
 

 

 

 ٢٠٢١قطر  كأس العرب 
 ملعبالب الخاصة سلوكال قواعد

 

 ملعب بال الخاصة السلوك قواعد مدونة من الغرض .1

 

 Fédération  قبل  من"(  بالملعب  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة)"   بالملعب  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  إعداد  تم  1.1

Internationale de Football Association   ( "FIFA  )"تسمية   منها  كلعلى    يطلق)  المباريات  جميع  على  تطبيقها  يتمو  

 "(. المسابقة)"  2021TM قطر FIFAالعرب  كأس في"( مباراة" 

 

 ملعب ال  مبنى  ذلك  في  بما  المسابقة،  في  المستخدم  الملعب  وأقسام  مناطق  جميع  على  هذه  ملعببال  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  تنطبق  2.1

  صالحة  تذكرة  على  لحصولا  دخولها  يتطلب  والتي  "(الملعب )"   والمخارج  والمداخل  المساحات  جميعو  والمرافق  المحيطة  والمباني

 "(.اعتماد)"  اعتماد إشعار أو"( تذكرة)"  مباراةلل
 

  داخل   هتواجد  أوقات  جميع  في  بالملعب  الخاصة   السلوك  قواعد  بمدونة  االلتزام"(  تذكرة ال  حامل)"   تذكرة  يحمل  شخص  كل  على  يتعين 3.1

  قواعد   بمدونة  أيًضا   االلتزام"(  معتمد  شخص)"   اعتماد  خالل   من  ملعبال  إلى  الدخول   حق  ُمنح  شخص  أي   على   يجب  كما.  الملعب

 .معتمد كشخص الرسمية واجباته مع يتعارض ال الذي  الحد إلى  ملعببال الخاصة السلوك
 

 محل   هذه  ملعببال  الخاصة  السلوك  قواعد   مدونة  تحل  ،ملعبال  لدخول  اعتماد  أو  تذكرة  على  الحصول  فيها  تعيّني  التي  الفترة  طوال 4.1

 . أخرى فترات خالل ملعبال على اتطبيقه يتم مشابه موضوع  أي أو نفسه الموضوعب تتعلق أخرى  لوائح أو قواعد أي

 

 اإلنترنت  على  متاح  الساري   األحدث  اإلصدار.  بالملعب  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  مراجعة  أو  تعديل  في  بالحق  FIFA  يحتفظ 5.1

 .المسابقة فترة طوال المباريات أيام في الملعب في امتاحً  سيكون كما"( التذاكر حجز موقع)"  FIFA.com/ticketsالرابط  برع

 

 وإدارة   ،("Q22ذ. م. م. )"   FIFA World Cup Qatar 2022     و  FIFA  قبل  من  ملعببال  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  تطبيق  يمكن 6.1

 إليهم  يشار)  واإلداريون  والمضيفون  األمن  وأفراد  والمتطوعون  والممثلون  والموظفون  المسؤولون  ذلك  في  بما  المعني،  ملعبال

 ذلك   في  بما  ،الملعب  في  العام  والنظام  واألمن  السالمة  عن  ولةؤمس  عامة  سلطات  أي  عن  فضاًل   ،"(الحدث  منظمو"   باسم  جميعًا

 .الطوارئ خدماتالمسؤولة عن  الهيئاتو القانون  إنفاذعن  المسؤولة الجهات من غيرها  أو الشرطة

 

  اإلصابة   أو  لوفاةاإلى    تؤدي  قد  مخاطر  أي  على  القضاء  أو  من  الحد  أو  منع  أجل  من  ضروريًا  ذلك  فيها   عتبريُ   التي  الحاالت  في 7.1

 تدابير   اتخاذ  في  بالحق  وناألخر  الطوارئ  خدمات  ولوؤمس  أو  الشرطة  أو  الحدث  منظمو  يحتفظ  الممتلكات،  تلف  أو  الشخصية

 .بها وااللتزام إتباعها يجب تعليمات وهي إلزامية، تعليمات صدارإ أو/و استثنائية

 

 منظمي  قبل  من  أمنيًا  خطًرا  يعتبر  شخص  أي.  الملعب  من  الطرد  إلى  هذه  الملعبب  الخاصة   سلوكال   لقواعد  االمتثال  عدم  يؤدي  قد 8.1

 .جنائية أو مدنية وعقوبات لغرامات يتعرض قد اآلخرين الطوارئ خدمات وليؤمس أو  الشرطة أو الحدث

 

 ب الملع إلى الدخول .2

 

 وفقًا   أو  اعتماده  أو  تذكرته  في   إليها  المشار  المداخل   عبر  إال  ملعبال  إلى  الدخول  المعتمد  الشخص  أو  التذكرة  لحامل  يجوز  ال 1.2

 .المفعول ساري اعتماد أو تذكرة إبراز عند إال ملعبال إلى بالدخول يُسمح وال ،ملعبال  خارج الحدث منظمي  لتوجيهات



 

 

 

  لفحصه   وذلك  بالمسابقة  متعلق  صالح  شخصي  تعريف  إشعار  تقديم  ،حدثال  منظمي  طلب  على  بناءً   أيًضا،  التذكرة  حامل  من  يُطلب  قد 2.2

  شروط  أي تباعا يجب كما"(. مشجع بطاقة)"  قطر  لدولة  معتمدة  تمثيلية هيئة عن ا صادرً  يكون أن  بشرط ،ملعبال إلى  الدخول  عند

 .األوقات جميع في المشجع  بطاقة استخدام على تنطبق إضافية وأحكام
 

 وفقًا  للتغيير  عرضة  كوني  قد  يذ وال  ،بهم  الخاصة  التذكرة  في  المحدد  الوقتو  الموعد  قبل  ملعبال  دخول  التذاكر  لحاملي  يجوز  ال 3.2

 بخالف   تعليمات  صدرت  لم   ما  المباراة  انتهاء  بعد  الفور  على  ملعبال  من   الخروج  التذاكر  حاملي   على  يجب  كما.  الحدث  منظمي  لتقدير

 . الطوارئ خدمات وليؤمس أو الشرطة  أو الحدث منظمي قبل من ذلك
 

 كما .  واألمنحفاًظا على السالمة    الدخول   نقطة  عندالتفتيش    إلجراءات  الخضوع  الملعب  يدخلون   الذين  األشخاص  جميععلى    جبي   4.2

  خطًرا  يمثل الملعب يدخل  الذي شخصال  كان إذا  ما - الفنية المساعدات  استخدام  من خالل يشمل بما - تحديد الحدث لمنظمي يجوز

 لتقدير   ملعبال  في  البقاء  أو  الدخول  إذن  يُتركو.  ملعببال  الخاصة  السلوك   قواعد  مدونة  بموجب   محظور  عنصر  أي  يمتلك  أو/و  أمنيًا

 .المطلق الحدث منظمي

 

أي وقت لعمليات التفتيش    في  متاحة  المشجع  اتوبطاق  بهم  الخاصة   التذاكر  أن  من  التأكد  التذاكر  حاملي  على  يجب  الملعب،  داخل    5.2

  الدخول   أثناء  األوقات  جميع  في  التذكرة  حامل  رقبة  حول  المشجع  بطاقة  ارتداء  يجب  كما.  حدثال  منظمي  طلب  على  بناءً والمراقبة  

 على   بناءً   تفتيشلل  متاح  بهم  الخاص  االعتماد  إشعار  أن  من  التأكد  أيًضا  المعتمدين  األشخاص  على  يجب.  الملعب  من  والخروج

 .وقت  أي في الحدث منظمي طلب

 

 المحظورة المواد 3

 

  ، قتضاءاال  عند  الحدث،  منظمو  بذلك  يصرح  لم  ما  ملعبال  داخل  األوقات  جميع  في  التالية   والمواد  العناصر  حيازة  باتًا  منعًا  يُمنع 1.3

 :لالعتماد بها المعمول واألحكام للشروط وفقًا
 

 الخطرة  موادال

  أو   الثاقبة   اآلالت  ، سلحةاأل  مكونات  أو   ذخيرةال  ،(النفس  عن   لدفاعا  أسلحة  ذلك   في   بما)اختالف أنواعها    على   سلحةاأل  1.1.3

 العنف؛ بممارسة تسمح التيواألدوات  األغراض أواألبيض،  السالح السكاكين، الشفرات، ذات

 المحظورة؛ المواد هذه تخفي أو تحتوي التي واألشياء  والصواعق المتفجرات.  2.1.3

 سالمة  يعرض  قد  أنه  الحدث  منظمو  يرى  شيء  أي  أو  كقذيفة  أو  ،الطعن  أو  للقطع  كسالح  استخدامه  يمكن  آخر  شيء  أي.  3.1.3

 الصلبة   القبعات  وأ   النارية  الدراجات  خوذات  أو  الشاطئ  مظالت  أو  الطويلة  المظالت  ذلك  في  بما  للخطر،  اآلخرين

 المماثلة؛ األشياءمن  غيرهاو

 ؛أنواعها اختالف على العمل أدوات. 4.1.3

  الدفاع   فنون  في   المستخدمة  والمواد  الرصاص  من  الواقية   السترات  ذلك  في  بما  ،الداخلية  الصدرية  أو  الجسم  حماية  معدات.  5.1.3

 الخطرة؛  الرياضات أو النفس عن

 أغطية  باستثناء  الشخص،   هوية  إلخفاء  خصيًصا   المصممة  العناصر  أو  للتمويه  أخرى  وسيلة  وأي   والخوذات  األقنعة.  6.1.3

 الوجه؛  ودروع الطبية واألقنعة الدينية الرأس

أو /و  دخان  توليد  إلى  استخدامها  يؤدي  أن  يمكن(  يدويًا  المصنوعة  العناصر  ذلك  في  بما)   أشياءأو    عناصر  أو  مواد  أي.  7.1.3

  ينبعث  التي  المواد  من  وغيرها   الدخان  وقنابل  الضوئية  والشعالت  النارية  األلعاب  ذلك  في   بما  شعالت،  أو/و  حرارة

  الالذعة   أو   الضارة  أو   السامة   والمواد   لالحتراق   القابلة  الصلبة  الموادو  ،والسائلة  المضغوطة  والغازات  الدخان  منها

 العضوية؛  (البيروكسيدات) الفوقية األكاسيدو المؤكسدة والمواد

 للتآكل؛  المسببة أو الكاوية أو  المشعة أو  السامة المواد . 8.1.3



 

 

  أو   بالصحة  ضارة  مواد  على  تحتوي  التي  واألوعية  والدهانات  لالشتعال  والقابلة  للتآكل  المسببة  والمواد  الرش  عبوات.  9.1.3

 االشتعال؛ شديدة

 ؛ةاإللكتروني (vapingأو التبخير ) التدخين وأجهزة السجائر. 10.1.3

 ؛الثقاب أعواد و الجيب والعات. 11.1.3

 ؛أنواعها اختالف على والقوارير (الترموسات) المشروبات حافظاتو الرذاذ عبوات.  12.1.3

 في   تتسبب  قد   أو  رميها  يتم  قد   التي  المغلقة  األوعية  من   آخر  شكل  وأي  العلبو  البرطماناتو  األكوابو  الزجاجات .  13.1.3

 تتراباك  عبوات  خاص  بشكلو  للكسر  قابلة  أخرى  مادة  أي  أو  الزجاج  من  مصنوعة  أخرى  أشياء  أيعن    فضالً   إصابة،

 ؛ الحافظة للحرارة الصلبة علبال أو الصلبة 

 ؛ةالطائر نووالصح ،هاحجم  عن  النظر بغض للنفخ، القابلة الكرات مثل( المالبس باستثناء) الرياضية المعدات. 14.1.3

 البالونات؛ مثل للنفخ، قابلة  أو منفوخة أخرى عناصر  أي. 15.1.3

 ؛السكوتر أجهزةو التزلج  وألواحالتزلج ذات العجالت  أحذيةو الدراجات. 16.1.3

  وحقائب   الكبيرة  والحقائب  الكرتون  وحاويات  والصناديق  للطي  القابلة  والكراسي  والمقاعد  الساللم  مثل  الكبيرة  األشياء.  17.1.3

  والعرض   الطول   الثالثة،  أبعادها  مجموع  يتجاوز  أشياء  أي  يعني"  كبير" .  الرياضية  والحقائب  السفر  وحقائب  الظهر

 ؛ملعبال في مقعدال تحت تخزينها يمكن وال سم 75 ،واالرتفاع

 الورق؛  من لفات أي أو الورق من  كبيرة كميات. 18.1.3

 مماثلة؛  مواد أي  أو طحينال أو مساحيقال من كميات أي. 19.1.3

  بكالب   يُسمح.  المحلية  القوانين  بموجب  محظورة  تكون  أال  شرط  المساعدة،  كالب  باستثناء  الحيوانات،  من  نوع  أي.  20.1.3

 ذوي   من  معتمد  شخص  أو  وصول  تذكرة  يحملالخاصة    االحتياجاتذوي    من  متفرًجا  ترافق  كانت  إذا  فقط  المساعدة

 منظمي   إلى  الملعب  بدخول  حيوان  ألي  السماح  ينبغي  كان  إذا  ما  لتحديد  النهائي  القرار  عودي.  االحتياجات الخاصة

 المعنيين؛ الحدث

 

 االستهالكية  المواد

 

  من   معينة  مناطق  في  واستهالكها  شراؤها  يتم  لم   ما  كحولية،  مشروبات  أي  ذلك  في  بما  كحول،  على   تحتوي  سوائل   أي.  21.1.3

 الحدث؛ منظمو يفرضها الكحول الستهالك إضافية قواعد أي معصارم  بشكل يتفق وبما ملعبال

  والمياه   األطفال  حليب(  1)  باستثناء  الملعب،  داخل  السوائل  هذه  شراء  يتم  لم  ما  يلترلمل  100  عن  تزيد  أخرى  سوائل  أي.  22.1.3

  يلتر لمل  500  حتى سوائل (  2)و  طفل،  لكل   لتر 1  تجاوزي  ال  بما(  زجاجية  عبوات  في ذلك   في   بما)  عبوات  في  المعقمة

 ؛المعني الشخص وبحضور العربية أو اإلنجليزيةب طبية شهادةإبراز   حال في فقط ولكن طبية ألسباب ةمطلوب

  الرضع   لألطفال  أو  طبيًا  مطلوبة  كانت  إذا  أو  الملعب  داخل  من  عليها  الحصول   تم  إذا  إال  نوع، أي  من  الغذائية  المواد.  23.1.3

 الملعب   داخل   طبية ألسباب  المطلوبة  الغذائية  بالمواد  فقط يُسمح.  (طفل  لكل   لتر  1  تجاوزي  ال  بما)  الصغار  األطفال  أو

 غذائية   مواد  أي  تعبئة  يجب  كما.  عنيالم  الشخص  وبحضور   العربية  أو  اإلنجليزية  باللغة  طبية  شهادة  إبراز  تم  إذا

 بالملعب؛ الخاصة السلوك  قواعد مدونة مع تتعارض أخرى  طريقة أي أو زجاجية غير أوعية في بها  مسموح

 شهادةإبراز    شرط  طبية  ألسباب  الالزمة  المواداختالف أنواعها، باستثناء    على  المنبهات  أو  المخدرة  المواد  أو  العقاقير.  24.1.3

  ال  بكميات  وذلك  ،القطري  القانون  يقيدها  أو  يحظرها  ال  التي  األدويةبإدخال    يُسمح.  عنيالم  الشخص  وبحضور  طبية

 والقطرات  البخاخات  ذلك  في  بما  األشكال،  من  شكل  بأي)  أقصىكحد    مختلفة  أدوية  7  على  تحتوي  واحدة  عبوة  تتجاوز

 المصنع؛ عبوات في معلبة تكون أن يجب كما ،(ذلك  إلى وما والحقن

 

 التجارية /  سيئةمال/  السياسية والمواد األعالم

 



 

 

 ،األخرى  المعداتو  والمالبس  والمنشورات  واألعالم  الالفتات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك   في  بما  مواد،  أي.  25.1.3

 إلى   تهدف  أخرى  سمات  أي  أو  رموز  أو  كلمات  على  تحتوي  وأ  ،يةمييز ت  أو/و  سيئةم   أو/و  سياسية  طبيعة  ذات  تكون

  أو   القومي  أو  العرقي  األصل  أو  البشرة  لون  أو  العرق  بسبب  ما  مجموعة  أو  شخص  أو  بلد  ضد  التمييزنوع من    أي

  وضع  أي  أو الثروة أو  المولد  أو آخر  رأي   أي  أو السياسي الرأي  أو  الدين أو  اللغة أو  اإلعاقة   أو الجنس أو االجتماعي

 أخرى؛   أسس أيعلى  بناءً  أو الجنسي ميلال أو آخر

  أو   األعالم  هذه  تكون  أن  بشرط  ،متر  1.5×    متر  2  عن  حجمها   زيدي  ال  التي  تلك  باستثناء  ،والملصقات  األعالم.  26.1.3

 مدونة   بموجب  األشكال  من  شكل  بأي  محظورةتكون    أالو  لالشتعال  قابلة  غير  تعتبر  مواد  من  مصنوعة  الملصقات

 الحدث؛ منظمي قبل من  تفتيشهال ملعبال  مدخل عندالمواد  هذه جميع إبراز يجب كما. هذه السلوك قواعد

 المزدوجة   سارياتبال  يسمى  ما  أو  المرنة  الساريات  باستثناء   ،أنواعها  اختالف  على  الالفتات  أو  األعالم  ساريات.  27.1.3

 وال   واحدال  سنتيمترال  وقطرها  واحدال  مترال  طولها  يتجاوز  ال  والتي  لالشتعال  القابل  غير  البالستيك  من  المصنوعة

 السالمة؛  على خطًرا الحدث منظمو يعتبرها

  واألعالم   الالفتات  الحصر،   ال  المثال  سبيل  على   ذلك،  في  بما  ،أخرى   مواد  أو  مالبس  أو  تجاري  أو   ترويجي  عنصر  أي.  28.1.3

 أو   ترويجية أنها  الحدث  منظمو  يرى التي  المالبس  أو  المواد  أو  األشياء  من  نوع   أي  أو  والنشرات والرموز  والعالمات

 ؛تهاطبيع في تجارية

 

 االتصال ووسائل والموسيقية اإللكترونية موادال

 

 وظائف  أو  البث  فشل  أو  انقطاع  إلى  تؤدي  قد  أخرى  أجهزة  أي  أو  عالي،ال  التردد  ذات  أو  اإللكترونية  الراديو  أجهزة.  29.1.3

 الملعب؛ في المعلومات تكنولوجيا

إلى    أما.  أبعاد  ثالثة  في  سم  120  عن  حجمها  زيدي  التي(  اليدوية  أو  الميكانيكية)  الموسيقية  اآلالت.  30.1.3   اآلالتبالنسبة 

 المتعة  تفتيش  نافذة  داخل  بسهولةتسع    أنفيجب    ،أبعاد  ثالثة  في  سم  120يقل حجمها عن أو يساوي    التي  الموسيقية

 ؛األمني التدقيق ألغراض( سم  40×  سم 60) السينية األشعةب

 مفرط،  بشكل  الصاخبة   األصوات  من   غيرها  أو  ضوضاء  تصدر  التي  اليدوية  أو  الميكانيكية  أو  اإللكترونية  األجهزة.  31.1.3

 قدو.  الطبول  سخانات  استخدام  أيًضا  يُحظر  كما.  ذلك  إلى  وما  الصوت  ومكبرات  والصفارات  فوفوزيالال  أبواق  مثل

 الصوت   كان  إذا  ملعبال  داخل  بها  المسموح  األجهزة  استخدام  عن  التوقف  التذاكر  حاملي   من  الحدث  منظمو   يطلب

 اآلخرين؛  التذاكر حاملي استمتاع مع  يتنافى أو المباراة أحداث مع يتعارض عنها الصادر 

 ؛ يماثلها ما أو الليزر مؤشرات أو  الليزر أشعة منها تنبعث التي األجهزة. 32.1.3

  من   غيرها  أو(  االحترافية  الفيديو  كاميرات  ذلك  في  بما)  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  التلفزيون  أجهزة  من  نوع  أي.  33.1.3

 والفيديو؛ الصوت تسجيل على  القادرة المهنية المعدات

  بموجب   به  مسموح  جهاز  ألي  الشحن  إلعادة  القابلة  الوحدات  أو  اإلضافية  البطاريات  من  واحدة  مجموعة  من  أكثر.  34.1.3

 power)  المحمولة  الشحن   بطاريات  استخدام   التذاكر  حاملي   على   يحظر.  بالملعب  الخاصة  السلوك  قواعد   مدونة

banks )؛ أنواعها اختالف  على 

  دعامة ال  ذات  أو(  القوائم  ثالثية  حواملال  مثل)  والفيديو  التصوير  لمعدات  ذات الثالثة دعامات  الحوامل   من  نوع  أي.  35.1.3

 ؛ "(الشخصية الصور التقاط"  وعصي ةالدعاماألحادية  الحوامل المثال، سبيل على ) واحدةال

 بعد؛ عن بالتحكم تعمل طائرات وأي  طيار بدون طائراتال. 36.1.3

 

 أخرى محظورة مواد

 

  الذي   النحو  على  المسابقة،  بسمعة  تضر  أو/و  اإلزعاج  تسبب  أو/و  العامة  بالسالمة  تضر  قد  أخرى  أشياءو  مواد  أي.  37.1.3

 .تقديرهم حسب الحدث منظمو يحدده

 



 

 

 كرسيهم   إحضار"(  المتحركة  لكراسيامستخدمي    أماكن  تذاكر  حاملو)"  المتحرك  الكرسي  مستخدم  تذكرة  حاملي  من  يُطلب 2.3

 متحركة   كراس  توفير  يتم  لن   وتشغيلية،  أمنية  ألسباب.  ملعبال  إلى   الوصول   أجل  من  بهم  الخاص  التنقل  سكوتر  جهاز  أو  المتحرك

 .المتحركة الكراسي مكان تذاكر حامليل المقاعد  من أخرى أنواع أو متحركةسكوتر  أجهزة أو
  

  أو  الكهربائية  أو  اليدوية  المتحركة  الكراسي  باستخدام  المتحركة  الكراسي  مستخدمي  أماكن  تذاكر  لحاملي  يُسمح  ،ملعبال  داخل 3.3

  نعطاف لال  أقصى  قطر  ونصف  سم،  130  أقصى  وطول  سم  70  أقصى  بعرض  ،عجالت  أربع  أو  ثالث  ذات  السكوتر  أجهزة

 يُسمح  ال  واألمن،  بالسالمة  تتعلق  ألسبابو.  الساعة   في  كيلومترات  6  قصوى  وبسرعة  سم،  150  يبلغ  دوران  وعرض  سم  90

 .الملعب داخل القيود هذه من أيًا تتجاوز التيالسكوتر  أجهزة أو المتحركة الكراسي باستخدام
 

 وهو  محظوًرا،  دخوله  أو  ملعبال  إلى  إحضاره  يتم  عنصر  أي  كان  إذا  ما  بشأن  نهائي  قرار  اتخاذ  في  بالحق  الحدث  منظمو   يحتفظ        4.3

 .وااللتزام به  احترامه  واجب قرار

 

 الملعب  داخل السلوك .4

 

  للشروط  وفقًا  المثال  سبيل  على  مناسبًا،  ذلك  كان  حيثما  ،الحدث  منظمي  قبل  من  صريحة  بصورة   بذلك  التصريح  يتم  لم  ما 1.4

 :منه  ويخرجون ملعبال إلى يدخلون الذين  األشخاص جميع على يجب  لالعتماد، بها المعمول واألحكام
 

اآلخرين    تثير  أو  ضرورية  غير  إعاقة  أو  خطًرا  أو  إصابة  أو  ضرًرا  تسبب  ال  بطريقة  التصرف.    1.1.4 لدى    أو الخوف 

 لممتلكات؛ ا  في ضرر أي في سببتت وأ ،تزعجهم

 ؛ اآلخرين الطوارئ خدمات يولؤمس أو الشرطة أو الحدث يمنظمعن   صادرةال التعليمات وجميع أي إتباع. 2.1.4

  يتعلق  التي  وظيفةلل  ملعبالداخل    المحددة  مناطقال  أو  ،فيها  بالتواجد  همتذاكرالمناطق التي تسمح لهم    في  فقط  التواجد.    3.1.4

  صدر ت  لم  ما  ،المحددة(  المداخل)  المدخل  خالل  من  فقط  المناطق  هذه  إلى  الوصول  عليهم  يجب  كما   ،اعتمادهم  بها

 المعنيين؛ الحدث منظمي قبل من ذلك بخالف تعليمات

 واألمن؛ بالسالمة تتعلق  ألسباب بذلك القيام الحدث منظمو منهم طلب إذا أو التي يشغلونها  المحددة عدهم امق إخالء. 4.1.4

  يأذن   لم  ما  األوقات،  جميع  في  ملعببال  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  بموجب  به  مسموح  لوجهل  درع  أو  قناع  ارتداء.  5.1.4

 العربية؛   أو  باإلنجليزية  طبية  شهادة  خالل  من  طبية  ألسبابذلك    من  اإلعفاء  يتم  لم  ما  أو   بذلك  القيام  بعدم  حدثال  ومنظم 

 و الملعب؛ في المتوفرفرز النفايات  حاويات لنظام  وفقًا صحيح،ال شكلالب النفايات من التخلص  .6.1.4

  على   كانوا  إذا  الطوارئ  خدمات  وليؤمس  من   غيرهم  أو  الشرطة  أو  الحدث  منظمي  إلبالغ  فوًرا  الالزمة   الخطوات  اتخاذ.  7.1.4

 . ملعبال ممتلكات من يأ  في ضرر أي حدوث أو المباشر محيطه أو ملعبال في حادث بوقوع علم

 

 واألحكام  للشروط   وفقًا   المثال  سبيل  على   مناسبًا،  ذلك   كان  حيثما  ،حدثال  منظمي  قبل  من  صراحةً   بذلك   التصريح   يتم  لم   ما 2.4

 : عن االمتناع منه ويخرجون ملعبال إلى  يدخلون الذين األشخاص جميع على يجب لالعتماد، بها المعمول
 

 وإجراءات  سياسات  أي  بموجب  أو  ملعببال  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة بموجب  محظورة  عناصرو  مواد  أي  إحضار.  1.2.4

 فيه؛  اتخزينه أو الملعب إلىبها  معمول أخرى

 ؛اللعب ميدانب  مباشرة المحيطة ساحاتالم أواللعب  ميدان دخول . 2.2.4

اللعب  ميدان اتجاه في أو آخر شخص تجاه الخصوص وجه على ،على اختالف أنواعها سوائل  أو مواد أو أشياء رمي. 3.2.4

 ؛اللعب ميدانب المحيطة المنطقة أو

  أخرى   يةدخان  أجهزة  أو  يةدخان  قنابل  أوأسلحة    رمي  أو  ضوئية  تشعال  أو  هناري  ألعاب  إلقاء  أو  إطالق  أو  حريق  إشعال .  4.2.4

 مماثلة؛ تأثيرات تنتج أخرى أجهزة  أي أو نارية أجهزة أو



 

 

 الجلوس   مناطق  إلى  الوصول  منافذو  هومخارج  الملعب  ومداخل  والشوارع  والساللم  الممرات  إغالق  أو  إعاقة  أو  تقييد.  5.2.4

 ماب  االزدحام  تسبب  قد   بطريقة  التصرف   أو  المرور   لحركة   لمفتوحةا  ساحاتالم  تعطيل  أو  إعاقة  أو  ، الطوارئ  ومخارج

 عام؛  اضطراب  أو تدافع حدوث إلى  ؤدييقد 

  لحاملي   إليها  بالدخول  يُسمح  ال  التي  أو  لجمهورا  أمام  المغلقة  المناطق  إلى،  اآلخرين   وصول  تسهيل  أو  إلى،   الوصول.  6.2.4

  الصحافة،   وغرف  الشخصيات  كبار  وغرف  ملعبال  عمليات  غرف  مثل  االعتماد،  وأحكام  شروط  بموجب  أو  التذاكر

 ذلك؛  إلى وما

بما قد يتسبب في   مؤذيةو  عنيفة  بطريقة  ،للتصرف  الميل  إظهار  أو  التصرف،  أو  ،مؤذ  أو  عنيف  سلوك  أي  شجيعت.  7.2.4

 العام؛  بالنظام خاللإلا

 ؛تمييزية أو/و مسيئة أو/و مهددة أو/و استفزازية أو/و خطيرة تعتبر قد بطريقة التصرف. 8.2.4

 المباراة؛  في نوالمشارك نوولؤوالمس ن والالعب ذلك في بما آخر، شخص أي  إزعاج  أو مضايقة. 9.2.4

 األشكال؛ من  شكل بأي شخص أي إيذاء أو  آلخرين،ا حياةل أو الشخص لحياة تهديد أي افتعال. 10.2.4

 األشكال؛ من شكل  بأي اآلخرين التذاكر حاملي رؤية إعاقة أو المتفرجين مناطق في المقاعد على الوقوف. 11.2.4

  والحواجز   السلكية  واألسوار  والجدران  المغلقة  األسوار  مثل  العام،   لالستخدام  المحظورة  والمنشآت  الهياكل  تسلق.  12.2.4

 واألسطح؛  السباحة  وأحواض واألشجار الكاميرات ومنصات اإلنارة وأعمدة

  وأغطية   اإللزامية   الوجه   أقنعة  بخالف  الشخص،   هوية  تمويه  أو  الوجه  إلخفاء  األخرى  العناصر  أو   المالبس  استخدام .  13.2.4

 والدينية؛ الوطنية الرأس

 ؛تمييزيةال أو/و مسيئةالأو /و سياسيةال العبارات ترديد أو السب. 14.2.4

  إال  الكحول استهالك يجوز ال  .أخرى  مخدرة دوام أي أو المخدرات أو الكحول تأثير تحتواضحة  بصورة يكون أن. 15.2.4

 القطرية  للتشريعات   وفقًاو  الحدث  منظمو  يفرضها  الكحول  استهالكب  تتعلق  إضافية  قواعد  أي  مع  تماًما  يتفق  بما  باعتدال،

  السن   عن  أعمارهم  تقل  الذين  لألشخاص  الكحول  تقديم  عن  االمتناع  يجب.  األخرى  والقيود  العمر  بحدود  يتعلق  فيما

 ؛الكحول لتناول القانوني

 القمامة   مثل    رميها  طريق  عن  الملعب  فيمخلّفات    أي  ترك  أو  المخصص،  المرحاض  غير  مكان  أي  في  الحاجة  قضاء.  16.2.4

 ذلك؛  إلى وما الفارغة، والحاويات والعبوات

 ةلكترونياإل  دخينالتفضالً عن أجهزة    ،التبغ  منتجات  من  أي   أو  اإللكترونية  (vaping)  التبخير  أجهزة  استخدام   أو   تدخين.  17.2.4

 ؛ملعبال داخل

 الطبيعي؛  أو الثقافي التراث مواقع أو بالنباتات اإلضرار. 18.2.4

  باستثناء   القدم،  كرة  مباريات  مشاهدة  أو  لعب  مع  تتعارض  التي  أو  مفرطة  ضوضاء  تصدر  التي  األجهزة  استخدام.  19.2.4

 والالعبين؛  لفرقل  الدعم عن للتعبير مخصصة  باعتبارها الحدث منظمي  قبل من  المعتمدة األجهزة

 معتمد   شخص   أو  آخر  تذكرة  حامل  ألي  بالمسابقة  االستمتاع  أو  سالمة  أو  راحة  مع  يتعارض  قد  آخر   سلوك  أي   ممارسة .  20.2.4

 للمسابقة؛ الرياضية الطبيعةإلى تعطيل  يؤدي قدسلوك  أي أو ،المباراة أثناء ولؤمس أو العب أو

 وإمدادات  والتهوية(  الطوارئ  إضاءة  ذلك  في  بما)  واإلضاءة  الطاقة   إمدادات  ذلك  في  بما  ،ملعبال  مرافق  عمل  تعطيل.  21.2.4

 أخرى؛  أنظمة وأي الهواء وتكييف الصحي والصرف المياه

 أو  الهواء،  تكييف  أنظمة  أو  المراقبة  كاميرات  تغطية  أو  ،ملعبال  في  المنشآت  أسطح  على  والالفتات  األعالم  عليقت.  22.2.4

 ؛الودية االحتفاالت غير  آخر سبب ألي األعالم استخدام

 الممرات؛  أو المرافق أو المنشآت على شيء أي لصق  أو طالء أو كتابة. 23.2.4

  الالفتات   الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما )  مواد  أينقل    أو  ترويج  نشر أو  أو  عرض  أو  استخدام  أو  حيازة.  24.2.4

 كلمات على تحتوي  أو تمييزية، أو مسيئة أو سياسية  طبيعة ذات( األخرى واألدوات والمالبس والمنشورات واألعالم

  لون   أو  العرق  أساس  على  مجموعة  أو  شخص  أو  بلد  ضد  التمييزنوع من    أي  إلى  تهدف  أخرى  سمات  أي  أو  رموز  أو

  أي   أو  السياسي  الرأي  أو  الدين   أو  اللغة   أو  اإلعاقة   أو   الجنس  أو   االجتماعي  أو  القومي  أو  العرقي  األصل  أو  البشرة

 أخرى؛  سسأ أي أو الجنسي ميلال أو آخر  وضع أي  أو الثروة أو  المولد أو  آخر رأي



 

 

  والكتيبات   النشرات  مثل  مطبوعة  مواد  ذلك  في  بما)  مواد  توزيع  أو/و  وجمع  تذاكر،  أو  بضائعالبيع    بقصد  عرض  أو  بيع.  25.2.4

 ترويجية   أنشطة   إجراء  أو   األموال  جمع  أو  ،أنواعها  اختالف  على  مواد   أي  أو(  والمالبس  اإلعالنية  والمواد  والمنشورات

  عالمات  أو  مميزة  تجارية  عالمات  إظهار  ذلك  في  بما)  FIFAمن    مسبقة  خطية  موافقة  دون  من  أخرى  تجارية  أو

 الدعائية؛  أو الترويجية األنشطة من أخرى أنواع  أي إجراء  وأ( الدعاية ألغراض  أفراد أو قانونية لكيانات تجارية

 تبرعات   جامعي  أو  مطربين  أو  لموسيقيين  الحصر  ال  المثال  سبيل  على   ذلك  في  بما)  عينية  أو   نقدية  تبرعات  طلب.  26.2.4

 الحدث؛ منظمي من خطي إذن دون من(  ملعبال مبنى  في أو ملعبال مدخل عند خيرية

 عينية  قيمةب  أو  بالمال  المراهنة  ذلك  في  بما  ،المباشرة  الرهانات  وضع  أو  ةهنارمال  أو  بالمقامرة   تتعلق  أنشطة  أي  إجراء.  27.2.4

 مادية؛  سلععلى   الحصول  أو المادي  الربح هو ساسياأل الهدف ويكون مؤكدة، غير بنتيجة مباراة أو/ و حدث على

 مالية؛  مكاسب لتحقيقالمباريات  بنتائج التنبؤ محاولة أو بالتنبؤ تتعلق أنشطة أي  إجراء. 28.2.4

  و أ  بطولةبال  متعلق  آخر  نشاط أي   أو   الحية   المباريات  نتائج  األخرى،  األجهزة  أو   المحمول  الهاتف عبر  ،بث  أو /و  نقل.  29.2.4

  داخل   الموجودة العمالقة  الشاشات  أوالجمهور    مخاطبة  نظم  عبر  عنها اإلعالن  يتم  المباراة أنشطة  حول  معلومات  أي

 ؛ملعبال

 . الحدث  منظمو  يحدده  الذي  النحو   على  المسابقة،  بسمعة  تضر  أو/و  العامة  بالسالمة  تضر  قد  أخرى  أنشطة  أي   ممارسة.  30.2.4

 

هذا القرار    ويكون  ال،  أم   محظوًرا  ملعبال  داخل  سلوك   أي   كان  إذا   ما   بشأن  نهائي  قرار  اتخاذ  في   بالحق  الحدث  منظمو  يحتفظ 3.4

 .االحترام وواجب ملزًما

 

 


