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ٔمت هذا  ٔن  يل  ي مىن  انه وتعاىل ا  بعد امحلد  و الشكر  سب

هنایة       رة حىت ا ذ بدایة اجناز هذه املذ يل اموري م .العمل املتواضع ،و سهل   

كتور ٔستاذ ا ري ل شكري وتقد ن " ٔتقدم  ٔفادين" ملكلك بوز ي  من معل ا  

ه   يل رمغ ضیق وق ل  لقمية و مل یب ٓراءه ا  و 

ّمهخفري م" ل لام و  "ن تعمل   

ريت  اقشهتم ملذ ونه رشف يل م س جلنة املناقشة و املناقشني  ٕىل رئ شكرايت ا ٔتقدم ب   كام 

اليل الیاس ٔساتذة لكیة احلقوق  جبامعة ج  و الشكر اجلزیل إىل لك 

ٔو جشع  لوالیة سیدي بلعباس  و لك الشكر للك من  ّ دمع  

ٔو من بعید ٔو دعى الجناز هذا العمل من قریب  .او نصح   

لجمیع  شكرا جزیال 

 

 

 



 

 

 

 

          

ٔيب           ٔمايم  دو الطریق  ىل من  ٕ    "رمحه هللا"ٔهدي هذا اجلهد املتواضع ا

ٔيم                              اها"و   "حفظها هللا ور

ٔهدیه                       ةو ٔح ٔخوايت ا ٕخويت و ٕىل ا   ٔیضا ا

للكیة                     اليت  لعملومجیع زماليئ وزم ٔساتذيتو     ،ومجیع 

ر و                      ٔستاذ الفاضل ٔخص  ن  ا    ملكلك بوز

                        ّ ي مد رش  يل ید العون بتوجهيها ٕ   املمتزي  افهوا
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املنشآت الرياضية إىل  اإلغريق حيث كانوا أول من اهتم بإقامة دورات  الفضل يف فكرة يعود       
قبل امليالد،فنظرا لكثرة أعداد 468القدمية اليت أقيمت يف عام  األوملبيةرياضية متثلت يف األلعاب 

ية كبرية تتسع ألكرب من خمتلف املقاطعات اإلغريقية متخضت فكرة إنشاء مالعب رياضاملشاركني 
فقد استمرت منافسات .باملنافسات الرياضية وتشجيع األبطال عدد ممكن من املشاهدين لالستمتاع

الالعبني  املشاركني من كافة املقاطعات األلعاب األوملبية قدميا ملدة مخسة أيام نظرا لكثرة عدد 
، ومنذ تلك الفرتة استمر تعمري وإنشاء املالعب الرياضية وحتديدا يف عصر احلضارة الرومانية.اإلغريقية

  .متيزت باإلبداع يف املنشآت الرياضية واحتضان تظاهرات رياضية  واليت
د يف أوملبيا باليونان وكان حيتوي على بين أول جممع رياضي يف التاريخ يف القرن اخلامس قبل  امليال

ألعاب القوى " لغمنازيوما"جمال الرماية و" الباليسترا"امللعب املدرج و"الستاد:" عدة أبنية رياضية منها
  .1واملسبح إضافة إىل احلمامات واملشاحل

بعد أفول مشس احلضارة اليونانية وبزوغ مشس اإلمرباطورية الرومانية بين املدرج الروماين               
Amphitheatre مصارعة  -لتمارس على حلبته ما يسمى الرياضة الدموية القتال حىت املوت

وقد استخدمت فيه تغطية .الوحوش ،وليستمتع اجلمهور ويشاهد هذه الرياضة جالسا على مدرجاته
  . القماش واحلبال علقت على دعامات يف أعلى املدرج لتقي اجلمهور أشعة الشمسخفيفة من 

بنيت أول صالة رياضية مغلقة يف العصر احلديث يف الواليات املتحدة األمريكية يف              
وي أماكن مؤقتة تصالة كبرية متعددة االستعماالت،حت ، وكانتالتسعينات من القرن التاسع عشر

  . جللوس اجلمهور
ويف العشرينيات من القرن العشرين ظهرت صاالت رياضية، وأخذت تتطور تدرجييا حىت            

  . وصلت إىل ما هي عليه اليوم

                                                             
مع العريب مكتبة  1املنشات و املالعب الرياضية طشقارين حممد حسن الوشاح و حممد عبد اهللا . دانظر  1 للنشر و التوزيع ا

  .11ص 
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وقد كانت كلمة استاد رياضي تطلق يف بادئ األمر على مضمار اجلري،مث على امللعب الكبري،وبعد 
وماين أطلقت على جمموعة املنشآت الرياضية اليت حتتوي على مالعب ذلك وحتديدا يف العصر الر 

  .متعددة
ية احلقيقية للتقدم العلمي تنظيم األلعاب األوملبية هو البدا إعادةتاريخ م 1890عام  ويعترب          

يف املنشآت الرياضية،اليت أخذت كثري من الدول األوروبية على تطويرها،حيث انتشرت املنشآت 
ن معمارية متقدمة ومتطورة تدرجييا يف بعض الدول األوروبية فنلندا،أملانيا، إيطاليا،مث انتقلت تلك وبفنو 

التقنية تكنولوجيا والتجهيزات الرياضية إىل الدول الغربية األخرى اجنلرتا،أمريكا،فرنسا،ودول 
احلاضر،ويتضح هذا ومازال التطور والتقدم يف فن وتقنية العمارة الرياضية مستمر حىت وقتنا .أخرى

التطور املتميز يف عمارة املنشآت الرياضية وإقامة تظاهرات رياضية من خالل تتبع دورات األلعاب 
وحىت آخر  م1972بأثينا ومرورا بالدورة اليت أقيمت يف ميونخ  م1896األوملبية منذ بدايتها احلديثة 

افس بني الدول الستضافة األلعاب حيث يالحظ مدى التطور الذي جنم من خالل التن.دورة أوملبية 
األوملبية وإظهار ما لديها من تقنيات حديثة يف فن عمارة وجتهيز املنشآت الرياضية واإلبداع يف تنظيم 

  .  1التظاهرات الرياضية
وحاليا أصبح مسمى منشأة رياضية يطلق على أي مكان معد وجمهز ملمارسة األنشطة  البدنية        

واملنشآت الرياضية تشتمل يف .كانت تلك األماكن مكشوفة أو مغطاة  سواءوالرياضية بكل أشكاهلا،
األدوات :لاملالعب،مث باإلضافة إىلاملساندة /الغالب على العديد من األدوات واألماكن اللوجستية

وختتلف املنشآت الرياضية من .اخل...الرياضية،واملخازن واملستودعات،الغرف والقاعات،واملباين امللحقة
التعليمية والتدريبية  ،فهناك املنشآتإنشائهاحلجم وذلك تبعا للهدف من احيث 
واألندية اخل،وهناك مالعب األطفال األرضية واملسطحات اخلضراء والساحات الشعبية ..والتنافسية

  .اخل....الرياضية واملدن الرياضية 

                                                             
  13و12، املرجع السابق ،ص  الشقارين عبد اهللا.حممد حسن الوشاح و د. انظر د  1
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هز بالوسائل واإلمكانات الرياضية         ا ذلك املكان ا وميكن تعريف املنشآت الرياضية على أ
واملخصص ملمارسة األنشطة الرياضية وتقدمي اخلدمات الالزمة لتحقيق األهداف الرياضية حاضرا 

  . ومستقبال
  :من ثالث جمموعاتوتصنف املنشآت الرياضية ض

مثل مالعب كرة القدم،مضمار اجلري،ساحات ألعاب القوى،مالعب : المالعب المكشوفة -
التنس، ميادين سباق اخليل،حلبات سباق السيارات والدراجات،ساحات األلعاب الشتوية 

 . 1مجيع األلعاب اليت تقام على الثلج واجلليد
هي مالعب مغطاة جتري فيها مسابقات بألعاب الكرات والقوى واجلمباز :الصاالت المغلقة -

واجلودو والكارتيه واملصارعة واملالكمة وغريها،وقد تكون هذه الصاالت عامة أي خمصصة 
جلميع األلعاب أو خاصة أي متخصصة بلعبة معينة مثل صالة اجلمباز أو ألعاب القوى أو  

 . كرة السلة
لسباحة وأحواض الغطس وجتري فيها مسابقات السباحة وتشمل أحواض ا :المسابح -

واملسابح ميكن أن تكون مغلقة أو مكشوفة،فتستخدم .والغطس وكرة املاء والسباحة التوقيتية
املسابح املغلقة يف الدول الباردة أويف أوقات الطقس البارد واملاطر،واستعملت التغطيات 

   .2سابحيف تغطية امل واإلغالقاملتحركة القابلة للفتح 
هلذا املوضوع من تأثري بالغ على  و تكمن أمهية دراسة سالمة املنشآت و التظاهرات الرياضية فيما

تمع من منظمني رياضيتني ومجاهري وتطور األمر من جمرد حركات جسدية إىل  شرحية كبرية من ا
ظاهرة اجتماعية ثقافية سياسية اقتصادية تسخر هلا كل اإلمكانيات املادية والبشرية واملالية،فمن 

الت متعددة ومتنوعة نظرا رياضية تربز عدة إشكاخالل تناولنا ملوضوع سالمة املنشآت والتظاهرات ال
  . ف هذا املوضوع من صعوبات عملية وقانونية بالغة مرجعها الطبيعة اخلاصة للقانون الرياضينملا يكت

                                                             

مع العريب للنشر و التوزيع ،ص  1حممد بدوي امحد ، املنشات الرياضية ط. انظر د  .05دار مكتبة ا 1  
.06حممد بدوي أمحد ، املرجع السابق ، ص.انظر ،د  2  



 المقدمة
 

 4 

  ما هو النظام القانوين للمنشآت والتظاهرات الرياضية؟ :أوهلا
السلطة ة داخل املنشآت؟ومن له ما هي اإلجراءات الواجب إتباعها لتنظيم التظاهرات الرياضي:ثانيا

  يف الرتخيص يف ذلك؟ 
  . من هي اهليئات املسؤولة عن سالمة املنشآت والتظاهرات الرياضية:ثالثا
  ومدى مسؤولية املشاركني يف التظاهرات الرياضية عن اإلخالل باإللزام بالسالمة؟: رابعا

الفصل األول األحكام املتعلقة  سنعاجل هذا املوضوع من خالل تقسيمه إىل فصلني إذ سنتناول يف
باملنشآت والتظاهرات الرياضية حماولني أن نبني يف املبحث األول النظام القانوين للمنشآت 

  .والتظاهرات الرياضية من إجراءات بأمن التظاهرات الرياضية داخل املنشآت الرياضية 
نبحث من له سلطة الرتخيص يف إقامة التظاهرات الرياضية ومدى صالحية  ثانيالمبحث الوفي 

ا   . املنشآت الرياضية يف احتضا
  .أما الفصل الثاين نتناول فيه اهليأت املنظمة للمنشآت والتظاهرات الرياضية عن سالمتها 
ات الرياضية وقد حاولنا أن نبني يف املبحث األول اهليآت املسؤولة عن سالمة املنشآت والتظاهر 

باعتبارها املنظم للتظاهرات الرياضية من جلان أوملبية واحتادات رياضية وأندية رياضية واهليآت غري 
  .الرياضية املسامهة يف ذلك

أما يف املبحث الثاين فنتناول من خالله مسؤولية املشاركني يف التظاهرات الرياضية عن اإلخالل 
ىل مسؤولية املنظم والالعب والطبيب يف اإلخالل بااللتزام بااللتزام بالسالمة متطرقني يف ذلك إ

ال الرياضي   . بالسالمة يف ا
مث ختمنا دراستنا هذه حبوصلة تضمنت ما مت التوصل إليه من نتائج ومعطيات متبوعة بأهم 

ا ضرورية يف حتقيق سالمة املنشآت وتظاهرات الرياضية    . التوصيات اليت رأينا أ
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  :األحكام المتعلقة بالمنشآت والتظاهرات الرياضية

ال ميكن التكلم عن سالمة املنشآت والتظاهرات الرياضية دون التطرق إىل حتديد النظام القانوين 
ا  فاملشرع الفرنسي قد أعطى يف قانون الرياضة . 1للمنشآت والتظاهرات الرياضية واألحكام املتعلقة 

من قانون  ART312-2تعريف لكل من التجهيزات واملنشآت الرياضية ويف مادة ثابتة وصرحية 
  . الرياضة الفرنسي

  :فحسب نص املادة من هذا القانون فتأخذ جمموعة من العناصر

لقانوين عمال عقاري إذ ال يعترب العمل ا" bien immobilier"حيث نص: عمل عقاري:أوال
  . بل البد أن يكون عمل مادي 

  partique"منجز من أجل حتقيق املنفعة العامة واملمارسات الرياضية وذلك حسب : ثانيا

sportive et ouvert aux pratique en vue d’un " إذ تقدير ممارسة النشاطات البدنية
  .الرياضية من الصاحل العام 

شخص عمومي أو لصاحله وللفضاء اإلداري دور يبني صفة املباين عمل منجز من طرف :ثالثا
العمومية لبعض املنشآت الرياضية وذلك للخدمات اليت يقدمها للصاحل العام واملتمثل يف ترقية 

  2.النشاطات البدنية واعترب امللعب كجزء من األمالك الوصاية البلدية تطبق عليه قواعد القانون العام

املتعلق بقانون األمالك  90/30من القانون  16ع اجلزائري فقد نص يف مادة أما بالنسبة للمشر 
   1990الوطنية الصادر يف 

                                            
 1طحممد سليمان األمحد،املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية،دار وائل للنشر ،األردن .دانظر ،  - 1

   47و 6،ص 2002
2 -jean pierre karquillo, dictionnaire juridique du sport, 2 édition , dalloz, France 
p 261  
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على اعتبار املنشآت الرياضية املنشآت األساسية الثقافية والرياضية ضمن األمالك العمومية 
 .1االصطناعية 

يكون إال مبوجب إجراءات  اجلزائري بتنظيم خاص ال املشرعكما أن نظام التظاهرات الرياضية خصه 
ا،لذلك ارتأينا إىل تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني  وتدابري حمددة طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول 

النظام القانوين للمنشآت والتظاهرات الرياضية ونتناول يف املبحث الثاين :نتناول يف املبحث األول
  .حتادات الرياضية املشاركة يف التظاهرات الرياضية سلطة ترخيص لال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

ج رقم .1990ديسمرب 1مجادي األوىل املوافق ل  14املتضمن قانون األمالك  الوطنية املؤرخ يف  90/30القانون رقم انظر، -1
   1990ديسمرب  2الصادرة يف  52 عدد
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  النظام القانوني للمنشآت و التظاهرات الرياضية: المبحث األول 

اتصال  األرضبو متصلة  اإلنسانبصنع  أعدت،هي كل مادة او جمموعة من املواد  الثابتة املنشآت
يف املعدة الستقبال اجلمهور  األشياءهذا التعريف تدخل يف نطاقه تطبيقات عديدة يف موضوع . قار

و هكذا فان القضاء املقصورات املعدة السماح .1التظاهرة الرياضية ،او األماكن املعدة ملمارسة الرياضة
مع املعد لصالة اجلمناستك،و حبضور اللقاء الرياضي،وساحة سب مبشاهدين اقات السيارات،و ا

و مالعب كرة 2ي و كل املالعب احملاطة بسياجساحة اجلليد،و كذلك املباين املعدة ملمارسة اهلوك
النصوص القانونية املتعلقة باحلقوق  ابتداء بنطاق امللكية حسب ما عرفتهو صفة املالك يتحد .القدم 

  .العينية الواردة يف القانون املدين

 اليت ميتلكها باملعىن األخصالرياضية على  اإلنشاءاتصفة املالك تضفي على املنظم الذي يعد  أن
حد  إىلسفال أ،تشمل ما فوقها علوا و ما حتتها األرضالوارد يف نطاق احلقوق العينية ، إذ إن ملكية 

ا ا األبنية،كما تشمل 3املفيد يف التمتع  لكن هذه الصفة ال ميكن .4املشيدة عليها حبكم االلتصاق 
قبل  املوضوعة من لإلنشاءاتاو مستعريا  مستأجراعلى املنظم الذي قد ال يكون سوى  إضفاؤها

املؤجر او املعري،فضال عن ذلك فانه من االوفق االعرتاف بان صفة املالك تضفي على ارض الغري، او 
و يف هذه احلالة استثناء على .)بناء منقوال(تعود له و اليت جيب عدها إنشاءاتيعد بشكل مؤقت 
من له احلق يف  إىلنقولة تعود ملكيتها امل األبنيةو البناء املشيد عليها، الن  األرضمبدأ االلتصاق يف 

باملنشآت مثل املقصورات املؤقتة  األبنيةتوصف هذه  أنميكن  إذرفعها،و هو يف فرضيتنا املنظم، 
امللعب و اليت يقوم برفعها بعد  بأرضاملعدة للمشاهدين، االسيجة،مواقع او وسائل احلماية احمليطة 

                                            
1 Jacgues Bondallaz ,la responsabilité de l’organisation et un manifestation sportive en droit 
suisse,1996.p80. 
2 Art (667/1)code civil suisse du 10 décembre1967(c.c) . 
3 Art(667/1)code obligation suisse, 30 mars 1911 (co) 
4 Olympic chater ,IOC "International Olympic committee",1977. 
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العائدة للدولة  األرضو بانتهاء املنفعة املستوجبة له على ، ااألرضانتهاء العقد الذي يربطه مبالك 
  .1للمدة احملددة او خالل مدة التظاهرة الرياضية فقط

و تطبيقا هلذه النصوص املتعلقة باحلقوق العينية ، فان من الواجب منح صفة املالك للمنظم الذي 
ذا الوصف يف الشهر  3، او حق االستعمال 2يبين ملعبا ،استنادا يف حق املساطحة املسجل 

او امللتصقة معها بشكل  األرضاملثبتة فوق  األخرىو املنشآت  األبنيةالعقاري،و يف حالة تسجيل 
و من هذا املنطلق جيب ان ختضع . 4األرضيكون هلا مالك خمتلفا عن مالك  أندائم، ميكن 

 نصوص قانونية خمتلفة و هذا املنشآت و التظاهرات الرياضية إىل إجراءات خاصة منصوص عليها يف
  .ما سنتطرق إليه

  األحكام الخاصة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية : المطلب األول 

إن للمنشات و التظاهرات الرياضية أحكام خاصة تناولتها عدة نصوص قانونية و ذلك من خالل 
آت الرياضية و كذلك النص على إجراءات خاصة بأمن التظاهرات و املنافسات الرياضية داخل املنش

النص على جلان خاصة تسهر على السري احلسن للتظاهرات الرياضية سواء داخل املنشآت الرياضية 
  .او خارجها 

اإلجراءات الخاصة بأمن التظاهرات والمنافسة الرياضية داخل المنشآت رياضية:الفرع األول  

رياضة يف نصوص خمتلفة بعضها أقرته لقد مت تناول األحكام اخلاصة بأمن التظاهرات واملنافسات ال
ا االحتاديات الرياضية الوطنية،ولتبيان هذه األحكام  السلطة العمومية يف حني بعض اإلجراءات أقر

                                            
1Bondallaz .op.Cit.p.82. 
2 Art(770)code civil suisse 
3 Art(675/1)code civil suisse 
4 Bondallaz .op.Cit.p.82 
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واإلجراءات سنقوم بتوزيعها على عدة نقاط، فمنها ما يتعلق باملنشآت الرياضية،ومنها ما خيص بعض 
أعضاء النوادي الرياضية املتواجدة داخل املنشأة اللجان اخلاصة،وهناك أحكام خاصة باجلمهور و 

الرياضية ومنظمي التظاهرات واملنافسات الرياضية،ويقصد باملصادقة على املنشآت القاعدية الرياضية 
ل جاإلجراء الذي يسمح بالتأكد من أ ذلك 184- 09من املرسوم  التنفيذي 02/طبقا للمادة 

واملعايري التقنية واملعايري األمنية وتدخل اإلسعافات قد مت  الرتتيبات اخلاصة بتصميم واجناز املباين
  .اختاذها قبل فتح هذه املنشأة القاعدية للجمهور

  ومن شروط المصادقة التقنية واألمنية 

جيب أن تكون كل املنشآت الرياضية املوجهة الحتضان التظاهرات واملنافسات الرياضية حمل مقرر 
ير املكلف بالرياضة أو الوايل بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الوز 1مصادقة يسلمه حسب احلالة

  :الوالئية للمصادقة على املنشآت الرياضية،ويشرتط ملنح هذا املقرر

 ،مطابقة املنشأة الرياضية للرتتيبات واملقاييس التقنية للبناء وتأمني املخارج واملداخل 
 نشأة الرياضية واالستعمال املخصص هلا، احرتام مقاييس األمن الضرورية حبكم تصميم امل 

  .واالختصاص أو االختصاصات الرياضية املمارسة ودراسة األثر على البيئة عند االقتضاء
  وهناك المقاييس الخاصة المتعلقة بالمصادقة التقنية واألمنية 

ة،سواء لضمان أمن اجلمهور املستعمل للمنشآت الرياضية جيب أن ختضع هذه األخرية ملقاييس خاص
  : على املستوى األمين أو على املستوى التقين

  

                                            
مت توزيع االختصاص بني اللجنة الوطنية واللجنة الوالئية حبسب تصنيف املنشأة الرياضية وفقا للجدولني احمللقني باملرسوم  - 1

املنشات القاعدية " ب "املنشات القاعدية الرياضية اخلاضعة لرأي اللجنة الوطنية و امللحق " أ"،امللحق 184-09التنفيذي 
  .الرياضية اخلاضعة لرأي اللجنة الوالئية 
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   :على المستوى األمني*

  لمنشأة الرياضية،لسياج إقامة 
  إقامة الشبابيك الفاصلة بني خمتلف مدرجات املتفرجني وكذا التهيئات الضرورية املتمثلة يف

الرياضية إىل حني عزل مساحات مرور هؤالء املتفرجني منذ وصوهلم إىل املنشأة القاعدية 
م هلا،  مغادر

 موعات  أمناط فتح ّجةبوابات الدخول وكذا األدراج ومنافذ إجالء ا  . املتعر
 يئة ومحاية املدرج الرمسي مع مدخل خاص به.  
  منافذ دخول سيارات اإلسعاف مباشرة إىل ميادين اللعبإقامة.  
 سياج وشباك احلمايةبإقامة  محاية مساحة اللعب. 
  مواقف السيارات خمصصة للمتفردين واملناصرين والرياضيني واحلكام والرمسيني والصحافة إقامة

  .ومصاحل األمن
 نظام املراقبة عن بعد بالنسبة للمالعب. 
  الطرق واملمرات احملاذية للمنشأة القاعدية الرياضية اليت متكن من التدفق السريع للمتفرجني

 .وتدخل اإلسعافات احملتملة
 دة اخلاص باألمن واملراقبة عن طريق الفيديومركز القيا. 
  كيفيات استقبال اجلمهور وكذا لوحات التنبيه والالفتات والكتابات التصويرية قرب املنشأة

 .وداخلها قصد املساعدة على توجيه اجلمهور
 فصل الشبابيك وبيع التذاكر. 
  مراحيض بعدد كاف ومستلزمات راحة اجلمهوربناء. 
  و ذلك لتقدمي اإلسعافات األولية يف حالة إصابتهم بية للجمهوراملصاحل الطإقامة. 
 يئة املداخل لألشخاص املعاقني.  
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  جهاز مكافحة احلريقإقامة. 
 إقامة مقاعد مدعمة.  
  مركز مهيأ ملصاحل األمنإقامة.  
  املستخدمون الضروريون حلسن سري  املنشأة القاعدية الرياضية واملستخدمون الضروريون حلسن

 .1إجراء التظاهرات الرياضية
  : 2فيما يلي تتوافر جمموعة من املواصفات تتمثل أنجيب :  على المستوى التقني*

  ،تصنيف املنشآت القاعدية الرياضية من طرف االحتادية الرياضية الوطنية املعنية 
 ،مطابقة مساحة اللعب مع متطلبات االختصاص أو االختصاصات الرياضية املمارسة 
  املقرات اإلداريةتوفري.  
 ختطيط مساحة اللعب ومنطقة املرور. 
 طبيعة املنشآت والتجهيزات املرتبطة باالختصاص الرياضي.  
  غرف تغيري املالبس وملحقات الرياضيني واحلكام والرمسينييئة.  
 عيادة للرياضيني واملستخدمني ومستعملي املنشأة القاعدية الرياضية.  
  الرياضيني للمنشطاتمقر للمراقبة ضد تعاطي.  
  اإلعالمالتجهيزات والقاعات والغرف املخصصة لوسائل توفري.  
 توفر أنظمة اإلنارة وكذا اإلنارة البديلة واألمن. 
  ،إنارة مساحة اللعب وفقا ملتطلبات االختصاص أو االختصاصات الرياضية املمارسة 
 إنارة املناطق املخصصة للجمهور واملمرات. 

                                            
الذي حيدد اإلجراءات و املقاييس اخلاصة و  2009ماي   12املؤرخ يف  184-09من املرسوم التنفيذي  26انظر املادة   1

   املصادقة التقنية و األمنية  على املنشات القاعدية الرياضية املفتوحة للجمهور
ا على املستوى التقينرسوم من امل 26انظر املادة - .التنفيذي ، املذكور سابقا الذي حيدد املقاييس اليت جيب مراعا 2  
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 حات اللعب واملضامر وتطهريهاحتديد حافات مسا.  
  جهازا اإلعالن والصوت للجمهوروضع.  
  جتهيزات الصيانة اخلاصة باملنشأةإقامة. 

  وهناك إجراءات المصادقة التقنية واألمنية للمنشآت الرياضية*

  :وتتمثل هذه اإلجراءات يف

ن طرف مسؤول إيداع طلب املصادقة على مستوى مديرية الشباب والرياضة للوالية املعنية م -
  .أو مستغل املنشأة الرياضية،مقابل وصل استالم

 : 1إرفاق طلب املصادقة مبلف إداري وتقين،يتضمن على اخلصوص الوثائق التالية -
 بطاقة تقنية حتتوي على كل املعلومات حول املنشأة الرياضية مرفقة بالوثائق الالزمة. 
 رخصة البناء. 
  واملمتلكات تعدها جلنة الوقاية باحلماية املدنيةالتقارير املتعلقة بأمن األشخاص. 
 رأي مصاحل األمن املختصة. 
 شهادة التأمني العشري. 
 خمططات تركيب جهاز املراقبة عن بعد والصوت بالنسبة للمالعب عند االقتضاء.  
 شهادة وتقرير املراقبة التقنية للبناء حول متانة املبىن تسلمها املصلحة املختصة. 
 املطابقة للمنشأة الرياضية تعده مصاحل الشباب والرياضة واحلماية املدنية والتعمري تقرير زيارة. 
  السند القانوين لشغل املنشأة الرياضيةوجود. 
 حمضر االستالم املؤقت أو النهائي للمنشأة الرياضية.  
 خمطط الوقاية وخمطط تدخل اإلسعاف.  
  ن ضروريةكما ميكن للوزير أو الوايل طلب أي وثيقة أخرى تكو. 

                                            
.اليت تنص على امللف االيداري و التقين، املذكور سابقا 184-09من املرسوم التنفيذي  07انظر املادة   1  
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بعد أن تتحقق مديرية الشباب والرياضة من صحة امللف تقوم بإرساله للوزير املكلف بالرياضة  -
  .1يوما من تاريخ إيداع طلب املصادقة 15أو الوايل حبسب احلالة يف أجل ال يتعدى 

ان يتم إخطار اللجنة الوطنية أو اللجنة الوالئية للمصادقة مبلف املصادقة حبسب احلالة،وتبدي -
 .رأيهما مبوجب مداولة يف أجل أقصاه شهرين من تاريخ إخطارمها

من تاريخ )01(يبت الوزير املكلف بالرياضة أو الوايل يف طلب املصادقة يف أجل أقصاه شهر واحد
  .استالم رأي اللجنة املختصة باملصادقة

 : يوما،وحيدد ما يلي) 15(يبلغ مقرر املصادقة للمعين يف أجل أقصاه مخسة عشر -
 طاقة االستقبال القصوى للمنشأة الرياضية وتوزيع األماكن املتاحة مع احرتام املقاييس. 
  يئة يئة املنشآت املؤقتة،السيما املدرجات املؤقتة املوجهة الستقبال اجلمهور وكذا  شروط 

  .مراكز املراقبة واملراقبة عن بعد للمنشأة الرياضية عند االقتضاء
إبتداءا من تاريخ ) 01(والئي يف حال رفض أجل أقصاه شهر واحدميكن للمعين تقدمي طعن  -

 .تبليغ مقرر الرفض
يئة حميطها خيض ملقرر مصادقة جديد - يئتها أو   . أي تغيري مهما كان للمنشأة الرياضية أو 

  االعتماد الرياضي للمنشآت الرياضية

املستقبلة لتظاهرة أو منافسة لقد مت التطرق إلجراءات منح االعتماد الرياضي للمنشآت الرياضية 
املتعلق بالوقاية من  1989أفريل 19رياضية مبوجب الباب األول من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

  . 2احلوادث وحفظ األمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية

                                            
.سابقا املذكور 184-09من املرسوم التنفيذي  07انظر املادة   1  
  2 1134 ص،41، العدد 1989سبتمرب  27/ الرمسية الصادرة بتاريخ  اجلريدةانظر، -
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من ذات القرار الوزاري املشرتك فإن كل منشأة رياضية جيب أن تكون  02/طبقا للمادة  -
وع اعتماد رياضي،يصدره الوايل املختص بناءا على اقرتاح جلنة خاصة تسمى جلنة موض

 . االعتماد قبل انطالق كل موسم رياضي،وذلك دون املساس باالعتماد التقين
 :تتشكل جلنة االعتماد من -
 الوايل أو ممثله رئيسا.  
 رئيس قسم املواد البشرية.  
 رئيس قسم اهلياكل والتجهيزات.  
 ب والرياضةمدير الشبا. 
 رئيس األمن الوالئي. 
 موعة الوالئية للدرك الوطين  .قائد ا
 مدير احلماية املدنية بالوالية. 
 مسؤول املنشآت الرياضية. 
 ممثل الرابطة أو االحتادية الرياضية املعنية.  
 لس الشعيب الوالئي   .رئيس ا
ا - أن تضبط مقاييس األمن يف كل  تقوم جلنة االعتماد بدراسة وإقرار كل التدابري اليت من شأ

  .املنشآت الرياضية على أساس بطاقة تقنية
ايته،كما ميكنها تعقد  - جتتمع جلنة االعتماد مرتني يف السنة عند بداية املوسم الرياضي ويف 

  .جلسات استثنائية عند االقتضاء
على إثر حادث  يبقى االعتماد صحيحا ومنتجا ألثره ما مل يطرأ على املنشأة الرياضية تدهور -

ا تغيري اهلياكل األولية للمنشأة الرياضية، ويف هذه احلالة يسحب  يئة من شأ طبيعي أو 
 . االعتماد وتغلق املنشأة الرياضية إىل غاية رفع التحفظات
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  :1وجيب أن يكون هناك اعتماد املنشآت الرياضية من طرف االحتادية الرياضية الوطنية املختصة  

ا على أن املنشآت الرياضية اليت حتتضن إن االحتاديات  الرياضية الوطنية تنص ضمن تنظيما
التظاهرات واملنافسات الرياضية اليت تقوم بتنظيمها جيب أن تكون معتمدة من طرف جلنة اعتماد 

   .املنشآت الرياضية التابعة هلا،وسنتطرق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم كمثال على ذلك

لصادر عن االحتادية ا 2016/2017البطوالت احملرتفة لكرة القدم ملوسم لقد نص نظام  -
ة كرة القدم احملرتفة جيب لمنه  على أن مباريات بطو  57/رة القدم مبوجب املادةكاجلزائرية  ل

 : 2أن جتري يف مالعب معتمدة،وتستجيب للشروط التالية
 :فيما خيص طاقة االستيعاب -
 8000 ملباريات الرابطة احملرتفة األوىلمتفرج على األقل بالنسبة. 
 5000متفرج على األقل بالنسبة ملباريات الرابطة احملرتفة الثانية. 
  .أن يكون ميدان اللعب حيتوي على عشب طبيعي أو صناعي يف حالة جيدة -
 : فيما يخص الهياكل  -
  تغيري مالبس بالنسبة لالعبنيغرف  04على األقل.  
 بس بالنسبة للحكامعلى األقل غرفتني لتغيري املال. 
 قاعة خمصصة ملراقبة مكافحة املنشطات جمهزة مبربد.  
 قاعة خمصصة للصحفيني . 
 .مدرج معزول خاص مبناصري الفريق الزائر -
  .منصة شرفية -

                                            
1134،ص  41العدد  1989سبتمرب  27انظر اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ   1  

الصادر عن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم ،ص  2017/  2016من نظام البطوالت احملرتفة لكرة القدم ملسم  57انظر املادة  -2
36.   
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  .منصة خاصة بالصحفيني -
ية كهربائية ذاتية وإنارة ليلية بالنسبة للمباريات اخلاصة بالرابطة احملرتفة طأن يتوفر على تغ -

 .األوىل
 .الالزمة لضمان البث التلفزيوين أن يتضمن الوسائل  -

   :اللجان الخاصة:الفرع الثاني

جلنة التنسيق،جلنة :لضمان السري احلسن للتظاهرات واملنافسات الرياضية مت استحداث جلان خاصة
املناصرين واللجنة الوطنية والتنفيذية واللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية 

  : ومكافحته

  فهناك لجنة التنسيق

 1بالوقاية من احلوادث وحفظ األمن أثناء من القرار الوزاري املشرتك املتعلق08/طبقا للمادةف -
إجراء التظاهرات الرياضية،تنشأ لدى الوايل جلنة لتنسيق التظاهرات الرياضية،واليت جتتمع 

 .أيام قبل إجراء املباراة أو غداة إجرائها03وجوبا 
 :من ذات القرار الوزاري املشرتك من  09/تتشكل اللجنة طبقا للمادة -
 الوايل أو ممثله رئيسا.  
 مدير التنظيم والشؤون العاملة بالوالية أو ممثله. 
 مدير الشباب والرياضة بالوالية. 
 مسؤول املنشآت الرياضية. 
 ممثل عن االحتادية الرياضية أو الرابطة املعنية. 
 ممثل عن النادي الرياضي املعين. 

                                            
ة الرياض إجراء أثناءاألمن  املتعلق بالوقاية من احلوادث و حفظ 19/04/1989من القرار الوزاري املشرتك يف  8انظر املادة  - 1

   .41العدد  27/09/1989يخ ،اجلريدة الرمسية الصادرة بتار 
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 ممثل عن مصاحل اإلعالم. 
 ممثل عن جلنة املناصرين. 
  طينممثل عن املصاحل األمن الو. 
 ممثل عن مصاحل الدرك الوطين.  
 ممثل عن قطاع الصحة العمومية. 
 ممثل عن مصاحل احلماية املدنية. 
 ممثل عن مصاحل النقل. 
 لس الشعيب البلدي  .ممثل عن ا
 :1تتكفل اللجنة بإعداد ومتابعة التظاهرات واملنافسات الرياضية وتقييمها ويف ذلك تقوم ب  -
  قبل كل مباراة من أجل حسن إجراء التظاهرة أو املنافسة الرياضية،اختاذ كل التدابري الالزمة 
 القيام بتقييم كل لقاء بعد إجراء املباراة . 

  وهناك لجنة المناصرين 

املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية وتطويرها على أنه  05- 13من القانون  21/واليت نصت املادة 
اليت تنظم التظاهرات الرياضية وضع جلنة مناصرين،تكلف جيب على النوادي واجلمعيات الرياضية (

  :على اخلصوص مبا يأيت 

ا الوقاية ومكافحة العنف يف املنشآت الرياضية  - املشاركة يف حتديد كل التدابري اليت من شأ
ا   .وتنفيذها يف ظل االحرتام الصارم للقوانني واألنظمة املعمول 

 . ات الرياضية بني أعضائها واحملافظة عليهاترقية الروح الرياضية ونشر األخالقي -
  ). حيدد الوزير املكلف بالرياضة شروط وكيفيات تأسيس جلان املناصرين وتنظيمها وسريها

                                            
  1 1989أفريل  19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  09/للمادة  انظر، -
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الذي حيدد شروط وكيفيات  2014ديسمرب  23وتطبيقا لذلك صدر القرار الوزاري املؤرخ يف 
   .1تأسيس جلان املناصرين وتنظيمها وسريها

  المناصرين  ومن مهام لجنة

  :من القرار الوزاري تكلف جلنة املناصرين على اخلصوص مبا يأيت 02/طبقا للمادة ف

  تأطري املناصرين وتنظيمهم مبناسبة التظاهرات واملنافسات الرياضية بالتعاون مع النوادي
  .واجلمعيات الرياضية املعنية وباالتصال مع خمتلف املتعاملني واملنظمني

 لتدابري اليت تسهل استقبال الفرق الرياضية الزائرة ومناصريهااملشاركة يف كل ا.  
  ترقية الروح الرياضية ونشر األخالقيات الرياضية ما بني أعضائها، واحملافظة عليها،السيما من

 .خالل األعمال التوعوية جتاه املناصرين
 ا الوقاية من العنف يف  املنشآت الرياضية املشاركة يف حتديد وتطبيق كل التدابري اليت من شأ

ا   .ومكافحته يف ظل االحرتام الصارم للقوانني واألنظمة املعمول 
  ا يف جمال الوقاية من حتمل االلتزامات املنصوص عليها يف ظل القوانني واألنظمة املعمول 

  .العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته
 دعم النادي أو اجلمعية الرياضية اليت توضع لديها . 

من القرار الوزاري من طرف اجلمعيات والنوادي الرياضية 06/طبقا للمادةتأسيس جلنة املناصرين 
مبوجب مداولة من اجلمعية العامة للنادي الرياضي اهلاوي أو اجلمعية الرياضية أو اجلمعية العامة 

  . 2للمسامهني أو شركاء النادي الرياضي احملرتف أو الشريك الوحيد للنادي احملرتف

                                            
  1 47،ص 02،العدد 2015بناير  25/انظر  اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ -

املذكور سابقا 19/04/1989املشرتك املؤرخ يف  من القرار الوزاري 06انظر املادة  - 2  
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رسل حمضر تأسيس جلنة املناصرين للمصاحل املعنية السيما الوالية،مديرية الشباب والرياضة ي -
 .بالوالية وكذا االحتادية أو الرابطات الرياضيات املعنية

  1:وما يليها من القرار الوزاري تتكون جلنة املناصرين من 10/طبقا للمواد  تنظم جلنة املناصرين

  األكثر مبا فيهم األعضاء املسريون للجنة، مدة عضويتهم عضو على 100مجعية عامة تضم
 .سنوات قابلة للتجديد04

 أعضاء 03رئيس،نائب رئيس، أمني عام و:مكتب تنتخبه اجلمعية العامة يتكون من. 
  فروع حملية عندما تتضمن جلنة املناصرين ملنخرطني مقيمني خارج جمال نشاط اجلمعية

  .ضي املعين أو عرب الرتاب الوطينالرياضية املعنية أو النادي الريا
 جلنة الدعم واألخالقيات الرياضية والروح الرياضية،جلنة :جلان يشكلها املكتب تتمثل يف

 .التنشيط واالستقبال والتأطري وجلنة التنسيق والتنظيم والنظام
  :ية ومكافحتهوهناك اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشآت الرياض

  :2املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية وتطويرها على أنه05- 13من القانون 206/لقد نصت املادة

دون اإلخالل بالصالحيات املخولة للهياكل واملصاحل املختصة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية (
  :اخلصوصواللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته،على 

بدراسة كل التدابري الرامية إىل الوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته،واقرتاحها والسهر 
ال   . على تنفيذها،والعمل على التشاور بني القطاعات يف هذا ا

حتدد صالحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الوالئية وتشكيلتها وتنظيمها وسريها عن طريق 
  .).يمالتنظ

                                            
.املذكور سابقا 19/04/1989املشرتك املؤرخ يف  من القرار الوزاري 10انظر املادة  - 1  
. ر.ب.ب.م.ق - 2  



المتعلقة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية األحكام                          :      األولالفصل   

 

 
20 

الذي حيدد  2014ديسمرب 08املؤرخ يف  352- 14/وتطبيقا لذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم
صالحيات وتشكيل وتنظيم وسري اللجنة  الوطنية التنفيذية واللجان الوالئية للوقاية من العنف يف 

  1.املنشآت الرياضية ومكافحته

  الرياضية ومكافحتهاللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت 

توضع اللجنة حتت وصاية الوزير املكلف  352- 14وما يليها من املرسوم التنفيذي 02/طبقا للمادة
  :بالرياضة وتتشكل من 

 الوزير املكلف بالرياضة أو ممثله،رئيسا. 
 ممثل وزير الدولة،وزير الداخلية واجلماعات احمللية. 
 ممثل وزير العدل حافظ األختام. 
 لرتبية الوطنيةممثل وزير ا. 
 ممثل وزير االتصال. 
 ممثل وزير الشباب. 
 ممثل قيادة الدرك الوطين. 
 ممثل املديرية العامة لألمن الوطين. 
 ممثل املديرية العامة للحماية املدنية. 
 ممثل اللجنة الوطنية للمصادقة على املنشآت الرياضية. 
 ممثل اللجنة الوطنية األوملبية. 

 

                                            
وما يليها  11،الصفحة 73،العدد2014ديسمرب  23/اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ انظر، - 1  
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 والئية للوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته يعينهم الوزير رؤساء  جلان )4(أربع
 .1املكلف بالرياضة

 احتاديتني رياضيتني وطنيتني)2(رئيسي. 
 نادي رياضي هاوي)1(رئيس. 
 نادي رياضي حمرتف)1(رئيس.  
 عن مستخدمي التحكيم وجلان التحكيم)2(ممثليهم.  
 االت ذ)2(خبريين   .ات الصلة مبهام اللجنةمعينني هلما كفاءة يف ا
 عن الصحافة املرئية)2(مسؤوالن. 
 عن الصحافة املكتوبة)2(مسؤوالن. 
 عن الصحافة املذاعة)2(مسؤوالن. 
 االت ذات الصلة مبهام اللجنة الوطنية)3(ثالث ممثلني  .2عن مجعيات ناشطة يف ا
 ا يف أشغاهلا   .ميكن اللجنة الوطنية أن تستعني بكل شخص من شأنه مساعد
 :وهي على اخلصوص352-14من املرسوم التنفيذي03/وتناط باللجنة املهام احملددة باملادة -
  دراسة كل التدابري الرامية إىل الوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته واقرتاحها

ال   .والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بني القطاعات يف هذا ا
 ة يف حتديد إسرتاتيجية وطنية للوقاية  من العنف يف املنشآت الرياضية اقرتاح العناصر املسامه

 .ومكافحته
  متابعة اإلسرتاتيجية الوطنية للوقاية من العنف وتقييم تنفيذها يف املنشآت الرياضية ومكافحته

  .وتطبيقها من قبل اللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته

                                            
و ما يليها 11،ص  73العدد  2014ديسمرب  23اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ انظر،  1  
و ما يليها 11،ص  73العدد  2014 ديسمرب 23اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ انظر، - 2  
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  يف حتقيق األهداف املرتبطة بالوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته كما املسامهة
املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية  13- 05من القانون رقم 197/هو مبني يف املادة

 .1وتطويرها
 اللجان الوالئية يف جمال  نشطةأ متابعة برامج األنشطة املقدمة من طرف كل القطاعات و

 .الوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته
  املسامهة باالتصال مع القطاعات واألجهزة املعنية يف حتديد التدابري واألنشطة والشروط اليت

  .تساهم يف السري احلسن للتظاهرات واملنافسات الرياضية
 لرياضية ومكافحته،باالتصال مع القطاعات تنسيق كل أعمال الوقاية من العنف يف املنشآت ا

 .املعنية واللجان الوالئية
 متابعة تنصيب هذه اللجان على مستوى كل والية. 
  اقرتاح املوافقة على مشروع النظام الداخلي النموذجي للجان الوالئية للوقاية من العنف يف

 .املنشآت الرياضية ومكافحته،على الوزير املكلف بالرياضة
  يارات تقييم كل اإلجراءات املتخذة  لتنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية وتأمينها القيام بز

 .وسريها

                                            
هدف الوقاية من العنف يف املنشآت "املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية على أنه 05- 13من القانون  197/تنص املادة  - 1

  : الرياضية ومكافحته أثناء أو مبناسبة إجراء التظاهرات الرياضية،على اخلصوص إىل 
ترقية قيم الرياضة واألوملبية، -  
اضية،تعميم أخالقيات الرياضة والروح الري -  
حتسيس املواطنني بالتمدن وباحرتام الغري والشأن العام ومكافحته السلوكات غري احلضارية، -  
ترقية ثقافة السلم والتسامح،   -  
  " مكافحة العنف يف املنشآت الرياضية -



المتعلقة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية األحكام                          :      األولالفصل   

 

 
23 

  ا إثارة ا تنظيم كل التظاهرات واملنافسات الرياضية اليت بإمكا اقرتاح كل التدابري اليت من شأ
املكلف  أعمال العنف يف املنشآت الرياضية وتأطريها أو عند االقتضاء، توقيفها،على الوزير

 .بالرياضة
 إعداد نشرة اإلعالم للجنة الوطنية وضمان توزيعها الواسع.  
 إعداد التقرير السنوي ألنشطتها . 

وما يليها من  12/طبقا للمادةف أما اللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته
من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته توضع اللجنة الوالئية للوقاية  352-14املرسوم التنفيذي 

  :1لدى الوايل،وتتشكل من 

 ه،رئيساالوايل أو ممثل. 
 مدير التنظيم والشؤون العامة واملنازعات للوالية. 
 مدير الشباب والرياضة للوالية. 
 مدير اإلدارة احمللية للوالية. 
 مدير الرتبية للوالية. 
 ممثل مديرية احلماية املدنية للوالية. 
 الدرك الوطين على مستوى الوالية ممثل. 
 ممثل األمن الوطين على مستوى الوالية. 
 ممثل اللجنة الوالئية للمصادقة على املنشآت الرياضية. 
 مدير ديوان املركب املتعدد الرياضات للوالية.  
 مدير اإلذاعة احمللية التابع للمؤسسة الوطنية لإلذاعة السمعية. 

                                            
 اللجنة الذي حيدد صالحيات و تشكيل و تنظيم و سري 2014ديسمرب  08املؤرخ يف  352-14انظر املرسوم التنفيذي   1

 23الوطنية التنفيذية و اللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشات الرياضية و مكافحته ، اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 
   ..73، العدد 2014ديسمرب 
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 لس الشعيب البلدي لس الشعيب البلدي ممثل عن ا   .ملقر الوالية يعينه رئيس ا
 عن الرابطات الرياضية)1(ممثل. 
 نادي رياضي هاوي )1(رئيس. 
 نادي رياضي حمرتف)1(رئيس. 
 عن مستخدمي التحكيم وجلان التحكيم)1(ممثل. 
  ا يف ميكن للجنة الوالئية أن تستعني بكل شخص أو هيكل أو جهاز من شأنه مساعد

 .أشغاهلا
وهي على  352-14من املرسوم التنفيذي 03/باللجنة املهام احملددة باملادة وتناط -

 : 1اخلصوص
 تنفيذ األنشطة النامجة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية.  
  دراسة التدابري اخلاصة بالوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية ومكافحته وحتليلها والسهر

 .على متابعتها
  القطاعات واألجهزة املعنية،يف حتديد التدابري واألعمال والشروط اليت املسامهة باالتصال مع

 .تساهم يف السري احلسن للتظاهرات واملنافسات الرياضية
 القيام بتقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء املنافسات وإعالم اللجنة الوطنية بذلك. 
 ا والسهر على حتيين   .هاإعداد اإلحصائيات املرتبطة مبيدان نشاطا
 ا إىل اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك  .إرسال تقرير عن نشاطا
  ا إثارة ا تنظيم كل التظاهرات واملنافسات الرياضية اليت بإمكا اقرتاح كل التدابري اليت من شأ

 . أعمال عنف يف املنشآت الرياضية وتأطريها وتأمينها

                                            
.املذكور سابقا 352-14املرسوم التنفيذي .انظر   1  
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اتق منظم التظاهرة أو املنافسة الرياضية والفاعلني الرياضيني وهناك التزامات وإجراءات تقع  على ع
إن ضمان أمن وسالمة التظاهرات واملنافسات الرياضية مسؤولية اجلميع،وال يقتصر على ،واجلمهور 

ال على جمموعة من  ذا ا جهة معينة،لذلك نصت خمتلف النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 
تقع على عاتق منظم التظاهرة أو املنافسة الرياضية بدرجة أوىل باإلضافة إىل  االلتزامات واإلجراءات

  : خمتلف الفاعلني الرياضيني واجلمهور،هذه االلتزامات واإلجراءات ميكن حصر أمهها يف 

جيب على منظم  التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام تكلف على اخلصوص مبراقبة الدخول  -
ا إىل املنشأة الرياضية وال وقاية من اإلخالل بتدابري النظام وأعمال الشغب اليت من شأ

 .1اإلضرار بأمن اجلمهور واملمتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية
جيب على  االحتاديات الرياضية الوطنية سن األنظمة املتعلقة بتنظيم كل التظاهرات اليت  -

ا،خاصة بالنسبة للتظاهرات اليت تستدعي تد ابري خاصة لألمن،حيث جيب عليها تكلف 
إدراج يف أنظمتها أحكاما خاصة هلذا النوع من التظاهرات،السيما العقوبات التأديبية ضد 
النوادي واملسريين الرياضيني وجلان املناصرين ومستخدمي التأطري الرياضي الذين خيالفون هذه 

 2.األحكام
عن مسؤوليته املدنية حتت طائلة جيب على كل مستغل ملنشأة رياضية أن يكتتب تأمينا  -

املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية  05- 13من القانون  230/املتابعة اجلزائية طبقا للمادة
يناير 25املؤرخ يف 95/07من األمر  184/وتطويرها، واليت حتيل بدورها إىل تطبيق املادة 

  1998.3سنة 

                                            
املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية  05-13من القانون رقم  209/املادة  انظر، - 1  
املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية 05-13من القانون رقم  210/املادة انظر،- 2  
إليها يف يعاقب على عدم االمتثال إللزامية التأمني املشار "املتعلق بالتأمينات على 07-95من األمر رقم  184تنص املادة  - 3

دج،جيب أن تدفع هذه الغرامة 100.000دجو 5.000أعاله بغرامة مالية يرتاوح مبلغها بني  174و  172إىل 163املواد من 
  " . دون اإلخالل باكتتاب التأمني املعين،حتصل الغرامة كما هو احلال يف جمال الضرائب املباشرة وحتصل لفائدة اخلزينة العامة
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ل الوقاية من العنف يف املنشآت حفظ األمن يف جما ةتتدخل السلطات املخول هلا سلط -
 .1الرياضية ومكافحته طبقا لصالحيتها واإلجراءات املقررة

ا جلنة االعتماد  - أن يتم بيع تذاكر الدخول للمنشآت الرياضية يف حدود املقاعد اليت أقر
 .2ساعة  48وجيب أن يتم ذلك قبل 

والتقين وكذا اجلمهور التحلي جيب على الرياضيني ومستخدمي التأطري الرياضي واإلداري  -
ا واألشخاص وكذا  بسلوك مثايل،السيما من خالل احرتام القوانني واألنظمة املعمول 
احملافظة على املمتلكات،وجيب عليهم زيادة على ذلك املسامهة يف الوقاية من العنف يف 

ح الوسط الرياضي ومكافحته،السيما من خالل تنظيم نشاطات تربوية وتوعوية للرو 
 .3الرياضية

جيب على النادي الرياضي املستقبل أن يعني مبناسبة كال مالقاة رياضية جلنة استقبال تتكفل  -
 4.باستقبال الفريق الزائر واختاذ كل التدابري الالزمة لضمان إقامته

 .5مينع على السيارات ما عدا سيارات اإلسعاف من الدخول إىل أرضية امللعب أو حميطها -
يدخل ألرضية امليدان أن حيمل الشارات املميزة مثلما هي حمددة طبقا  جيب على كل شخص -

 .6للتشريع والتنظيم املعمول به
 .7سنة الدخول للمنشآت الرياضية،ما عدا الرياضيني املشاركني 14مينع على القصر أقل من  -

                                            
  1 ر.ب.ب.م.قمن 204/املادة انظر، -
املتعلق بالوقاية من احلوادث وحفظ األمن أثناء  1989أفريل سنة  19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  15/املادة انظر، - 2

  .إجراء التظاهرات الرياضية 
  3 .ر.ب.م.قمن  204/املادة انظر، -
  املذكور سابقا 1989أفريل سنة  19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  16/املادةانظر، - 4
  املذكور سابقا 1989أفريل سنة  19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  18/املادة انظر، - 5
  املذكور سابقا 1989أفريل سنة  19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  21/املادة انظر، - 6
املتعلق بالوقاية من احلوادث وحفظ األمن أثناء  1989أفريل سنة 19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  24/املادة انظر، -7

  . إجراء التظاهرات الرياضية
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داخل مينع إدخال أو استعمال الصفارات وخمتلف اآلالت املوسيقية وكذا األسلحة واملفرقعات  -
ا أن تعرقل السري احلسن للتظاهرات واملنافسات الرياضية  املنشآت الرياضية واليت من شأ

،ودون اإلخالل باملتابعات اجلزائية طبقا 1حتت طائلة الطرد من املنشأة الرياضية واملصادرة
  .املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية وتطويرها 05-13وما يليها من القانون  232/للمواد 
  :إجراءات تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية داخل المنشآت الرياضية: المطلب الثاني

األصل أنه ال تشرتط إجراءات إدارية خاصة من أجل إجراء تظاهرة أو منافسة رياضية ما،ويقتصر 
األمر على إعداد جدول زمين بربنامج التظاهرة أو املنافسة الرياضية من طرف اهليئة الرياضية 

افسات الرياضية املختصة،ويبلغ للسلطات العمومية املعنية،إال أنه ونظرا ملا تنطوي عليه التظاهرات واملن
رات على الطريق العمومي أو على (السيما البعض منها املنظمة من طرف األجانب أو تلك ا

من خماطر سواء أمنية أو صحية أو بيئية،فقد مت وضع بعض اإلجراءات اإلدارية اخلاصة )الشواطئ 
  . الواجب احرتامها

ع سواء اهليئات الرياضية املكلفة بذلك أو إن تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية يشرتك فيه اجلمي
السلطات العمومية ملا متلكه هذه األخرية من سلطة تنظيم وضبط،كما أن التظاهرات واملنافسات 
الرياضية تعرف جتمعا للحشود وتسخري إمكانيات بشرية ومادية هائلة،لذلك كان البد من ضبط 

ءات اإلدارية اخلاصة بتنظيم التظاهرات وإحكام تنظيمها،ويف سبيل تبيان ذلك نتناول اإلجرا
سأتناول و ينظمها األجانب على الرتاب الوطين واملنافسات الرياضية السيما ما تعلق منها بتلك اليت 

  .جتري على املسالك العمومية والشواطئتلك اليت 

  

                                            
املتعلق حبفظ النظام داخل امليادين  1964أفريل  14مؤرخ يف  118-64/من املرسوم رقم  02و  01/املادتنيانظر، - 1

  . 480 ص،33العدد 1964أفريل  21/جريدة رمسية صادرة بتاريخ الرياضية 
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   :األجانب من طرف اإلجراءات الواجب إتباعها لتنظيم التظاهرات الرياضية : الفرع األول

لقد مت . اخلاصة بتنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية املنظمة من طرف األجانبفهناك اإلجراءات 
تناول األحكام التنظيمية للتظاهرات واملنافسات الرياضية اليت ينظمها األجانب مبوجب املرسوم 

لى أنه األوىل منه ع/ ،وقد نصت املادة 19821ديسمرب  18املؤرخ يف  467-82/التنفيذي رقم
ختضع كل تظاهرة أو مباراة مثل السباق املتواصل والسباق املرحلي كيفما كان نوعه، والذي ينظمه 
األجانب يف اجلزائر للموافقة املسبقة لوزير الداخلية،وهذا بعد استيفاء األحكام والشروط 

  : احملددة،واملتمثلة يف 

  :الرخصة المؤقتة 

، على 2لنهائية جيب أوال إيداع طلب  احلصول على رخصة مؤقتةقبل احلصول على املوافقة  املسبقة وا
مستوى املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية اجلزائرية املختصة قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ 

  .3انطالق النشاط املزمع القيام به 

  4:يكون طلب احلصول على الرخصة املؤقتة مصحوبا بالوثائق التالية

 .التجاري للطالب ونوع  النشاط الرياضي املزمع تنظيمه طلب يوضح العنوان -
م،تواريخ وأماكن ميالدهم، مهنهم   - قائمة باملشاركني تتضمن،عددهم،أمسائهم وألقا

 .وعناوينهم
 .اجلرد املفصل للوسائل املادية املراد استعماهلا -

                                            
يتعلق بالتظاهرات و املباريات اليت  1982ديسمرب  18املؤرخ يف  467 -82من املرسوم التنفيذي رقم  08/املادةانظر، -1

   .53ديسمرب ، العدد  18ينظمها األجانب ،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 
. وما يليها 3390 ص،53ديسمرب،العدد  18/الرمسية الصادرة بتاريخ اجلريدة انظر، - 2  

  .املذكور سابقا 467-82من املرسوم التنفيذي رقم  07/املادةانظر، -3
  4 .املذكور سابقا 467-82من املرسوم التنفيذي رقم  09/ املادة انظر،  -
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القيام به وتارخيه  برنامج النشاط مع بيان خطوط السري واألماكن اليت يدور فيها النشاط املزمع -
 .إن اقتضى األمر

 .كما أنه ميكن للسلطات املعنية طلب أي وثيقة أخرى إن اقتضى األمر -
بعد إصدار الرخصة املؤقتة تبلغ للوزراء املعنيني كل حسب اختصاصه وإىل منظم التظاهرة الرياضية 

  1.عن طريق وزارة الشؤون اخلارجية

  تعيين المتعهد الوطني *

عادة (2بعد إصدار الرخصة املؤقتة يقوم الوزير املكلف بالرياضة بتعيني متعهدا أو متعامل وطين 
  ،ويتم حتديد دور هذا املتعهد مبوجب قرارا وزاري مشرتك بني )االحتادية الرياضية الوطنية املختصة

  . 3وزير الداخلية والوزير املكلف بالرياضة بعد استشارة مجيع الوزراء املعنيني 

  :إبرام اتفاق بين المتعهد الوطني واألجنبي منظم التظاهرة الرياضية 

أو اتفاق مع األجنيب الذي يريد تنظيم  لبروتوكو بعد تعيني املتعهد  الوطين يقوم هذا األخري بإبرام 
   4: التظاهرة الرياضية باجلزائر،يتضمن هذا االتفاق إجباريا وباإلضافة إىل الشروط املألوفة ما يلي 

ا العمل  -  .احرتام القوانني والتنظيمات اجلاري 
 .تسوية النزاعات احملتمل قيامها -
  .حق السلطات العمومية يف تعديل أو إلغاء املشروع كله أو جزء منه -

                                            
بقااملذكور سا 467-82من املرسوم التنفيذي رقم  11/املادة  انظر،- 1  
.  ر.ب . ب.م.ق 05-13/من القانون رقم  212/املادة  انظر،- 2  
  املذكور سابقا 467 -82من املرسوم التنفيذي رقم  03/املادةانظر، - 3

  4 املذكور سابقا 467-82من املرسوم التنفيذي رقم  05و 04/املادتني  انظر،-



المتعلقة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية األحكام                          :      األولالفصل   

 

 
30 

ائية برنامج التظاهرة أو املنافسة الرياضية املزمع تنظيمها،خطوط السري واألماكن  - حيدد بصفة 
ا النشاط وتارخي  .هاليت جيري 

 . حق املشاركة ألي هيئة وطنية يعنيها النشاط املزمع القيام به -
بعد إبرام الربوتوكول ال جيوز إدخال أي تعديل عليه وتتم املصادقة عليه من طرف السلطة الوصية اليت 
ينتمي هلا املتعهد الوطين واليت تتمثل عادة يف الوزارة املكلفة بالرياضة،إال ما يتعلق منها بالتعديالت 

 20احملتملة اليت متس قائمة املشاركني أو الوسائل املستعملة واليت جيب أن تبلغ للمتعهد الوطين قبل 
ا   1.يوما على األقل من التاريخ احملدد النطالق التظاهرة الرياضية املزمع القيام 

  :الحصول  على الموافقة النهائية 

أجل تنظيم التظاهرة أو املنافسة الرياضية من طرف يقوم وزير الداخلية بتسليم  املوافقة النهائية من 
  2:أجنيب بناءا على ما يلي

تقدمي طلب احلصول على املوافقة النهائية من طرف املتعهد الوطين يشهد فيه باستيفاء مجيع  -
ا   .اإلجراءات اليت تقررها األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول 

وقع بني الطرفني بعد أن تصادق عليه السلطة الوصية أن يكون الطلب مصحوبا بالربتوكول امل -
 . اليت ينتمي إليها املتعهد الوطين

  

  

 

                                            
.ملذكور سابقاا 467-82من املرسوم التنفيذي رقم  10و 06/املادتنيانظر، - 1  
.املذكور سابقا 467-82من املرسوم التنفيذي رقم  02/املادة انظر، - 2  
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اإلجراءات الخاصة بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية التي تجري في : الفرع الثاني
   :الطريق العمومي والشاطئ

رياضية اليت جتري يف الطريق لقد مت تناول األحكام التنظيمية والتطبيقية للتظاهرات واملنافسات ال
،وقد نصت املادة 19841جوان  23املؤرخ يف  155-84/العمومي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

فإن أي تظاهرة رياضية تستعمل   2من قانون املرور 68/األوىل منه على أنه عمال بأحكام املادة /
صة إدارية مسبقة،وهذا بعد كامل الطريق العمومي أو جزء منه وجب قبل تنظيمها احلصول على رخ

و كذلك بالنسبة لتنظيم تظاهرات رياضية على الشاطئ و ذلك استيفاء األحكام والشروط احملددة، 
  .249-06و مرسوم تنفيذي 02- 03مبوجب قانون 

األحكام العامة املطبقة على مجيع التظاهرات واملنافسات الرياضية اليت جتري على الطريق  -
   .أساسا يف شروط وإجراءات منح الرخصة اإلداريةالعمومي واليت تتمثل 

   :إجراءات طلب الرخصة اإلدارية

يتم تقدمي طلب احلصول على الرخصة اإلدارية من أجل إجراء تظاهرة أو منافسة رياضية على الطريق 
ا  العمومي من طرف اجلهة املنظمة واليت هي االحتادية الرياضية الوطنية املختصة أو إحدى رابطا

                                            
وما يليها  997 ص، 26العدد  1984جوان  26/ اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخانظر، - 1  
كل سباق أو مباراة رياضية جتري " امللغى على أنه  1974ديسمرب  06مؤرخ يف  107-74من القانون  68/تنص املادة - 2

ا إال ضمن الشروط اليت ينص عليها مبرسوم  15/تقابلها املادة/ ، هذه املادة..."بصفة كلية أو جزئية على طريق ما، ال يسمح 
واملتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها املعدل واملتمم واليت 2001أوت  19املؤرخ يف  14-10من القانون 

تنظم سباقات العدو وسباقات املركبات ذات حمرك وسباقات  الدراجات العادية والدراجات النارية على املسالك " تنص على أنه 
  " العمومية وفقا للشروط احملددة عن طريق التنظيم
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وطنية،اجلهوية أو الوالئية،كما ميكن تقدمي طلب احلصول على الرخصة اإلدارية من طرف أي جتمع ال
  ،1رياضي بشرط أن يكون منتسبا الحتادية رياضية وأن حيظى الطلب مبوافقة الوايل املختص إقليميا

لس الشعيب البلدي،الوايل أو وزير الداخلية حبسب طبيعة ال تظاهرة أو ويقدم الطلب إما لرئيس ا
  2.املنافسة الرياضية ما إذا كانت ذات طابع بلدي،والئي أو وطين 

  3 :شروط منح الرخصة اإلدارية

إن احلصول على رخصة إدارية من أجل تنظيم تظاهرة أو منافسة رياضية يقتضي وباإلضافة إىل احرتام 
  : ة أساسا يف اإلجراءات اإلدارية املذكورة أنفا،أن يتم استيفاء  بعض الشروط املتمثل

جيب أن يكون النظام اخلاص بالتظاهرة أو املنافسة الرياضية املنظمة من طرف جتمع رياضي  -
منخرط يف احتادية رياضية وطنية مطابقا لألحكام والتنظيمات املعدة من طرف هذه 

 .االحتادية
الزمين احملدد أن يكون الطلب متعلقا بتظاهرة أو منافسة رياضية  مدرجة مسبقا ضمن اجلدول  -

 من طرف االحتادية الرياضية الوطنية املختصة،
إذا كان منظم التظاهرة أو املنافسة الرياضية مقره خارج اجلزائر أن يرفق مع الطلب ما يثبت  -

 .رصيد مايل لدى هيئة مصرفية جزائرية لتغطية النفقات احملتملة
النظام الضروري لألمن  إرفاق الطلب  مبا يفيد دفع األتاوى مقابل جتنيد جهاز حفظ -

 .العمومي وحركة املرور مبناسبة إجراء هذه التظاهرة أو املنافسة الرياضية

                                            
من قانون املرور املتعلقة  68يتضمن تطبيق املادة  1984جوان  23املؤرخ يف  155- 84/ من املرسوم رقم  02/املادةانظر، - 1

   ..26العدد  1984جوان  26بالتظاهرات الرياضية اليت جتري يف الطريق العمومي ن للجريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 
. املذكور سابقا 155-84/من املرسوم رقم 03/املادة انظر، - 2  
. املذكور سابقا155-84/من املرسوم رقم  09إىل  04/املواد انظر، - 3  
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أن يكون طلب الرخصة اإلدارية مصحوبا بشهادة تأمني يكتبه منظم التظاهرة أو املنافسة  -
 07- 95من األمر  01فقرة  172/الرياضية  لتغطية مسؤوليته املدنية احملتملة طبقا للمادة

 :عن  1تعلق بالتأميناتامل
  العواقب املالية النامجة عن املسؤولية املدنية اليت ميكن أن تقع على عاتق املنظمني أو املتنافسني

 بسبب األضرار املادية أو اجلسدية اليت تلحق باملتفرجني أو األشخاص اآلخرين أو املتنافسني، 
 قع على عاتق املنظمني أو املتنافسني حيال العواقب املالية النامجة عن املسؤولية اليت ميكن أن ت

أعوان الدولة أو أية هيئة عمومية أخرى تشارك يف حفظ النظام أو يف التنظيم أو يف مراقبة 
ؤالء األعوان،يف  املباراة أو اجتاه ذوي حقوقهم،بسبب األضرار اجلسيمة أو املادية اليت تلحق 

آخر يطرأ خالل املباراة أو إجراء حال وقوع حوادث أو حريق أو انفجار أو أي حدث 
  .التجارب

  أحكام خاصة تطبق على تظاهرات ومنافسات السيارات ذات حمرك اليت جتري على الطريق العمومي 

   .منيز بني نوعني من السباقات

   :فيما يخص مباراة التحمل واالنتظام

تلك  155-84/ي رقممن املرسوم التنفيذ 09/يقصد مبباريات التحمل واالنتظام طبقا للمادة 
املباريات اليت تشارك فيها سيارات ذات حمركات،ويكون اهلدف منها التمييز بني املتسابقني باالعتماد 
على سرعة متوسطة حمددة سلفا،هذه السرعة ختتلف تبعا لنوع السيارات املتسابقة وطرازها أو حسب 

   .خصوصيات امليدان الذي جتري به املسابقة

                                            
ختضع إللزامية التأمني اجلمعيات " املتعلق بالتأمينات على أنه  07-95من األمر  172/تنص الفقرة األوىل من املادة  - 1

نافسات الرياضية وتنظيمها ،لتغطية العواقب والرابطات واالحتاديات والتجمعات الرياضية اليت يكون هدفها حتضري املسابقات وامل
  " املالية ملسؤوليتها املدنية جتاه الغري 
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إن هذا النوع من التظاهرات واملنافسات الرياضية وباإلضافة إىل خضوعه للشروط واإلجراءات احملددة 
مسبقا فإنه خيضع أيضا لشروط تقنية وفنية يتم حتديدها مبوجب قرار من طرف الوزير املكلف 

  . ،إال أنه وحلد اآلن مل يصدر القرار الوزاري املشار إليه1بالرياضة 

  :ت السرعة فيما يخص منافسا

تل ك املباريات  اليت تشارك   155-84/من املرسوم رقم 11/يقصد مبباريات السرعة طبقا للمادة 
ا  فيه سيارات ذات حمركات يكون اهلدف منها القيام برتتيب املتسابقني تبعا ألقصى سرعة حيققو

   .ختيار املشرتكنيطرق خمتلفة حمددة مسبقا أو مرتوكة ال عربعرب طريق مشرتك،وإن اقتضى األمر 

إن هذا النوع من التظاهرات واملنافسات الرياضية وباإلضافة إىل خضوعه لإلجراءات احملددة مسبقا 
  : تتمثل يف 2فإنه خيضع أيضا لشروط خاصة 

  .ال ميكن إجراء منافسات السرعة إال يف طرق متنع فيها حركة املرور مسبقا -
تتوفر فيها خصائص معينة،حتدد مبوجب قرار  ال ميكن إجراء منافسات السرعة إال يف طرق -

صادر عن وزير  الداخلية بعد استشارة الوزير املكلف باألشغال العمومية،على أن يتضمن 
هذا القرار التدابري الواجب اختاذها ونوعية اإلصالحات اليت جيب على املنظمني أن ينجزوها 

نطوي عليها هذا النوع من لضمان محاية اجلمهور واملتسابقني،نظرا لألخطار اليت ت
 3.املنافسات

ال ميكن إجراء منافسات السرعة يف مسارات يقع كلها أو جزء منها داخل جممع سكين،كما  -
 . مينع إجراء هذا النوع من املنافسات إذا كان مصحوبا بعوائق على مستوى الطرق العمومية

                                            
  1 .املذكور سابقا 155-84/من املرسوم رقم 10/املادةانظر، -

.املذكور سابقا 155-84/من املرسوم رقم  14و 12،13/املوادانظر، - 2  
.مل يصدر القرار الوزاري حلد كتابة هذه املذكورة - 3  
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  :اإلجراءات الخاصة بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية على الشاطئ 

لقد مت تناول األحكام التنظيمية للتظاهرات واملنافسات الرياضية اليت جتري على الشاطئ مبوجب 
األوىل منه على /،وقد نصت املادة20061جويلية  09املؤرخ يف  249- 06/املرسوم التنفيذي رقم
فإنه قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية متارس على 023-03من القانون 2 35/ملادة أنه عمال بأحكام ا

  :الشاطئ جيب استيفاء األحكام والشروط احملددة،واملتمثلة يف 

  :األحكام الخاصة بالشاطئ الذي تجري عليه التظاهرات والمنافسات الرياضية 

املذكور أعاله هو ضمان محاية  02-03إن اهلدف األمسى هلذا املرسوم والذي جاء تطبيقا للقانون 
إىل    02من/يف املواد 249-06/الشواطئ واحملافظة عليها،ولذلك نص املرسوم التنفيذي رقم

  :على بعض املقتضيات من أجل حتقيق هاته الغاية09/واملادة 05

 ،4ال يسمح مبمارسة التظاهرات واملنافسات الرياضية إال على الشواطئ املفتوحة للسباحة -
ا،على أن ال يسم - ح بغري الرياضات اليت ميكن أن متارس على الشواطئ واليت ال تلحق ضررا 

حتدد قائمة الرياضات بقرار مشرتك بني الوزير املكلف بالسياحة والوزير املكلف بالرياضة 
 ،وجتدر املالحظة أن هذا القرار مل يصدر حلد اآلن، 

                                            
وما يليها  24 ص،46،العدد 2006جويلية  16/اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخانظر، - 1  

تكون ممارسة النشاطات والرياضات املائية منظمة،حتدد شروط وكيفيات " على أنه 02-03من القانون  35/تنص املادة -2
  " تنظيم املمارسات الرياضية التنافسية اليت متارس على الشاطئ،عن ط ريق التنظيم

الذي حيدد القواعد العامة  2003فرباير سنة  17املوافق  1423ذي احلجة عام  16/مؤرخ يف  02-03القانون انظر، - 3
  . وما يليها 08رقم  ص،11،العدد2003فرباير  19لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

الذي حيدد شروط فتح ومنع  2004أبريل سنة  13املوافق  1425صفر عام  23مؤرخ يف 111-04/املرسوم رقمانظر، - 4
املؤرخ يف نفس التاريخ الذي حيدد مهام اللجنة الوالئية املكلفة باقرتاح فتح ومنع  112-04/باحة واملرسوم رقم الشواطئ للس

  وما يليها  19رقم  ص 24العدد  2003أفريل  18/الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سريها،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ
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ي وقت خارج موسم االصطياف،طبقا ملا ميكن أن تقام التظاهرات واملنافسات الرياضية يف أ -
 1املذكور أعاله، 02-03من القانون  03/هو حمدد باملادة 

جيب أن تقام التظاهرات واملنافسات الرياضية يف مناطق مهيأة ومزودة مبعامل هلذا الغرض، وإن  -
 تكون هذه األخرية متناسبة لطبيعة الرياضة موضوع املنافسة أو التظاهرة، 

ا إحلاق ضرر باحلالة الطبيعية ومينع تنظيم ال - أو /تظاهرات واملنافسات الرياضية اليت من شأ
 .البيئية للشاطئ وبأمن وطمأنينة مستعمليه

   :شروط تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية على الشاطئ

دة ال ميكن الرتخيص مبمارسة أي تظاهرة أو منافسة رياضية على الشاطئ إال باستيفاء  الشروط احملد
  : 249-06/من املرسوم التنفيذي رقم 16/واملادة 12إىل 06يف املواد من 

خيضع تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية املمارسة على الشاطئ للرتخيص املسبق للوايل  -
املختص إقليميا،كما جيب احلصول على املوافقة املسبقة لصاحب االمتياز على الشاطئ 

تظاهرة أو منافسة دولية فيجب أيضا احلصول  على املوافقة املسبق املعين،أما إذا تعلق األمر ب
 للوزير املكلف  بالرياضة، 

خيضع تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية املمارسة على الشاطئ واملنظمة من طرف  -
اليت سبق 467- 82/األجانب لألحكام واإلجراءات احملددة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 .شرحها 
 يستجيب الشاطئ املعين للشروط املذكورة ، جيب أن -

                                            
فرتة من :موسم االصطياف....د يف مفهوم هذا القانون باملصطلحات اآلتيةيقص( 02-03من القانون  03/تنص املادة - 1

سبتمرب، تتخذ خالهلا اجلهات املعنية كل التدابري واإلجراءات الالزمة من أجل  30إىل  -جوان -يونيو 01السنة متتد من 
   ....)استعمال واستغالل الشواطئ،ألغراض سياحية
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جيب أن يكون منظم التظاهرة أو املنافسة الرياضية احتادية رياضية وطنية أو أحد أعضائها  -
،كما ميكن أن يتم تنظيم التظاهرة أو املنافسة )الرابطات والنوادي الرياضية املعتمدة قانونا(

 الرياضية من طرف شخص آخر، 
رة أو املنافسة الرياضية من غري االحتاديات الرياضية الوطنية،فيجب أن إذا كان منظم التظاه -

تقام التظاهرة أو املنافسة الرياضية حتت إشراف االحتادية الرياضية الوطنية املختصة وطبقا 
ا  . 1لتنظيما

  الترخيص اإلداري لتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية على الشاطئ

  :إلداريةإجراءات طلب ومنح الرخصة ا

أشهر  03جيب أن يقدم الطلب من طرف منظم التظاهرة أو املنافسة الرياضية للوايل املختص إقليميا 
  :نسخ ويتضمن البيانات اآلتية 03على األقل قبل تاريخ بداية التظاهرة أو املنافسة،وحيرر يف 

 هوية املنظمني. 
 موافقة االحتادية الرياضية الوطنية املعنية.  
 االمتياز املستغل للشاطئ  موافقة صاحب. 
  الربنامج املتضمن تواريخ وأماكن اإلجراء،عدد املشاركني،الوسائل املادية وطبيعته اليت

  .ستستعمل
 أو األجانب/ قائمة املشاركني الوطنيني و.  
 اهلدف من التظاهرة أو املنافسة.  
 2كل وثيقة يراها  املنظم ضرورية.  

                                            
.ذكور سابقاامل 02-03من القانون  03انظر املادة   1  
.املذكور سابقا 02-03من القانون  04انظر املادة   2  
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منه إىل املدير املكلف بالسياحة واملدير املكلف بالرياضة  بعد تلقي الطلب يرسل الوايل نسخا -
  .على مستوى الوالية إلبداء الرأي يف أجل شهر واحد

إذا ما استوفت التظاهرة أو املنافسة الرياضية الشروط احملددة وعندما تبدي السلطات املعنية  -
من تاريخ تلقي الرتخيص يصدر يف أجل أقصاه (رأيها االجيايب يرخص الوايل مبوجب قرار

 : بتنظيم  التظاهرة أو املنافسة الرياضية،وحيدد ما يلي ) الطلب
 مكان املنافسة أو املساحات أو املناطق املخصصة هلذه املنافسة.  
 الطابع الدويل أو الوطين أو احمللي للتظاهرة أو املنافسة. 
 مدة وموضوع التظاهرة أو املنافسة. 
 هوية املنظم . 
 :ف بالرياضة القرار للمنظم وترسل نسخ منه إىل كل من يبلع املدير املكل -
 مدير السياحة. 
 رئيس األمن بالوالية أو قائد جمموعة الدرك  الوطين حبسب احلالة.  
 مدير احلماية املدنية للوالية. 
 مدير الصحة للوالية. 

  :رفض منح الرخصة اإلدارية 

اإلدارية لتنظيم التظاهرات واملنافسات  لقد وضع املنظم اجلزائري ألحكام خاصة برفض منح الرخصة 
  :الرياضة على الشاطئ

ميكن للوايل املختص أن يرفض الرتخيص بتنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية على الشاطئ  -
 :على أن يكون قراره مسببا على ومعلال لألسباب التالية

 04/لتنفيذيعندما ال يستجيب الشاطئ لشروط الفتح كما هو منصوص عليه باملرسوم ا-
  .املذكور سابق 111
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 عندما متنع السباحة يف الشاطئ. 
  من املرسوم التنفيذي 07و 06عندما ال تستجيب املنافسة للشروط احملددة يف املادتني

 .2491-06/رقم
 يف حالة رفض الوزير املكلف بالرياضة. 
تبليغ قرار  ميكن للمعين أن يقدم تظلما أمام الوايل يف أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ -

 الرفض،
 . يفصل الوايل يف طلب الطعن يف أجل شهر واحد من تاريخ استالم الطعن -

  

  

  

  

  

  

  

 
                                            

خيضع استعمال الشواطئ ألغراض تنظيم املنافسات الرياضية "على أنه 294-06/من املرسوم التنفيذي رقم  06/تنص املادة - 1
  ' لدفع إتاوة،حتدد كيفيات حتديد مبلغها عن طريق التنظيم

يرخص حصرا للفيدراليات والروابط والنوادي واجلمعيات الرياضية املعتمدة " من نفس  املرسوم على أنه 07/وتنص املادة
قانونا،وكذا لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل قانونا سواء كان خاضعا للقانون العام أو اخلاص،بتنظيم املنافسات الرياضية على 

" الشواطئ املفتوحة للسباحة   
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   سلطة ترخيص لالتحادات الرياضية:الثاني المبحث 

إن تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية ال يقتصر على األحكام العامة بل يتعدى األمر إىل بعض 
من خالهلا خمتلف الرياضيني من املشاركة يف التظاهرات واملنافسات  األحكام واإلجراءات حىت يتمكن

" املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها 05-13من القانون 39/الرياضية،فطبقا للمادة
ذه الصفة وبعد أن تقوم االحتاديات 1"تنظم االحتاديات الرياضية رياضة املنافسة و تنشطها ، و

الوطنية املختصة بتهيئة كل الظروف واإلمكانيات الالزمة لتنظيم التظاهرات الرياضية،ينتقل الرياضية 
التنظيم إىل حتديد املشاركني واملنشطني هلا أي ما هي اإلجراءات الالزمة الواجب استيفائها حىت 

  .يتمكن خمتلف الرياضيني من املشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية؟

وحيد للرياضي للمشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية املنظمة من طرف االحتادية إن السبيل ال
الرياضية هو أن ترخص له هذه األخرية بذلك،وهو ما يعرف بسلطة االحتاديات الرياضية الوطنية 

   .بالرتخيص للرياضيني للمشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية

ا تسخر إمكانيات مالية ضخمة إن االحتادية عند تنظيمها  ألي تظاهرة أو منافسة رياضية الشك أ
ا،ويأيت ذلك من استغالهلا  إلجناحها مما يعطيها احلق يف ضمان عوائد مالية وأرباح على استثمارا

ذه التظاهرة أو املنافسة الرياضية    .2للحقوق السمعية والسمعية البصرية املتعلقة 

واملنافسات الرياضية كأي نشاط ذو منفعة عمومية خيضع لقواعد وإجراءات  املشاركة يف التظاهرات و
من اختصاص االحتاديات الرياضية املفوضة مبهام اخلدمة العمومية،ويف إطار ذلك تصدر إجازات 

ا تصدر بعض اإلجازات اخلاصة)مبثابة تراخيص(   .للمشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية كما أ

   

                                            
ت.ر.ب.أ.من ق 39املادة  انظر  1  
.65،ص2013اقتصاديات الرياضة ،مركز كتاب للنشر ،مصر جرب امحد  وعمر . حممد صبحي حسانني و د. انظر د  2  
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  اإلجازات الخاصة بالمشاركة في التظاهرات والمنافسات الرياضية :ولالمطلب األ

ا يف تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية تصدر  إن االحتاديات الرياضية يف إطار ممارسة اختصاصا
،وجتيز انتقال )الفرع األول(إجازات رياضية تسمح للرياضي باملشاركة يف هذه التظاهرات واملنافسات

  ). الفرع الثاين(ن ناديه احلايل إىل نادي جديدالرياضي م

  ) la licence sportive(منح أو إصدار اإلجازة الرياضية:الفرع األول

إن تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية بدون شك مهمة مرفق عام من اختصاص الوزارة املكلفة 
  .لالحتاديات الرياضية الوطنية، لكنها ال متارس فعليا هذا االختصاص وإمنا تفوضه 1بالرياضة

إن املشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية ليس مفتوحا للجميع كما سيأيت بيانه،وإمنا مرهون 
حبيازة إجازة رياضية صادرة عن االحتادية الرياضية املختصة،وهي بذلك أي اإلجازة الرياضية تسمح 

مها االحتادية السيما ما تعلق منها بالتظاهرات لصاحبها باملشاركة يف األنشطة الرياضية اليت تنظ
  . واملنافسات الرياضية

   .وتبعا لذلك من املهم حتديد الطبيعة القانونية لإلجازة الرياضية،وكيفية منحها

ويف إطار حتديد الطبيعة القانونية لإلجازة الرياضية وجب التفرقة بينها وبني التسجيل للمشاركة يف 
ومن مث تبيان أن اإلجازة الرياضية  الرياضية مث حتديد العالقات الناشئة عنها التظاهرات واملنافسات

ا قرار إداري   .2تكيف على أ

                                            
،اجلريدة الرمسية رقم 2016مارس 01هجرية املوافق  1437مجادي األوىل عام  21/مؤرخ يف  84-16املرسوم رقم  - 1

خيتص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات (منه تنص على  03/،املادة08لصفحة ،ا2016مارس 02،الصادرة بتاريخ 13
  ....) املرتبطة بالرياضة 

.املذكور سابقا 84- 16و ما يليها املرسوم التنفيذي  04انظر املادة   2  
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وجيب أوال التفرقة بني اإلجازة الرياضية واالكتتاب للمشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية،إذ أنه 
امل لإلجازة أن يكتتب أوال أي أن للمشاركة يف أي تظاهرة أو منافسة رياضية،جيب على الرياضي احل

يسجل نفسه على مستوى االحتادية أو الرابطة املختصة بعد استيفائه للشروط احملددة من طرف هاته 
اهليئات،أما إذا تعلق األمر بالرياضات اجلماعية فالنوادي الرياضية  هي اليت تقوم بتسجيل فرقها اليت 

  .كلهم إلجازات رياضية  جيب أن تتكون من رياضيني وتقنيني حاملني

وعليه وقبل أي تظاهرة أو مسابقة أو مقابلة رياضية يتم التأكد من أن مجيع املشاركني مسجلني ويتم 
تدوينهم على ما يعرف بورقة املباراة واليت حتمل أمساء مجيع املشاركني مع أرقام اإلجازات اخلاصة 

   .مسجل يتعرض لعقوبات تأديبيةم،وإذا ما أقدم أي نادي رياضي على إشراك العب غري 

ومثال على ذلك األحكام التنظيمية الصادرة عن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم املتعلقة ببطوليت كرة 
حتت تسمية التسجيل،على أنه جيب  05،واليت نصت يف الفقرة 2016/2017القدم احملرتفة موسم 

طلب لتسجيل العبيها والذي يكون مرفوقا  على الفرق قبل انطالق املوسم الرياضي القيام بإيداع
 . بأربع نسخ من عقد عمل الالعب

وعليه فاإلجازة الرياضية  تفرض على حاملها احرتام مجيع اللوائح واألنظمة املسرية للرياضة وأي خرق  
  .1هلذا االلتزام يؤسس لسلطة االحتاديات الرياضية يف اختاذ اإلجراءات والعقوبات التأديبية املقررة

  .2وإن اإلجازة الرياضية وثيقة تنظيمية تصدرها االحتاديات الرياضية وهي مبثابة بطاقة تعريف رياضية

                                            
1-Gérald simon,(sous la direction)les contrats des sportifs L4exampte du football 
professionnel,presses universitaires de frances,France 2003 p 403 

تعترب اإلجازة بطاقة تعريف تنظيمية (منه نصت على أنه01فقرة 03/األنظمة العامة لالحتادية اجلزائرية أللعاب القوى املادة - 2
 34/نص يف املادة2017-2016لكرة القدم موسم  ،نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة الصادر عن االحتادية اجلزائرية...)إجبارية

اإلجازة وثيقة رمسية تصدرها االحتادية اجلزائرية لكرة القدم أو الرابطة احملرتفة لكرة القدم تسمح بتعريف كل (منه على 
  ...). مسري،مدرب،العب،طبيب
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ا اإلجازة الرياضية فإن موضوعها هو  لكن بغض النظر عن الكييفات والتسميات اليت توصف 
  .اضيةباملشاركة يف التظاهرات واملنافسات الري...) رياضي،مدرب،حكم،مسري،(السماح حلاملها

يتعني على كل شخص (من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة على أنه 02فقرة 34/وقد نصت املادة
معين باملشاركة يف املنافسات املنظمة من طرف االحتادية اجلزائرية لكرة القدم أو الرابطة احملرتفة لكرة 

حتادية اجلزائرية أللعاب من األنظمة العامة لال11/،كما نصت املادة)القدم أن يكون حائزا لإلجازة
هي الشهادة اليت تسمح للرياضي،املدرب أو املسري باالنتساب لألنشطة اليت 1التأهيل(القوى على أنه

  .....).   تنظمها االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى واهلياكل اجلهوية واحمللية التابعة هلا 

مزدوجة،هذا االجتاه انقسم على نفسه إىل  وحبسب بعض الشراح فإن لإلجازة  الرياضية طبيعة قانونية
  :2رأيني

فريى االجتاه األول أن اإلجازة الرياضية هي مبثابة عقد يربط الرياضي بالنادي من جهة،وبني  -
 .الرياضي واالحتادية الرياضية من جهة أخرى

أما االجتاه الثاين فريى أن اإلجازة الرياضية هي عقد يربط الرياضي بالنادي من جهة،وعمل  -
 . إداري يربط الرياضي باالحتادية الرياضة  من جهة أخرى

إال أنه ال ميكننا التسليم ال برأي االجتاه األول وال برأي االجتاه الثاين،فإذا كان بإمكاننا القول أن 
زة رياضية يعين يف نفس الوقت أنه منضم لنادي رياضي باعتبار أن ذلك حصول الرياضي على إجا

ما نفس الشيء،فاإلجازة حبسب ما ذكر سابقا متنح  يعترب شرطا لألوىل،إال أنه ال ميكن القول أ
الرياضي احلق يف املشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية،يف حني أن جمرد االنضمام لنادي رياضي 

ق يف ذلك،وقياسا على هذا الرأي قد استبعدت احملكمة التجارية شارل لوروا ال يعطي احل

                                            
ا اإلجازة طبقا للمادة - .عاب القوىمن األنظمة العامة لالحتادية اجلزائرية ألل 12/يقصد  1  

2 -Gueye Djibril,le service public du sport au mali ,thése de doctorat université de limage,faculté 
de droit et des sciences économique,France,2005, p379 . 
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Charleroi  ببلجيكا فكرة أن العالقة بني النوادي الرياضية باالحتادية الدولية لكرة القدم هي
عالقة تعاقدية،موضحة أنه ال ميكن القول أن العالقة اليت تربط النوادي الرياضية باالحتادية الدولية هي 
عالقة تعاقدية،ولكن ميكن القول ببساطة أن النوادي الرياضية لكرة القدم ختضع للقواعد املوضوعة 

 1.من طرف االحتادية الدولية لكرة القدم

هذا ما جعل بعض الشراح يقولون بأن اإلجازة الرياضية هي عالقة غري مباشرة بني الرياضي حامل 
اإلجازة،ويشرحون أن انضمام نادي رياضي إىل احتادية اإلجازة وبني االحتادية الرياضية مصدرة 

الرياضية يعين خضوعه للوائح التنظيمية والتأديبية اليت تصدرها االحتادية،وإن حصول الرياضي املنضم 
هلذا النادي على إجازة رياضية ينتج نفس األثر أي خيضع للوائح االحتادية السيما التأديبية منها 

مباشر باالحتادية ويعترب من الغري،وهو ما أكده جملس الدولة الفرنسي يف بالرغم من أنه ليس عضو 
بأنه ال جيوز لالحتاديات الرياضية أن تنطق بعقوبة تأديبية إال 1984نوفمرب04/قرار له صادر بتاريخ

  2على الرياضيني احلاملني إلجازة وقت النطق بالعقوبة التأديبية بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الوقائع

كذا فإن اإلجازة ليست ذو طبيعة قانونية مزدوجة،فاالنضمام إىل نادي رياضي أمر خيتلف عن وه
منح اإلجازة،فاإلجازة الرياضية تسمح حلاملها باملشاركة يف خمتلف األنشطة الرياضية اليت تنظمها 

ضي قد أبرم االحتادية الرياضية  املختصة بعد استيفاء شروط وشكليات معينة لعل أمهها أن يكون الريا
عقد عمل مع النادي الرياضي،يف حني أن االنضمام إىل النادي الرياضي معناه تعاقد شخص مع هذا 
األخري من أجل حتقيق أهداف معينة،وكثريا ما يقوم النادي الرياضي بإبرام عقد عمل مع العب ما 

  . زةلكن االحتادية الرياضية املختصة ترفض تأهيل الالعب ومن مث رفض منحه اإلجا

                                            
1 -Laurence Chevé, la justice sportive,Gualino éditeur, France , 2012, p 20-21  
2 -Jean – Baptiste Reynaud,l’encadrement par l’Etat des prérogatives des fédérations sportives 
françaises , thése de doctorat, Université de Bourgogne, faculté de droit et de science politique , 
France, 2013 , p 74-75  
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عمل قانوين "فؤاد مهنا القرار اإلداري على أنه/عرف الدكتور:وتعتبر اإلجازة الرياضية قرار إداري 
من جانب واحد بإرادة أحد السلطات اإلدارية يف الدولة وحيدث آثار قانونية بإنشاء وضع قانوين 

  1."جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوين قائم

  :قرار اإلداري ال يعترب كذلك إال إذا توفرت جمموعة اخلصائص التاليةوبناءا على هذا التعريف فإن ال

 أن يكون عمل أو تصرف قانوين. 
 أن يصدر من جهة إدارية.  
 أن يصدر باإلرادة املنفردة لإلدارة.  
 أن حيدث أثر يف املركز القانوين. 
 2.أن يكون تنفيذيا 

ة املفوضة مبنح أو رفض منح اإلجازة لقد اعترب القضاء الفرنسي أن صالحية االحتاديات الرياضي
بأن منح االحتادية الفرنسية لكرة السلة 3الرياضية يعترب قرارا إداريا،وهو ما قرره جملس  الدولة الفرنسي 

إجازة لالعبة  يعترب قرارا إداريا فرديا يسمح لالعبة باملشاركة يف املباريات الرمسية والودية املنظمة من 
  . فهو قرار ينشئ حقوقطرف االحتادية،وبالتايل

«….Considérant qu’en délivrant le 23 octobre 1987une licence à Mll 
X…..,la Fédération Française de Basket- Ball a pris un acte administratif 
individuel permettant à cette joueuse de pratique le basket- ball dans les 
rencontres officielles ou amicales organisées sous le couvert de la 

                                            
اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،دراسة تشريعية وقضائية عمار بوضياف، دعوى / األستاذ الدكتورانظر، - 1

   70 ص،2009وفقهية،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر،الطبعة األوىل
سالم عبد احلميد حممد زنكنة،الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية دراسة مقارنة،األكادميية العربية املفتوحة يف انظر، -2

   70 صـ2008ارك،كلية القانون والسياسة سنة الدمن
3 -CE,31mai 1989, Union sprtive de Vandoeuvre, Fédration Française de Basket-Ball , 
N°99901 
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Fédération ; que,sauf en cas de fraude, un tel acte est créateur de 
droits..»  

ويقصد بالعمل االنفرادي هو ذلك العمل الناتج عن التعبري : واإلجازة الرياضية هي عمل انفرادي* 
يكون هذا الشخص شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا عن إرادة شخص واحد أي إرادة مصدره،وقد 

كما هو حال (عاما أو خاصا،وال يهم يف ذلك صفة أو عدد األشخاص املشاركني يف اختاذ القرار
لس الشعيب البلدي مثال فمشاركة عدة أشخاص طبيعية يف اختاذ القرار اإلداري ال يؤثر على صفة  ا

  . مؤسس على اإلرادة املنفردة ملصدره،والذي ال يغري من كونه عمل 1)االنفرادية

كما أن العمل االنفرادي وباإلضافة إىل كونه قائم على اإلرادة املنفردة ملصدره،فال يلتفت عند اختاذه 
ذا العمل ال تأثري هلا يف  إلرادة الشخص املوجه إليه هذا العمل،مبعىن أن إرادة الشخص املخاطب 

  .اختاذ هذا العمل القانوين

لتوجه ال يشكل يف األصل مبدأ قانونيا يسري على العالقات بني األفراد،بل العكس هو إن هذا ا
السائد أي أن مجيع العالقات بني خمتلف األفراد حيكمها كأصل مبدأ املساواة،هذا املبدأ يرتجم يف 

دأ شكل التعاقد،أين جيب أن يكون هناك رضا متبادل أو ما يعرف باإلجياب والقبول،إال أن هذا املب
ا إنشاء،تعديل أو  يصلح للعالقات بني اخلواص خبالف عالقة الفرد باإلدارة فهذه األخرية بإمكا
ا املنفردة،وهي بذلك تنشئ  حقوقا وترتب التزامات يف مواجهة املخاطب  إلغاء املراكز القانونية بإراد

  .رفق عامبالعمل اإلداري،الذي قد يكون خيص أفراد أو أنشطة خاصة أو يتعلق بنشاط م

نفس األمر فيما خيص منح اإلجازة،فاالحتادية الرياضية قبل إصدارها ال تبحث عن إرادة الرياضي بل 
ا  ال تستشريه حىت،وبالتايل فليس هناك اتفاق مسبق قبل إصدار اإلجازة،وبذلك فاالحتادية تقرر بإراد

  . املنفردة منح أو رفض منح اإلجازة الرياضية
                                            

ذلك أن ممثل الشخص املعنوي يعترب فقط وسيلة وأداة إلبراز وإظهار إرادة هذا األخري،ويتوىل القانون أو القانون األساسي  - 1
  . للشخص للمعنوي حتديد هؤالء املمثلني،فقد يتوىل النشاط شخص منفرد وقد يتواله هيئة معينة تتألف من عدة أشخاص



المتعلقة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية األحكام                          :      األولالفصل   

 

 
47 

يف غياب أي منازعات قضائية خاصة بقرارات االحتاديات : عمل إدارياإلجازة الرياضية **
الرياضية املفوضة مبهام خدمة عمومية يف اجلزائر،فإن القضاء اجلزائري ليس له موقف من مبدأ 
التكييف اخلاص بالقرارات املتخذة من طرف هذه االحتاديات هذا الفراغ يدل على ضعف القانون 

م من أن األنشطة تعرف انتشارا كبريا وواسعا ،إال أنه أمام هذا الفراغ سنلجأ الرياضي يف اجلزائر،بالرغ
  . للقضاء اإلداري الفرنسي مبا أن القانون اجلزائري مطابق يف معظمه للقانون الفرنسي

لقد أسس القضاء اإلداري الفرنسي لفكرة الطبيعة اإلدارية للقرارات الصادرة عن األشخاص اخلاصة 
 1942جويلية  31/خدمة عمومية مبوجب قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخاملكلفة مبهام 

الذي أقر من خالله بأن القرارات الصادرة عن اهليئات املكلفة Monpeurt 1فيما يعرف بقضية 
مبهام اخلدمة العمومية تعترب قرارات إدارية النظر يف فيها من اختصاص القضاء اإلداري،وأردف بقرار 

،وانطالقا من 1963جوان 28الصادر بتاريخ  Narcyمن خالله هذا التوجه وهو قرار  آخر عزز
شروط لتحديد مفهوم 03فقد وضع القضاء اإلداري Narcyهذين القرارين السيما القرار األخري 

  :2املرفق العام املسري من طرف شخص معنوي خاص

 .املنفعة العمومية للنشاط الذي يسريه الشخص املعنوي اخلاص -
  .الرقابة اإلدارية املمارسة على هذا الشخص -
 . استعمال الشخص املعنوي اخلاص المتيازات املرفق العام -

فاألصل أن القرارات الصادرة عن األشخاص اخلاصة السيما االحتاديات الرياضية هي قرارات خاصة 
ا قائمة على مبدأ الرضا املتبادل بني األشخاص،لكن ميكن تكييفها  ا قرارات إدارية باعتبار أ على أ

  .إذا استوفت بعض الشروط
                                            

1 -M.long et autre , les grands arrêts de la jurisprudence administrative, édition sirey, 9éme 
édition , paris –France, 1990, p 341  
2 -parrmain Broussais ,Histoire d’un grand arrêt : Caisse Primaire Aide et Protection « Au petit 
soin », Sit internet/www ;les chevaliers des grands arrets.com  



المتعلقة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية األحكام                          :      األولالفصل   

 

 
48 

لس الدولة الفرنسي،تعترب القرارات الصادرة عن االحتاديات الرياضية  فإسقاطا لالجتهاد القضائي 
قرارات إدارية إذا اختذت يف إطار ممارسة مهمة  اخلدمة العمومية للرياضة مع استعمال امتيازات 

  .1السلطة العامة

تعترب اإلجازة الرياضية الصادرة عن االحتاديات الرياضية املفوضة مبهمة اخلدمة العمومية وتطبيقا لذلك 
قرارا إداريا الستجابتها للشروط املذكورة أنفا،فهي تصدر يف إطار ممارسة اخلدمة العمومية 

ا أنه للرياضة،وتسمح لصاحبها باملشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية،واملنافسات الرياضية،كم
  .2ميكن للسلطات املعنية فرض الرقابة عليها

يف حني أن رفض االحتادية منح اإلجازة للرياضي معناه منعه من املشاركة يف التظاهرات واملنافسات 
الرياضية أي منعه من االستفادة من املرفق العام للرياضة أو منعه من ممارسة عمله فيما إذا كان رياضيا 

ارسة املهنة الناتج عن رفض منح اإلجازة يدل على ممارسة أحد امتيازات حمرتفا،هذا املنع من مم
السلطة العامة الناتج عن قرار التفويض،باعتبار أن األشخاص اإلدارية العامة هي وحدها املخول هلا 

  . منع أي شخص من ممارسة مهنة أو عمل معني،وال يتصور ذلك من األشخاص اخلاصة

مرتبطة بالشخص املعنوي يف حد ذاته والذي يعترب شخص معنوي  إن صفة العمل اإلداري ليست
،وعليه فاإلجازة الرياضية عمل قانوين من 3خاص وإمنا بالقرار الوزاري بتفويضها مبهام اخلدمة العمومية

صميم صالحيات االحتاديات الرياضية املفوضة يتميز بأنه عمل إنفرادي غري تعاقدي،إداري 
  . وانفرادي

                                            
،دار النهضة  1االندية الرياضية املنازعات و اليات التسوية دراسة حتليلية مقارنة ط إدارةحلل جمالس نعم انظر حممد امحد عبد امل  1

   . 35العربية دون ذكر السنة ،ص 
.36،املرجع السابق،ص  ملنعمحممد امحد عبد ا. دانظر،  2  

3 - Gérald Simon, op.cit, p 406-407  
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لرياضية تسمح لصاحبها باملشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية،تصدرها االحتادية إن اإلجازة ا
  . الرياضية فقط لفائدة الرياضي بامسه اخلاص وليس لفائدة النادي املنخرط به

  :اإلجازة الرياضية ،قرار إداري فردي ***

نخرط فيه سواء كان حمرتفا أو إن الرياضي عند مشاركته يف أي تظاهرة أو منافسة فهو ميثل النادي امل
هاويا،وطلب استصدار اإلجازة يقدم من طرف ناديه،لكن بالرغم من ذلك فإن اإلجازة تصدر لفائدة 

  . الرياضي بامسه الشخصي ال باسم ناديه الرياضي

ذا املفهوم تسمح للمستفيد منها شخصيا باملشاركة يف التظاهرات واملنافسات  إن اإلجازة الرياضية 
ياضية املنظمة من طرف االحتادية املختصة،وهي حتتوي على بيانات ومعلومات شخصية خاصة الر 

  . وكذا تصنيفه بالرياضي

  ،ومثل أي 1إن أغلبية االحتاديات الرياضية تعترب اإلجازة الرياضية كبطاقة أو وثيقة تعريف رياضية

ا حتتوي أيضا على بيانات ختص بطاقة تعريف فهي حتتوي على بيانات احلالة املدنية للرياضي،كما أ
  .احلالة الطبية للمعين

تتضمن اإلجازة الرياضية جمموعة من البيانات : اإلجازة الرياضية،تحقيق في الهوية الشخصية *
  :اخلاصة حبالته املدنية

  .االسم واللقب -

  .تاريخ ومكان امليالد -

                                            
من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة الصادر  35/من األنظمة العامة لالحتادية اجلزائرية أللعاب القوى واملادة  03/املادة انظر، - 1

  عن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
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  .اإلقامةعنوان  -

  .املهنة  -

   .اجلنس -

  .صورة شخصية -

  .أن أغلب االحتاديات الرياضية تشرتط أن يكون طلب اإلجازة مصحوبا بشهادة ميالد املعينكما 

تستهدف اإلجازة الرياضية يف جزء منها الطبية : اإلجازة الرياضية،مراقبة للحالة الطبية*
للرياضي،وقبل إصدارها جيب أن يتمتع املعين باألمر حبالة صحية جيدة تسمح له مبمارسة األنشطة 

  .1ياضية،وتتم معاينة ذلك من طرف طبيب خمتصالر 

  : إن االتحاديات الرياضية تصدر عدة أنواع  من اإلجازات  الرياضية

 .إجازة الرياضي -
 .إجازة املسري -
 .إجازة التقنيني -
 2.إجازة املدرب -

ويف كل نوع من األنواع السالفة الذكر توجد أصناف أخرى من اإلجازات السيما فئة الرياضيني اليت 
  .ختتلف باختالف السن واجلنس

                                            
.القوى املذكور سابقا أللعاباملتعلقة باالحتادية  األنظمةمن  04انظر املادة  -  1  
.الصادرة عن االحتادية لكرة القدم املذكورة سابقااحملرتفة من نظام بطوالت كرة القدم 60انظر املادة  - 2  
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من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة 35/طبقا للمادة :بالنسبة لالتحادية الجزائرية لكرة القدم*/
فإن خمتلف اإلجازات الرياضية الصادرة من طرف الرابطة احملرتفة لكرة القدم  2017-2016موسم 

  : تتمثل يف 

 إجازة الالعب. 
 إجازة املسري. 
  التقينإجازة املدير. 
 إجازة املدرب. 
 إجازة طبيب الفريق. 
 إجازة املكلف باألمن. 
 إجازة اإلعالميني. 
 إجازة األمني العام للنادي.  

من األنظمة لالحتادية لكرة القدم 14/طبقا للمادة:بالنسبة لالتحادية الجزائرية أللعاب القوى*/
  : 1فئات،تتمثل يف04فإن اإلجازة الرياضية ختص 

 ب مبدارس ألعاب القوىالرياضيني الطال. 
 م  .)كتاكيت،أصاغر، أشبال آمال وأكابر(الرياضيني مبختلف فئا
 املسريين الرياضيني. 
 املدربني. 

اإلجازة الرياضية مبثابة قرار إداري تسمح للرياضي باملشاركة يف التظاهرات واملنافسات  و تعترب
الرياضية اليت تنظمها اإلحتادية املختصة كما ترتب حقوقا والتزامات،فإن منحها خيضع للنظام القانوين 

  .للقرارات اإلدارية
                                            

.من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة الصادرة عن االحتادية لكرة القدم املذكورة سابقا 14انظر املادة  - 1  
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  :اإلدارية  خضوع اإلجازة الرياضية للنظام القانوني للقرارات:الفرع الثاني

أو  إن خضوع اإلجازة الرياضية للنظام القانوين للقرارات اإلدارية يعين أن القرارات اخلاصة مبنحها
  . ختضع لقواعد قانونية وتنظيمية حمددة أو حىت سحبها أو إلغائها رفضها

ا ومنح اإلجازة الرياضية وباعتباره قرارا إداريا البد أن يكون صادرا من جهة خمتصة يف حدود  سلطا
احملل والسبب،ضف إىل أن منحها خيضع إلجراءات وشكليات (كما جيب أن تتوفر بعض الشروط 

  . جوهرية

واإلشكال الذي يطرح هو مدى سلطة االحتادية :حدود سلطة االتحادية الرياضية في منح اإلجازة
عند إصدار اإلدارة لقرار الرياضية الوطنية يف منح اإلجازة من عدمه؟،باعتبار أنه ويف القانون اإلداري 

  . إداري ما فهي إما تتمتع بسلطة مقيدة أو سلطة تقديرية

ويقصد باالختصاص أو السلطة املقيدة عندما يشرتط القانون شروطا معينة أو ظروف معينة لكي 
متارس اإلدارة نشاطها،أو يلزمها بالقيام بعمل معني عند توافر ظروف وأوضاع معينة أو حيدد هلا 

الذي متارس فيه عملها،وعندئذ على اإلدارة أن متارس سلطتها يف احلدود اليت وضعها القانون الوقت 
  .1وتلتزم حبكمه

إن على اإلدارة أن تتخذ قرارات فرضها "ميشو فقال/ولقد وصف هذا النوع من السلطة األستاذ
عندما تتحقق القانون مقدما، فمهمتها مقصورة على تطبيق القانون على احلاالت اليت تصادفها 

ا يف حالة السلطة املقيدة ال يرتك القانون لإلدارة أية " جريو/،ويف هذا الصدد قال أيضا األستاذ"أسبا
ذا املعىن "حرية يف التقدير،بل أنه يفرض عليها بطريقة آمرة،التصرف الذي جيب عليها مراعاته ،و

مان حلرية األفراد،ومحايتهم من تعسف ميكن القول أن السلطة املقيدة أو احملددة يتجسم فيها أكرب ض

                                            
  1 36 ص،2009لتوزيع،األردن،نواف كنعان،القضاء اإلداري، دار الثقافة للنشر وا/ األستاذ الدكتور انظر،-
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التقديرية،إذ يكفي للفرد هنا أن يثبت الشروط  تهامما ميكن حدوثه عند ممارسة السلط،تعثتهااإلدارة و 
  . 1املادية اليت يتطلبها القانون،حىت يتحتم على اإلدارة أن تستجيب لطلباته

ا متتع اإلدارة بق سط من حرية التصرف عندما متارس أما ما تعلق بالسلطة التقديرية فيقصد 
ا القانونية حبيث يكون هلا تقدير اختاذ التصرف أو االمتناع عن اختاذه على  حنو معني أو  اختصاصا
اختبار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب املالئم أو يف حتديد حمله،ولذلك فإن السلطة 

اللتزام مببدأ الشرعية،غاية ما يف األمر أن املشرع قدر التقديرية هي عبارة عن وسيلة لتطبيق القانون وا
أن منح قدر من احلرية لإلدارة  يف التصرف يف موضوع ما هو أجدى وأنفع لتحقيق اهلدف من هذا 

إال أن سلطة اإلدارة التقديرية باملقابل ال 2املوضوع مما لو قيدها بتوقيت أو أسلوب أو تصرف معني،
ة أو قلبا  لتدرج القواعد القانونية رأسا على عقب،فهي ال تعين أكثر من تعين إعدام مبدأ املشروعي

ا ال متارس على هامش  إمكانية اإلدارة يف اخليار بني عدة حلول ومكنات مجيعها قانونية،أي أ
  .3القانون أو النظام القانوين يف جممله كما كانت متارس طائفة األعمال التقديرية

،وليس لالحتاديات الرياضية أن ترفض ممارسة الرياضيني 4ف به للجميعإن ممارسة الرياضة حق معرت 
هلذا  احلق،وعليه فاإلجازة الرياضية اليت متنح احلق للرياضيني يف املشاركة يف التظاهرات واملنافسات 
الرياضية تعرب عن هذا احلق وبذلك يكون اختصاص االحتاديات الرياضية يف منح هذه اإلجازة 

  . اختصاصا مقيدا

                                            
 ص،2006مصر ، -الدكتور سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة،دار الفكر العريب،القاهرةانظر، - 1

27   
والعلوم الرقابة القضائية على تدابري الضبط اإلداري، بوقريط عمر،رسالة ماجستري،جامعة أمحد منتوري،كلية احلقوق انظر، - 2

   68 ص،2007-2006اجلزائر، السنة اجلامعية  -السياسية،قسنطينة
37 صنواف كنعان،املرجع السابق،/ األستاذ الدكتورانظر، - 3  
ممارسة تنظيم األنشطة " املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها على أنه05-13من القانون 03/تنص املادة - 4

  " ويرها حق معرتف به لكل املواطنني دون التمييزالبدنية والرياضية وتط
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إن  االحتادية الرياضية املكلفة مبهمة خدمة عمومية وعند إصدارها لقرارات إدارية السيما اإلجازة 
الرياضية،تكون ملزمة بإصدارها مىت استوىف الرياضي املعين الشروط احملددة مبوجل النصوص املنظمة 

ت الرياضية يف إطار للنشاط الرياضي وكذا القوانني األساسية والتنظيمات الصادرة  عن االحتاديا
  . احرتام املبادئ العامة للقانون كمبدأ املساواة

ومن شروط اإلجازة الرياضية وباعتبارها قرارا إداريا فرديا،فإن منحها خيضع لشروط حمددة مسبقا جيب 
  . األهلية الطبية : أن يستوفيها الرياضي املعين،وميكن حتديدها يف شرط أساسي هو 

دف أساسا إىل ترقية الصحة يف إطار تنمية مستدامة وبالتايل فمن الطبيعي إن الرياضة وباعتباره ا  
بل ومن الضروري أن يشرتط يف املشاركني يف التظاهرات واملنافسات الرياضية أهلية طبية أي أن 
يكونوا متمتعني حبالة صحية وبدنية تسمح هلم ببذل جمهود ونشاط جسدي،لكن هذا ال يعين 

خاص الذين ال يتمتعون حبالة جسدية جيدة كذوي االحتياجات اخلاصة  ممنوعون بالضرورة أن األش
  .من ممارسة 

ذه  الفئة   .1األنشطة الرياضية بل العكس فإن هناك شروط وتظاهرات ومنافسات خاصة 

وجتدر اإلشارة أن شرط األهلية الطبية ليس الشرط الوحيد الواجب  استيفائه من طرف  الرياضي 
املعين بل هناك شروط أخرى كشرط  السن،اجلنس واجلنسية  لكنها شروط تكميلية وليست شروطا 

أن أساسية كشرط األهلية  الطبية،فالسن مثال هو شرط للتصنيف  يف الفئة الرياضية  املناسبة،كما 

                                            
تتمثل رياضة األشخاص "املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها على أنه 15-03من القانون  35/تنص  املادة - 1

البدين لألشخاص ذوي  املعوقني يف ممارسة أنشطة بدنية ورياضية وتنافسية وترفيهية وتسلية خاصة،كبفة ترمي إىل إعادة التأهيل
  . عاهات أو عجز،وذلك بغية إدماجهم اجتماعيا

ومتارس هذه األنشطة يف املؤسسات املخصصة هلؤالء األشخاص وكذلك يف مؤسسات الرتبية والتعليم العايل والتكوين والتعليم  -
" املهنيني،ويف كل األوساط األخرى،واملشاركة يف املنافسات الرياضية الدولية   
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شرط اجلنسية هو شرط لتحديد الرياضيني القابلني لالستدعاء للمنتخبات الوطنية أو الستيفاء بعض 
  . اإلجراءات التنظيمية اخلاصة

إال أنه وبالرغم من أمهية شرط األهلية الطبية لكن من الناحية العملية يتم إمهاله من طرف بعض 
يقتصر األمر على جمرد تقدمي وثائق إدارية ختص  االحتاديات الرياضية عند إصدارها لإلجازات وأصبح

هوية الرياضي املعين دون تقدمي شهادة طبية تثبت اللياقة اجلسدية والصحية للرياضي أو اشرتاط 
  . خضوعه لفحص طيب وال شك أن هذه املمارسة ميكن أن تضع صحة الرياضيني يف خطر 

ة الرياضيني حتول يف حقيقة األمر من جمرد شرط إن أمهية شرط األهلية  الطبية وكذا احملافظة على صح
جيب توفره يف الرياضي قبل منحه  اإلجازة الرياضية إىل التزام يرتب مسؤولية االحتادية الرياضية الوطنية 

من قانون الرياضة الفرنسي فإن  L 231-5/طبقا للمادة . املختصة يف حال اإلخالل به 
ازيناالحتاديات الرياضية ملزمة باحلرص عل احلاملني لإلجازة،وعليها أن (ى صحة وسالمة الرياضيني ا

تتخذ يف ذلك اإلجراءات الضرورية السيما ما تعلق منها بربامج التدريب واملنافسات والتظاهرات 
ا   1الرياضية اليت تنظمها أو ترخص 

ضية أو من قانون الرياضة  الفرنسي على أن إصدار اإلجازة الريا L 231- 2/كما نصت املادة
  جتديدها للرياضيني من أجل املشاركة يف التظاهرات واملنافسات  الرياضية مرهون بتقدمي شهادة طبية 

  2 .ال تقل عن سنة تثبت عدم وجود مانع من ممارسة النشاط الرياضي املزمع القيام به

                                            
1 - Art.L231-5 « les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet 
effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concernr les programmes d’entrainement 
et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu »elles organise,t ou qu’elles 
autorisent.. » 

2 -Arte .L231-2 « l’obtention oule renouvellement d’une licence sportive permettant la 
participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est 
subordonnée à la présentation d’uncertifical médical datant de mons d’un an et attestant 
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حتاديات الرياضية، فاشرتاط األهلية الطبية للرياضي من أجل منحه اإلجازة يعترب التزام قانوين جتاه اال
 1.وأي إخالل بذلك يثري مسؤوليتها  املدنية

إن إصدار اإلجازة الرياضية ال يكون مبجرد استيفاء بعض الشروط بل البد أيضا من استيفاء 
  . اإلجراءات  التنظيمية احملددة من طرف كل  احتادية رياضية

احتادية رياضية وهي بذلك ختتلف  إن إصدار اإلجازة الرياضية خيضع إلجراءات حمددة  من طرف كل
ا تشرتك يف كون طلب استصدار اإلجازة جيب أن يقدم من طرف النادي الرياضي وليس  وتعدد إال أ
من طرف الرياضي املعين بصفة فردية،وألكثر توضيح سنتطرق  لشروط وإجراءات استصدار اإلجازة 

  :الرياضية من طرف الرابطة احملرتفة لكرة القدم 

إجراءات احلصول على  2017- 2016من نظام بطوالت كرة القدم  39/ت املادةلقد حدد
  :اإلجازة الرياضية واليت تتمثل يف 

ودع على ين طرف النادي الرياضي مبوجب طلب تقدمي طلب احلصول على اإلجازة الرياضية بكون م
ية اجلزائرية لكرة القدم مستوى أمانة الرابطة احملرتفة لكرة القدم يف اآلجال احملددة من طرف االحتاد

  : مقابل وصل استالم،على أن يكون الطلب مرفقا بالوثائق التالية

  موقع من رئيس )منوذج حمدد من طرف الرابطة احملرتفة لكرة القدم(طلب احلصول على اإلجازة
 .النادي والالعب

                                                                                                                                        
l’absence de contre – indication à la pratique encompétition de la discipline ou activité sportive 
pour laquelle elle est sollicitée » 

1 -Christophe albigé, Stéfane darmasini, Olivier sautel, responsabilité et sport, édition lites ; 
paris- France , 2007, p 126 et 127  
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 ملف طيب"PCMA " كما هو حمدد من طرف اللجنة الطبية على مستوى االحتادية
 .اجلزائرية لكرة القدم

 صورتني مشسيتني.  
  12نسختني من شهادة امليالد خ)S12(1.  
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إذا كان الالعب ذو جنسية جزائرية. 
 شهادة االنتقال الدولية بالنسبة لالعب القادم من خارج الرتاب الوطين. 
  لالعب األجنيبنسخة من جواز السفر مؤشر عليه بتأشرية عمل بالنسبة.  
 بطاقة اإلقامة ورخصة العمل املسلمتني من طرف السلطات املعنية بالنسبة لالعب األجنيب. 
  سنة 23جواز السفر الرياضي بالنسبة لالعبني أقل من. 
 04نسخ أصلية من عقد الالعب احملرتف.  

جازة اخلاصة بالرياضي بعد دراسة امللف واستيفائه لإلجراءات،تصدر الرابطة احملرتفة لكرة القدم اإل
وتكون مدة صالحيتها سنة واحدة بالنسبة للرياضي اهلاوي أما بالنسبة للرياضي احملرتف فتكون مدة 

من نظام بطوالت كرة القدم   38/صالحية اإلجازة موافقة ملدة عقد العمل حبسب نص املادة
  . احملرتفة

ا تعترب قرارا إداريا ينشئ حق وقا ويرتب التزامات،فإن القرار اخلاص مينح هذه إن اإلجازة الرياضية وكو
  .كما أنه يكون قابال للطعن اإلجازة أن يكون مطابقا  للقانون،مسببا 

باعتبار االحتاديات الرياضية استعمال  امتيازات  السلطة العامة باعتبارها متارس مهام خدمة 
لقانونية ملبدأ املشروعية،ويف ذلك عمومية،فإن ذلك بالنتيجة يعين  خضوعها عند اختاذها ألعماهلا ا

قام القضاء األورويب والفرنسي يف عدة حاالت بإلغاء قرارات صادرة عن االحتاديات الرياضية لعدم 

                                            
.من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة املذكور سابقا 39انظر املادة  - 1  
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ة احرتامها ملبدأ املشروعية،وسنسرتشد على ذلك بقضيتني األوىل ختص خمالفة اتفاقية دولية والثاني
  .خمالفة املبادئ العامة للقانون

  التزام االتحاديات الرياضية بعدم مخالفة االتفاقيات والمعاهدات الدولية :01قضية رقم 

وتتخلص وقائع 19761سنة  Mario Mantero/Gaetano Dona c ما يعرف بقضية 
لكرة القدم  Rovigoرئيس فريق  Manteroهذه القضية أنه مت إبرام اتفاق بني السيد  

من أجل قيام هذا األخري بالبحث عن العبني لكرة القدم   Gaetanoمع السيد ) إيطاليا(
م اللعب مع فريق  بنشر إعالن صحفي  Gaetano،قام على إثرها السيد Rovigoبإمكا

رفضها مجيعها حبجة أن   Manteroجبريدة بلجيكية وحتصل على بعض العروض،إال أن السيد 
االحتادية االيطالية لكرة القدم مينع  على عروض العمل هذه ستكون يف املستقبل على أساس أن نظام 

دفع مقابل  Manteroالالعبني األجانب اللعب يف البطولة اإليطالية،وبالنتيجة رفض السيد 
   .Gaetanoاملصاريف اليت أنفقها السيد 

ليقوم هذا األخري برفع النزاع إىل القضاء اإليطايل الذي بدوره أحاهلا على احملكمة العدل   
،واليت فصلت بأن القرار املتخذ من طرف االحتادية االيطالية لكرة  القدم يعترب خمالفا التفاقية األوروبية

  . روما وميس مببدأ عدم التمييز

  التزام االتحاديات الرياضية بعدم مخالفة التشريع والمبادئ العامة للقانون :02قضية رقم 

،وتتلخص وقائع 1984مارس  Andrew Broadie et autres 16ما يعرف بقضية 
قامت االحتادية  الفرنسية لكرة  السلة بوضع  1984- 1983القضية أنه مبناسبة املوسم الرياضي 

الئحة قررت من خالهلا أنه يشرتط على الفرق املشاركة يف البطولة  الوطنية لكرة السلة القسم 

                                            
1 -C.J.C.E.14 juillet 1976, Gaetano Dona c/Mario Mantero  
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على األقل منذ  العبني من جنسية فرنسية حاملني إلجازة رياضية08ذكور أن تقوم بتسجيل 0001
هو أن يكون الالعب قد  1985-1984سنوات وأضافت شرطا آخر مبناسبة املوسم الرياضي 05

حصل على إجازة االحتادية الفرنسية  لكرة السلة صنف أواسط،وكان اهلدف من وراء هذه  الالئحة 
لفرنسية،وقد قام استبعاد قدر اإلمكان الالعبني األجانب أو الالعبني األجانب املكتسبني للجنسية ا

من قانون اجلنسية الفرنسي الذي  80/جملس  الدولة الفرنسي بإلغاء هذا القرار ملخالفته للمادة 
يساوي يف احلقوق والواجبات بني الفرنسيني ذوي جنسية أصلية أو جنسية مكتسبة وكذا خمالفته ملبدأ 

  .1حرية اجلميع يف ممارسة األنشطة الرياضية باعتبارها مرفقا عاما

وجيب أن يكون رفض االحتادية منح اإلجازة الرياضية إما أن يكون صرحيا أي إصدار قرار برفض منح 
اإلجازة الرياضية،أو ضمنيا وذلك بالسكوت وعدم الرد على طلب  استصدار اإلجازة الرياضية،إال 

اسبة تنظيم خدمة أنه ومهما كانت طبيعة الرفض فإنه يعترب قرارا إداريا صادرا عن احتادية رياضية مبن
  .عمومية مفوضة مبوجب تفويض من الوزير املكلف بالرياضة،وبذلك جيب أن يكون مسببا

وهكذا فإن االحتادية الرياضية عندما تصدر قرارا برفض منح اإلجازة الرياضة فإنه جيب أن تبلغه 
  .موضحة فيه األسباب اليت أسست عليها قرارها بالرفض2للمعىن باألمر

 القرارات اإلدارية بالرفض تعترب ضمان للمرتفق من تعسفات اإلدارة اليت قد حترمه من إن مبدأ تسبيب
ممارسة حق أو حرية من احلريات األساسية،كما يعترب تطبيقا ملبدأ املشروعية اليت حتكم األعمال 

ظاهرات اإلدارية،والشك أن رفض  االحتادية الرياضية منح اإلجازة للمعين سيمنعه من املشاركة يف الت
  . واملنافسات الرياضية اليت تعترب حقا جلميع املواطنني

                                            
1 -Mauel Grose et Pierre- Yves Verkindt, op, cit, p 07-08  

ينظم العالقات  بني اإلدارة واملواطن،اجلريدة الرمسية الصادرة   1988يوليو 04املؤرخ يف  131-88/املرسوم رقمانظر، - 2
ار ذي طابع فردي على ال حيتج بأي قر " منه تنص على أنه35/،املادة1013،الصفحة27،العدد  1988يوليو  06/بتاريخ

ذا القرار،إال إذا سبق تبليغه إليه قانونا،هذا إذا مل يكن هناك نص قانوين أو تنظيمي خمالف   " املواطن املعين 
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إن حاالت رفض منح اإلجازة حمددة عادة يف عدم احرتام اإلجراءات الشكلية أو نقص إحدى 
من نظام بطوالت كرة القدم 39/الوثائق املطلوبة،ومثاله ما نصت عليه الفقرة ما قبل األخرية من املادة

يرتتب عليه رفض  39/ أي املادة/بأن أي خمالفة ألحكام هذه املادة2017-2016احملرتفة موسم 
  . 1طلب منح اإلجازة

إن قرار رفض منح اإلجازة الرياضية هو كأي قرار إداري قد يكون حمل طعن سواء عن طريق التظلم 
للمرتفقني من أو عن طريق الطعن القضائي، يف إطار احرتام القرارات اإلدارية ملبدأ الشرعية ومحاية 

  تعسف اهليئات اإلدارية واملرفقية،وضع املشرع ضمانات تتمثل يف الطعن يف القرارات اإلدارية،

من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم على أن جلنة الطعون 1.64/فقد نصت املادة
ال ختتص بالفصل يف أول وآخر درجة يف كل طلبات الطعن املرفوعة ضد القرارات  املتخذة يف ا

  . 2التأدييب،التأهيل وتطبيق خمتلف األنظمة

منه على أن مجيع القرارات  ما عدا بعض القرارات التأديبية ميكن أن تكون حمل 67/كما نصت املادة
  . 3طعن أمام حمكمة  التحكيم الرياضية اجلزائرية

  . كما يرتب التزامات إن اإلجازة الرياضية هي قرار يرتب حقوقا

إن اإلجازة الرياضية ومبجرد منحها ترتب حقوقا لصاحبها بصفة فورية متكنه من املشاركة يف 
التظاهرات واملنافسات الرياضية وكذا خمتلف التكوينات والرتبصات املنظمة من طرف االحتادية 

دة أطول الرياضية املختصة،وهذه اآلثار حمددة مبدة زمنية تعادل املوسم الرياضي كما ميكن أن متتد مل
حبسب النظام الداخلي لكل احتادية رياضية،فهي على سبيل املثال حمددة بسنة واحدة بالنسبة 

                                            
من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة املذكور سابقا 39انظر املادة  - 1  
.لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم مذكور سابقا األساسيمن القانون  64/1انظر املادة  - 2  
.لكرة القدم ،املذكور سابقالالحتادية اجلزائرية  األساسيمن قانون  67انظر املادة  - 3  
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للرياضي اهلاوي أما  بالنسبة للرياضي احملرتف فتكون مدة صالحية اإلجازة موافقة  ملدة عقد العمل 
ادية اجلزائرية ،أما فيما  خيص االحت1من نظام بطوالت كرة  القدم احملرتفة38/حبسب نص املادة 

من األنظمة العامة لالحتادية مدة  اإلجازة الرياضية مبوسم 16/أللعايب القوى فقد حددت املادة
رياضي واحد إال يف حال انتقل الرياضي من ناديه احلايل إىل نادي جديد أثناء سريان املوسم 

  .  2الرياضي

ضع  اللتزامات تتمثل أساسا يف خضوعه مبقابل استفادة  املعين من  احلقوق  السابق ذكرها فإنه خي
للوائح واألنظمة  الصادرة عن االحتادية الرياضية مصدرة اإلجازة،كما أنه خيضع للهيئات التابعة 
لذات الرياضة كأجهزة التحكيم واألجهزة  التأديبية،كما أن  املستفيد من اإلجازة ملزم باملشاركة يف 

ناجي املسجل بامسه أما يف حال تغيري النادي فيكون إلزاما  املنافسات والتظاهرات الرياضية باسم ال
   .عليه استصدار إجازة رياضية أخرى

ا إال يف حدود معينة  مبجرد صدور اإلجازة الرياضية ال ميكن إلغاؤها أو سحبها طول مدة سريا
ار القانونية وضمن شروط حمددة تعد نفسها الذي خيضع هلا القرار اإلداري، يقصد باإللغاء إزالة اآلث

للقرارات اإلدارية بالنسبة للمستقبل،وينصب على القرارات غري املشروعة سواء كانت فردية أو 
اء اآلثار القانونية للقرارات اإلدارية بأثر رجعي بالنسبة للماضي  تنظيمية، أما السحب فيقصد به إ

ا مل توجد  الفردية غري املشروعة وجب  ، وبشأن سحب أو إلغاء القرارات اإلدارية3واملستقبل كأ
  : التفرقة بني حالتني

                                            
.من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة املذكور سابقا 38انظر املادة  - 1  
.عاب القوىمن االنظمة العامة لالحتادية اجلزائرية الل 16انظر املادة  - 2  
  3 268 ص،2006،مطبعة متيجة اجلزائر،الطبعة الثالثة،.إ.ناصر لباد،الوجيز يف ق انظر، -
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عندما يكون القرار اإلداري غري منشئ للحقوق،فإنه يقبل  السحب  يف أي : الحالة األولى
وقت،ومثال ذلك القرارات اإلدارية املعاينة لوجود حالة فعلية،أو عندما يلجأ املستفيد من القرار إىل 

   .وجب ذلك القراروسائل إحتيالية للحصول على فائدة مب

كما هو احلال بالنسبة (أن يكون  القرار اإلداري منشأ للحقوق وهي  احلالة الغالبة : الحالة الثانية
،وهو 1وحينئذ ال ميكن لإلدارة أن تسحبه أو تلغيه،قبل انقضاء أجل دعوى اإللغاء)لإلجازة الرياضية

س الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ما يعرف بنظرية احلقوق املكتسبة املكرسة مبوجب قرار جمل
 Dame cachet 2فيما يعرف بقضية السيدة كاشي 1922نوفمرب 03/

أي أنه ميكن لالحتادية الرياضية سحب أو إلغاء اإلجازة الرياضية ضمن أجل الطعن القضائي احملدد 
  .ضمانا للحقوق املكتسبة3بأربعة أشهر

  :فيما يليوميكن حتديد حاالت إلغاء اإلجازة الرياضية 

 .بطلب من املعين -
 .إذا تبني أن املعين ال يستجيب للشروط احملددة -
  .ألسباب تأديبية -

  

 

                                            
  1 270 ص،2006حلسني بن شيخ آث ملويا،دروس يف املنازعات اإلدارية،دار هومة،اجلزائر،،الطبعة الثانيةانظر،-

2 -M.long et autre, op, cit, p 231  
حيدد أجل الطعن أمام احملكمة اإلدارية بأربعة أشهر،يسري من تاريخ التبليغ "إ على أنه.م.إ.من ق 829/تنص املادة - 3

من  907/،كما حتيل املادة"الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري اجلماعي أو التنظيمي
   829/وى أمام جملس الدولة للمادةنفس القانون املتعلقة بآجال رفع الدعا
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  اإلجازات الخاصة:المطلب الثاني

إن االحتاديات  الرياضية املفوضة وباإلضافة إىل اإلجازات الرياضية اليت متنحها من أجل املشاركة يف 
طرفها تصدر رخص خاصة تتعلق باملشاركة يف املنتحبات التظاهرات واملنافسات الرياضية املنظمة من 

  ). الفرع الثاني(والتصديق على عقود عمل الرياضيني احملرتفني )الفرع األول(الوطنية

  تشكيل فريق رياضي وطني،مهمة مرفق عام :الفرع األول

 مهمة مرفق عاميعترب تشكيل الفرق الوطنية الرياضية للمشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية 
،فدور الفرق الرياضية الوطنية هو الدفاع عن األلوان الوطنية ومتثيل البالد أحسن متثيل،وبذلك 
فاملشاركة يف الفريق الرياضي الوطين بالنسبة لالعبني تقتصر على املواطنني أي حاملي جنسية  الدولة  

  . املعنية،وهذا خبالف األعضاء التقنيني والفنيني

لزاما على كل رياضي استدعي للفريق الوطين أن جييب بالقبول باعتبار أن ذلك يشكل وبذلك يكون 
من نظام بطوالت   191/المادةواجبا وطنيا ويف حال الرفض قد يتعرض لعقوبات تأديبية وقد نصت 

أو مباراة / على أن أي العب يستدعي للمشاركة يف تربص و 2017-2016كرة القدم احملرتفة 
لوطين يوضع لزاما من طرف ناديه حتت تصرف الرابطات أو االحتادية اجلزائرية لكرة خاصة بالفريق ا

من القانون األساسي النموذجي للنادي الرياضي احملرتف على أن  16/المادةالقدم،ونصت أيضا 
 الالعب ملزم بتلبية االستدعاءات املتعلقة بالفريق الوطين من أجل املشاركة يف املنافسات الرياضية،هذا

األمر يؤكد فكرة أن تشكيل الفرق الوطنية الرياضية مهمة مرفق عام والقرارات املتخذة يف ذلك قرارات 
  .  إدارية اختذت نتيجة استعمال امتيازات السلطة العامة

كما أن االحتاديات الرياضية الدولية من جهتها تدعم االحتاديات الرياضية الوطنية يف ممارسة مهمتها 
ل وحتضري الفرق الوطنية وذلك بوضعها لشروط يف أنظمتها الداخلية تضع الرياضيني املتعلقة بتشكي

                                            
.من نظام بطوالت كرة القدم احملرتفة املذكور سابقا 91انظر املادة  - 1  
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حتت تصرف االحتاديات الرياضية الوطنية يف سبيل حتضري فرقها الوطنية للمشاركة يف التظاهرات 
  . واملنافسات الرياضة الدولية

على أنه جيب 1امللحق األول من 01/المادةإن نظام فيفا النتقال الالعبني على سبيل املثال ينص يف 
على كل نادي تسريح الرياضيني إذا ما مت استدعائهم من طرف االحتادية الوطنية من أجل متثيل 

 . منتخب بالدهم

ذا االلتزام يرتب 062/المادة من 02و01كما نصت الفقرتني  من امللحق على أن أي إخالل 
عليه عقوبات تأديبية تتمثل يف حرمان النادي الذي يرفض تسريح  العبه من نقاط املباراة اليت  فاز 
فيها بإشراك هذا  الالعب،كما يتم مجيع النقاط املكتسبة مع إعالن النادي خاسرا على البساط إذا 

  . بغض النظر عن النتيجة احملققةتعلق األمر بنظام بطولة الكأس 

  

  

  

                                            
1 -« Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la dispostion de l’association du 
pays pour lequel le joueur est qualifié , sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par 
l’association en question.Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit »  

2 - 6.1et 2 « Toute violation des dispositions de la présente annexe entrainerea des sanctions 
disciplinaires. 
2.Si un club refuse ou omet de mettre à disposition un joueur en violation des disposition de la 
présente annexe, la Commission du Statut du Joueur de FIFA demandera à l’association auprès 
de laquelle est affilié le club de déclarerperdule(s)match (es)auquel/auxquels le joueur a participé 
avec le club concerné.Tout point ainsi obtenu par le club en question est annulé .Tout match 
disputé selon le système de coupe est considéré comme ayant été remporté par l’équipe 
adverse,sans tenir compte du score »  
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  التصديق على عقود عمل الرياضيين المحترفين :الفرع الثاني

  الهدف من التصديق

إن اهلدف من تصديق االحتاديات الرياضية على عقود عمل الرياضيني احملرتفني هو مراقبة مدى 
مطابقتها للقواعد والشروط املوضوعية والشكلية احملددة يف قانون العمل واألنظمة املوضوعة من طرف 

  . هذه االحتاديات

أو وليه إذا كان قاصرا  وهي بذلك تراقب بأن العقد مكتوب وممضي من طرف الرياضي يف حد ذاته
وكذا من طرف املسري القانوين للنادي،كما تراقب أيضا بأنه عقد حمدد املدة ضمن  احلدود القصوى 
احملددة طبقا للوائحها اهلدف من ذلك ضمان عدم بقاء الرياضي مقيدا بنادي رياضي طول حياته 

ا أحسن مع احرتام نظام انتقال الرياضية وإعطائه اإلمكانية للتعاقد مع النادي الذي يقدم شروط
الالعبني،باإلضافة إىل ذلك إذا تعلق األمر بأجنيب فرتاقب أيضا مدى احرتام القوانني املتعلقة بشروط 

  .دخول األجانب للوطن وإقامتهم وكذا القوانني واألنظمة املتعلقة بشروط تشغيل األجانب

من طرف االحتادية الرياضية املختصة،إذ أن  مراقبة مدى احرتام عقد العمل للعقد النموذجي احملدد -
االحتاديات الرياضية عادة ما تضع عقود عمل منوذجية وجب على األطراف احرتامها واهلدف من 
ذلك حتقيق املصلحة العامة بتفادي استغالل أحد املتعاقدين حاجة املتعاقد اآلخر فالدور الذي تقوم 

ال ميا ثل يف جانب منه دور املشرع يف صياغة القوانني واللوائح اليت به االحتادية الرياضية يف هذا ا
  1.تضع قواعد عامة تفرض على مجيع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها

  

  
                                            

عبد احلميد عثمان احلفين،عقد احرتاف العب كرة القدم دراسة مقارنة،املكتبة العصرية للنشر / الدكتورنظر،ا - 1
  . 106 ص،2007والتوزيع،مصر،الطبعة األوىل 
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  شكل التصديق

قد يكون التصديق على عقود العمل بصفة صرحية،بإثبات مضمون العقود يف سجالت نظامية 
ذه  العملية جلان خمتصة مث تعرض هذه السجالت ممسوكة على مستوى االحتادية الرياضية وتقوم 

،كما قد يكون التصديق بصفة ضمنية كأن تصدر االحتادية 1على جملس اإلدارة للمصادقة عليها 
  .الرياضية اإلجازة للرياضي املعين

  الطبيعة القانونية للتصديق

نظمة اليت تضعها إن عقد عمل الرياضي احملرتف خيضع  باإلضافة إىل قانون العمل إىل اللوائح واأل
االحتاديات الرياضية املختصة واليت تستلزم إجراءات وأوضاع معينة عند إبرام العقد ومن أمهها 

  .التصديق كما ذكر أعاله

لكن اإلشكال املطروح ما هو الطبيعة القانونية هلذا اإلجراء؟وما هو األثر القانوين املرتتب عنه يف حال 
  .الطبيعة القانونية للتصديق وبالنتيجة األثر املرتتب عنه ختلفه؟ لقد ظهر اجتاهني يف حتديد

  موقف االتحاديات الرياضية /أ

لقد اعتربت بعض االحتاديات الرياضية أن العقد غري املصادق عليه يعترب باطال وذلك ما نصت عليه 
ليه يعترب بأن كل عقد غري مصادق ع2من االتفاقية اجلماعية  لرياضة  الريغيب االحرتافية1.2/المادة

                                            
  1 103 صعبد احلميد عثمان احلفين،املرجع السابق،/الدكتور انظر،-

2 -« ….tout contrat ,conclu entre un club et un joueur non homologué est dépourvu 
d’existence et d’effets… »  
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على بطالن أي عقد 1من ميثاق كرة القدم الفرنسية256/المادةغري موجود وعدمي األثر،كما نصت 
  . غري  مصادق عليه

وخبالف ذلك ذهبت االحتادية الرياضية لكرة الطائرة الفرنسية إىل عكس ذلك إذ نصت يف 
من االتفاقية 12/المادةمن القانون األساسي لالعب واملدرب على أنه واستناد إىل 15/المادة

فإن غياب اتفاقية قطاعية يعترب عائقا لرتتيب التصديق أي أثر على عقد  2اجلماعية الوطنية للرياضة 
  .3العمل،وبالنتيجة فإن االتفاق املربم بني األطراف له أثر مستقل عن أي مصادقة

عمل يف حد ذاته،لكنها لكن وإن  اختلف موقف االحتاديات الرياضية حول أثر التصديق على عقد ال
جممعة على أنه إذا مل يتم املصادقة على عقد العمل فال ميكن تأهيل الرياضي وبالنتيجة عدم قدرته 

  . 4على املشاركة يف التظاهرات واملنافسات الرياضية اليت يشارك فيها النادي الرياضي الذي ينتمي إليه

  موقف القضاء /ب

  :ثار املرتتبة عن ختلف التصديقاختلف القضاء الفرنسي يف حتديد اآل

  موقف القضاء العادي /1

  :اختلف اجتهاد حمكمة النقض الفرنسية بني اجتاهني

                                            
1 -Art 256 de la Charte du Football professionnel « tout contratnou avenant de contratn 
nonsoumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission 
juridique est nul et de nul effet »  
2 -Art 12.4de la Convention collective nationale du sport « lorsqu’une homologation du contrat 
est imposée, elle ne peut avoir d’effet sur le contrat que la mesure ou un accord sectoriel le 
prévoit »   
3 -jean –Rémi Congnard,Contrats de travail dans le sport professionnel , édition juris, 2012 ,p 
41  
4 -Romain Domingeus, op.cit, p 76  
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إىل أن االلتزام الرئيسي للرياضي هو املشاركة يف اللقاءات الرياضية 1فذهبت يف قرارها هلا  -
العمل وهو التصديق على  عقد (والذي ال ميكن تنفيذه إال بعد حتقق شرط يف املستقبل

،وعليه يف حالة عدم حتقق الشرط يعترب عقد العمل مفسوخا وال )وبالنتيجة إصدار اإلجازة
 .يرتب أثرا بعدها

أن الرياضي قبل كل شيء هو عامل وحيتاج 2يف حني أكدت الغرفة االجتماعية يف قرار هلا  -
خالله للحماية وأن التزام التصديق على عقد العمل يقع على عاتق رب العمل ويف حال إ

ذا االلتزام ال يعترب عقد العمل عدمي األثر بل يبقى منتجا آلثاره ويلتزم رب العمل بتنفيذ 
 .3العقد الذي أبرمه

  موقف القضاء اإلداري/02

خبالف ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية،فقد اعترب جملس الدولة الفرنسي يف قرار له صادر 
إذ أن Malagaله أثر قانوين وذلك مبناسبة قضية  بأن التصديق ليس2002ديسمبر30/بتاريخ

االحتادية الرياضة لكرة السلة الفرنسية رفضت التصديق على عقد العمل اخلاص  بالالعبة السيدة 
Malaga  ا مل توظف بطريقة قانونية،إال أن جملس الدولة الفرنسي رفض هذا من جنسية بولونية كو

هلا صالحية مراقبة أو وضع شروط لتوظيف العمال األجانب التسبيب كون االحتادية الرياضية ليس 
  4واعتربت أن توظيف السيدة ملقبة كان قانونيا واعترب العقد نافذا بالرغم من عدم التصديق عليه 

                                            
1 -Coure de cassation ,Chambre sociale,3février1993,n90-42070. 
2 -Cour de cassation,Chambre sociale, 13mai 2003, n01-42068,Publié au bulletin2003v N°162 
p 157 
3 -Gérald simon(sous la direction),les contrats des sportifs l’example du football 
professionnel,presse universitaires de francs , 2003 ; p 64   

4 -Jean –Rémi Congnard,op,cit,p 41 
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إنه من راجح عندنا ملنظم وإدارة منافسات الرياضية،فإنه يصح إطالقه للتعرف على سائر       
فهم القائمون عليها واملساعدين على تنظيمها املشاركني واملسامهني إدارة منشئات املنافسة الرياضية،

رياضية فاملنظم هو املدير املباشر للمنافسة الرياضية،وهو الوسط،أما من ينطبق عليهم املعيار تظاهرات 
) المساهمين(الرياضية،ويصح إطالق لفظ  إدارة املنافسةنائمون بصفة عامة على  الثالث

 .  )المنسقون لها(،قامت املنافسة الرياضية ليهم،فوالهم،ملا
مسؤول املنشآت ومنظم املنافسة الرياضية إمنا وضع ال قادة يف  عليه فإن املعيار الواسع ملفهومو 

كل من يهيئ للرياضيني وسائل :(املنسق هلذه املنافسة ،والذي ميكن تعريفه وفق هذا املعيار بأنه
افسة الرياضية واملنشآت ،وهو تعريف واسع يشمل كل القائمني على إدارة املن1)ممارسة الرياضة

              الرياضية 
ات ظاهر التمنشآت و  عنمسؤول (وقد يرى البعض أنه كان باستطاعتنا أن خنتار مصطلح 

القائمني على إدارة ونأخذ باملعيار الواسع،بدال من )منظمو المنافسات الرياضية(أو )رياضيةال
،على اعتبار أن من يقوم بتنظيم وإدارة أمر معني،ما هو إال )تظاهرات الرياضيةالاملنافسات و و نشآت امل

و منشآت الالقائمون على إدارة (إدارةهلذا األمر،لكننا نريد أن نذكر هنا أن اختيارنا  أو مديرمنظم 
كان الغرض منه توسيع دائرة مسؤولية املدنية القائمة على اخلطأ لتشمل كل من   )الرياضيةالتظاهرات 

طأ حرض عليه أو ساعد أو اتفق على الوقوع فيه أو كان له ضلع يف املوضوع، أن ساهم يف هذا اخل
تلفت االنتباه إىل الشخص الذي يقوم بإدارة وتنظيم املنافسة الرياضية بشكل )منظم(أو )مدير(لفظ

مباشر،وال يشمل من يساعده يف اإلدارة والتنظيم،وال يسهل من ينسق له العمل،أو يدفع اإلدارة 
التظاهرات ل هلا أو يهيئ املكان ويرتب أمور إلقامة أكرب تظاهرة اجتماعية واقتصادية أال وهي بالتموي

     2.الرياضية،ال يشمل يف عصرنا احلاضر عصر العوملة والنهوض والتطور
      

                                                             
  .158،ص  1993سعيد جرب، املسؤولية الرياضية ،دار النهضة العربية القاهرة .نقال عن د - 1
حسن الشافعي،الرتبية الرياضية والعوملة ظاهرة العصر ،مطبعة و مكتبة اإلشعاع الفنية بدون .د:يف ارتباط الرياضة بالعوملة انظر، - 2

   191ذكر السنة ،ص 
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   الهيئات المسؤولة عن سالمة المنشآت والتظاهرات الرياضية :المبحث األول
إن القائمني على إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية،إما أن يكونوا معنيني أساسا بأمر تنظيم هذه 
ذه األنشطة حتقيقا ألهداف  األنشطة،كاهليئات الرياضية،أو يكونوا مهتمني بصورة عرضية 
حمددة،كوسائل اإلعالم وشركات الدعاية وغريها،لذا فإننا سنعاجل يف املطلب األول اهليآت 

  . ياضية،مث نبني يف املطلب الثاين اهليئات غري الرياضية  املهتمة بأمر إدارة وتنظيم األنشطة الرياضيةالر 
  الهيئات الرياضية  المنظمة لتظاهرات الرياضية :المطلب األول

اهليئات الرياضية املعنية أصال بتنظيم األنشطة الرياضية،تتمثل عادة باللجان األوملبية،دولية أو 
الحتادات الرياضية،دولية أو وطنية،واألندية الرياضية،وفيما يأيت تتناول كال من هذه اهليئات وطنية،وا
     .مبفردها 

  اللجان األولمبية :الفرع األول
اللجان األوملبية موزعة يف دول العامل،إذ تكاد ال ختلو دولة من وجود جلنة أوملبية فيها،وتتبع هذا 

وهي منظمة دولية ،)باللجنة األولمبية الدولية(تدعى ،1لوزان بسويسرااللجان،جلنة دولية مقرها يف 
  .2غري حكومية 

                                                             
1 - Art (19/2)Olympic Charter . op 

هي منظمة يشكلها أشخاص من خمتلف اجلنسيات،سواء أكانوا أفرادا عاديني أم أشخاصا :املنظمة الدولية غري احلكومية -  2
ا املنظمات الدولية احلكومية،وتعمل تلك املنظمات يف  معنوية خاصة أو عامة،لكنها ال تتمتع بسلطات حكومية، مثلما تتمتع 

حسن أمحد .ود.86حممد طلعت الغنيمي،املوجز يف التنظيم الدويل،ص .د: الحظ(ظل القانون احمللي وليس القانون الدويل
ادة على مثل هذه املنظمة ويطلق ع).152،ص 1988الشافعي،التنظيم الدويل للعالقات الرياضية منشاة املعارف االسكندرية ،

ا ختضع للقانون اخلاص وليس القانون الدويل العام).املنظمات الدولية اخلاصة(اسم  الغنيمي،ص .أشار إىل ذلك د(إشارة إىل أ
ا شخص من أشخاص القانون الدويل،ولعل من األفضل تكييفها 153حسن الشافعي يف املرجع أعاله،ص.ويرى د).90 ،أ

ا شخص من أشخاص القانون الدويل اخلاص،وبالتايل فهي ختضع للقانون اخلاص اتفاقا مع حسب واجهة نظرنا ا ملتواضعة أ
ا قد ))(2(اهلامش64حممد سليمان األمحد،رسالته،ص :الحظ)(الشافعي.الغنيمي، وخالفا ل د.د( وهلذا فإن االعرتاف القانوين 

لس االحتادي السويسري يتم مبوجب مرسوم الدولة اليت يقع فيها مقرها الرئيسي،وه و بالنسبة للجنة األوملبية الدولية،مرسوم ا
املنظمات (الحظ املنت أعاله،ومن اجلدير بالذكر أن األستاذ مهدي الدجاين انتقد استخدام مصطلح )17/9/1980املؤرخ يف 

ص  1996، 649ايا دولية العدد مقال له عن هذه املنظمات ،الدولية غري احلكومية يف جملة قض:الحظ)الدولية غري احلكومية
34   .  
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ا مبوجب مرسوم  ال تتوخي ربح املادي،هلا شخصية معنوية وغري حمددة مبدة معينة،معرتف 
لس االحتادي السويسري املؤرخ بالسابع عشر من    .19811 أيلول عاما

مع امليثاق يتطابق دولية هي قيادة احلركة األوملبية مبا ويبدو أن مهمة اللجنة األوملبية ال
رياضية يف العامل تكون نفسها بنفسها عن  وتعد اللجنة األوملبية الدولية أكرب هيئة دولية.2األومليب

جوان عام )23(،وقد مت تكوينها يف 3طريق اختيار العناصر الذين تتوفر فيهم األهلية لعضويتها
دولة أوربية وأمريكية،وذلك بعد جهود )12(بباريس من مندوبني ميثلون  ، جبامعة السوريونم1894

  احلديثة مؤسس احلركة األوملبية )بريدو كوبرتني(مضنية بذهلا

                                                             
1- Art (19/2)Olympic Charter.op 

من امليثاق األومليب وهي بشأن تعيني دور اللجنة األوملبية الدولية يف احلركة األوملبية،إذ )2(ويف صدد هذه املهمة نذكر املادة -  2
عقيدة األوملبية مبا ينسجم مع امليثاق األومليب ولتحقيق هذا اهلدف حيتل دور اللجنة األوملبية الدولية الصدارة يف تعزيز ال: (جاء فيها

  :فإن اللجنة األوملبية الدولية
  .تشجع على تنسيق وتنظيم وتطوير الرياضة واملباريات الرياضية -أ

  . تتعاون مع املنظمات واملؤسسات العامة أو اخلاصة ذات العالقة بالسعي إىل وضع الرياضة يف خدمة اإلنسانية -ب
   . تؤمن االحتفال باأللعاب األوملبية بصورة منتظمة -ج
  .تتصدى ألي شكل من أشكال التمييز الذي يؤثر على احلركة األوملبية -د

  . تساند وتشجع تنامي األخالق الرياضية -هـ 
  . تكرس جهودها لتضمن ممارسة اللعب النظيف واالمتناع عن العنف يف الرياضة -و
  .املنشطاتتقود محلة مكافحة  -ز
دف إىل محاية صحة الرياضيني -ح   .تتخذ اإلجراءات الالزمة اليت 
  .تعارض سوء استخدام الرياضة والرياضيني ألهداف سياسية أو جتارية -ط
  .حترص على إقامة األلعاب األوملبية يف ظروف تعكس االهتمام املسؤول بقضايا البيئة -ي
  .تساند األكادميية األوملبية الدولية -ك
جالل  - :الحظ التفاصيل لتوضيح هذه املهام.(تدعم املؤسسات األخرى اليت تكرس جهودها لتعزيز الرتبية الرياضية األوملبية -ل

ال الرياضي، الدار القومية للطباعة و النشر ، بغداد سنة  وجيه .ود.71ص 1964حممد عبد الوهاب، العالقات العامة يف ا
  ). 116لشباب،ص فؤاد السراج،الدولة وا.حمجوب ود

ا - 3   . من امليثاق األومليب)28-20(املواد : الحظ(للتعرف على كيفية االنضمام إىل اللجنة األوملبية الدولية وتنظيمها وما يتعلق 
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ومتثل اللجنة األوملبية الدولية يف كل دولة جلنة أوملبية وطنية تكون مهمتها تطوير ومحاية احلركة 
لذي تضمن االلتزام به،مع االلتزام بالقوانني الداخلية اليت تقوم ا1األوملبية يف بلدها وفق امليثاق األومليب

أهدافها وأغراضها،ومتنحها هذه القوانني شخصية قانونية لكي متارس بتنظيم العمل فيها وحتديد 
ويف اجلزائر تتكون اللجنة األوملبية الوطنية من االحتادات الرياضية .أعماهلا القانونية بصورة سليمة

 واألندية الرياضية وممثليات اللجنة األوملبية وممثلي االحتادات الرياضية العربية والقارية والدولية كون
  .مقر هلا وهلا شخصية معنوية  عاصمةالاللجنة أعلى هيئة رياضية يف اجلزائر 

  :االتحاديات واألندية الرياضية :الفرع الثاني
 االتحاديات الرياضية:  

دولية رياضية يف العامل،فهذا يعين أن هناك هيئات  ملا كانت اللجنة األوملبية الدولية أعلى هيئة
دولية رياضية أقل منها شأنا،وهذه اهليئات تتمثل باالحتادات الرياضية الدولية،إذ خيتص كل احتاد منها 
بالتنظيم واالهتمام بلعبة رياضية معينة لالحتاد الدويل لكرة القدم واالحتاد الدويل لكرة الطائرة واالحتاد 

  .2ذلك  و غرية السلة الدويل لكر 
وتنتمي لكل احتاد من هذه االحتادات احتادات رياضية وطنية يف كل بلد رده خيتص باالهتمام 

االحتاد الرياضي :باللعبة الرياضية اليت ينظمها االحتاد الدويل الذي ينتمي االحتاد الرياضي الوطين،فمثال
لوطنية جزائرية ينتمي إىل االحتاد الدويل لكرة جزائري لكرة القدم،الذي هو عضو يف اللجنة األوملبية ا

ويتمتع االحتاد الرياضي الدويل بشخصية .،والذي يعد عضوا يف اللجنة األوملبية الدولية)الفيفا(القدم 
بشخصية قانونية مينحه إياها املشرع  -بطبيعة احلال - ،كما يتمتع كل احتاد رياضي وطين3قانونية 

من )29( المادةوجتدر اإلشارة هنا إىل ما جاء يف .إليه ذلك االحتاد الوطين يف البلد الذي ينتمي 
 الغرض تطوير احلركة األوملبية: (امليثاق األومليب اخلاصة باالعرتاف باالحتادات الدولية،إذ جاء فيها أنه

األوملبية الدولية االعرتاف باالحتادات الدولية اليت هي أصال منظمات دولية غري ،جيوز للجنة 
                                                             

1 -Art (31/1)Olympic Charter . op 
وما بعدها  357،ص  1973علي حيي املنصوري، االجتاهات العامة للثقافة و الرياضة ،االسكندرية ،الطبعة االوىل،:  انظر - 2  

3- Art (29)Olympic Charter  
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تدير لعبة رياضية واحدة أو أكثر على املستوى الدويل وتنتمي إليها احتادات وطنية  1يةحكوم
مسؤولة عن إرادة هذه األلعاب الرياضية على املستوى الوطين،تعرتف اللجنة األوملبية الدولية 2

ند باالحتادات الدولية اجلديدة بشكل مؤقت ملدة سنتني أو للمدة اليت حيددها املكتب التنفيذي،وع
انتهاء املدة احملددة يتغري االعرتاف املؤقت آليا إىل اعرتاف مؤكد يرسل خطيا من قبل اللجنة األوملبية 

ويشرتط تطابق دور االحتادات الدولية مع احلركة األوملبية،وأوضاعها القانونية،وممارسة أنشطتها .الدولية
  بشكل يتفق مع امليثاق األومليب، 

  .3ليته وذاتيته فيما يتعلق بإدارة اللعبة الرياضية مسؤول عنهاحيافظ كل احتاد على استقال

                                                             

. من صفحة املذكرة 1اهلامش:الحظ) املنظمة الدولية غري احلكومية(ملعرفة معىن  - 1  
تعرتف اللجنة األوملبية الوطنية وتوافق على االحتادات الرياضية كأعضاء هلا : ( ة،على أنهامليثاق األومليب بشأن االحتادات الوطني - 2

ا من قبل اللجنة األوملبية الدولية،كما  إذا كانت لتلك االحتادات أنشطة رياضية فعلية حمددة ومنتمية إىل احتادات دولية معرتف 
واألصل أن خيتص كل احتاد رياضي بتنظيم لعبة رياضية ). االحتاد الدويلتنظم نشاطها مبا ينسجم مع امليثاق األومليب وقوانني 

تمع،كاحتادات  معينة،لكن هذا ال مينع قيام احتادات لتنظيم ألوان متعددة من األلعاب الرياضية بالنسبة لطائفة معينة يف ا
 NATIONAL  :(يات املتحدة األمريكيةاالحتاد الرياضي الوطين لطلبات الكليات يف الوال: الشباب،واحتادات الطلبة،مثل

COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION Supreme Court of the United States, No, 98-
84 February, 23, 1999)  

إن مهمة االحتادات  -أ: ( من امليثاق األومليب بشأن دور االحتادات الدولية نصت على) 30(من اجلدير باإلشارة أن املادة -3
  : الدولية هي كما يأيت

ا -   .تتوىل مهمة تشريع وتطبيق القوانني اخلاصة باللعبة الرياضية اليت تعين 
  .اء العاملالسعي إىل تطوير األلعاب الرياضية يف كافة أحن -
  .اإلسهام يف حتقيق األهداف املنصوص عليها يف امليثاق األومليب -
  . وضع املعايري اليت تؤهل الرياضيني للمشاركة يف األلعاب الدولية املصادقة عليها  -
اية اللجنة األوملبية تويل مسؤولية السيطرة الفنية وتوجيه األلعاب الرياضية يف دورة األلعاب األوملبية واأللعاب اليت تقام برع -

  .الدولية
  . توفري املساعدة الفنية عند تنفيذ برنامج التضامن األومليب -
صياغة املقرتحات وتوجيهها إىل اللجنة األوملبية الدولية فيما يتعلق بامليثاق  -: أوال / فضال عن ذلك جيوز لالحتادات الدولية -

إبداء الرأي خبصوص الرتشيح لتنظيم  -:ثانيا. ذلك تنظيم وإقامة األلعاب األوملبيةاألومليب واحلركة األوملبية بصورة عامة،مبا يف 
تقدمي املساعدة يف أثناء االستعداد ملؤمترات اهليئة  -: ثالثا. األلعاب األوملبية وبالتحديد ما يتعلق بالقدرات الفنية للمدن املرشحة

ااملشاركة بناء على طلب من ا -:رابعا. العامة األوملبية   ). للجنة األوملبية الدولية يف أنشطة جلا
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ومن املالحظ أنه جبانب وجود االحتادات الرياضية الدولية واالحتادات رياضية الوطنية،توجد بني 
،واالحتاد 1االحتاد العريب لأللعاب الرياضية:هذه االحتادات احتادات رياضية إقليمية وقارية،مثل

 .2اآلسيوي لكرة القدم 
  خصائص ومميزات االتحاديات الرياضية الوطنية **

االحتاديات الرياضية ضمن  05-13من القانون 71/المادة صنف املشرع اجلزائري مبوجب 
هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيني وأفرد هلا فصال كامال وهو الفصل الثالث بعنوان االحتاديات 

ياكل التنظيم والتنشيط الرياضيني  مادة كاملة وهي 14مكونا من (الرياضية من الباب الرابع املعنون 
لشروط العامة اليت ينبغي أن تلتئم يف حدد مبوجبها جممل القواعد وا)100إلى  87المواد من 

  .االحتاديات الرياضية
إن األحكام املشرتكة تتعلق باهلدف اليت تنشأ من أجله،باإلضافة إىل االستقاللية والتنظيم 

  . الداخلي هلذه االحتاديات الرياضية وما تعلق منها مبسألة التفويض
  الهدف الرياضي لالتحاديات الرياضية **

 330-14/من املرسوم التنفيذي  02/واملادة  05- 13من القانون  87/وطبقا للمادة 
ا  2014.نوفمرب 27املؤرخ يف  حيدد كيفيات تنظيم االحتاديات الرياضية الوطنية وسريها وكذا قانو

  .3األساسي النموذجي
  
  
  

                                                             
فؤاد السراج، املرجع السابق ص . وجيه حمجوب و د. الحظ د.( للتعرف على هذا االحتاد وكيفية ومكان تأسيسه ونشاطاته - 1

  ). وما بعدها 245
 Status, Regulations الحظ : ( للتعرف على هذا االحتاد وكيفية تأسيسه ومكان تأسيسه ونشاطاته ونظامه الداخلي -2

Governing the Application of the Statuses ; Standing Orders of Congress .ASIAN FOOTBALL 
CONFEDERATION, Doha Qatar, 1993, p1-26.   

. وما يليها 10 ص، 69، العدد 2014ديسمرب  03/اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  - 3  
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،تعد األنظمة التنافسية 1فإن االحتاديات الرياضية الوطنية تعترب مجعيات ذات طابع وطين 
  واألنشطة الرياضية التابعة الختصاصها،كما قد تشمل اختصاص رياضي واحد أو عدة اختصاصات 

إن كان  اهلدف الذي تنشأ من أجله االحتاديات الرياضية جيب أن يكون رياضيا أي تنظيم 
هو مىت ميكن وهيكلة نشاط رياضي أمر متفق عليه وال يثري أي إشكال،فإن النقاش الذي طرح 

وصف هذا النشاط بالنشاط الرياضي أي ما هي العناصر اليت يعتمد عليها يف وصف نشاط بدين ما 
  بأنه ذو طابع رياضي،

اية األمر للقضاء  يف حالة طرح  -وبصفة أدق القضاء اإلداري –إن هذا الدور ينعقد يف 
جلهات املختصة حبجة عدم رياضية منازعة عليه،السيما يف حالة رفض منح االعتماد لالحتادية من ا

 2.النشاط املؤطر
لقد اعتمد جملس الدولة الفرنسي مبناسبة فصله يف قضايا من هذا النوع على جمموعة من 

أن يكون "املؤشرات إذا ما توافرت يف نشاط ما فيمكن وصفه بالنشاط الرياضي،واليت تتمثل يف 
ات مربجمة بصفة نظامية وجود قواعد حمددة ه ترقية النشاط البدين ضمن منافسنالنشاط اهلدف م

،وهكذا رفض جملس الدولة الفرنسي صفة الرياضية للمنافسات اليت 3"وواضحة حتكم هذا النشاط 
أن هذه األنشطة متارس السيما من طرف "تنظمها احتادية النشاطات املائية يقظة ومتعة حبجة 

  .املسنني أو املعوقنياألطفال الرضع،األطفال،النساء احلوامل واألشخاص 

                                                             
االحتادية الرياضية الوطنية مجعية ذات صبغة وطنية تضم جمموع الرابطات "330-14من املرسوم التنفيذي  02/املادة انظر، - 1

  . والنوادي الرياضية املنضمة إليها وتنسيق أنشطتها وتراقبها
علق باجلمعيات واملت 2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ يف  12-06وتسري مبوجب أحكام القانون رقم 

واملتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية  2013يوليو  23املوافق  1434رمضان  14املؤرخ يف  12-05وأحكام القانون رقم 
ا األساسي الذي يوافق عليه الوزير املكلف بالرياضة    " وتطويرها وكذا أحكام هذا املرسوم وأحكام قانو

2 -Gérald simon et autre ,droit du sport, presses universitaires de France, France 2012  , p 98-99 
3 -« Seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation 
d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur faisceau d’indices incluant la 
recherche de la performance physique,l’organisation régulière de compétitions et le caractère 
bien défini des règles applicables à la partique de cette activité »  
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دف ترقي  ة النشاط البدين يف إطار منافسات منظمة بصفة نظامية على أساس قواعد ليس 
  .  1"حمددة بصفة واضحة

          استقاللية االتحاديات الرياضية الوطنية **
فإن االحتادية الرياضية تعد األنظمة  05-13من القانون  87/المادةطبقا للفقرة الثانية من 

من 04/المادةالتنافسية واألنشطة الرياضية التابعة الختصاصها وتسريها بكل استقاللية،كما أضافت 
تعد االحتادية الرياضية الوطنية وتسري املنظومات التنافسية واألنشطة "....على أنه330-14المرسوم

  ". ةالرياضية التابعة الختصاصها بكل استقاللي
ا،ويف تسيريها  معىن ذلك أنه جيب أن تكون االحتاديات الرياضية مستقلة متاما يف اختاذ قرارا
لألنشطة الرياضية اليت تدخل ضمن اختصاصها سواء استقالل قانوين أو استقالل مايل واقتصادي، 

تقاللية وبناءا على ذلك ميكن للجهة املختصة رفض منح االعتماد على أساس عدم توفر شرط االس
بعدم ارتكاب وزير الرياضة ألي خطأ يف 2003سنة ،وهكذا قضى جملس الدولة الفرنسي يف قرار 

                                                             
1 -C. E .,3mars 2008, n°308568,Fédération des activités aquatiques d’éveil et de 
loisir « …….Considérant que la FEDERATION DES ACTIVITES AQUATIQUES 
D’EVEIL ET DE LOISIR a notamment pour objet , aux termes de l’article 1 de ses 
statuts, "d’organiser, de gérer et de promouvoir les activités aquatiques d’éveil et de loisirs, qui 
visent l’évolution des personnes en respectant leur rythme,potentialités et motivations " ; que les 
activités qu’elle organise, à l’intention notamment de bébés , de jeunes enfants, de femmes 
enceintes et de personnes agées ou handicapées n’ont pas pour objet la recherche de la 
performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de 
règles bien définies ; qu’ainsi, en se fondant , pour refuser à la  FEDERATION DES 
ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR l’agrément qu’elle sollicitait , au 
motif que les activités aquatiques d’éveil et de loisir ne présentent pas le caractère d’une 
discipline sportive au sens de l’article L.131-1 précité du code du sport , quel que soit le nombre 
de ses licenciés, le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des 
circonstances de l’espèce ;………. » 
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حبجة أن )رياضة قتالية يابانية(1ودو التقليديعتماد الحتادية ممارسي اجلالتقدير عندما رفض منح اال
ا مع شركة جتارية ال تسمح هلا مبمارسة نشاطها بكل    .2استقالليةاالتفاقات اليت عقد

كما أن فكرة االستقاللية متنع من تدخل السلطات العامة يف عمل االحتاديات الرياضية،ويف 
حيدد فيه كيفية متثيل وانتخاب  إطار ذلك ألغى جملس الدولة الفرنسي قرار صادر عن وزير الرياضة

ذه الرياضة   3.نوادي املالكمة األمريكية مبناسبة إنشاء احتادية خاصة 
  عد التنظيم الداخلي قوا**

والمرسوم 05-13يف إطار وضع األحكام العامة لالحتاديات الرياضية وضع القانون 
  :بعض القواعد املتعلقة بالتسيري والتنظيم الداخلي وميكن حتديدها يف 330-14التنفيذي 

  الطابع الجمعوي لالتحاديات الرياضية: 
صبغة االتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات (05-13من القانون 87/إذ أنه وطبقا للمادة 

 330-14المرسوم التنفيذي 02/المادةنص  وكذا ،...)تسيرها أحكام قانون الجمعيات وطنية
،وتأسيسا على ذلك فإن االحتاديات ..."االحتادية الرياضية الوطنية مجعية ذات صبغة وطنية"بقوهلا 

املتعلق باجلمعيات باعتبار أن هذا 06-12/القانونيف تسيريها أحكام  الرياضية عليها أن تتبىن
  .التشريع هو األنسب واألكثر مالئمة نظرا لطبيعة مهام هذه االحتاديات

 
                                                             

1 -Gérald simon et autre, op, cit, p 100 
2 -C. E . , 23 mars 2003,n°234399, Fédération des partiquants de Budo traditionnel, 
« …..Considérant, d’autre part , qu’en vertu du deuxième alinéa du paragraphe de l’article 16 
de la loi du 16juillet1984, les fédérations sportives doivent exercer leur activité en toute 
inddépendance ; que pour refuser l’agrément demandé par la FEDERATION DES 
PARTIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL, le ministre , qui ne conteste pas que celle –
ci disposait de status et d’un règlement conformes aux statuts- types et au règlement – type 
définis par le décret n°85-236 du 13 février 1985, s’est fondé sur ce que les accords qu’elle avait 
signés avec une société à responsabilité limitée dénommée "académie européenne de jiu- jiutsu 
traditionnel" , qui ne sont pas au nombre des contrats mentionnés au V de l’article 16 de la loi 
du 16 juillet 1984 , ne lui permettaient pas d’exercer son activité en toute indépendance … »  
3 -Gérald simon et autre , op.cit, p 100. 
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  األعضاء 
تتكون االحتادية الرياضية من جمموع الرابطات الرياضية والنوادي الرياضية املنضمة إليها وتضمن 

  . 330-14من المرسوم 02/المادةالتنسيق بينهم طبقا ملقتضيات 
 االختصاص: 

من المرسوم  04/والمادة15-03ومن القانون  051و  03،04فقرة  87/للمادةطبقا 
الرياضية الوطنية تكون إما متخصصة إذا ما كانت تسري  فإن االحتادية 330-14التنفيذي 

مشرتكة،يف حني تكون االحتادية ة اختصاصات مماثلة أو متقاربة أو اختصاصا رياضيا واحدا أو عد
الرياضية الوطنية متعددة االختصاصات إذا ما كانت تشرف وتسري اختصاصني رياضيني أو أكثر 

  . ذات طبيعة خمتلفة
 تفويضال: 

تعترب االحتادية الرياضية الوطنية مفوضة إذا ما مارست مهام اخلدمة العمومية بناء على تفويض 
املتعلق بتنظيم األنشطة  05- 13من القانون  92و 91/للمادتينمن الوزير املكلف بالرياضة طبقا 

  . 2البدنية والرياضية وتطويرها
 تفويض المهام: 

الوطنية وحتت مسؤوليتها تفويض صالحية واحدة أو أكثر من ميكن لالحتادية الرياضية 
ا للرابطة املنضمة إليها   .صالحيا

 احتكار)le Monopole(النشاط الرياضي: 
إن االحتادية الرياضية هي املختصة بتسيري وتنظيم النشاط الرياضي الذي يدخل يف 

ى املستوى الوطين لكل اختصاصها،على أنه ال ميكن أن تؤسس إال احتادية رياضية واحدة عل
  3.اختصاص رياضي أو جمموعة اختصاصات رياضية

                                                             

.ر.ب.ب.م.قمن  87مادة انظر،  - 1  
ر.ب.ب.م.ق من 92-91مادة انظر، -  2  
. ر.ب.ب.م.ق من 89/املادة  انظر،- 3  
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   :تكوين االتحادية الرياضية الوطنية
االحتادية الرياضية الوطنية هي مجعيات ذات طابع خاص،فهي ختضع كما سبق بيانه 

املتعلق باجلمعيات باإلضافة إىل أحكام خاصة من أجل إنشاء مجعية ذات هدف 06 -12للقانون
  . رياضي،وبالتايل ينبغي أن تستجيب لشروط عامة وشروط خاصة

  :األندية الرياضية 
إال أننا خنتار منها ما جاء يف املادة األوىل من قانون ،هناك تعريفات عدة لألندية الرياضية

  :إذ جاء فيهااألندية الرياضية اجلزائري 
دف نشر الرتبية الرياضية النادي الرياضي :أوال( تكونه مجاعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية 

واالجتماعية الشبابية يتمتع النادي بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري وميارس احلقوق 
ا لتحقيق أغراضه املنصوص  القانونية كافة،مبا فيها حق متلك األموال املنقولة وغري املنقولة والتصرف 

واألندية الرياضية تعد أصغر نواة أو أصغر هيئة رياضية على مستوى اهليئات ).عليها يف هذا القانون
الرياضية،إذ إن باجتماع عدة أندية يتكون هناك احتاد رياضي أو جلنة أوملبية، وباجتماع عدة احتاديات 

ية تتكون لدينا االحتادات الرياضية الدولية مث اللجنة األوملبية رياضية وطنية وعدة جلان أوملبية وطن
الدولية،لكن مباذا يتكون النادي الرياضي؟حبسب التعريف أعاله ال يتحقق إال إذا تعامل النادي 
الرياضي مع العبني رياضيني سواء أكانوا هواة أم حمرتفني،وغالبا ما تتعاقد األندية الرياضية مع العبني 

ا عقود عمل مبوجب عقود،حمرتفني  النادي الرياضي جتاه العبيه مركز  جيعل ،مما1تكيف يف األساس،أ
دف إىل حتقيق  ، فهو بذلك يعد هيئة ال3كما يعد النادي الرياضي مبثابة مجعية .2صاحب العمل

                                                             
أنه وإن كان الفقه خمتلف يف تكييف عقد احرتاف الالعب مع ناديه الرياضي،منهم من يرى أنه عقد مقاولة،إال أن الراجح  - 1

   .وما بعدها 37عبد احلميد احلفين، املرجع السابق ص . د:الحظ للتفصيل(عقد عمل لتحقق عنصر التبعية يف هذا العقد
كل شخص طبيعي أو معنوي ( -: ، صاحب العمل بأنه1987لسنة )71(عرف قانون العمل العراقي النافذ ذي الرقم - 2

من قانون العمل األردين )2(والحظ أيضا،تعريف صاحب العمل يف املادة: ا منهثاني)/ 8(املادة) يستخدم عامال أو أكثر لقاء أجر
  . 1996لسنة )8(ذي الرقم 

ا -3 مجعيات ذات صفة دائمة مكونة من أشخاص طبيعية أو معنوية الغرض غري الربح املادي،ويشمل :( عرفت اجلمعيات بأ
لسنة ) 77(من القانون املصري ذي الرقم )1(،نصت املادة)عيةوبصدد اعتبار النادي الرياضي مج). (ذلك النوادي االجتماعية
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والنادي الرياضي يعد من أبرز منظمي األنشطة الرياضية،فهو الذي يتوىل أمر إعداد . 1الربح املادي
خيتلف عن املقاول،الذي يقتصر دوره  -ذا املفهوم - وهوسري مباراة أو أكثر من املباريات الرياضية، 

على أن يضع حتت تصرف اجلمهور أرضا أو مكانا معدا له إعدادا خاصا،أو أجهزة أو أدوات أو 
     2بغرض متكينه من ممارسة رياضة معينة)المكان واألدوات(الثنني معاا

مما تقدم يتضح لنا أن النادي الرياضي،هو يف األصل،مجعية مؤلفة من أشخاص طبيعيني 
تربطهم فكرة رياضية واجتماعية،جمازة قانونا يف عملها ذي الصفة الدائمة،وهلا شخصية قانونية،وال 

واألندية الرياضية على .،وإن كان جيوز هلا أن تكون حمرتفة لنشاط الرياضةتقصد حتقيق الربح املادي
  3:أنواع خمتلفة هي

                                                                                                                                                                                              

أي (تعد هيئة أهلية : ،اخلاص باهليئات اخلاصة للشباب والرياضة،على أنه1978لسنة ) 51(، املعدل للقانون ذي الرقم 1975
دي،ويكون الغرض ،كل مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيني واعتباريني ال تستهدف الكسب املا)خاصة

م،وذلك عن طريق توفري اخلدمات الرياضية والقومية االجتماعية  منها حتقيق الرعاية للشباب وإتاحة ظروف املناسبة لتنمية ملكا
لس األعلى للشباب والرياضة ويفهم من . والروحية والصحية والرتوحيية يف إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه ا

نص أن اهليئة الرياضية اخلاصة، اليت يف حقيقتها مجعية من الناحية القانونية، إال أن املشرع املصري استثىن هذه اهليئات من هذا ال
ا شخصا اعتباريا  1964لسنة ) 22(خضوع ألحكام القانون ذي الرقم  بشأن اجلمعيات واملؤسسات،وهذا ال مينع كو

ا تستمر يف خاصا،ويعد من قبيل اهليئات الرياضية بامل عىن السابق،النوادي رياضية،ومع ذلك فقد نص املشرع املصري على أ
  . بشأن األندية 1949لسنة )152(اخلضوع للقانون ذي لرقم 

إن كون النادي ال يسعى إىل حتقيق الربح، ال يتناىف مع صفته بوصفه صاحب عمل يف العقود اليت يربمها مع الالعبني  -1
عبد احلميد احلفين . د: الحظ.( ط يف صاحب العمل أن يكون العمل الذي يقوم به بقصد حتقيق الربحالرياضيني،إذ ال يشرت 
املشرع حرص على عدم االشرتاط يف صاحب العمل أن : (يف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية بأن). 96،املرجع السابق ص 

هدف صاحب العمل إىل حتقيق الربح أو ال يهدف إليه، يكون متخذا العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له،ويستوي يف ذلك أن ي
). يؤكد ذلك أن قانون العمل يسري على مجيع عقود العمل سواء أكان أصحاب األعمال يتخذون هذه األعمال مهنة هلم أم ال 

  )  1(، قاعدة 3،ص 3، منشور يف موسوعة عصمت اهلواري، ج1978ديسمرب  24،نقض مدين 44سنة ) 512(الطعن رقم 
   159،160سعيد جرب، املرجع السابق ص . د: الحظ -2
انتقال الالعبني احملرتفني ،رسالة .... حممد سليمان األمحد،الوضع القانوين : الحظ( للتعرف على أنواع األندية املختلفة -3

  ) . وما بعدها  133،ص 1977ماجستري ،جامعة موصل 
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أندية الدرجة املمتازة وأندية الدرجة األوىل وأندية الدرجة الثانية : من حيث درجتها
  1اخل...والثالثة

  . أندية حمرتفة وأندية غري حمرتفة: من حيث مدى احرتافها النشاط الرياضي
كما استقرت أحكام القضاء اإلداري يف مصر على االقرتاب من هذا املفهوم،حيث قضت 
احملكمة اإلدارية العليا يف العديد من أحكامها على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة 

ة املشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها يف القيام برسالتها  اخلطرية يف تكوين شخصي خبآها
الشباب ونشر الرتبية الرياضية واالجتماعية وبث الروح القومية بني األعضاء،وهي تقوم برسالتها هذه 

  . 2يف إطار أحكام الدستور والقانون
  .وقد سلكت بعض التشريعات املقارنة هذا االجتاه بتحديدها ملفهوم النادي الرياضي بوجه عام

يف شأن اهليئات  1978لسنة  42فقد ذهب املشرع الكوييت يف املادة الثامنة بقانون رقم  
  :الرياضية بأن النادي الرياضي هو

يئة الوسائل وتيسري السبل  ا من نواح ثقافية و دف إىل نشر الرتبية الرياضية وما يتصل  هيئة 
  .3لشغل وقت فراغ األعضاء مبا يعود عليهم بالفائدة

كما ذهب املشرع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف األحكام  العامة للقانون االحتادي 
يف شأن تنظيم األندية واجلمعيات العاملة يف ميدان رعاية الشباب إىل أنه 1972لسنة )12(رقم

                                                             
 1997ليمات العامة الرمسية لبطوالت االحتاد األردين لكرة القدم ملوسم من التع) 2(من املادة ) 6(،)5(الفقرتني  انظر، -1

  ،الصادرة من االحتاد ذاته 
:نذكر من بني أحكام احملكمة اإلدارية العليا اليت ردت هذا املفهوم -  2 

املوسوعة اإلدارية احلديثة،مبادئ احملكمة اإلدارية  13/8/1995ق عليا جبلسة 40لسنة  3402حكمها الصادر يف الطعن رقم 
لس الدولة،ج ،وحكمها الصادر يف 482، ص 1999،الدار العربية للموسوعات، القاهرة 52العليا وفتاوى اجلمعية العمومية 

لسنة  2343،وحكمها الصادر يف الطن رقم 48،املرجع السابق ص 5/11/1999ق عليا جبلسة  40لسنة  925الطعن رقم 
، دون ذكر 3حممد ماهر أبو العينني، املفصل يف شرح اختصاص جملس الدولة، ج. ،منشور لدى د9/6/2001ق جبلسة  44

  . 521الناشر أو سنة النشر، ص 
:يمنشور على موقع شبكة املعلومات القانونية لدول التعاون اخلليج -  3  

http//www gac.legal.Org  
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يقصد باألندية يف ميدان رعاية الشباب كل يف جماله له ذات تنظيم مستمر،تتألف من عدة أشخاص 
بيعيني أو اعتباريني بغرض آخر غري  احلصول على ربح مادي ،وتستهدف حتقيق الرعاية للشباب ط

  . 1عن طريق توفري اخلدمات الرياضية واالجتماعية كلها أو بعضها
  :ويف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن النادي الرياضي عبارة عن 

ة العامة وحتظى بالشخصية هيئة رياضية ذات طابع أهلي خاص تتمتع بعض امتيازات  السلط
دف إىل  2االعتبارية املستقلة تتكون من جمموعة  من األفراد يف سياق من القواعد القانونية احلاكمة،و

من كافة النواحي االجتماعية والصحية والدينية والنفسية والفكرية تكوين الشخصية املتكاملة للشباب 
   .املهام إلشراف اجلهة اإلدارية املعنيةعن طريق نشر الرياضة،وختضع يف ممارستها هلذه 

  المطلب الثاني الهيئات غير الرياضية
غري رياضية تساهم يف تنظيم النشاط الرياضي،وقد يكون صعوبة مبكان حصر  هناك هيئات

من أن يكون على سبيل املثال نوعني من هذه هذه اهليئات التساع مفهوم املساهم،لكن ال بأس 
الرياضية،وفيما يأيت او التظاهرة وسائل اإلعالم واملقاولني مسامهني يف تنظيم املنافسة : اهليئات،وهي

  : اآلتيني الفرعنينعاجل هذه اهليئات يف 
   اإلعالموسائل : الفرع األول
أنه من بني املشاكل اليت تواجه الرياضة هي مشكلة اخلاصة، إذ أن 3بعض الكتابيذكر 

الرياضي،وهذا استغالل الرياضة كوسيلة للدعاية واالجتار يؤدي إىل جعل املادة احلافز الرئيسي للتقدم (
يضعف من القيم اخللقية واالجتماعية الرياضة وجيعل جهود الفرد الرياضي متوقفة على الكسب 

شواهد تدل على وجود حماوالت مستمرة من بعض الشركات واملؤسسات . يه املادي الذي جين
اإلعالن والتجارة  مضاعفة أرباحها، ومن يف غالل شعبية الرياضة والرياضيني اجلهوية والصناعية الست

                                                             

منشور على موقع اهليئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدولة اإلمارات املتحدة  -1 
http//www.Youth.Sport.Gov  

الرياضية ،املنازعات و آليات التسوية دراسة حتليلية مقارنة دار  األندية إدارةد حممد امحد عبد النعيم ،حل جمالس :انظر  - 2
   .31العربية ،القاهرة ،ص  نهضةال

. 287علي حيي املنصوري، املرجع السابق ص انظر ،  - 3  
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إذ إن االندفاع املنقطع النظري للجمهور ).املؤكد أن هلذه احملاوالت تأثريا سيئا على قيم الرياضة ومثلها
قد خلق جوا مغريا لتسويق املرئية واملقروءة واملسموعة، اإلعالمالرياضية عرب وسائل إىل متابعة األنشطة 

املنتجات عرب الدعاية التجارية واإلعالنات التلفازية واإلذاعية خالل فرتات نقل وقائع األنشطة 
أن وسائل .اإلذاعة على األخص مسامع عرب شاشات التلفاز و)املباريات واللقاءات التنافسية(الرياضية

دف إىل حتقيق الربح  اإلعالم يف وقتنا احلاضر،وبسبب انتشار الرأمسالية،أصبحت مؤسسات 
من خالل اإلعالن يف وسائل اإلعالم يف أثناء  املنجاة،بل أكثر من ذلك، أصبحت األموال 1املادي

فة دعت بعض الدول إىل إتباع أساليب ،أمواال خيالية حتمل أرقاما خمي 2نقل وقائع األنشطة الرياضية
غري مشروعة من أجل إقامة األلعاب األوملبية على أراضيها،وقد استشعر واضعو املواثيق األوملبية  

ياته للضغط على منتسيب اهليئات الرياضية املختلفة،مما حدا ادئح الرياضية خطورة هذا األمر يف بواللوا
ا أفصحت عن ابتعاد أنشطتها عن 3ة التجاريةا إىل تقييد حاالت اإلعالن والدعاي ،كما أ

ا جعلت من بني عبارات القسم4استهداف أغراض جتارية  اليت يؤديها أعضاء اهليئة )اليمين(،بل أ
ا منعت استخدام رمزها وعلمها وشعارها 5الرياضية،عدم اخلضوع ألية تأثريات جتارية  ،كما أ

  .6ونشيدها اخلاص ألغراض جتارية 
مل حتل دون قيام  -دولية أو وطنية -إن كل اإلجراءات اليت مت اختاذها من قبل اهليئات الرياضية

ا  مهام مغريات األموال الطائلة النامجة عن وسائل اإلعالم باستغالل األنشطة الرياضية، السيما أ
قد قضى على  فكلنا يعلم أن االحرتاف - أفرادا وهيئات - ،وهذا شأن األشخاص الرياضيني 7اإلعالن

                                                             

تم.د: انظر - .26، ص 1994القاهرة ،عات الغربية،دار النهضة العربية جيهان أمحد رشيت،النظم اإلذاعية يف ا 1  
) وما بعدها 3،2عصام بدوي، ص . د: الحظ.(علما أن هناك اختصاص يف اإلعالم ليتحدد يف اإلعالم الرياضي - 2  

3 -Art(61)Olympique Charter .op 
4 - Art(2/10)Olympique Charter. Op 
5 - Art(20/1-4)Olympique Charter. Op 
6 -Art (4)Bye – law to Rule 12,13,14,15,16 And 17. Olympique Charter.op 

. 58جيهان أمحد رشيت،املرجع السابق،ص . د:انظر -7  
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ا هكذا أصبح أمر استغالل األنشطة الرياضية لتحقيق األرباح عن طريق  1على اهلواية لألسباب ذا
واللذين أصبحا حقني األفراد حمميني مبوجب 2ممارسة األعمال التجارية اخلاصة بالنشر واإلعالن

من توفيق القانون البد ) أمرا واقعا(،وملا أصبحت هذه احلالة 3الدساتري وإعالنات حقوق اإلنسان
ارتأت اهليئات الرياضية أنه إذا  .4معها،على اعتبار أنه جيب أن يكون هناك تناسق بني القانون والواقع

ذا االستغالل،هذا  كان البد من استغالل األنشطة الرياضية،فإنه جيب أن تكون هي أول من ينتفع 
املباراة الرياضة حتتاج إىل مصاريف من باب أوىل،ومن ناحية أخرى أن تغطية األنشطة واللقاءات و 

طائلة،بل إن احلركة الرياضية حتتاج إىل منو التطور،وإن الناتج املايل هو أحد أهم أسباب منوها 
وتطورها،لذا وانسجاما مع ما فرضه منطق األمور وواقع احلال والضرورة العملية،أضحى لزاما على 

استثمار  اإلعالماألنشطة الرياضية،فتسمح لوسائل اهليئات الرياضية أن تعرتف وتقر بأمر استغالل 
هذا األمر،على أن يكون للهيئات الرياضية احلاصل األوفر وحصة األسد من املوارد املالية النامجة عن 

لكن مع ذلك،جيب على اهليئات الرياضية أال تنسى املبادئ اخللقية غري .5استغالل األنشطة الرياضية

                                                             
وديع . د.و أ.360حسن أمحد الشافعي،الرياضة والقانومننشاة املعارف االسكندرية بدون ذكر سنة الطبع ،ص . د: انظر -1

  .  125ألمحد،نظام االحرتاف الرياضي،حبث،ص ياسني التكرييت وحممد سليمان ا
إذ إن النشر واإلعالن يعدان عملني (1984لسنة )30(من قانون التجارة العراقي ذي الرقم )5(من املادة)5(الحظ الفقرة -2

ص  1987باسم حممد صاحل،القانون التجاري،القسم األول،دار احلكمة بغداد . د: الحظ للشرح )جتاريني يف القانون العراقي
67 .  
إبراهيم الداقوقي،قانون . د: والحظ كذلك. 1948رب مديس 10سان ،من البيان العاملي حلقوق اإلن) 19(املادة: انظر -

. وما بعدها 58اإلعالم،ص  3  
 األوىلحبث األستاذ الدكتور حامد زكي،التوفيق بني القانون والواقع،جملة القانون و االقتصاد املصرية العدد األول ،السنة :انظر -4

  .  752ص  1931
5 -Larry Horine, administration of physical educationand sport j.c and lowell gh 
,1985 supplement the lan of sport sharlot the michie 1985 , p.158  

مل يكن تطور :" ،جاء فيه"األلعاب األوملبية من الروح الرياضية إىل الصفات التجارية:"وقد كتب األستاذ نبيل شبيب مقاال بعنوان
األلعاب األوملبية على هذا النحو تطورا طبيعيا أو نتيجة  عوامل رياضية حمضة،بل كان نتيجة ختطيط مدروس وتوجيه مقصود قام 

وهذا ما يظهر من وراء اختاذ قرار مزدوج ..عليه رجال أعمال متمرسون أصبحت املباريات وأصبح الرياضيون لديهم بضاعة جتارية
من جانب شركات كربى حتصل على حق استخدام )الرعاية الدعائية(على فتح األبواب األوملبية أمام ما يسمى  - من جهة -يقوم

على إدراج  -من جهة أخرى -ارجية،السيما التلفزيونية،بني كل دورة وأخرى،ويقوم القرار املزدوجالرموز األوملبية يف دعايتها  اخل
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احلركة األوملبية،لذا أضحى التعامل مع األمر،موضوع حبثنا هنا، سالحا ذا املادية اليت قامت  عليها 
  . حدين بالنسبة إىل اهليئات الرياضية ،وعليه فإن من واجبنا أن نستخدمه حبذر شديد

ويالحظ أخريا أن لوسائل اإلعالم دورا مهما جدا يعول عليه يف املنافسات الرياضية،السيما 
  . 1العنف والشغب يف املالعب،وهذا ما يوثق العالقة بني اإلعالم والرياضةفيما يتعلق يف حماربة 

  

                                                                                                                                                                                              

ألعاب االجناز الرياضي العاملي يف برنامج املباريات  األوملبية وعلى مشاركة احملرتفني فيها باعتبار أن أمساءهم الالمعة جتلب 
ذلك قيمة بيع حقوق الرعاية الدعائية للشركات  الكربى،وكانت احلصيلة املشاهدين،وبالتايل ترتفع حقوق البث التلفزيوين،وك

،و 1992مليونا يف دورة برشلونة عام )175(،و1988مليون دوالر يف دورة سيئول عام )100(باألرقام والدوالرات تعادل
رأس عشر شركات كربى هذا ما جعل دورة أطلنطا دورة كوكاكوال اليت كانت على .1996مليونا يف دورة أطلنطا عام )35(

  اشرتت حقوق الرعاية الدعائية،
ومجيع ما سبق ذكره من عائدات يقتصر على ميدان حقوق الرعاية الدعائية وحدها دون حقوق البث  التلفزيوين نفسه،فمع مراعاة 

د أصحاب القرار ويؤك)..1996املقال يف عام (مليارات دوالر يف السنوات الثالث املاضية فقط ) 4.5(ذلك وصل الدخل إىل 
اليت )سيدين(حول الدورة األوملبية املقبلة عزمهم على مقاومة غلبة الروح التجارية على األلعاب،فباإلشارة إىل العاصمة االسرتالية 

ستكون :"،كان  السفري االسرتايل ماكس هاج دبلوماسيا يف تعليقه على مباريات أطلنطا بقوله)2000(تستضيف دورة عام
خوان انطونيو (ولكن القرار األومليب احلاسم يبقى يف يد اللجنة األوملبية الدولية،وصحيح أن رئيسها "....اضة يف سيديناألولوية للري

نفسه قد أحس باالنزعاج  الكبري الذي أثارته سياسته العاملية والتجارية،وحاول إعطاء االنطباع بأن ما كان يف أطلنطا لن )سامارانج
التلفزيونية األمريكية،حىت )إن يب سي(هذا مع إقدام جلنته يف الوقت نفسه على توسيع عقدها مع هيئة ولكن يتناقض موقفه.يتكرر

بذلك صفقة ) إن يب سي(ومل تعقد .مليارات دوالر)3.5(مقابل ما يعادل)2008(أصبحت متلك حقوق البث حىت دورة 
مليون دوالر )100(تطاعت حتقيق ما ال يقل عن مليون دوالر،واس)456(فاسدة،وقد كان حجم متويلها لتغطية دورة أطلنطا

ولقد بلغت قيمة ما حتصله ...مليون مشاهد أمريكي)200(أرباحا صافية بعد أن سجلت رقما قياسيا بوصول بثها إىل حوايل 
ة،واتبعت لذلك ثاني)30(ألف دوالر لكل)500(اهليئة التلفزيونية األمريكية من الدعاية التجارية أثناء أيام الدورة نفسها،يف حدود

بيرت (سياسة تغري الشركات وتكشف عن مدى ما وصل إليه حتكم املال يف عامل الرياضة األوملبية،ويتحدث عن هذه السياسة 
من القرارات يف حتديد )%72(إن االستطالعات األمريكية تقول أن :"فيقول)إن يب سي(نائب رئيس القسم الرياضي يف )دياموند

تمع األمريكي يقع يف أيدي النساء،وهلذا كان من املقرر توجيه الدعاية للتأثري  على املرأة أوال، املشرتيات االستهالكية  يف ا
آالف شخص من املشاهدين لتحديد أنواع الرياضة احملببة عند )10(وأجرت اهليئة التلفزيونية هلذا الغرض استطالعا مشل أكثر من 

هل يكون مباشرا،أم بتقارير موجزة،أم سوى ذلك؟وتبعا لذلك كانت : فزيوين عنهاالنساء،واألسلوب املفضل لديهن يف البث التل
احملطة ختصص أفضل األوقات لأللعاب املفضلة عند النساء بغض النظر عن الربنامج  الزمين لأللعاب األوملبية نفسها،كما اختارت 

طات التلفزيونية يف أحناء العامل املرتبطة باهليئة أساليب البث بصورة تراعي املشاهدات  األمريكيات وال تراعي ما تريده احمل
  .   4،ص)األمريكية،السيما تلك اليت ال تستطيع ماليا أن تتابع  املباريات بنفسها ببث مباشر

.وما بعدها45األستاذ عادل عصام الدين،دور وسائل اإلعالم يف أمن املالعب الرياضية،حبث،ص :انظر - 1  
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  المقاولون المساهمون في تنظيم المنافسة الرياضية : الفرع الثاني
يلجأ بعض األشخاص إىل استثمار املنافسات الرياضية بعقد صفقات يصدق عليها وصف 

ملعب كرة القدم أو صالة لكرة كمن يستغل .الستغالل مكان تقام عليه مباراة رياضية) املقاوالت(
يئة،مؤسسة  السلة أو قاعة مغلقة للسباحة،وقد يتمثل املقاول يف شخص طبيعي،كما قد يكون ممثال 

عقد ممارسة (بإبرام عقد يسمى بـ - شخصا طبيعيا أم معنويا –أو شركة،وعادة ما يقوم املقاول 
بتمكني طرف آخر من استعمال صالة،أو ملعب، أو ،وهو العقد الذي يعهد فيه املقاول )الرياضة

مكان آخر،ملمارسة رياضة معينة،مع تقدمي أدوات اللعب إليه،يف بعض األحيان،أو يقتصر على تقدمي 
معاوضة،فيدفع املستعمل مقابال لقاء  -عادة -أدوات الرياضة يف أحيان أخرى، ويكون العقد
ا األندية أو السلطات استعماله وإن كان جيوز أن يكون دون أجر،لتحق يق أغراض اجتماعية،تقوم 

 .1العامة،لتشجيع الرياضة
  .وسوف نرى أن هؤالء األشخاص يتعرضون ملساءلة قانونية مدنية وأحيانا جنائية

إال أنه جيب أن نالحظ،أنه يوجد هناك أشخاص ال يصدق عليهم وصف املساهم يف تنظيم 
يون أنفسهم واملوردون،أي األشخاص الذين يبيعون األدوات ،كالرياض2الرياضيةاو التظاهرة املنافسة 

إىل أن  اإلشارةالرياضية،أو يؤجرون أماكن ملمارسة الرياضة،أو خدمات للغرض نفسه،لكن تنبغي 
حسب  -مؤجر احلصان يف رياضة الفروسية،وعلى الرغم من عدم اعتباره منظم النشاط الرياضي

سامها يف التنظيم، فيسأل عن أي ضرر خلطئه دور فيه،إال إال أنه يعد م -3وجهة نظر بعض الفقهاء

                                                             
كذلك يعد .(344،ص  1978، مطبعة جامعة القاهرة 1حممود مجال الدين زكي،مشكالت املسؤولية املدنية،ج.د:انظر  - 1

من قبل املساهم يف تنظيم األنشطة الرياضية،واملقاول األصلي يكون هو املسؤول جتاه )املقاول من املقاول،أي املقاول من الباطن
) 798(من املادة )2(مدين عراقي،والفقرة)882(من املادة)2(اطن،تطبيقا للفقرةعن أعمال املقاول من الب)صاحب العمل(املستفيد

،ص 2كمال قاسم ثروت،الوجيز يف شرح أحكام عقد املقاولة ،ج. ود. 93عدنان إبراهيم السرحان،ص . د:الحظ.( مدين أردين
293 .(  

. 173سعيد جرب، املرجع السابق،ص . د:انظر - 2  
.175ابق،ص سعيد جرب،املرجع الس.د انظر- 3  
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،حسبما يذهب 1أنه يسأل على أساس أن التزامه كان التزاما ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية
 :وقد أثارت رياضة الفروسية هذا اإلشكال لسببني.2إىل ذلك بعض الفقهاء

ا قبوال لألخطار املالزمة إن رياضة الفروسية،كالتدريب عليها،تتضمن من : األول القائم 
غري متوقعة،وعرض الفرسان لإلصابات،حىت  - أحيانا –،نتيجة النتفاضات اخليول اليت تكون 3هلا

،وليس التزاما بضمان 5)اليقظة واالنتباه(، حبيث ال يتعهد املؤجر هلم إال بااللتزام 4املهرة منهم
  . السالمة

رياضات اليت يتعامل يف جماهلا أشخاص متعددون بعضهم إن رياضة الفروسية تعد من ال: الثاني
،وبالرغم من 6يعد منظما مباشرا،واآلخر يعد مسامها يف التنظيم كاملؤجر،واألخر حمركا للنشاط الرياضي

م ختتلف تشديدا  م يعدون مجيعا مسامهني يف تنظيم النشاط الرياضي لكن مسؤوليا أ
 جوهر املسؤولية هلؤالء املسامهني يف تنظيم املنافسات وختفيفا،وسنرى ذلك مفصال عندما نبحث يف

م هلذه األنشطة   . الرياضية والذين يقعون عادة يف خطأ تنظيمي مبناسبة إدار
  
 
  
  

  
                                                             

هو االلتزام ال تربأ ذمة املدين به إذا مل تتحقق الغاية،مثال ذلك التزام الناقل بثقل )بنتيجة(االلتزام بتحقيق غاية - 1
فهو االلتزام الذي يقتصر فيه دور املدين على بذل اجلهد املطلوب لتحقيق الغاية )بوسيلة(أما االلتزام ببذل عناية ...األشخاص

مصادر (،1مالك دوهان احلسن،شرح القانوين املدين،ج. د: الحظ.(مسؤوال عن حتقيقها،كااللتزام الطبيب واحملاميدون أن يكون 
  .) 45،ص )التزام

2 -Savatier (R) .Op.citn°858 traite de la responsabilite civil 2 edition,paris,1951p . 24  
.107،ص 1994دوره يف حتديد املسؤولية املدنية ،القاهرة لطفي البلشي، قبول املخاطر الرياضية و . د:انظر - 3  
.202،ص  1984وديع ياسني التكرييت،مبادئ الفروسية  احلديثةن مطبعة جامعة املوصل . أ: انظر - 4  
.325حممود مجال الدين زكي املرجع السابق،ص . د:انظر - 5  
.175سعيد جرب املرجع السابق،ص . د:انظر - 6  
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  رياضية عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة التظاهرات المسؤولية المشاركين في : المبحث الثاني

دراسة كل األشخاص الرياضية املسامهة يف تطوير نظرا لظروف البحث اليت ال تكفي لتناول 
احلركة الرياضية واليت ميكن أن تقع اإلصابة بسبب أخطاءهم،وبالتايل سوف نقتصر الدراسة على 

بااللتزام "بعض األشخاص الرياضية منهم وهم ثالثة،فاألول يتعلق خبطأ املنظم عند إخالله
أ الالعب عند استخدامه املنشطات الرياضية يف والثاين يتعلق خبط،)المطلب األول(يف "بالسالمة

المطلب (وأخريا خطأ الطبيب الرياضي عند إخالله بأحد االلتزامات الطبية يف  ،)المطلب الثاني(
   ).الثالث

  مسؤولية منظم تظاهرات الرياضية عن إخالل بااللتزام بالسالمة :المطلب األول

الرياضية،البد من إبرام عدة عقود رياضية ومن بينها أو التظاهرات 1وألجل تنظيم املنافسات
، 2العقد الرياضي املربم ما بني النادي الرياضي والالعب أو الالعب واملدرب حسب نوع الرياضة

وهذه العقود حتدد من خالهلا االلتزامات العقدية املنفذة من طرف النادي الرياضي من أجل حسن 
  . ةسري املنافسة أو التظاهرات الرياضي

فلتحديد االلتزامات الناشئة عن العقد وتعيني صفة املسؤولية تبعا له،جيب حتليل العقد والوقوف 
على حقيقة مضمونه،وال نكتفي بااللتزامات العقدية اليت ذكرها املتعاقدان يف بنود العقد فحسب،بل 

 3.نتعدى ذلك إىل ما هو من مستلزمات العقد وفق القانون والعرف والعدالة

                                                             
الرياضية هي مصطلح يطلق على كل نشاط منافسة بني العبني أو فريقني تابعني هليئتني رياضيتني خمتلفتني،من أجل واملنافسة  -1

حيازة املركز األفضل،وتكون منصبة على لعبة معينة أو على عدة ألعاب،مما يعين أن املنافسة الرياضية ما هي إال نشاط رياضي 
س اجلميع يف الوصول إليها،فمعىن املنافسة  مرتبط مبعىن النشاط الرياضي، فكل منافسة ينصب على لعبة رياضية لتحقيق غاية يتناف

رياضية  هي نشاط رياضي،لكن ليس بالضرورة أن يكون كل نشاط رياضي منافسة رياضية،للمزيد أنظر حممد سليمان 
  . 26األمحد،املرجع السابق،ص 

ا الشركات الرياضية ومن بني العقود اليت ميكن أن تربم يف جمال تنظي - 2 م املنافسات الرياضية وهي عقود الدعاية اليت تقوم 
  . 250اخل وألجل املزيد أنظر معزيز عبد الكرمي،املرجع السابق،ص ....وعقود اإلعالم وعقود الرعاية

. 109صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص انظر، - 3  
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أن 1دة على االلتزامات اليت ميكن أن يدرجها الطرفان يف العقد،يرى بعض الفقه الفرنسيوزيا
أهم االلتزامات اليت تقع يف جمال تنظيم النشاطات الرياضية نظرا لوجود أخطار مالزمة لالعبني أثناء 

افسة الذي يقع على عاتق النادي الرياضي املنظم املن"االلتزام بالسالمة"ممارستهم الرياضة هو
  . الرياضية

وحىت ميكننا التعرف على مدى وقوع اإلصابة الرياضية لالعبني بسبب اإلخالل النادي 
الرياضي بااللتزام بالسالمة املفروض عليه أثناء املنافسة الرياضية أو يف التدريبات،وجب علينا أوال 

ال الرياضي يف  مث حتديد مضمون هذا )الفرع األول(التطرق إىل تعريف االلتزام بالسالمة يف ا
 .)الفرع الثاني(يف و طبيعته القانونية االلتزام 

  تعريف االلتزام بالسالمة في المجال الرياضي :الفرع األول

ال الرياضي عامة  من أجل توضيح االلتزام بالسالمة الواقع على عاتق النادي الرياضي يف ا
  . واجتاه الالعبني خاصة يف املنافسات الرياضية،يتطلب منا أوال تعريف االلتزام بالسالمة بوجه عام

  تعريف االلتزام بالسالمة بوجه عام **

"Définition de l’obligation de sécurité générale  "  

كان الجتهاد القضاء املدين الفرنسي الفضل يف إنشاء االلتزام بالسالمة يف بعض العقود، 
وكانت بدايتها يف عقد النقل يف صورة التزام الناقل بضمان سالمة الركاب،مبوجب قرار شهري حملكمة 

د ،بوصفه التزام تبعي وضمين يقع على أح1911نوفمبر 21النقض الفرنسية املؤرخ يف 
املتعاقدين،وكان هدف القضاء الفرنسي من وراء ذلك هو حتميل املتعاقد املخل بالتزامه بالسالمة 

  2.املسؤولية املدنية

                                                             
1-Frédérice By,Jean Michel Maramtou,Didier poracchia,Fabrice Rizzo, op.cit, p 525.   

،دار الكتاب )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(بودايل حممد، محاية املستهلك يف القانون املقارن.دانظر، - 2
  .  402،ص 2006احلديث،القاهرة،
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وعليه فإن االلتزام بالسالمة هو التزام عقدي تبعي اللتزام األصلي،يستوجب على املهين املدين 
 ). المتعاقد معه(عدم اإلضرار بالغري 

دد  وإن اهلدف من االلتزام بالسالمة هو ضمان محاية قصوى للدائن ضد األخطار اليت 
سالمته اجلسدية،وما يالحظ على االلتزام بالسالمة أننا جنده عادة يف عقود اإلذغان حيث يسلم 

دد سالمته   1.الدائن نفسه ملهين حمرتف واليت قد 

االلتزام بتحقيق "ام بأنهلاللتزام بالسالمة من حيث طبيعة االلتز 2وهلذا جاء تعريف لبعض الفقه 
نتيجة،وال يستطيع المدين التخلص من المسؤولية العقدية الناشئة من العقد إال بإثبات السبب 

  ".األجنبي

أن تغطي "بأنه من أجل الوفاء  بااللتزام بضمان السالمة هو3ويذهب أحد اآلراء لبعض الفقه
ي أنشأها،وأن تكون مطلقة ال يشوبها السالمة كل مدة تنفيذ االلتزامات المتولدة عن العقد الذ

  ". نقص وال تعترضها حادثة غير متوقعة وال يمكن دفعها

،وتقابلها )ف.م.ق(1135إىل تأسيس هذا االلتزام على نص املادة 4ويذهب الفقه الفرنسي ّ◌
 5ال يقتصر على الزام"،واليت نصت على أن حتديد نطاق العقد يف قوهلا)ج.م.ق( 107/2املادة 

المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل بتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف 
  ".والعدالة بحسب طبيعة االلتزام

                                                             
،كلية احلقوق )فرع املسؤولية املهنية(هين املدين،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانونخبتاوي سعاد،املسؤولية املدنية للمانظر ، -1

  . 84،ص 2012،تلمسان،
،جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية )دراسة مقارنة(أمل كاظم السعود،االلتزام بضمان السالمة يف العقود السياحية.دانظر، - 2

  .  96والسياسية،السابع،كلية القانون باملستنصرية،ص 
ر،العدد العاشر،كلية ،جملة املفك)أساس املسؤولية -املضمون  -املفهوم(مواقي بناين أمحد،االلتزام بضمان السالمة.أانظر، -  3

  . 417احلقوق والعلوم السياسية،باتنة،بدون ذكر السنة،ص 
.  402بودايل حممد، املرجع السابق،ص .دانظر، - 4  
ج.م.ق - 5  
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وإن طبيعة هذا االلتزام العام بالسالمة،اعترب من طرف القضاء يف بداية األمر التزام بتحقيق 
وجود أضرار به،ومل يكن بإمكان حيث كان يكفي املسافر إثبات ،)إرجاع المسافر سالما(نتيجة 

القوة القاهرة أو خطأ الضحية أو خطأ (الناقل إعفاء نفسه من املسؤولية إال بإثبات السبب األجنيب
  1)الغير

ولكن بعد توسيع جمال االلتزام بالسالمة من قبل القضاء إىل عدة عقود،كعقود البيع وعقود 
إىل التزام ببذل عناية فقط،حيث أصبحت الضحية ،فإنه قلص من اعتبارها التزاما بتحقيق 2اإلجيار

  .3جمربة على إثبات اخلطأ

إال أن هذا االجتهاد القضائي تعرض لنقد شديد من طرف الفقه، لذا أصبحت طبيعة هذا 
  :االلتزام غري حمددة، وبالتايل ظهر اجتاه فقهي فسر طبيعة االلتزام بالسالمة على النحو اآليت

فعال يف تنفيذ العقد،فإن األمر هنا يتعلق بالتزام بالسالمة ذي عندما يكون للضحية دور "
طبيعة ببذل عناية،أما إذا كان دوره غري فعال فإنه يصبح االلتزام بالسالمة ذو طبيعة حتقيق نتيجة 

  ".وليس ببذل عناية

ذا أصبح معيار دور الضحية يف تنفيذ العقد من عدمه يتوقف على حتديد طبيعة االلتزام  و
  .بالسالمة

وبعد تعريفنا لاللتزام بالسالمة بوجه عام وحتديد طبيعته القانونية،ننتقل اآلن إىل تعريف االلتزام 
ال الرياضي وخصوصا االلتزام بسالمة الالعبني أثناء املنافسات الرياضية   . بالسالمة يف ا

  

  
                                                             

،كلية احلقوق )فرع املسؤولية املهنية(خبتاوي سعاد،املسؤولية املدنية للمهين املدين،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانونانظر، - 1
   .85،ص 2012،تلمسان،

. 402حممد بودايل،املرجع السابق،ص . د انظر - 2  
85.خبتاوي سعاد،املرجع السابق،ص  انظر - 3  
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  .تعريف االلتزام بالسالمة في المجال الرياضي*** 

Sécurité en matière sportif  Définition de l’obligation de "  

للمتعاقدين )الرئيسي(لقد رأينا يف ما سبق أن االلتزام بالسالمة هو التزام تبعي لاللتزام األصلي
الذي طبق يف عقد النقل )1135(وهو من صنع القضاء الفرنسي الذي استخلصه من نص  املادة

  . أوال،مث بعدها عقود أخرى كعقد البيع وعقد اإلجيار

ال الرياضي وخاصة أثناء ولكن السؤال يطرح،ما مدى تطبيق االلت زام بالسالمة العام يف ا
الرياضية ؟أو بعبارة أخرى هل يستفيد الالعبني من احلماية اليت او التظاهرات تنظيم املنافسات 

  .يفرضها االلتزام بالسالمة بوجه عام؟

ن اإلجابة،يف ضرورة تفسري اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين عن طريق البحث ع1حياول بعض الفقه
وااللتزام األصلي الذي رتبه العقد على عاتق الطرف اآلخر،فإذا  الصلة بني سالمة أحد املتعاقدين

قامت الصلة بينهما،فإنه بإمكان القول بأن طرفيه قد القيا مبقتضاه التزاما بالسالمة على عاتق أحدمها 
د وسالمة أحد طرفيه أثناء ملصلحة اآلخر،أما إذا انقطعت الصلة بني االلتزام األصلي الذي رتبه العق

  .تنفيذه،تعذر التسليم بقيام االلتزام العقدي بالسالمة

ويقول أحد الفقهاء الفرنسيني يف هذا  الصدد،بأن االلتزام بالسالمة ينشأ يف اللحظة اليت يكون 
ذا العقد   .،كعقد النقل مثال2فيها تنفيذ العقد يعرض أحد املتعاقدين للخطر 

ال الرياضي،جند أن مجيع الالعبني يف تنفيذهم العقد الرياضي املربم وإذا طبقنا هذا امل عيار يف ا
بينهم وبني النادي الرياضي من أجل ممارسة اللعبة الرياضية،وأن هذه األخرية بطبيعتها خطرية،وبالتايل 

  .رياضيةيكون مجيع الالعبني دائنني بااللتزام بالسالمة اجتاه النادي الرياضي املنظم املنافسة ال

                                                             

.. 238-227انظر حممود مجال الدين زكي ،املرجع السابق ،ص  1  
2 -Frédéric By,Jean Michel Marmatou,Didier poracchia,Fabrice Frédérice Rizz, op.cit, p 528  
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من قانون البطولة االحرتافية اجلزائرية لكرة القدم واليت تنص 26/2وهذا ما نصت عليه املادة 
النادي المحترف المضيف مسؤول عن النظام واآلمن داخل الملعب،قبل،أثناء "....على ما يلي

  .....".وبعد المقابلة ، وهو مسؤول على جميع األحداث الممكن وقوعه

يف افرتاض وجود التزام على عاتق النادي املنظم 1إليه احملاكم الفرنسية وهو أيضا ما ذهبت
ذا  للنشاط الرياضي،يتمثل يف سالمة مجيع الالعبني يف مواقع أداء النشاط الرياضي،وأن أي إخالل 

          .جيعل النادي مسئوال عن تعويض ما حلق الالعب من ضرر)االلتزام بالسالمة(االلتزام 

ال الرياضي بقوله2قهوأما عن الف أنه التزام "فهو كذلك يتجه إىل وجود االلتزام بالسالمة يف ا
يقع على عاتق منظمي المنافسة الرياضية،يلزم بضمان سالمة المتسابقين والمتفرجين للمنافسة 
الرياضية ، فأيهما خلل يقع بضمان السالمة مرده إلى خطأ تنظيمي وقع فيه منظموا 

  ".التخطيط أو في التنسيق أو في التنظيم أو في التنفيذالمنافسة،سواء في 

بأن النادي الرياضي عليه واجب األخذ باالحتياط والعناية 3ويرى أيضا بعض الفقه الفرنسي
الالزمة من أجل حسن سري النشاطات الرياضية،سواء املتعلقة بالالعبني أنفسهم أو الغري  

  .  اخل...كاجلمهور،العمال اإلداريني ،املدربني

ومن خالل عرضنا هلذه اآلراء والنصوص القانونية ميكن القول بأن القانون والقضاء والفقه كلهم 
جيمعون على أن النادي الرياضي املسؤول عن اإلصابات الرياضية اليت تقع لالعبني أثناء ممارستهم 

الرياضيني أثناء  األنشطة الرياضية،من خالل االلتزام الواقع عليه وهو االلتزام بسالمة الالعبني
ولكن يثار .و كذلك سالمة اجلمهور عند دخوله املنشات الرياضية  املنافسات الرياضية أو التدريبات

التساؤل حول طبيعة هذا االلتزام؟أي هل هو التزام ببذل عناية خاصة أو بتحقيق نتيجة،وهذا ما 
  . سوف نتعرض إليه يف الفرع  الثاين

                                                             

  1 137نقال عن صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص  -
. 132حممد سليمان األمحد،املرجع السابق،ص ، انظر - 2  

3- Christophe Albiges, Stéphane Darmaisin et Olivier Sautel, responsabilité et sport ,édition 
litec –paris-France 2007, p 144   
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  نية لاللتزام بالسالمة في المجال الرياضي ومضمونه الطبيعة القانو :الفرع الثاني

  :الطبيعة قانونية لاللتزام بالسالمة*

إن حتديد الطبيعة القانونية لاللتزام بالسالمة يف جمال الرياضي وخصوصا اجتاه الالعبني له أمهية  
فإننا عناية،ببذل كبرية من حيث عبء اإلثبات، فإذا قلنا بأن االلتزام النادي الرياضي هو التزام 

سوف نلقي عبء اإلثبات على عاتق الالعب املصاب بأن يثبت اخلطأ النادي الرياضي يف عدم 
أما إذا .اختاذه اإلجراءات الالزمة لتحقيق السالمة البدنية لالعبني،وهذا اإلثبات يف الواقع صعب جدا

عبء اإلثبات على عاتق  فإننا سوف خنففبتحقيق نتيجة،قلنا بأن التزام النادي الرياضي هو التزام 
املصاب بأن يثبت فقط وجود الضرر،وهذا سهل اإلثبات يف احلقيقة،وال ميكن 1االجنيب الالعب 

  .الدليل على أنّ الضرر قد حدثللنادي الرياضي التخلص من املسؤولية إال 

الطبيعة  هذا عن األمهية القانونية يف التميز بني االلتزام بالعناية وااللتزام بالنتيجة،فما هي
ال الرياضي وخصوصا اجتاه الالعبني؟   القانونية هلذا االلتزام يف ا

لقد اختلف الفقه والقضاء حول  الطبيعة القانونية لاللتزام بالسالمة الذي يقع على النادي 
الرياضي اجتاه الالعبني،فمنهم من يرى أن التزام النادي الرياضي هو التزام ببذل عناية كأصل 

ومنهم من يرى العكس أي بتحقيق نتيجة كأصل عام ،وسوف حناول ،ق نتيجة كاستثناء عام،وبتحقي
  . عرض هذه اآلراء املختلفة  للفقه،مث عرض رأي القانون الرياضي اجلزائري يف ذلك

  االلتزام المنظم المنافسة الرياضية ببذل عناية **

ق النادي الرياضي اجتاه الالعبني ،أن االلتزام بالسالمة الواقع على عات2يرى بعض الفقه الفرنسي
أثناء ممارستهم األلعاب الرياضية هو يف األصل التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة،وبالتايل إذا أراد 

                                                             

.18السابق ، ص املرجع انظر، لطفي البلشي ،  1  
2 - Frédéric By,Jean Michel Marmatou,Didier poracchia,Fabrice Rizzo, op.cit, p 528 . 
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الالعب املصاب أن يتحصل على التعويض الضرر الواقع عليه بسبب اللعبة الرياضية،ال يكفي أن 
  .أن يثبت أن عدم التنفيذ راجع إىل خطأ النادي الرياضي يثبت أن االلتزام بالسالمة مل ينفذ،بل عليه

وجود دور وتفسري هذا املوقف للفقه الفرنسي،يرجع إىل أن أغلب النشاطات الرياضية تفرتض 
ملمارسة األنشطة الرياضية،واليت تصعب من مهمة النادي الرياضي يف حتقيق ايجابي من الالعبين 

  .النتيجة وهي سالمة الالعبني

يتطلب القانون من النادي الرياضي بذل العناية الالزمة فقط لسالمة الالعبني أثناء وهلذا 
املنافسات الرياضية،وهذه العناية ختتلف من رياضة إىل أخرى،أي حسب خطورة الرياضة،فإذا كانت 

اخل،فتكون العناية مشددة ولكن ال ..الرياضة متتاز بالعنف كالرياضة املالكمة أو رياضة كرة القدم
تصل إىل حتقيق نتيجة،أما إذا كانت الرياضة ليست خطرية كرياضة الغولف أو رياضة التنس وغريها 

  ).عناية الرجل العادي(من الرياضات غري اخلطرية بطبيعتها،فتكون العناية العادية

دعوى مسؤولية "مبناسبة 1وقد استند أصحاب هذا الرأي إىل حكم حملكمة استئناف باريس
سي رياضة االنزالق على الجليد ضد مدربه،مدعيا أن هذا األخير هو الذي أقامها أحد ممار 

دعاه إلى إتيان هذه الحركة التي أدت إلى إصابته،بينما أنكر المدرب ذلك وادعى أن الالعب 
هو الذي أقام بهذه  الحركة بمبادرة منه، وبالتالي ل م يثبت وجود الخطأ،فرضت المحكمة 

  ".دعوى  التعويض

،أنه نادرا ما جند االلتزام بالسالمة  هو  التزام بنتيجة إال يف 2ال هذا الرأي من الفقهويضيف قائ
فهناك بعض .بعض الرياضات ذات اخلطورة الكبرية جدا،واليت ينعدم فيها الدور اإلجيايب لالعبني

الرياضات،بالتزام ،اليت فرضت على املستثمرين يف جمال تنظيم بعض 3القرارات الفضائية الفرنسية
،ورياضة )toboggans aquatiques(رياضة التزجل على املاء:بتحقيق نتيجة،ومن هذه الرياضات

                                                             

. 156نقال عن حممد سليما ن األمحد،املرجع السابق،ص  - 1  
.19انظر سعد جرب ،املرجع السابق ،ص  - 2  

3 - Frédéric By,Jean Michel Marmatou,Didier poracchia,Fabrice Rizzo, op.cit, p 528 
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، وهذا النوع من الرياضات نادرا ما جند املمارسني )de piste de bob-lige(التزجل على الثلج
  .له هلم دور اجيايب،بل دور هم سليب

   االلتزام المنظم الرياضية بتحقيق نتيجة

،إىل أن التزام النادي الرياضي اجتاه الالعبني هو يف األصل 1يرى االجتاه الثاين من بعض الفقه
  .التزام بتحقيق نتيجة،واالستثناء ببذل عناية،أي خالف الرأي األول

ويربر هذا الرأي موقفه بأن احملاكم الفرنسية ابتداء من الثمانينات قد افرتضت أن هناك التزاما 
ن ضمنيا على عاتق النادي املنظم للنشاطات الرياضية،بضرورة سالمة األشخاص عقديا ولو كا

ذا االلتزام  االلتزام (املتواجد يف مواقع أداء النشاط الرياضي واليت من بينهم الالعبني،وأن أي إخالل 
  . جيعل من النادي الرياضي مسؤوال عن تعويض الالعبني عما حلقهم من ضرر) بالسالمة

ن املتمعن يف هذا االلتزام القضائي،نرى فيه أنه التزام بنتيجة،إذ إن عدم حتقق السالمة واحلقيقة أ
يؤدي إىل مسائلة املنظم املنافسة الرياضية،ما مل يثبت أن هناك قوة قاهرة حالت بينه وبني حتقق 

ما الناقل النتيجة،وهذا التشديد يف مسؤولية املنظم يشبه التشديد يف مسؤولية الناقل لألشخاص،والسي
  .اجلوي

والذي 1986حججه قائال بأن القرار ل حمكمة االستئناف باريس سنة 2ويضيف هذا الفقه
استند عليه الرأي األول،فهو يؤيد قولنا،بأن التزام النادي الرياضي هو التزام بنتيجة،فاملدرب بوصفه 

ع عن نفسه  املسؤولية كما مسامها يف تنظيم املنافسة مل يثبت أنه بذل من العناية الالزمة حبيث يدف
يقول الرأي األول،بل أثبت وجود اخلطأ من جانب الالعب املتضرر الذي أقام حبركة يف رياضة 

ذا اإلثبات وهي من )إثبات خطأ المتضرر(االنزالق على اجلليد،أفضت إىل إصابته بضرر،فاملدرب 
  . وليةاألسباب األجنبية اليت تعفي من املسؤولية،قد دفع عن نفسه املسؤ 

                                                             

.137صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص  انظر،- 1  
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أن "أيضا يؤيد هذا الرأي يف توسيع مسؤولية النادي الرياضي،إذ قررت1وهناك قرارا حديثا 
الهيئات الرياضية التي هدفها،تنظيم،وإدارة،ورقابة نشاطات أعضائها أثناء المنافسات الرياضية 

ضرار اليت من القانون املدين،عن األ)1384/1(اليت شاركوا فيها،تكون مسؤولية استنادا إىل املادة
  . يسببها بعضهم لبعضهم اآلخر يف هذه املنافسة

وهذا القرار يؤكد توجه القضاء الفرنسي يف التوسع من مسؤولية النادي املنظم لأللعاب 
الرياضية،إذ يقر مبسؤولية هذا األخري عن اإلضرار اليت حلقت الالعبني الرياضيني،حىت ولو كانت 

مسؤولية موضوعية تقوم على الضرر فقط،وهذا ما يثبت أن التزام  ناشئة بسبب فعل الغري،واليت تعترب
  . النادي الرياضي هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حاالت ختفف من مسؤولية النادي املنظم لأللعاب الرياضية 
  :ببذل عناية وهذه احلاالت هيجتاه الالعبني،وبالتايل ينقلب التزام النادي بنتيجة إىل التزام 

إذا كان هناك شريك للنادي يف تنظيم املنافسة الرياضية وساهم يف ارتكاب خطأ أدى إىل :أوال
  .2إحداث الضرر،وكان هذا اخلطأ قد استغرق ما ميكن أن ينسب إىل املنظم املباشر من تقصري وإمهال

املمارسني لأللعاب اخلطرة وشبه إذا صرح النادي الرياضي،بعدم ضمان سالمة األشخاص :ثانيا
اخلطرة،أو حىت العادية،بأن نشر إعالنا واضحا للمتسابقني قبل وقوع الفعل احملدث للضرر املفضي 

  . 3إىل املسؤولية

إذا أدى النادي املنظم للعبة الرياضية التزامه بتبصري الالعبني املشاركني يف اللعبة،بعدم : ثالثا
استعمال أشياء معينة،أو توجيههم الختاذ السبل املناسبة لتفادي وقوع  اآلتيان بأعمال حمددة،أو عدم

                                                             

. 139صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص انظر ، - 1  
.140صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص انظر، - 2  
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الضرر هلم،ومع ذلك أخل الالعبني بالتوجيهات املوجهة هلم،لكن ينقلب التزام املنظم إىل التزام بنتيجة 
  .1إذا هو صرح بالتزامه بضمان سالمة الالعبني

يف سبيل تنظيمها وتنفيذها كل العناية إذا كانت اللعبة املنظمة خطرة،وقد اختذ املنظم :رابعا
ا،فإنه سوف خيضع لنظرية واليت تقلل  2)قبول املخاطر الرياضية(الالزمة،مث أقبل عليها الالعب للقيام 

  . من شدة االلتزام اجتاه الرياضيني ليصبح التزام ببذل عناية بعدما كان التزاما بنتيجة

  موقف القانون الجزائري***

  "من الئحة االنضباط اجلزائري لكرة القدم للهواة على ما يلي15لقد نصت املادة 

األندية الرياضية مسئولة عن تصرفات العبيها،الرمسيني،األعضاء، األنصار، باإلضافة لكل - 1
  . شخص آخر مكلف مبمارسة وظيفة يف النادي أو أثناء مقابلة كروية

حميط امللعب،قبل،أثناء وبعد مسؤل عن النظام واألمن داخل )أي املنظم(النادي املضيف- 2
  .........."وهو مسئول عن كل األحداث املمكن وقوعها. املقابلة 

من خالل قراءتنا هلذا النص القانوين السابق الذكر،نستخلص بأن القانون الرياض اجلزائري 
م املتواجدين خالل تنظي) الالعبين(يفرض على النوادي الرياضية االلتزام بالسالمة لكل األشخاص

املنافسة الرياضية وقبلها وبعدها،وبالتايل فإذا وقعت اإلصابة ألحد الالعبني قبل أو أثناء أو بعد تنظيم 
املنافسة الرياضية،فإن النادي الرياضي ملزم بالتعويض عن اإلصابة الرياضية،دون أي إثبات من 

ام بنتيجة وهي االلتزام الالعب اخلطأ النادي الرياضي،ومن مث فإن االلتزام هذا األخري يكون التز 
  . بسالمة الالعبني أثناء ممارستهم األلعاب الرياضية أو قبلها أو بعدها

وحنن بدورنا نؤيد القانون اجلزائري ألنه حيمي الطرف الضعيف وهو الالعب الرياضي والذي 
القليل  يكون يف بعض األحيان قاصرا أو مبتدئا يف ممارسة الرياضة وال يعلم باملخاطر الرياضة إال

                                                             

.140صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص  انظر،- 1  
رضا حممد جعفر،رضاء املضرور بالضرر وأثره على احلق يف التعويض،دار اجلامعة اجلديدة : للتعرف على هذه النظرية الحظ -2

  . 513،ص 2005القاهرة،  -للنشر،اإلسكندرية
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منها، وبالتايل وجب محايته أوال من خالل فرض التزام بالسالمة بأن يكون التزام بتحقيق نتيجة  
كأصل عام، ويف املقابل ال ننسى محاية النادي الرياضي أيضا،باعتباره املساهم يف تطوير الرياضة 

ب بإجياد حلول قانونية االحرتافية، وجعلها تساهم يف بناء االقتصاد الوطين وجمتمع صاحل،ومن مث وج
توافق بني محاية الالعبني القصر واملبتدئني من جهة،ومن جهة أخرى محاية النادي الرياضي 
أيضا،وحىت ال يكون هناك عزوف من هذا األخري يف تنظيم النشاط الرياضي خوفا من املسؤولية، 

 العصر احلديث تستقطب والسيما وأن األلعاب الرياضية وخاصة لعبة كرة القدم احملرتفة،أصبحت يف
الكثري من اجلماهري احملبة هلا،وما ينتج عنها من املداخل اليت ميكن أن تساهم يف رفع االقتصاد 

  .1الوطين

وعليه نقول بأن التزام املنظم املنافسة الرياضية هو يف األصل التزام بنتيجة،وكاستثناء من القاعدة 
اليت ذكرناها أنيفا،وهذا حىت ال يكون هناك عزوف من يكون  التزامه ببذل عناية يف بعض احلاالت و 

  .األشخاص العامة واخلاصة يف تنظيم التظاهرات الرياضية

   :مضمون االلتزام بالسالمة في مجال المنافسة الرياضية

بعدما تعرفنا على طبيعة االلتزام بالسالمة الواقع على عاتق املنظم املنافسة الرياضية يف سالمة الالعبني 
م الرياضية،وقلنا بأنه يكون التزام بنتيجة كأصل عام،وخاصة إذا كان الالعب  أثناء تأدية نشاطا

  .قاصرا أو مبتدءا أو هاويا أو عندما يكون لالعب دور سليب يف بعض الرياضات اخلطرية

اليت  ويكون التزام بعناية بالنسبة لالعبني الذين هلم دور إجيايب يف اللعبة الرياضية،ويف احلاالت
  ومن مث يبقى السؤال حول مضمون هذا االلتزام؟أي فيما يتجسد هذا االلتزام؟.ذكرناها سالفا

يف العادة،تعتمد إدارة املالعب على قواعد تقرر من خالهلا سالمة املتسابقني واملشاهدين للعبة 
وكذا السويسرية الرياضية،فإذا مل تقرر رمسيا مثل هذه القواعد بصورة صرحية،فإن احملاكم الفرنسية 

                                                             

..30املرجع السابق ، صعمرو امحد جرب، . انظر حممد صبحي حسنني و د - 1  
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واألمريكية فرضت كحد أدىن على النادي الرياضي املنظم هلذه املنافسة الرياضية باحرتام الضوابط 
  1:للسالمة بشكل عام واملقررة يف املالعب، وتتجسد هذه الضوابط يف ما يلي املألوفة

 .التزام املنظم بإعالم الالعبني أثناء املنافسة الرياضية -
 .بكفالة الكوادر الفنيةالتزام املنظم  -
 .التزام املنظم مبراقبة سري النشاط الرياضي -
 ).اإلسعافات األولية(التزام املنظم باختاذ اإلجراءات الالزمة لإلنقاذ وكفايتها -
 .التزام املنظم بتوفري املنشآت واألدوات الرياضية -

  :وفيما يأيت نتناول كل التزام على حدة يف ما يلي

  :)حق الالعب في اإلعالم(الالعبين أثناء المنافسة الرياضية  التزام المنظم بإعالم

ال الرياضي عامة واجتاه الالعبني خاصة والذي يقع على عاتق  إن االلتزام باإلعالم يف ا
ذا االلتزام ونشأ عنه ضرر لالعب فإن املسؤولية  النادي الرياضي له أمهية كربى،وإذا أخل النادي 

وحىت تكون لدينا نظرة شاملة على هذا االلتزام وجب علينا .ن مث التعويض عليهااملدنية العقدية تقوم م
  ). ثانيا(وبعد ذلك ذكر أنواعه يف )أوال(أن نعرفه يف 

 Définition de l’obligationتعريف االلتزام باإلعالم في المجال الرياضي **
d’information   

ال  الرياضي،فكان البد علينا أوال تعريف االلتزام قبل اخلوض يف تعريف االلتزام يف ا
التزام المتعاقد بأن يخطر المتعاقد معه عن مخاطر "على أنه2العام،وهذا األخري عرفه بعض الفقه

  ". أو مزايا أي إجراء أو تصرف،حيث يعمل على تنويره حتى يكون اختياره خال من أي شك

                                                             

. 102حممد سليمان األمحد، املرجع السابق،ص /د انظر،- 1  
.75خبتاوي سعاد،املرجع السابق،ص  انظر،- 2  
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ال 1والبد من اإلشارة إىل أن الفقه مييز بني االلتزام قبل التعاقدي وااللتزام يف هذا ا
  .التعاقدي،ولو أن هذا التميز يتالشى من الناحية التطبيقية والعملية

فااللتزام باإلعالم قبل التعاقد هو التزام ينشأ يف املرحلة السابقة على إبرام العقد،ويهدف إىل 
لة بعد إملامه بكل املعلومات تكوين رضا حر وسليم للمتعاقد اآلخر الذي تكون له احلرية الكام

ل إبرام العقد أو يرفضه،وهذا ما جعل الفقه والقضاء الفرنسي،جيتهدان باملتعلقة مبحل العقد،بأن يق
  .2إلبراز الذاتية املستقلة هلذا االلتزام 

من يرى أن االلتزام  3ولقد اختلف الفقه والقضاء الفرنسي حول تأسيس هذا االلتزام،فمنهم
من يؤسسه على نظرية عيوب الرضا وخاصة 4د إىل ضمان العيوب اخلفية،ومنهمباإلعالم يستن

التدليس والغلط،وأخريا هناك من يذهب إىل اعتبارها تطبيقا للقواعد العامة القاضية بوجوب توافر 
حسن النية يف تنفيذ العقود،وإن كانوا عادوا فهدموا هذا االستناد باالعرتاف بأن املبدأ حسن النية 

  . ري حمدد يف القانون، حىت ميكن اعتباره مصدرا مباشرا اللتزام باإلعالممبدأ غ

ال الرياضي،بأن يلتزم النادي الرياضي  وإن االلتزام باإلعالم قبل التعاقد جيد جمال تطبيقه يف ا
 عند تكوين العقد بينه وبني الالعب املمارس هلذه اللعبة الرياضية اليت هي حمل العقد،بأن يلتزم فيها
ذه اللعبة،أي أن يكون رضا الالعب  النادي بتقدمي كل البيانات واملعلومات الضرورية واملتعلقة 
ا ترتتب املسؤولية  مبمارسة اللعبة الرياضية صحيح وخايل من العيوب الرضا،ويف حالة اإلخالل 

  . التقصريية وليس العقدية

                                                             

.63بودايل حممد، املرجع السابق،ص / دانظر، - 1  
. 77خبتاوي سعاد،املرجع السابق،ص انتظر، - 2  

، 1أكرم حممود حسني البدو، االلتزام باإلفضاء وسيلة لاللتزام بالضمان السالمة،جملة الرافدين للحقوق، جملد/ دانظر، -3
  . 11، جامعة املوصل،ص 2005، 24عدد
. 63بودايل حممد،املرجع السابق،ص ./ د انظر،- 4  
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يذ العقد،وقد اعترب بعض الفقه وأما االلتزام باإلعالم التعاقدي والذي يكون أثناء تنف
بأن االلتزام التعاقدي باإلعالم يستند إىل العقد ذاته باعتباره من مستلزماته وفقا للقانون 1الفرنسي

من القانون املدين الفرنسي واليت تقابلها )1135(والعرف والعدالة،وذلك مبقتضى املادة
وال يقتصر العقد على التزام المتعاقد "يلي من القانون املدين اجلزائري واليت تنص ما)107/2(املادة

بما ورد فيه فحسب،بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون،والعرف،والعدالة 
  ". بحسب طبيعة االلتزام

وطبقا لذلك يلتزم النادي الرياضي بواجب اإلعالم الالعبني عند تنفيذ العقد الرياضي سواء  
التدريبات،بأن يبصرهم بكل املعلومات حول النشاط الرياضي الذي كان يف املنافسة الرياضية أو 

ينظمه، كخطورة اللعبة من عدمها أو إلزامية التأمني أو أي معلومة أخرى تتعلق باللعبة الرياضية،أن 
  . يقدمها لالعب املتعاقد معه والذي ال ميكنه معرفتها بدونه

االلتزام بالنصيحة زيادة على االلتزام ويف بعض احلاالت يفرض على أحد األطراف املتعاقدة 
باإلعالم،وخاصة إذا كان حمل العقد نشاط حركي مثل النقل واأللعاب الرياضية،ومن مث اللجوء إىل 

  2.االلتزام بالنصيحة

ال الرياضي ومبوجب االلتزام بالنصيحة،فإن النادي الرياضي بوصفه مهين حمرتف ال  وأما يف ا
، وإمنا جيب عليه أن يعرض احللول املمكنة )الالعب(اه املتعاقد معهيكتفي باإلعالم العام اجت

ملصلحته، مما يعين أن النادي الرياضي يكون ملزم ببذل عناية مشددة اجتاه الالعبني وخاصة إذا كانت 
   3.اللعبة الرياضة املمارسة ذات خطورة كبرية كالتزجل على اجلليد مثال

                                                             

.61خبتاوي سعاد،املرجع السابق،ص انظر، - 1  
فرع العقود (ع ومحاية املستهلك يف التشريع اجلزائري،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانونجرعوت الياقوت، عقد البيأنظر، - 2

  . 37،ص 2002،جامعة اجلزائر، كلية احلقوق بن عكنون، )واملسؤولية
. 82خبتاوي سعاد، املرجع السابق،ص انظر، - 3  
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م بالنصيحة أنه يف بداية األمر نشأ التزاما أدبيا ومعنويا، ولكنه وما جتدر مالحظته بالنسبة لاللتزا
ألمهيته أصبح التزاما مهنيا قانونيا يرتب مسؤولية الشخص املكلف به كالنادي الرياضي عند اإلخالل 

  .1به

ال إىل أنه جيب عدم اخللط بني اإلعالم واإلشهار،وهذا  وجيب اإلشارة كذلك يف هذا ا
االقرتاحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو اإلعالنات أو املنشورات أو  األخري فهو جمموع

رياضية بواسطة وسائل بصرية أو مسعية، وبالتايل او التظاهرة الالتعليمات املعدة لتنظيم منافسة 
فاإلشهار هد فه هو جلب املتنافسني وليس تنبيههم وإحاطتهم علما بالنشاط الرياضي املراد 

  .2ما االلتزام باإلعالم يعد وسيلة ملقاومة خماطر احمليطة بالنشاط الرياضيتنظيمه،أ

فاهلدف من االلتزام باإلعالم هو تبصري الالعبني بطبيعة النشاط الرياضي واالحتياط الواجب 
اختاذه عند املمارسة وحتذيرهم من خماطرها بشكل يزيل اجلهل املوجود لديه عن هذه الرياضة وحيقق 

  3.قصوى منها بطريقة مأمونة ودون تعرضه لألذىالفائدة ال

لذلك فإن االلتزام باإلعالم حيتوي على نوعني من االلتزامات يكمل أحدمها اآلخر ويشكالن 
العنصران األساسيان هلذا االلتزام،األول هو أن النادي الرياضي يلتزم بإعالم الالعبني عن طريقة 

بتنبيه الالعبني من خماطر هذه اللعبة الرياضية وما قد ينتج عنها ممارستهم اللعبة الرياضية،والثاين يلتزم 
  .من أضرار إذا مل يلتزم بتعليمات النادي الرياضي وكيفية الوقاية منها

وكنتيجة ملا سبق دراسته بالنسبة لاللتزام باإلعالم والذي يقع على عاتق النادي الرياضي اجتاه 
التزام ،وبعده 4االلتزام قبل التعاقد باإلعالماية من الالعبني والذي ميكن أن يتخذ عدة صور،بد

والذي  االلتزام بالنصيحةوالذي يكون يف مرحلة التنفيذ العقد،والتزام آخر وهو التعاقدي باإلعالم 
                                                             

.81خبتاوي سعاد، املرجع السابق،ص انظر، - 1  
.34الياقوت،املرجع السابق، جرعوت انظر، - 2  

، 24، عدد1أكرم حممود حسني البدو ، االلتزام باإلفضاء وسيلة لاللتزام بالضمان السالمة،جملة الرافدين للحقوق، جملد انظر،-3
  . 11، جامعة املوصل،ص 2005

  4 5،ص  1997، 2،طحسن النية يف تنفيذ العقود دار الرسالة للصناعة املال ،مبدأ انظر ،د عبد اجلبار ناجي  -
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يكون أكثر شدة من االلتزامات السابقة ألنه يقتصر على إعالم الالعب باملعلومات املتعلقة بالنشاط 
يسعى إىل مساعدته يف اختاذه القرار الصحيح،وهذا هو هدف االلتزام الرياضي، بل عليه أن 

  .1بالنصيحة

ولو متعنا بعض الشيء يف االلتزام باإلعالم الذي يقع على عاتق النادي الرياضي اجتاه الالعبني 
فإنه ال يطرح أي إشكال،وتعليل ذلك هو أن النادي الرياضي الذي ينظم لعبة كرة القدم مثال،مهه 

هو الفوز باملقابلة أو الفوز بالبطولة الرياضية دون أن يصرف أموال كثرية،وهذا مرهون مبدى  الوحيد
ال الرياضي عن طريق احلرص دائما على مواصلة تنبيه وإعالم العبيه على طبيعة  خربته وحنكته يف ا

حىت يتجنب املخاطر الرياضية وضرورة جتنب الوقوع فيها،وإلزامهم أيضا باكتتاب تأمينات شخصية 
اإلنفاق من األموال الكثرية على الشفاء من اإلصابة الرياضية،وجعل شركة التأمني هي اليت تأخذ على 

  . عاتقها التكفل باإلصابات الرياضية املؤمن عليها

  أنواع االلتزام باإلعالم الالعبين في مجال المنافسة الرياضية***

ا ل الرياضي عامة واجتاه الالعبني خاصة والذي يقع بعدما تعرفنا على االلتزام باإلعالم يف ا
  :على النادي الرياضي،نلج بعد ذلك إىل أنواع هذا االلتزام باإلعالم ومها

  .االلتزام النادي الرياضي بإعالم الالعبني عن طبيعة األخطار الرياضية

النادي الرياضي بإعالم الالعبني عن ضرورة اكتتاب تأمينات ضد هذه األخطار  االلتزام
  .  الرياضية

  

  

                                                             
ة و ضمان  تدال،و االستقامة و التعاون ،و االع ، باالعالم و االستعالمهو االلتزام : باالعالم و النصيحة االلتزام   - 1 ّ و اجلدي

  و احرتام العادات و التقاليد السرية 
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 les risques"االلتزام المنظم المنافسة بإعالم الالعبين عن األخطار الرياضة **
sportives "  

الرياضة، هو إن االلتزام النادي الرياضي بإعالم الالعبني أو ممثليهم القانوين عن طبيعة األخطار 
التزام قانوين يقع على عاتق النادي الرياضي،بأن يبصرهم على اختاذ الوسائل الكفيلة والالزمة يف مجيع 
مراحل املنافسة الرياضية،وهذا االلتزام يستلزم مبدأ حسن النية يف إبرام العقود وتنفيذها، وهو مقرر 

دأ حسن النية هو من مبادئ العامة على عاتق النادي الرياضي ولو مل يأت به نص خاص،إذ أن مب
  . 1األساسية يف القانون احلديث

،أن االلتزام باإلعالم عن طبيعة املخاطر الرياضة الذي يقع على 2ويرى بعض الفقه الفرنسي
عاتق النادي الرياضي اجتاه الالعبني،ال تشمل املخاطر العامة املعروفة لدى الالعبني بل تشمل 

الكبرية واليت ال يعلمها الكثري من الالعبني،كالواجب الذي يقع على مدرب املخاطر ذات اخلطورة 
بأن ينبه العبيه على نوعية الثلج واألخطار اليت ميكن أن تنجم عن وجود )SKI(التزجل على الثلج 
  .مغطاة بالثلوج والغري معلن عنهاأحجار صخرية 

النادي الرياضي اإلعالم  وكذلك من بني األخطار االستثنائية واخلطرية اليت جيب على
عنها،كالذي يقوم بتنظيم سباق الدرجات يف طريق سيضل مفتوحا للمرور العادي يف أثناء 
السباق،ففي هذه احلالة جيب أن ينبه املتسابقني على االحتياطات السالمة اليت يقتضيها وجود 

دم لفت نظر الرياضي على ع الركبياآلخرين يف أثناء السباق،لكن من جهة أخرى ال نلوم النادي 
ا خطرية ومعلومة لدى اجلميع  4،ألن هذه اللعبة3وذويه إىل اخلطورة املرتبطة مبمارسة هذه اللعبة بذا

  .مبا فيهم الالعبني

                                                             

..5عبد اجلبار ناجي املال ،املرجع السابق ،ص انظر، - 1  
2 - Frédéric By,Jean Michel Marmatou,Didier poracchia,Fabrice Rizzo, op.cit, p 530 

  .104حممد سليمان األمحد، املرجع السابق،ص انظر، - 3
،ص  1997،القاهرة  األوىلالعربية الطبعة  النهضةانظر ، د صربي حامد خاطر ، االلتزام قبل التعاقد بتقدمي املعلومات ،دار  - 4

155.   
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يدعم هذا الرأي،وذلك   (Aix- en Provence)1ويوجد قرار من حمكمة االستئناف
نشاطات الرياضية اهلاوية بااللتزام بالسالمة مبناسبة رياضة الغطس حتت املاء،ألزم القضاء املنظمني لل

  . واإلعالم الالعبني عن األخطار االستثنائية

وال ختتلف طبيعة االلتزام باإلعالم من رياضة إىل أخرى فحسب بل من العب إىل آخر،وبناءا 
على ذلك، حكم على معلم رياضة املراكب السفن الشراعية بأنه يعد مسؤوال عن اإلصابات اليت 

ت على تالميذه املبتدئني ألنه مل ينبهم على خطورة املناورة املقدمني عليها وما جيب من وقع
احتياطات حياهلا،بينما حكم على العكس من ذلك بأن مدرب الفروسية، الذي مل ينبه الفارس على 

 2سيةما جيب عمله عند الوقوع من فوق احلصان،ال يعد خمطئا،ألن الفارس كان ذا خربة كبرية يف الفرو 
وكنتيجة نستخلصها من هذه األحكام القضائية أن االلتزام باإلعالم جيب يف الرياضات ذات اخلطورة 
االستثنائية واليت ال تكون على علم من طرف كافة الالعبني،وكما جيب االلتزام باإلعالم الالعبني 

م واليت ليست هلم خربة يف جمال اختصاصه débutantأو املبتدئني mineureالقصر 
رياضات ذات اخلطورة املعروفة لأي مبفهوم املخالفة فإن االلتزام باإلعالم ال يفرض بالنسبة ل.الرياضي

  .لدى كافة الالعبني هذا من جهة

ومن جهة أخرى فإن االلتزام باإلعالم ال يفرض بالنسبة لالعبني الراشدين أي الذين بلغوا سن 
  ". كالالعب احملرتف"الرشد،وأيضا الالعبني ذوي اخلربة يف جمال اختصاصهم الرياضي 

أو بعبارة أخرى فإن هذا الرأي مييز بني الالعب املمارس للعبة والذي يكون قاصرا أو مبتدئا 
ففي احلالة األوىل يكون االلتزام باإلعالم إجباري،أما احلالة الثانية يكون .الراشد أو احملرتف والالعب

االلتزام اختياري،ألن الالعب يف احلالة الثانية يكون على علم كايف بأخطار الرياضة وهذا بسبب 
ال العملي أو التطبيقي،فإن النوادي الرياضية من مصلحتها أ.خربته ن تقوم دائما وإن كان يف ا

                                                             
1 -Christophe Albiges,Stéphane Darmaisin et Olivier Sautel, op.cit, p 159 

201سعد جرب ، املرجع السابق،ص  انظر،- 2  
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م،ألنه إذا قام النادي الرياضي بإعالم عن األخطار الرياضية 1بإعالم العبيها مهما كان سنهم ،وخرب
لالعبيه،فإنه بذلك يتجنب بعض العبيه وخاصة ذوي املستوى العايل بسبب تعرضهم لإلصابة،أضف 

  . ياضيةإىل ذلك اخلسارة املالية اليت ميكن أن يتكبدها يف معاجلة اإلصابة الر 

وهذا السبب الذي جيعل من النادي الرياضي دائما يف احلرص الشديد من أجل إعالم العبيه 
  .ولتقدمي هلم كل املعلومات الدقيقة والكاملة عن كل ما يتوقع من أخطار للعبة الرياضية املمارسة

االلتزام المنظم المنافسة بإعالم الالعبين بضرورة اكتتاب تأمينات شخصية لتغطية 
 Les assureuse individuelles couvre les accidentاإلصابات الرياضية 

sportives :  

ال الرياضي له صورتني،الصورة األوىل وهي  بادئ ذي بدء نود أن نشري إىل أن التأمني يف ا
ا التأمني عن املسؤولية املدنية واليت يكتبها النادي الرياضي لدى شركة التأمني على كل الالعبني،وهذ

حىت يتجنبوا عدم الرجوع عليهم بالتعويض يف حالة وقوع أخطاء شخصية أو حىت عن الغري أو 
األشياء، واليت تتحمل شركة التأمني عبء التعويض األشخاص املتضررين من اإلصابات الرياضية 
واليت يستفيد منها الالعب املصاب كذلك،ولكن يف بعض األحيان ال يكفي هذا النوع من التأمني 

  . تغطية هذه اإلصاباتيف

أما عن الصورة الثانية من التأمني الرياضي هو التأمني الشخصي أي التأمني ضد اإلصابات 
الرياضية، وهذا النوع من التأمني يعد تأمني تكميلي يكتبه الالعب الرياضي احملرتف عند ممارسته 

لنوادي الرياضية إىل توعية الالعبني هلذا تلجأ ا.األلعاب الرياضية وخاصة اخلطرية منها كاملالكمة مثال
،و كذلك عمل تامني صحي عن اإلصابات الرياضية)تكميلية(بضرورة اكتتاب تأمينات شخصية

وري االلزامي على الالعب ،و ذلك  جانب التامني الشامل  إىليشمل العالج العادي و الكشف الدّ
  .2داخل امللعب و يف حالة العجز او الوفاة اإلصابةعلى الالعب ضد 

                                                             

203 سعد جرب ، املرجع السابق،ص انظر،   1  
.123عبد احلميد عثمان احلفين ،املرجع السابق ، ص.انظر، د  2  
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وااللتزام باإلعالم الالعبني عن اكتتاب تأمينات شخصية تكميلية من أجل تغطية األضرار 
من القانون  4-321المادة وهذا ما جاءت به . 1النامجة عن النشاط الرياضي هو التزام قانوين

لزم اهليئات الرياضية املختصة بضرورة إعالم واليت ت 19842جويلية  16الرياضي الفرنسي الصادر يف 
األشخاص التابعني هلا ومنهم الالعبني،بأن يكتتبوا عقود تأمني شخصية من أجل تغطية األضرار 

  .اجلسدية اليت ميكن أن تقع بسبب النشاط الرياضي

أصبح يرفض مشاركة الالعبني 1992جويلية 13وبعد تعديل هذا القانون السابق ذكر يف 
م احملرت  فني الذين مل يكتتبوا تأمينات شخصية لتغطية األضرار النامجة عن النشاط الرياضي رغم أ

  .   مؤمنني على مسؤوليتهم مدنية من طرف النادي الرياضي

الهواة أو (وأما عن القانون اجلزائري فجاء خاليا من النص على حرمان الالعبني
الرياضية من املشاركة يف املنافسات أو  غري املؤمنني عليهم شخصيا من األخطار)المحترفين

وهذا ببساطة أن دل على شيء فإمنا يدل على أن املشرع اجلزائري قد .التظاهرات الرياضية املنظمة
باكتتاب تأمينات ضد املخاطر الرياضية ) الجمعيات رياضية أو النوادي(فرض على اهليئات الرياضية

نات الشخصية،باإلضافة إىل فرض التأمني من املسؤولية لالعبني الرياضيني، واليت تعترب من التأمي
ال الرياضي،وهذا ما نصت عليه املواد   -13من قانون الرياضة اجلزائري رقم )45/8(املدنية يف ا

من الئحة البطولة احملرتفة )34(واملادة  1894-07من املرسوم التنفيذي رقم )05(، واملادة 053
النادي الرياضي ملزم باكتتاب عقد تأمين من المسؤولية "ليلكرة القدم واليت تنص على ما ي

                                                             
1 - Frédéric By,Jean Michel Marmatou,Didier poracchia,Fabrice Rizzo, op.cit, p 90 
L.321-4 du Code du sport, " les associations et les fédération sportives sont tenues d’informer 
leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corpores auxquels leur pratique sportive peut les exposer" 
2 -«  les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhéoents de 
l’intérêt que auxquels leurs partique sportives peut les exposer.  

   .ر.ب.ب.م.قمن 45/8ملزيد من املعلومات أنظر املادة  3-
. املتعلق بالرياضة النخبة واملستوى العايل 189-07من املرسوم التنفيذي رقم 05أنظر كذلك املادة  - 4  
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،وتأمين على كل حادث ممكن الوقوع في إطار .....)الالعبين و(المدنية لكل أعضائها 
   ...".ممارسة نشاطهم في النادي

الذي حيدد  2007يونيو سنة  16املؤرخ يف  189- 07من املرسوم التنفيذي رقم  05واملادة 
يستفيد رياضي النخبة "األساسي للرياضي النخبة واملستوى العايل واليت تنص على أنهالقانوين 

والمستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني 
قبل التدريب والتحضير للمنافسة والتظاهرة الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها وبعدها تكتبها 

  ."تحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهإجباريا اال

وهذا عكس املشرع الفرنسي  الذي فرض فقط التأمني من املسؤولية املدنية على عاتق اهليئات 
  . الرياضية وأما التأمني فقد ألقاه على عاتق الالعبني الرياضيني

الالعب ال ميكنه اكتتاب تأمينات شخصية ولكن هذا ال يعين حسب القانون اجلزائري أن 
تكميلية عن األضرار النامجة عن النشاط الرياضي،بل بالعكس ميكنه اكتتاب عدة تأمينات إضافية 

ألن الواقع العملي اثبت بأن التأمينات .لضمان احلصول على تعويض كايف جلرب اإلصابة الرياضية
ادي الرياضية ال تغطي مصاريف اإلصابة الشخصية عن اإلصابات الرياضية اليت تربمها النو 

الرياضية،بسبب قيمة املبالغ االشرتاكية اليت تكون زاهدة يف بعض األحيان،مما يضطر الالعبني احملرتفني 
 peléلبرازيلي فعلى سبيل املثال اكتتب ا. إىل اكتتاب وثائق تأمني إضافية لتغطية اإلصابة الرياضية

يف اجنلرتا،واملالكم حممد علي  1996فرنسي أثناء كأس العالم ماليين فرنك  3وثيقة التأمني ب 
 فرنك فرنسي قبل مقابلة البطل األملاين600.000بطل العلم  يف الوزن الثقيل أبرم عقد التأمني ب 

Karl.Milden Berg 1  

  

  

                                                             

   254معزيز عبد الكرمي،املرجع السابق،ص  انظر، 1-  
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  :االلتزام المنظم بتوفير المنشآت واألدوات الرياضية وسالمته ***

يف جمال تنظيم املنافسات الرياضية )النادي الرياضي املستقبل(الرياضية يلتزم املنظم املنافسة 
  les équipements sportivesواألدوات الرياضية  1les installationsبتوفري املنشآت

الالزمة ألداء النشاط الرياضي،وهي لكي تكون مفيدة يف ممارسة هذا النشاط،جيب أن تكون خالية 
ا  أن تسبب أضرارا ملستعمليها،ألن التزام النادي الرياضي أو املستثمر يف من العيوب اليت من شأ

ال الرياضي ال يتوقف دوره على توفري املنشآت واألدوات الرياضية،بل جيب زيادة على ذلك  ا
  .و يف اجلمهور الذي حيضر التظاهرات الرياضية ضمان سالمتها حىت ال تصيب الالعبني الرياضيني

ال وميكن أيضا لألشخ اص الطبيعيني أو املعنويني كالشركات الرياضية أو املستثمرين يف ا
يئة الوسائل الرياضية  2الرياضي مع اهليئات الرياضية بأن يقوموا ببناء املنشآت الرياضية أو 

ال الرياضي وبالتايل  التزامهم بالسالمة العقدية  لالعبني،وذلك عن طريق إبرام عقود االستغالل يف ا
ذا الواجب ترتتب عليهم  املسؤولية العقدية ويف   . حالة اإلخالل 

وهلذا حكم يف فرنسا بأن نادي الفروسية ملتزم بأن يعد مكانا صاحلا ملمارسة رياضة 
الفروسية،وبالتايل يعد مسؤوال إذا كانت األرض اليت تسري عليها اخليول غري مناسبة للفرسان 

بأن تضع حتت تصرف الفرسان أحصنة خالية من العيوب،فيعد املبتدئني،وهذه النوادي ملزمة أيضا 

                                                             
املتعلق  1991نوفمرب  02املؤرخ يف  416-94يف املادة األوىل من املرسوم  التنفيذي رقم )املنشأة(لقد عرف املشرع اجلزائري - 1

تعترب املنشآت الرياضية مبفهوم هذا املرسوم كل "بتحديد الشروط إحداث املنشآت الرياضية واستغالهلا واليت تنص على ما يلي 
  ." خصيصا للممارسات البدنية والرياضية منشأة مفتوحة للجمهور معدة

من القانون الرياضي اجلزائري  71هياكل ولقد نصت املادة : من القانون الرياضي اجلزائري على ما يلي 71لقد نصت املادة  - 2
  : هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيني هي " على ما يلي

  ).النادي احملرتف -النادي اهلاوي(النوادي الرياضية -
  .الرابطات الرياضية -
  .االحتاديات الرياضية الوطنية -
  .اللجنة الوطنية األوملبية -
  .اللجنة الوطنية شبه األوملبية -
  ". اجلمعية الرياضية -
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ضررا للرياضي و الذي قد حيدث  .النادي مسؤوال إذا قدم حصانا عصبيا ينطلق فجأة وبسرعة كبرية
ال الرياضي وهذا االلتزام .او اجلمهور املتفرجني ،الن األمر يعد إخالال بااللتزام بالسالمة يف ا

منه واليت تلزم 322/21في المادة مصدره القانون، وهو ما نص عليه قانون الرياضة الفرنسي 
املؤسسات الرياضية اليت توفر املنشآت واألدوات الرياضية بضرورة احرتام معايري ضمان الصحة 

  . والسالمة املنصوص عليها يف القواعد العامة

 12المؤرخ في  184-09رقم من املرسوم التنفيذي )05(ةالمادوأيضا املشرع اجلزائري يف 
الذي حيدد اإلجراءات واملقاييس اخلاصة باملصادقة التقنية واألمنية على املنشآت  2009 ماي 

تكون املنشآت "القاعدية الرياضية املفتوحة للجمهور وكذا كيفية تطبيقها واليت تنص على ما يلي
ت واملنافسات الرياضية حمل مقرر مصادقة يسلمه حسب احلالة الرياضية املوجهة الحتضان التظاهرا

الوزير املكلف بالرياضة أو الويل بعد أخذ رأي اللجنة  الوطنية أو اللجنة الوالئية للمصادقة على 
  .و هذا ما اشرنا اليه يف الفصل االول".املنشآت الرياضية

  ية االلتزام المنظم المنافسة الرياضية بكفالة الكوادر الفن**

لعملية التنظيم املنافسات الرياضية  )المحركين(يقصد بالكوادر الفنية تلك األشخاص الطبيعيني
اخل،فيجب ...كاملدربني واحلكام واملنقذين وحراس السباق ومراقيب امللعب واحملافظني على أمن امللعب 

الكوادر وجيب أن يراعي الرياضية أن يوفر هذه  او التظاهرة  على النادي الرياضي أو املنظم املنافسة
الرياضية وعدد او التظاهرة فيها من حيث عدد األشخاص،ويتوقف هذا العدد على حجم املنافسة 

املرافق الرياضية،كما جيب أن يتوفر يف هذه الكوادر التخصص الواجب وأن يكونوا على قدر كبري من 
  . 2ألموراخلربة والكفاءة سواء من حيث اللياقة البدنية أو حىت تقديرهم ل

                                                             
1- « les établissements ou sont partiquées une ou des activités physiques ou sportive doivent 
présenter pour chaque type d’activités et d’établissement des garanties d’hygiène et des sécurité 
définies par voir réglementaire »  

.205د سعد جرب ،املرجع السابق ، ص انظر،- 2  
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وقد حكم يف الواليات املتحدة األمريكية مبسؤولية منظم لعدم قيامه بتوفري الكوادر املراقبة 
واملشرفة على أداء املنافسة الرياضية،عندما حصلت مشاجرة بني العبني يف لعبة كرة السلة،من دون 

وفاة أحد املتشاجرين أن يتدخل العاملون يف امللعب وحمافظي األمن يف فك املشاجرة، مما أدى إىل 
و الذي قد يؤذي اىل اصابة او  املسؤولية عن احداث الشغب من طرف اجلمهور .....و كذلك .1

  . وفاة احد اجلماهري

  )اإلسعافات األولية(االلتزام المنظم باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنقاذ وكفايتها 

 "les premiers secours"  

عاتق املنظم املنافسة الرياضية سواء كان النادي الرياضي أو إن أهم االلتزامات اليت تقع على 
ال وخصوصا اجلانب  املتعلق باختاذ اإلجراءات الالزمة لإلنقاذ هي  تقدمي  املستثمر يف هذا ا

لالعبني ومحايتهم من اإلصابات الرياضية  اليت " les premiers secours"اإلسعافات األولية 
الرياضية و عن االصابة اليت تقع  التظاهراتاثناء تأديتهم النشاطات أو ميكن أن تقع هلم يف أثناء 

ّج   . للجمهور املتفر

ذا االلتزام القانوين من طرف املنظم يف تقدمي اإلسعافات األولية أو توفريها  وإن أي إخالل 
اع عن سواء كان هذا اإلخالل يثبت يف عدم وجود اإلسعافات األولية أو تأخر يف تقدميها أو امتن

اثناء التظاهرات و داخل املنشىت  2تقدميها يعترب خطأ جسيم وبالتايل تعدي على االلتزام بالسالمة 
  .الرياضية

قد حكمت مبسؤولية النادي الرياضي للغطس 3ويف هذا الصدد صدرت عدة أحكام قضائية
ا تعرضت لإلصابة،وكان تربير القضاء "سباحة مبتدئة"حتت املاء بسبب غطست حتت املاء وعند عود

                                                             

  1 106حممد سليمان األمحد،املرجع السابق ، ص انظر، -
2 --Christophe Albiges,Stéphane Darmaisin et Olivier Sautel, op.cit, p 158 

لقد حكم يف الواليات املتحدة األمريكية مبسؤولية مستغل صالة الرشاقة،عندما مسح لشخص مصاب بارتفاع ضغط  - 3
ة واإلنقاذ،فإن املصاب ظل مغميا عليه الدم،االستحمام حتت درجة عالية جدا،مما أدى إىل اختناقه،ونظرا لعدم تواجد فريق املراقب
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على احلكم باإلدانة بأن الضحية مل تقدم هلا اإلسعافات األولية اخلاصة باخلطر املتعلق برياضة الغطس 
  . 1من طرف النادي )كأجهزة األوكسجين(

الئحة البطولة لكرة  من 32والقانون اجلزائري أكد على هذا االلتزام القانوين يف نص املادة 
النادي احملرتف الذي يستقبل جيب عليه ضمان حضور طبيب "القدم احملرتفة واليت تنص على ما يلي

  . وسيارة إسعاف لكل مقابلة يف كرة القدم

ويف حالة وأن احلكم الحظ غياب الطبيب أو سيارة اإلسعاف،يلغي املقابلة والنادي يعاقب 
  ". من قانون االنضباط 105ملادة باإلجراءات املنصوص عليها يف ا

ومن خالل هذا النص القانوين نالحظ أن القانون اجلزائري يعطي االهتمام الكبري لإلسعافات 
  . األولية إىل درجة منع انطالق املقابلة بدون وجود اإلسعافات األولية

العبني يف حالة وتعترب سيارة اإلسعاف والطبيب من اإلسعافات األولية الضرورية اليت حيتاجها ال
و كذلك بالنسبة للجمهور احلاضر يف حالة وقوع االصابات نتيجة . وقوع هلم إصابات رياضية

  .احداث شغب مثال

  التزام المنظم المنافسة بمراقبة سير النشاط الرياضي ***

 ،مبا حيمله من اجيابية سريعة يف احلركة تقتضي أحيانا اجلزم بوقوع الضرر ال2إن النشاط الرياضي
حمال،على األخص إذا كان النشاط الرياضي يسري مبعزل عن املراقبة،هذه املراقبة تقع على عاتق النادي 
الرياضي أو املنظم املباشر التزام منه بضوابط السالمة،والسيما عندما يكون ملتزما بضمان السالمة 

ّج جتاه املتسابقني   .و اجلمهور املتفر
                                                                                                                                                                                              

فرتة جاوزت النصف ساعة،مث ما لبث أن فارق احلياة حىت حضر أحد  فريق اإلنقاذ واملراقبة فوجده ميتا،للمزيد أنظر حممد سليمان 
  .111األمحد ،املرجع السابق،ص 

. 110حممد سليمان األمحد،املرجع السابق،ص انظر، - 1  
تعترب األنشطة البدنية " زائري للرياضة يف مادته الثانية اليت تعرف األنشطة الرياضية ونصها كالاليتوبالرجوع للقانون اجل -2

يئتهم بدنيا واحملافظة على صحتهم وتشكل األنشطة .والرياضية عناصر أساسية للرتبية تساهم يف التفتح الفكري للمواطنني و
  ". التماسك االجتماعي البدنية والرياضية عامال لرتقية الشباب وكذا تدعيم
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سريه من البداية إىل النهاية،وكذلك بالنسبة ملنظم سباق  فمنظم سباق املراطون عليه أن يراقب
الدرجات ،وقد حكم يف سويسرا مبسؤولية املنظم نتيجة أنه مل يراع الضوابط املألوفة يف املالعب 
األخرى فيما يتعلق برياضة التزجل على اجلليد يف ابتعاد اجلمهور عن امللعب اجلليد عدة أمتار حىت ال 

  .أو احد من اجلماهرييصاب أحد الالعبني 

وإن مراقبة سري النشاط الرياضي مسألة يف غاية األمهية وذلك لكثرة املفاجآت اليت حتصل أثناء 
هذا النشاط، السيما يف أغلب صوره عنفا واحتكاكا بسبب املنافسة الرياضية،لدرجة أن بعض 

خص املعتاد،وعليه أن يتوقع ذهب إىل أن العناية املطلوبة هنا من املنظم هي فوق عناية الش1الفقهاء
 ر دائما حصول الضرر وإن يراقب سري النشاط الرياضي للحيلولة دون وقوعه أو دفعه قد

  .النامجة عن سوء مراقبة سري النشاط الرياضي األضرارمسؤوليته عن إال ترتب عن ذلك و .املستطاع

  :املسالة عن النحو اآليت و بتطبيق املسؤولية الناشئة عن ممارسة األلعاب الرياضية ميكن تصور 

للغري ،سواء  يف اإلدرار النامجة عن األخطار املباشرة الذي مصدرها من املنظم و يسبب ضررا 
املشاركني يف التظاهرات الرياضية من الرياضيني او اجلمهور احلاضر ، فحىت حيصلوا على التعويض من 

فيقع على .اخلطأ، الضرر ، و العالقة السببية :جراء ذلك جيب توافر أركان املسؤولية التقصريية الثالثة 
املضرور عبء إثبات وقوع اخلطأ من املنظم نتيجة خمالفة أحكام القانون بصفة عامة و القواعد اليت 
حتكمه بصفة خاصة، أما األضرار الناجتة عن األخطار و غري املباشرة فتسري عليها أحكام املسؤولية 

  .التقصريية 

لفقهاء األمريكيني،أن القضاء يلزم املنظم املنافسة الرياضية بضرورة أن ويف ذلك يقول أحد ا
،فأميا خلل يقع،إمنا يكون الرياضية او التظاهرة  يكون إشرافه كامال وصحيحا طوال وقت املنافسة

مرده إىل سوء مراقبة سري النشاط الرياضي،مما يعين أن املطالبة بالتعويض، ستوجه أساسا إىل 

                                                             

12لطفي البلشي ،املرجع السابق،ص انظر،  1  
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ملا اجتهت الظروف إىل إحداث الضرر،السيما بالالعبني املشاركني الذين ترتقبهم عيون  املنظم،فلواله
م الرياضية   .و كذلك اجلمهور املتفرج 1املستقبل  يف تنشيط احلركة الرياضية هليئا

   :وقوع اإلصابة الرياضية بسبب استخدام الالعب المنشطات الرياضية:المطلب الثاني

تكون وقوع اإلصابة الرياضية لالعب اهلاوي أو احملرتف بسبب إخالل ليس يف كل األحوال أن 
املنظم املنافسة أو التظاهرة الرياضية بأحد االلتزامات  القانونية املفروضة عليه، واليت من أمهها االلتزام 
بالسالمة،بل قد تكون بسبب آخر وهو عندما خيطأ الالعب الرياضي نفسه مبخالفة االلتزامات 

  .ة املفروضة  عليه كالالعب منافس،ومن بينها االمتناع عن تناول املنشطات الرياضيةالقانوني

عند مشاركتهم يف املنافسة الرياضية إىل )الهواة أو المحترفين(لذلك عادة ما يلجأ الالعبني
دف زيادة القدرة  استخدام املواد احملظورة كاملنشطات والعقاقري أثناء املنافسة الرياضية،وذلك 

د دون مراعاة للمبادئ والقيم السامية اليت تقوم امل صطنعة لتحقيق الفوز وكسب األلقاب وإحراز ا
هلذا صبحت ظاهرة املنشطات الرياضية من أهم العوامل واألسباب املؤدية إىل وقوع . عليها الرياضة

  2.اإلصابات الرياضية واليت تصل أحيانا إىل املوت

 وقوع اإلصابات الرياضية،ارتأينا أوال أن نعرف هذه املنشطات ولتبيان دور املنشطات رياضية يف
ا )الفرع األول(الرياضية يف الفرع (مدى دورها يف وقوع اإلصابات الرياضية لالعبني يف و،مث أسبا

  ). الثاني

  

  

  
                                                             

ال الرياضي ،دراسة مقارنة وديع ياسني التكرييت ، نضال ياسني العبادي ، حسن عودة .انظر،د  زعال ،استخدام املنشطات يف ا
..263ص،  2011، دار الوفاء للدنيا و الطباعة و النشر ،االسكندرية  1يف القانون اجلنائي ط 1  

بن عكي رقية صونية،ظاهرة االحرتاف لدى رياضي النخبة يف ضوء الضوابط القانونية اجلزائرية،مذكرة لنيل شهادة انظر، - 2
   .69،ص 2007املاجستري يف الرتبية  البدنية والرياضية،جامعة اجلزائر، 
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  تعريف المنشطات الرياضية :الفرع األول

احلديثة، وقد عرفها اإلنسان منذ القدم إن املنشطات الرياضية هي ظاهرة قدمية، وليدة العصور 
سواء من أجل إدخال السرور والبهجة والسعادة،أو من أجل التمكن من األداء بعض الوظائف 

  1.االجتماعية أو استعماهلا من أجل الدفاع عن النفس

ويرجع استخدام املنشطات إىل الكهنة يف مصر منذ حوايل ستة آالف سنة، حيث قدموها 
  .2يعوا أداء املراسيم الرياضية اليت كانت تقام احتفاال لتتوجيهم  مللوكهم ليستط

ال الرياضي،فقد مت اكتشاف املنشطات الرياضية يف الدورة األوملبية الصيفية لسنة  أما يف ا
  3.يف طوكيو 1984

وقد اختلفت اآلراء يف وضع تعريف هلا،ولسنا بصدد اخلوض يف جذور هذه الظاهرة واآلراء 
ا،بل الغرض إعطاء فكرة موجزة عنهااملتعددة    .اليت قيلت يف التعريف 

،والذي 1963فهناك تعريف تبناه املؤمتر األوريب للطب الرياضي بسرتاسبورج بفرنسا يف يناير 
ا استخدام أو إدخال أي مواد ومبختلف الوسائل أو بطرق غري العادلة للياقة البدنية يف "ينص على أ

  .4"قد يؤدي حلدوث ضرر صحي على الرياضياملنافسة الرياضية،مما 

ولقد وضع أيضا تعريف للمنشطات من قبل االحتاد الدويل للطب الرياضي الذي ينص على ما 
  :يلي

املنشطات هي استخدام خمتلف الوسائل الصناعية لرفع الكفاءة البدنية والنفسية للفرد يف جمال "
  ."املنافسات أو التدريب الرياضي

                                                             
، ص 1991ات الرياضية،دار الفكر العريب،القاهرة، حممود كبيش،املسؤولية اجلنائية عن استعمال املنشطات يف املسابقانظر، - 1

07   
.69بن عكي رقية صورية،املرجع السابق،ص انظر، - 2  
.2،ص 1996ابراهيم عيد نايل ،املنشطات الرياضية و القانون اجلنائي،دار النهضة العربية ،القاهرة ،.د انظر، - 3  
. 70بن عكي رقية صونية ، املرجع السابق،ص انظر، - 4  
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ال الرياضي الذي )2(املادةوكما نصت  من امليثاق األومليب الدويل ملكافحة املنشطات يف ا
  :م على ما يلي  1988صدر يف سبتمرب سنة 

املنشطات هي إدخال أو استخدام دواء من ضمن قائمة وجماميع العقاقري احملظورة رياضيا أو "
  .1"أي وسيلة أخرى ممنوعة

ا تع ترب كل مادة غريبة عن اجلسم أو أي مادة فسيولوجية يتم وأما تعريف الفقه للمنشطات فإ
دف حتسني األداء  تناوهلا مبقدار غري طبيعي أو استخدامها بوسيلة غري معتادة داخل اجلسم،وذلك 

  2.الرياضي من خالل هذا األسلوب االصطناعي الغري عادل 

ا تعين سليم مواد معينة  تناول شخص"وهناك من الفقهاء املصرين من يعرف املنشطات بأ
دف الزيادة املصطنعة لقدرته مبناسبة مسابقة رياضية،حبيث يكون من شأن تلك املواد اإلضرار 

  .3"بالكيان البدين والنفسي

ا تساهم يف الرفع  كما يدخل حتت مسمى املنشطات أيضا العقاقري املهدئة ورغم امسها إال أ
ضات اليت ال حتتاج إىل جهد عضلي مثل الرماية الصناعي ملستوى األداء الرياضي يف بعض الريا

  4.والقوس والسهم ولتقليل الشعور باألمل كما يف رياضة املالكمة

ويالحظ من خالل عرض التعريفات السابقة للمنشطات الرياضية،جند أن معظمها تركز على 
  :أمرين مهمني ومها

يكمن يف خطر املنشطات على الناحية األخالقية بالفوز يف املنافسات الرياضية :األمر األول
  . بطريقة غري قانونية أساسها الغش الرياضي

                                                             

.217، ص  1998،دار الفكر العريب ،القاهرة  1رياض ،املنشطات الرياضية ، ط أسامةال عن نق-  1  
،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر )املنشطات، الرشوة،التزوير(حسن أمحد الشافعي، أساليب مواجهة اجلرمية الرياضية. دانظر،  - 2

   48،ص  2013الطبعة األوىل، اإلسكندرية،
. 23حممود كبيش،املرجع السابق،ص انظر، - 3  
  . 1ه، ص 1428الطاهر عامر الشهري، املنشطات الرياضية،حبث أكادميي، كلية الرتبية البدنية، جامعة السعودية، انظر، - 4
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وهو الذي يهمنا يف هذا البحث،هو أن هذه التعريفات أيضا تركز على أن :وأما األمر الثاني
اضي،وحوادث الوفاة اليت سوف هذه املنشطات تكمن يف خطورتنا على الصحة البدنية والنفسية للري

  . نذكرها فيما بعد دليل على ذلك

وكال هاذين األمرين الصحي واألخالقي أساس عدم مشروعية استعمال املنشطات يف 
  .املنافسات الرياضية

تعليمة خبصوص القائمة األوىل لتقسيم  1993ولقد أصدرت اللجنة األوملبية الدولية لسنة 
  :إىل أربع جمموعات طبقا لطبيعتها وتأثريها الفسيولوجي على اجلسم وهياملنشطات املمنوعة رياضيا 

  .العقاقري املنبهة للجهاز العصيب املركزي -1

  .العقاقري املماثلة لعمل اجلهاز العصيب السميثاوي - 2

  .العقاقري املنبهة نفسيا وعضويا- 3

  . املهدئات واملخدرات - 4

املنشطات اهلرمونية،لتصبح القائمة الثانية حتتوي  5أضيف إىل القائمة األوىل  1974وفي عام 
  . على مخس جماميع

ائية بل  وتعترب هذه القائمة مقبولة نسبيا من قبل معظم االحتاديات الرياضية الدولية،وليست 
  .1هي قابلة للتغري نظرا ملا ميكن إجياده واكتشافه

  .2ظورة رياضيااملنشطات احمل مدرات للبول - 6 العقاقير،أضيفت 1984ويف سنة 

  

  

                                                             

.72بن عكي رقية صونية، املرجع السابق،ص  انظر،- 1  
  . 01ه، ص 1428ية الرتبية البدنية، جامعة السعودية، الطالب عامر الشهري، املنشطات الرياضية،حبث أكادميي، كلانظر،  - 2
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 Des causes de l’utilisationأسباب استخدام المنشطات الرياضية :الفرع الثاني
des sportives    

انتشار ظاهرة تعاطي املنشطات إىل الدافع املادي،حيث كانت املسابقات 1لقد أرجع الفقهاء
ثبت بعد ذلك أن إال أنه .تقام من أجل احلصول على مكاسب مالية،وكانت متارس فيها الرهانات

  .الدافع املايل مل يكن هو السبب الوحيد بدليل أن املتسابقني اهلواة مل يكونوا مبنأى عن هذا الوباء

وعليه جند أن املنشطات الرياضية ميكن أن يتناوهلا الرياضي احملرتف كما ميكن أن يتناوهلا أيضا 
شطات بالنسبة لالعب احملرتف،مث بالنسبة الرياضي اهلاوي،ولذا البد أن نبني أوال أسباب استخدام املن

  .لالعب اهلاوي

  أسباب خاصة بالالعبين المحترفين ***

لقد انتشرت ظاهرة تعاطي املنشطات للرياضيني احملرتفني يف السنوات األخرية بشكل 
مرعب،وذلك بسبب االتصال املباشر والسريع بني دول العامل،حيث يستخدمه الرياضيني يف قطر من 

رة األقطار فيتبعه انتشار مماثل بني ممارسي نفس الرياضة يف أقطار أخرى أثناء اللقاءات الدولية املتكر 
  . هذا من جهة 

ومن جهة أخرى ونظرا ملا يواجهونه من صعوبة أثناء التدريب واملنافسات الرياضية بغية حتقيق 
الفوز وحتطيم األرقام القياسية وبسبب تقارب مستويات الرياضيني فيما بينهم،فيسعى هؤالء يف 

ا أن تزيد بطريقة مصطنعة من  األداء والقدرات البدنية أو اللجوء إىل استعمال مواد أو وسائل من شأ
  2.الذهنية

  

  

                                                             

  1 11حممود كبيش،املرجع السابق،ص انظر، -
.75بن عكي رقية احلريب،املرجع السابق،ص  انظر،- 2  
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  أسباب خاصة بالالعبين الهواة ***

إن حلم آالف الرياضيني اهلواة بأن يصبحوا جنوما رياضيني يوما ما،وقد بدا عدد منهم يتعاطي 
ا بانتظام ملضاعفة حظوظهم يف النجاح  املنشطات،وال يكتفون بتناوهلا مرة واحدة،وإمنا يتناولو

  1.والفوز،وحتسني األداء واملظهر اخلارجي وحتقيق نتائج متميزة يف األلعاب الرياضية

ويرجع السبب كذلك يف استخدامهم للمنشطات هو اقتدائهم بالرياضيني احملرتفني الذين هم 
م مبثابة النماذج واملثل العليا هلم   .أيضا يتناولون املنشطات،أل

خصص ملفهوم العام للمنشطات الرياضية واليت تطرقنا من وبعد إمتامنا هلذا الفرع األول امل
خالهلا إىل التعريفات املختلفة للمنشطات وأنواعها مث أهم األسباب اليت يلجأ من خالهلا الرياضيني 
سواء كانوا حمرتفني أو هواة،وأالن نبني دور  هذه املنشطات يف وقوع اإلصابات الرياضية وذلك يف 

  .الفرع الثاين

  :منشطات الرياضية في وقوع اإلصابات الرياضية دور ال**

Role les Dopages dans les accidents sportives 

إن من األهداف األساسية لألنشطة الرياضية هي تنمية القدرات اجلسدية والنفسية ألفراد 
تمع عموما والرياضيني خصوصا،ومما الشك فيه أن استعمال املواد املنشطة من شأنه تدمري  الكيان ا

اجلسدي والنفسي للرياضي،وبالتايل ينحرف بالرياضة عن هذا اهلدف النبيل،وعلى هذا  االعتبار 
  2.الصحي يستند مبدأ جترمي استعمال املنشطات يف جمال الرياضة كما سبق ذكره

ولقد أثرت ظاهرة استعمال املنشطات الرياضية بأسلوب حاد من حيث خماطرها وأضرارها على 
،ويف أثناء بطولة  1954من الرياضيني،ففي أثناء مباريات كأس العامل يف أملانيا عام  من يستعملها

يف فرنسا،ويف أثناء الدورة األوملبية اليت أقيمت  1955كأس ديفيز للتنس بني بريطانيا وإسبانيا عام 

                                                             

.76بن عكي رقية احلريب،املرجع السابق،ص انظر، - 1  
. 53صباح قاسم خضر،املرجع السابق، ص انظر، - 2  
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اروا نتيجة تعاطي عقارات منشطة 1960يف روما عام  ،سقط  الكثري من الرياضيني الذين ا
  1.كميات كبريةوب

لسنة ) بوردو(وأيضا  حادثة وفاة بسبب تعاطي املنشطات يف سباق الدرجات بباريس
من املواد املنشطة الذي أعده له مدربه،وهذه  "كوك تال"،حيث كان أحد املتسابقني ضحية 1896

  . كانت أول حادثة تارخينا

اليوم الثالث  عشر من  تويف يف فرنسا أحد املتسابقني الربيطانيني وذلك يف1967ويف سنة 
  .بداية سباق الدرجات،وقد ثبت من تقرير التشريح أنه قد تعاطي مادة األمقيتامني

واليت تويف  1960يف رزما سنة )17(ويف سباق الدرجات الذي أقيم ضمن األلعاب األوملبية
  .2من خالهلا املتسابق الدمنركي على أرض السباق بسبب استعماله املواد املنشطة

ثبت أن تعاطي املنشطات ميكن أن تكون 3ولإلشارة فإنه حسب بعض التقارير الطبية الرياضية
سببا مباشر يف حتميل األجهزة احليوية جلسم الرياضي أعباء بدنية وعصبية أكرب مما تطيق،ويرتتب على 

  .ذلك الكثري من األضرار اجلسدية،وبالتايل تعرض جسم  الرياضي إىل إصابات خطرية

اإلشارة أيضا أنه يف الكثري من األحيان ال يقتصر تناول الالعب املنشطات الرياضية وجتدر 
بإرادته احلرة،بل يتم أحيانا عن طريق التحريض من طرف املشرفني واملدربني وحىت األطباء رياضيني 

  .الذين تكن هلم مصلحة يف ذلك وهي كسب الفوز

املنشطات الرياضي بإرادته احلرة،فإنه بذلك سوف  ومن مث نقول بأنه إذا كان تناول الالعب الرياضي
تصرفه غري  يتحمل عبء اإلصابة الرياضية،أي ال يستفيد من التعويض عن اإلصابة الرياضية بسبب

                                                             

.49صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص  انظر،- 1  
. 11حممود كبيش،املرجع السابق،ص  انظر،- 2  
. 54صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص  انظر،- 3  
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املشروع يف تناول املنشطات،واليت تعترب مبثابة الغش،وهذا مبوجب القاعدة الرومانية القدمية اليت تقول 
  . 1"غشه ليس للغاش أن يستفيد من"بأنه

أما إذا كان تناول املنشطات الرياضية من قبل الالعب حتت تأثري أو حتريض من طرف النادي 
أو الطبيب أو غريه،فإن هذا األخري سواء كان  املنظم أو الطبيب أو غريه من التابعني  للنادي 

ية أو اجلنائ(الرياضي يكون ملزم بالتعويض الالعب املصاب وفقا قواعد املسؤولية الشخصية
،وإن كان النادي الرياضي باعتباره املسؤول األول  عن اإلصابة الرياضية وفقا قواعد املسؤولية )املدنية

  . 2عن الغري

  :وقوع اإلصابة الرياضية بسبب خطأ الطبيب الرياضي : المطلب الثالث

La survenue des blessures sportives liées d’erreurs aux 
médicales sportives  

قد ال تقع اإلصابة الرياضية بأحد األسباب اليت رأيناها سابقا، كاخلطأ الذي يقع فيه املنظم 
املنافسة أو التظاهرة الرياضية،أو اخلطأ الذي يقع فيه الالعب املنافس نفسه،بل قد تقع بسبب آخر 

مهها عدم تقدمي وهو عندما خيطأ أحد األطباء الرياضيني عند ممارسة أحد  الوظائف املنوطة  به،ومن أ
مما يزيد من خطوة و التظاهرة الرياضية العالج يف الوقت املناسب لالعب املصاب أثناء املنافسة 

اإلصابة أو تقدمي استشارة خاطئة خبصوص اقتحام الالعب املنافسة وهو مازال مصاب وغريها من 
صابة الرياضية او يف مما يساعد على حدوث اال.األخطاء الطبية اليت قد تقع من الطبيب الرياضي

  3تفاقم آثارها 

                                                             

. 85علي علي سليمان،املرجع السابق،ص  انظر،- 1  
.288زعال ،املرجع السابق ،ص  ةحسن عود. نضال ياسني العبادي و د. و دتكرييت ياسني  وديع ،انظر - 2  
دون احلقوقية  يبلاحلالعادي يف اطار املسؤولية الطبية ،منشورات  اخلطأاملهين و  اخلطأابراهيم علي محادي احلليوسي ، ،انظر - 3

   .20،ص  ،2007 1ذكر مكان النشر ط
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ويف عصرنا احلديث،وعند التعامل مع الرياضيني وخاصة النخبة منهم،فإن األمر يتطلب رعاية 
  .طبية وتدريبية متكاملة من مجيع اجلوانب،وهنا يأيت دور الطب الرياضي

أو النادي فكان لزاما على أصحاب املصلحة،كاالحتاد الرياضي  الذي يعمل حلسابه الالعب 
الذي يلعب يف صفوفه،أن يهيئوا فريق طيب معاجلا،يأخذ بيد الالعب املصاب ويعاجل له اإلصابة اليت 
حيتمل أن تلحق  به وبغريه الضرر الكبري،وهذا ما نصت عليه املادة السابعة من املرسوم التنفيذي 

يستفيد رياضي النخبة "املتعلق بالقانون األساسي اجلزائري للرياضي النخبة واملستوى العايل
  ...". والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية رياضية

،مث تبيان أهم )الفرع األول( وبناء على ذلك سوف نقوم بتعريف العمل الطب الرياضي يف
ال الرياضي مدى دور اخلطأ الطيب يف وقوع  و  االلتزامات املهنية اليت تقع على الطبيب يف ا

  . )الفرع الثاني(يف  اإلصابات الرياضية

  تعريف العمل الطبيب الرياضي : الفرع األول

العمل  الذي يقوم به الشخص املتخصص من "،أنه1يعرف العمل الطيب بوجه عام بعض الفقه
  ". أجل شفاء الغري،طاملا كان هذا العمل يستند إىل األصول والقواعد الطبية املقررة يف علم  الطب

نشاط يتفق يف كيفيته وظروف مباشرته مع القواعد املقررة "، بأنه2ويعرفه جانب آخر من الفقه
رى العادي لألمور إىل شفاء املريض   ".يف علم  الطب،ويتجه يف ذاته،أي وفق ا

  

  

                                                             
فرع قانون املسؤولية (نيل شهادة  املاجستري يف القانون،أية مولود ذهبية،املسؤولية املدنية عن أخطاء الفريق الطيب،ـمذكرة لانظر، - 1

  . 15،ص 2011تيزي وزو،  -،جامعة مولود معمري،كلية  احلقوق والعلوم السياسية)املهنية
.58صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص انظر، - 2  
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أي أن العمل الطيب يشمل العالج كأصل عام،وكما يشمل أيضا إجراء العملية 
ا اجلراحية،وإعطاء االستشارات الطبية والوقاية من األمراض   1.والكشف عن أسبا

وأما عن الطب الرياضي فهو فرع من فروع الطب العام،ويأخذ مكانا هاما يف الرياضة احلديثة 
وخاصة يف ظل ظهور االحرتاف الرياضي للرياضة كرة القدم اليت تشهد صراع كبري واحتكاكات بني 

ليت تصل أحيانا إىل العجز الالعبني بسبب أمور مادية،واليت تنتج  عنها إصابات رياضية  خطرية وا
الدائم وأحيانا أخرى إىل املوت،فكان لزاما على املهتمني بشؤون الرياضة يف توفري  فريق طيب 

 2.متخصص يف أمور الصحية للرياضيني

إىل أن مهنة الطب الرياضي يف بداية الثمانينات كانت مبثابة تفرغا جزئيا 3وتشري اإلحصائيات،
،أي أن  الطبيب كان ميارس وظيفتني الطب العادي والطب الرياضي،ولكن للعمل يف امليدان الرياضي

يف السنوات األخرية،ونظرا لزيادة يف طلب خدمات الطبيب الرياضي،اختلف الوضع وأصبح هذا 
  .األخري ميارس الطب الرياضي بشكل مستقل متاما عن الطب العام

يدرس احلالة الصحية،والتطور العلم الذي "للعمل الطب الرياضي بأنه.4ويعرف بعض الفقه
البدين واملميزات الوظيفية واملرفولوجية للعضوية السلبية تبعا للنشاط البدين والرياضي،كما يشمل 
الطب العادي الوقائي،ويتميز بدراسة التماري الرياضية احملرضة الضطرابات يف نشاط خمتلف األعضاء 

وسائل الوقائية العالجية وإعادة الرياضيني للعطاء واألنظمة خالل طرق التدريب املختلفة،كما يهيئ ال
  ".من خالل التخطيط الوظيفي الذي يسمح بالرفع من قدرات العمل واالسرتجاع

                                                             
ل فقط على العالج،ولكن كانت تنص على أن  العمل  الطيب يشم  1892-11-30إن مهنة الطب يف فرنسا الصادر يف  - 1

 إثبات،أصبح يشمل باإلضافة إىل العالج والتشخيص والوقاية، للمزيد أنظر هديلي أمحد،توزيع عبء 1979بعد تعديله سنة 
،كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة سيدي )القانون الطيب(اخلطأ الطيب،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص

  . 35 ، ص2006بلعباس،
2- Ahmed ould khatri, op.cit, p 21 

: بدون ذكر اسم الكاتب  منشور يف املوقع االنرتنت2002كتاب الطب  الرياضي صادر  عن جامعة امللك سعود سنة انظر، -3
www.faculty.edu  

.18عباس مجال،املرجع السابق،ص انظر  - 4  
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فرع من فروع الطب العام،يهتم بدراسة وتشخيص وتقيم وعالج ومتابعة كل "ويعرفه أيضا بأنه
  1."ما يتعلق بالفرد الرياضي

هو علم طيب حديث  يتعامل مع التأثريات والنشاط "الرياضيوهناك أيضا تعريف آخر  للطب 
البدين ويتطرق ملوضوعات تضم أفضل طرق وتغذية الرياضية وتأثري األداء البدين مع خمتلف األجواء 

  2".والظروف

ومن بني االختصاصات الطبية احلديثة ملهنة الطب الرياضي واليت مل يقتصر دورها على الناحية 
  3:تعدت هذا احلد إىل الواجبات اآلتية العالجية فحسب بل

  .إرشاد ومراقبة الفرق الرياضية- 1

  .مراقبة التمارين الرياضية على جسم الالعبني - 2

  . اإلشراف على  الناحية العالجية لالعبني أثناء ممارستهم اللعبة أو قبلها أو بعدها- 3

  .اإلشراف على تغذية الالعبني- 4

  .اضة املناسبةاختيار املؤهلني بدنيا للري - 5

  .تقيم احلالة النفسية لالعبني ومراجعتها،واختاذ الوسائل الوقاية من اإلصابة الرياضية- 5

ولإلشارة فإن الطب الرياضي يتكون من عدة أطباء متخصصني يطلق عليهم اسم الفريق 
  4.الطيب

  :وهم

  ).Sports Physiciens).(املسؤول على الطب الرياضي(طبيب الفريق الرياضي

                                                             
    www.cheflz.com:الطب الرياضي بدون ذكر اسم الكاتب،منشور على املوقع االنرتنت مقال حولانظر، -1
  www.docstoc.com : مقال آخر حول الطب الرياضي بدون ذكر اسم الكاتب،منشور على املوقع االنرتنتانظر، -2

  3- . 59و 58صباح قاسم خضر،املرجع السابق،ص انظر، 
. 03كلية الطب الرياضي،املرجع السابق،ص انظر، - 4  
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  ). Exercice Physiologist(ب اختصاصي فسيولوجيا اجلهاز  البدينطبي

  ). Sports Physiotherapist. (طبيب اختصاصي يف العالج الطبيعي الرياضي

  ).Podiatries(طبيب  اختصاص في طب األقدام

كل هؤالء األشخاص من الفريق الطيب يعملون معا ملساعدة املدرب ومعاونيه،وإدارة الفريق 
وحىت ميكن للطبيب العام أم ميارس .من أجل صحة مثالية لرياضي،وأداء أفضل وأكثر أمان له الرياضي

  .الطب الرياضي

  1:فإن دليل الطب الرياضي الصادر عن جملس ديب يشرتط جمموعة من الشروط وهي

جيب على الطبيب أن ي كون حاصال على رخصة مزاولة مهنة الطب الرياضي من  -
 .جملس ديب الرياضي 

دبلوم،ماجستري يف الطب (يكون له ختصص يف جمال الطب الرياضي وأن -
  .وتعترب اخلربة يف الرعاية الصحية ضرورية)الرياضي
معرفة أساسية بالرعاية أثناء الطوارئ  يف املناسبات الرياضية والكسور وإصابات  -

  . العضالت وكل ما يؤثر على سالمة الالعب
ال الطب  -   . الرياضيالتعليم الطيب املستمر يف ا
 . االلتزام بقانون وأخالقيات املهنة واألنظمة االحتادية الرياضية -
 .القدرة على التواجد يف ساعات خارج الدوام -
 . القدرة على العمل اجليد يف بيئة الفريق -

،وهو طبيب فريق يعمل لعدة منتخبات أمريكية،وخاصة كرة "دوجالس بروان"ويشري الدكتور
القدم،إىل أن على الطبيب الفريق أن يكون على أهبة االستعداد عند مرافقة الفرق الرياضية 

  .للمشاركات اخلارجية 

                                                             

.05الطب الرياضي،املرجع السابق،ص  انظر،- 1  
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  1:ومن ذلك يقوم مبا يلي

  .اإلملام بتاريخ الفريق الذي يرافقه،ومبنجزاته وإخفاقاته -

  2رق الرياضية و مراقبة الف إرشاد -

  .التعرف على الالعبني املشاركني بالفريق فردا،وتارخيهم الرياضي والشخصي -

التعرف على البلد الذي سيلعب فيه الفريق السفر إليه،خاصة اخلدمات  -
  الصحية،والطقس،ونظافة املياه والطعام،وهل هناك أي أمراض مستوطئة يف ذلك البلد؟

الطبية واألدوية املناسبة والكافية أثناء الرحلة،واضعا يف احلرص على أصحاب املستلزمات  -
  .احلسبان مجيع االحتماالت

  .التام باآلثار الجانبية لألدوية المتوقع استخدامها أثناء الرحلة اإللمام -

يف حالة السفر إىل جهة ينتشر فيها إسهال السفر،اصطحاب أدوية كافية جلميع الرياضيني  -
  .واملرافقني

م باإلجراءات املتبعة يف اختبارات الكشف على املنشطات  احملظورة رياضيا،علما أن اإلملا -
العديد  من األدوية املستخدمة يف احلاالت املرضية االعتيادية قد تكون حمظورة االستخدام للرياضيني 

  . 3، وبالتايل جيب احلضر من وصف دواء ألحد الالعبني حيتوي على مركب ممنوع

ي إصابات سابقة  لدى العيب الفريق،مبا يف ذلك عمليات جراحية سابقة أو التعرف على أ -
  .4مشكالت طبية أو حساسية ألدوية أو ما شابه ذلك

                                                             

. 06كتاب الطب الرياضي،املرجع السابق، ص انظر، - 1  
 ،دار النضال للطباعة و النشر و التوزيع ،بريوت3مبادئ عامة ،ط األولابراهيم البصري ،الطب الرياضي ، اجلزء  دانظر ، -2

   .35،ص 1984
.176، ص 1993 اإلسكندريةمؤسسة الثقافة اجلامعية ، األطباءد حممود حممد عبد العزيز الزيين ، مسؤولية انظر، - 3  
ايل نشرع قانون العقوبات ، القسم.-انظر د - 4 ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان  األولالكتاب العام  نظام توفيق ا

   .191،ص 1998
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  .االلتزامات الطبيب الرياضي يف امللعب ودوره يف وقوع إصابة الرياضية :الفرع الثاين

  :إلزام الطبيب الرياضي في الملعب -

حرفة،يزاوهلا عدد من األفراد،أصبح عمل الطبيب الرياضي مرتبطا بعد أن أصبحت الرياضة 
فهو كطبيب خيضع للقواعد الشرعية واألخالقية والقانونية العامة اليت .الطب والرياضة:حبرفتني مها

حتكم العمل الطيب بشكل عام،لكن ونظرا لكون عمله ميارس يف داخل األوساط الرياضية،فإنه خيضع 
ا دون غريه من األطباء،وميكن إمجال القواعد اخلاصة بعمل األطباء لبعض القواعد اليت ي ستقيل 

  :الرياضيني يف اآليت

  الرياضية  أو التظاهرة المراقبة الطبية لالعبين قبل بداية المنافسة***

L’observation médicale pour les athlètes  

املتعلق باملراقبة  473-87رقم ، واملرسوم 1- 231لقد فرض القانون الرياضة الفرنسي يف املادة
،على وجوب إخضاع الالعبني سواء احملرتفني أو اهلواة قبل املشاركة يف املنافسات 1الطبية الرياضية

الرياضية إىل إجراء املراقبة الطبية،وذلك حصول على الرخصة خالل املوسم الرياضي والذي حيدد 
  .عادة بسنة واحدة

ختضع الالعبني إىل تدابري وقائية،جتعل من ممارستهم للنشاطات  واجلزائر كغريها من البلدان اليت
الرياضية أكثر أمنا وصحة،وهذا من خالل فرض رقابة ومتابعة طبية منتظمة،تكشف بواسطتها على 

  2.القدرة كل العب البدنية وسالمته من األمراض اليت قد تشكل خطرا عليه يف ممارسته

دف املراقبة الطبية الرياضية "3املرسوم املتضمن املراقبة الطبيةفقد جاء يف نص املادة األوىل من 
  ...".من جهة إىل محاية احلالة الصحية للرياضي

                                                             
1 - Frédéric By,Jean Michel Marmatou,Didier poracchia,Fabrice Rizzo, op.cit, p 401 

. 19مجال عباس،املرجع السابق،ص انظر، - 2  
. اخلاص باملراقبة الطبية للرياضيني 262-76أنظر املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  - 3  
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ال ميكن "من القانون اجلزائري املتعلق ببطولة كرة القدم احملرتفة 46وجاء أيضا يف نص املادة 
  1" متكن من حترير شهادة طبية للياقةألي العب ممارسة كرة القدم ابتداء،إذا مل خيضع ملراقبة طبية اليت

من  36وال تقتصر املراقبة الطبية على الالعبني احملرتفني،بل كذلك اهلواة،وهذا ما جاء يف املادة 
  2.الئحة االنضباط اخلاصة باهلواة

وجتدر اإلشارة إىل أن جل اإلصابات الرياضية كان سببها األمراض القلبية اليت تصيب الالعبني 
  3.نافسات الرياضية،مما تسبب خطرا عليهمأثناء امل

،بعد  اجتماع جمموعة من 2004وعلى هذا األساس جاءت توجيهات لوزان يف ديسمرب
موعة سلسلة من  األطباء الرياضة املتخصصني حتت توجيه  اللجنة األوملبية الدولية،وأعدت هذه ا

ها إجراء الفحوصات الطبية للرياضي االقرتاحات والتوجيهات لتقيم أمراض القلب عند الرياضيني وأمه
  4.سنويا قبل مشاركة الالعب يف املوسم الرياضي

املؤرخ يف  70-71وجتري املراقبة الطبية يف املراكز الطب الرياضي، واجلزائر متلكه مبقتضى األمر 
املتضمن إنشاء املركز الوطين للطب الرياضي، ويسري من طرف االحتادية الرياضية 1971أكتوبر19

  5.املتعلق بتنظيم األنشطة الرياضية 10-04من القانون 51قتضى املادة مب

  :سرعة الطبيب في عالج الالعبين المصابين ***

وأيضا من بني االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق الطبيب الرياضي اجتاه الالعبني املمارسني 
األلعاب الرياضية هو التزامه السريع بتقدمي العالج واملساعدة لالعبني املصابني أثناء املنافسة أو 

  . التدريبات،وهذا من أجل إعادة تأهيلهم ثانية للممارسة اللعبة الرياضية

                                                             

. م2012احملرتفة الصادر يف  من قانون البطولة اجلزائرية لكرة القدم 46أنظر  - 1  
. م2011من الئحة االنضباط اخلاصة بكرة القدم للهواة الصادرة يف 36أنظر املادة - 2  
. 22دليل الطب الرياضي،املرجع السابق، ص انظر، - 3  
. 22دليل الطب الرياضي،املرجع السابق،ص  انظر،- 4  
. 19عباس مجال،املرجع السابق،ص انظر، - 5  
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،يتكون 1عادة عندما يشارك فريق رياضي يف منافسة رياضية فإنه يصعب معه فريقا طبيا معاجلاو 
م إىل الالعبني املصابني يف أثناء ممارسة املنافسة الرياضية،  من أطباء رياضيني،يقومون بتقدمي خدما

بذاته بني  والعالج يف ظل هذه الظروف يستدعي السرعة،السيما عندما حيتاج الفريق تواجد العبه
  . صفوفه

وتطبيقا لذلك،أصيب أحد املتسابقني يف رياضة سباق الدرجات،فقام الفريق الطيب املرافق هلذا 
السباق بتقدمي العالج هلذا املصاب من خالل نافذة سيارة اإلسعاف ودون أن يتوقف هذا املتسابق 

 2.املصاب

،بعض جتاربه يف هذا امليدان إذ أنه يف تصفيات بطولة العامل يف 3ويذكر أحد األطباء الرياضيني
أسرتاليا عندما لعب  فريق العراقي مع الفريق االسرتايل وأصيب قائد الفريق جبرح عميق يف رأسه ورغم 

  . ذلك أكمل اللعب مبساعدة الطبيب الرياضي وكان خروجه يؤثر  على معنويات الفريق

  :الطبيب في الملعب بذل عناية غير معتادة من **

إن األصل يف التزام الطبيب بشكل عام هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة وهذه 
،وذلك ألن طبيعة العمل الطيب 4األخرية تكون كاستثناء من األصل العام،وهذا باإلمجاع الفقه والقضاء

وضمان سالمته من خماطر العمل واجلراحي ذات طبيعة احتمالية،فالطبيب غري ملزم بشفاء املريض 
الطيب، فالطبيب ملزم ببذل جمهودات صادقة  اجتاه مريضه تتفق مع األصول والقواعد املقررة يف مهنة 

  .الطب

                                                             
من  32ميكن أن يكون املنظم املنافسة هو الذي يقع على عاتقه توفري الفريق الطيب متخصص،وهذا ما نصت عليه املادة  - 1

جيب عليه ضمان حضور طبيب )املنظم(النادي املستقبل"على ما يلي 2012قانون البطولة اجلزائرية  لكرة القدم احملرتفة الصادر يف 
   ...".لكل مقابلة اإلسعافوسيارة 

2 -Ahmed ould khatri, op.cit, p 21.  
.40انظر ، د ابراهيم البصري ،املرجع السابق ،ص - 3  
فرع قانون املسؤولية (سايكي وزنة،إثبات اخلطأ الطيب أمام القاضي املدين،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانونانظر، -4

   .57،ص2011املهنية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
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إىل وجوب التميز يف مزاولة املهنة بني اخلطأ العادي واخلطأ 1وقد ذهب بعض الفقهاء الفرنسيني
نة عند مزاولة املهنة دون أن يكون هلذا اخلطأ عالقة املهين،فاخلطأ العادي هو ما يرتكبه صاحب امله

باألصول الفنية هلذه املهنة،كما لو أجرى الطبيب عملية جراحية وهو سكران،ومعيار اخلطأ العادي 
هو معيار اخلطأ املعروف، االحنراف عن السلوك املألوف للرجل العادي،أما اخلطأ  املهين فهو خطأ 

كما لو أخطأ الطبيب يف تشخيص املرض،وال يسأل صاحب املهنة،   يتصل باألصول الفنية للمهنة،
يف نظر هؤالء الفقهاء عن اخلطأ املهين إال إذا كان خطأ جسيما حىت ال يفر من مزاولة املهنة الطبية 

  . خوفا من املسؤولية،ويزاوهلا بكل حرية واطمئنان وثقة يف مهنته

ز ال مربر له يف الواقع،فإذا كان الطبيب حباجة بأن هذا التمي 2بينما يرى بعض الفقهاء اآلخرين
إىل الطمأنينة والثقة فإن املريض هو أيضا يف حاجة إىل احلماية من األخطاء الفنية،والواجب على 
الطبيب أن يسأل عن كال اخلطأين العادي والفين وسواء كان اخلطأ جسيما يسريا،فكيف لو كان 

  عتمد عليه يف احلصول على رزق الرئيسي منها؟ املريض العبا حمرتفا للعبة الرياضية وي

هي العناية 3لذلك فإن العناية املطلوبة هنا يف العمل الطيب الرياضي حسب رأي بعض الفقه
  .مشددة أي فوق املعتادة وهذا هو أساس رجوع النادي الرياضي بالضمان على الطبيب الرياضي

  الخضوع الطبيب لالزدواجية في القواعد القانونية ***

فالطبيب الرياضي،ال يكفي أن يراعي القواعد العامة للطب،بل ينبغي  عليه أن يراعي قواعد 
مهنته اخلاصة،ففي مقابل مراقبة القواعد األوىل لعمله يف عدم ترتيب أي ضرر غري مشروع ترتب على 

ذلك الضرر،فإن هنالك قواعد متنعه من أن يكون وسيلة  خطأ يعتد به القانون صدر منه وجنم عنه
للنفع غري املشروع،كالتحريض الالعبني على تناول املنشطات الرياضية ملا هلا أضرار صحية ونفسية 

  .على الالعبني

                                                             

.822امحد سنهوري ،املرجع السابق،ص .دانظر، - 1  
.66خبتاوي سعاد،املرجع السابق،ص انظر، - 2  
..27ابراهيم البصري ، املرجع السابق، ص . دانظر، - 3  
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كما أن الطبيب الرياضي ال يلتزم فحسب بالتعليمات الصادرة من نقابة األطباء،بل عليه أن 
ات اليت تصدرها االحتاد الطيب الرياضي الذي ينتمي إليه، وهذا يعين أن ازدواجية يلتزم كذلك بالتعليم

اخلضوع للقواعد نابعة من ازدواجية االنتماء إىل أكثر من هيئة،كما أن عليه أن يتقيد باللوائح 
  1.والتعليمات الصادرة من النادي الرياضي الذي يعمل حلسابه

  اضة وأهدافها علم الطبيب الرياضي بالمبادئ الري***

ال الرياضي وتطويره،ينبغي  باعتبار أن طبيب  الرياضي يعترب من بني األشخاص املسامهة يف ا
ا الرياضة وأهدافها املرجوة،فهو عنصر وجزء ال  عليه أيضا أن يكون مهتم مبعرفة املبادئ اليت تنهض 

أو االحتاد الرياضي أو يف اللجنة  يتجزأ من احلركة الرياضية،سواء يف النادي الرياضي الذي يعمل فيه
و على الطبيب الرياضي ان يساهم يف حتقيق أهداف .األوملبية أو يف امللعب أثناء ممارسة الرياضة

  2الرياضة اليت تتنوع اىل أهداف خلقية و اجتماعية و بدنية و صحية و نفسية

ا،ومن وإن املبادئ العامة للرياضة وأهدافها،هي اليت تقوم عليها وتسعى إلي ها الرتبية الرياضية ذا
على ما  05- 13من القانون اجلزائري للرياضة رقم 02املبادئ الرياضية هو ما نصت عليه املادة 

تعترب األنشطة الرياضية والبدنية عناصر أساسية للرتبية تساهم يف التفتح الفكري للمواطنني "يلي
يئتهم بدنيا واحملافظة على صحتهم    3"و

  خطأ الطبيب الرياضي في وقوع اإلصابات الرياضيةدور : الفرع الثاني

وكما ميكنه  فالطبيب الرياضي ميكن أن يكون خطأه سببا مباشرا يف وقوع اإلصابات الرياضية
ويسأل يف األوىل املسؤولية املدنية ويلتزم ،أيضا أن يكون خطأ غري مباشر يف وقوع اإلصابات الرياضية

بالتعويض الضحية،وال يسأل يف احلالة الثانية،وإن كان الالعب املصاب من مصلحته أن يرجع على 

                                                             

.30ابراهيم البصري ،املرجع السابق،ص . دانظر، - 1  
.35علي حيي املنصوري ،املرجع السابق، ص .دانظر، - 2  
.ر.ب.ب.م.قالقانون اجلزائري  - 3  
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النادي الرياضي على أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه،ألن املنظم أكثر مالئمة مالية من 
  .1الطبيب الرياضي

  بيب الرياضي في وقوع  اإلصابة الرياضية الدور الفعال لخطأ الط***

،ويكون السبب يف وقوع اإلصابة 2ويتحقق ذلك عند ارتكاب الطبيب الرياضي خطأ طبيا
الرياضية أو يف تفاقم آثارها،فإذا أخطأ الطبيب مثال يف منح الرخصة للرياضي وهو غري مؤهل ملمارسة 

عب املصاب يف املنافسة الرياضية،بعدما تبني له الرياضة،أو أخطأ الطبيب يف قراره وأوصى مبشاركة الال
أن الالعب املصاب ميكن اللعب وال خطر عليه،ولكن الواقع أثبت العكس بأن هذه املشاركة زادت 
من خطورة اإلصابة نتيجة التحامه واحتكاكه بالعب آخر وكان هذا األخري قد راعى أصول 

ل عن اإلصابة الرياضية،لذلك و غري مسؤ )لمعتدياللعب ا(اللعبة،ففي هذه احلالة يكون هذا األخري
  3.يتحمل الطبيب الرياضي املسؤولية رغم أنه مل يكن املباشر األول يف وقوع اإلصابة

  :اثناء التظاهرة الرياضيةالدور الثانوي لخطأ الطبيب في وقوع اإلصابة الرياضية ***

وزه للقواعد اللعبة تجاأما يف هذه احلالة،فبالعكس يكون الالعب املعتدي أخطأ يف 
ل اإلداري و ويف نفس الوقت أخطأ الطبيب الرياضي يف إعطاء املشورة الطبية إىل املسؤ الرياضية،

للفريق أو املدرب، وأوصى مبشاركة الالعب املصاب بعد خضوعه لعملية إعادة التأهيل وتبني له أنه 
كاكه مع العب آخر،ففي قادر على اللعب ولكن أثناء اللعب تعرض إلصابة من جديد بسبب احت

هذه احلالة يوجد خطأين،خطأ الطبيب وهو خطأ ثانوي أي متسبب ولكن ال يعفى من 
والذي يكون مسئول املباشر، واألصل أصول وقواعد اللعبة املسؤولية،وخطأ الالعب املعتدي على 

  .4تقدمي املباشر على املتسبب

                                                             

.342وديع ياسني التكرييت االطار القانوين لعمل الطبيب الرياضي ، املرجع السابق،ص انظر، - 1  
.09ملزيد من املعلومات عن اخلطأ الطبيب أنظر سايكي وزنة،املرجع السابق، ص  - 2  
.62صباح قاسم خضر، املرجع السابق، ص انظر، - 3  
63ق،ص صباح قاسم خضر، املرجع السابانظر، - 4  
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ومما سبق يتبني لنا أن خطأ الطبيب الرياضي ممكن أن يكون مباشرا يف وقوع احلادث الرياضي  
  . أثناء إقامة التظاهرات الرياضيةكما ميكن أن يكون متسببا له 
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املنشآت و التظاهرات الرياضية من خالل دراستنا هذه اليت انصب موضوعها حول سالمة 
بعد تقصينا و اطالعنا على املنظومة التشريعية و التنظيمية اجلزائرية و مقارنتها ببعض القوانني و 

املشرع  أن إىلو دراستها دراسة قانونية من منظور حتليلي ،تطبيقي و مقارن ، توصلنا  األجنبية
اليت عرفتها احلركة الرياضية و قد اصدر يف  و التطورات احلديثة األحداثاجلزائري ليس مبعزل عن 

ضية الرياالبدنية و  األنشطةاملتعلق بتنظيم  13/05قانون  أمههاذلك عدة نصوص تشريعية و تنظيمية 
ا إالانه و على الرغم من هذه احملاوالت  إالو تطويرها ،  بطيئة و حمتشمة ال تواكب سرعة هذا  أ

  .التقدم 
 األشخاصفقطاع الرياضة يعترب من القطاعات النادرة اليت تتشارك فيها السلطات العمومية مع 

لقيام مبهامها تتكون من عدة اخلاصة من اجل تنظيمه و ترقيته فاالحتاديات الرياضية الوطنية من اجل ا
هياكل و جلان تضمن حسن تنظيم التظاهرات الرياضية يف املنشآت الرياضية ، و يف سبيل ضمان 

رات و املنافسات الرياضية فقد ظاهامن اجلمهور و املشاركني داخل املنشآت الرياضية احملتضنة للت
خيصه جمموعة من التدابري و  كل فيماوضعت السلطات العمومية و اهليآت الرياضية املختصة  

 .من اجل ضمان سالمة املتفرجني اإلجراءات
  :وتتضمن أهم االستنتاجات والتوصيات 

  :االستنتاجات وأهمها:أوال
ضمان سالمة املتسابقني أو (تقع على عاتق املنظم املباشر للمنافسة الرياضية التزام بـــ -1

،وهو التزام بتحقيق نتيجة، يسأل املنظم عن حتقيقها، ما مل يتدخل السبب األجنيب )املشاهدين
من ،أما احلادث الفجائي فال يعفي املنظم )القوة القاهرة،فعل الغري،خطأ املتضرر( املتمثل بــ 

  . املسؤولية،شأن أثره يف ذلك شأنه يف مسؤولية ناقل األشخاص
ممكن أن يسأل املنظم مع غريه من املسامهني أو سواهم، مسؤولية تضامنية،يف إحدى - 2

  :احلاالت اآلتية
  . صدور فعل ضار من قبل املسامهني يف تنظيم األنشطة الرياضية - أ
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  .صدور خطأ من أحد األشخاص التابعني للمنظم -ب
صدور فعل من الغري يف موقع أداء النشاط الرياضي املسؤول عنه املنظم ويف فرتة سريان  -ج

  . االلتزام بضمان السالمة
أو تظاهرات األصل أن يسأل من وقع يف اخلطأ التنظيمي من القائمتني على إدارة املنافسة  - 3

يف تنظيم املنافسة  الرياضية،على أساس املسؤولية العقدية ولكن تقع على عاتق املساهم
  :الرياضية،مسؤولية غري عقدية يف إحدى احلاالت اآلتية

  .عدم وجود عالقة عقدية مباشرة أو غري مباشرة بني املساهم  املسؤول واملتضرر - أ
  .بطالن العقد بني املساهم املسؤول واملتضرر -ب
  .تبعية دعوى املسؤولية املدنية للدعوى اجلنائية -ج
  .املرتدحالة الضرر  - د
  .حالة املسؤولية جتاه الغري - ه
،فاملتسابقون )العهدة(تتأسس املسؤولية املدنية ملنظمي املنافسات الرياضية،على فكرة  - 4

الرياضي ضمن فرتة سريان التزام املنظم  واملشاهدون يف عهدة املنظم ما داموا يف موقع أداء النشاط
  :تعزز لنا أمرين -)دةالعه(أي فكرة  -، وهذه الفكرة)بضمان السالمة(

  .أن التزام املنظم ومن ساهم معه،هو التزام بتحقيق غاية - أ
مبجرد وقوع ضرر  أن املنظم يسأل نتيجة وجود خطأ تنظيمي،وهذا اخلطأ يفرتض وجوده -ب

  .ألحد املشاهدين أو املتسابقني
اإلسالمي قد على إثر احتمال اشرتاك خطأ يف التنفيذ، مع خطأ يف التنظيم،فإن الفقه  - 5

وضع قواعد حمكمة ملسؤولية املباشر واملتسبب، فاألصل أن احلكم يضاف إىل املباشر ال إىل 
  :املتسبب،لكن استثناء من هذا األصل

  .معا،إذا كان املتسبب يعمل لوحده فقد يضاف احلكم إىل املباشر واملتسبب - أ
  :وقد يضاف احلكم إىل املتسبب دون املباشر،يف حاالت ثالث -ب
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  .عدم وجود املباشر*
  .عدم معرفته*
   .عدم مسؤوليته*
  :يقدر اخلطأ التنظيمي على وفق معيارين - 6
ا منظم املنافسة الرياضية، كما لو خالف القواعد اآلمرة اليت  -أ اللوائح الرياضية اليت يتقيد 

  حتكم عملية الدعاية التجارية يف امللعب
ملقررة يف املالعب األخرى اليت هلا املواصفات الضوابط املألوفة للسالمة بشكل عام،ا -ب

  :نفسها،هذه الضوابط جتعل املنظم ملتزما مبا يأيت
م إعالم*   .املتسابقني لكل من شأنه أن حيدث ضررا 
  . توفري املنشآت واألدوات الرياضية*
  .كفالة الكوادر الفنية*
  ).املنافسة الرياضية(مراقبة سري النشاط الرياضي*
  .ار اآلمناختيار املس*
  .اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة*
  .اختاذ اإلجراءات الالزمة لإلنقاذ وكفايتها*
إن تقدير اخلطأ التنظيمي يعتمد على أحد املعايري اليت وضعها الفقه والقضاء الفرنسيان  - 7

  : والسويسريان ، وهذه املعايري هي 
  .معيار اخلطأ غري املغتفر - أ

  .املربحمعيار اخلطأ  -ب
  .معيار اخلطأ املستغرق -ج

  . وقد رجحنا األخذ باملعيار األخري
  :يتأثر اخلطأ التنظيمي بعوامل ثالثة،تؤثر فيه تشديدا وختفيفا - 8
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  .طبيعة النشاط الرياضي - أ
  .الوضع اخلاص بالرياضي املتضرر -ب
  .قبول املخاطر الرياضية -ج
ا تشمل كذلك ما يأيتال تقتصر مسؤولية املنظم عن أفعاله  - 9   :الشخصية،بل أ
  .يسأل املنظم مسؤولية عقدية عن أفعال مساعديه - أ

يسأل مسؤولية غري عقدية عن أعمال تابعيه،على وفق القواعد العامة املنظمة ملسؤولية  -ب
  . املتبوع عن أعمال تابعيه

  .يسأل مسؤولية عقدية عن فعل األشياء اليت يف حراسته وحراسة مساعديه -ج
يسأل مسؤولية غري عقدية عن فعل األشياء اليت يف حراسته جتاه الغري الذي ال يرتبط به  - د

  . برابطة عقدية
  .كما أن املنظم يسأل عن أميا ضرر بسبب وجود عيب يف املنشأة الثابتة  - ه
فضال عن أن مديري اهليئة الرياضية املنظمة مسئولون،جتاهها وجتاه األعضاء واألخيار،عن  -و

طائهم اإلدارية اليت سببت ضرر هلم ،وتتحدد مسؤولية هؤالء جتاه اهليئة استنادا إىل أحكام الوكالة، أخ
  . فيما لو كانت اهليئة خاصة، وإىل أحكام العالقة التنظيمية،فيما لو كانت اهليئة عامة

  : التوصيات،وأهمها:ثانيا
املسؤولية املدنية للمسامهني يف تنظيم على املعنيني يف جمال الرياضة أن يدركوا حقيقة أمهية  -1

التظاهرات الرياضية القائمة على اخلطأ التنظيمي،فكثريا من الالعبني والنوادي،من يتضرر نتيجة هذا 
التنظيم داخل منشآت دون أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه،السيما فيما لو كان 

ارسة حرفته اليت يرتزق منها،بل وحال الضرر دون الالعب حمرتفا للنشاط الرياضي،وأقعده الضرر عن مم
إمكان أن يقوم النادي باالستفادة من أداء هذا الالعب واحلصول على مقابل النتقاله إىل نادي آخر 

  .يف املستقبل
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واجلنائية،ويف هذا الباب اقرتح على ) العقدية وغري العقدية(بنوعيها املدنية :املسؤولية الرياضية - أ
  : أخذ باملالحظات املذكورة يف الفقرات اآلتيةاملشرع أن ي

حتديد ماهية املسؤول،وتعيني نطاقه بدقة،حىت ميكن فصله عن اخلطأ التنفيذي،حيث ميكن - 1
معرفة إذا ما كان الضرر عائدا إىل خطأ يف التنظيم أم خطأ يف التنفيذ؟ وكذلك مسؤول عن منشآت 

  رياضية يف حالة حدوث ضرر داخلها 
املتفرجني  )ضمان سالمة(بـ  منشأةيلتزم داخل على أن املنظم للمنافسة الرياضية التأكيد  - 2

،مع إعطاء املنظم فرصة )ببذل عناية(وليس )حتقيق غاية(واملتسابقني يف امللعب،وإن هذا االلتزام هو بـــ
) القاهرةفعل الغري،خطأ املتضرر،والقوة ( للتخلص من املسؤولية عند إثبات السبب األجنيب املتمثل ب

  .دون احلادث الفجائي
جعل مسؤولية املنظم مفرتضة،أي على افرتاض أن وقوع الضرر ما هو إال قرينة على وجود  - 3

خطأ تنظيمي، ولضمان حصول املتضرر على التعويض، فإنه ال يرجع إال على املنظم املباشر،ومن مث 
  . ثبات ذلكيكون لألخري الرجوع على من كان مباشر للضرر أن هو أفلح يف إ

األخذ بنظرية الفقه اإلسالمي يف مسؤولية املباشر واملتسبب يف حالة اشرتاك أخطاء  - 4
  . متعددة يف إحداث الضرر

ختصيص نسبة من ربع تنظيم األنشطة الرياضية على دفع أقساط التأمني من  - 5
  .الرياضياملسؤولية،على أن يكون هذا التأمني إلزاميا على كل من يقوم بتنظيم النشاط 

توجيه القضاء الوطين بضرورة االلتزام بتطبيق قواعد اللوائح الرياضية الوطنية والدولية،على  - 6
ا األشخاص التابعون للهيئات الرياضية اليت صدرت عنها تلك  ا قواعد قانونية التزام  اعتبار أ

  . اللوائح
ني يف تنظيم األنشطة توحيد القانون الذي حيكم تكييف املسؤولية املدنية للمسامه - 7

قانون الدولة داخل منشآت الرياضية اليت حدثت :الرياضية، أهي مسؤولية عقدية أم غري عقدية،وجعله
  .فيها الواقعة املنشئة لاللتزام بالتعويض،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك
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توحيد القانون الواجب التطبيق على مسؤولية املسامهني املدنية ذات العنصر  - 8
قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام بالتعويض، وهذا يؤدي إىل : األجنيب،وجعله

  :حتقيق نتيجتني مهمتني
توحيد القانون الذي حيكم املسؤولية،والقانون الذي حيكم تكييفها، وهذه غاية كانت صعبة  - أ

  .املنال على فقه القانون الدويل اخلاص
ي حيكم املسؤولية العقدية،والقانون الذي حيكم املسؤولية غري العقدية، توحيد القانون الذ -ب

  . وهذه إحدى غايات الفقه املدين املعاصر يف تقليل الفوارق بني املسؤوليتني العقدية وغري العقدية
وإلكمال الفائدة العامة،فقد آليت على نفسي أن أضع نصوصا مقرتحة تعاجل مواضيع متفرقة 

  . ،جيب أن توضع يف كل من مدونة القانون املدين،واملدونة املنشودة للقانون الرياضيللقانون الرياضي
  :نصوص قانونية مقترحة 

 باملبادئاستنادا إىل ما سبق طرحه من استنتاجات وتوصيات، فإين اقرتح على املشرع األخذ 
  .ناحية اخرى من)القانون الرياضي(ووضعها يف منت القانون املدين من ناحية،ويف منت  اآلتية

  :القانون المدني  - 1
باملبادئ جعل حالة تعدد األسباب،ومسؤولية املباشر واملتسبب يف حالة اجتماعهما، حمكومة 

  .اآلتية
  .إذا اجتمع املباشر واملتسبب،يضاف احلكم إىل املباشر -

  :أدناهاالتية كام احليضاف احلكم إىل املباشر واملتسبب معا يف حالتني،مع مراعاة  - 
  .إذا تعمد املتسبب إحداث الضرر. أ

  ).إذا كانت املباشرة باالمتناع. ب
  .يضاف للحكم إىل املتسبب فحسب،إذا تعذر تضمني املباشر -
إذا تعدد الفاعلون املباشرون أو املتسببون للضرر كان كل منهم مسؤوال حبسب نصيبه يف  -

  .بينهم إحداث الضرر،وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن فيما
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إذا أثبت الشخص أن الضرر كان قد نشأ عن سبب أجنيب ال بد له فيه،كقوة قاهرة،أو  - 
 فعل الغري،أو خطأ املتضرر،كان غري ملزم بالتعويض،ما مل ينص القانون أو يقضي االتفاق بغري ذلك

 .  
  : على احملكمة،عند تقدير التعويض،أن تأخذ بعني االعتبار - 
  . ر يف إحداث الضررمدى مسامهة املتضر . أ

  ). تباين درجة اخلطأ بني فاعل وآخر.ب
  : في القانون الرياضي - 2

 -فضال عن القواعد العامة أعاله -جعل مسؤولية املسامهني يف تنظيم األنشطة الرياضية،حمكومة
  :اآلتية بالقواعد
  :أوال -
املنظم لألنشطة الرياضية،سالمة كل املتواجدين يف املكان الذي تؤدي فيه هذه يضمن (

  : األنشطة يف أثناء ممارستها، ما مل تتحقق إحدى احلاالت اآلتية
عالقة قانونية بني املتضرر واملنظم،كأن يكون املتضرر مشاهدا متسلال  - ابتداء –إذا مل تقم . أ

  .إىل مكان أداء النشاط الرياضي
ذا صرح املنظم بعد التزامه بالضمان،وبصر املشاركني واملشاهدين إىل كل ما من شأنه أن إ. ب

  .أدناه)4(يسبب ضررا هلم، مع مراعاة أحكام املادة
إذا قبل املتضرر خماطر اللعبة،أو دلت الظروف على قبوله هلا،على الرغم من تبصري املنظم . ج

  . له
إذا تدخل سبب أجنيب يف إحداث الضرر،على أن املنظم ال يعفى من املسؤولية فيما لو  . د

  ). كان الضرر ناشئا عن حادث فجائي أثناء ممارسة النشاط
  :ثانيا -
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يسأل مجيع من ساهم يف تنظيم النشاط الرياضي، عن أي ضرر حادث يف أثناء ممارسة ذلك . أ
من الظروف أن املنظم املباشر للنشاط قد أخذ على عاتقه  النشاط على وجه التضامن،ما مل يتضح

  .حتمل مسؤولية تعويض الضرر وحده
ويعد مسامها ألغراض هذا القانون،كل من يهيئ الرياضيني وسائل ممارسة النشاط الرياضي . ب

  ). أو يساهم يف متويلها
  :ثالثا -
التنظيمي فعل ضار صدر عن الغري تطبق القواعد العامة يف حالة ما إذا اشرتك مع اخلطأ .أ(

  .الذي تربطه عالقة باملنظم املباشر للنشاط الرياضي
ويعد خطأ تنظيميا كل إخالل بالضوابط اليت تعد ضرورية لتنظيم النشاط الرياضي،حبيث أن .ب

  ).الضرر ما كان ليقع لوال هذا اإلخالل
  :رابعا -
النشاط الرياضي من مسؤوليته الناشئة عن ال جيوز االتفاق على إعفاء أي مساهم يف تنظيم (

  ).غشه أو خطئه اجلسيم
  :خامسا -
يعد املنظم مسؤوال عن خطئه التنظيمي مبجرد وقوع أميا ضرر ملن التزم  جتاهه بضمان . أ(

  .السالمة ، ما مل يقم الدليل على خالف ذلك
رر الذي أصابه يرجع املتضرر بالتعويض على املنظم املباشر للنشاط الرياضي،عن الض. ب

بسبب فعل أحد املسامهني أو املساعدين أو التابعني للمنظم،إال أن لألخري أن يرجع على حمدث 
  ). الضرر،إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن فعله

  :سادسا -
يلتزم املنظم املباشر للنشاط الرياضي،بالتأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية النامجة عن ممارسة (

  ). األنشطة الرياضية
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  :سابعا -
  : أن تأخذ بعني االعتبار - عند تقدير التعويض -على احملكمة(
  . كون املتضرر العبا حمرتفا أو هاويا. أ

  ).مدى قبول املتضرر للمخاطر الرياضية.ب
  :ثامنا -

تعد القواعد املنصوص عليها يف اللوائح والتعليمات الرياضية الوطنية والدولية،لسارية يف اهليئات 
  ). الرياضية الوطنية والدولية،ال يتجزأ من النظام العقدي الذي حيكم املسؤولية

  :تاسعا -
األنشطة الرياضية داخل يرجع القاضي يف ما إذا كانت املسؤولية املدنية للمسامهني يف تنظيم 

منشآت رياضية،عقدية أم غري عقدية،إىل قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام 
بالتعويض،ويعد هذا القانون هو الواجب التطبيق على هذه املسؤولية، ما مل يتفق الطرفني على 

  ).خالف ذلك
  



 قائمة المصادر و المراجع 
 

  المراجع باللغة العربية 

  الكتب العامة

  . 1987باسم  حممد صاحل، القانون  التجاري،القسم األول،دار احلكمة،بغداد،.د 1

،دار الكتاب )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(بودايل حممد،محاية املستهلك يف القانون املقارن. د2

  .2006احلديث،القاهرة الطبعة األوىل 

سالم عبد احلميد حممد زنكنة،الرقابة على مشروعية القرارات اإلدارية دراسة مقارنة،األكادميية .د 3

  . 2008العربية املفتوحة يف الدمنارك،كلية القانون والسياسة سنة 

سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة،دار الفكر العريب،القاهرة،مصر .د 4

،2006 .  

عبد احلميد عثمان احلفين،نطاق التأمني اإلجباري من املسؤولية  املدنية ملشيدي البناء عن .د 5

دم  البناء،الكويت،   . 1998اإلضرار اليت تلحق باملضرور يف 

عبد الرزاق السنهوري،الوسيط يف شرح القانون املدين،اجلزء األول،االلتزام بوجه عام مصادر .د 6

  . 1998العربية للنشر والتوزيع ،مصر   االلتزام،دار  النهضة

،مكتبة دار )املقارنة،الوكالة،الكفالة(عدنان إبراهيم السرحان،شرح القانون املدين،العقود املسماة يف .7

  . 1996الثقافة،عمان 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

 الطبعة السادسة، اجلزائراملطبوعات اجلامعية،  ، ديوانلاللتزام ، النظرية العامةعلي علي سليمان.8

2005 .  

عمار بوضياف،دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،دراسة تشريعية وقضائية . د.9

  . 2009وفقهية،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر،الطبعة األوىل 

كمال قاسم ثروت،الوجيز يف شرح أحكام عقد املقاولة،اجلزء الثاين،مطبعة أوفست الرسام، . 10

  . 1976بغداد ،الطبعة األوىل 

  . 2006حلسني بن شيخ آث ملويا،دروس يف املنازعات اإلدارية،دار هومة،اجلزائر،الطبعة  الثانية .11

  . 1994لطفي البلشي،قبول املخاطر الرياضية ودوره يف حتديد املسؤولية املدنية،القاهرة،.12

  . 1978هرة حممود مجال الدين زكي،مشكالت املسؤولية املدنية،اجلزء األول،مطبعة جامعة القا.13

  .2006ناصر لباد،الوجيز يف القانون اإلداري،مطبعة متيجة،اجلزائر،الطبعة الثالثة .أ.14

  . 2009نواف كنعان،القضاء اإلداري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن،.د. 15

  الكتب المتخصصة 

ال الرياضي دار القومية،لل.د -1 طباعة والنشر،بغداد جالل حممد عبد الوهاب،العالقات العامة يف ا

  .1964سنة 

تمعات الغربية،دار النهضة العربية القاهرة،.د - 2   . 1994جيهان أمحد رشيت،النظم اإلذاعية يف ا



 قائمة المصادر و المراجع 
 

حسن أمحد الشافعي،الرتبية الرياضية والعوملة ظاهرة العصر،مطبعة ومكتبة  اإلشعاع القية بدون .د - 3

  . ذكر السنة

  .1988الدويل للعالقات الرياضية،منشأة املعارف اإلسكندرية حسن أمحد الشافعي،التنظيم .د - 4

،منشأة املعارف، ّ)احمللية والدولية(حسن أمحد الشافعي،املسؤولية يف املنافسات الرياضية.د - 5

  ). بدون سنة نشر(اإلسكندرية

  ).بدون سنة طبع(حسن أمحد الشافعي،الرياضة والقانون،منشأة املعارف،اإلسكندرية،.د - 6

  . 1992سعيد جرب،املسؤولية الرياضية،دار النهضة العربية،القاهرة  - 7

دار الكتب القانونية، مصر ) دراسة مقارنة(صباح قاسم خضر، التعويض عن اإلصابة الرياضية - 8

2010 .  

عبد احلميد عثمان احلفين،عقد احرتاف العب كرة القدم دراسة مقارنة،املكتبة العصرية للنشر .د - 9

  . 2007مصر،الطبعة األوىلوالتوزيع،

عصام بدوي،موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضة،دار الفكر العريب،القاهرة،  - 10

2001 .  

  . 1973علي حيي املنصوري،االجتاهات العامة للثقافة والرياضة  الطبعة األوىل،اإلسكندرية، - 11

انتقال الالعبني احملرتفني،الدار العلمية الدولية  حممد سليمان األمحد،الوضع القانوين لعقود.د - 12

  .2001ودار  الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

حممد سليمان األمحد،املسؤولية عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات الرياضية،دار وائل .د - 13

  .2002للنشر،األردن،الطبعة األوىل 

عن استعمال املنشطات يف املسابقات الرياضية، دار الفكر حممود كبيش،املسؤولية اجلنائية   - 14

  . 1991العريب،القاهرة،

وديع ياسني التكرييت،وضياء حسن بالل وإبراهيم رمحة،املبادئ التدريبية والتحكيمية يف  - 15

  .  1983املالكمة ، مطبعة جامعة املوصل ،

  .1984عة املوصل،وديع ياسني التكرييت،مبادئ الفروسية احلديثة، مطبعة جام - 16

  . 1983فؤاد السراج،الدولة والشباب،مطبعة، جامعة،بغداد .وجيه حمجوب ود.د - 17

  البحوث والرسائل والمقاالت والدراسات 

الطاهر عامر الشهري،املنشطات الرياضية،حبث أكادميي،كلية الرتبية البدنية،جامعة السعودية،  - 1

  .هـ1428

زام باإلفضاء وسيلة لاللتزام بالضمان السالمة، جملة الرافدين أكرم حممود حسني البدو، االلت.د - 2

  .2005. 24عدد 1للحقوق، جملد 

جملة جامعة )دراسة مقارنة(أمل كاظم السعود،االلتزام بضمان السالمة يف العقود السياحية.د - 3

  .األنبار  للعلوم القانونية والسياسية،السابع،كلية القانون باملستنصرية



 قائمة المصادر و المراجع 
 

ذهبية،املسؤولية املدنية عن أخطأ الفريق الطيب،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف آية مولود  - 4

،جامعة مولود معمري،كلية احلقوق والعلوم السياسية،تيزي وزو )فرع قانون املسؤولية املهنية(القانون، 

2011 .  

فرع املسؤولية (نونخبتاوي سعاد،املسؤولية املدنية للمهين املدين،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قا - 5

  . 2012،كلية احلقوق،تلمسان)املهنية

بوقريط عمر، الرقابة القضائية على تدابري  الضبط اإلداري، رسالة ماجستري، جامعة منتوري،   - 6

  .2007-2006كلية احلقوق والعلوم السياسية،قسنطينة،اجلزائر،السنة اجلامعية 

النخبة يف ضوء الضوابط القانونية،اجلزائرية،  بن عكي رقية صونية،ظاهرة االحرتاف لدى رياضي - 7

  . 2007مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف الرتبية البدنية والرياضية،جامعة اجلزائر 

جرعوت الياقوت،عقد البيع ومحاية املستهلك يف التشريع اجلزائري،مذكرة لنيل املاجستري يف  - 8

  . 2002. ة احلقوق بن عكنون،جامعة اجلزائر،كلي)فرع العقود واملسؤولية(القانون

حامد زكي،التوفيق بني القانون والواقع،جملة القانون واالقتصاد املصرية،العدد األول،السنة . د.أ - 9

  . 1931األوىل، 

سايكي وزنة،إثبات اخلطأ الطيب أمام القاضي املدين،مذكرة لنيل شهادة املاجستري  يف  - 10

  . 2011لود معمري،تيزي وزو،فرع املسؤولية املهنية،جامعة مو (القانون

  .عادل عصام الدين،دور وسائل اإلعالم يف أمن املالعب الرياضية،حبث.أ - 11



 قائمة المصادر و المراجع 
 

حممد سليمان األمحد،الوضع القانوين لعقود انتقال  العيب كرة القدم احملرتفني،رسالة . د - 12

  ). غري منشورة(، 1997جامعة املوصل، -ماجستري مقدمة إىل كلية القانون

ال الرياضي جملة العلوم اإلنسانية معزو  - 13 ز،عبد الكرمي،العقد والتأمني والتعويض يف ا

  . 2012،جامعة اجلزائر  7واالجتماعية العدد

،إسالم أباد )قضايا دولية(مهدي الدجاين،املنظمات الدولية غري احلكومة،مقال يف جملة .أ - 14

  . 1996السنة السابعة،سبتمرب )649(،العدد 

،جملة )أساس املسؤولية - املضمون -املفهوم(مواقي بناين أمحد،االلتزام بضمان السالمة . أ - 15

  . املفكر،العدد العاشر،كلية احلقوق والعلوم السياسية،باتنة،بدون ذكر السنة 

نبيل شبيب،األلعاب األوملبية من الروح الرياضية إىل الصفقات التجارية،مقال يف جملة . أ - 16

  .1996)أوت(السنة السابعة )346(،إسالم أباد،العدد )ليةقضايا دو (

وديع ياسني التكرييت وحممد سليمان أمحد،نظام االحرتاف الرياضي، جملة الرافدين للعلوم . د.أد - 17

لد الثالث،الطبعة السابعة    . 1997الرياضية،كلية الرتبية الرياضية،ا

  : النصوص القانونية 

  القوانين واألوامر: 

،اجلريدة 1974ديسمرب  06ممضي يف  1974ديسمرب  06مؤرخ يف  107- 74/القانون رقم  - 1

 ). ملغى(،104،العدد 1974ديسمرب  27/الرمسية الصادرة بتاريخ 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

املتضمن القانون املدين،اجلريدة الرمسية  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  85- 75/األمر رقم - 2

 .78،العدد 1975سبتمرب  30/الصادرة بتاريخ 

يتضمن قانون األسرة،اجلريدة الرمسية الصادرة  1984يونيو  12/املؤرخ يف  11- 84/قانون رقم  - 3

 . 24،العدد 1984يونيو  12/بتاريخ 

يتعلق بعالقات العمل،اجلريدة الرمسية   1990أفريل  21/املؤرخ يف  11-90/قانون رقم  - 4

 . 17، العدد 1990أفريل  25/الصادرة بتاريخ

املتعلق بالتأمينات،اجلريدة الرمسية الصادرة  1995يناير  25املؤرخ يف  07-95/رقم األمر  - 5

 . 13،العدد رقم 1995مارس  08/بتاريخ

واملتعلق بتنظيم حركة  املرور عرب الطرق وسالمتها  2001أوت  19املؤرخ يف  14-01القانون  - 6

 . 46،العدد 2001أوت  26/وأمنها،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ

الذي حيدد القواعد العامة لالستعمال 2003فرباير سنة 17مؤرخ يف  02-03/القانون رقم  - 7

 . 11،العدد 2003فرباير 19واالستغالل السياحيني للشواطئ، اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

اورة،اجلريدة الرمسية الصادرة  05- 03/األمر رقم  - 8 املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا

 . 44،العدد 2003جويلية 23/تاريخب

يتضمن القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ،  2008يناير  23مؤرخ يف  04-08/القانون رقم - 9

 . 04،العدد2008يناير  27/اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ



 قائمة المصادر و المراجع 
 

 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2008فرباير  25/املؤرخ يف  09-08/قانون رقم  - 10

  . 21،العدد 2008أفريل  23/اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

يتعلق باجلمعيات،اجلريدة الرمسية الصادرة 2016يناير  12مؤرخ يف  06- 12/القانون رقم  - 11

  . 02يناير،العدد  15/بتاريخ

ة املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضي 2015جويلية  23/املؤرخ يف  05-13/القانون رقم - 12

  . 39،العدد 2013يوليو 31/وتطويرها اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ

  المراسيم والقرارات الوزارية *

املتعلق حبفظ النظام داخل امليادين  1964أفريل  14مؤرخ يف  118-64/املرسوم رقم  - 1

  . 33العدد  1964أفريل 21/الرياضية جريدة رمسية صادرة بتاريخ 

يتعلق بالتظاهرات واملباريات  1982ديسمرب  18املؤرخ يف  467- 82/املرسوم التنفيذي رقم  - 2

  . 53ديسمرب،العدد18/اليت ينظمها األجانب اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ

من  68يتضمن تطبيق املادة  1984جوان  23املؤرخ يف  155- 84/املرسوم التنفيذي رقم  - 3

بالتظاهرات الرياضية اليت جتري يف الطريق العمومي،اجلريدة الرمسية الصادرة  قانون املرور املتعلقة

  . 26العدد  1984جوان 26/بتاريخ

ينظم العالقات بني اإلدارة واملواطن  1988يوليو  04املؤرخ يف  131-88/املرسوم رقم - 4

  .  27،العدد 1988يوليو  06/،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ



 قائمة المصادر و المراجع 
 

الذي حيدد شروط فتح ومنع  2004أبريل  13/املؤرخ يف  111-04/نفيذي رقم املرسوم الت - 5

  . 24العدد 2003أفريل  18/شواطئ للسباحة،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ

الذي حيدد مهام اللجنة الوالئية 2004أبريل  13/املؤرخ يف 112-04/املرسوم التنفيذي رقم  - 6

باحة وتنظيمها وكيفيات سريها،اجلريدة الرمسية الصادرة تكلفه باقرتاح فتح ومنع الشواطئ للس

  . 24،العدد 2003أفريل  18/بتاريخ

حيدد شروط تنظيم املنافسات  2006جويلية  09املؤرخ يف  249-06/املرسوم التنفيذي رقم  - 7

  . 46،العدد 2006جويلية  16/الرياضية املمارسة على الشاطئ،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ

الذي حيدد اإلجراءات  2009ماي سنة  12/املؤرخ يف 184-09/املرسوم التنفيذي رقم  - 8

واملقاييس اخلاصة باملصادقة التقنية واألمنية على املنشآت القاعدية الرياضية املفتوحة للجمهور وكذا  

  . 32عدد  2009ماي  27/كيفيات تطبيقها،جلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

حيدد كيفيات تنظيم  2014نوفمرب  27/املؤرخ يف  330-14/ي رقم املرسوم التنفيذ - 9

  .69،العدد 2014ديسمرب  03/االحتاديات الرياضية الوطنية وسريها اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

الذي حيدد صالحيات  2014ديسمرب  08/املؤرخ يف  352- 14/املرسوم التنفيذي رقم  - 10

وتشكيل وتنظيم وسري اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الوالئية للوقاية من العنف يف املنشآت 

  . 73،العدد 2014ديسمرب  23/الرياضية ومكافحته باجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

يضبط األحكام املطبقة على  2015فرباير  16/املؤرخ يف 73-15/لتنفيذي رقم املرسوم ا - 11

النادي الرياضي احملرتف وحيدد القوانني األساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،اجلريدة الرمسية 

  . 11،العدد 2015فرباير  25/الصادرة بتاريخ 

حيدد صالحيات وزير  2016ارس م 01/مؤرخ يف  84- 16/املرسوم التنفيذي رقم  - 12

  . 13،العدد  2016مارس  02/الشباب والرياضة،باجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

حيدد األحكام القانونية املعلقة  2016ماي  23/مؤرخ يف  153-16/املرسوم التنفيذي رقم  - 13

  ،العدد 2016يونيو  01/باملسريين الرياضيني املتطوعني املنتخبني،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ

املتعلق بالوقاية من احلوادث وحفظ األمن  1989أفريل  19/القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  - 14

  . 41،العدد  1989سبتمرب  27/أثناء آراء التظاهرات الرياضية،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

دد حصة املوارد اخلاصة بالتظاهرات حي 2006جويلية 30/القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  - 15

الرياضية اليت جتري يف املنشآت الرياضية لدواوين املركبات  املتعددة الرياضات للواليات،اجلريدة الرمسية 

  . 69،العدد  2006أكتوبر 31/الصادرة بتاريخ

الذي حيدد شروط وكيفيات تأسيس جلان  2014ديسمرب  23/القرار الوزاري املؤرخ يف  - 16

  . 47،العدد  02،العدد 2015يناير  25/ناصرين تنظيمها وسريها،اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ امل

حيدد معايري تأسيس االحتادية  الرياضية  2016مارس 05/القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  - 17

  .17،العدد 2016مارس 16/الوطنية اجلريدة  الرمسية الصادرة بتاريخ 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

  ية والتنظيمات  الصادرة عن الهيئات الرياضية القوانين األساس*

  .القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم  - 1

الصادر عن االحتادية اجلزائرية لكرة  2016/2017نظام البطوالت احملرتفة لكرة القدم ملوسم  - 2

  .القدم

الصادرة عن  2017-2016/األحكام التنظيمية املتعلقة مبنافسات كرة القدم احملرتفة موسم - 3

  .االحتادية اجلزائرية لكرة القدم

  . األنظمة العامة لالحتادية اجلزائرية أللعاب القوى  - 4

: المراجع باللغة األجنبية  

LOIS ET DECRETS  

1- code du sport francais .  

2- code civil suisse du 10 decembre 1967.   

3- la charte olympique, Ioc « international olympique 

committee »,1997 .  

OUVRAGES GENERALES  



 قائمة المصادر و المراجع 
 

r 4- M/Ong et autre, les grands arrets de la jurisprudence 

administrative, edition sirey, 9éme édition, paris – France, 1990 

5- savatier  R  tnaite de la respensabilite civile 2 edition paris, 

1951.  

OUVRAGES SPECIALISES  

6- Christophe albigé,stéfane darmasini, Dlivier Sautel, 

responsabilité et Sport, edition litec, paris- France 2007.  

7- Gérald Simon et auta, droit du Sport, presses universitaires 

de France, France 2012.  

8-Gérald Simon(Sous la direction), les Contrats des Sportifs 

l’example deu Foot ba ll professionnel, presses universitaires de 

France, France , 2003.  

9- Jacgues Bondallaz, la responsabilite de l’organisateur et un 

manifestation Sportive en droit suisse , 1996.  

10- Jean – Réni Congnard, Contrats de travail dans le sport 

professionnel, edition juris, France, 2012.  



 قائمة المصادر و المراجع 
 

11- J.P Karaquillo, Activite Sortive et Salariat, Droit Soc,n  

Janv, 1979 . 

12- Larry Horrine, Administration of physical education and 

sport J.C. and lowell C.H1985 Supplement, the lane of sport, 

charlotters- ville, VA, the Michie CO, 1985.  

13- laurence chevé, la justice Sportive, Gualino éditeur France, 

2012.  

14- Gueye Djibril, le service public du sport au mali, thèse de 

doctorat, université de limoge, faculté de droit et des sciences 

économique, France, 2005.  

15- Jean- Baptist Reynaud, l’encadrement par l’etat des 

prérogatives des fédérations sprtives françaises, thèse de 

doctorat, Université de Bourgogne, faculté de droit et de 

science politique, France, 2013.  



 قائمة المصادر و المراجع 
 

16- Romain domingues, les transferts des sportifs, thèse de 

doctorat, université AIX- MARSEILLE, faculté de droit et de 

science politiques, 2014. 

17- Mauel Grose et Pierre- Yves Verkindt, L’autonomie du 

droit du sport fiction ou réalité ?site internet/www.coe.int . 

18- parrmain Broussais,Histoire d’un grand arret : Caisse 

Primaire Aide et Protection « Au petit soin ».  

Sit internet/www.les chevaliers des grands arrets.com.  

19- Conseil d’Etat,23 mars 2003, n°234399, Fédération des 

partiqants de Budo traditionnel.  

20- Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n°308568, Fédération des 

activités aquatiques d’éveil et de  loisir.  

21- Coure de cassation,Chambre sociale, 3 février 1993, n90-

42070  

22- Coure de cassation, Chambre sociale, 13 mai2003, n 01-

42068 , publité au bulletin 2003 VN°162.  



 قائمة المصادر و المراجع 
 

23- C.J.C.E 14 juillet 1976, Gaetano Dona c/Mario Mantero.  

 المواقع في األنترنت 

http//www gac.legal.org  

http/www.youth.sport.govae I Franes  

www.faulty.edu  

www.docstoc.com  

  

 
  



  فھرس المحتویات 

 الشكر و العرفان 
 اإلهداء 
 قائمة املختصرات 

 مقدمة 1
 األحكام المتعلقة بالمنشآت و التظاهرات الرياضية:  األولالفصل  5
  النظام القانوين للمنشآت و التظاهرات الرياضية:  األولاملبحث   7
 األحكام اخلاصة باملنشآت و التظاهرات الرياضية: املطلب األول  8
 التظاهرات و املنافسة الرياضية داخل املنشآت الرياضية بأمناخلاصة  اإلجراءات:  األولالفرع  8

 اللجان اخلاصة : الفرع الثاين  16
 اجراءات تنظيم التظاهرات و املنافسات الرياضية داخل املنشآت الرياضية:املطلب الثاين  27
 من طرف االجانب لتنظيم التظاهرات الرياضية إتباعهاالواجب  اإلجراءات:  األولالفرع  28
اخلاصة بتنظيم التظاهرات و املنافسات الرياضية اليت جتري يف الطريق  اإلجراءات: الفرع الثاين  31

 العمومي و الشاطئ
 سلطة ترخيص لالحتادات الرياضية : املبحث الثاين  40
 اخلاصة باملشاركة يف التظاهرات و املنافسات الرياضية اإلجازات:  األولاملطلب  41
  منح أو إصدار اإلجازة الرياضية:الفرع األول    41
  خضوع اإلجازة الرياضية للنظام القانوين للقرارات اإلدارية : الفرع الثاين   52
 اخلاصة اإلجازات: املطلب الثاين  63
 تشكيل فريق رياضي وطين ،مهمة مرفق عام:  األولالفرع  63
 التصديق على عقود عمل الرياضيني احملرتفني: الفرع الثاين  65
 الهيئات المنظمة للمنشآت الرياضية: الفصل الثاني  69
 اهليئات املسؤولة عن سالمة املنشآت و التظاهرات الرياضية:  األولاملبحث  70
 اهليئات الرياضية املنظمة لتظاهرات الرياضية :  األولاملطلب  70
 اللجان االوملبية :  األولالفرع  70
 الرياضية  األنديةاالحتاديات الرياضية و : الفرع الثاين  72



  فھرس المحتویات 

 اهليئات غري الرياضية : املطلب الثاين  82
 وسائل االعالم:  األولالفرع  82
 يف تنظيم املنافسة الرياضيةاملقاولون املسامهون : الفرع الثاين  86
 بااللتزام بالسالمة اإلخاللمسؤولية املشاركني يف تظاهرات رياضية عن : املبحث الثاين  88
 بااللتزام بالسالمة إخاللمسؤولية منظم تظاهرات الرياضية عن :  األولاملطلب  88
ال الرياضي:  األولالفرع  89  تعريف االلتزام بالسالمة يف ا
ال الرياضي و مضمونه: فرع الثاين ال 94  الطبيعة القانونية لاللتزام بالسالمة يف ا

 الرياضية بسبب استخدام الالعب املنشطات الرياضية  اإلصابةوقوع : املطلب الثاين  115
 تعريف املنشطات الرياضية :  األولالفرع  116
 استخدام املنشطات الرياضية  أسباب: الفرع الثاين  119
 الرياضية بسبب خطأ الطبيب الرياضي  اإلصابةوقوع : املطلب الثالث  122
 تعريف عمل الطبيب الرياضي :  األولالفرع  123
  الرياضية اإلصاباتدور خطا الطبيب الرياضي يف وقوع : الفرع الثاين   132
 اخلامتة  135

 قائمة املصادر و املراجع 
 الفهرس 

 


