  البوابات باإلضافةووقت فتح  واسماء الفرق المشاركة وتاريخ ووقت المباراة

  .والصف ورقم المقعد( )القطاعمكان المقعد 

 والقطاع أو القسم والبوابة. يجب أن تتضمن التذاكر على تسلسل رقمي للمقعد 2.16
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  المباراة مسؤولي / الضيفو المضيف الفريق سالمة :الرابع القسم

   الضيفو المضيف الفريق سالمة- 17 المادة

أثناء  مالضيف ومسؤوليهالمضيف و لمباراة ضمان سالمة الفريقل ةمنظمالجهة الينبغي على  1.17
األمن والسالمة، يجب األخذ باالعتبار ضرورة تتعلق ب رموألوالمباراة. ومغادرتهم بعد االستاد وصولهم 

 أن يحضر ويغادر العبو الفريق المضيف والضيف في الحافلة الخاصة بهم.

   المباراة مسؤولي سالمة- 18 المادة

ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة ضمان سالمة مسؤولي المباراة المعينين إلدارة المباراة من  1.18
 مغادرتهم بعد المباراة. لغاية وصولهم االستاد ومن فترة ( الرابطةمسؤولي و)الطاقم التحكيمي 
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  االستاد إلى لدخولا :الخامس القسم

  االستاد وتأمين فحص- 19 المادة

 ما يلي:  الجهة المنظمة للمباراةضمن تينبغي أن  1.19

 في قائمةوفقًا للتوقيت المعتمد لى االستاد يوم المباراة إمنع دخول األشخاص غير المخولين  1.1.19
 . العد التنازلي للمباراة

، إليهقبل البدء بإدخال المشجعين فحص االستاد إجراء يلتزم عناصر شركات األمن الخاصة ب 2.1.19
لوحات تحمل عبارات مسيئة أو رسائل عنصرية أو سياسية  عن أي أشخاص غير مخولين أو للبحث

للقائمة  وفقاً  أية مواد ممنوعة ، أووالتأكد من سالمة المقاعد والمرافق الخدمية أو دينية
رابطة المحترفين قائمة المواد الممنوعة المعتمدة من و المعتمدة من قبل وزارة الداخلية

  .(الملحق )ب هو محد في كما- اإلماراتية

   المشجعين دخول فصل- 20 المادة 

االستاد بمسافة كافية بحيث يمنع أي محيط ينبغي البدء بإجراءات وتدابير فصل المشجعين قبل  1.20
في المباريات  ، وذلكاختالط بين المجموعات المختلفة من المشجعين على مداخل االستاد أو البوابات

 المهمة إن أمكن.

 نتاد، ويفضل أن تكوينبغي توفير مواقف حافالت ومواقف سيارات منفصلة للمشجعين داخل االس 2.20
 ن أمكن.  هذه األماكن على طرفي االستاد إ

  المشجعين توعية- 21 المادة

بعدم  من خالل وسائل التواصل المتاحة لمباراة تذكير المشجعينة لمنظمالجهة الينبغي على  1.21
الروح التصرف بشكل الئق والتحلي بم المواد المحظورة الى االستاد، وبضرورة االلتزا أيًا من اصطحاب
خطيرة التي قد إخطار المشجعين بالعواقب ال لمباراة أيضاً ل ةمنظمالجهة الا ينبغي على كمالرياضية. 

  .والفرق والتي تنجم عن أية خروقات يقوم بها المشجعين يتعرض لها الالعبون

 الفعاليات ومنظمي الخاصة األمن شركات عناصر تواجد- 22 المادة

في األماكن المخصصة لهم  ومنظمي الفعاليات شركات األمن الخاصةعناصر ينبغي أن يكون كل من  1.22
 المشجعين إلى االستاد.  على األقل من موعد انطالق المباراة استعدادًا لدخولثالث ساعات قبل 

   للمشجعين االستاد بوابات فتح- 23 المادة

االلتزام  ومسؤول أمن المنشأة مراقب الشرطةبالتنسيق مع ولمباراة ة لمنظمالجهة اليجب على  1.23
 ما تنص عليه اللوائحووفقًا لقائمة العد التنازلي للمباراة  فتح البوابات للمشجعينالمحدد لوقت بال

 أخذ األمور التالية بعين االعتبار: مع إمكانية فتح البوابات قبل المدة المحددة بعد ، ذات الصلة
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 المتوقع، المشجعين عدد  1.1.23

  المشجعين،ل الوقت المتوقع لوصو 2.1.23

الترفيه على أرض الملعب، أنشطة الترفيه  )اساليبأنشطة الترفيه للمشجعين في االستاد  3.1.23
 األخرى المحتملة( 

 المساحة المتوفرة خارج االستاد،  4.1.23

 امكانية القيام بأنشطة ترفيهية خارج االستاد،  5.1.23

 استراتيجية فصل المشجعين خارج االستاد.  6.1.23

  اإلرشادية اللوحات- 24 المادة

في الحاالت التي يتم فيها تصميم نظام التذاكر عن طريق الترميز باأللوان، ينبغي إضافة تلك األلوان  1.24
 المؤدية إلى القطاعات المختلفة داخل االستاد. اللوحات اإلرشادية على جميع 

 .اإلستاداتتلتزم الجهة المنظمة للمباراة بوضع كافة اللوحات اإلرشادية المذكورة في الئحة  2.24

 الفعاليات ومنظمي الخاصة األمن شركات عناصر- 25 ادةالم

والمداخل والمخارج والبوابات فاعلة، وأن وغير االلكترونية ينبغي أن تكون جميع البوابات اإللكترونية  1.25
مدربين بشكل جيد لهذا  ومنظمي الفعالياتشركات األمن الخاصة  موظفين من عناصريقوم عليها 

 الغرض. 

على كافة الطرق المؤدية  ومنظمي الفعاليات عناصر شركات األمن الخاصةيجب توفير عدد كافي من  2.25
 وداخل االستاد.و الغير الكترونية أإلى االستاد وعلى البوابات اإللكترونية المتحركة 

داخل والمتطوعين الفعاليات منظمي وعناصر شركات األمن الخاصة يجب أن يتوفر عدد كافي من  3.25
 اد لضمان توجيه المشجعين بالشكل الصحيح إلى مقاعدهم بكفاءة وسالسة دون تأخير أو إرباك. االست

على دراية بمخطط االستاد الفعاليات منظمي و الخاصة األمنشركات عناصر جب أن يكون جميع ي 4.25
 جراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ.إمدربين على وبإجراءات السالمة والطوارئ و

 عناصر شركات األمن الخاصة القيام بالمهام التالية:كما يجب على  5.25

والفحص للمنشأة، على سبيل المثال وليس الحصر )سالمة مقاعد المعاينة بإجراءات القيام  1.5.25
 السالمة قبل المباراة.على معدات ختبارات الاإجراء والجمهور لالستخدام(، 

 تفتيش الجمهور عند دخول اإلستاد بحثًا عن أي مواد ممنوعة. 2.5.25

السيطرة على حشود الجمهور وتوجيهها عند مغادرة اإلستاد والمساعدة في تحقيق تنظيم  3.5.25
 عملية خروجهم.
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 العلم بحاالت التجمهر وضمان سالمة تفريق الجمهور وتجنب حاالت التجمهر الزائد. 4.5.25

 المساعدة في تقديم خدمات الطوارئ إذا تطلبت الضرورة. 5.5.25

 رئ.توفير اإلسعافات األولية في حاالت الطوا 6.5.25

التدخل السريع في حاالت الطوارئ )مثل اندالع الحرائق( وذلك برفع إنذار الخطر واتخاذ اإلجراءات  7.5.25
 الفورية. 

مسؤول أمن المنشأة و/أو الشرطة أو من قبل مراقب  تطلبقد  مهام/أو واجبات وبأية القيام  8.5.25
 .مسؤول أمن الفعالية )إن وجد(

 من العوائق.الحفاظ على ممرات الدخول والخروج خالية  9.5.25

 .لمسؤول أمن المنشأة تحديد الوقائع والتحقيق فيها واإلبالغ عنها 10.5.25

 التبليغ عن المواد الخطرة المؤدية الندالع الحرائق والطرود المشتبه بها. 11.5.25

 المساعدة في منع حدوث أي اقتحام ألرض الملعب. 12.5.25

حاملي بطاقات من خالل مراقبة وفقًا لمتطلبات الئحة االعتماد تطبيق نظام بطاقات االعتماد  13.5.25
أرض الملعب، ، لإلستادالمحيط الخارجي من وإلى )كافة نقاط الدخول والخروج االعتماد عند 

، المرافق اإلعالمية، منطقة عربات البث التلفزيوني، بوابات دخول الجماهير المناطق الرسمية
 واإلعالميين وكبار الشخصيات المختلفة(.

  المشجعين وتفتيش فحص- 26 المادة

فحص المشجعين اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة للقيام ب الجهة المنظمة للمباراةعلى يجب  1.26
المتواجدين على محيط االستاد الخارجي للتأكد من  الخاصة األمنعناصر شركات فحص أولي من قبل ك

فقط إلى البوابات، وللقيام بالفحص المبدئي لمنع  تذاكر الدخول أو بطاقات االعتماد دخول حاملي
 المواد الممنوعة إلى االستاد. أيًا من ل ادخا

إما الخاصة األمن  شركاتعناصر حسب مخطط االستاد، يجب إجراء الفحص والتفتيش النهائي من قبل  2.26
 ما يلي: وذلك لضمان الدخول األفضل، أو داخل االستاد بعد بوابات  وهو الخيارخارج االستاد، 

 دخول المشجعين إلى القطاع الصحيح من االستاد  1.2.26

 ممنوعةضمان عدم إدخال أية مواد  2.2.26

يجب إجراء فحص وتفتيش فعال ومعقول كي ال تكون هناك حاجة لتفتيش المشجعين أكثر من مرة  3.26
 (.وفقًا لتقدير مراقب الشرطة في ظروف استثنائية مثل حاالت التخوف من أعمال إرهابية )إال
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 من نفسعلى أن يكون  شركات األمن الخاصة عناصرمن قبل الذاتي  ن يخضع كل مشجع للتفتيشيجب أ 4.26
 الجنس. 

   الدخول منع او الطرد- 27 المادة

ضمان عدم دخول األشخاص الذين لم وعناصر شركات األمن الخاصة الجهة المنظمة للمباراة يجب على  1.27
بقاء هؤالء ذين تم طردهم من داخل االستاد، وإأو آلخر أو األشخاص ال مبرر يسمح لهم بالدخول لسبب

األشخاص بعيدين بما فيه الكفاية من االستاد خالل المباراة وعلى األقل حتى يتفرق المشجعين بعد 
 المباراة.  

 للمشجعين التشجيعية األدوات- 28 المادة

واط( وأية  45ستاد )على أال يزيد عن يسمح لمشجعي الفرق باستخدام مكبر صوت واحد فقط في اال 1.28
 آالت موسيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشجيع ناديه.

كابالت ب مكبر الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في تشجيع الفريقتوصيل ال يجوز  2.28
الموسيقية وال يجوز تضخيم أصوات مكبر الصوت و/ أو اآلالت  أخرى، أي أجهزة إلكترونيةب كهربائية أو

 اإليقاعية المستخدمة في التشجيع.

ع ، وفي جمييتم استخدام مكبر الصوت واآلالت الموسيقية اإليقاعية في مدرجات الدرجة الثانية فقط 3.28
 .األحوال يجب أن تكون في مقابل المنصة أو خلف مرمى الفريقين

 .ذلك يتم تطبيق عقوبة على النادي وفقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال مخالفة 4.28

الصوت أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية  دخول مكبراتللجهة المنظمة للمباراة الحق في طلب منع  5.28
طلب رسمي إلى اإلدارة التنفيذية ، بعد تقديم من قبل جماهير الفريقين إلى االستاد الخاص بها

لى يقاعية سلبًا عالصوت أو اآلالت الموسيقية اإلتأثير استخدام مكبرات على أن يتضمن الطلب  للرابطة
قرار  يكونالتأثير على البيئة العامة المحيطة لإلستاد، وعلى أن تدابير األمن والسالمة في االستاد، أو 

المباريات في حال الموافقة عليها في جميع منع دخول مكبرات الصوت و/أو اآلالت الموسيقية 
 المقامة على استاد النادي خالل الموسم الرياضي.

أو مراقب الشرطة أو عناصر شركات األمن الخاصة  للرابطةل بما سبق، يحق لإلدارة التنفيذية دون اإلخال 6.28
مصادرة مكبرات الصوت و/أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية إذا كانت األصوات أو الضوضاء الصادرة منها 

أو أيًا من عناصر  تحمل رسائل أو عبارات استهجان للفريقين أو حكام المباراةتؤثر على أداء الحكام أو 
 تدابير األمن والسالمة.اللعبة أو 



23 
 برابطة المحترفين اإلماراتية األمن والسالمة الخاص دليل

يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره ومشجعيه من خالل استخدام  7.28
مكبرات الصوت أو اآلالت اإليقاعية ويحظر عليهم توجيه أي إهانة أو استخدام ألفاظ أو شعارات أو 

أو تحمل رسائل أو عبارات استهجان للفريقين أو حكام  أو لغة عنصرية أو جنسية غير الئقة تصرفات
 .المباراة أو أيًا من عناصر اللعبة
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   االستاد في المشجعين على السيطرة :السادس القسم

 الفعاليات ومنظمي الخاصة األمن شركات عناصر تواجد- 29 المادة

والمسعفين األوليين ومقدمي  ومنظمي الفعاليات الخاصة األمنشركات عناصر يجب على جميع  1.29
ومذيعي اإلذاعة الداخلية البقاء في أماكنهم المخصصة داخل الدفاع المدني الخدمات الطبية ورجال 

االستاد وفي محيطه لكامل وقت المباراة وحتى تتفرق الحشود بعد المباراة، وذلك بما يتناسب مع 
 . وضابط أمن المنشأةمراقب الشرطة درة عن التعليمات الصا

 التدخين / الكحولية المشروبات-30 المادة

ن ضم التدخينأو  بيع أو توزيع المشروبات الكحوليةأال يتم لمباراة ل منظمةالجهة الضمن تينبغي أن  1.30
 .المداخل العامة أو المناطق المحيطة بهاالستاد أو 

  المشجعين حركة من الحد- 31 المادة

لمباراة اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع انتقال المشجعين من قطاع إلى لة منظمالجهة اليجب على  1.31
 آخر. 

إذا اقتضت الضرورة وجود أكثر من مجموعة من المشجعين في نفس القطاع، فإنه يجب الفصل بين  2.31
كات األمن هذه المجموعات عن طريق ترك منطقة خالية من المشجعين ومزودة بموظفي شر

الحاالت التي  المنطقة فيك العزل في هذه اباستخدام ش   نظمة للمباراةللجهة الم يمكنوالخاصة. 
شركات األمن الخاصة للفصل بين مجموعات المشجعين، يجب بعناصر يستخدم فيها حاجز أو سياج مزود 

 ال يسمح باستخدام األسوار المؤقتة. و، أن يكون تركيب هذا الحاجز صلبًا ومثبتًا بشكل جيد

  العامة الممرات- 32 المادة

على أن تكون لمباراة اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الممكنة للحفاظ ل ةمنظمالجهة اليجب على  1.32
والممرات خالية ومن دون أية عوائق قد  واألدراجمفتوحة جميع الممرات واألبواب وبوابات الطوارئ 

 تعيق التدفق السلس للجماهير. 

   والبوابات بواباأل- 33 المادة

 جراءات المناسبة لضمان ما يلي: اتخاذ اإلللمباراة  ةالجهة المنظمى ينبغي عل 1.33

تعمل بشكل جيد، وأن يتم أو غير اإللكترونية أن تكون جميع البوابات والمخارج اإللكترونية  1.1.33
  لكل مجموعة من البوابات.ة األمن الخاص اتشركعناصر من  عنصرتعيين 

 تواجد المشجعين إلى أرض الملعب غير مقفلة طوالإبقاء جميع البوابات والمخارج من أماكن  2.1.33
  فترة تواجد المشجعين في االستاد.
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لكل بوابة من هذه البوابات لمنع الخروقات ة األمن الخاص اتشركعناصر من عنصر تعيين  3.1.33
  للمشجعين في حاالت إخالء الطوارئ.ولضمان الخروج الفوري 

ان السبب وتحت أي ظرف من مهما كفل أو بقال يجوز إقفال أي من هذه األبواب بمفتاح  4.1.33
 الظروف.

  اللعب منطقة حماية- 34 المادة

قد يحصل اعتداء حماية الالعبين ومسؤولي المباراة من أي للمباراة  ةالجهة المنظمضمن يجب أن ت 1.34
 على سبيل المثال:  متعددةمن قبل المشجعين، يمكن تأمين الحماية المطلوبة بطرق 

 في أرض الملعب أو بالقرب منها،  الخاصة عناصر شركات األمنوجود  1.1.34

  .اقتحام أرضية الملعبمن  ةاألمامي وفالصفاتخاذ التدابير الالزمة لمنع المشجعين في  2.1.34

، من الصفوف األمامية مهما كان نوع الحماية المستخدم لمنع اقتحام الجماهير إلى أرضية الملعب 2.34
إلى أرض الملعب إن  ن في حاالت الطوارئفإن هذه الحماية يجب أن تؤمن الخروج السلس للمشجعي

  .اقتضى ذلك

مراقب ب معتمدًا من عللمنع اقتحام الجماهير ألرضية الميجب أن يكون نوع الحاجز المستخدم  3.34
 .الجماهير في حاالت إخالء الطوارئ، كما يجب أال يشكل خطرًا على الشرطة

 (CCTV) المراقبة كاميرات أنظمة- 35 المادة

مراقب الشرطة ومسؤول أمن المنشأة ومسؤول أمن يجب استخدام كاميرات المراقبة من قبل  1.35
لمراقبة المشجعين في كافة مناطق االستاد وكافة المداخل والطرق المؤدية إلى االستاد  الفعالية

 . باإلضافة إلى مناطق المشاهدة داخل االستاد

 قبل األشخاص المسؤولين عن ذلك.  لتحكم منويجب إدارة نظام المراقبة والتحكم به من غرفة ا 2.35

تفيد بمراقبة المكان باستخدام  داخل أو خارج االستاد متعددةيجب وضع لوحات ظاهرة في أماكن  3.35
 .(CCTV)أنظمة كاميرات المراقبة 

  واإلعالنات المذيعين الداخلية، اإلذاعة أنظمة- 36 المادة

يصال الرسائل الصوتية بوضوح داخل وخارج االستاد، وأن إيجب أن يكون نظام اإلذاعة الداخلية قادرًا على  1.36
 ارتفاع مفاجئ بأصوات الجماهير.  يكون أعلى من صوت المشجعين حتى في الحاالت التي يحدث فيها

ع استخدام مذي يفضلو الفريقين.يجب توفير مذيعين داخليين مدربين وقادرين على مخاطبة مشجعي  2.36
  قادر على مخاطبة الجماهير باللغتين العربية واإلنكليزية.

يجب أن تكون الرسائل الصوتية التي يتم بثها عبر اإلذاعة الداخلية حيادية بشكل تام. ال يجوز استخدام  3.36
 نظام اإلذاعة الداخلية لألغراض التالية: 
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 إرسال رسائل سياسية،  1.3.36

 ، أي من الفريقين لدعم 2.3.36

  . نمشجعيالضد  التمييزمن  ألي نوع 3.3.36

  نوع من أنواع الدعاية واالعالن لغايات تجارية. ألي 4.3.36

  والعنصرية االستفزازية التصرفات- 37 المادة

منع أية أفعال استفزازية عناصر شركات األمن الخاصة بالتعاون مع للمباراة  ةالجهة المنظميجب على  1.37
العنصري أو التمييزي أو مستوى غير مقبول  )السلوكمن قبل المشجعين داخل االستاد أو بالقرب منه 

و تات أمن االستفزاز بالكالم من قبل المشجعين ضد الالعبين أو مشجعي الفريق اآلخر، أو استخدام الف
 أعالم مستفزة وغير ذلك(. 

 بالتنسيق مع مراقب الشرطة الجهة المنظمة للمباراةفي حال حدوث مثل هذه األمور، يتوجب على  2.37
مخالفة وذلك حسب التدخل أو النظر في مصادرة أية مواد  عناصر شركات األمن الخاصةطلب من أن ت

 تقييم المخاطر. 

لفت انتباه األشخاص في غرفة التحكم إلى أي سلوك عنصري الخاصة  األمنعناصر شركات يتوجب على  3.37
ضابط أمن قدير وفقًا لتد بما في ذلك اإلهانات العنصرية، ويجب طرد األشخاص المخالفين خارج االستا

 . المنشأة

" للتعامل مع الحاالت العنصرية الثالث خطواتاللمباراة تطبيق "بروتوكول ل ةمنظمالجهة اليجب على  4.37
 االطالع على الملحق )أ(  يرجى-التمييزيةأو 

   االستاد داخل المشجعين إبقاء- 38 المادة

بقاء مجموعة من المشجعين داخل إ وألسباب تتعلق باألمن والسالمة مراقب الشرطةلارتأى  إذا 1.38
 االستاد لفترة من الزمن وإخراج باقي المشجعين، يجب مراعاة المبادئ التالية: 

تين العربية غللايجب إعالن قرار ابقاء هذه المجموعة داخل االستاد عبر نظام اإلذاعة الداخلية وب 1.1.38
  واإلنكليزية،

   .االعالن قبيل انتهاء المباراةيجب تكرار هذا  2.1.38

ودخول الحمامات لهذه المياه إمكانية الحصول على للمباراة  ةالجهة المنظمضمن يجب أن ت 3.1.38
 المجموعة أثناء فترة اإلبقاء. 

يجب إخطار المشجعين بشكل مستمر عن الفترة المتوقعة لالنتظار قبل السماح لهم بمغادرة  4.1.38
 االستاد، 
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  ختامية حكامأ :السابع القسم

  الرسمي النص- 39 المادة

، فإن النص العربي هو الذي لهذا الدليلفي حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي  1.39
 يسود. 

  المالحق- 40 المادة 

 جزءا ال يتجزأ منها. تعتبر مالحق هذا الدليل  1.40

  التأديبية اإلجراءات- 41 المادة

 التابعة ؤدي إلى فرض عقوبات بحسب ما تنص عليه الئحة االنضباطيالدليل سهذا مخالفة ألحكام أي  1.41
و الى القوانين واللوائح أ الرابطةالخاصة بأو إجراءات ضبط الجودة  و/ التحاد اإلمارات لكرة القدم

 . االتحادية او المحلية

  السريان وبدء االعتماد- 42 المادة

والتصديق عليه من قبل مجلس  هاعتمادوتم  إعداد هذا الدليل من قبل اإلدارة التنفيذية للرابطة تم 1.42
  .رابطة المحترفين اإلماراتية إدارة

  .23/06/2021حيز التنفيذ اعتبارًا من الدليل  ادخل هذي 2.42
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  :الثامن القسم

  التمييزي الطابع ذات األحداث مع للتعامل خطوات الثالث بروتوكولق )أ(: الملح

مذيع اإلذاعة الداخلية أن يطلب من من مراقب المباراة إخطار يخول هذا البروتوكول الحكم أن يطلب 
يقافها مؤقتًا ثم وأن يحذرهم من أن المباراة سيتم إالمشجعين أن يتوقفوا عن السلوك غير المرغوب فيه 

 إلغاؤها في حال استمر السلوك غير المقبول. يتم هذا اإلجراء على النحو التالي: 

o  علم حكم المباراة بوجود سلوك عنصري أو تمييزي، أو أخبره الحكم المساعد بوجود  : إذااالولىالخطوة
هور إيقاف هذا السلوك يقاف المباراة وأن يطلب من الجمالسلوك، يتوجب على حكم المباراة إمثل هذا 
 مباشرًة. 

o يقاف المباراة، يجب على حكم المباراة إ: إذا لم يتوقف مثل هذا السلوك بعد استمرار الخطوة الثانية
، وأن يطلب من الفريقين مغادرة أرض الملعب إلى غرف تبديل ( دقيقة بحد أقصى15لمدة )المباراة 

 المالبس. يجب أيضَا إجراء إعالن آخر للجمهور. 

o :في حال لم يتوقف السلوك المسيء بعد استئناف المباراة، يتوجب على حكم  الخطوة الثالثة واالخيرة
بإخطار حكم المباراة عن طريق مساعد الحكم  مراقب المباراةالمباراة إلغاء المباراة كحل أخير. يقوم 

يتم إال بعد أن يتم استنفاد  أالب فيما إذا توقف السلوك غير المرغوب فيه أم ال. أي قرار إللغاء المباراة يج
جميع التدابير الممكنة، وبعد أن يتم تقييم المخاطر المتعلقة بقرار إلغاء المباراة على الالعبين 

 فيما يخص إجراءات األمن والسالمة. من خالل التنسيق بين جميع األطراف والجماهير
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 الممنوعة المواد قائمةق )ب(: الملح

 قائمة المواد الممنوعةبالحجم الكبير ل لوحتين واضحتين على الجهة المنظمة للمباراة وضع يتوجب -
واحدة باللغة العربية وواحدة باإلنكليزية كما هو موضح أدناه،  رابطة المحترفين اإلماراتيةالمعتمدة من 

 .وابات دخول الجماهير إلى االستادعند مدخل كل بوابة من ب

 


