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الرياضي مدخل لقانون التشريع  

تمهيد:   

إن الرايضة حتتل مكانة هامة يف اجملتمع، ألهنا وسيلة من الوسائل العلمية الرتبوية اليت تستخدم مظاهرها            
شطة الرايضية واختلفت وقسمت الرايضات إىل فردية املختلفة إلعداد اإلنسان بدنيا وفكراي، فتعددت األن 

نشاء العديد من املنشآت الرايضية و النوادي سواء على هلذا النشاط إمكاانت كبرية وذلك  إب ومجاعية ، فصخرت
الدويل  ،كل  هذا يتطلب تسيريا إداراي حمكما، لكن تسيريها حيتاج إىل سن وتشريع قوانني املستوى احمللي او 

تضبطه وتنظمه كمهنة ال تكون مباحة إال للمختصني واملؤهلني علميا من كليات الرتبية الرايضية،هذه القوانني او 
.التشريعات يطلق عليها التشريع الرايضي   

من خالل هذا املقياس سنعطي نظرة شاملة حول القانون بصفة عامة وقانون التشريع الرايضي بصفة خاصة 

  .حماولني تسليط الضوء على القوانني اخلاصة بتسيري املؤسسات والنوادي والفرق الرايضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : التشريع الرايضي  -
هو جمموعة النصوص القانونية اخلاصة ابجملال الرايضي و املختص إبصدارها السلطة التشريعية و التنفيذية يف البالد  
كل منها يف جمال اختصاصاهتا من أجل تنظيم اجملال الرايضي و إعطاء له بعد قانوين و قبل التطرق إىل بعض من 

  : قانونية حىت يتسىن لكم الفهم ، و منهاهذه النصوص القانونية البد من شرح بعض املفاهيم ال
. 
وهو قمة التشريع وأساس كل التشريعات القانونية يف الدولة و يتضمن عدد من املبادئ    الدستور : 1-

األساسية اليت تبني نظام احلكم يف البالد ، كيفية تنظيم السلطات و سريها و عالقتها فيما بينها و حقوق و 
    .تنظيم احلرايت العامة واجبات املواطن ،

صييل   وارئيي  الدولية  يليي الدسييتور مين حييو القييوة ويصيا  بواسيطة السييلطة التشيريعية ويصيدر إبسييم القانوو:: -2
و يقصيييد ايييا العصيييا املسيييتقيمة، أي تيييدل عليييى االسيييتقامة يف  kanunكلمييية قيييانون، هيييي كلمييية يواننيييية األصيييل 

و مين هنيا يتضين لنيا أن كلمية  فالقيانون لةية معنياه اخليط املسيتقيم اليذي يعتي  مقيياس لال يرا . القواعد و املبادئ،
ا رافات اخلارجني على القانون، الذين يعت  سلوكهم منحنييا أو منحرفيا  بهقانون تستخدم كمقياس أو معيار تقاس 
  أو معوجا أي أنه لي  مستقيما كالقانون.

 وابملعىن اخلنص: 

القانون على القواعد امللزمة، اليت تضعها السلطة التشيريعية، ايد  تنظييم أمير معيني فنقيول مينال القيانون يطلق لفظ 
 املييييييدين، القييييييانون التايييييياري، قييييييانون العقييييييوابت... وتصييييييا  القييييييوانني عييييييادة يف شييييييكل مييييييوارد أو نصييييييوص قانونييييييية.

الت مقيييدة أي أن لييرئي  ا مهورييية أن هييو السييلطة التنظيمييية اليييت يتمتييع اييا رئييي  ا مهورييية يف حييااألماار :  3-
 يشييييييييييييييييييييييييييييييييييييرل بييييييييييييييييييييييييييييييييييييدل ال ملييييييييييييييييييييييييييييييييييييان عيييييييييييييييييييييييييييييييييييين طريييييييييييييييييييييييييييييييييييييق أواميييييييييييييييييييييييييييييييييييير يف احليييييييييييييييييييييييييييييييييييياالت التالييييييييييييييييييييييييييييييييييييية   

 فيمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييني دورات ال ملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان.  -
 فيما حالة شةور ال ملان.  -

و لكيين علييى أن يعييرا هييذا اليينص علييى اهلي يية التشييريعية حييال انعقيياد دوراهتييا املقبليية للمصييادقة و إضييفاء صييبةة  .
  .اقانونية عليه

 املرسوم :  4-

هييو نييص تنظيمييي ، يبييني كيفييية تطبيييق النصييوص القانونييية األعلييى درجيية منييه ، و حييق إصييدارها لييرئي  ا مهورييية 
 فيسيييييييييييييييييييييييييمى ابملرسيييييييييييييييييييييييييوم الرئيسيييييييييييييييييييييييييي ، و ليييييييييييييييييييييييييرئي  احلكومييييييييييييييييييييييييية فيسيييييييييييييييييييييييييمى ابملرسيييييييييييييييييييييييييوم التنفييييييييييييييييييييييييييذي .

عبارة عن نص تنظيمي يرتكز عليى نصيوص تشيريعية و تنظيميية و تقيوم إبصيدار السيلطات اإلداريية     القرار : 5-



كالوزير فيسمى قرار وزاري ، أو وزييرين فيسيمى ابلقيرار اليوزاري املشيرتو ، أو اليوايل فيسيمى ابلقيرار اليوالئي و ذليك 
 يف حدود كل هي ة معينة . 

ن السيييلطة التشيييريعية  ال مليييانر وفيييق اإلجيييراءات الييييت حييييددها هيييو نيييص قيييانوين يصيييدر عييي الاااال التشاااريعي : -6
الدستور ويف اجملاالت املخصصة مبوجبه ، و يتضيمن الينص القيانوين هيذا مجلية مين القواعيد القانونيية العامية و اجمليردة 

  و امللزمة لألفراد قصد تنظيم عالقاهتم يف اجملتمع.

هو نص صادر عن السلطة التنفيذيية لتبييان إجيراءات و كيفيية تطبييق و تنفييذ النصيوص    "الال التاظيمي   7-
التشييريعية " و التنظيييم أقييل درجيية ميين التشييريع ، و يسييتمد روحييه ميين القييانون و ال وكنييه  الفيية أحكامييه ، و إعييداد 

  النصوص التنظيمية يفرتا إجراءات أقل تعقيدا من إجراءات إعداد النصوص التشريعية .

عبارة عن تصر  إداري تصدره سلطات مركزية أو حملية فينتج من خالهليا إميا إنشياء مراكيز قانونيية أو املقرر :  -8
 تعيييييييييييييييييييييييييييييييييديلها أو إلةائهيييييييييييييييييييييييييييييييييا ، و هيييييييييييييييييييييييييييييييييذا ميييييييييييييييييييييييييييييييييا  عليييييييييييييييييييييييييييييييييه منيييييييييييييييييييييييييييييييييل القيييييييييييييييييييييييييييييييييرارات اإلداريييييييييييييييييييييييييييييييييية . 

ميين  إجييراء أو تصيير  إداري اهلييد  منهييا إعطيياء تعليمييات يف جمييال معييني ، حيييو تكييون صيياردةالتعليماا: :   -9
 رئييييييي  إىل مرثوسييييييني منييييييل   تعليميييييية وزارييييييية أو والئييييييية و مفعوهلييييييا يبقييييييى سيييييياري إىل وقييييييت إلةائهييييييا أو تعييييييديلها.

هو إبطيال أحكيام تشيريعية أو تنظيميية ، و قيد يكيون اإللةياء صيرحيا أو ضيمنيا ، و اإللةياء يكيون   اإللغنء : -10
 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييينص ميييييييييييييييييييييييييييييييييييين نفيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الدرجيييييييييييييييييييييييييييييييييييية وفقييييييييييييييييييييييييييييييييييييا لقاعييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة تييييييييييييييييييييييييييييييييييييوازي األشييييييييييييييييييييييييييييييييييييكال . 

  هو إدخال عناصر جديدة على مشرول نص .      يل :التعد -11

 خصنئل القنعدة القنوووي:: 

 القاعدة القانونية هي قواعد السلوو حتكم الروابط االجتماعية.  -1

 القواعد القانونية عامة و جمردة.  -2 

 القواعد القانونية ملزمة. -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطور التشريع الرايضي يف اجلزائر
 
 

مييير تطيييور التشيييريع الرايضيييي يف ا زائييير مبراحيييل، إذ صيييدرت عيييدة تشيييريعات و   إلةييياء أخيييرى حسيييب النظيييام      
 السائد يف كل مرحلة، حبيو حياول املشرل ا زائري مواكبة التةريات اليت تطرأ، نوجز هذه املراحل فيمايلي  

 : 1975-1962املرحل: األوىل 

أول قانون ينظم الرايضة يف ا زائر. ويف فرتة بعد استقالل ا زائر   الفرنسي1901/ 07/01كان قانون        
كانت املنشآت الرايضية قليلة، و كان التنظيم سيء والتأطري يكاد ينعدم، فحاولت ا زائر سن بعض 

التشريعات يف اجملال الرايضي، ذلك كان صعبا بسبب التحوالت االقتصادية و السياسية يف ا زائر، هذا ما 
املشرل ا زائري يتبع النموذج الفرنسي للرتبية البدنية و الرايضية القائم على اّلل الية مع بعض جعل 

التعديالت، مع العلم أن ا زائر انتهات النظام االشرتاكي أنذاو. فصدرت بعض القوانني، اليت معظم 
 قواعدها مقتبسة من التشريعات الفرنسية.

12/1962/ 01يف املؤرخ62/ 157 رقم قانون فصدر .  

 مؤرخ                          .  63/254رقم املرسوم طريق عن الرايضية اب معيات خاص نص جاء كما      
 01/70/1901 قانون يف جاء ملا طبقا صدر الذي الرايضية وا معيات الرايضة ينظم. 1963  .10/07 يف

الذكر السالف 62/157 رقم وقانون .  

 مهنة مبمارسة املتعلقة الفرنسية واملنشورات القوانني من اقتباسها   رمسية، تعليمات صدرت1970 ويف -       
.والرايضية البدنية الرتبية ألساتذة الرمسي ابلتكوين واملتعلقة والرايضية البدنية الرتبية . 

وكانت ممارسة الرايضة بكل حرية ولكل املستوايت والقطاعات. أما  كما بدأ تكوين اإلطارات يف هذه املرحلة،
جويلية.  5ابلنسبة للمنشآت فتم إنشاء مركب متعدد الرايضات ومركب   

 

    1986-1976املرحل: الثنوي:: -

 1976،ودستور  1986-1976متيزت هذه املرحلة ابإلصالحات كما صدر ميناقييييييييييييييين وطنييييييييييييييييييييييين       
يتعلق  23/10/1976املؤرخ يف  76/81الذي من خالله   تقنني الرتبية البدنية و الرايضية ابألمر 
ر . فاصبن  تنظيما   اجباري 42اجب   املادة اجملال الرايضي ، فحسب ما جاء فيه ان الرايضة  حق وو 



ر تسعى الدولة وضع سياسة ختطيطية للمنشآت و أجهزة الرايضة، و 03يف النشاطات . وحسب  املادة 
، حق 1967ر   من دستور  67تنظيم مصاحل مكلفة برتقية النشاطات الرايضية، فااء يف   املادة

البدنية و الرايضية، حبيو اعت ت ذات منفعة عامة.املواطنني يف محاية  صحتهم برتقية الرتبية   
بدأ تطبيق اإلصالحات الرايضية، و   إدراج الرايضة كعنصر مكون مبسعى النورة النقافية، و خلق 1977ويف  

 نظام جديد للرتبية البدنية و الرايضية، يتوافق مع التوجييييييييييييييييييييييييييييييييهات االشرتاكية للبالد.
 

   املرحل: الثنلث:: بداي: الثمنويانت 

 لرايضي، ابلرغم من التةريات اليت، لكن مل أييت اب ديد يف اجملال ا1989صدر يف هذه املرحلة دستور 
على النظام االقتصادي، حبيو   تعديل التشريعات و إلةاء تشريعات أخرى، و  1988طرأت يف 

 14/02/1989مؤرخ يف  89/03قانون رقم  استحداث تشريعات جديدة، مبا فيها التشريعات  
و الرايضية، الذي صدر نتياة التحوالت  متعلق بتنظيم وتطوير املنظومة الوطنية للرتبية  البدنيييييييييييييييييييييييييييييييييييية

والذي  79/81يييييييييييييييييييير  السياسية و االقتصادية يف البالد، و الفرا  القانوين بسبب عدم تطبيق األمييييييييييييييييييييييييي
املتعلق ابستقاللية املؤسسات العمومية ، حبيو أدى لتنازل  88/01هو السبب يف ظهور قانون 

املؤسسات العمومية عن متويل النشاطات الرايضية، وأصبحت املؤسسات الرايضية عبارة عن مجعيات 
 رايضية منها االحتادايت،الرابطات النوادي... إخل. 

املتعلق بتوجيه  25/02/1995املؤرخ يف  95/09مبوجب االمر رقم  89/03  الةاء القانون                
املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرايضية وتنظيمها وتطويرها ، وهذا راجع لعدة أسباب منها التةري و التطور السريع 

نقص الدقة فيه، حبيو يعت  هذا القانون القاعدة  التشريعية  يف شىت اجملاالت، وعدم مسايرذلك القانون للواقع مع
، املؤرخ يف  04/10األساسية، اليت تنظم اجملال الرايضي، إىل أن صدر تعديل هلذا القانون مبوجب القانون رقم  

متعلق ابلرتبية البدنية والرايضية .  2004اوت  19  

 

 

 

 

 



القنوو: اجلديد اخلنص ابلرايض:. (13-05القنوو: رقم )  

 
، يتعلق بتنظيم  2013يوليو سنة 23املوافق  1434رمضان عام  14ؤرخ يف امل (13-05قنوو: رقم )ال

 االنشطة البدنية والرايضية وتطويرها .حيو ينص القانون يف مواده اآلتية  

والقواعد العامة اليت تنظم وتسري االنشطة البدنية والرايضية  حيدد هذا القانون املبادئ واالهدا  املندة االوىل:
 وتطويرها وكذا وسائل ترقيتها .

ماه : 02املندة حيو جند يف الباب االول من هذا القانون ويف   

تعت االنشطة البدنية والرايضية عناصر اساسية للرتبية تساهم يف -    

واحملافظة على صحتهم.التفتن الفكري للمواطنني وهتي تهم بدنيا   

تشكل االنشطة البدنية والرايضية عامال لرتقية الشباب وهتي تهم ، وكذا تدعيم التماسك االجتماعي .  -   

ممارسة االنشطة البدنية والرايضية حق معرت  به لكل املواطنني دون متييز . : 03املندة   

ا من الصاحل العام . تعد ترقية االنشطة البدنية والرايضية وتطويره: 04املندة .  

  حتدد الدولة وتسري ، ابلعالقة مع ا معيات واهلي ات املعنية ، الساسة الوطنية للرايضة وتتوىل 05. املندة 
. ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها   

األنشطة تشكل السياسة الوطنية للرايضة االطار املرجعي لتصور ووضع اسرتاتيايات وبرامج تطوير : 06املندة 
 البدنية والرايضية وتوجيهها .

تتوىل الدولة وا ماعات احمللية ،ابالتصال مع اللانة الوطنية االوملبية واللانة الوطنية شبه االوملبية : 07املندة 
واالحتادايت الرايضية الوطنية ، وكذلك كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او اخلاص ، ترقية 

طة البدنية والرايضية وتطويرها ، وبصفة خاصة توفري كل الوسائل الضرورية لضمان التمنيل االفضل التكوين واالنش
 للوطن يف املنافسات الرايضية الدولية .



يشكل التكوين الرايضي أحد املكوانت األساسية وذات األولوية للسياسة الوطنية  :  08املندة-
 للرايضة..

.                                           الرايضي نشاطا ذا منفعة عامةيعد التكوين : 09 املندة:-   

ينظم التكوين الرايضي وينفذ ضمن منظومة تضمن تكافؤ الفرص للمواهب الرايضية الشابة ومؤطريها ،         
 بةرا تطوير الرايضة بقصد املنافسة وحتقيق أداء املستوى العايل . 

الرايضي التزاما ابلنسبة . هلياكل التنظيم والتنشيط الرايضيني ، وكذا حقا  يشكل التكوين: 10املندة 
 يسمن للمواهب الرايضية الشابة بتطوير مؤهالهتا وقدراهتا البدنية واملعنوية ورفع مستوى ادائها . 

كما يسمن للتأطري الرايضي برفع مستوى اتهيله وحتسينه .   -      

  تشكل الوقاية من العنف وتعاطي املنشطات واملمارسة املسي ة  لقيم الرايضة واملنافسة الرايضية النزيهة  11املندة 
 ومكافحة كل اآلفات يف الوسط الرايضي ، عناصر أساسية للسياسة الرايضية الوطنية . 

آت الرايضية التزاما ينفذ من تعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا أمن التظاهرات الرايضية يف املنش: 12املندة  
 خالل وضع برامج وتدابري وترتيبات . 

تتوىل الدولة وا معات احمللية  واملؤسسات واهلي ات العمومية أو اخلاصة واالحتادايت والرابطات والنوادي   
 ون العام او اخلاص ، تنفيذ كلوا معيات الرايضية ووسائل االعالم ، وكذا كل شخص معين خاضع للقان

 الرتتيبات وااللتزامات املتعلقة ابلوقاية من العنف ومكافحته يف املنشآت الرايضية . 

 

 

 

 

 



:املتعلق ابالوشط: البدوي: و الرايضي:   البنب الثنين :  
  ختتلف االنشطة البدنية والرايضية حبسب طبيعتها وكنافتها 13اما ابلنسبة للباب الناين وحسب ما جاء يف املادة 

واهدافها وشروط تنفيذها . وبراجمها   

وتنظم كما اييت                  

الرتبية البدنية والرايضية ،  -                

الرايضة املدرسية والرايضة ا امعية ،  -                

الرايضة العسكرية،  -                

رايضة االشخاص املعاقني ،  -                

رايضة املنافسة ،رايضة النخبة واملستوى العايل ،  -                

الرايضة للاميع ،  -                

    لرايضة يف عامل الشةل ، ا-             ا

األلعاب والرايضات التقليدية .  -              

 

 

 

 

 



.االطنر القنووين لألودي: الرايضي:  
    

املتعلق اب معيات، ومبقتضى  2012يناير  12املؤرخ  06-12تؤس  النوادي الرايضية مبوجب قانون 
 املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرايضية وتطويرها. 2013جويلية 23املؤرخ يف  05-13القانون رقم

  أنوال األندية الرايضية    

  أندية رايضية أهلية وأندية رايضية حكومية. من حيو األشخاص املؤلفون هلا  .1

  من حيو درجتها  أندية درجة املمتازة وأندية الدرجة األوىل والنانية والنالنة .... إخل. .2

  من حيو مدى احرتافها النشاط الرايضي  أندية حمرتفة وأندية غري حمرتفة. .3

  
:13 /05القنوو: رقم حسب الاوادي الرايضي:   

املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية  05/13يف الفصل األول من الباب الرابع من القانون رقم  النوادي الرايضية
  والرايضية وتطويرها.

 -  وكن ان تكون النوادي الرايضية متعددة الرايضات او أحادية الرايضات وتصنف اىل ف تني     72املادة - 
 النادي الرايضي اهلاوي.

 دي الرايضي احملرت النا-                       

هو اهليكل القاعدي للحركة الرايضية الذي يضمن  05-13 من القانون 72النادي الرايضي حسب املادة -
  تربية وحتسني مستوى الرايضي من أجل حتقيق األداءات الرايضية .

  ر12، ص72  املادة  05-13 القانون -

  ر12، ص76،75دة   املا05-13 القانون  :أوال: الاندي الرايضي اهلنوي-

  هو مجعية رايضية ذات نشاط غري مربن، تسري أبحكام القانون املتعلق اب معيات واحكام هذا 75املادة -
  القانون وكذا قانونه األساسي.

    خيضع أتسي  النادي الرايضي اهلاوي قبل اعتماده اىل الراي املطابق لإلدارة املكلفة ابلرايضة.76املادة -

 

  الاندي الرايضي احملرتف: اثوين:



  يعد النادي الرايضي احملرت  شركة جتارية ذات هد  رايضي وكن ان يتخذ أحد اشكال الشركات 78املادة -
  ر12، ص78  املادة 05-13التاارية االتية   القانون 

  املؤسسة ذات الشخص الوحيد الرايضية ذات املسؤولية احملدودة - 

  املسؤولية احملدودةالشركة الرايضية ذات  - 

  الشركة الرايضية ذات األسهم - 

تسري الشركات املنصوص عليها أعاله، أبحكام القانون التااري واحكام هذا القانون وكذا قوانينها األساسية   
  اخلاصة اليت  ب ان حتدد، السيما كيفيات تنظيمها وطبيعة املسامهات.

  للشركات املذكورة أعاله عن طريق التنظيم.حتدد القوانني األساسية النموذجية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:اللجا: االوملبي: ، الدولي:  و الوطاي:  

 
:اللجا: االوملبي: ، الدولي:  -1  

، يوجد مقرها بلوزان السويسرية، ابري يف  1894اللانة األوملبية الدولية منظمة رايضية دولية أتسست عام 
 .وتعد أعلى سلطة رايضية يف العامل، تشر  على تنظيم األلعاب األوملبية مرة كل أربع سنوات

 التأسي 
مبدينة ابري  الفرنسية خالل انعقاد  1894من يونيو/حزيران  23يف الي أتسست اللانة األوملبية الدولية

املؤمتر األومليب، وذلك من قبل الفرنسي بيري دي كوبراتن، واليوانين دورتوس فيكالس، وضمت يف عضويتها 
ليت عهد إليها تنظيم الدورة األوملبية.دولة، و  االتفاق حينها على أن يكون رئيسها من املدينة ا 13آنذاو    

وأسندت مهمة تشكيل أول  نة دولية إىل كوبراتن الذي طلب من اليوانين فيكالس تويل رائسة اللانة، مث    
يف أثينا  1896نصب هذا األخري أول رئي  هلا، وأشرفت بعد ذلك على تنظيم أول ألعاب أوملبية صيفية عام 

  بياليوانن، وكذلك أول ألعاب أوملبية شتوية يف مدينة شاموين بفرنسا عام 1924.

بعد انتهاء دورة أثينا ليتوىل قيادهتا كوبراتن، ألن مدينته  1896وقدم فيكالس استقالته من رائسة اللانة عام   
  ابري  اختريت لتنظيم الدورة املوالية.

الل تنظيمها يف مدن عاملية  تلفة، وأن وحرص كوبراتن على احلفاظ للدورات األوملبية بصفتها الدولية من خ
، واثنيا روماية القدوة وإم اطور  مصرتتضمن مسابقتها ثالثة فرول، هي أوال األلعاب القدوة اليت كانت تقام يف 
  األلعاب اليت كانت تقام يف عصر الفروسية، واثلنا ألعاب العصر احلديو.

دور اللجا: االوملبي::     

وتطوير االلعاب واملسابقات الرايضية للتأكد من النهوا اا ع  االتصال والتنسيق مع تنسيق وتنظيم  -1
  املؤسسات الوطنية والدولية واختاذ االجراءات الكفيلة بتقوية وحدة احلركة االوملبية.

ت املختلفة.حتقيق مبدأ الرايضة يف خدمة االنسانية وذلك ابلتنسيق مع اهلي ات املعنية العامة واخلاصة والسلطا-2   
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-3 محاية حقوق اعضاء احلركة االوملبية وحتقيق السالم.  

تنظيم االحتفاالت واأللعاب االوملبية بصفة دورية. -5   

تؤمن اللانة االوملبية الدولية أبحقية املرأة يف املشاركة الفعالة يف الرايضة الدولية على كافة املستوايت يف كافة  -6
التنفيذية يف اهلي ات الرايضية الدولية والوطنية واالرتقاء برايضة املرأة مع مراعاة  اهلياكل وبصفة خاصة االجهزة

  تطبيق مبادئ املساواة بني الرجال والنساء.

اصبحت اللانة االوملبية الدولية اهلي ة احلاكمة للحركة األوملبية وتتخذ هيكلتها و اجراءاهتا  1894منذ  - -
 ابمليناق االومليب. 

 -املقر
مقر اللانة األوملبية الدولية يف مدينة لوزان السويسريةيوجد    

   -األهداف
حبسب امليناق األومليب، تتحدد أهدا  اللانة األوملبية الدولية يف "حتقيق مبدأ الرايضة يف خدمة اإلنسانية" من 
 خالل التنسيق مع اهلي ات املعنية العامة واخلاصة، و"تنظيم األلعاب األوملبية بشكل دوري"، و"تنظيم وتطوير

  األلعاب واملسابقات الرايضية" من خالل التنسيق مع اهلي ات الوطنية والدولية.

وضمان  "تعزيز وحدة احلركة األوملبية، ومحاية حقوق أعضاء احلركة األوملبية وحتقيق السالم"، اىل  أيضا ي وترم   
"أحقية املرأة ابملشاركة الفعالة يف الرايضة الدولية على كافة املستوايت وداخل مجيع اهلياكل، خاصة يف األجهزة 
التنفيذية ابهلي ات الرايضية الوطنية والدولية، إضافة إىل االرتقاء ابلرايضة النسوية من خالل تطبيق مبادئ املساواة 

 بني ا نسني".

 -اهليكل:
"منظمة دولية غري حكومية ال هتد  إىل الربن"، ويوجد مقرها  1981نة األوملبية الدولية منذ عامصنفت اللا

الرئيسي يف مدينة لوزان بسويسرا، وتضم يف عضويتها 206  ان أوملبية وطنية، وتنتخب هلي تها أيضا 105 
عضو شر . 32أعضاء دائمني، و   
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جهازها التنفيذي، وهو يتألف من رئي   -1921الذي أحدث عام -ويشكل املكتب التنفيذي للانة    
كتب شؤون اللانة ينتخب ملدة مثاين سنوات، وأربعة نواب للرئي  وعشرة أعضاء، ومدير  أمنير عام، ويتوىل امل

  والسهر على احرتام امليناق األومليب.

وتتفرل عن هذا املكتب عدة  ان فرعية ختتص ابلنواحي الرايضية واإلدارية واملالية والقانونية والطبية واإلعالمية 
  والتنسيق وغريها، كما يتفرل عنه جمل  ملنن األومسة األوملبية ومكتب احلركة األوملبية العاملية.

 رؤسنء اللجا: األوملبي: الدولي::

  دي وبيري ،1896-1894ر اليوانن  فيةالس دورتي أمهها رايضية، شخصيات عدة رائستها على تعاقب
 سيةفريد وجي ،1942-1925ر بلايكا  التور بيليه دي هنري خلفه مث ،1925-1896ر فرنسا  كوبراتن
 كيالنني  ولورد ،1972-1952ر املتحدة الوالايت  بروندج وأفري ،1952-1946ر السويد  إيدسرتوم

 وبعده ،2001-1980ر إسبانيا  سامارانش أنطونيو خوان حقبة ذلك بعد لتبدأ ،1980-1972ر إيرلندا 
أملانيار.  ابخ توماس رائسة مسرية 2013 من ابتداء انطلقت مث ،2013 -2001ربلايكا  رو  جاو   

 التمويل:
تعتمد اللانة األوملبية الدولية يف مداخيلها املادية على عائدات حقوقها اخلاصة ابلنقل التلفزي لأللعاب 

 األوملبية، وكذلك من خالل عقدها شراكات مع شركات متعددة ا نسيات، حيو قدرت وسائل
.اإلعالم الدولية مداخيلها خالل السنوات األخرية بنحو مثانية مليارات دوالر  

 

 

 

 

. 

 



 اللجا: االوملبي: الوطاي: )اجلزائري:( -2
 
ومعرت  اا من  1963اللانة االوملبية ا زائرية هي ممنل ا زائر لدى اللانة االوملبية الدولية اسست عام        

  .1964طر  اللانة االوملبية الدولية عام 

منه كما  101املتعلق بتنظيم االنشطة البدنية والرايضية وتطويرها يف املادة  05 /13وقد عرفها القانون       
  يلي   " اللانة الوطنية االملبية مجعية معرت  هلا ابملنفعة العمومية والصاحل العام."

أحكام امليناق  وتؤس  اللانة الوطنية االوملبية وتسري مبوجب أنظمتها وقوانينها االساسية يف ظل أحرتام-     
  االمليب.

ومتارس اللانة الوطنية اللمبية أنشطتها يف ظل اإلحرتام الصارم للقيم االمليبة وأحالقيلت وأدبيات الرايضة   -
والقوانني سارية املفعول ابالنساام مع مبادئ امليناق االومليب وتسهر اللانة الوطنية االملبية على محاية الرمز 

  األمليب.

 

  اللجا: الوطاي: األوملبي::مهنم -

  وقد حدد هذا القانون مهام اللانة كما يلي  -

منه " تكلف اللحنة الوطنية االومليبة ابالضافة ايل اتلمهام والدور املنصوص عليها يف امليناق  103تنص املادة  -
  االومليب مبا أييت 

كل تدابري يهد  ايل ترقية األنشطة البدنية والرايضية، وكذا مكافحة العنف ، واالفات   ابداء كل راي وأقرتاح -
  االجتماعية يف املنشات الرايضية.

املسامهة يف ترقية التمنيل الوطىن ضمن اهليأت واالجهزة الرايضية الدولية ابلتعاون مع األحتادية الرايصية الوطنية  -
  املعنية.



الوطنية األوملبية ضمان سري املساعدات واالعاانت العمومية املالية وفقا للتشريع كما  ب على اللانة  -
 ر. 104املعمولة به املادة  

  على مايلى  106تنص املادة  - 

تزود اللانة الوطنية مبحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرايضية بني هياكل التنظيم والتنشيط الرايضني  -
  او بني أعضائها .

تتمتع حمكمة التحكيم هذه واعضائها ابالستقاللية ابلنسة  ميع هياكل  التنظيم والتنشيط الرايضني  -
  .واعضائها

وكن أن تكون االحكام االصدرة عن هذه احملكمة يف إطار النزاعات القائمة بني هياكل التنظيم والتنشيط  -
 .سارية املفعول وكذا األنظمة الرايضية الدولية " الرايضني أو أعضائها ،حمل طعن طبق للقانون واالنظمة

  مكتب تنفيذي...- مجعية عامة و -رئي ،     تتكو: اللجا: الوطاي: االوملبي: من:  -

ونل  سنوات، 4تنتخب ا معية العامة من بني اعضاءها ذوي احلقوق رئيسا ملدة   الرئيس: .1
  الرئي  اللانة االوملبية ا زائرية يف مجيع احملافل االجتماعية وحىت يف اجملاالت القضائية.

يرتأسها رئي  اللانة االوملبية ا زائرية وتتكون من اعضاء املكتب التنفيذي ورثساء سابقني اجلمعي: العنم:: -2
ممنلني للفيدراليات املديرة للرايضات املدرجة يف برانمج االلعاب االوملبية ومن رئي   4وأمناء عامني ومن 

من  2ب القوى ومن بينهم ممنلني أللعا 4مدير للرايضات غري املدرجة يف برانمج االلعاب االوملبية و 
 العنصر النسوي ومن ممنلني عن الصحافة الرايضية.  

اضافة اىل الرئي  تتكون اللانة التنفيذية من االعضاء ا زائريني املنضمني للانة     لتافيذي::االلجا:  - 3
احلياة، وعضو شريف من االوملبية الدولية شريطة أال يكونوا قد اقصوا من هذه االخرية والرئي  الشريف مدى 

  عضوا منتخبني من طر  ا معية العامة من بني االعضاء ذوي احلقوق. 13اللانة االوملبية الدولية و 

  طبيع: العالق: بني اللجا: االوملبي: الدولي: واللجا: االوملبي: الوطاي::       

الدولية  ب لالعرتا  ابللانة الوطنية االوملبية من قبل اللانة االوملبية     

أن تكون اللانة الوطنية هي ا هة الوحيدة املمنلة يف الدورات االوملبية. -    

متتعها ابالستقالل الذايت والكيان القانوين. - احتادات رايضية  5أن متتلك على االقل اللانة الوطنية على  -  
            اعضاء يف االحتادات الدولية.                                      



 
 
 
 

 
 

..  محكمة التحكيم الرياضي الدوليةمحكمة التحكيم الرياضي الدولية  
 
 

 وشأة حمكم: التحكيم الرايضي الدولي:: 
بطلب  1894جوان  23هي مؤسسة حتكيم طرحت فكرهتا من طر  اللانة االوملبية يف إطار مؤمتر ابري  يف  

ذات مهام مت  كل االمور اليت هلا  لكن نشاطها يتااوز إطار احلركة االوملبية ، الهنا” دي كوبراتن ” من 
 عالقة ابلرايضة  . 
اعرتفت احملكمة الفيدرالية واحملكمة العليا للكنفدرالية السويسرية مبحكمة  1983مارس  15ويف قرار سلم يف 

مستقلة بذاهتا مقرها لوزان بسويسرا وهي  تصة يف حل النزاعات ذات  التحكيم الرايضية كمؤسسة حتكيمية
. 1984جوان  30الصفة اخلاصة واليت حتدث مبمارسة اوتطور الرايضة وبدأت عملها رمسيا بتاريخ   

 مهنمهان :  -
  تقوم حمكمة التحكيم الرايضي الدولية ابلعديد من املهام نذكر منها على سبيل املنال  

ة التحكيم الرايضي الدولية على تسوية النزاعات من خالل طريقة التحكيم أو تساعد حمكم -
  الوساطة.

الفصل يف كل اخلالفات املتعلقة الرايضية، منل النزاعات حول العقود أو القرارات الصادرة          -
  عن املنظمات الدولية فاأة منل قضية املنشطات.

ويني الذين يتمتعون حبقوقهم املدنية والسياسية ووارسون الرايضة كما يستطيع كل األشخاص املاديني أو املعن
واالستعانة خبدمات حمكمة التحكيم الرايضي الدولية، أمنال ذلك   "الرايضيني، النوادي الرايضية الوطنية، 

 االحتادايت الرايضية الوطنية، املمول الرايضي...".
 



  الرايضي الدولية والعمل ابلقوانني اخلاصة اا.احلفاظ على حرية واستقاللية حمكمة التحكيم  -

وكن هلا أن تنشئ حماكم غري دائمة، ووكن ذلك مبناسبة األلعاب االوملبية واأللعاب الكومنولو   -
  وغريها من التظاهرات الرايضية العاملية اهلامة.

  ث.تتقيد بقواعد إجرائية خاصة بكل مناسبة من اجل مراعاة الظرو  املتعلقة بكل حد -

تعمل على وضع تنظيم للعمل احملدد هلا، وهو الوصول إىل تسوية وحل حتكيمي للنزاعات  -
  الرايضية.

 
  تركيبتهان: -

قادها إىل أداء وظيفتها  1994إن اإلصالح الذي م  حمكمة التحكيم الرايضي الدولية سنة 
األمني العام، احملكمني ورئيسي  بكل حرية، وتتشكل حمكمة التحكيم الرايضي الدولية من   "انئب الرئي ،

الةرفتني العادية واالست نا  وكاتب الضبط" يتم تعيينهم من طر  اللانة االوملبية الدولية وهم بدورهم 
يقومون إبنتخاب الرئي  الذي ونل احملكمة يف كل أمورها، و  إنشاء اجملل  الدويل للتحكيم الرايضي 

"CIAS من قانون التحكيم الرايضي الدويل، وتتشكل من  6املادة "، والذي اقتصرت مهامه من خالل
  " عضو ممن وتلكون مستوايت عالية يف القانون موزعني كما يلي  20عشرون "

" أعضاء  3" أعضاء معينني من طر  االحتادية الدولية االوملبية من ضمنهم ثالثة "4أربعة " -
، وواحد ونل االحتادية الدولية االوملبية لأللعاب ونلون االحتادية الدولية االوملبية لأللعاب الصيفية

  الشتوية، يتم اختيارهم، إما من اخلارج أو فيما بينهم.

" أعضاء يتم تعينهم من طر  احتاد اللاان الوطنية الدولية، إما من اخلارج أو فيما  4أربعة "  -
  بينهم.

 
  الدولية، إما من اخلارج أو فيما بينهم." أعضاء يتم تعيينهم من طر  اللانة االوملبية  4أربعة " -

" عضو اتبع للمال  الدويل للتحكيم الرايضي ممنلني   12" أعضاء من بني اثين عشر "4أربعة " -
  يف األعلى بعد املشاورات املخصصة ملعرفة محاية مصاحل الرايضيني.

الرايضي ممنلني  يف األعلى  " عضو اتبع للمال  الدويل للتحكيم16" أعضاء من بني ستة عشر "4أربعة "  -
 واختريوا ضمن الشخصيات املستقلة التابعة للمنظمات.

 سنوات قابلة للتاديد عند دخوهلم يف املهام.  4* يتم تعيني هؤالء األعضاء لفرتة    

  * األعضاء يوقعون تصرين خاص ام، مث يتم اختبار قدراهتم بكل موضوعية واستقاللية.  



يد بقانون التحكيم، ابإلضافة إىل أن األعضاء يتقيدون ابحرتام اخلصوصية اإلجبارية من * و ب عليهم التق  
  من قانون التحكيم الرايضي الدويل. 43خالل املاد 

* أعضاء اجملل  الدويل للتحكيم الرايضي الذين مل يستطيعوا احلضور على قائمة احلكام أو االلتحاق 
  لقانونية الالزمة لتعويضهم.مبهامهم عندئذ يتم اختاذ اإلجراءات ا

* رئي  اجملل  الدويل للتحكيم الرايضي ينتخب من بني األعضاء السابق ذكرهم أي من الداخل وابقرتاح من 
  طر  اللانة األوملبية الدولية ملدة أربعة سنوات قابلة للتاديد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

حمكم: التحكيم الرايضي يف اجلزائر : -2  

 

هي مؤسسة قانونية خاصة ومستقلة   إنشاثها، خلدمة احلركة  ي:: حمكم: التحكيم الرايضي اجلزائر  -
األوملبية والرايضية الوطنية ، وتقوم إبصدار قرارات انجتة عن التحكيم . تتشكل  نة التحكيم الرايضية من 

شخصيات متخصصة يف قانون التحكيم والقوانني الرايضية .  08  

وهكذا   تنصيب حمكمة التحكيم الرايضي ا زائرية بصفتها هي ة قانونية مستقلة تتكفل ابلعدالة الرايضية يف 
بالدان، وذلك يف إطار توصيات اللانة االوملبية وحمكمة التحكيم الرايضي الدوليني مبوجب املقرر رقم 

 755رقم   ا مبوجب مقرر تعيني أعضائه، وبدأت عملها فعليا ب1999جويلية  12املؤرخ يف  752
. 1999جويلية  12املؤرخ يف   

   مهنمهن : -

حمكمة التحكيم الرايضي هي مؤسسة قانونية حتت إشرا  اللانة األوملبية ا زائرية تتميز ابستقالليتها         
  التامة أمام املؤسسات و األجهزة األخرى، ومن بني مهامها نذكر  

هلا عالقة ابحلركة الرايضية الوطنية، وهذا يف إطار احرتام قوانني  وصالحيات الفصل يف كل النزاعات اليت  -
الفدراليات الرايضية الوطنية، ويف هذا الصدد تصدر أحكاما حتكيمية هلا نف  القوة التنفيذية اليت تتمتع اا 

  احملاكم العادية.
ضية ا زائرية منال  رايضي اندي رايضي، وكن لكل شخصية معنوية أو غريها أن تلاأ إىل حمكمة التحكيم الراي -

  طر  منظم لتظاهرة رايضية، ممول ما، إذاعة فيما خيص حقوق البو...اخل.
تعمل حمكمة التحكيم الرايضي وفق إجراءات خاصة تسمن حبل النزاعات يف امليدان الرايضي بكل سرية و  -

 سرعة وبساطة بعيدا عن وسائل اإلعالم.
تتدخل حمكمة التحكيم الرايضي يف كل النزاعات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة ابلرايضة سواء تعلق األمر -

ابلنزاعات التاارية أو اليت هلا عالقة مبمارسة الرايضة وتطورها منال  نزال حول عقد خاص إبعادة بو 
  تلفزيوين ما، أو صرال انتج عن قرار لتنظيم رايضي ما.

ر آراء استشارية حول املسائل القضائية املتعلقة ابلرايضة.تصد -   

إ اد حل سلمي لنزال عن طريق الوساطة عندما تكون هذه األخرية ممكنة. -  
  



تكوياهن وتشكيلتهن  :-     

شخصيات متخصصة يف القانون، التحكيم   والقوانني  8من تتكون حمكمة التحكيم الرايضي ا زائرية       
يتم اختيارهم من طر  رئي  اللانة االوملبية ا زائرية بعد استشارة حمكمة التحكيم املتكونة من  الرايضية،

ممنلي احلركة الرايضية الوطنية والشخصيات املتخصصة يف امليدان ملدة أربعة سنوات قابلة للتاديد وهم  " 
تب الضبط" وتسري وتدار أعمال رئي  احملكمة، انئب الرئي ، األمني العام، رثساء الةرفتني األعضاء وكا

 هي ة احملكمة وفقا لقانوهنا الداخلي الذي ينظمها.
 
 
 

 

 

 


