
البرتـوكول الرياضي
وكيف الحصول عليها بطريقة صحيحة
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الـرميـة
الصائبة









“قطر تستحق األفضل من أبنائها”

من أقـــــوال

الشيخ / تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني

ألن بلدي الحبيب قطر بات قبلة للرياضة العالمية، ومثلما قال سمو أمير البالد المفدى 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر تستحق األفضل من أبنائها، حرصت على أن أضع بين 

أيديكم هذا العمل الذي وضعت فيه عصارة خبراتي على مدار سنوات طويلة.

إن هذا الكتاب هو نتاج لمشاركتي في المجال الرياضي ألكثر من ثالثين سنة على صعيد 

العمل اإلداري وتنظيم العديد من البطوالت واألحداث الرياضية الكبيرة في مختلف اللعبات 

التي وضعت قطر على الخريطة العالمية وفي مصاف الدول الرائدة رياضيا، بفضل من اهلل 

وبدعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس 

اللجنة األولمبية بعدما أثروا جميعًا حياتنا بفضل توجيهاتهم ورعايتهم الكريمة التي كان 

لها أيضًا عظيم األثر في ترسيخ مبادئ الرياضة وأهميتها في نمو دولة قطر .

 وأخيرًا وليس بآخر، أتقدم بجزيل الشكر لجميع أفراد عائلتي على مساندتهم لي وتقديم 

كافة أنواع الدعم والوقوف إلى جانبي كي أقوم بعملي والوفاء بواجباتي على أكمل 

وجه، سائال المولى عز وجل أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في مسيرة النمو 

والرفعة لوطني الحبيب قطر.

ودامت قطر بسواعد أبنائها في عز وفخر إن شاء اهلل.

عبداهلل يو�سف املال
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فــي  القــارئ  عزيــز  إبحــارك  لــدى 

ســتجد  العمــل  هــذا  أروقــة 

األســئلة  مــن  للكثيــر  إجابــات 

حــول  ذهنــك  فــي  تــدور  التــي 

كافــة فنــون البروتوكــول وغيرهــا 

لــدى  المهمــة  المعلومــات  مــن 

رياضيــة،  فعاليــة  أي  اســتضافة 

للتعامــل معهــا بالشــكل الصحيح 

التنظيميــة  النواحــي  كافــة  مــن 

أيضــًا. واللوجيســتية 

وســواء كنــت جديــدًا علــى هــذا 

الخبــرة،  ذوي  مــن  أو  المجــال 

الكتــاب  هــذا  يســاعدك  أن  آمــل 

العمــل  جــودة  تحســين  علــى 

بــك. الخــاص  البروتوكولــي 

الكتــاب  هــذا  فــي  قدمــت  لقــد 

حيويــة  بروتوكوليــة  معلومــات 

الجيــد  التحضيــر  فــي  تســاهم 

ــر  ــاب عب ــة األلع ــح إلنطالق والصحي

وتجــارب  بأمثلــة  االستشــهاد 

أحــداث  مــن  وفعليــة  واقعيــة 

المســتوى، وقــد  رفيعــة  رياضيــة 

ــادئ  ــن مب ــات م ــا عين ــت أيض أدرج

تتضمــن  مختلفــة  توجيهيــة 

ــة إدارة  ــن كيفي ــح ع ــع ونصائ مراج

البروتوكــول بشــكل فعال،ليكــون 

الهــدف مــن كتــاب الرميــة الصائبة 

هــو التوجيــه والمشــورة ، وذلــك 

ــة . ــل وج ــي أكم ــل عل ــام العم أتم

المقـدمـة 
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شكـــر واجــــب 

يشــكر  ال  النــاس..  يشــكر  ال  »مــن 

اهلل«.. ولذلــك أود أن أتقــدم بجزيــل 

والشــكر  واالمتنــان  العرفــان 

لــي  وقــدم  ســاعدني  مــن  لــكل 

إعــداد  فــي  البنــاءة  المســاهمة 

الخــاص  وشــكري  الكتــاب،  هــذا 

إلــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو 

الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 

أميــر البــالد المفــدى، وإلــى ســمو 

بــن  حمــد  الشــيخ  الوالــد  األميــر 

دعمهمــا  علــى  ثانــي،  آل  خليفــة 

أيضــا  موصــول  والشــكر  الكبيــر، 

القطريــة،  األولمبيــة  اللجنــة  إلــى 

فــي  الكبيــرة  ثقتهــم  علــى 

آتيحــت    عندمــا  المؤلــف  شــخص 

كمديــر  الذهبيــة  الفرصــة  لــي 

العالقــات  و  الرياضيــه  للمراســم 

ــالل دورة  ــول خ ــة والبروتوك الدولي

ــر(  ــاب العم ــيوية )الع ــاب اآلس األلع

 .2006 الدوحــة  فــي 

هــذا  فــإن  فيــه،  الشــك  وممــا 

كبيــر  جهــود  نتــاج  هــو  الكتــاب 

وخبــرات كثيــرة لــم تكــن لتخــرج 

الســطورعندما  هــذه  عبــر  للنــور 

اللجنــة  فــي  بالعمــل  آتيحــت 

والمجلــس  القطريــة  االولمبيــة 

والجــان  اآلســيوي  األولمبــي 

وكل  )آنــوك(  الوطنيــو  االلومبيــه 

العالقــات  فــي  معــي  عمــل  مــن 

األلعــاب  دورة  خــالل  الدوليــة 

اآلســيوية 2006 وجميــع المختصيــن 

فــي مجــال البروتوكــول الرياضــي.

الشــكر  بــكل  أيضــا  أتقــدم  كمــا 

إلــى زوجتــي وأوالدي الذيــن وقفــوا 

ــن  ــر م ــوا الكثي ــي وتحمل ــى جانب إل

الســنوات  الصعوبــات علــى مــدار 

الماضيــة، وكل مــن ســاعدني فــي 

لمــن  وأعتــذر  العمــل،  انجــاز هــذا 

نســيته ولــم أقــدم لــه الشــكر.

البرتـوكول الرياضي
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يطــرح هــذا التســاؤل نفســه عندما 
الرياضيــة  األحــداث  نســتضيف 
الفرصــة  تكــون  حيــث  الكبــرى، 
الضــوء  إللقــاء  بقــوة  ســانحة 
ــون  ــا ونك ــم بلدن ــم معال ــى أه عل
العمــل  فــي  لإلبــداع  متحمســين 
فــي  وقدارتنــا  أفكارنــا  وإظهــار 
الرياضــي..  الحــدث  هــذا  تنظيــم 

لمــاذا؟
األحــداث  ألن  ببســاطة،  اإلجابــة 
جاذبــة  تكــون  الكبيــرة  الرياضيــة 
لكبــار الشــخصيات والعديــد مــن 
هــذا  ومــن  المميزيــن،  الضيــوف 
المنطلــق تصبــح مســؤولية اللجنة 
راحــة  علــى  العمــل  المنظمــة 
الضيــوف وتوفيــر المنــاخ المناســب 
ســمات  إحــدى  مــن  وهــي  لهــم 
المتعــارف  البرتوكــول  عمليــة 
المنظمــات  جميــع  فــي  عليهــا 

واالتحــادات.
هنــاك  يكــون  قــد  وبالتأكيــد 
فــي  إبداعيــة  وأفــكار  اهتمــام 
التعامــل مــع الضيــوف، لكــن علــى 
الجانــب اآلخــر قــد يــؤدي ذلــك الــى 
مــا  وهــو  واالضطــراب،  االرتبــاك 

قــد يعكــس صــورة ســلبية للبلــد 
اتبــاع  فــإن  لذلــك  المســتضيف، 
إجــراءات وقواعــد البروتوكــول هــو 
أمــر يســاعد اللجنــة المنظمــه فــي 
تحديــد التفاعــالت ويخلــق الترابــط 
المنظمــات  ومــع  بينهــا  فيمــا 

أيضــًا.  الخارجيــة 
يشــترط  التفاهــم  ولتحقيــق 
فــي هــذا الجانــب ضمــان وجــود 
الهمــم  أصحــاب  مــن  موظفيــن 
باإلضافــة  العاليــة،  والقــدرات 
الــى وجــود معــدات وتكنولوجيــا 
تســهل عملية التخطيط، وتســاعد 
أيضــا فــي تحديــد الجــداول الزمنيــة 
بالتفصيــل  والمشــاريع  والخطــط 
وبشــكل دقيــق لضمــان التعامــل 
الضيــوف  مــع  الصحيــح  بالشــكل 

الشــخصيات. وكبــار 
يشــمل  البروتوكــول  تخطيــط  إن 
كبــار  مــن  الحضــور  جميــع 
الشــخصيات والضيــوف، ويشــتمل 
وكذلــك  النقــل  وســائل  علــى 
واإلســتقبال  الســيارات  مواقــف 
لمتابعــة  الجلــوس  ومــكان 
إدارة  إلــى  باإلضافــة  المنافســات، 

ومراقبــة  واإلعــالم،  الصــاالت 
وليــس  وأخيــرا  الوطنــي  النشــيد 
ــام  ــي خت ــج ف ــم التتوي ــر مراس بآخ

. ت فســا لمنا ا
ــي  ــة ف ــول مهم ــات البرتوك وخدم
تضمــن  ألنهــا  الرياضيــة  األلعــاب 
الدقــة في الزمــان والمــكان، خاصة 
والختــام  االفتتــاح  خــالل مراســم 
وصــاالت  بالمطــار  واالســتقبال 
والميداليــات  الشــخصيات  كبــار 
ومراســم رفــع اإلعــالم إلــى آخــره.... 
رفــع  فــي  يحــدث  قــد  وأي خطــأ 
العلــم أو عــزف النشــيد الوطنــي 
مــع  الصحيــح  غيــر  والتعامــل 
أو المحليــة  الدوليــة  الشــخصيات 
ترتيــب  أو  الجلــوس  أماكــن  فــي 
كلمــات الضيــوف قــد يــؤدي إلــى 
حــرج كبيــر إلــى البلــد المســتضيف 
لهــا،  ســلبية  صــورة  ويعكــس 
كل  تكــون  أن  يجــب  لذلــك 
ــى  ــد وبمنته ــي الموع ــات ف الترتيب
الدقــة لمنــع وقــوع هــذه األمــور أو 

أخطــاء.  أيــة  حــدوث 

لمـــــــــاذا 
نحتاج إلي 

البروتوكول ؟
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سعادة الشيخ / أحمد الفهد رئيس 

المجلس األولمبي األسيوي
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يجــب علــى فريــق العمــل 
الخــاص ببروتوكــول كبــار 
المحليــة  الشــخصيات 
والدوليــة أن يوفر للضيوف 
مســتوى  علــى  خدمــات 
جاهــدا  ويحــاول  عــال، 
جميــع  مــع  بالتنســيق 
األطــراف المعنيــة تســهيل 
وتذليــل أي صعوبــات قــد 
تواجههــم، ألن الهدف من 
عكــس  هــو  البروتوكــول 
ومشــرفة  ايجابيــة  صــورة 
والبلــد  الرياضــي  للحــدث 
باإلضافــة  المســتضيف، 
جيــد  انطبــاع  تــرك  إلــى 
لــدى كبــار الشــخصيات من 
تنفيــذ  فــي  الدقــة  خــالل 
البرتوكــول  متطلبــات 

كاملــة.
يكــون  أن  ويجــب  كمــا 
البروتوكــول حاضرا بالشــكل 
ــم  ــع العل ــالل رف ــح خ الصحي
الوطنيــة،  األناشــيد  وعــزف 
عالــي  برنامــج  توفيــر  مــع 

الخدمــة  مــن  المســتوى 
الشــخصيات  كبــار  لزيــارة 
وباقــي  والدوليــة  المحليــة 
ممثلــي  مــن  الضيــوف 
األجنبيــة. الــدول  ســفارات 

فـريـق 
العـمــل 



1213
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السيد / توماس باخ
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ــق  ــتعراض فري ــي اس ــدأت ف ــد ب لق
البروتوكــول بالمســاعدين تحديــدًا، 
وذلــك للــدور المهــم الــذي يقومــوا 

بــه فــي الحــدث الرياضــي.
إن مســاعد البرتوكــول هو متطوع 
يكــون مرافقــا للضيف فــي الحدث 
الرياضــي ويتعيــن عليــه أن يوفــر 
لــه جميــع المعلومــات المطلوبــة، 
ويقــدم لــه أيضــا المعلومــات حــول 
مــن  وغيرهــا  الثقافيــة  األماكــن 

األمــور األخــرى.
هــو  البرتوكــول  مســاعد  ودور 
طــوال  الشــخصية  مــع  التواجــد 
حضورهــا  لضمــان  الوقــت 
لألحــداث الرياضيــة أو االجتماعــات 
أو الفعاليــات األخــرى فــي الوقــت 
ــون  ــب أن يك ــك يج ــب، ولذل المناس
ــاك تنســيق كامــل مــع الســائق  هن
مــن أجــل ترتيــب كافــة األمــور علــى 

المطلــوب. النحــو 
الحقيقــة أن مســاعدي البروتوكول 
أو  عادييــن،  أشــخاصا  ليســوا 
دورهــم هامشــي، بــل هــم بمثابــة 
العمــود الفقــري للنجــاح أو الفشــل، 

وبالتالــي لو لــم يكونــوا متواجدين 
الحــدث  تنظيــم  يمكننــا  فلــن 
المطلــوب،  بالشــكل  الرياضــي 
فهــم أشــخاص يكرســون كامــل 
ولذلــك  مقابــل،  بــدون  وقتهــم 
التقديــر  كل  يســتحقون  فهــم 
إليهــم  النظــر  وعــدم  واالحتــرام 
األقــل  الطبقــة  مــن  أنهــم  علــى 
كمــا  الموظفيــن،  مــن  مســتوى 
يجــب التعامــل معهــم كســفراء 
فــي أي حــدث، ونحــن نحتاجهــم 
إلنجــاح الحــدث الرياضــي ويجــب أن 

قدرهــم. حــق  نقدرهــم 
وبغــض النظر عــن طبيعة عملهم 
والجــو العــام المحيــط بهــم، إال أن 
المؤكــد أن هنــاك شــعورا عميقــًا 
ــارة يتولــد لديهــم عنــد بدايــة  باالث
المهمــة واالنتهــاء منهــا وهــو مــا 
والطاقــة  الحمــاس  ســيعطيهم 
فــي  لهــم  الوقــود  تكــون  التــي 
والقيــام  اليوميــة  التفاعــالت 
بمهــام العمــل علــى أكمــل وجــه.
وبالتأكيــد هــذه الطاقــة ســتعزز 
من صــورة البلــد المضيــف وتعطي 

انطباعــا جيــدا وإيجابيــا عنــه ينتقل 
الرياضييــن  مــن  المشــاركين  الــى 
والجماهيــر والضيــوف، حيــث إنهم 
بمثابــة ســفراء لألحــداث الرياضيــة.

أكبــر  مــن  والتواصــل  اللغــة  إن 
ــاعدي  ــه مس ــي تواج ــات الت التحدي
النظــر  وبغــض  البروتوكــول، 
تعليمهــم  أو  ثقافتهــم  عــن 
فمــن الصعــب علــى الكثيــر مــن 
ال  ربمــا  أنهــم  معرفــة  النــاس 
ــف  ــات الضي ــدا اتجاه ــون جي يفهم
األفعــال  ردود  لكــن  واحتياجاتــه، 
إلــى  تحتــاج  قــد  أنــك  إلــى  تشــير 
مــرات  عــدة  األشــياء  تقــول  أن 
ــة أن  ــة لمعرف ــرق مختلف ــدة ط بع
ــو  ــا ه ــوح م ــم بوض ــوع يفه المتط
مطلــوب منــه، والطريقــة األمثــل 
يفهمــون  كانــوا  إذا  للتحقــق 
ســؤال  ببســاطة  هــي  المطلــوب 
أنــت تريــده  المتطــوع وتكــرار مــا 
ليتــم تنفيــذه فــي نهايــة المطاف.

من هم 
مساعدو 

البرتوكول ؟
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ألن تكــون تعليماتــك واضحــة هــو 
ــق  أن تســأل أحــد األعضــاء مــن فري

ــذي يجيــد لغتــك. المتطوعيــن ال
تقديــم  مــن  التأكــد  ويجــب 
مســتمر  بشــكل  المتطلبــات 
األعضــاء،  جهــود  علــى  للتعــرف 
القــوى  فريــق  أنشــطة  وتعزيــز 
العاملــة مــن قبــل المشــرف الــذي 
المتطــوع خــالل  عــن  رؤيــة  لديــه 
مــن  وضوحــا  أكثــر  وهــو  العمــل 

ذلــك. يفعــل  الــذي  الشــخص 
إلــى  األفعــال  ردود  تشــير  كمــا 
مســتوى أداء الفريــق، ومــا يحتاجــه 
مــن تحســن والخطــوات المطلوبــة 
لتحقيــق النتائــج المرجــوة، وهــذا 
ممكــن أن يحــدث مــع الفريق ككل 

إذا كانــت ردود األفعــال عامــة. 
وبالنظــر إلــى أعمــال المتطوعيــن 
المبذولــة،  الكبيــرة  وجهودهــم 
فــإن تقديرهــم فــي نهايــة األمــر 
ليــس فقــط مجــرد هديــة رمزيــة 
وإنمــا تعبيــر صــادق عــن مــا أنجــزه 

كل عضــو منهــم مــع الفريــق.

وسيلتك
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سمو األمير في جوله

لمعرض قطر الرياضي ٢٠٠٢

المتطوعين الواجهه األولي 

ألي حدث رياضي

االعالم مساهم أول في أيصال المعلومات



المتطوعيــن  مــع  تعامــل   -
علــي أنهــم فريــق عمــل ، يجــب 
االســتماع  ويجــب   ، احترامهــم 
إلــي أفــكار مــن يعملــون معــك 
والتعــرف دائمــا علــى مشــاكلهم 
ــل  ــا وتذلي ــول له ــن حل ــث ع والبح

. أمامهــم  أيضــا  عقبــات  أي 
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نصائح لتحفيز 
المتطوعين 

والحفاظ عليهم 

التركيــز  مــن  مزيــد  علــي  احــرص   -
ــن  ــدال م ــد ب ــتوي الجي ــادة بالمس لإلش

. األداء  ســوء  انتقــاد 

- شجع المتطوعون لرفع 
معنوياتهم النجاز المهمة واستمر 

في تشجيعهم إلشعارهم 
بالمسؤولية  .

كل  إلعطــاء  طويــال  وقتــا  اســتغرق   -
االهتمــام  المتطوعيــن  مــن  فــرد 
ــون ،  ــف يعمل ــألهم كي ــوب ، واس المطل
ومــاذا يعملــون وبيــن مــدي اهتمامــك 

. بهــم 
تظلــم  لديــه  المتطــوع  كان  إذا   -
ارجــع إلــي سياســة القــوي العاملــة 
ــت  ــرع وق ــا بأس ــي حله ــاعدة ف للمس

 . - تجنب إرهاق المتطوعين بتغيير الوتيرة خالل العمل .ممكــن 

ردود  تلتمــس  أن  عليــك  دوريــا   -  
الفعــل مــن المتطوعيــن فيمــا يخــص 
ــي  ــة الت ــم والرؤي ــعورهم بمهامه ش

تطمــح إليهــا .

- تذكــر أنــه كلمــا زاد شــعورهم 
بالمزيــد مــن اإلهتمــام، والمكافــأة 
بتنفيــذ  اهتمامهــم  زاد  كلمــا 
المهــام المكلفيــن فيهــا، واســتمر 
نهايــة  حتــى  أيضــا  التزامهــم 
الرياضيــة. الفعاليــات  أو  األلعــاب 
- يجــب مســاعدة المتطــوع علــى 
فــي  دوره  يســاهم  فهــم كيــف 
حتــى  للحــدث،  الشــامل  النجــاح 
يقــوم كل متطــوع بــأداء أفضــل 
منــه  المطلــوب  وينفــذ  مســتوى 
يحســب  نجــاح  أي  النهايــة  وفــي 
أن  إلــى  يحتــاج  وهــذا  للجميــع، 
نوضــح للمتطــوع كيــف أن مهمــة 
الرياضــي  تجعــل  قــد  بســيطة 
يقــدم أداء أفضــل ويحقــق النجــاح.
- إن هنــاك قاعدتيــن أساســيتين 

لرجــل البروتوكــول األولــى: تلبيــة 
احتياجــات جميع الوفــود. والثانية: 
ــى  ــة عل ــة المنظم ــاعدة اللجن مس
المجلــس  لمعاييــر  وفقــا  النجــاح 

األولمبــي.
البروتوكــول  مشــرف  يحتــاج   -
التــي  المهــام  مختلــف  لفهــم 
وتوفيــر  الوفــود  يطلبهــا  قــد 

لهــم. المعلومــات 
للبروتوكــول ســوف  المصاحــب   -
يقــوم بمهمــة توفيــر المعلومــات 
عــن  مســئول  يكــون  وســوف 
الكثيــر مــن األمــور )جمــع الطلبــات 
وإعطــاء األجوبــة وتذليــل العقبــات 

وإيجــاد الحلــول المناســبة(. 
فــي  الســكرتارية  تقــوم  فيمــا 
بتوزيــع  الضيــوف  خدمــة  مركــز 

والميداليــات  والدعــوات  »الهدايــا 
والشــهادات، ومــا إلــى ذلــك..«، كمــا 
يقــوم فريــق البروتوكــول بجمــع 
داخــل  الموجــودة  المعلومــات 
بهــا  الحضــور  وإحاطــة  الفنــدق 

ودوري. متجــدد  بشــكل 
إبــالغ  البروتوكــول  فريــق  علــى   -
أو  صعوبــات  أي  عــن  المســؤولين 
وإن  »حتــي  تحــدث  قــد  مشــاكل 
هــذا  ألن  حلهــا«،  تــم  قــد  كان 

أفضــل. نجاحــا  يضمــن 
- اإلجتماعــات مهمــة للمشــاركين 
بمواعيدهــا  تذكيرهــم  ويجــب 
بشــكل مســتمر والتنبيــه عليهــا.
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أهتمام كبار الشخصيات
زيارة نائب األمين العام لألمم المتحدة 

في نشر الرياضة بين الدول

المتطوعين
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- المشــرف علــى البروتوكــول يجب 

الوفــود  احتياجــات  فهــم  عليــه 

بعــض  يلــي  وفيمــا  واحترامهــا 

المتوقعــة. الوفــود  إحتياجــات 

وكــرم  المالئمــة  البيئــة  توفيــر   -

وجــودة  والتســهيالت،  الضيافــة 

الفنــادق وجــودة التنقــل مــن وإلــى 

لألحــداث. المختلفــة  األماكــن 

لديــه  االســتعالمات  مكتــب   -

جميــع  توفيــر  علــى  القــدرة 

المعلومــات الالزمــة بشــأن البلــد 

. لمســتضيف ا

إنهــاء  الســرعة والفاعليــة فــي   -

الفنــادق  فــي  اإلقامــة  إجــراءات 

الرســمية.

أن  يجــب  البروتوكــول  مشــرفو   -

تكــون لديهــم جودة فــي التواصل 

واحتــرام  والمعرفــة  والمهــارات 

والتقديــر،  األخــرى  الثقافــات 

علــى  والقــدرة  والمرونــة  والصبــر 

الفريــق. ضمــن  العمــل 

- المشــارك فــي البروتوكــول عليــه 

تقديــم  يمكنــه  كيــف  يعــرف  أن 

المســاعدة إذا لــزم األمــر، وتكرارهــا 

ــال  ــا يق ــى م ــز عل ــد والتركي للتأكي

وليــس كيــف يقــال، ووضــع نفســه 

الشــخص  موقــع  فــي  نفســها   /

مرونــة  لديــه  يكــون  وان  اآلخــر، 

األوقــات  جميــع  فــي  وإيجابيــة 

وتقديــم الحلــول والتأكــد منهــا 

إذا كان الحــل المناســب، والتحــدث 

ــوت  ــرعة أو بص ــس بس ــوح ولي بوض

فــي  متواجــدا  يكــون  وأن  عــال 

المناســبين. والمــكان  الوقــت 

أن  يجــب  البروتوكــول  مشــرف   -

مــن  النقــل  وســائل  مــع  ينســق 

أجــل توفيــر الخدمــات المتعلقــة 

وإلــى  مــن  الوفــود  إلحتياجــات 

المطــار وكذلــك مــن وإلــى أماكــن 

مشــرف  ويتعــاون  األحــداث، 

البروتوكــول مــع الفريــق التقنــي 

مــن أجــل توفيــر الخدمــات للوفــود 

فــي قاعــات االجتماعــات بالفنــدق 

وحــل أي مشــكلة ومســاعدتهم.

فــي  البروتوكــول  مشــرف   -

الفنــادق يحصــل علــي احتياجــات 

الوفــود مــن مكتــب االســتعالمات 

المتواجــدة فــي الفنــادق الرســمية. 

- يقــع مكتــب الترحيــب فــي بهــو 

هنــاك  يكــون  وســوف  الفنــدق، 

بالضيــوف  للترحيــب  مســئول 

التــي  اإلماكــن  الــى  وتوجيهــم 

إليهــا. الذهــاب  يحتاجــون 

- ســوف تكــون المحطــة الرئيســية 

األلعــاب  ضيــوف  مــع  للتواصــل 

والمقيميــن والزائريــن للفنــدق هي 

مشــرف البرتوكــول الــذي ســيقوم 

ــوف.  ــات ىالضي ــرض المعلوم بع

أن  يجــب  اإلســتعالمات  مكتــب   -

تكــون لديــه المعلومــات المحدثــة 

األلعــاب  فــي  جديــد  كل  بشــأن 

ــة  ــي المدين ــة ف ــداث الثقافي واألح

قبــل  مــن  المنظمــة  واألحــداث 

اللجنــة المنظمــة وغيرهــا، فضــاًل 

التعريفيــة  الوثائــق  عــن مختلــف 

األماكــن. لمواقــع 

الــذي  البروتوكــول  مشــرف   -

مســئواًل  ســيكون  هنــاك  يعمــل 

عــن دقــة المعلومــات المذكــورة 

االتصاالت
داخـــــــــل

البروتوكول 
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أيضــًا  مســئواًل  وســيكون  أعــاله، 

واحتياجــات  طلبــات  جميــع  عــن 

الحلــول  تقديــم  مــع  الضيــوف، 

وإعطــاء األجوبــة الدقيقــة وتذليــل 

للمســئول،  ورفعهــا  العقبــات 

التنســيق  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

المســئول  مــع  الوثيــق  والتعــاون 

عــن الفنــدق، واإلســتقبال مــن أجــل 

األلعــاب. متطلبــات  تحقيــق 

البروتوكــول  مشــرف  موقــع   -

يكــون فــي الســكرتارية للتواصــل، 

النقطــة  بمثابــة  هــو  ويكــون 

ــوف  ــع الضي ــل م ــية للتواص الرئيس

المتطلبــات  بــإدارة  يتعلــق  فيمــا 

اللجنــة  فنــادق  ضمــن  اإلداريــة 

تنظيــم  بيــن  مــا  المنظمــة، 

الرســمية  لإلجتماعــات  الدعــوات 

األحــداث  عــن  فضــاًل  وغيرهــا، 

الثقافيــة ومتابعــة األمــور األخــرى، 

مثــل تجهيــز الهدايــا وتســليمها 

وتنســيق  وترتيــب  للفنــدق، 

المشــاركة  للوفــود  المواصــالت 

والختــام  اإلفتتــاح  حفلــي  فــي 

وغيرهــا مــن المناســبات الرســمية.

كبيــر  عــدد  وجــود  حالــة  فــي   -

األحــداث  فــي  المشــاركين  مــن 

للتنقــل،  الحافــالت  تســتخدم 

ويجــب علــى مشــرف البروتوكــول 

النقــل  مســئول  مــع  التنســيق 

مريحــة  تنقــل  خدمــات  لتوفيــر 

للوفــود وابــالغ اللجنــة المنظمــة 

وتوقيتهــا. االنطــالق  بنقطــة 

مشاركة الألعبين في األفتتاحات الدورات الرياضية
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قـــــاعــــة استـراحـة
الضيـــــــــوف 

- خــالل األحــداث الرياضيــة يجــب توفيــر 

ــا  ــم تجهيزه ــى أن يت ــة، عل ــن قاع ــر م أكث

قبــل موعــد انطالقــة المنافســات بســاعة 

واحــدة وتغلــق بعــد نهايــة المنافســات 

ــك. ــاعة كذل بس

- إن قاعــة اســتراحة الضيــوف هــي المــكان 

ــة  ــل اللجن ــن قب ــول م ــد للبروتوك المعتم

المنظمــة لحضــور المنافســات والحصــول 

علــى الراحــة وتنــاول المشــروبات.

- يجــب علــى مشــرف البروتوكــول مرافقة 

االســتعالمات  مكاتــب  إلــى  الوفــود 

اإلنتظــار. مناطــق  فــي  والتواجــد 

- تقــع مكاتــب النقــل فــي قاعــة اســتراحة 

الضيــوف فــي جميــع أماكــن المنافســات 

لتوفيــر  الســاعة  مــدار  علــى  وتتواجــد 

خدمــات النقــل.

منصة كبار الشخصيات
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بروتوكول منطقة 
جلوس الضيوف 

خــاص  مدخــل  تخصيــص  يتــم  أن  يجــب 

الضيــوف. جلــوس  بمنطقــة 

 - جميــع الطلبــات الخاصــة بالحجــز ينبغــي 

اإلســتعالمات  مكتــب  إلــى  تقديمهــا 

الرســمي. الفنــدق  بهــو  فــي  الموجــود 

بتوجيــه  البروتوكــول  مشــرف  ويقــوم   -

الجلــوس  منطقــة  إلــى  الضيــوف 

المخصصــة لهــم فــي أماكــن المنافســات. 

حضور صاحبة السمو الشيخة / موزا لوصول شعبة األلعاب األسيوية ٢٠٠٦ الدوحة

سعادة الشيخ / جوعان بن حمد ال ثاني رئيس اللجنة األلومبية القطرية

مع رئيس األتحاد لكرة اليد
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حـفــــــل
التتـــويــــج 

- مــن األمثلــة المهمــة التــي يمكــن 

النقطــة  هــذه  فــي  إليهــا  الرجــوع 

هــي مــا يقــوم بــه المجلــس األولمبــي 

اآلســيوي الــذي يعيــن مــن ســيقومون 

وباقــات  الميداليــات  بتســليم 

الــورود أثنــاء مراســم التتويــج خــالل 

نفســها. األلعــاب  منافســات 

- ومــن األمــور التــي يجــب مراعاتهــا 

ــف  ــات التعري ــم بطاق ــي تقدي ــا ه هن

مــن قبــل مقدمــي الميداليــات، حيــث 

بطاقتهــم  إظهــار  عليهــم  يجــب 

لموظفــي البروتوكــول فــي األماكــن 

ــك قبــل ســاعة واحــدة  المحــددة، وذل

مراســم  لبــدء  المقــرر  الوقــت  مــن 

التتويــج.
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سعادة الشيخ / سعود بن عبد الرحمن ال ثاني

أمين عام اللجنة األولمبية القطرية وتتويج الفائزين
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جوالت البروتوكول  

البروتوكــول  موظفــو  يتولــى 
للضيــوف  جــوالت  تنظيــم 
ــي  ــوم الثان ــن الي ــدأ م ــود، تب والوف

األلعــاب. افتتــاح  حفــل  بعــد 
- يتــم خــالل جــوالت البروتوكــول 
اإلرشــاد باللغــة االنجليزيــة واللغــة 
موظفــي  قبــل  مــن  المحليــة 
واألشــخاص   / البروتوكــول 

 . عيــن لمتطو ا
ــاب  ــي األلع ــاركة ف ــود المش - الوف
والوفــد المرافــق لهــم مطالبــون 
بالحضــور لمركــز البروتوكــول قبــل 
بــدء  مــن  األقــل  علــى  دقائــق   10
الوقــت المقــرر لجولــة البروتوكول.
الراغبــون  الوفــود  أعضــاء   -
بالمشــاركة في جولــة البروتوكول 
فــي  التســجيل  عليهــم  يجــب 
مكاتــب  أو  البروتوكــول  مركــز 
فــي  المتواجــدة  االســتعالمات 
الفنــادق الرســمية، علــى أن يتــم 
ــت  ــن وق ــاعة م ــل 24 س ــز قب الحج

ســلفًا. المحــدد  الزيــارة 
ــف  ــى موظ ــدا عل ــم ج ــن المه - م
متواجــدًا  يكــون  أن  البروتوكــول 
فــي الوقــت المحــدد، وهــذا يتــم 
الدقيــق  التخطيــط  خــالل  مــن 

زمنــي  لبرنامــج  وفقــا  للحضــور 
ــة  ــي نهاي ــة ف ــاح المهم ــن نج يضم

المطــاف.
- ببســاطة.. تخيــل وجــود الضيــوف 

فــي منزلــك كيــف تعاملهــم؟ 
أن  علــى  تحــرص  أن  عليــك  أوال   -
يكــون منزلــك فــي مظهــر جميــل. 
- إذا كان صديقــك مــن بلــد آخــر 
ربمــا عليــك أن تضــع علــم بلــده.
ضيــوف  لديــك  يكــون  عندمــا   -
يبــدو  أن  مــن  تأكــد  منزلــك  فــي 
ــدم  ــب، وان تق ــكل مرت ــك بش منزل
لهــم أفضــل خدمــة مــن الطعــام 

والمشــروبات.
ــاء  ــول الغرب ــدم دخ ــن ع ــد م - تأك

ــك. ــى منزل إل
عندمــا  توجيههــم  يجــب   -
دورات  اســتخدام  إلــى  يحتاجــون 

الــخ.  الميــاه.. 
البرتوكــول  فــي  المتطوعــون   -
مــن  التحقــق  عليهــم  يجــب 
كانــت  إذا  والالفتــات  المنطقــة 
المــكان.  فــي  وواضحــة  نظيفــة 
- مــن المهــم جــدا علــى مشــرف 
الضيــف  تحيــة  البروتوكــول 
لكــن  لقــاء،  أول  فــي  بابتســامة 

التمــادي  عــدم  يجــب  كذلــك 
 . معهــم

- إذا كانــت هنــاك لحظــة صمــت ال 
ينبغــي فتــح محادثــة مــع الضيــف 

مــا لــم يفعــل ذلــك. 
- يجــب علــى مشــرف البروتوكــول 
صالــة  إلــى  الضيــف  اصطحــاب 
لرغبتــه  وفقــا  الضيــوف  جلــوس 

وصولــه. وموعــد 
المتطــوع  مــع  يكــون  أن  يجــب   -
البرنامــج اليومي خالل المنافســات 
ويقــوم  منهــا،  االنتهــاء  وبعــد 
فــي  وتقديمهــا  النتائــج  بإحضــار 
الطريقــة  وبهــذه  طلبهــا،  حالــة 
التــي  التقاريــر  للضيــوف  تعطــى 

يرغبونهــا.
ــي  ــر الت ــاء التقاري ــة انته ــي حال - ف
لديــك يمكــن االتصــال بالشــخص 
إلحضــار  الطباعــة  عــن  المســئول 

المزيــد منهــا وفقــا للحاجــة. 
الذيــن  الضيــوف  حــذرا..  كــن   -
مــن  الرياضييــن  زيــارة  يريــدون 
اإلتصــال  األمــر  يتطلــب  بلدهــم 
بمديــر البروتوكــول، فهــو ســيقوم 
البعثــة  مســئول  مــع  بالتنســيق 
تنــس  ال  الرجــاء  الزيــارة..  إلتمــام 
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أبراز األماكن السياحية

للدول المضيفة
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جوالت البروتوكول  

أنهــم ســوف يســتخدمون األماكن 
غيــر المخصصــة لهــم، وفــي نفــس 
ــا ســنكون فــي  الوقــت ال تنــس أنن
مــكان الحــدث. تأكــد أن يتــم كل 

سلســل: بشــكل  شــيء 
 إذا كانــت المنطقــة نظيفــة وهــل 
لجميــع  يكفــي  طعــام  هنــاك 

الضيــوف.
- باإلضافــة إلــى توفيــر التقاريــر إلى 
قاعــة  االســتعالمات،كل  مكتــب 
بجهــاز  مــزودة  تكــون  أن  يجــب 
ســوف  الكمبيوتــر  كمبيوتر،هــذا 
يوفــر جميــع المعلومــات الخاصــة 
باأللعــاب: الجــداول والنتائــج فــي 
والســيرة  المنافســات،  أماكــن 
الذاتيــة وبيانــات الالعبيــن وكذلــك 
ــئولين  ــرق والمس ــل الف ــائل نق وس

الرســميين. 
إلــى  مــا  شــخص  دخــول  عنــد   -
لــه  المخصصــة  غيــر  األماكــن 
عــن  هويتــه  مــن  التحقــق  يجــب 
التــي  االعتمــاد  بطاقــة  طريــق 
تحتــوي علــى األماكــن المخصصــة 
معظــم  دخولها،وبالتالــي  لهــم 
فــي  المشــاركون  األشــخاص 
الحــدث يجــب أن يخضعــوا لمثــل 

اإلجــراءات. 

إلــى  الضيــوف  مرافقــة  عنــد   -
منطقــة الجلــوس عليــك التأكــد 
مــن تــرك مســاحة بيــن المقاعــد.
بالنســبة  جــدا  المهــم  مــن   -
تبــدأ  أيــن  مــن  تعــرف  أن  لــك 
وتنتهــي منطقــة جلــوس ضيــوف 

. ل كــو تو و لبر ا
- المســئول عــن منطقــة الجلــوس 
مقدمــة  فــي  يكــون  أن  يجــب 
أولوياتــه تخصيــص منطقــة ألفــراد 

الملكيــة. العائلــة 
أيضــا  عليــه  البروتوكــول  مديــر   -
تخصيــص مقاعــد إضافيــة عندمــا 
عنــد  معلومــات  لديــه  تكــون 

الحقــا. كبــار  ضيــوف  وصــول 
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المالحظــات  مــن  العديــد  هنــاك 
أو  متابــع  كمجــرد  لــك  تظهــر 
األحــداث. لبعــض  كمســتضيف 

هــذه  بعــض  بــأن  اليقيــن  ويجــب 
لتفــادي  تســاعدك  قــد  الســلبيات 
أيــة أخطــاء أو ســلبيات عندمــا تجهــز 

بــك. الخــاص  للحــدث 
- الحالــة األولــى: الصحفــي »يدخــل 
منطقــة المشــجعين« عندمــا يطلــب 
ضيــوف  منطقــة  إلــى  الدخــول 
البروتوكــول إلجــراء مقابــالت.. مــاذا 
ــر  ــال بمدي ــب االتص ــا؟.. يج ــل هن تفع
أن  مســاعده،دون  أو  البروتوكــول 
تتــرك مكانــك وال تســمح للصحفــي 
بعــض  بتوجيــه  وتقــوم  بالدخــول 
بعــض  علــى  والتعــرف  التســاؤالت 

منهــا:  البيانــات 
ــراء  ــد إج ــي يري ــخصية الت ــم الش . اس

المقابلــة معهــا. 
. اسم الصحفي. 

التــي  اإلعالميــة  الوســيلة  اســم   .
لهــا. ينتمــي 

- الحالــة الثانيــة: الرياضــي »المنطقــة 
ــى منطقــة  ــد الدخــول إل الزرقــاء« يري
مــع  للتحــدث  البروتوكــول  ضيــوف 

ــا؟  ــة.. مــاذا تفعــل هن رئيــس البعث
البعثــة  تخبــر مســئول  أن  عليــك   -
مقابلتــه،  الرياضــي  يريــد  الــذي 
وهــو الــذي يغــادر منطقــة ضيــوف 
البروتوكــول لمقابلــة الرياضــي فــي 

محايــدة. منطقــة 
ــول  ــة للبروتوك ــق المخصص - المناط

والمراســم ال يتــم تخصيصها بشــكل 
مبكــر أثنــاء مراحــل بدايــة تجهيــزات 
لألحــداث  المســتضيفة  المالعــب 
مــاذا  الحالــة  هــذه  فــي  الرياضيــة.. 

تفعــل؟ 
مناطــق  فــي  وظيفــة  كل   -
أن  يجــب  والمراســم  البروتوكــول 
تعمــل معــا بشــكل منظــم لضمــان 

والنجــاح.  التناغــم 
- بعــض المناطــق ال يتــم تخصيــص 
متأخــر  وقــت  فــي  إال  لهــا  ميزانيــة 
جــدا مــن التخطيــط.. مــاذا تفعــل؟
- علــى جميــع اللجــان المنظمــة أن 
المراحــل  منــذ  بينهــا  فيمــا  تنســق 

األوليــة.
ومعرفــة  تــذوق  عــدم  يجــب   -
ــار الشــخصيات  الطعــام الخــاص بكب
المطاعــم،  خدمــات  مــن  المقــدم 
المطاعــم  خدمــات  فريــق  فهنــاك 
مهمتــه أن يضمــن جــودة الطعــام 
فــي قائمــة األصنــاف المقدمــة لكبــار 

الشــخصيات.
إلــى  الوفــود  دخــول  مناطــق   -
ــا األمنيــة  المالعــب مــن أهــم القضاي
تفعــل  مــاذا  المنظمــة..  للجنــة 

األمــر؟  مــع  للتعامــل 
اللجنــة  األوقــات  جميــع  فــي   -
المنظمــة يجــب أن تراعــي المداخــل 

األمــن.  فريــق  مــع  بالتنســيق 
- ال ينبغــي توفيــر تصاريح ألي شــخص 
لجميــع  النهائــي  الوصــول  بعــد 
الوفــود حيــث قــد يتســبب ذلــك فــي 

مشــاكل أمنيــة خــالل الحــدث. 
- كبــار الشــخصيات غيــر راضيــن عــن 
الطعــام.. مــاذا يجــب القيــام بــه فــي 

هــذه الحالــة؟
- مــن المهــم جــدا أن تكــون مكونات 
الطعــام والقائمــة بالمســمى الجيــد 
فــي  يســاعد  ممــا  الدوليــة  باللغــة 

ــوف.  تفــادي مخــاوف بعــض الضي
خدمــات  إخبــار  يتــم  أن  يجــب   -
المطاعــم بقائمــة الطعــام المفضلة 

الحــدث.  انطــالق  قبــل 
- تأخــر وصــول الوفــود مــن المطــار 
مــاذا  الشــديد..  الزحــام  بســبب 

؟ تفعــل
للضيــوف  المخصصــة  التصاريــح   -  
يمكــن أن تســاعد مــن أجــل تجنــب 
البلــد  إلــى  الدخــول  فــي  التأخيــر 

 . لمضيــف ا
غيــر  متطوعيــن  اختيــار  عنــد   -
والتواصــل  التوجيــه  علــى  قادريــن 
مــاذا  جيــد  بشــكل  الضيــوف  مــع 

؟  تفعــل 
- المتطوعــون الذيــن يتــم اختيارهــم 
ان  يجــب  البروتوكــول  بواســطة 
تكــون لديهــم طالقــة، وينبغــي أن 
فــي  جيــد  بشــكل  تدريبهــم  يتــم 
عمليــة توجيــه الضيــوف مــن قبــل 
انطــالق  قبــل  البروتوكــول  فريــق 

الحــدث. 
شاشــات  توفــر  عــدم  حالــة  فــي   -
مــاذا  مبكــر..  وقــت  فــي  كبيــرة 

؟  تفعــل
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دارســـة عــــن أهـــم 
المالحظات لأللعاب 

واألحداث السابقة  
- يجــب ضمــان التخطيــط الجيــد فــي 

وقــت مبكــر مــع الفريــق التقنــي. 
مــن  اإلنتهــاء  عــدم  حالــة  فــي   -
الوقــت  فــي  التصاريــح  جاهزيــة 
المحــدد بســبب بعــض البلــدان التــي 
للجنــة  النهائــي  الموعــد  تحــدد  ال 
مــاذا  التصاريــح..  المنظمــة العتمــاد 

الحالــة؟  هــذه  فــي  تفعــل 
إجــراءات  أن  علــى  التأكيــد  يجــب   -
يتــم  البطاقــات  اســتخراج 
قبــل  مبكــر  وقــت  فــي  اعتمادهــا 
تلقــي  لضمــان  الحــدث  انطالقــة 
التوقيــت  فــي  التصاريــح  جميــع 
يؤمــن  أيضــا  المناســب،وهذا 
الحــدث.  خــالل  األمنيــة  المخــاوف 
- إذا كانــت ترتيبــات غســيل المالبــس 
مــاذا  الوفــود..  احتياجــات  تلبــي  ال 

ــا؟ ــل هن تفع
- يجــب النظــر فــي األمــر مــن قبــل 
اللجنــة المنظمــة لغســل قطعتيــن 
الوفــود  مــن  فــرد  لــكل  يوميــا 

المشــاركة. 
جيــدا  يعرفــون  ال  الســائقون   -
شــبكات الطــرق وعــدم القــدرة علــى 
فعــال..  بشــكل  معهــم  التواصــل 

تفعــل؟ مــاذا 
- مــن البدايــة يجــب أن يكــون جميــع 
البلــد  مــن  المتواجديــن  الســائقين 
تدريبهــم  ويجــب  المســتضيف 
بشــكل جيــد علــى الطرقــات لضمــان 
قيامهــم بالمهــام المكلفيــن بهــا 
فــي خدمــة نقــل الوفــود بشــكل جيــد. 

- أيضــا يجــب التأكد من أن الســائقين 
يتحدثــون اللغــة االنجليزيــة أو يكــون 

معهــم مترجم. 
- إذا كان توقيــت النقــل والمواصــالت 
ــر  ــر متوف ــائقين وغي ــح للس ــر واض غي
ــل  ــاذا تفع ــب.. م ــت المناس ــي الوق ف

هنــا؟
تكــون  أن  يجــب  النقــل  خدمــات   -
متواجــدة فــي المــكان المحــدد قبــل 
الضيــوف  نقــل  لضمــان  وقــت كاف 
فــي الموعــد والتوقيتــات المطلوبــة.
الصغيــرة  الثالجــة  كانــت  إذا   -
التــي  بالغــرف  المتواجــدة 
يســتخدمها الضيــوف ليســت ضمــن 
اللجنــة  مــن  المقدمــة  الخدمــات 

تفعــل؟  مــاذا  المنظمــة.. 
- يجــب أن تكــون الثالجــة الصغيــرة 
فــي غــرف اإلقامــة فارغــة، والضيــوف 
الذيــن يطلبــون تواجــد ثالجــة صغيرة 
ــروبات  ــى المش ــوي عل ــم تحت بغرفه
يجــب إرســال بطاقاتهــم إلــى مكتــب 

االســتقبال.

مالحظات أخرى من الحدث 
األلعــاب  تعمــل شــعلة  ال  عندمــا   -
بشــكل جيــد خــالل الحــدث يجــب أن 
وتزويــده  المرجــل  بتفكيــك  تقــوم 

بالغــاز أو إصالحــه علــى الفــور. 
-يجــب األخــذ فــي اإلعتبــار إمكانيــة 
تجهيــز  وبالتالــي  األمطــار،  هطــول 
لتعمــل  بديلــة  كهربــاء  شــبكة 
بشــكل مؤقــت فــي حالــة انقطــاع 

الكهربائــي.  التيــار 
إطــالق  نقــاط  تكــون  أن  يجــب   -
اإلضــاءة  لتوفيــر  قويــة  األلعــاب 

. مــة ز لال ا
- مــن األفضــل أن يقــوم راعــي الحفــل 
بتوزيــع الهدايــا خــالل برنامــج الحــدث 

لزيــادة تفاعــل الجمهــور .
النقــل  حلــول  توفيــر  مــن  البــد   -
للضيــوف لتجنــب حــدوث أي ارتبــاك.
- قــرار مــن ســيحضر البروفــات – وإذا 
كانــت التذاكــر متوفــرة أم ال، ويجــب 
الحــاالت  هــذه  عــن  اإلبــالغ  يتــم  أن 

ــر.  ــت مبك ــي وق ف
- الدعــوات والحجــوزات تكــون قريبــة 

مــن الحــدث. 
ــي  ــتخدمة ف ــات المس ــاة اللغ - مراع
الحــدث والبرامــج وتوفيــر الترجمــات. 
يطبقــون  الرســميون  المنظمــون   -

المحليــة. القوانيــن 
طاقــم  علــي  األمنــي  التدقيــق   -

. العمــل 
ــات المشــاركة فــي الحــدث  - الحيوان

ــة. يجهــز لهــا االحتياجــات المطلوب
لتحــركات  الكافــي  األمــن  ضمــان   -

الشــخصيات. كبــار 
تكــون  األحيــان  مــن  الكثيــر  فــي   -
هنــاك أمــور أخــرى تتطلــب المتابعات 
الثقافيــة  والبرامــج  الشــعلة  مثــل 
وكلمــات الترحيــب بالرياضييــن.. الــخ.
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حفل االفتتاح 

أكثــر  هــي  األلعــاب  إســتضافة  إن 

للبلــد  رياضــي  حــدث  مجــرد  مــن 

المضيف،فهــي مناســبة لالحتفــال 

الوطنــي،وال يتــم الحكــم مــن خــالل 

نجــاح األلعــاب علــى نوعيــة الرياضــة 

التشــغيلية  الجهــود  نجــاح  أو 

يتــم  فحســب،بل  والســوقية 

وتميــز  نوعيــة  علــى  أيضــا  الحكــم 

وتأثيــر البعــد »الثقافــي« لهــذا البلــد 

. لمضيــف ا

حقيقيــة  إمكانيــة  هنــاك  أن  كمــا 

تنســى  ال  فريــدة  تجربــة  لخلــق 

المدينــة  علــى حــد ســواء لشــعب 

للــزوار  وبالنســبة  المضيفــة 

الدولييــن.  والمشــاهدين 

المهــم  مــن  ذلــك،  علــى  وعــالوة 

أن  المضيفــة  للمدينــة  بالنســبة 

لترســم  الفرصــة  هــذه  تغتنــم 

صــورة مناســبة بإبــراز صــورة البلــد 

والمنطقــة بالكامــل أيضــا بأفضــل 

ممكــن. شــكل 

هــو  االفتتــاح  حفــل  يكــون  قــد 

ــي  ــة ف ــر أهمي ــد األكث ــدث الوحي الح

دورة األلعــاب بأكملهــا، لذلــك مــن 

الضــروري االهتمــام بــأدق التفاصيــل 

وال يكــون األمــر مجــرد حــدث عابر، بل 

ــة  ــة للمدين ــورة الجميل ــس الص يعك

ومجتمعهــا  وشــعبها،  المضيفــة 

بطريقــة يقبلهــا النــاس بــكل فخــر، 

ــا  ــا دائم ــرك انطباع ــر يت ــذا األم ألن ه

والمشــاهدين. للــزوار 

 وينبغــي استشــارة أفضــل المواهــب 

مبكــرة  مرحلــة  فــي  اإلبداعيــة 

جــدا للوصــول إلــى أفضــل األفــكار 

والمتميــزة،  والجديــدة  المبتكــرة 

اإلبداعــي  التنفيــذ  كان  وإن  حتــى 

كبيــر  حــد  إلــى  ســيكون  للحفــل 

الحفــل،  فريــق  مســؤولية  مــن 

والبروتوكــول يضمــن للمشــاهدين 

االســتمتاع بهــذا الحفــل مــع كبــار 

فــي  والمســئولين  الشــخصيات 

المــكان.

ــات  ــاح تدريب  وسيشــهد حفــل االفتت

تنظيميــة كبــرى تشــمل الخدمــات 

والمعقــدة  الكبيــرة  اللوجيســتية 

النــاس والســلع والخدمــات«،  »مــن 

وتطبيــق  الدقيــق،  والتوقيــت 

والميزانيــات  التكنولوجيــات، 

إلــى  يحتــاج  هــذا  وكل  الكبيــرة، 

وبروفــة. تدريــب 

 ويجــب أن يكــون فريــق البروتوكــول 

علــى  ويطلــع  جيــدا  تدريبــا  مدربــا 

واجباتــه ومســؤولياته خــالل الحفــل. 

ثنائــي  الفريــق  يكــون  أن  وينبغــي 

متطلبــات  فهمــه  لضمــان  اللغــة 

تكــون  أن  ويجــب  المســؤولين. 

القــدرة علــى التخطيــط قويــة أيضــا. 

مراسم االحتفاالت ...

إن فكــرة خلــق جــو مــن االســتمتاع 

ــي  ــع الثقاف ــل الطاب ــال، ونق واالحتف

أن  يمكــن  ال  أنــه  يعنــي  المتميــز،ال 

أو  دوليــة  أحــداث  هنــاك  تكــون 

أن  ينبغــي  ال  أو  خارجيــة،  مصــادر 

يكــون التركيــز علــى عــرض الثقافــة 

فقــط. المحليــة  والمواهــب 

البرتـوكول الرياضي
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حفل االفتتاح 

 وســيعرض ترتيــب البروتوكــول فــي 

المــكان البلــد كدولــة حديثــة ذات 

ــى  ثقافــة غنيــة ومعيشــية تعــود إل

الشــعب فــي  الســنين، توحــد  آالف 

وتتــرك  الوطنــي  والفخــر  االحتفــال 

المســرحية  للفنــون  دائمــة  تركــة 

الحــدث  وتكنولوجيــات  ومهــارات 

الكبــرى.

 متطلبــات البروتوكــول فــي 
حفــل االفتتــاح هــي:

- تقديــم كل المســاعدة للضيــوف 

مــن خــالل توجيههــم بالمعلومــات 

ــبة. المناس

تنســى  ال  فريــدة  تجربــة  خلــق   -

والمســؤولين وممثلــي  للرياضييــن 

واالتحــادات  اإلعــالم  وســائل 

الحضــور  وكل  والمتفرجيــن 

. المتواجديــن 

- التعريــف بثقافــة المدينــة واألجــواء 

الرياضيــة والتعليميــة فيها.

خلــق  علــى  دائمــا  العمــل  يجــب   -

جــو إيجابــي يعبــر عــن الفلســفات 

والتفــرد،  والتقاليــد  والثقافــات 

وطــرق الحيــاة، بمــا فــي ذلــك التقدم 

ومســتقبل  الدولــة  تعيشــه  الــذي 

أيضــًا. الشــعب 

وتعاونــي  وثيــق  بشــكل  العمــل   -

مهــم  الرياضيــة  االتحــادات  مــع 

فريــق  يكــون  أن  ويجــب  للغايــة، 

البروتوكــول متواجــدًا بشــكل دائــم 

ــد  ــي يتواج ــن الت ــة الرياضيي ــي قري ف

والمســؤولون،  الرياضيــون  فيهــا 

مقــار  فــي  للتواجــد  باالضافــة 

اإلقامــة الرســمية مثــل فنــادق كبــار 

الشــخصيات التــي يقيــم فيهــا كبــار 

الشــخصيات، وداخــل صالــة وصــول 

والمغــادرة. المطــار 

النــص  علــى  الموافقــة  يجــب   -

التــي  للخطــب  والنهائــي  الكامــل 

االفتتــاح  مراســم  فــي  ســتلقى 

والختــام، وال يجــوز إجــراء أي تغييــرات 

الموافقــة. هــذه  أعقــاب  فــي 

 - ينبغــي أن يكــون هنــاك تنســيق 

المتعاقديــن  جميــع  مــع  للجهــود 

إلنجــاز جميــع المهــام بنجــاح علــى 

والشــروط  االتفــاق،  عقــود  أســاس 

بتقديــم  يتعلــق  فيمــا  واألحــكام 

وأماكــن  مــكان  فــي  الطعــام 

الشــخصيات.  كبــار  جلــوس 

التدفــق  ضمــان  الضــروري  مــن   -

التشــغيلية  للمتطلبــات  الســلس 

الوصــول  منطقــة  حيــث  مــن 

ذلــك.  إلــى  ومــا  الراحــة  ومنطقــة 

األولمبيــة،  األلعــاب  دورة  وخــالل 

علــى ســبيل المثــال، ســيتم القيــام 

بترتيبــات البروتوكــول فــي الحفــل 

فريــق  أعضــاء  وتدريــب  بحــذر، 

تقديــم  أجــل  مــن  البروتوكــول 

يلــي: كمــا  للضيــوف  ســلس 

اســتقبال رئيــس دولــة البلــد 
المضيــف 

يســتقبل رئيــس اللجنــة المنظمــة 

المضيفــة  الدولــة  رئيــس  شــخصيا 

عنــد مدخــل الملعــب. 
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طابور العرض

تتابــع طابــور العــرض يجــب أن يكــون 

فــي مقدمــة طابــور عــرض كل وفــد 

اســمه  تحمــل  الفتــة  مــع  مشــارك 

ــه أيضــا.  وعلــم دولت

عــرض الوفــود بترتيب أبجدي حســب 

لغــة البلــد المضيــف، باســتثناء البلــد 

المضيــف، الــذي يقــود العــرض مهمــا 

كان ترتيبــه األبجدي.

 كلمة رئيس اللجنة المنظمة 

المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  يلقــي 

العبــارة:  هــذه  يضيــف  ثــم  كلمــة، 

إلــى  الدعــوة  دعــوة...«  »يشــرفني 

التالــي.  الشــرف  ضيــف 

خطــاب رئيس اللجنــة األولمبيــة 
الــدوليـة 

ــة  ــة األولمبي ــس اللجن ــي رئي ــم يلق ث

بهــا:  ينتهــي  كلمــة  الدوليــة 

»يشــرفني أن أدعــو... )رئيــس الدولــة( 

إلــى إعــالن افتتــاح األلعــاب األولمبيــة.

 

رئيس الدولة 

يعلــن رئيــس الدولــة افتتــاح األلعــاب 

ــال: »أعلــن افتتــاح ألعــاب... )اســم  قائ

المدينــة( التــي تحتفــل... باأللعــاب.  

عــزف النشــيد الوطنــي ورفــع 
العلــم 

ــة عــزف  ــة رفــع العلــم مــن بداي بداي

النشــيد، فــي الملعــب ويتــم رفــع 

العلــم علــى ســارية تــم تجهيزهــا 

مبكــرا فــي الســاحة. 

 المرحلــة األخيــرة مــن تتابــع 
الشــعلة وإضــاءة المرجــل 

يتــم جلــب الشــعلة فــي الملعــب 

مــن قبــل العدائيــن بالتنــاوب. 

إضــاءة  عــداء بمهمــة  آخــر  ويقــوم 

الشــعلة  إطفــاء  يتــم  وال  المرجــل. 

يتــم  حيــث  األلعــاب.  إغــالق  حتــى 

الحفــل  خــالل  الشــعلة  إطفــاء 

 . مــي لختا ا

حلف اليمين 

حلــف اليميــن مــن قبــل المشــاركين 

ــود  ــع الوف ــن جمي ــم م ــي العل حامل

حــول  دائــرة  نصــف  وتشــكيل 

لمنصــة. ا

المضيــف  البلــد   ويصعــد منافــس 

الــى المنصــة، مــع وضــع العلــم فــي 

اليمنــى،  يــده  ورفــع  اليســرى،  يــده 

»بإســم  الرســمي:  اليميــن  ويــؤدي 

بــأن  أعدكــم  المنافســين،  جميــع 

وأن  األلعــاب،  هــذه  فــي  نشــارك 

التــي  بالقواعــد  ونلتــزم  نحتــرم 

دون  برياضــة  نلتــزم  وأن  تحكمهــا، 

عقاقيــر،  أو  منشــطات  أي  تعاطــي 

وتنافــس  ورياضيــة  حقيقيــة  بــروح 

وشــرف  الرياضــة  لمجــد  شــريف، 

 .« فرقنــا 
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الحكام يؤدون اليمين 

البلــد  مــن  حكــم  يصعــد   

وبهــذه  المنصــة،  الــى  المضيــف 

القســم  يحلــف  نفســها  الطريقــة 

الحــكام  جميــع  »بإســم  التالــي: 

فــي  نبــدأ  بــأن  أعــد  والمســؤولين، 

ــاد  ــزام بالحي ــع اإللت ــاب م ــذه األلع ه

التــي  بالقواعــد  وااللتــزام  الكامــل، 

ــة « . ــروح رياضيــة حقيقي تحكمهــا، ب

 النشيد الوطني للبلد المضيف

 يتــم بعــد ذلــك عــزف النشــيد الوطني 

للبلــد المضيف.

 البرنامج الفني 

الــذي  الفنــي  البرنامــج  هــذا  يتبــع 

لحفــل  المنظمــة  اللجنــة  أعدتــه 

االفتتــاح.

 إعالن افتتاح دورة األلعاب

رئيــس الدولــة للبلــد المضيــف يعلــن 

افتتــاح األلعــاب بشــكل رســمي .

 

طابور الرياضيين 

البروتوكــول  فريــق  علــى  يجــب 

ودراســة  دقيــق  بــأداء  القيــام 

متعمقــة والتحليــل والمقارنــة مــع 

 ، للرياضييــن   الســابقة  العــروض 

والقواعــد.  للوائــح  وفقــا 

وعليهــم أن يلتزمــوا بخطــة »طابــور 

الرياضييــن«، بمــا فــي ذلــك الالفتــات 

العلــم؛  حاملــي  واختيــار  الوطنيــة 

منســقا  يكــون  أن  يجــب  وهــذا 

جهــود  مــع  مشــترك  بشــكل 

مثــل  االحتفــاالت  فــرق  وأنشــطة 

األداء. وفريــق  بروفــة 

 ســيقوم فريــق البروتوكــول بتوجيــه 

إلــى  وصولهــم  لــدى  الرياضييــن 

دخولهــم  قبــل  الملعــب  موقــع 

الوفــود.  الســتعراض 

الترتيــب  حســب  الوفــود  عــرض  إن 

األبجــدي حســب لغــة البلــد المضيف 

وآخــر وفــد فــي العــرض هــو البلــد 

المضيــف ،ويســبق كل وفــد الفتــه 

عليهــا اســم البلــد مرفــق بالعلــم .
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دراسة المالحظات 
من األلعاب السابقة 

خــالل ألعــاب ســيدني 2000 ومراســم 

ألعــاب  لــدورة  والختــام  االفتتــاح 

مانشســتر،  فــي  الكومنولــث 

يلــي: فيمــا  اختالفــات  لوحظــت 

- بروتوكــول المالعــب واالحتفــاالت 

ال تعمــل معــًا بشــكل وثيــق بمــا 

ــة  .  ــه الكفاي في

ينظــر  ال  التــي  المناطــق  بعــض   -

فيهــا  أو المدرجــة فــي الميزانيــة 

تقريبــًا  جــدًا  متأخــر  وقــت  حتــى 

التخطيــط:  فــي 

-  تقديــم الطعام لكبار الشــخصيات 

)خاصــة التــي تشــمل وجبــة ســاخنة، 

إذا لــزم األمــر(

ــي  ــة ف ــرة الالزم ــات الكبي -  الشاش

ــب . الملع

تتابــع  برنامــج  مــع  واجهــة    -

الشــعلة لتســليم اللهــب )والفوانيــس 

. الرســمي   والــزي  األحتياطيــة( 

الشــعلة  )فوانيــس  فــي  التفكيــر    -

حالــة  فــي  األلعــاب  خــالل  والتتابــع   )

المرجــل. خــروج 

- الغــاز والميكانيــكا وصيانــة وتفكيــك 

المرجــل .

- إمكانيــة ســقوط المطــر وتجهيــز 

األســالك الكهربائيــة المؤقتــة.

- نقاط إطالق األلعاب النارية .

- نقــاط تزويــد األنشــطة الترفيهية 

فــي حالــة التوتــر الشــديد .

- الراعــي يــورد / توزيــع الهدايــا أو 

البرامــج لتفاعــالت الجمهــور .

- يقــرر مــن الــذي ســيحضر البروفات 

 - ال  أو  تذكــرة  كانــت  إذا  وعمــا   -

وعــدم األبــالغ فــي وقــت مبكــر بمــا 

ــة  ــه الكفاي في

التنقــل  وســائل  توفيــر  يتــم   -

 . األحتياتيــة 

- الدعــوات والحجــوزات علــى مقربة 

مــن الحدث 

ــون  ــان ال يك ــن األحي ــر م ــي كثي - ف

هنــاك تعــارض مــع البرامــج األخــرى 

تتابــع   - األداء   ( تتطلــب  التــي 

الشــعلة، ، والترحيــب بالرياضييــن 

( ..الــخ .

- التشــييك األمنــي علــى الطاقــم 

إذا كان يعمــل مــع المنظميــن.

 - المــأوى وحركــة الحيوانات الحية، 

بمــا فــي ذلــك الخيــول واإلبــل لــكل 

مــن البروفــات والحدث .

لحركــة  الكافــي  األمــن  توفيــر   -

. الشــخصيات  كبــار 

- اللغــات المســتخدمة فــي الحدث 

والبرامــج وتوفيــر المترجمين .

- مراعــاة ســير برنامــج حفــل االفتتاح 

. والختام 
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حفـــــل
الختــــام 

تحديــا  أقــل  الختــام  مراســم  إن 

نســبة  علــى  تنطــوي  أن  وينبغــي 

أقــل بكثيــر مــن التخطيــط مــن قبــل 

بشــكل  وهــو  البروتوكــول  فريــق 

عــام يعــد احتفــاال. 

يجــب أن يتــم حفــل الختــام فــي 

ــداث. ــة كل األح ــد نهاي ــب بع الملع

الوفــود  أعــالم  حاملــو  ويدخــل   

األســماء  وحاملــو  المشــاركة 

واحــد،  طابــور  فــي  الملعــب  فــي 

وخلفهــم مســيرة الرياضييــن، دون 

الجنســية.  تمييــز 

ثــم يشــكل حاملــو األعــالم شــبه 

دائــرة خلــف المنصــة.

المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  ويصعــد 

للمنصــة.

 وبالنســبة لعــزف النشــيد الوطنــي، 

يرفــع علــم البلــد المضيــف علــى 

ســارية العلــم التــي تقــع علــى يمين 

المســتخدمة  المركزيــة  الســارية 

ــن.  ــالم الفائزي ألع

المضيــف  البلــد  علــم  يرفــع  ثــم 

المركزيــة،  العلــم  ســارية  علــى 

النشــيد  يتــم تشــغيل  فــي حيــن 

لوطنــي.  ا

ــف  ــد المضي ــم البل ــع عل ــرا، رف وأخي

لأللعــاب القادمــة.

المضيفــة  المدينــة  تقــوم  ثــم   

ــد  ــي البل ــاب إل ــم األلع ــليم عل بتس

القادمــة.  لأللعــاب  المضيــف 

اللجنــة  رئيــس  خطــاب  وبعــد 

رئيــس  يلقــي  لأللعــاب،  المنظمــة 

األلعــاب  لهــذه  المنظمــة  اللجنــة 

األلعــاب  دورة  ختــام  كلمــة 

األولمبيــة وفيمــا يلــي نــص الكلمــة:

األلعاب...،ووفقــا  ختــام  أعلــن   «

العالــم  شــباب  أدعــو  للتقاليــد، 

إلــى االســتعداد مــن اآلن لســنوات... 

فــي  هنــاك  معنــا  لالحتفــال 

.».. األلعــاب.

مــع  الشــعلة،  اطفــاء  يتــم  ثــم   

عــزف النشــيد، ويتــم إنــزال العلــم 

ببــطء مــن ســارية العلــم أفقيــًا، ثــم 

ــب  ــن الملع ــرض م ــور الع ــرج طاب يخ

يليهــم حاملــو األعــالم.

وترديد أغنية وداع. 

النــص  علــى  الموافقــة  ويجــب 

الكامــل والنهائــي للكلمــات التــي 

االختتــام،  حفــل  فــي  ســتلقى 

بعــد  تغييــرات  أي  إجــراء  يجــوز  وال 

الموافقــة.  هــذه  علــى  الحصــول 
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العام للدول المشاركة
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الميداليات 

جميــع الميداليــات، ســواء ميداليــات 

الفائزيــن فــي األلعــاب، الميداليــات 

التذكاريــة لأللعــاب أو ميداليــات مــن 

أي نــوع آخــر، يتــم إعدادهــا وتوزيعهــا 

المجلــس  مــن  إشــراف  تحــت 

لأللعــاب.  التنفيــذي 

األصليــة  النســخة  تســليم  يتــم 

التذكاريــة  والميداليــات  للفائزيــن 

والشــهادات  الميداليــات  وجميــع 

إلــى  جنبــا  تحفــظ  الموزعــة،  غيــر 

الطبــع  حقــوق  جميــع  مــع  جنــب 

والنشــر الخاصــة بهــا، وتهــدى مــن 

قبــل اللجنــة المنظمــة إلــى اتحــاد 

ــام  ــد خت األلعــاب دون أي تكلفــة عن

األلعــاب.  دورة 

أي  المنظمــة  اللجنــة  تصــدر  وال 

أو نســخ متماثلــة مــن هــذه  نســخ 

تــأذن بهــا أو تســمح  أو  الميداليــات 

بهــا.

واحــدة مــن أهــم مســؤوليات فريــق 

مراســم  إدارة  هــو  البروتوكــول 

االحتفــاالت. 

الميداليــات،  توزيــع  فــي كل حفــل 

يســلم  لمــن  واحــد  هنــاك مقــدم 

الــورود.  يقــدم  وآخــر  الميداليــات 

ضيــوف  مــن  األشــخاص  وهــؤالء 

لبروتوكــول. ا

هويــة  مــن  يتأكــد  األلعــاب  اتحــاد 

دعــوة  وإرســال  العــروض  مقدمــي 

حضورهــم.  لتأكيــد  لهــم 

فــي كل المواقــف )ولكــن بشــكل 

 / التجمــع  نقطــة  فــي  رئيســي 

مكتــب التجمــع / الصالــة(، عندمــا 

الدعــوة،  ومعــه  مــا  شــخص  يأتــي 

تأكــد مــن االتصــال بالمشــرف مــن 

أجــل إخبــاره بــأن مقــدم العــرض قــد 

وصــل.

فــي  المشــاركين  علــى  يجــب 

مقدمــي  تحديــد  البروتوكــول 

علــى  دقيقــة   45 قبــل  العــروض، 

موعــد  ترتيــب  الحفــل،  مــن  األقــل 

الطريقــة، لديهــم  )بهــذه  معهــم 

الحريــة فــي اإلســترخاء ومشــاهدة 

الحفــل(.  قبــل  الحــدث 

يتــم التعييــن علــى الطريقــة التــي 

ســوف تتبــع للذهــاب إلــى تقديــم 

التتويــج. ومراســم  الميداليــات 

 يعتمد وقت التوقيت على: 

التتويــج،  منصــة  إلــى  المســافة 

)إذا  للمقــدم  الشــخصية  والحالــة 

رأيــت أن مقــدم العــرض يســير ببــطء، 

ــد الموعــد فــي  فيجــب عليــك تحدي

وقــت ســابق(. 

مقدمــي  تعييــن  يتــم  عندمــا 

العــروض تأكــد مــن تقديــم واحــد 

علــى اآلخــر وتوضيــح مــا ســيفعلونه.

ــة  ــدم الميدالي ــدم مق ــر أن يتق  تذك

ان  )أي  أوال  الــورود  مقــدم  عــن 

ســيقدم  مــن  هــو  الشــخص  هــذا 

األخــر  الشــخص  وهــذا  الميداليــات 

.) الــورود  ســيقدم  مــن 

ــات  ــي الميدالي ــت ان مقدم إذا الحظ

يرجــى  المجاملــة،  فــي  يرغبــون 

تــم  القــرار  هــذا  بــأن  تذكيرهــم 

األلعــاب. اتحــاد  قبــل  مــن  اتخــاذه 
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 مشــرف البروتوكــول أثنــاء مرافقــة 

الضيــوف يجــب التأكد مــن أن مقدمي 

علــى  والســير  وراءهــم،  الميداليــات 

خــط مســتقيم، واإلســتماع دائمــا إلــى 

خطواتهــم للتأكــد مــن أنهــم فــي 

ــة  ــدا إمكاني ــح ج ــن المرج ــف، فم الخل

ــاء الســير لتحيــة شــخص  التوقــف أثن

مــا. 

فمــن األفضــل تذكيرهــم بوجــوب أن 

يكونــوا فــي منطقــة التحضيــر بأســرع 

وقــت ممكــن.

منطقــة  فــي  تواجدهــم  لحظــة   

علــى  للحفــاظ  ســاعدهم  التتويــج، 

ممتلكاتهــم الشــخصية، انتظرهــم 

لإلنتهــاء مــن حفــل مراســم توزيــع 

الميداليــات ومــن ثــم رافقهــم إلــى 

البروتوكــول. مناطــق 



النقــل  وســائل  توفيــر  ســيتم 

األلعــاب. ضيــوف  لــكل  واإلقامــة 
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مناطق أخري 
للبروتوكول 



4647



4849

البرتـوكول الرياضي
وآلية تطبيقة بطريقة صحيحة

عبداهلل يوسف المال

مكاتب 
األستفسارات

 وســوف يتــم التعامــل مــع جميــع 
مــكان  مديــر  قبــل  مــن  الطلبــات 
اإلقامــة  برنامــج  مــن  اإلقامــة 
الفنــدق،  إدارة  مــع  بالتعــاون 
وســيتم تنســيقها مــن قبــل ممثــل 

لبروتوكــول. ا

 تقديــم المشــورة بشــأن تخصيــص 
والوفــد  الشــخصيات  لكبــار  غــرف 
المرافــق لهــم، بمــا فــي ذلــك نــوع 
الغرفــة، والخدمــات األساســية التــي 

يتعيــن توفيرهــا.

الشــخصيات  كبــار  اســتضافة  إن 
خاصــة،  اعتبــارات  لهــا  والضيــوف، 

ذلــك.  إلــى  ومــا 

الرســمية  الفنــادق  بروتوكــوالت 
المحطــات  هــذه  فيهــا  تســاعد 

 : ئيســية لر ا

- مكتب الترحيب. 

- مكتب المعلومات.

- األمانة.
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مركز اعتماد 
البطاقات 

بطاقــات  اعتمــاد  مركــز  ســيكون 
الرســمي.  الفنــدق  فــي  األلعــاب 

األعضــاء  االعتمــاد  مركــز  وسيســاعد 
والضيــوف علــى حــل جميــع المســائل 

باعتمادهــم.  المتعلقــة 

ســيقوم جميــع الضيــوف بالحصــول 
والتحقــق  اعتمادهــم  بطاقــة  علــى 
إلــى  وصولهــم  عنــد  صحتهــا  مــن 
فــي  االعتمــاد  مركــز  فــي  أو  المطــار 

الرســمي. الفنــدق 

 ســيتم تشــغيل مركــز االعتمــاد خــالل 
وقــت األلعــاب. 

وضــع سياســة اعتمــاد محليــة شــاملة 
فيمــا يتعلــق بالشــخصيات المحليــة 
التنفيــذي  المكتــب  مــع  بالتنســيق 

لأللعــاب.
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أمــاكـن
االقامة في األلعاب 

أماكــن  أســعار  تكــون  أن  يجــب 
االقامــة منخفضــة قــدر اإلمــكان 
مــن أجــل ضمــان حضــور واســع مــن 
الــزوار والســياح مــن جميــع أنحــاء 
الســكان  مــن  وكذلــك  العالــم 

لمحلييــن.  ا

فــي  الثقافــي  البرنامــج  جــزء 
المدينــة المضيفــة يجــب أن تكــون 
مــن  متوفــرة  معلومــات  هنــاك 
مجانــا  المنظمــة  اللجنــة  قبــل 
للمشــاركين المعتمديــن فــي دورة 
االلعــاب عــن البرامــج الثقافيــة فــي 

لأللعــاب. المضيفــة  المدينــة 

 تتكفــل اللجنــة المنظمــة بتوفيــر 
الملعــب  فــي  متاحــة  مقاعــد 
الرئيســي مجانــا لجميــع الرياضييــن 
المعتمديــن والمدربيــن ومســئولي 
االفتتــاح  مراســم  خــالل  الفــرق 

والختــام.

تقــوم اللجنة المنظمــة بتخصيص 
عــدد معقــول مــن تذاكــر الدخــول 
والمدربيــن  للرياضييــن  مجانــا 
المعتمديــن  والمســئولين 
مشــاهدة  فــي  يرغبــون  الذيــن 

المســابقات فــي األلعــاب الرياضيــة 
بهــم. الخاصــة  غيــر 

فــي  المنظمــة  اللجنــة  تضــع   
األماكــن  فــي  انــه  االعتبــار  عيــن 
الصغيــرة قــد يكــون مــن الضــروري 
المتاحــة  المقاعــد  عــدد  تقييــد 
لعامــة النــاس بســبب متطلبــات 

األلعــاب. فــي  المشــاركين 

 ومــن االشــياء المهمــة جــدا تحديد 
ومتطلبــات  الجلــوس  ترتيبــات 
المحليــة  للشــخصيات  الخدمــة 
الشــخصيات  كبــار  مــن  وغيرهــا 
الشــخصيات،  وكبــار  الهامــة 
االفتتــاح  مراســم  خــالل  وخاصــة 

والختــام.

البرتـوكول الرياضي
وآلية تطبيقة بطريقة صحيحة

عبداهلل يوسف المال
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تـذاكـر
األلعـــــاب 

اللجنــة  مــن  المقدمــة  التذاكــر 
شــاملة  تكــون  )قــد  المنظمــة 
الخصومــات أو العمــوالت فــي مثــل 

الظــروف(.  هــذه 

وتكــون اللجنــة المنظمة مســئولة 
عــن إدارة توزيــع هــذه التذاكــر علــى 

اتحــادات األلعــاب وضيوفها.

الجلــوس  خطــط  حجــز  يتــم   
المقترحــة لجميــع المناطــق فــي 
كل مــكان لضيــوف األلعــاب، قبــل 
الموافقــة علــى خطــط الجلــوس، 
وتذاكــر الســفر المطبوعــة ونظــام 

المعتمــدة. التذاكــر  تخصيــص 



5253

برنامج اجتماعي
) الضيوف ( 

برنامجــا  المنظمــة  اللجنــة  تنظــم 
لجميــع  االجتماعيــة  لألنشــطة 
مــن  وغيرهــم  األلعــاب  ضيــوف 
ترتيــب  مــع  والمدعويــن،  الحضــور 
والزيــارات  االجتماعيــة  الجــوالت 
والتجمعــات وبشــكل عــام برنامــج 

الخــاص.  الضيــوف 

وينبغــي أن تكــون البرامــج مخططة 
جيــدا وأن يتــم ترتيبهــا مــع فريــق 
حصــول  لضمــان  البروتوكــول 
الخدمــات  أفضــل  علــى  الضيــوف 

المناســبة. والمســاعدة 
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االستقبال فـي المطــار 

وجــود  المنظمــة  اللجنــة  تكفــل 
نظــام مالئم لالســتقبال فــي المطار 
المضيفــة  المدينــة  يخــدم  الــذي 
فــي  المعتمديــن  األعضــاء  لجميــع 
ورعــاة  الضيــوف  ،وكل  األلعــاب 
فــي  بمــا  والمذيعيــن،  األلعــاب، 
المعتمديــن  لألعضــاء  النقــل  ذلــك 
مــن ضيــوف األلعــاب إلــى الفنــادق 
وســائل  إلــى  والوصــول  الرســمية 
النقــل مرتبــة مــن قبــل أو نيابــة عــن 

الرعــاة.  مــن  األلعــاب  ضيــوف 

أن  المنظمــة  اللجنــة  علــى  ويجــب 
وعاليــة  فعالــة  خدمــات  تقــدم 
العمــالء  إلــى  موجهــة  الجــودة 
لجميــع المدعويــن مــن األلعــاب عنــد 
الوصــول والمغــادرة مــن صالــة كبــار 
الشــخصيات فــي المطــار مــن خــالل 
الســلطات  مــع  الوثيــق  التنســيق 
المحليــة وشــركات الطيــران وغيرهــا 

الصلــة.  األطــراف ذات  مــن 

ويهــدف مســتوى هــذه الخدمــة إلــى 
تعزيــز صــورة البلــد وعكــس صــورة 

ايجابيــة عــن البلــد المضيــف.

وســتكون األهــداف الرئيســية لفريــق 
البروتوكــول فــي قاعــة المطــار علــى 

النحــو التالــي: 

ســريعة  بطريقــة  الضيــف  نقــل   -
ومضيافــة وإعطــاء انطبــاع أول جيــد 

يــدوم للنهايــة.

متــن  علــى  الضيــوف  توجيــه   -
أماكــن  إلــى  ونقلهــم  المركبــات 

. متهــم قا إ

عنــد  الخدمــات  توفيــر  ضمــان   -
. المغــادرة 

مواعيــد  جميــع  تفاصيــل  جمــع   -
والمغــادرة. الوصــول 

المعنيــة  الجهــات  مــع  التنســيق   -
للضيــوف. ســريع  لدخــول 

- عنــد وصــول الطائــرة، فــإن مديــر 
مراســم االســتقبال فــي المطــار أو 
نائبــه يقــوم بتحيــة الضيــف القــادم. 

-  يمكــن اســتخدام ســيارة ليموزيــن 
لنقــل الضيــوف إلــى الصالــة الوزاريــة.

الفنــدق  موظفــو  ســيرحب   -
بالضيــوف فــي القاعــة وســيقدمون 
عمليــة  أثنــاء  المســاعدة  لهــم 
فريــق  مــع  بالتنســيق  الوصــول 

. ل كــو تو و لبر ا

يمكــن  الضيــوف،  عــن  نيابــة   -
البروتوكــول  موظفــو  يكمــل  أن 

الســفر  وجــواز  التأشــيرة  إجــراءات 
والهجــرة وأيــة مســاعدة أخــرى، إذا 

توفيرهــا... ســيتم  األمــر،  لــزم 

ــوف  ــاعد الضي ــذ مس ــن أن يأخ - يمك
أو الحضــور تذاكــر الطيــران الخاصــة 
علــى  الحصــول  اجــل  مــن  بهــم 

األمتعــة.

إجــراءات  مــن  االنتهــاء  عنــد   -
المطــار، ســيتم نقــل كبــار  دخــول 
الفنــدق  إلــى  الشــخصيات مباشــرة 
النقــل. فريــق  قبــل  مــن  المحــدد 

- ســيتم نقــل أمتعتهــم إلــى مــكان 
اإلقامــة المحــدد بعــد الضيــف.

بالمغــادرة، ســيتم  يتعلــق  - فيمــا 
نقــل الضيــف إلــى صالــة المطــار قبــل 
ســاعة واحــدة قبــل وقــت المغــادرة 
مــن قبــل فريــق النقــل المخصــص 

ــك.  لذل

البروتوكــول  موظفــو  ســيقوم   -
فــي  للضيــف  المســاعدة  بتقديــم 
الدخــول  تســجيل  إجــراءات  انهــاء 

والمغــادرة. 

مراســم  مديــر  يكــون  أن  يمكــن   -
المطــار أو ممثــل لمســئول كبيــر فــي 
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االستقبال فـي المطــار 

الضيــوف  لتوديــع  حاضــرا  األلعــاب 
الزائريــن.

- يجــب علــى مســئول البروتوكــول 
الوصــول  مواعيــد  فــي  المختــص 
تفاصيــل  يقــدم  أن  والمغــادرة 
كاملــة حــول عــدد الــركاب واألســماء 
)الرحلــة  الوصــول  وتفاصيــل 
والتاريــخ والوقــت المحــدد للوصــول( 
وتفاصيــل المغــادرة )الرحلــة والتاريخ 

للمغــادرة(.  المحــدد  والوقــت 

ــات  ــث قاعــدة البيان - وينبغــي تحدي
ويجــب  المناســب،  الوقــت  فــي 
فريــق  بإبــالغ  الضيــوف  إخطــار 
أي تغييــرات فــي  البروتوكــول عــن 
تفاصيــل رحلتهــم لضمــان تقديــم 
أثنــاء  لهــم  المناســبة  المســاعدة 

ومغادرتهــم.  وصولهــم 

أن  البروتوكــول  لفريــق  يمكــن   -
ــاب  ــن األلع ــعار م ــوف بش ــزود الضي ي
المطــار  فــي  الالفتــات  وضــع  مــع 

بالضيــوف. للترحيــب 

- كمــا يمكــن تزويــد الضيــوف بكتــاب 
يتضمــن  الوصــول  عنــد  ترحيــب 

المضيــف.  البلــد  عــن  معلومــات 

ــق البروتوكــول أن يقــوم  - علــى فري

ومغــادرة  وصــول  قائمــة  بتحديــث 
ــركاب  ــم ال ــة قوائ ــوف ومراجع الضي

ــا. ــي يخدمه الت

 - يجــب توفيــر توجيهــات واضحــة 
ــات  ــى أي معلوم ــرد عل ــوف وال للضي

ــك. ــوا ذل ــا طلب ــة كلم مطلوب

الشــخصيات  كبــار  مرافقــة   -
نقطــة  إلــى(   / )مــن  والضيــوف 
أن  يجــب  والموظفيــن  الوصــول، 
يتواجــدو فــي مكاتــب االســتعالمات 
وتقديــم  بالضيــوف،  للترحيــب 
كتيبــات، وكتــاب ترحيــب، والخرائــط، 
المناســبة  المعلومــات  وإعطــاء 

المشــاكل. وحــل 

علــى  الضيــف  يحصــل  أن  يجــب   -
المســاعدة فــي إصــدار التأشــيرة إذا 

لــزم األمــر. 

االنطبــاع  المطــار  فريــق  ســيترك   -
الضيــوف،  لــدى  واألخيــر  األول 
وبالتالــي، يجــب أن يكــون الترحيــب 

ممكــن. مســتوى  أعلــى  علــى 
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خدمات المطـاعـــم 

- يجــب علــى فريــق البروتوكــول 
وتقديــم  المعلومــات  توفيــر 
تقديــم  بشــأن  المشــورة 
الشــخصيات.  لكبــار  الطعــام 

- يجــب علــى فريــق البروتوكــول 
المطاعــم  مــع  التنســيق 
تقديــم  عــن  المســئولة 
،مــع  الطعــام  خدمــات 
ومراقبــة  والتوجيــه  التخطيــط 
لجميــع  الخدمــات  جميــع 
كبــار الشــخصيات فــي جميــع 

. كــن ما أل ا

فريــق  يتأكــد  أن  يجــب   -
تقديــم  مــن  البروتوكــول 
بطريقــة  الخدمــات  جميــع 
التكلفــة،  حيــث  مــن  فعالــة 
بشــرط أن تكــون بأعلــى معاييــر 
ــة مــن خدمــات  الجــودة الممكن
لجميــع  والمشــروبات  األغذيــة 
كبــار الشــخصيات فــي جميــع 
وغيــر  الرياضيــة  المالعــب 

 . ضيــة يا لر ا

-  يجــب علــى فريــق البروتوكــول 
تجميــع المتطلبــات والتنســيق 
لتوفيــر  المطاعــم  فريــق  مــع 
مــن  مناســبة  مجموعــة 

االحتياجــات  لتلبيــة  األطعمــة، 
والغذائيــة  والدينيــة  العرقيــة 
للرياضييــن والوفــود المشــاركة 
فــي  األخــرى، وهــذا سيســهم 
عــن  ودائمــة  إيجابيــة  ذكريــات 
بمثابــة  ويكــون  األلعــاب  هــذه 
مفاجــآة تســعد وتفــرح جميــع 
الوفــود وتتــرك انطباعــا جيــدا 

لديهــا.

علــى  دائمــا  العمــل  ويجــب   -
المحليــة  المعاييــر  تحســين 
خــالل  مــن  األغذيــة  لســالمة 
إنشــاء وثائــق ســالمة األغذيــة.
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برنامج المواصالت 

البروتوكــول  فريــق  علــى  يجــب 
لكبــار  فعالــة  حركــة  وجــود  ضمــان 
أماكــن  وإلــى(  )مــن  الشــخصيات 
الترفيهيــة  والرحــالت  المنافســات، 
تنظمهــا  التــي  واألحــداث  والمطــار 

المنظمــة. اللجنــة 
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مسيرة الشعلة 

-  ينظــر دائمــا إلــى األلعــاب علــى 
الضــوء  لتســليط  فرصــة  أنهــا 
علــى أفضــل مــا فــي المجتمــع، 
مــع  الصداقــة  أواصــر  وزيــادة 

الــدول األخــرى .

مهمــة  تظاهــرة  الشــعلة   -
األلعــاب،  مظاهــر  أهــم  مــن 
كبيــرة  مهمــة  أيضــا  وهــي 
تتمثــل فــي التعبئــة والخدمــات 
يمكــن  وال  اللوجســتية، 
مــن  مســاعدة  دون  تحقيقهــا 
أشــخاص ومنظمــات متعــددة.

فرصــة  الشــعلة  توفــر   -
فريــدة  لرحلــة  للتخطيــط 
التاريــخ  تعــرض  نوعهــا  مــن 
والجغرافيــا المتنوعــة للدولــة، 
ــة  ــي بيئ ــالف ف ــن االخت ــاًل ع فض
المجتمعــات  عــن  المجتمــع 
المــواد  توفــر  ومــدى  األخــرى، 

الحديثــة. التكنولوجيــة 

لهــذه  التخطيــط  خــالل   -
الرحلــة، يســعى البلــد المضيــف 
وخــط  الشــعلة  رحلــة  لتوفيــر 
ســيرها، وتكــون هــذه الرحلــة 
قــادرة علــى أن تكــون مصــدرا 

إللهــام الوحــدة وتعزيــز الشــعور 
والفخــر. بالتقاليــد 

تحظــى  أن  المتوقــع  ومــن   -
ــائل  ــام وس ــة باهتم ــذه الرحل ه
طريــق  عــن  العالميــة  اإلعــالم 
والصحــف  واإلذاعــة  التلفزيــون 
فرصــة  وســتتيح  واإلنترنــت، 
المشــاركة  البلــدان  لجميــع 
لعــرض خصائصهــا ذات المناظــر 
وكذلــك  والثقافيــة  الخالبــة 
تكريــم أبطالهــا المحلييــن فــي 
حفــل  خــالل  الشــعلة  حمــل 

االفتتــاح.

 - ســوف تنشــر رحلــة الشــعلة 
واألخــوة  المشــاركة  قيــم 
التأكيــد  وســتعيد  والســالم، 
مفادهــا  التــي  الرســالة  علــى 
قبــل  مــن  تجــري  األلعــاب  »أن 
ــي  ــاس، وه ــل الن ــن أج ــاس م الن
بمثابــة لحظــة متواصلــة للــروح 
اإلنســانية، حيــث تلمــس قلــوب 
وعقــول الجميــع، بغــض النظــر 
عــن اللغــة أو العــرق أو اللــون«.

- البروتوكــول يلعــب دورا مهمــا 
المناســب  التوجيــه  لضمــان 

متابعــة  خــالل  والمشــورة 
الجماهيــر لمســار الشــعلة وفــي 

المســائية. االحتفــاالت 

- فريــق برنامــج تتابــع الشــعلة 
التخطيــط  المســؤول عــن  هــو 
لجميــع  التنفيذيــة  واإلدارة 
علــى  الشــعلة،  رحلــة  جوانــب 
والدولــي. الوطنــي  الصعيديــن 

الدولــي  للجــزء  بالنســبة   -
ســتكون  الشــعلة  رحلــة  مــن 
هنــاك مســئولية خاصــة للجنــة 
البــالد  فــي  الدوليــة  األولمبيــة 
التــي تصــل إليهــا الشــعلة، مــن 
التفصيلــي  التخطيــط  أجــل 

العمليــات. وإدارة 

حدثــا  الشــعلة  تتابــع  يعــد   -
الطــرق،  تقليديــًا يعتمــد علــى 
المجتمــع  علــى  يعتمــد  كمــا 
والخدمــات  الواســع  المحلــي 
وحركــة  )الشــرطة  الحكوميــة 
اإلعالمــي  والدعــم  المــرور( 
كحــدث  لنجاحــه  ضــروري 
مســتهدف للمجتمــع، ويعمــل 
بشــكل  الشــعلة  تتابــع  فريــق 
وثيــق مــع الشــركات الوطنيــة 
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مثــل  الشــعلة  رحلــة  لتســهيل  المختلفــة 
شــركات النفط،والهيئــات المحليــة، والحكومــة 
المحليــة، ومراكز الشــرطة فــي التحضير للحدث 
وتقديمــه، ويجــب علــى فريــق البروتوكــول أن 
ــع  ــل م ــاء التعام ــبة أثن ــورة المناس ــن المش يضم
ــة للموافقــة عليهــا وإرشــادها. ــات الدولي الهيئ

شعلة األلعاب
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الدروس المستفادة 
من األلعاب

السابقة 

األلعــاب  مــن  التعلــم  ينبغــي 
المبــادئ  وإصــدار  الســابقة 
التوجيهيــة التــي تكــون جــزءا 
البروتوكــول  تقييــم  مــن 
اللجنــة  قبــل  مــن  لأللعــاب 
ســليمة  وممارســة  التنفيذيــة 
لضمــان تزويــد المنظميــن وكبــار 
الشــخصيات وكبــار الشــخصيات 
الدعــم  مــن  قــدر  بأقصــى 
األلعــاب.  دورة  خــالل  والرعايــة 

وفيما يلي أهم النقاط:
والحفــل  االفتتــاح  ترتيبــات   -  1
المراســم. وترتيبــات  الختامــي 

2- حفل التتويج.
واإلقامــة  النقــل  ترتيبــات   -3
لكبــار  المعتمــدة  والمطاعــم 

. ت لشــخصيا ا
4- استعراض دليل البروتوكول.

 5- ترتيبات الجلوس.
6- بروتوكول المطار.

اإلعــالم  وســائل  ترتيبــات   -7
التــي تصــل إلــى منطقــة كبــار 

. ت لشــخصيا ا
البروتوكــول  مســتويات   -8

. مــة لخد با
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المؤتمرات الصحفية

 لمركز اإلعالمي
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حفل
االفتتاح والختام 

فــإن  ســابقا،  ذكــر  وكمــا 
األلعــاب هــي أكثــر مــن مجــرد 
حــدث رياضــي - إنهــا مناســبة 
والدولــي،  الوطنــي  لالحتفــال 
ولــن يحكــم نجــاح هــذه األلعــاب 
أو نجــاح  الرياضــة  علــى نوعيــة 
الجهــود التشــغيلية والســوقية 
فحســب، بــل أيضــا علــى نوعيــة 
ــر البعــد »الثقافــي«  ــز وتأثي وتمي

لأللعــاب. 
االفتتــاح  حفــل  يكــون  قــد 
الحــدث الوحيــد األكثــر أهميــة 
بأكملهــا  األلعــاب  دورة  فــي 
للحصــول  المنظمــة  للجنــة 

الحقــوق. علــى 
معيــار  تعييــن  ســيتم  فإنــه   
ووضــع بعــض القواعــد لأليــام 

القادمــة.
األهــداف  تكــون  أن  وينبغــي   
ــي:  ــا يل ــا لم ــتعدادات وفق واإلس
- إنشــاء وإنتــاج وتقديــم أفضــل 
التــي  مــن  أكثــر  االحتفــاالت 
مضــى  وقــت  أي  فــي  نظمــت 
مــن  األلعــاب،  دورة  تاريــخ  فــي 
خــالل ممارســة جميــع الحقــوق 

مــن  الممنوحــة  والســلطات 
قبــل اللجنــة المنظمــة لوضــع 
معيــار جديــد لإلحتفــاالت فــي 

. لمســتقبل ا
تجربــة  خلــق  علــى  العمــل   -
للرياضييــن  تنســى  ال  فريــدة 
ــائل  ــي وس ــؤولين وممثل والمس
األولمبــي  المجلــس  و  اإلعــالم، 
األولمبيــة  واللجنــة   / اآلســيوي 
الدوليــة / اإلتحــادات، والجماهيــر 

والنــاس.
بعــض  عمــل  محاولــة   -
طــرق  تصــور  التــي  االحتفــاالت 
الفلســفات  الحيــاة مــن حيــث 
والثقافــات  والحضــارات 
والمفاهيــم  والصداقــات، 
تنظــم  حيــث  التفاعليــة 

. ب لعــا أل ا
لمــدة  تنظــم  مراســم  كل   -
ســاعات  ثــالث  علــى  تزيــد  ال 
وتشــغيل الــكل وفقــًا، للمبــادئ 
ذات  لإلتحــادات  التوجيهيــة 

لصلــة. ا
شــكل   « تقديــم  يجــب   -
المراســم  لجميــع  اإلحتفــال« 

ــى المكتــب التنفيــذي باتحــاد  إل
عليهــا.  للموافقــة  األلعــاب 

وتعــرف االحتفــاالت بأنهــا فــي 
والتتويــج،  والختــام  االفتتــاح 
العلــم.  رفــع  ذلــك  فــي  بمــا 
»الشــكل«  أن  المفهــوم  ومــن 
يعنــي   - التعريــف  بحكــم   -

والمنهجيــة. المحتــوى 
ــص  ــى الن ــة عل ــب الموافق  - يج
للخطــب  والنهائــي  الكامــل 
مراســم  فــي  ســتقدم  التــي 
االفتتــاح والختــام، ويجــب عــدم 
هــذه  بعــد  تغييــرات  أي  إجــراء 

الموافقــة.
والختــام  االفتتــاح  مراســم   -
ينبغــي أن تركــز علــى المنطقــة.

-  طابور عرض الرياضيين.
- إجــراء دراســة متعمقــة مقارنة 
وفقــا  الســابقة  باأللعــاب 
المتعلقــة  واللوائــح  للقوانيــن 

باأللعــاب.
عــرض  »طابــور  خطــة  وضــع   -
ذلــك  فــي  بمــا  الرياضييــن«، 
الفتــات البلــد واختيــار حاملــي 

لعلــم. ا
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- تنســيق الجهــود واألنشــطة المشــتركة مــع فــرق 
ــق  ــؤدي البروفــة، فري ــذي ي ــق ال ــل الفري اإلحتفــاالت مث

إدارة المــكان.. الــخ.
ــرض  ــة للع ــاحة الالزم ــر المس ــد وتوفي ــة ورص - مراجع
الفعلــي للرياضييــن خــالل مراســم االفتتــاح والختــام. 
مــكان  إلــى  الوصــول  عنــد  الرياضييــن  تنظيــم   -

لالســتعراض. دخولهــم  قبــل  االحتفــال 
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الترتيبات
خالل المراسم 

يجــب أن يكــون توجيــه الضيــوف علــى 

ــول  ــل بروتوك ــن قب ــب م ــو المناس النح

المتطوعيــن.

- يجــب أن تكــون هنــاك الفتــات الحــدث 

فــي كل مــكان.

- اماكــن الجلــوس لكبــار الشــخصيات 

تكــون  أن  يجــب  الملكيــة  والمنطقــة 

مقدمــا  جيــد  بشــكل  محــددة 

المجلــس   / اإلتحــاد  مــن  ومعتمــدة 

االولمبــي. 

- برنامــج االفتتــاح يتــم مناقشــته وإبالغ 

كافــة تفاصيلــه بالكامــل إلــى االتحــاد / 

ــس االولمبي. المجل

- يجــب ان يتــم االختيــار بعنايــة فائقــة 

الخــاص  المنظمــة  اللجنــة  لفريــق 

فــي  الشــخصيات  كبــار  بمراســم 

بواجباتــه  للقيــام  والختــام  االفتتــاح 

يتعلــق  فيمــا  مســتوي  اعلــي  علــي 

بمتطلبــات كبــار الشــخصيات ومراســم 

التتويــج.

البرتـوكول الرياضي
وآلية تطبيقة بطريقة صحيحة

عبداهلل يوسف المال
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سعادة السيد / دحالن الحمد 

أمين األتحاد األسيوي أللعاب القوة
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تسلسل
حفـــــــل

االفتتـــــاح 

وسيتم ترتيب التسلسل التالي خالل حفل االفتتاح: 

- عزف النشيد الوطني.

- رفع علم البلد المستضيف مع عزف النشيد الوطني.

- شعار الترحيب من قبل اللجنة المنظمة.

- خطاب رئيس االتحاد / رئيس المجلس االولمبي .

- الرئيس يطلب من ضيف الشرف أن يعلن افتتاح األلعاب. 

- يجــب تحديــد مــكان المنصــة اللقــاء الخطــاب وتقديــم النصائــح مــن قبــل 

اللجنــة المنظمــة.

- طابور عرض الرياضيين.

- عزف النشيد / ورفع علم االتحاد والمجلس االولمبي.

- بداية حفل االفتتاح.
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تسلسل حفل الختام 

يكــون تسلســل فقــرات حفــل اختتام 

األلعــاب كالتالي :

- خطاب اللجنة المنظمة .

- خطاب الرئيس  .

مــن  األلعــاب  اختتــام دورة  إعــالن   -

. الرئيــس  قبــل 

- تســليم علــم األلعــاب إلــى اللجنــة 

للنســخة  المســتضيفة  المنظمــة 

التاليــة .

تسلسل
حفـــــــل
الخـتــــــام 
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2- ترتيب
الجـلــــــوس 

المنصة الملكية :

- المطلــوب مــن اللجنــة المنظمــة إتبــاع توجيهــات 

البروتوكــول قــدر اإلمكان. 

ــب  - التأكيــد أن يكــون مقعــد الرئيــس علــى الجان

األيمــن مــن ضيــف الشــرف. 

:”vip“  ترتيب مقاعد كبار الشخصيات األخرى

ــا  ــري وفق ــخصيات االخ ــار الش ــد كب ــد مقاع - تواج

المحيطــة  والمنطقــة   ، البروتوكــول  لمعاييــر 

الملكيــة.  بالمنصــة 

-  تســتعرض لجنــة البروتوكــول ترتيبــات الجلــوس 

والقيــام  مســبقا  المنظمــة  اللجنــة  قبــل  مــن 

بالتأكيــدات الالزمــة لذلــك .
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3 - اجتماعات 
الجمعية العمومية 

السنوية 

- ينبغــي تنظيــم هــذه االجتماعــات 

األلعــاب  مــن  الرابــع  اليــوم  فــي 

ــوف. ــي للضي ــت الكاف ــر الوق لتوفي

- وضــع خطــة ورزنامــة لالجتمــاع 

لجنــة  مــع  مراجعتهــا  يتــم 

الموافقــة  أجــل  مــن  البروتوكــول 

لتكــون  بالترتيــب  عليهــا مســبقا 

األلعــاب.  لجميــع  معيــار 

- دعــوة الجهات المانحة والشــركاء 

)الراعي، قدامــى الرياضيين(. 

فــي مقدمــة  أماكــن  تخصيــص   -

الجمعيــة  خــالل  االجتمــاع 

للجلــوس  للشــركاء  العموميــة، 

. فيــه

)الراعــي،  جوائــز  الشــركاء  منــح   -

مســتضيف  الالعبيــن،  قدامــى 

عــن  للتعبيــر  الفرصــة  األلعــاب( 

. هــم ير تقد

- قبــل بدايــة االجتماع،يجــب علــى 

احترامــا  الوقــوف  الحضــور  جميــع 

الهدايــا  الرئيــس  تقديــم  أثنــاء 

والجوائــز. 

ــائل  ــاص لوس ــكان خ ــص م - تخصي

ــل. ــل الحف ــن قب ــالم والمصوري اإلع

- توزيع قمصان بألوان مختلفة.

 - يجــب أن يكــون عريــف الحفــل من 

ــم  ــدم يت ــول أو مق ــق البروتوك فري

اختيــاره المتالكــه مهــارات اللغــة 

ــة بطالقــة بالتنســيق مــع  اإلنجليزي

اميــن عــام اللجنــة المنظمــة للبلــد 

المســتضيف.

بعالمــة  الجوائــز  تعريــف  يجــب   -

مختلــف. وبلــون  خاصــة 

المنظمــة  اللجنــة  يتعيــن علــى   -

مــن  مجموعــة  علــى  الحصــول 

الصــور لجميــع الجوائــز المقدمــة.
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4. مراسم
تسليم الميداليات 

حفــل توزيــع الميداليــات ينبغــي أن 

ــول  ــادئ البروتوك ــا لمب ــون وفق يك

تقديــم  وينبغــي  والتوجيهــات 

المســاعدة مــن فريــق البروتوكــول 

خــالل الحفــل.

الميداليــات  توزيــع  حفــل  فــي   -

كبــار  قائمــة  تقديــم  ينبغــي 

مــع  لتنســيقها  الشــخصيات 

االولمبــي.  المجلــس   / االتحــاد 

قائمــة  مــن  التأكيــد  يجــب   -

الميداليــات التــي ســيتم توزيعهــا.

- البروتوكــول ســوف يحــدد عمليــة 

والهدايــا  الميداليــات  تســليم 

االحتفــاالت. خــالل  التذكاريــة 

 - طريقة تقديم المتوجين : 

- يجــب علــى عريــف حفــل مراســم 

الترتيــب حتــى  يراعــي  أن  التتويــج 

ــا  ــع الميداليــات والهداي يمكــن توزي

ــاح.  ــن النج ــلة تضم ــة سلس بطريق

التأكــد  الحفــل  عريــف  علــى   -

فريــق  بمســاعدة  الحضــور  مــن 

 . ل كــو تو و لبر ا

ــف  ــق عري ــول يراف ــق البروتوك - فري

ــج. ــى منطقــة التتوي الحفــل إل

الشــعارات فــي كل  يتــم وضــع   -

مــكان.

علــى  البطولــة  شــعار  وضــع   -

ذلــك  تنســيق  ويتــم  الميداليــات 

مــع االتحــاد / المجلــس االولمبــي.

- ترتيــب جميــع المتطلبــات األخــرى 

العلــم،  وأعمــدة  االعــالم   / مثــل: 

والمنصــات، والميداليــات، وباقــات 

البطولــة،  وتعويــذة  األزهــار، 

وصوانــي العــرض، والــزي الرســمي 

والمتطوعيــن.  واألزيــاء 

فيمــا  التســويق  مــع  التنســيق   -

الميداليــات،  بتصميــم  يتعلــق 

ــة. ــذة البطول ــورود وتعوي ــات ال باق

عالمــة  هنــاك  يكــون  أن  يجــب   -

ليتــم  مناســب  مظهــر   / تجاريــة 

اســتخدامها علــى منصــات العــرض 

العــرض.  وصوانــي 

- ترتيــب إنتــاج المنصــات والميداليات 

وصوانــي العرض. 

- خدمــة النقــش علــي الميداليــات 

ــورد. ــدر الم ــن المص م

- سيناريو خطة التتويج. 

الموظفيــن  وتدريــب  توظيــف   -

احتفــاالت  للحظــة  والمتطوعيــن 

التتويــج. 

مــع  وبروفــة  الزمنــي  الجــدول   -

فريــق احتفــاالت مراســم التتويــج.

75
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جانب من تسليم الميداليات والجوائز
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طريقة تقديم 
المتوجين : 

-  يجــب علــى عريــف حفل مراســم 

التتويــج أن يراعــي الترتيــب حتــى 

يمكــن توزيــع الميداليــات والهدايــا 

بطريقــة سلســلة تضمــن النجــاح. 

التأكــد  الحفــل  عريــف  علــى   -

فريــق  بمســاعدة  الحضــور  مــن 

لبروتوكــول.  ا

- فريــق البروتوكــول يرافــق عريــف 

الحفــل إلــى منطقــة التتويــج.

- يتــم وضــع الشــعارات فــي كل 

مــكان.

علــى  البطولــة  شــعار  وضــع   -

ذلــك  تنســيق  ويتــم  الميداليــات 

مــع االتحــاد / المجلــس االولمبــي.

المتطلبــات  جميــع  ترتيــب   -

وأعمــدة  االعــالم   / مثــل:  األخــرى 

العلــم، والمنصــات، والميداليــات، 

وتعويــذة  األزهــار،  وباقــات 

البطولــة، وصوانــي العــرض، والــزي 

والمتطوعيــن.  واألزيــاء  الرســمي 

فيمــا  التســويق  مــع  التنســيق   -

الميداليــات،  بتصميــم  يتعلــق 

باقــات الــورود وتعويــذة البطولــة.

عالمــة  هنــاك  يكــون  أن  يجــب   -

تجاريــة / مظهــر مناســب ليتــم 

منصــات  علــى  اســتخدامها 

العــرض.  وصوانــي  العــرض 

المنصــات  إنتــاج  ترتيــب   -

العــرض.  وصوانــي  والميداليــات 

- خدمــة النقــش علــي الميداليــات 

مــن المصــدر المــورد.

- سيناريو خطة التتويج. 

الموظفيــن  وتدريــب  توظيــف   -

والمتطوعيــن للحظــة احتفــاالت 

التتويــج. 

مــع  وبروفــة  الزمنــي  الجــدول   -

ــج. ــق احتفــاالت مراســم التتوي فري

األعــالم  ونقــل  آمــن  تخزيــن 

وباقــات  والميداليــات  والمنصــات 

الزهــور ودمــى التعويــذة وصوانــي 

واألزيــاء  الرســمي  والــزي  العــرض 

والمتطوعيــن بيــن أماكــن ومراكــز 

مطلــوب  هــو  كمــا  التخزيــن 

لالســتخدام خــالل مراســم النصــر 

األماكــن.  جميــع  فــي 

كاملــة  معلومــات  تقديــم   -

التتويــج  للمشــاركين فــي حفــل 

)المتطوعــون ومقدمــو العــروض 

حفــل  عمليــة  فــي  والرياضيــون( 

التتويــج. 

حمــل الميداليــات وباقــات الزهــور 

والدبابيــس  التعويــذة  ودمــى 

ورفــع  العــرض(  صوانــي  )علــى 

عمــود  يســتخدم  )حيــث  العلــم 

العلــم(. 

-  تفاصيــل كاملة عن المنافســين 

الســتة  وترتيــب  والمســئولين 

لتوزيــع  المســابقات  فــي  األوائــل 

قبــل  مــن  والشــهادات  الهدايــا 

االولمبيــة. اللجنــة  مســئولي 
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تقديم خدمات البروتوكول طوال الحدث.

مــدة  خــالل  لــكل ضيــف  واحــد  تخصيــص مســاعد  يتــم   -

إقامتــه. 

قــد يتــم تخصيــص اثنيــن مــن المناطــق المحميــة أمنيــا لعــدد 

محــدود جــدا مــن الضيــوف، مثــل رئيــس الوفــد.

- مرافقة الضيف ثماني ساعات يوميا بشكل متواصل.

 قــد تختلــف بدايــة / نهايــة الوقــت مــن يــوم آلخــر وفقــا 

الضيــف. لجــدول 

للضيــوف  الخدمــات  ســيقدمون  البروتوكــول  مســاعدو    -

فيمــا يتعلــق باألمــور التاليــة: 

- تنسيق بطاقات االعتماد، والسكن، والنقل، واألمن.

- المشاركة في مراسم التتويج.

- مرافقة الوفود في أماكن المنافسة.

5.خدمات
 البروتوكول 
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6. مستوي الخدمات 

مســتوي أماكــن الخدمــات يشــمل 

المطــار واالجتماعــات /  ، خدمــات 

ــوف . ــة الضي تحي

توفير خدمات المطار. 

ــون  ــص ليك ــد مخص ــخص واح - ش

كبــار  الســتقبال  المطــار  فــي 

 . ت لشــخصيا ا

-  العمليــات تكــون خــالل 24 ســاعة 

بالنســبة للوصــول  فــي األســبوع 

ــادرة.  والمغ

-  تسهيالت المغادرة . 

- قائمــة لجميــع القادميــن والمغادرين 

وتوزيعها.

- التسجيل لالجتماعات واألحداث. 

-  التنســيق مــع قريــة الرياضييــن 

والمشــاركة  الميدانيــة،  والزيــارات 

فــي البرنامــج االجتماعــي.

-  المشــاركة فــي حفــل االفتتــاح 

والمســابقات. والختــام 

خدمــات صالــة كبــار الشــخصيات 

ــار.  ــي المط ف

المطــار  فــي  الحــدث  الفتــات   -

لتوجيــه  المعلومــات  ومكتــب 

 . ف لضيــو ا

 - المســاعدة فــي وصــول ومغــادرة 

التخليــص  أو  المفقــودة  األمتعــة 

فــي الجمــارك.

 لقاء وتحية 

كبــار  صالــة  فــي  -اســتقبال   

الشــخصيات، والمســاعدة فــي إجراءات 

الجمــارك والجــوازات، والمســاعدة فــي 

األمتعــة، ومرافقــة )الضيــف - الضيفة( 

ــم . ــة له ــائق مخصص ــيارة وس ــى س إل

-  التجمــع عنــد مدخــل صالــة كبــار 

الشخصيات. 

المناســبة،  الغرفــة  إلــى  يرافقــه 

وإنهــاء إجــراءات تســجيل الدخــول .

المغــادرة  بوابــة  إلــى  المرافقــة   

والــوداع.

مركز بروتوكول 

كل  فــي  يتواجــد  البروتوكــول  مركــز   -

الرســمي.  والفنــدق  المنافســة  أماكــن 

 24 مــدار  علــى  ودعــم  خدمــة   -

للضيــوف. ســاعة 

- توفيــر حقائــب الهدايــا الــي كبــار 

الشــخصيات وكبــار الضيــوف مــن 

ــول. ــز البروتوك مرك

- المطاعم .

- إقامة كاملة مع الحجوزات. 

والقهــوة  الشــاي   : المرطبــات   -

الغازيــة  والمشــروبات  والعصائــر 

وتوفيرهــا  الخفيفــة  والوجبــات 

الشــخصيات  كبــار  صــاالت  فــي 

. المنافســة  أماكــن  فــي 

-  الحفــاظ علــي نظافــة صالــة كبــار 

الشــخصيات ومناطق جلوســهم. 

الطعــام  خدمــات  تقديــم  يجــب   -

فــي أماكــن وجود كبــار الشــخصيات. 

- ســيحدد البروتوكــول االحتياجات 

المختلفــة  لألقســام  الخاصــة 

تقديــم  مــع  معهــا  ويتواصــل 

جاهزيتــه. عنــد  الطعــام 

وحفــل  االفتتــاح  حفــل  يحتــاج   -



7879

الختــام إلــى تقديــم الخدمــات مــن 

المطاعــم. قبــل 

-  القائمة يتم إرسالها وتأكيدها. 

-  هدايا لكبار الشخصيات 

-  حقيبة ترحيب.

-  الترحيب بكبار الشخصيات.

-  الراعــي  يوفــر ميداليــة كهديــة 

الشــخصيات.  لكبــار  تذكاريــة 

هــو  راعــي  توفيــر  مــن  الهــدف    -

لكبــار  المقدمــة  الهدايــا  جــودة 

. الشــخصيات 

-  مقاعد جلوس كبار الشخصيات . 

كبــار  جلــوس  مناطــق  تحديــد   -

. ت لشــخصيا ا

-  الحفــاظ علــى النظــام مــن خــالل 

التذاكــر عاليــة الثمــن . 

هــي  المقاعــد  وإغــالق  فتــح   -

علــى  تطبيقــه  ويمكــن   ، المعيــار 

األماكــن.  جميــع 

وكبــار  الضيــوف  ســيجلس   -

الشــخصيات فــي المقاعــد المخصصــة 

أماكــن  فــي  الشــخصيات  لكبــار 

. األلعــاب   دورة  خــالل  المنافســة 

-  يجــب تواجــد مكتــب للبروتوكــول 

فــي كل مــكان وتقديــم المســاعدة 

ــخصيات. لكبار الش

الموقــع  فــي  الدعــم  تقديــم   -

لمرافقــة كبــار الشــخصيات الموجــودة 

داخــل األماكــن التــي يتوجهــوا إليهــا . 

- صــاالت كبــار الشــخصيات تكــون 

موجــودة فــي أماكــن المنافســة. 

النقـــــل  :

كبــار  لنقــل  مخصصــة  حافلــة   -

الشــخصيات الــي اماكــن الفعاليــات .

توفيــر  هــو  ذلــك  مــن  والهــدف   -

خدمــة النقــل / الوصــول / المغــادرة 

بشــكل سلســل لكبــار الشــخصيات. 

- ســيتم توفيــر النقــل علــى أســاس 

وعلــى   ، الشــخصي  االســتخدام 

أســاس تجمــع مشــترك للحافــالت / 

لخدمــة الضيــوف الموجوديــن .

مــع  متاحــة  الخدمــة  ســتكون 

ذلــك  يطلــب  لــم  مــا   ( االفتتــاح 

فــي وقــت ســابق ( حتــى المغــادرة 

 . الشــخصيات  لكبــار  النهائيــة 

- يجــب أن يكــون هنــاك تبــادل جيــد 

للمعلومــات وبنــاء فريــق للتنســيق 

مــع النقــل / القادميــن / المغادريــن 

لتقديــم خدمــة فعالــة وجيــدة. 

- بالتعــاون مــع النقــل / الوافديــن 

ــن، ســيقوم البروتوكــول  / المغادري

لعمليــات  إداري  هيــكل  بوضــع 

المطــار.

 تسليم النقل 

علــي  الســائقين  تدريــب  يجــب   -

شــبكات الطــرق ويجــب ان تكــون 

الطــرق جاهــزة لتكــون قــادرة علــى 

تقديــم أفضــل الخدمــات المطلوبــة 

للضيــوف.
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6. مستوي الخدمات 

العلم والنشيد 

-  يجــب توفيــر األعــالم فــي جميــع 

ــى  ــة عل ــة بالفاعلي ــن الخاص األماك

المســتوى  نفــس  تكــون علــى  أن 

لجميــع البلــدان المشــاركة.

التصاريح 

نظــام  البروتوكــول  يتطلــب   -

تصاريــح / فعــال يســمح لمجموعــة 

بــأداء  الشــخصيات  كبــار  عمــل 

مــن  قــدر  بأقصــى  عملهــم 

ــم  ــع وضعه ــب م ــة ويتناس المرون

 . أيضــا  وتحركاتهــم 

البروتوكــول  ينســق  أن  ينبغــي   -

مــع مكتــب اســتخراج التصاريــح مــن 

اجــل امتيــازات كبــار الشــخصيات 

ومواصلــة التنســيق عنــد الحاجــة .

81
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7. مراقبة البرامج 

فرصــة  المراقبــة  برنامــج  يوفــر   -

للمشــاركين لاللتقــاء وتبــادل القضايــا 

المتعلقــة باأللعــاب ومناقشــة ومقارنة 

وعملياتهــم.  تخطيطهــم  تعقيــدات 

مختلــف  مــن  خبــراء  وبمســاهمة 

األلعــاب  تشــمل  التــي  المجــاالت 

الكبــرى،  الفعاليــات  واســتضافة 

ــتفادة  ــن االس ــاركون م ــيتمكن المش س

وخبراتهــم.  معارفهــم  مــن 

- البروتوكــول ســيكون نقطــة اتصــال 

االولمبــي  المجلــس  فــي  لألشــخاص 

الذيــن يرغبــون فــي أن يكونــوا مراقبيــن، 

المراقبــة؛  برنامــج  فــي  المشــاركة  أو 

ومحطــة لجعــل الحيــاة أكثــر بســاطة 

بالنســبة للحاضريــن المحتمليــن، فضــال 

عــن نقــل الشــعور بالتنظيــم والتنســيق 

لهــذه  االولمبــي  المجلــس  قبــل  مــن 

المجموعــات.
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8. الضيافة والهدايا 

حفــل عشــاء المجلــس االولمبــي: ترتيــب 

ــن  ــؤولين م ــى المس ــدم إل ــاء المق العش

قبــل اللجنــة المنظمــة.

ترتيــب  الختامــي:  العشــاء  حفــل   -

ــة  ــا اللجن ــي تقدمه ــرة الت ــة األخي المأدب

للضيــوف. المنظمــة 

ترتيــب  هــو  هــذا  للموقــع:  جــوالت   -

الموقــع  فــي  جولــة  لتوفيــر  مجانــي 

النقــل  ترتيبــات  مــع  البلــد  لمندوبــي 

والمطاعــم، وينبغــي تقديــم المســاعدة 

البروتوكــول.  فــي 

ميدالية تذكارية 

لجميــع  تعطــى  واحــدة  ميداليــة   -

األلعــاب،  دورة  فــي  المشــاركين 

ــت  ــات قدم ــالث ميدالي ــن ث ــة م مجموع

المهمــة.  الشــخصيات  كبــار  إلــى 

لكبــار  تعطــى  الهدايــا  حقائــب   -

الشــخصيات  وكبــار  الشــخصيات 

. لمهمــة ا
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9. الترتيبات
الخــاصــــــــــة
بالـــــــــــرئيس

باســتقبال  المتعلقــة  التعليمــات   

والتمويــن  واإلقامــة  والنقــل  المطــار 

واالعتمــاد واألمــن والخدمــات الطبيــة 

ــي: ــا يل لم

 1. الرئيس. 

2. نائب الرئيس. 

3. المجلس التنفيذي. 

عــرض  ســيتم  كمــا  اللجــان   .4

علــى  للحصــول  التوجيهــي  المبــدأ 

المعلومــات والمتطلبــات والتخطيــط 

. لتنفيــذ ا و

المؤلف في سطور 

عبد اهلل املال 
إبن قطر ..العز والفخر 
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-  علــى أرض دوحــة الخيــر نشــأ وتربــى وترعــرع، وفيهــا عــرف معنــى الوطــن واالنتمــاء إليــه، يعشــق تــراب هــذه األرض ويؤكــد 

دائمــا والءه وانتمــاءه إليهــا فقــط.

- خبير بروتوكولي في اإلعالم الدولي.

- ساعد المنظمات الرياضية الدولية في جميع أنحاء العالم في تعلم متطلبات البروتوكول الرياضي. 

- مؤلف وإعالمي محترف. 

- المدير التنفيذي لبحوث وتطوير العمليات في مؤسسة قطر. 

- مدير البروتوكول في المجلس األولمبي اآلسيوي حاليا.

- انتخب مؤخرا رئيس البروتوكول مع االنوك )رابطة اللجان األولمبية الوطنية(. 

- نائب رئيس لجنة الترشيحات في االتحاد الدولي لالتصاالت.

- عضــو لجنــة التنســيق للمجلــس االولمبــي آلســيا، حيــث يقــوم بمراجعــة مالحظــات بروتوكــول األلعــاب اآلســيوية 

عليهــا. والموافقــة 

- خبرة أكثر من 27 عاما في مجال الرياضة وإدارة الفعاليات.

- حقق نجاحا وإنجازات في العالقات العامة والمنظمات الرياضية الدولية وإدارة الفعاليات.

- لديــه خبــرة كبيــرة مــع المجلــس األولمبــي اآلســيوي واللجنــة األولمبيــة الدوليــة واالتحــادات الدوليــة واالتحــاد اآلســيوي 

واللجــان األوليمبيــة الوطنيــة. 

-  شــغل ســابقا منصــب مستشــار البروتوكــول اآلســيوي فــي دورة األلعــاب اآلســيوية الشــتوية فــي مدينتــي أســتانا وألماتي 

ــة  ــي مدين ــيوية ف ــاطئية اآلس ــاب الش ــة، ودورة األلع ــزو الصيني ــي جوان ــام 2010 ف ــيوية ع ــاب اآلس ــتان، ودورة األلع بكازاخس

بالــي 2008، واأللعــاب الشــاطئية فــي مســقط ودورة األلعــاب اآلســيوية فــي إنشــيون الكوريــة.

-  مدير بطولة و نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطوالت قطر المفتوحة لتنس الطاولة خالل الفترة من )2008-1986(.

ــم فــي  ــة العال ــل دورة األلعــاب اآلســيوية آســياد الدوحــة 2006 وبطول ــرى مث ــة الكب ــد مــن األحــداث الرياضي ــر للعدي - مدي

ــة 2011. ــة الوطني ــان االولمبي ــاد اللج ــاالت 2010 واتح ــل الص ــة داخ الدوح

- المتحدث الرسمي لدورة ألعاب غرب آسيا عام 2005 ودورة األلعاب العربية لعام 2011. 

- عضو لجنة تقديم المشورة لكرة القدم القطرية.

- عمــل مــع األمــم المتحــدة كصانــع للســالم مــن خــالل رؤيــة رياضيــة متكاملــة تحــت إشــراف األميــن العــام لألمــم المتحدة 

الدكتــور أنطونيو كوســتا.

قائمة مختصرة بالفعاليات والمناصب : 

ــات  ــي المنظم ــة ف ــة القطري ــة بالرياض ــات المرتبط  الفعالي

الدوليــة مثــل مشــاركة الرياضــة القطريــة دوليا،واللجنــة 

ونــوادي  الرياضيــة،  قطــر  واتحــادات  القطريــة،  األولمبيــة 

قطــر الرياضيــة المحليــة. 

- رشــح رئيســا للعديــد مــن اللجــان الرياضيــة المختلفــة 

كالتالــي:  وهــي 

- مديــر اللجنــة االعالميــة المحليــة فــي بطولــة العالــم 

القــدم عــام 1995. للشــباب لكــرة 

ــة مــن 1986  ــة قطــر المفتوحــة لتنــس الطاول ــر بطول - مدي

ــى 2008. إل

القطــري  الرياضــي  النــادي األهلــي  إدارة  -  عضــو مجلــس 

إلــى 1994.  واألميــن العــام مــن 1988 

- بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 1998-1997 - 1999.

- بطولة كأس العالم لألندية لكرة اليد 1998.

-  بطولــة الجائــزة الكبــرى اللعــاب القــوي فــي قطــر )الــدوري 

الماســي( 1998-1999 و 2000.

- طواف قطر للدراجات الهوائية لعام 2001.

- مديــر العالقــات الدوليــة فــي دورة ألعــاب غــرب آســيا 2005 

والمتحــدث الرســمي للــدورة.

- مدير العالقات الدولية في دورة األلعاب اآلسيوية 2006.

ببطولــة  التليفزيونــي  والبــث  اإلعالميــة  اللجنــة  مديــر   -

.2010 الصــاالت  داخــل  القــوى  أللعــاب  العالــم 

ــي والمتحــدث  ــة والبــث التليفزيون ــة اإلعالمي ــر اللجن  - مدي

ــة 2011. الرســمي فــي دورة األلعــاب العربي

ــة  ــر اللجنــة اإلعالميــة والبــث التليفزيونــي فــي بطول - مدي

العالــم لألنديــة لكــرة اليــد 2014.

ــة  ــر اللجنــة اإلعالميــة والبــث التليفزيونــي فــي بطول - مدي

العالــم لكــرة اليــد 2015. 

- نائــب رئيــس لجنــة الترشــيحات باالتحــاد الدولــي لكــرة 

الطاولــة.

- عضو االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة منذ عام 1997.

- مديــر البروتوكــول فــي االتحــاد العربــي لكــرة الطاولــة 

منــذ عــام 2017 .



البرتـوكول الرياضي
وكيف الحصول عليها بطريقة صحيحة

عبداهلل يو�سف املال

الـرميـة
الصائبة


