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للمزيد من املعلومات حول هذا التقرير، يرجى زيارة املوقع التايل:

www.rand.org/t/RR2532

نرشته مؤسسة RAND ، سانتا مونيكا، كاليفورنيا وكامربدج، اململكة املتحدة

RAND حقوق الطبع والنرش لعام 2018 محفوظة لصالح مؤسسة © 

RA  عالمة تجارية مسجلة

راند أوروبا مؤسسة بحثية غري ربحية تساعد عىل تحسني السياسات وصنع القرار من خالل البحث والتحليل.

ال تعرب منشورات راند بالرضورة آراء عمالئها من الباحثني والرعاة

حقوق الطبع والتوزيع اإللكرتونية محدودة 

هذا التقرير والعالمة )العالمات( التجارية التي يحملها محميان مبوجب قانون امللكية الفكرية.

يتوفر هذا التمثيل للملكية الفكرية الخاصة مبؤسسة RAND لالستخدام ألغراض غري تجارية حرصيًا.

مينع نرش هذا التقرير عىل األنرتنت بدون إذن مسبق. ويُسمح بإعادة االستخدام الشخيص لهذا التقرير دون إذن، 

برشط عدم تغيري أو تحريف محتواه، ويجب االستئذان من راند يف حالة إنتاج هذا التقرير، أو إعادة استعامله عىل 

نحو آخر، أو استعامل وثائق البحث الخاصة ألغراض تجارية.

لالستعالم حول إعادة الطبع يرجى زيارة املوقع:

www.rand.org/pubs/permissions

لدعم راند:

ميكن تقديم إسهام خريي معفى من الرضائب عىل املواقع التالية:

www.rand.org/giving/contribute
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تقديـــــم 

يعرض هذا التقرير النتائج التي تم التوصل لها بدراسة املناهج التي 

اعتُمدت للتصدي لظاهرة العنف والشغب يف أوساط جمهور مباريات 

كرة القدم ومتفرجيها، ومدى فعالية هذه املناهج.

وقد أنجز هذا التقرير لصالح جامعة قطر بهدف إطالع البلد عىل 

معطيات االستعداد الستضافة الحدث الكروي الكبري املتمثل يف تنظيم 

كأس العامل FIFA 2022. ويبقى هذا التقرير يف الوقت نفسه شديد 

األهمية بالنسبة إىل مامريس الرياضة وواضعي السياسات وكذا الباحثني 

األكادمييني وباقي األشخاص املهتمني بسالمة املتفرجني يف مختلف 

األحداث الرياضية.

راند أوروبا مؤسسة بحثية مستقلة غري ربحية تعمل للصالح العام بهدف 

تطوير عملية اتخاذ القرارات وسن السياسات من خالل البحث والتحليل. 

وقد أعد هذا التقرير وفق معايري الجودة ملؤسسة راند أوروبا. وللمزيد 

من املعلومات حول راند أوروبا أو حول هذا التقرير يرجى االتصال بـ: 

كريستيان فان ستولك

راند أوروبا

مركز فيستربوك

ميلتون رود

CB4 1YG كامربيدج

اململكة املتحدة

 Tel. +44 1223 353 329
stolk@rand.org

mailto:stolk@rand.org
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ملخص:

أصبح العنف والشغب خالل مباريات كرة القدم من القضايا املتداولة 

التي لفتت اهتامم وسائل اإلعالم إىل حد كبري، واهتامم صّناع القرارات 

واملختصني.

 وسعيا إىل التصدي لهذه الظاهرة؛ اعتُمدت مجموعة من االسرتاتيجيات 

واملعطيات من قبل أصحاب املصلحة يف ذلك املجال، حيث شمل ذلك 

الرشطة وغريها من رجاالت األمن جنبا إىل جنب مع أندية كرة القدم 

وجمعيات مشجعي األندية، وكذا السلطات املحلية والوطنية. وعىل 

الُرغم من تعدد الوسائل املتاحة ملكافحة العنف والشغب يف مباريات 

كرة القدم فإن الغموض ظل يلف فهم هذه الظاهرة والتعاطي مع 

السلوكيات واملامرسات العنيفة التي تشوبها عىل الوجه األكمل. ويف هذا 

اإلطار تأيت هذه الدراسة الرسيعة لألدلة كمحاولة لتفادي جانب القصور 

هذا. 

تنطلق هذه الدراسة، إذن، من رصد البحوث والدراسات املنشورة يف هذا 

املوضوع بهدف تقديم تقييم نقدي شامل وفّعال لها. وقد انطلقت من 

سؤالني أساسيني هام: 

ما هي املناهج التي تم تطبيقها ملنع ظاهرة العنف والشغب . 1

ومكافحتها بني جامهري األحداث الرياضية الكربى، خصوصا جامهري 

مباريات كرة القدم الدولية؟

إىل أي مدى أثبتت هذه املناهج نجاعتها وفعاليتها؟ وهل ميكن . 2

اعتامدها لتحديد إطار ملا يطلق عليه القيّمون عىل تنظيم مباريات 

كرة القدم “املامرسات الجيدة”؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة قام فريق البحث مبسح رسيع لألدلة املتاحة 

من خالل إجراء مراجعات للبحوث التي أُنجزت يف هذا املوضوع. وقد 

ُحددت املعايري املعتمدة بدقة متناهية حتى يتسنى القيام بفحص هذه 

األدلة يف الفرتة املتاحة واستحضار املعطيات الواردة.

 وقد خلُصت املراجعة إىل وجود عدد كبري من االسرتاتيجيات التي نُفذت، 

والتي ميكن إعادة تبنيها للتصدي لظاهريت العنف والشغب يف مباريات 

كرة القدم. وميكن تقسيم تلك االسرتاتيجيات إىل أربع فئات:

تنظيم املكان: تزويد املالعب بكامريات املراقبة وتنظيم عملية . 1

التحاق املتفرجني مبقاعدهم مثال.

تنظيم الفعاليات والوقائع: إجراءات تتعلق بنقل املتفرجني . 2

الوافدين من مناطق بعيدة؛ وضبط أوقات انطالق مبكرة.

تنظيم مهام الرشطة: تبني الحوار يف عمل الرشطة ورضورة التواصل . 3

مع مختلف الفرق العاملة يف مجال ضبط األمور.

القوانني والسياسات والرشاكات: رضورة تشديد العقوبات عىل . 4

املشاغبني، والتنسيق مع جمعيات مشجعي ومحبي مختلف الفرق 

الرياضية.

وهكذا ويف إطار تحديد مدى فعالية هذه التدابري فقد خلصت هذه 

الدراسة إىل أن قاعدة األدلة املتاحة حاليا )عىل األقل تلك التي اعتمدتها 

هذه املراجعة( غري كافية، وتحتاج إىل مزيد من النظر. فقد وجدت 

هذه املراجعة أدلة تتعلق فقط مبجموعة فرعية للتدابري ؛ إذ إن أغلبية 

الدراسات املقدمة تعاين من قيود منهجية كبرية تحول دون تطويرها، 

وبالتايل تقلل من فائدتها.

فمن ضمن الدراسات السابقة توجد أربعة منها فقط قدمت أدلة تستند 

إىل خطة منهجية ميكن اعتبارها محكمة نسبيا. ومن تلك التدابري التي 

ت عىل رضورة استعامل كامريات  ميكن اعتبارها إيجابية تلك التي نصَّ

املراقبة، وإلزامية تنظيم نقل الجمهور. فهاتان التوصيتان هام خالصة 

دراسة جيدة مبنية عىل منهجية محكمة بالرغم من أنه قد تم مناقشة 

كل تدبري من قبل دراسة واحدة فقط ، واليشء نفسه لوحظ بالنسبة 

إىل اقرتاح تحديد أوقات انطالق مبكرة للمباريات للحد من الشغب 

والعنف؛ فهام نقطتان عولجتا يف دراستني مختلفتني. كام أن عددا معتربا 

من الدراسات وجدت أدلة عىل  فعالية مجموعة من التدابري يف نهج 

عمل الرشطة يف تعزيز التواصل والحوار بني مختلف جمعيات املشجعني 

لتحسني العالقات بني املجموعات. وعىل الرغم من أن هذه األدلة ترمي 

لذات االستنتاج لكن يجب األخذ يف الحسبان أن هذه األدلة قد اعتمدت 

عىل املالحظات واملقابالت الكمية التي عادة ما تعتمد عىل عدد محدود 

جدا من املباريات واملشاورات النوعية. 

هناك أدلة مختلطة متاحة عن فاعلية حظر الطلبات، مثال ذلك 

الحظر املفروض عىل الدخول للمباراة والتنقل يف يوم املبارايات من 

قبل املشجعني الذين يعتربون مصدر عايل الخطورة. وذلك يستند عىل 

مقابالت مع أصحاب املصلحة )يف املقام األول مع ضباط الرشطة( 



حيث ظهر أن هذا التدبري يعترب فعال للغاية يف الحد من الفوىض. لكن 

التحليالت الكمية للبيانات املوجودة  مل تثبت وجود صلة ثابتة بني هذا 

التدبري والنتائج، واألمر نفسه ينطبق عىل الدراسة املقدمة حول الرشطة 

)التي تستعمل األحصنة للتنقل(؛ فقد أثبتت فعالية محدودة كام تشري 

إىل ذلك شهادات املشاركني، وكذا التحليالت الكمية، لكن الدراسة شددت 

عىل رضورة تفسري النتائج بشكل حذر.

بعض التدابري مل تظهر فعالية ملحوظة، فقد عجزت دراستان منهجيتان 

عن تقديم أي أثر إيجايب؛ إحداهام تلك املتعلقة برشط التسجيل 

املسبق للمشجعني قبل الحصول عىل التذاكر، والشأن نفسه لتدبري حظر 

استعامل الكحول حيث مل يكن له أي أثر إيجايب؛ وذلك يتضمن تدبري 

حظر الكحول داخل املالعب وحظرها يف املدن عىل نطاق واسع وكذا 

حظر استهالكها أثناء العبور إىل املالعب.   
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