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 التحكيم في المنازعات الرياضية في القانون المصري والفرنسي 

 " دراسة مقارنة"

 الحسيب التواب عبد عبد محمد
topa20052006@yahoo.com  

 :ملخص
تجيي الااليي افظلالييالااف  لريي يلااال رييغيل يي ااايل  ييالاا  يي  غيلاالفييظل يي ل

ل،رييبلياغيييلن ة ةغيييلا يي لاا راريي يلااال رييغيلفييظل  ييال فاة يي لكيي يلعيليي بلاا  يي ل
لىأطيييااللااف  لرييي يلااال ريييغيل اييي يييبلااال رييي  بل لليأءلحييييظلة يييفبلرييي  لاجييي ل

لافيي لت  ييىل ييالااف  لريي يلااال رييغيل ييبلطعغليييل   يييلتجليي ل،سيي ح يلااف يي ك 
اييكاألأ يي ملاافاييارلااف ييايلل، ييبلاضف يي لريي  لت يي يلااف يي ك لا ل يي لف  يي 

كفيييي لةييييشلر ييييىل ةايييي ءل اكييييرلااي يييي ليلل،2017ا يييي يلل71 ريييييلمنيييي لنيييي ة يلااال
اافاييارلاالاة يييظلأ ييي مللىاف ييايل ةليييرلاض يييال  ا  يي يل اييي ااي كييغ لااال ريييظلا
 ي يييي للجاا ج يييييلاااييييكيلةييييشلر ييييىلل2006ا يييي يلل596لنيييي ة يلااال ريييييلمنيييي 

 غيلاض افعغيل ااال ريلاالاة يغيل  ال ي لفيظلااف  لري يلااال ريغيل يبل ي  لاا ط
ت ييي  ايلااال ريييغيلاافليفييي  ل ييييل ييي بلاافا  ييي بل ااجفاغييي يلااال ريييغيل االااي ف

ل ءلاا رار يلاايظلتاف لااف اا ي.  سيث 
قاانون الرياضاة   –المنازعاات الرياضاية    –القانون المصري    :لكلمات المفتاحيةا

 .اللجنة الوطنية األولمبية -المصري 
 

   عين شمسجامعة  –الحقوق كلية   –باحث دكتوراة . 
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 : قدمةم

ليليييييي لاا ايييييي  لااال رييييييظل ييييييبلأ يييييي لاضةاييييييايلاافات ايييييي ل يل  إلة يييييي يلامت  طيييييي 
،لاكع ييييا لل  ريييييلا يف  يييي لح يييي لا يفييييالاا  يييي مايلاا  يفيييييل  االل،  ييييكلاا يييي  ل  ثغ يييي ل

ااف يييياليلاا  يفييييي،ل اايييي ا  لر ييييىل اييييأل يييي لتيييي لم يييي ال فييييظل  يييي  ي  لاا  يييي م ل
ر ييييييىلايييييي مايلاافل  يييييي لاالار ةغيييييييل ييييييبلمسيييييي   يلي يايييييي ل   يييييي ل يييييي  لا يفيييييي  ل

،لف ليييييييي لأيل(9لل،ل2020)ااايييييييي را،للنيييييييي   ءلااف ييييييييال بل  ا ايييييييي  لااال رييييييييظ
ااي ييييي غي،لك ةيييييالااال رييييييلفيييييظلااف ريييييظلتل يييييظلااي ييييي فرلفيييييظلاا ييييي  ل يييييبلأاييييي ل

 يييييييع  ل  يييييييععلااياييييييي ملاا اسييييييي لاايييييييكيلا ييييييي   لاا ييييييي  ظلالاأ ييييييي  الا يل ييييييي م  ل
 .(9لل،ل2019)الل ،لش  تالااال ريلفظلاا نالاا  اظل

 ك ةييييل   ييييلفيييظلاافجيفييي ل  ييياللاا  يييالرفييي ل  الك ةيييالل ت يييي لااال ريييي
)  فيي للبلنعيي ل يي االأ ل  ييياف ب،ل نظييالاا  ييالرييبل كيي يل ف مسييي  تفيي ممل يي

فظل ل  لا يف  لاافجيفل يلل   الااال ريل   أ.لف(241لل،لل2011ر ظ،لل
ل؛لاايييييي    ر ييييييىلك فيييييييل  يييييي حظلاا غيييييي  لاالني يييييي  ييلل ح يييييي ل يييييي يلتأث ا يييييي ل  ف سيييييي 

،لف لي ياغ لأحي ل ةكي مل  م ي ل(164لل،لل2020)  ك  ي،لل االايف عغيل   ا  لل
تي نيييي لرييييبلاا فيييي ل االةيايييي م؛لل  لاااييييل و،لك ة يييي ل يييي  ا لاايف عغيييييلالفييييظلحغيييي

ل، ا لاا    ييلااف رييغيأ ي لاافجي اليلااييظلا   ي لااياي مل ي  لاضريلفأ ي  ال يب
ف يييي ميلتجييييكولاةي يييي الااجفيييي   الااظل ييييا ،ل لع ييييشلا يييي لاال عيييي ل ييييبلسيييي ر يل

شيي نظل)لريي  يل  ييال االيياعلر ييىلش شيي يلااي ليي ل،ل ت ييي ل  يي لاا يي  فيلا يف  يي ل
ل.(3لل،ل2005ااف غجظ،ل
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فعي لي،لت  رالاايل ن ايل   لال ي  لاالسيثف ملفظلشيىل ج اليلااال ريلاا
ةااي،ل أ  حل   كلح ايل   يلا ج ءل ايىلااي كيغ لا ل ي لفيظلاافيل  يل  كالاض

ل. ااف  لر يلاايظلت األفظل كالاافج  

 : وأهميتهموضوع الدراسة 

 مالاف ري رل  ثيال لااي لاا يععلفيظلال لأ لعل  لع اايالاا  حي ل ي لا يغي
ا  ي  لر يىل  ي  ملا يكالاا  ي لاألافي لي ي يغال يكالاإل يغي مل يبلا ي لفيظلا ل

ض فغيييللالييالاافاييك يلااجيي عا ل يي ايلفيلفييظل ماسييي  ل ة ييا ل فييظلااي  ييظلرييبل 
ااي كيييغ لفيييظلااف  لرييي يلااال ريييغيلر يييظلاا  ييي لاا ييي  يل غ ةيييالك سييي  يلاليييال يييكال

 يع  يلالسغف ل أيلاا   ءل ي ل ل ماسيل  يفغ يلليلف  لي ي جل اظااف  لر 
ل.ل  ل ح  لفظلت ألااف  لر يلالياايلط ل يل  لاافعيشل  ا

   :المنهج المتبع
ريفيي لاا  حيي لر ييىل  ييبلاا  حيي ل  الف غيييلاا  ثغيييل طعغليييل  ريي رالفل ايرا يي لا

ريي  ل  يي  طلت ا ييييل ييبلاا  اريي لاال  ييييلااييىلااياع يييلااجر يييظلر ييىلة يي  لاا  ييي ل
ل:يل     اافعي ل

 ة ةغيييييلاايييكيليليفيييي لر يييىلااف  مةييييل يييي بلاضة فييييلاا لالماااانهج المقااااارن  :أولً 
 يييبلليل  ملااي كيييغ لااال ريييظلفيييظلكييي  نغييي لاا ط غييييلاا ييي    لفيييظلفاة ييي ل   يييا

ل.ااع  عب
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اايييكيلي ييي  لر يييىل  ييي لفكيييا لااي كيييغ للالوصااافي التحليلاااي المااانهج :اثانياااً 
يل  ييي لاا ماسييييل يييبل ييي  ل ييياالل  مالفيييظلفيييالااف  لرييي يلااال ريييغإ لااال ريييظل

 يي لفييظلفاة يي ل   ييالاا  يي للاا  ة ةغيييل ايلاا يي يل ف ريي رلاا ت   يي ل ف يي ل
ل. يك   لا كالاا  مل   للاا    لااىل   لر فظ

 بل ي  ل  يااللمأيلاا  حي لفيظل ليالااف ي   ل  ي لللالمنهج النقدي  :اثالثً 
ل لااي  يي فكييا لل ااعيي للسيي اءلااعيي للاال  ييظلأ لاا  يي  ظل  يي لاا  يي ل    يي 

  يلااي كيييغ لك سييي ايييىللايييىلاا  ييي ءلاليييال يييكالاا ييي رل يييبلااف  لرييي يل  يييبلاا جييي ءل
يلاا  ح لفظل لالأ   لاسيلااعلملكف لععالل كالااف  طلاا   يل بللل،ال   

اييغرل ييبلنع يي لاايل  يييلأ لاا يي  لفييظلل،اضحكيي  لاا  يي  غيلاا يي  م لفييظل ييكالاااييأي
،لكالاضحكي  ل  ايي ممل اال  يي   يكالاضحكيي  ،ل اكيبلفييظل طي ملاال ييظلا عييا جل يبل يي

ي   لر    لة   لاال  ليلاايظللء لر سي مليلفظلسي    لر ا طلتاالاغيل لاك   لل
ل.ا  ة ةظلااي كغ لااال رظلااف ايل االاة ظل ل رظل ف  لااي كغ لااال

ل
ل
ل
ل
ل
ل
لل
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 المبحث األول 

 في المنازعات الرياضية وطبيعته  المقصود بالتحكيم 

 لاف  لريي يلااال رييغيلأيلةي يي   ل ل يي لعيا ييعل غيي يلااف  يي  ل يي اي كغ لفييظلا
ر يالا يل ي  ي للااي ي ملاا ي   لل يف لااال ري،لح  ل يل كالاافل   لا ي ي لني ل

ك يلع  ال اظلااال رييلل ريلفظلاافجيفل يلاا  يفيلربلر اف  لاا   ،لف  يف لا ال 
ر ييىلأة يي ل جييا لاا يييليف مسيي  لاااييعشلر ييظلسييع  لااي يي غي،ل  اييأل  يي للت  ليييل

ايا لحلربلاا لرل تف غيلأ ن يلاالياا،،لفكي يلاللع  يال ا  ي لر يىلأة ي لااج  ل ا
،ليفكييبل ييبل  ا يي ل(2لل،ل2008)رعيي اا ا،لل يلحافيييليفي   يي لاااييعشلنيي لتكيي

ل.ل(Grande, 1985, p. 9767)لأيلي  يلمنحل   يل   شا

ا كالاافل   لااي    يلا ال ريلراللااي لالااال رييل أة ي :لجاضالي وللل   ف  ل
ل.iل يل بلشأة  لت  ليلااج  ل اسيكف  لأس  ولاا  يجاايظليك

ريييي،لاللع اعييييلسييي  لر يييىلفل ييي  لااي   ييي يلا ال  ليييا لااييي لالأيل يييكالاا
ال  يييلااييكعبليف مسيي يلااال رييي،ل  يي لاي يي ل لااج يي لأ لا ي يي غيلأ لك ة يي ل  اييييلا

ا ييي لا،لأ ييي لاضشيييع للا  يييا يل يييبلااال رييي  بلااف يييياف بلاافيليييا  بلا ييي ،ل
ج   يلأ ا  ي ل  ايي ملعلااف ييفال  ي للاايانحل    ي لاةي ي م  ل  لعيي  ،لااكعبلي

ل(ل2لل،ل2008ل)رعيي اا ا،ل اعيييل ييكالاافل يي  لااي   يي يلر يي   فيي لع ل     يي 
 ليي لأيلأ يي  ال ف مسيييلااال ريييل ت  غف يي لحافيييليفي   يي ل لييالااال ريي  بل

ل.ل(241-242لل،ل2011)  ف لر ظ،للأةل   ل    فظلاضةاايلااال رغي
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 ل ييي  ل ايييىللاض يييالتظ يييالااي ييي ملااي   ييي يلا ال ريييي،ل أ ييي حلع  يييالكاا ييي
ااال ريييل أة يي :للتلاليي  اييىللتجييالاال ييالاا يي ع لا ل عي لييي،لح يي لاااال ريييلة يي

ت  ليلاا  مايلااع ةغيل لل لفيظلييل احي ل اىللجةا  لتا لجظلع  للفظلاضس م
 اييىللعي يي  لا يي ا حل أة فيييل   ييي،ل لفكييبلأيل ،ل  يي ليفيي مملط  يي ل رفيي  لل اا يي ل

،ل كيكاأل يظ:لجةاي  لتاف  يظل(Magane, 1967, p.1670)ةاي  لحافيظجل
فيييظل ف مسييييالا ييي ا حللفييي ل لع ييي لااال ريييظعيييي طل يييبل  ايييالااال رييييل  الت

 اييىلل ك ةغيييلت يي  ل ييكالاالفيي   أة فيييل   ييي،ل  يي للت فغيييلن ماتييالااع ةغيييل يي ل
ل.(5لل،ل1995)اا ل ظ،لل.ةا  لحافظج

يل  ري يي مال حيي  لكغ لفييظلااف  لريي يلااال رييغأ يي ل ييبلح يي لااف  يي  ل يي اي 
ا ةيعل ليال ايىللاا  ي ء ايىلل  يلر يىلاا جي ءاااايل اا س   لاال يغ مليلاا  

االت ي  ايل اىلل  يلاا ا  غيلاافعي يل    لااف  لر يلااال رغي،لك ا ج ءااج
ففيي لااف  يي  ل  اف  لري يلااال رييغييل  يي ل ييظلل–ر ييىلسييع  لاافثي  لل–اا ط غييل
   ل  ل  ن لك ل يبلاافايار بلاالاة يظل ااف يايل يبلااي كيغ لفيظلللأة ار  ي

للوذلك ما نوضحه على النحو اآلتي:ي،لت ألااف  لر 

ل

ل

ل
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 لب األول المط

 المقصود بالمنازعات الرياضية وأنواعها 

 أوًل: المقصود بالمنازعات الرياضية: 

ي  يييي ل  اف  لريييي يلااال رييييغيلكيييي لةييييرارلأ ل يييي للنيييي ة ةظل  يييي  لر نيييييل
)اار  ييييياي،لاا ييييي يلاا   يييييييلليل ايلطييييي   لمل ريييييظل يييييبلأيلةييييي رلك ةيييييالن ة ةغييييي

ف مسييلاا اي  لف اف  لر يلااال رغيلاي لتلي لت ي يالر يىل لل؛(10لل اا ي ي،لل
ااال ريييظل يييبلاا  حغييييلااع ةغييييلف يييط،ل ييي لا يييي يلايايييف لكييي ل ييي لعيل ييييل ييي  ام ل

)ااايييي را،للااال ريييييل اإلشييييااللر   يييي ل ت  ييييغ لاال نيييي يل يييي بلاا يييي  ف بلر   يييي 
ا يييياايلأحييي لأطيييااللااف  لرييييلل.لف ييي ليكييي يلسيييععلاا يييرارل يييث  ل(12لل،ل2020

ي   لالرعل غ لااللأ لر  لاة لاحياال   لاافعا يل    ف لس اءلك يلر لال  ل ب
ل.أ ل ر م لأ ل  ا  

ف اف  لرييي يلااال ريييغيلنييي لتكييي يل ايلطعغلييييلتج ملييييلت ايييأل ف  سييي يلت ل يييكل
ح يي يلااعيي ل ر يي  ل غيي للييييل ر يي  ل غيي كل يي  لااار ل،اال يي  لاافيل  يييل  اال رييي
ل رييغيل ايلطعغليييلت  ععغييي،لاف  لريييلااال نيي لتكيي يلال، إريي م لاا رعيي بل اافيي من ب

ف  لرييييي يلااييييييظلتيل ييييييل  اف ايييييا يل ر  نييييي يلأرفييييي  لااايييييظعل  اف ريييييعلك ا
أ ل ايلل، نيييي لتكيييي يلااف  لريييييل ايلطعغليييييل   غيييييل،اافعي ليييييل اا ييييعل اا ييييكل

ل.طعغليل  اغي
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 : ت الرياضيةاع المنازعا ثانًيا: أنو 

ل رييغيلةي   ا فيي ل فيي لسييعيليفكييبلأيلةلييايل يي بلةيي ر بل ييبلااف  لريي يلااال
لر ىلاا   لا تظ:

،لاا يييل  يل2005)شييي نظلااف غجيييظ،لل:لمنازعاااات الرياضاااية الدولياااةا -أ
ل.(12-15

ي   ل   لت ألااف  لر يلاايظلت  لةيغجيل    لر  الأا عظلفظلاال نيل
لال يي للا  يغ ت  لات ألااف  لريل أطااللاال ني،لة يا لااال رغيلس اءلتل  الل
ك افايي مكيلفييظلليل  يي   لأ ل ف ريي ر  نييي،لكيي ال   لاافعا ييأ ل ف يي ملت ييألاال 

ناليييل ييظ ا ،ل اييىلل ا ايييلن مليييلأ ل  اغييي،ل  فيي لسيي ر لر ييىل اييألت يي  لااليي ا 
ا ياييي ملاا ييييال لاايييكيلا يييييل  سييي   لااف ا يييي يل  سييي   لاالت يييي الي،للاة يييا ل

  الاا يييي   ل نليييي لااف يييي ف يل  ييييالريييي  يلا  اكيييييلااال رييييغيلاال افغييييي،ل أ يييي
االت ييييي  ايلااال ريييييغيل يييييىلت يييييألااف  لريييي يلكث يييييا ؛لف ييييي لت اييييأل ييييي بلض ث يييييلر ا

اافعي لييي،لك اف  لريي يلاا  شيي يل يي بلاالت يي  لااال رييظلاايي ط ظل ي ييالأا عييظلأ ل
 عي ليييي بل ييي بلات ييي  ل  ايييي بلتيييي  ل بلالت ييي  لنييي ميل احيييي لأ لالت ييي  عبلنييي مل بل
ت يف ال اك  ف ليع ل يلالت   ل  ايظل احي ،ل ف  سي يل     ييلمل ريغيل  ي   ،ل

ربلاا  ار ل اضرااللاا  اغييلل ا ا يلأ ل ا ا لر ىلن ار لالل تاك ل ا ا للل أح اث ل
اايييييظلتيييي ل ناام يييي ل ييييبلنعيييي لااي  غفيييي يلاال افغيييييلاايييييظلع يفييييظل ا  يييي لاالت يييي  ايل

بلأحيي لاضة ييييلااال رييغيلاا ط غيييل ي ييالاافي  لريي يلأ لااف  لريي يلاايييظلت اييأل يي 
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 ييي لبلاضا ةيييعل ع ييي للر ييي لاض  يييالأ ل ييي بلأحييي  ف ل أحييي لاا رعييي ل أا عغييي ل
  يي لع يييطلرييبل اييألاال يي ل ييبل  ييي   يلضحيي لاا رعيي بلاضا ةييعلأ للاا يي  ي،

ل ا ا يلاا   يلاا رعل ي ل كلاايرا ا.ل

اا ييل  يل،ل2005)شيي نظلااف غجييظ،لل:المنازعااة الرياضااية الدا ليااة -ب
ل:(100-104

ط  ييي بلالل يييظلت يييألااييييظلت ي يييالف  ييي لااف  لرييييلااال ريييغيلر يييىلطييياف بل ل
أيل  ر رلت ألااف  لريلأ ل  ي م  ل اىللر فييك يلا ف لاا ليلاا  اغي،ل  إل

لي كف  لن ار لاا  ة يلاا ط ظ.ل  ط غ ل

ااكث ييال ييبلل2ففيي حلاافاييارلااف ييايلاا   يي يلااع  يييل  اايي  ول ااال رييي
أ  اا يي ل ييبلاض يي ا لاال  يييلفييظل جيي  لتاع يييللاا يي ايلاال  يييل اريعيياا يغيي لايل
ا ياا عل اااسي  لااف يي  يل  ن يل ح الاا جيرلر   ي ل اللالسييغل ءلان ة يلاال

ل.3كف لح التف ك  ل ف ظلااف  للا   اي،

  ييبلأ ث يييلت ييألاال يغيي لايلفييىلفاة يي ل اييألاايليي لالاايي لام لااييكيليفيي حل
فث  لاا ا  لااال ريظلاايكيلعيي الالاالت ي  لاافيكك ملاالت   لااال رظلاالاة ظلت
ااي ط ظلل  اظ،ل كيكاألايالاا ييلفيظلا يغي ملااف يعيعلر يظلااف يي يلااي ط ظل ااي

لفظلااال ريلاايظليااللر    .

ل
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 المطلب الثاني 

المقصود بالتحكيم في المنازعات الرياضية وموقف المشرع  
 الفرنسي والمصري 

 ازعات الرياضية: أوًل: المقصود بالتحكيم في المن

 ييبل  ا يي للي  يي ل يي اي كغ لفييظلااف  لريي يلااال رييغيلأةييا:لج يي ل سيي  يلعييي 
شييا لأيليكيي يل– ييىل  كيي لأ ل جف ريييل  كفيي بلرلريياعلااف  لريييلااال رييغي

اظييياعلاال ييي لف  ييي ل  ييياامل  ييير ،لايييكاأل يييظل سييي  يلا ت ييي  ايلل–ارييي    ل تيييا ل
أة فييييل يييكالاا   ييي يلل ااجفاغييي يل اا جييي يلاض افعغييييل اا  اغييييلاافليفييي  لريييفب

،ل(28لل،ل2019)الل ،للااال ريييييغيل افغييييي لاافاس ييييي يلااال ريييييغيل ا ا   ييييي ج
ل.(32لل،ل2005)اضحف ،ل

 ايىللأ  ل–كفي لسيعيلاا ي  –    لفظل ج  لاضةايايلااال ريغيلايا ملااف 
  يي ملاال عيي ل ييبلااف  لريي يل يي بلأطييااللاا ايي  لااال رييظ،لاض ييالااييكيلأ  ل

.ل4  يف ييرربلاا يي اة بلاض ييا لل يلمل رييظل  ييي  رييا م ل ايي  لنيي ة اييىلل يي  ما
ل ريييظلاااللتعيييالل ييي  لأ فغييييلاسيييي   لاا ييي ة يل اليي ل يييبلاال ا ييي لااف فييييلااييييظل

 تف را،ل  لتلا ل كالاا  ة يل    ءلت كغفظل  لل فل ىل ا  لا  يلت كغ ل
تعييييشل ييي ا  ا:لجفيييظلااف  لرييي يلااييييظلتييي ج لريييبل ف مسييييل عي ييي لاضةايييايل

ال  اال ريل ات  لأ ل  لعي ل بلر ني يل ف  سيعي  لكل ي  لااال رغي،لس اءلتل  
 للاسيي   فظل  في ي لربل ا  ل    يلا  لا ي ل؛لف   لث  لااع لااي لرل ةظل 
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اا  ييييالفييييظلااف  لريييي يلااال رييييغيلأي يييي  .ل ليف ييييرلرفيييي ل ييييكالاا   يييي يل  ا نيييييل
 ت  لي يي لا  يي ااف ري عغيلاا  اظييي،لف اااءات يي لتي يي ل  ا  ي طيل ريي  لاايل  يي ،ل ت

.لكفي ليلأطااللاا يرارل  ر ي يل لي  لاالف ي  لريبلتل  ي  ا ا اليلااي  ي،ل  لل  
 فييي لي يييفبل  ييي ءلاافييي   لل، لاضطييياالل  غييي مات  أة ييي لتأ ييي ل لييي بلاالري ييي مل ما ل

 لي لااي كغ لفيظل يكالاا   ي يل فييلاا ي ة يلاايكيليعيي مالاضطياالللل.ن  فيل     
ااف  فييييلااال ريييغي.لاكييي ل يييكالل نع فيييالعيييي لاا  يييالفغيييال ف ايييعلنييي ة يل  ييي 

 لريي يلااال رييغيلاا  اغيييلج.يل ييكالاا يي رل ييبلاا  يي ءلع  سييعلااف   اضسيي  ولفيي
ل.(2018لل)ااف ساي،

 ثانًيا: موقف المشرعين الفرنسي والمصري: 

أ اييييىلاافاييييار بلاالاة ييييظل ااف ييييايلا يف  يييي  لكع ييييا ال أ فغيييييل نييييااملنيييي ة يل
 يي لةع  يياللت الفييظل ييكالاااييأي،ل  يي  يي ل يي لة ييالر غييالاا سيي ل ا ال ريييل يف شييغ ل

   ايل   لر ىلاا   لا تظ:

 رع المصري:موقف المش –أ 

 يبلاا ي ولااث اي ل ااعي للل82فظلااف   لل5ةشلاا سي ملااف ايلاافل  
ج يي ا   يل اا اليي يل اا اا يي يلاال  يييجلر ييىلا يف  ييال  اايي  ول  ري يي ملأيلا يي ل

    ،لضة  لمكي  رلأيلأ ييل أسي ملاا  ملااكع ال ااف  لفظلت فغيلاافجيفل يل ن 
ل  ل حف ت  .اإلةف ءل اايا ملف   ل ن  ال ج   ل ح  مت



 (2021يناير ) 1عدد  1مجلد     (إلنسانيةالعلوم االجتماعية ا)   مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

  

 التواب  محمد عبد           (.......ي ر صالم القانون التحكيم في المنازعات الرياضية في )
 

 235 

 تلفيي للءكليي لاا  ايييلمر ييييلااايي  ول اايي  ر ييىلأي:لجتل82ف  ييالاافيي   ل
ر ييييىلاكيايييي لل يييي ا ع  ،ل ت فغيييييلنيييي مات  لااث  فغيييييل اال فغيييييل اا ل ييييغيل ااع ةغيييييل

ايا رى،ل تفك    ل بلاافا مكيل اإل  اعغي،ل تاجغل  لر ىلاالف لااجف رىل ا
لفظلاا غ  لاال  يج.

ل1975ا ييي يلل77اا ييي ة يلمنييي لفاااي البدا اااة  ايلرلااف يييف ييي لأ ييي ملاافايييا  ل
 اييييأيلاا   يييي يلااع  يييييل  اايييي  ول ااال رييييي،ل  ييييظلكيييي لاف ريييييل ايلت  ييييغ ل
  ييييفالتييييأا ل يييبلرييي  لأشيييع للطعغل ييي بلأ لاري ييي ملبلاللت يييي  للااك يييعل

ت   ييلااار يييلا اي  ول إت حييلاا يا للااف  سي يلااف  ي،ل لك يلااظاعل   ي ل
ليييييييلتيييييي ف الااعيييييي   يلااال رييييييغيل اا   غيييييييلاي فغيييييييل  كيييييي ت  ،ل  اييييييألرييييييبلطال

ايف عغيييل ااا حغيييل اا ييي غيل اايا ل غيييلفيييظل طيي ملاا غ سييييلاال  يييلا   اييييلال ا
ل اايعاغطلااكيلي لالاافج رلاضر ىلا ا  ول ااال ري.

ل  إ املي لل  ت  غفغي لل   ول ااال رييل  اغي ل تع  لاا   ي يلااع  ييلاار يييلاااي
  ل يييي افعي يييييل)  عاليييييلااايييي  ول ااال رييييي(ل)الليييييإلشييييااللااج يييييلاإل املل  ف غيييي ل
تايك  ل ا ي   ي يلااجفاغي يلل1975ا  يللل77 لاا  ة يلمن لل(،ل ل    ل25/1

لاالف  غيلا كالاا    ي.

حيي بلل  يي ل يي لأكيي يلر غييالااف كفيييلاإل امليييلاال غيي لفييظلأكثييال ييبل   سيي ي
(لا يلااال ريييغينييياميلأي:لجاا   ييي يلااع  ييييل  ااييي  ول ااال رييييل)    ييي لاا ييي ل

يل  ي ل ان  ييلااج ييلاإل املييلاافعي ييلفظلسع  لقغ    ل اسي اي  لااف  طيللتخضع
اايييظلتف ييأل  ييطلااان  يييلر ييىلافغيي لاإلاييااءايلاايييظلتيعييكلسيي اءل ييبلاا  حغيييل
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ايثعيييييال يييييبلأيلاا يييييااميلأ لااي  غفغييييييلأ لاا ييييي غيلأ لاإل املييييييل ا ييييي لالااف اغيييييي
لاإلايييااءايلااييييظل حلأ لاا ييياامايلبلأ لاا ييي ا فيييظلاا ييي اة ل اتعيييكت  لاييي لتعييي ا لة ييي 

اييظل ريلي  لااج ييلاإل املييلا ي ل إة  لا لت  لربلاا غ سيلاال  يلاللااف لك لا  ،
لا ج يلاإل امليلفظلح ايلاكيا ف  لأيييل ع الييلسي ايل  اي  لاا ياامايلااف ا ليي–

ل سيي عغ لل   امليي للاا ي  ر يي لرييبل اييأليليي لنيياام لل–  يي  ريي  لاالرييي ا لر ييىلاافع اليييل
ل.ل6 اميل   الااالبلر غاج   ءلاإليعيشلاا

حييييي  لاا ييييي ة يلسييييي  يلاايييييككالت يييييألاا   ييييي ي،ل  يييييظلاا ج ييييييلاض افعغييييييل نييييي ل
ااال رييغيلاضر يي ءلفييظلاالت يي  ايل سييفحلا ييي لل االت يي  ايلااال رييغيل اضة يييي

تيفيي لكي ل   في لفيظل   شيا لا ي   ي ت  ل ة    ي ل ف  شا لاا ا  لااال رظل ل
ل .اضس سظل  سي   لت 

ف ي لأ كي لاا ي ة يلاافيكك ملللل يل  ال ي لفيظلااف  لري يلااال ريغي؛ لعي فغف
اال يي لفغفيي ليايياأل ييبل   لريي يلمل رييغيلا جيي يلاإل امليييلكيي ا للالاافعيييشلأ ل

اجي يل عي ييللااف  ف يلأ لاا   ي يلاإل املييل االت ي  ايلااال ريغيل يبل ي  
،ل2005)شييي نظلااف غجيييظ،ل ثييي لاج ييييلت  فييي يلاالت ييي  لااف يييايلاكيييا لاا ييي  ل

 ييي افل ظلاال يييظلااييي ن يلك ة ييي ل جيييا ل ااييييظلاللتلييي ل  كفييييلن ييي  غيلل(165لل
اج يييل ييبلاجيي يلات يي  لااكييا لااف ييايل تعيييشل يي ا  الفييظلااي  فيي يلاافاف ريييل

ظلتل ييظل اييايلاا ا يييل ا  يي ل  ييععلاا ييرارلر ييىلتاع يييلأيل ييبلايي ا حلاالت يي  لااييي
ل.(168لل،ل2005)ش نظلااف غجظ،لل  ف مس   لأ ل أح لر   ا  .
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 اييأيلاا   يي يلل1975ا يي يلل77 ل نيي اا  ل ييبلكيي ل يي لت ييف الاا يي ة يلمنيي
 ييبلطييايلل1978ا يي يلل51ااع  يييل  اايي  ول ااال ريييلاافليي  ل  ا يي ة يلمنيي ل

اايايي ملاا   يي لاي يي ليلااف  لريي يلااال رييغي،ل اللأةييالأ يي حلاللي ييياغ ل  اك يييل
ايييكيلالييي لفيييظلاافجييي  لااال ريييظل فييي ليكلييي لسييياريلاال ييي لفيييظلاا يييرار،لاض يييالا

 أف يي لع اكييعلااياييي مايللاا عييي  لل لاغ لاافاييارلااف ييايلع  يي لريييبل ريي لتاييال
اا  عثييييلااييييظلطييياأيلر يييىلااال رييييل اايييكيل ييي ل يييبلت  غف ييي لاا ييي ة يلاا ييي ي ل

سيييثف ملفييظل جيي  لاافايي مل اغييال ر ييىلمأسيي  لاااييعلااال رييظل ااف اييا يل اال
لااال ريل ااف  ك لااال رغيلاافيع  ي.ل

ل فايارل   ي ل،ل فغيالأفيا لاا20177لا ي يل71ال ريلمني لاكاأل  ملن ة يلاا
ا ف  لرييييي يلااال رييييغي،لت ييييالر يييي اي:لجت ييييي ليلل–  يييي لاا يييي ولاا يييي   –لكيييي    ل

لااف  لر يلااال رغيجل ااكيلعيك يل بل ف يل  ا .

فيييظل جييي  لت  يييغ لاا اييي  للاكع يييا لل تايييالاغ للا لتاييي م ل  ييي لاض يييالاايييكيلشيييك ل
اي ءل األاض  ل     لااي كغ لااال رظ،ل إةلااال رظل ج اة الاافعي لي،ل ف لفظ

   يييلت كغفغيييل   يييل  ال يي لفييظلااف  لريي يلااال رييغي،لح يي لةييشلاا يي ة يل
  الر ىل ةا ءلج اكرلااي  ليل ااي كغ لااال رظج،لااكيللل66ااج ع لفظلااف   لل

 لفييظلااف  لريي يلااال رييغي،ل نيي لة يي لاا يي ة يل اااءاتييال كغفغيييليعيييشل  ال يي
 ىلة  ل  ل ي لسي ا لامتال     يلااي كغ لااع  يل ا،ل  األرتاك  ل ج رل  ل

ل غ ةال  ايل   لفظلااف ر لااي اظ.
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   يي املنيي ة يلت  ييغ لاا   يي يلل2017ا يي يلل218ثيي ل يي ملاا يي ة يلمنيي ل
  غيييييلاار ييييييلااايييي  ول ااال ريييييلااايييي   غيلااييييكيلحيييي ل  يييي لنيييي ة يلاا   يييي يلاض

ل.19758ا  يلل77اا   مل  ا  ة يلمن ل

 الفرنسي: المشرع موقف -ب

نييي لأ ييي ملفيييظل  يياي،لكييي يلاافايييارلاالاة ييظ ر ييىل يييااملاافايييارلااف
 اييييأيلل1984ع ا يييي لل16اا يييي  ملفييييظلل610/84اا يييي ة يلمنيييي لل–ااع اييييييل

غيلرييييبلت  ييييغ ل ت فغيييييلاضةاييييايلااج يييي ييل ااال رييييغي،ل ااييييكيل لرلااف يييياا
ااي  ييييييغ لااال رييييييظل يييييي ل يييييي بلاا  ايييييييل االت يييييي  ايلااال رييييييغيل ييييييبلا ةييييييعل

في ليعيشلطيايلفييال يبلا ةييعلي يا،ل فغل9ري يلااال ريغيلااع  يي اا ا 
  افييي   لاا   سييييلل610/84ل ريييغي؛لف ييي لأ ايييعلاا ييي ة يلمنييي لااف  لرييي يلااال

راال  الر ىلك لات   لمل رظليا مكلفظل  فيلتيل يل ع  يلر  ييلأيل
يلاة يي   ل ا   ييلافيي لتي شلر غيالال  يييلاالة ي   لاا ف  اغيييليأ يكل    ي

،ل1059/93ااف  ييييييي للر   ييييييي ل  افاسييييييي  لمنييييييي لغيلا ت ييييييي  ايلااال رييييييي
،لكف لناملاافاارلفظلاا ي ة يل1993 اا   م لفظلااث ا ل بلسعيفعالر  ل

سيييي ا لااييييككال سيييي   لأ ييييا لا  يييي لااف  لريييي يلااال رييييغي،ل ثيييي لااي ف يييييل
)شيييييي نظلااف غجييييييظ،لل  يييييي ءلاإل اميل االيييييي  ي.اا اييييييىلل ااي كييييييغ ل لاا جيييييي ء

ل.(119لل،ل2005

 ف اك يييلاافاييارلاالاة ييظلااييكيلنيي  ل يي لا  ييال اييىلل ةلييرلاض ييال  ا  يي ي
  يييكل ييي  ملنييي ة يللااياييي مايلاا  عثييييلااييييظلطييياأيلر يييىلاضةايييايلااال ريييغي
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ا يي يلل596سيي ا لااييككا؛لف يي ملنيي ة يلااال ريييلمنيي لل610/84ااال ريييلمنيي ل
ل  ييي  مالنييي ة يلااال رييييلاالاة يييظلاا ييي ي ،ل ت يييفبلأحك  ييي لل اايييكيلأاظيييىل2006

ل(Mamayou, 2006, p.116)لل. يلااال رغيل ااي كغ    يل ي  ليلااف  لر

 المبحث الثاني 

الرياضية والتطور نحو اللجوء   اتدور القضاء في فض المنازع
 التحكيم  ىإل

ايل فيي لاللشييألفغييالأيلاا  يي  لاا  يي  ظلفييظلكيي ل ييبل  ييال فاة يي لعيف ييرل
لي،لاض ييالااييكي  ايي  لا ييي بلن يي   ب،ل  فيي لاا  يي ءلااليي  ي،ل اا  يي ءلاإل امل

لن لعث ال اك يلت  ع لا ي    يلك ل   ف .

ت  عييي لااف ييي   لااييييظلتييي   لفيييظل ايييىللاتجيييال ج يييرلاا  اييييلااف يييايل  نييي ل
،ل إيلك يل كالااي  ع لاغرلر ىلسع  لاا  ا،لح  لتثي ملااي ي تاليل10 العيا

  لر ي،ل   ل  الك ةال   لرييليعييشل  ي لاا  ي ءل ع  للطعغليل لالااف
لاا   ءلاإل امي.اال  يلأ ل   لريليعيشل   ل

 ملاايييييكيليليفييييي لر غيييييالفيييييظلت  عييييي لااج ييييييلاا  ييييي ءل رييييي لاافاغيييييلى ليييييي ا
اافعي ييييل  ال ييي لفيييظلااف  لرييي يلاافاا حييييلر غيييا،ل نييي لأ يييكل ج يييرلاا  اييييل

ي،ل  يي لأيليكيي يلااف ييايل  افاغيي ملااف ريي رظلالري يي مل  يي لاا ييااملاإل امل
ال غيي ،لح يي ل  كيي ل  ريي رال ف يي اا،ل  يي ل يي لأكيي يلر غييالااف كفيييلاإل امليييلا



 (2021يناير ) 1عدد  1مجلد     (إلنسانيةالعلوم االجتماعية ا)   مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

  

 التواب  محمد عبد           (.......ي ر صالم القانون التحكيم في المنازعات الرياضية في )
 

 240 

ا ييييل  املييييلالليع ييي لر غيييال  كييي لاا ييير  لنييياميلأي:لج جيييا ل ييي  ملنيييااملريييبل
  ييي لاا يييااملاإل امي،ل  لعيلييي بلأيليكييي يلكيييكاأل  كييي ل  رييي را،ل أيليكييي يل

 لااكاتغيييييلاج يييييلإلما لرييييبلالارييييبلأحيييي لأشييييع للاا يييي ة يلااليييي  ،ل  لعييييا للا يييي  م ل
اة بل اا ييي ا حلااييييظلت ييير لضثيييالنييي ة ةظ،ل ايييغرل جيييا لت ل يييكلا  ييي لل اإل ام ،ل   ييي ث ل

املاا يييااملحييي  ل  يييأايل يييبل  ييي   لاا ييي ة يلااعييي للأ لتل ييييل  ال لل–   ييي امال
نيااملااج ييلاإل املييل  ريفي  لل–ل   املي للا   ام لشعشل ل  يل  للا ليكبلناام ل

 يييالاال  يييييلااييياكيل يييبلأشيييع للاا ييي ة يلااعييي للنيييااملااجفاغييييلاالف  غييييل 
لام لاكيلتعيشل كالااجفاغييل يل ع يالالليلي لنياااضس سظلا ااكيلا يل ع لاا    لل

ل.ل11،ل اللتعيشل   ك ل ج رلاا  ايل   الااالبلفغا   امل ل

 المطلب األول 

 دور القضاء في فض المنازعات الرياضية 

اا  ي ءل يبل ايىللاا جي ء ايىلللاا  اييل يي  لااف  لري يلااال ريغيللا يللا  لل
ل،ل نعيي ل يي  ملنيي ة يلع اييييفييظلاا–لا للأايي لااييي   لا يي لت ييألااف  لريي ي،لكفيي 

ن ي ءل ايىللااعي للحي  ل  ك ةغييلاا جي ءل-االاة يظلاا ي اظااال ريلااف ايل ل
ا ييييلأ يييا ل ايييك يل يييبلر   يييالن ة ةغييييل مل ريييغيل يع  ييييل ايييىللاا  اييييلأ 

  يي لاض ييالااييكيلةي   اييال  ا ماسيييلفييظللتفثيي لااج يي يلاايييظلةاييعل اييأة  لاا ييرار،
لن اة بلك ل بل  ال فاة  ،لكف لع ظ:

ل
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 ضية في مصر: دور القضاء في فض المنازعات الريا وًل:أ

كي يلا   ي ءل  ملكع يالفيظلفيالااف  لريي يلااال ريغيلفيظل  يالفيظل يي ل
ل   ،ل فظل  لاا  اة بلاا  اغي،ل   ل  لة ري الر يىل اا  اة بلاايظلك يل لف ال 

ل لااي اظ:اا  

دور القضاء فاي فاض المنازعاات الرياضاية فاي نان قاانون الرياضاة  -أ
ل.1975لسنة  77غي رقم المل

ضطييااللااف  لريييلل1975ا يي يلل77ااف ظييظلمنيي لسييفحلنيي ة يلااال ريييل
ا ييظلاا  يي ء،لح ي ليعييشلاا  ي ءلاالي  يل   ييال ايىللااال ريغيلاا جي ء

 يلااع  يييل  اايي  ولااالييبلفييظلاا يياامايلاا يي  م لرييبل جيي ارل  ام لاا   يي
أشيييع لل ااال ريييي،لر يييىلاري ييي ملأة ييي ل   ييي يل   ييييل ايلةلييي لرييي  ل يييبل

اف يل  ي لت ي مال يبلنياامايلاللاا  ة يلااعي لل  ي لي ي ملر  ي ل يبلت ي
تليعيييالنييياامايل  امليييي:لجفييي لتلييي لاا ج ييييلاض افعغييييلااف ييياليلأ ل  ا ييي ل يييبل

 لااييظلت يي لاا   ي يلااع  ييلا اي  ول ااال ريييل يبلأشيع للاا يي ة يلاالي 
 ييبلثيي لاللأا يير لاا ك  يييل  حيي ات  لاإل امليييل   يي ا   ل     ت يي لاال  ييي،ل ل

ل.12ليج  املليل ل  لي  ملر   ل بلنااميل

كفيي لأيلاا  يي ءلاإل اميليعيييشل يي لا  ييال   ييالت ييألااف  لريي ي،لح يي ل
ل–كيي للالااايي  ول ااال رييييلل–أراييىلاافاييارلااف ييايلا ج يييلاإل امليييلاال غيي ل

 ااج يييلاإل امليييلل–ك ايي رلااال ريييل يي لام لااايي  ولل–يلاافاكرليييل ااج يييلاإل امليي
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سيي ايلل–ا يي لاا   يييللف عاليييلااايي  ول ااال ريييل  اف  ف يييلااييي   كل–اافعي يييل
ااي  غ ل ااان  يلر ىلافغ لاا    يلااع  يلااال رغي،ل ا كالف يلاا ااميلاايظل

ت ييي لااف لييييا  لت ييي ملر  ييي ،ل يييظلنييياامايل  امليييييل ييي  م ل يييبلا ييييلاإل ام ل  ما ل
ا  ي ءلاإل اميلااف ر يلا  ل اآل الب،ل    ل ح اثلأثالن ة ةظلتع  لاان  يلا

ل.(165 لي  لأ،ل152لل،ل2005ف غجظ،ل)ش نظلاالر  لااالبلر    .

ا يييكالةجييي لأيل  ييي ك ل ج يييرلاا  اييييلجتعييييشل   يييالاااليييبلر يييظلا ي ييي رل
فع الييييييلااج ييييييلاإل املييييييلاافعي ييييييلريييييبل  اييييي  لنييييياامايلاا ييييي ا يلااال ريييييغيلاا

لل.13ا   ة ي...ج

ا يييي ة يلأيل ج ييييرلاا  ايييييلااف يييياي،ل فييييظل يييي لا اييييىلل ةع ييييشل ييييبل اييييأ
اامايلاا   م لربل ج ارل  ام لاا    يلبلفظلاا اا   يلالليعيشل   الااال

ااع  يييييلا ايييي  ول ااال ريييييل افاغ ت يييي لاالف  غيييييلفييييظلةايييي يلاال ي   يييي يل
افعي يييي،لاك  ييي لتعييييشلااف  طييييل  ييي لن ة ةييي ،ل ااف يييي  يلريييبلااج ييييلاإل املييييلا

فعي يييل  ييظل  يي  ل   ييالااالييبلفييظلاا يياامايلاا يي  م لرييبلااج يييلاإل امليييلاا
لل14 ااان  يلر ىل كالاضة يي. رف  لس اي  لفظلاإلشاالل

المنازعات الرياضاية فاي نان قاانون الرياضاة  دور القضاء في فض  -ب
 .2017لسنة  71الحالي رقم 

ل15ل2017ا ييي يلل71اظلمنييي ل يييبلنييي ة يلااال رييييلاا ييي ل66ة يييالاافييي   ل
  لي يفىل) اكيرلااي ي ليلر ىلأي:لجع األ  ا ج يلاض افعغيلااف اليل اكرل  يي
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ااف ييياي(،لتكييي يلايييالاااع يييغيلاالري  مليييي،لعيييي اىلت ييي ليل ااي كيييغ لااال ريييظل
ااف  لريي يلااال رييغيلاا  شيي يلرييبلتاع يييلأحكيي  ل ييكالاا يي ة ي،ل اايييظليكيي يلأحيي ل

يلأ لااج ي يلااع ريليلضحكي  ل يكالاا ي ة ي،لأطااف  ل يبلاضشيع للأ لاا   ي 
ليلأ لااي كغ لااال رظج.  األربلطاليلاا س طيلأ لااي ف 

اا يي   يلأيلااج يييلاا ح يي  لاافعي يييلااييي   لا ج يييل لي ييحل ييبلاا  يي لل
"مركااا  اض افعغييييلااف ييياليل  ال ييي لفيييظلاا رارييي يلااال ريييغيلفيييظل  يييال ييي :ل

اف يالي،ل الليجي للاج ييظلاض افعغييلالااي   لا ج ييالتسوية والتحكيم الرياضي"  
لااف  لر ي.اا   ءلاال  يل اإل اميلاايلاعلاي أل

كي يلاف كفييلاا  ي ءلل،يلااال ريلاا ي اظ اعغ يل  ملاا   ءلفظل  لن ة ل
اإل اميلمأيلي ييييا،لفييييظل ييييكالاا يييي  لح يييي لمأيلأيلاافاييييارلفييييظل يييي لنيييي ة يل

ااي ييييي ليلالييييي لسييييي  كلسيييييع  ل اكيييييرلل2017ا ييييي يلل71ااال ريييييلااج عييييي لمنييييي ل
لال يبل الييي،ل اي لي  ي   ايغرل ا  ملي لل  ااي كغ لااال رظلسي ا لاايككالا يغ ملي ل

 كفيييلحيي بلتلارييالايي ر  ل ايي يلنيياامايلاا  يي ء،ل  يي ل يي لأكيي يلر غييالااف
فغفيييي لل–ةيييي  يلاار  اييييألااف ييييايل–ااال رييييغيللااجفاغيييييلاالف  غيييييلضحيييي لاضة يييييي

ا  يي  ي،ل حيي بلتلارييالت ييف يال ييبلاريفيي  لة يي  لاا   يييلاضس سييغيلااف  فيييل
ا يي يلل62 افعغيييلمنيي لم ييغرلاا ج يييلاضلايي ر  ل ا ا يييل  نيي لت ل ييكل إاظيي ءلنيياام

ا  يي  لاالسياشيي  يلا ج يييلاض افعغيييل ييظلال  يييلاا  يي  ل  ري يي ملال  يييلال2017
لاضس سظلا    يلاض  ظ.



 (2021يناير ) 1عدد  1مجلد     (إلنسانيةالعلوم االجتماعية ا)   مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

  

 التواب  محمد عبد           (.......ي ر صالم القانون التحكيم في المنازعات الرياضية في )
 

 244 

 ن ايييالااف كفييييلفيييظلح ثغييي يلحكف ييي :لج يلنييي ة يلااال رييييلاا ييي  يلكييي يل
اضة يييييلااال ريييغيلا  ييي ييلااج ييييلاإل املييييل يفث ييييلفيييظل لام لُيع ييي لاا   ييي يل ل
يلااف اغيييييلأ ل اافج يييرلاا ييي  ىلا ال رييييي،لسييي اءل يييبلاا  حغيييلاااييي  ول ااال ريييي

ااي  غفغيييلأ لاا يي غيلأ لاإل املييي،ل كيي يليفيي حلااج يييلاإل امليييلاافعي يييلح ايييل
 يياامل ايي  لأيل ع اليييلا  يي اة بلأ لاا يي ا حلسيي ايلااييي   ل ت يي غحلاض ريي رل 

ل.  اميلي  مل    ج

ن لل٢٠١٧ا  يلل٧١ ل أر فالااف كفي:لج اللأيلن ة يلااال ريلااج ع لمن
لعيييي لااج يييي يلاإل امليييي حيييي لكع ييييالرييييبلااييييي   لفييييظلشيييي  يلاا   يييي يل اييييىللي يييي  

ااال ريييغي،ل أةييي  ل ي ييييألاا   ييي يلا ي ييي لل ريييي لسغ سيييي  لاال  يييي،ل ت  ييييغ ل
جلاا يييياامايلاا يييي  م لرييييبلشيييي  ة  ل فيييي لعيليييييل يييي لااف اث يييييلاا  اغييييي،لكفيييي لأ ييييال

 ييي يلاإل امليييي،ل أةييي  لااجفاغييي يلاالف  غييييلا يييكالاا   ييي يل يييبلةاييي يلمن  ييييلااج
سيي ايلااف اف يييلل-اايييظلتليي ل ييبلأشييع للاا يي ة يلااعيي للل-  ا ج يييلاض افعغيييل

 ج. رغيلنع لةاا  ل  ا ن   لااف الير ىلاا   لاضس سغيلا     يلااال

ظلرييييي ءل  ييييي لاض لل ت  ليييييالااف كفيييييي شيييييا لأ لمايل فييييي ليل ييييي ل اييييي  لج فييييي 
رلاا ي   ل    في لأ ي  ل اكيرل ا مطيلت كغ ل  بلطافظلاا ر  ل اأيلت ي ليلاا يرال

الااكيلع يلظل لالا ي  للاافاكرل   الت ألااي ر   ،ل ل ل ي لااي كغ ،لاض 
 .16 األاال ي  للا ف كفيلااف ةغيلاافعي ي،ل  ظل  كفيلشف  لاا   ا ج

  يي ءلاإل اميلأشييياطالإلةل يي  لكفيييلااأيل  لويتضاام ماان الحكاام السااا  
 رييييييظلا ل يييييي لفييييييظلااف  لريييييي يلاإل ي يييييي للافاكييييييرلااي يييييي ليل ااي كييييييغ لااال



 (2021يناير ) 1عدد  1مجلد     (إلنسانيةالعلوم االجتماعية ا)   مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

  

 التواب  محمد عبد           (.......ي ر صالم القانون التحكيم في المنازعات الرياضية في )
 

 245 

يلأح لطافظلااف  لريل بلاضشع للأ لاا    يلأ لااج ي يلأيليك للل،ااال رغي
اايظلي ا لفظلشأة  ل كالاا  ة ي،لأ لأيليكي يل  ي كلشيا لأ ل اي مطيلت كيغ ل

 يييييبلاضشيييييع للأ لاا   ييييي يلأ لااج ييييي يلل ام لفيييييظلر ييييي ليكييييي يلأحييييي لأطاافيييييا
تليي يلر ييىل ييغ  يل ايي مطيلااي كييغ لااع رييليلا يي ة يلااال رييي،لأ لأيلعييي لاال

 ل م لفظلال  يل   يلتك يل  رليلضحك  لني ة يلااال رييلأ لال  ييل رف اللاف
لل. يل  يل   ة يلااال ري

  ييي ل  ييي لاض مايل فييي ليل ييي ل اييي  لشيييا لأ ل اييي مطيلت كيييغ ل ييي بلطافيييظل
سيي عالااف كفيييلل،ر  ل اييأيلت يي ليلاا ييرارلاا يي   ل    فيي لأ يي  ل اكييرلااي كييغ اايي ل
ل،ليل ااي كيييغ لااال ريييظ ي ييي لل   يييالااف  لرييييل يييبل اكيييرلااي ييي لايلاالسييي 

  ري يييي ملأيلاا  يييي ءلاإل اميل  ييييالل،ااف كفيييييلااف ةغيييييلاافعي ييييي اييييىللح اييييياإ ل
ل. عيشل   الت ألاا ر  ل

ل: رياضية في فرنسادور القضاء في فض المنازعات ال ثانًيا:

اا  ييي ءل ايييىللكيي يلنييي ة يلااال رييييلاالاة ييظلاا ييي ي لي يييفحل   ك ةغيييلاا جييي ء
فظلف ات  لااث   يل بلني ة يلااال رييلل19   للاال  يل اإل امي،لح  لة الااف

تي شلر يىلأي:لجااف كفييلاإل املييلل1984ع ا ي لل16اا   ملفظللل–ااف ظظلللل–
ربل نييييال يييي  ملاا ييييااملا ايييي لااييييي   لا يييي ل  يييي ل ن  يييييلأ لااف ييييالاالايفيييي رظ

ت يي  لريي لاا يياامايل ييظلاافعي يييل  ال يي لفييظلاااليي يلاايييظلل–اافاليي يلر غييا
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ت يييي  ايلااال رييييغيل ف ي ييييظل ف مسيييي ت  لإل يغيييي لايل لاالاالا ييييييلاايييييظلت يييي م 
لاا  ايلاال  يج.ل

 ن ي ء لر غيياليعيييشلاا  يي ءلاإل اميلاالاة يظل يي ا  الفييظلاااليي يلااف   يييل
 غييييلأ لاالا يييييلاا ييي  م ل يييبل لام لاااييي  ول ااال رييييلرييي لأحييي لاا يييااميلاا  

ل.17 رغيلالاا    يل  الرياالل أح لاالت   ايلااالك ا اامايلاا   م ل بل كل

كفييي ليعييييشلاا  ييي ءلاإل اميلأي ييي  لفيييظل ييي ل يييكالاا ييي ة يل ييي االبلرييي ل
اا ييياامايلاايأ ععغييييلاا ييي  م ل يييبلاالت ييي  لااال ريييظل لييي لأيليكييي يلاااييي ربلنييي ل

ا يي ا حلاالت يي  ل ييبلريياعلاض ييالر ييىلل طييايلااالييبلاا ا  غيييل ف يي لاسييي لكلك فيييل
االسيييي   لل  ال لاريييالر يييىلا ييييللا  ايأ عيييال  الت ييي  ل يييا م لااج ييييلاافعي ييييل

م علأح لأطااللااف  لريلفظلااالبل  السي   ل،لف  الا لع يلنيااملاالسيي   لل
ل19في   ل ايااءايلااي ف ييلااف  ي للر غيالفيظلاا ايىلللليجعلر غالاا جي ءللنع ال ل

 اميلاا  ييي ءلاإل ايييىللع جيييألاليلاايييككا،ل أ  يييا لسييي ال1984ع ا ييي لل16 يييبلنييي ة يل
 .(127لل،ل2005 نظلااف غجظ،ل)شل.ر ىلنااملاالت   لااال رظلا الب

اا  يي ءلاإل امي،لكأحيي لطييايلااالييبلر ييىل اييىلل ن اييي اظلعي ييحلأيلاا جيي ء
ااييظلياان ي لاا اامايلاا   م ل بلاالت   لااال رظلاافعيش،ل  لي الاااايل

،لكفي لأيل ماءلاا    لر ىلح الفظل ي لني ة يلااال رييلاا ي ي لل ااا ربلساغ ل
ع ا يييي لل16 ريييييلاالاة ييييظلاا يييي  ملفييييظلاا  يييي ءلااليييي  يلفييييظل يييي لنيييي ة يلااال

،ليعييييشلأي ييي  ل   يييالاااالييي يلااف   ييييلرييي لاا يييااميلاا ييي  م ل يييبل1984
 ل بلاا للالاافعييشل  ا  ي يلا اي ل االت   ايلااال رغيلاايظلا لتي  ىلتل ل  ل
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مل رييظل ليي ب،لح يي ل ة يي ل ك ليييل ع  يييلر  يييل  يلأيلتكيي يل ل ريييل ف  شييا ل
  ةغيلتع  لا    ءلل اظلف يلأرف ا  لتل لأرف ال لا يغ لايلاا  ايلاال  ي،ل ن اي

ل.(130لل،ل2005)ش نظلااف غجظ،ل .اال  ي

ج لأيلاافايارل،لة2006ا  يلل596 فظل  لن ة يلااال ريلاالاة ظلمن ل
ر يييي لت  عييي الا ج يييييلاافعي ييييل   ييييالااف  لريييي يللكييي    للكييي يلنيييي لأفيييا لف يييي  ل

اا ج يييييلاا ط غيييييلااال رييييغي،ل  يييي لاال يييي لاض  ،لح يييي لايييي ءلت ييييالر يييي اي:لج
اض افعغييييل ااال رييييلاالاة يييغيج،ل يييبلاا ييي ولاااا ييي :لج   ييي يلاايفث ييي ل ااي ف ييييج،ل

ل ي لر يىلا ي ي للاا ج ييل يبل يكالاال141 ة الاال ا لاااا ليل يبلاافي   ل
اض افعغييييلاا ط غييييل ااال ريييغيلاالاة يييغيل  ال ييي لفيييظلااف  لرييي يلااال ريييغيل يييبل

 يي بل ااجفاغيي يلااال رييغيل االت يي  ايل يي  لااي ف يييلفييظلاا راريي يل يي بلاافا 
لااال رغيلاافليف  ل  سيث  ءلاا رار يلاايظلتاف لااف اا ي.

   :ثالًثا: رأي الباحث

ليييلاضةاييايلااال رييغيلااع  يييلال ييالااف  لريي يل فيي لاللشييألفغييالأيلطعغ
 ع   يييغيلتعي يي لريييبل  ا يي ل يييبلااف  لرييي يللااال رييغيلتيفيييي ل ييظلاض يييا ل

(ل24لل،ل2020)اااي را،للاا  ة ةغيلاض ا ،لاكاألعك علاا  ح ل ي لااي لال
،ل2008(ل)رعييييييييي اا ا،ل101-100،لاا يييييييييل  يل2005)شييييييييي نظلااف غجيييييييييظ،ل

اا  ييي ءل ع ييي للت يييأل ايييىلل يييأيلاا جييي ءل(14لل،ل2019)الل ،ل&(136لل
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 يلااال رييييييغيلأ لةييييييي  طل  ييييييال ارييييييغيلسيييييي اءلا ج يييييي اييييييىللااف  لريييييي يلعييييييا ي
لا ال ر  ب،ل  األاألس  ولا تغي:ل

ن ييي ءل يع يييشلا ييييال ايييىللت يييي جل يلااف  لرييي يلااال ريييغيلرف  ييي ل ل -1
اييكاألل،(19لل،ل2019)الل ،للح يي  يلر فغيييل  لافيييلفييظلشيي  يلااال رييي

را م لأيليك يل   كلن  ءل يع شلسي اءللف يلاالتج الاا    لا ي،ل  
يلأ لاإل املييلأ لاال ييكالي،لكيكاألاا ي  لفييىلفيظلاافجي اليلااف ةغيييلأ لاايج ملي

اافج  لااال رى،لح  لأ   الااال ريل   ا لاني   ييلتيفث لفيىل اي  ل
ر   ل ايلقغفيل  اغيل اتللي،ل اايىلتث الاال ع ل بلااف    لااف اغيلاافل ي  ل

   لر يلكث ا ل  ي  ريل تيا يعلن ريىل يع يشلا ل ي للاايىلتي ععلفى
ل.(101لل،ل2005،ل)ش نظلااف غجظل.ف   
يلااع   يييغيلااييييىلعي ييي ل  ييي لاا اييي  لااال ريييىلتجل يييال  يييالنييي  مل ل -2

لر ييىلت فيي لاايي طءلفييىل اييااءايلفييالاا راريي يلاا  شيي يلر  يي ؛لف ييىلت ييي ج
 ي  ر ب.لساريلااعالف   ل بل   لايج  لح   لتي   ل  ل ا للااف اىل
في يييي ،ليل  اعغيييييلايييي ا حلاالت يييي  ايلااال رييييغيلاا  اغيييييل اا ط غيييييل أة  ل -3

اا   ءلاال   ،ل  ععل اىللح ايلر ىلأطااللااف  لر يلااال رغيلاا ج ء
حييييياللأطيييييااللاا اييييي  لااال ريييييىلر يييييىلأيلتكييييي يلةرارييييي ت  لفغفييييي ل  ييييي   ،ل

 (136لل،ل2008)رع اا ا،لل  ري  م  لأسا ل اح  .
 يييي ءلاإل ام لكيييي يلاللي عيييي لااالييييبلر ييييىلنييييااملاالت يييي  ل نيييي لمأع يييي لأيلاا 

 لييي لأيليفيييالاااييي ربل ك فييييلطيييايلاااليييبلاا ا  غييييلااال ريييىلاافعييييشل الل
.ل  اايىلت شلر    لا ا حلاالت   لأ ال 
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كفيي لأيل  نيي لااف يي ك لاا ا  غيييلا يي   لنيي لتظ ييالفغفيي لعيل يييل أرفيي  لل -4
ايييا  ل يييبلن ييييلااال ريييي؛لففييي لتييي   لاا  ييي ءلفيييىلاافجييي  لااال ريييىلر يييىلا
ريي لااال رييغي،لااععيياايل اال ي يي لل ريي  لاإلافيي  ل يي اي  غ لااال رييىل اا  ال

أثفالربلقغ  ل فث ىلاا اكيلااال رغيل  ةا ءلاجي يلتأ ععغييلا ف يييل تاع ييل
،ل تيييي ل ةايييي ءلااف كفيييييلظاايييي  الظن اريييي لااال رييييغي،لف  ييييالااي كييييغ لااال ريييي

ل(24لل،ل2020)ااا را،للااال رغيلاا  اغي.
ضسيي  ولكيي يلال يي ل ييبلاا  يي لرييبل ريي لياغيييل   يييلا ل يي لا ييكالال -5

اال ريييغي،لكييي اي كغ لااال ريييىل  ري ييي مالاا سييي  يلاافث يييىل ت ييي ليلااف  لرييي يلا
 االل اييييييلا  ييييي لت يييييألااف  لرييييي ي،ل لييييي لأيلكييييي يلي ي يييييال  مالر يييييىلفيييييال
ااف  لريييي يلااف ةغيييييل اايج مليييييل نلييييالااف  لريييي يلاإل املييييي،ل الليل ييييىل اييييأل

ااي كييغ ل اييىللفييالااف  لريييلااال رييغي.لفيي ا ج ءلفييظا  يي ءلااي   يي ل ييبل  ملا
ل  اييظأ لل ا  يظ اكييرلت كيغ ل ايىلل ةيال يي متالسي اءل ي ا ج ءكل أيي للااال ريظ

اا   ء،لح  لت ياغ لفياعلمن  ييال  ال ي لطليبل اىللللابلي   ل  يلاا ج ء
ر ىلأحك  ال  ا ا يلأ لحييىل  ال ي لط يعلت ل يك  ،لح ي لعيلي بلاا  ي  ل

ل(199لل،ل2005)ش نظلااف غجظ،لل. بلااف كفيلاافعي يلر ىلأ ال ا
 الثاني المطلب 

 فض المنازعات الرياضية  فيالتحكيم دور 

 يبللااال ريظ ف لاللشألفغالأيل  لش  تال   لترا لتاي  الحاكييلاا اي  ل
اا نالاافل  ا،لن لةيطللفظأيل  ظال م ت  ل اىللتا مل   لاال   لااف رغي

لظافعي لييل ي بلاال عي ل يبلاافاييظ  بل  ا اي  لااال رير الاال ع ل بلاا رار يلا
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   لاض الااكيلال ل بلاض فغيل فك يلرا م ل،لل(25لل،لل2020)ااا را،لل
اا  ييي لريييبلياغييييلأ يييا لتكييي يلفل اييييل سيييالليلا ييي ل يييكالاا رارييي يلفيييي لاريفييي  ل

ااي كيغ لفيظلاافجي  لااال ريظل ايىللااي كغ لا قغي  ل  يكالااي  ملالسيغف لأيلاا جي ء
اا   ءل  ال ي لطليبلر يىلأحك  يال ي ا ا يلأ لحييىل اىلل  يلاا ج ءللاللي   

 لط ييييعلت ل ييييك  ،لح يييي لعيليييي بلاا  يييي  لر ييييىلأ ييييال ييييال ييييبلااف كفيييييل  ال يييي
فيياللفييظاافعي ييي.ل ة يي   لفييظل ييكالااف يي  لأيلةي يي   ل  ا ماسيييل  ملااي كييغ ل

لااف  لر يلااال رغيلفظلك ل بل  ال فاة  لكف لع ظ:

 فض المنازعات الرياضية في مصر:  أوًل: دور التحكيم فى

،لكي يل2017ا ي يللل71مني للللاا ي اظللااف يايلف ع ل   ملني ة يلااال رييلل
أة فييل اي ا حلاا   ي يللفيظااي كيغ ل يبل ي  لااي شل ايىلللليفكبلت  لالاا ج ء

ااع  ييييييييلااال ريييييييغي،لك الت ييييييي  ايلااال ريييييييغيل اا جييييييي يلاض افعغيييييييي،لر يييييييىلأيل
 أحيي لأر يي    لأ لأيل ييبلاافف مسيي بللت اييأل يي بلت ييألاا   يي يللاايييظااف  لريي يل

عي لرارالا ي اء لر ىلاضا ر لاافعي ييلااك لتي اىلت  غفالللااال رظا  ا  لل
  ييكالاا   يي يلايعيي  لمأع يي ،لفيي  الايي لعات ييىلأحيي لااايياف بل يي لاةي ييال اغييال ييبل

ل(187لل،ل2005)ش نظلااف غجظ،لل.ا يلااي كغ  اىللناامايلاجأ

ل ،لتظ الاا ر لتف   ل2017ا  يلل71ن لمللاا  اظ ن   ملن ة يلااال ريل
 ك فييلا اة ييا،للااال ريظغفي ليعييشلت  يغ لاا اي  لفلاكع يا لل تايالاغ للااغاي  لتاي م ل

،ل ااييي شلر ييىل ةاييي ءل   يييلت كغفغييييلااال رييظح يي لتيي لاض يييكل   يي  لااي كيييغ ل
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وهااااو مركاااا  التسااااوية والتحكاااايم ااف  لريييي يلااال رييييغي،للفييييظ   يييييل  ال يييي ل
،ل2005شييييييييي نظلااف غجيييييييييظ،ل&لل24لل،ل0202)اااييييييييي را،لل.18لالرياضااااااااااي

ل(189لل

 بلنيييامل   ييي  لك فييييلااف  لرييي يلف افايييارلااف يييايلأف يييحلريييبل ايييأ،لحييي
،لااال ريظةاي يل اكيرلااي ي ليل ااي كيغ للفيظااال رغيلااع رليلايكاألاا ي ة يل

 كاتييالا  ييال   لريي يلااال ريييل  يي لعي ايي لر  يي ،لل ن  فيي لل  ييي   لل  اريفيي لت كغفيي ل
 ييييبل راحفيييييالف  يييي ،ل   يييي لتفييييي ل يييي حغ تال  العيييييالأييييييلا يييييلأ ييييا لل   ةليييي ل

كييي يل  رييي رلل   ا  ايييي،لأيييي للااال ريييظ  لرييي يلاا اييي  لك فييييل  ايييىللجااي كغفغييييج
ااف  لريييلااال رييغي،ل  يي ل يي لأكيي يلر غييال  كفيييلاسييي   للاا يي  ا لفييظلحكف يي ل
اا ي  ملفيظل حيي  ل ري   لااي كيغ ،لح يي لنياميل أةيا:لج ح يي ل يلاا ي ة يلمنيي ل

ل    الاا ي   لة   ي للفظ اأيل   املن ة يلااال ريلاسي  ثللل2017ا  يلللل71
لل   لريي يلااال رييغيل ريي ل ف ا ييالةفايي لاي يي ليلااف ا ي كييغ لف  يي لي  يي لل    يي 

تكييي يلاييياللااف يييايللااال ريييظريييبلطالييييل ييي لي يييفىل اكيييرلااي ييي ليل ااي كيييغ ل
اااع ييغيلاالري  ملييي،لعييي اىلت يي ليلااف  لريي يلااال رييغيلاا  شيي يلرييبلتاع يييل

ل.ااال ريظ ل كالاا  ة ي،ل  األربلطاليلاا س طيلأ لااي ف يلأ لااي كغ لأحك 
ا يي يلل88ل  يالأ يي ميلاا ج يييلاض افعغييلااف يياليلناام ي لمنيي ل69ا فيي   للا ةلي   ل

اافييكك م،للااال رييظافاكييرلااي يي ليل ااي كييغ للاضس سييظ    يييلاا  يي  لل2017
   لااي كيييييغ لط ع ييييي لاا  ارييييي ل اا ييييي ا طلااع  ييييييل ف يييييلفيييييظ حييييي  يلاا   ييييييل

ااف يييل  ل ييبل يي ا لشييأةا.ل للفييظ،لكغل يييال اا سيي   ل اإلاييااءايلاافي ليييلااال رييظ
ل ن  فيي لل  ييي   لل اا يي ة يل ال  يييالااي ل كييييلجااي كغفغيييج،لأيلاافاييارلاريفيي لت كغفيي ل
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أيييييلا ييييلأ يييا ل يييبلل  كاتيييالا  يييال   لرييي يلااال رييييل  ييي لعي اييي لر  ييي ،ل  ةلييي ل
ك فيييل   لريي يل اييىلل تال  العيييالجااي كغفغيييج راحفيييالف  يي ،ل   يي لتفييي ل يي حغ

كيييي يل  ريييي رلااف  لريييييلااال رييييغي،ل ح يييي ل يلل ييييي ل  ا  اييييي،لألااال رييييظاا ايييي  ل
أيلااليي  لي في لر يىلرف  يال اافا ييلر ييىلل يظ ن ي ء لل اا  ري  لااف يي ا لف  ي ل

 ط نيييا،ل   ييي لالليجييي للتع يييغشلاالييي  ل ييي  يل ع يييش،ل إ الكييي يل ايييأ،ل
ريييل) ال  يييالااي كغفغييي(،لنيي ل م يل ييبلاااييف  ل ك ةييالة يي للنيي ة يلااال 

 فييىلع يي مايلن طليييلاا الايييلر ييىلل–تع ييغشلل  ييغظيلر  يييل  يلل– االفيي  ل
   يي  لك فيييللفييظل   ييال  لل ،لنيي لأف ييحلرييبلن يي ال اريي  لااال رييظأيلاافاييارل

ةاي يل اكيرلااي ي ليل ااي كيغ للفيظااف  لر يلااال رغيلااع رليلايكاألاا ي ة يلل
  الف يلااف  لر يلاالة   طغيل اايأ ععغيل اإل امليل ااف اغيل،ل لف  لأالااال رظ

ر  ،لأ لعيا للفظعا للمل رظي،لس اءل   ءلر ىلشا لأ ل ا مطيلت كغ ل اال  ي
ل،66)أحكيي  لاافيي  ت بللمل رييظ  يي ء لر ييىلال  يييل   يييلأ لال  يييل يل  يييل  ايي  ل

 ت يييي رل يييي لتل  ت يييي ل ا ييييي لل ج الت يييي لل– ييييبلاا يييي ة ي(،لت يييي مجلافغل يييي لل67
ل  يل  يياا،ل نييكاألااال رييظت ييالةايي يلا ي يي لل اييألاافاكييرلل–  يي  م  ل

شييأيلت اليياللفييظل  اريي  لل يكيي يلاافاييارلنيي لاةييي ط،ل   اريي لث  ييييلا  يي  ،لة جيي ل
،ل ييييبلا ي ييييي للا احيييي  لل ااف  لريييي يلااال رييييغيلك فيييييي،لك حيييي  ل احيييي  ل ة يييييغج ل

ت يي مجللاا  يي ء،ل   يي لت   ييال الييييلااف يي ك لر  يي ،ل  يي ميلت ييألااف  لريي يل
ل.19جظ يل اكرلااي  ليل ااي كغ لااال ر  ا ا م ل ن ل ج   يلت الةا
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 : فرنسا  يالوضع ف :ثانيا 

ا ي يلل596كف لسعيل أيل كاة لف ةالفظل ي لني ة يلااال رييلاالاة يظلمني ل
ر  لت  ع الا ج يلاافعي يللك    لل،لةج لأيلاافاارلك يلن لأفا لف   ل2006

اال يييي لاض  ،لح يييي لايييي ءلت ييييالر يييي اي:ل   ييييالااف  لريييي يلااال رييييغي،ل  يييي ل
،ل يييبلاا ييي ولاااا ييي :لج   ييي يلالفرنساااية""اللجناااة الوطنياااة األولمبياااة والرياضاااة 

 يبل يكالاال ي لر يىلل141اايفث  ل ااي ف يج،ل ة الاال ا لاااا لييل يبلاافي   ل
ا ي  للاا ج يلاض افعغيلاا ط غيل ااال رغيلاالاة غيل  ال  لفيظلااف  لري يل

  لااي ف يلفظلاا رار يل  بلاافا   بل ااجفاغي يلااال ريغيلااال رغيل بل 
لااال رغيلاافليف  ل  سيث  ءلاا رار يلاايظلتاف لااف اا ي. االت   ايل

 ن ييكالاايي شلاايايياللظليكيي يلاافاييارلاالاة ييظلكيي يلنيي لسيي   ل يي لا  ييال
ااي كييييغ لااال رييييظلك سيييي  يلُ ث ييييىلالييييالااف  لريييي يل اييييىلل يييي  مالفييييظلااي يييي  

ح ييييي لأيلاايجييييي مولااف ريييييغيلأثعييييييالأيلاضحكييييي  لاا  ييييي  غيلااييييييظلل،ااال ريييييغي
اي لتكيبلف ر ييلفيظلاا  ي عل  اال رييللل،شلاضةايايلااال ريغي  ميلفغف ليعي

ااي كيغ لك سي  يلا ل ي ل ايىللاإلايجي ء ايىلللل    ل  لأ  ل  افاارلاالاة ظلأي ي ل
ل.فظلااف  لريلااال رغيل

ل

ل
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 : الخاتمة 

ااييكيلي يي  ل ييالااي كييغ لفييظلفيياليلاايي  مل غيي  اييىللتلاريي  لفييظل ييكالاا  يي ل
نيييي  ل ييييالاافاييييار بلااف ييييايللااف  لريييي يلااال رييييغيل ليج ييييىل ييييكالاايييي  ملفغفيييي 

اايا مايلاا  عثيلاايظلطاأيلر ىلل االاة ظل بل   املن اة بل  ي  يلاف اك ي
حيي بلنيياملاافاييارل ااال ريييل ااييكيل يي ل ييبلت  غف يي لنيي اة بلااال ريييلاا يي   ي

ل77 ااييكيلأاظييىلمنيي ل،ل2017ا يي يلل71منيي لااال ريييلااف ييايل  يي املنيي ة يل
ل  فغالأفيا لاافايارل   ي لل، اا  ول ااال ري اأيلاا    يلااع  يل لل1975ا  يلل
ا ف  لرييي يلااال ريييغي،لت يييالر ييي اي:لجت ييي ليلل–  ييي لاا ييي ولاا ييي   لل–لكييي    ل

أ  يييي لك فيييييلااف  لريييي يلااال رييييغيلااع رييييليلا ييييكاللااف  لريييي يلااال رييييغيجلكفيييي 
اكرلااي  ليل ااي كغ لااال رى،لكفي لاريفي لاافايارلا فاكيرلىلةا يل اا  ة يلف

 كاتيييالا  يييال   لرييي يلااال رييييل  ييي لعي اييي لل ن  فييي لل  يييي   لل كغفييي لسييي ا لاايييككالت 
أييلا يلأ ا ل بل راحفيالف   ،ل    لتفيي ل ي حغ ت  ل  العي ي لل ر   ،ل  ةل ل
 يل  رييي رلكيييل ،لأيييي لك فييييل   لرييي يلاا اييي  لااال ريييىل  ا  ايييي ايييىللجااي كغفغييييج

ل.ااف  لريلااال رغي

ا ي يلل596 يلااال رييلمني لكف لأيلاافاارلاالاة ظل  لا  الأ ي ملني ة
ل16 اايييكيلأاظيييىل ييي  مالنييي ة يلااال رييييلاالاة يييظلاا ييي ي ،لاا ييي  ملفيييظلل2006
؛ل   يييل ي يي ليلااف  لريي يلااال رييغيل ااي كييغ ل  ت ييفبلأحك  يي ل،ل1984ع ا يي ل

ت  عي الا ج ييلاافعي ييل   يالااف  لري يلر ي لل  لكي  للح  لأفا لاافاارلف ي  ل
"اللجنااااة الوطنيااااة ايييي ءلت ييييالر يييي اي:لااال ريييغي،ل  يييي لاال يييي لاض  ،لح يييي ل
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،ل ييبلاا يي ولاااا يي :لج   يي يلاايفث يي ل ااي ف يييج،لاألولمبيااة والرياضااة الفرنسااية"
 يبل يكالاال ي لر يىلا ي ي للاا ج ييلل141 ة الاال ا لاااا ليل يبلاافي   ل

اال ريييغيلاالاة يييغيل  ال ييي لفيييظلااف  لرييي يلااال ريييغيل يييبل ط غييييل ااض افعغييييلاا
 راريي يل يي بلاافا  يي بل ااجفاغيي يلااال رييغيل االت يي  ايل يي  لااي ف يييلفييظلاا

لااال رغيلاافليف  ل  سيث  ءلاا رار يلاايظلتاف لااف اا ي.

 اةيي ارلل–ا ييي اء ل–  ل  اف  لريييلااال رييغيلفيلاريي  لفييظلااع اييييلاعغيي يلااف  يي
 ييبللثيي لتلاريي  لاف نيي لكيي  لل،ر ييىلاا ييل  عبلااف  ييظل اايي  اظف  لريي يلت ييألاا

 ي   للاالاة ظلر ىلاا  ي لاا ي  يل غ ةيال  ي  ل سي   لكي  للل،يلاافاار بلااف ال
 ي يييي ليلل،فييييظلحيييي لاافاييييك يل اا  يييي ي لااال رييييغيلر ييييىل  ييييي لل  ييييي ل ت  

ل.يا     يلااال رغاالسي ااملي   يلال،ااف  لر يل  بلاضطااللااال رغي

الطعغليييلاا ماسييييل غيي يل  ملاا  يي ءلفيييظلفييالااف  لريييلااال ريييغيل اني يي
فظل كالاااأيلنع ل   املن اة بلااال ريلاا  اغيلاايظلال ال يبلللالسغف ل  ما

اا  ي ءل ايىللريبلاا جي ءلاااي كغ ل  لاا س  يلااُفث ىلالالت ألااف  لر يل ل   ل
ل.ر ىلاا   لاا   يل غ ةا

ال رييييغيلااع  يييييلال ييييالااف  لريييي يلةاييييايلااأيلطعغليييييلاض اييييىلل اةي   يييي 
ريييبل  ا يي ل يييبلااف  لرييي يللااال رييغيلتيفيييي ل ييظلاض يييا ل ع   يييغيلتعي يي 

اا  ييي ءل ايييىللأيلاا جييي ء ايييىللاا  ة ةغييييلاض يييا ،ل ما  ييي لااج ةيييعلاايييكيل  يييعل
ةييييي  طل  ييييال ارييييغيلسيييي اءلا ج يييي يل اييييىلل ع يييي للت ييييألااف  لريييي يلعييييا ي

ل.ت   ا    ل  ا ا ل اايل   ل اس    للااال رغيلأ لا ال ر  ب،ل أفا ة لاكاأ
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أن  خرج   للباحث  أنه  مكن  سب   مما  والتوصيات  ويتضم  النتائج  بعض 
   :اآلتية

  :النتائج :أولً 

سي اءلفيظل  يالل  اال رييلاللشأل أيل ا جلن اة بلا ع لا   ملتيل يي -1
أ لفاة ي ،ل ي ل ةجيي للكع يالا فاييار بلااف يايل االاة يظ،ل  اييألح ي لسيي  ف ل

كع يييالفيييىلحييي لاال عييي ل يييبلاإلشيييك اغ يلاافيل  ييييل  افجييي  لفييي ل ايييك ل   لكييي  ل
يلاا يي اة بلاا  يفيييلرييبلت يي ي لح يي  لا يي ،ل    يي لاااييعلااال رييى،ل اايييىلرجييرل

ااال رييىل ااف اييا يل االسيييثف ملفييىلاافجيي  لااال رييىل ااف يي ك لااال رييغي،ل
 فكييا ل ةايي ءل اكييرلا ي كييغ لااال رييى،ل   ا يي ل ييبلاض يي ملاايييىلرجييرلنيي ة يل

ل610 اا  ة يلمني لل،ربلح   لفظل  ال1975ا  يلل77اا  ي لمن لااال ريلل
ال  ل  اكعييالااياي مايلسي   يللفظلفاة  ل1984ع ا  لللل16ملفظللاا   للل84لل/

لااعغ يلاايىلطاأيلر ىلااال ري.
ا يييي يلل71كفيييي لأةييييالعي ييييحل  سييييي ااءلة يييي للنيييي ة يلااال ريييييلمنيييي ل -2

ل27 لااف يا لمني ليلااي كيغ   لااي ي عبل اال يي لل   يال ني بلني ة للل،2017
يل   ييلااي كيغ لفىل لالاا    ل    ل   لاايف رلاا ارحلا  الل1994ا  يلل

حييييىل  الاييي لع اييي لاتلييي يل ييي بلأطيييااللل،فيييىلاتعييي  لاايييي ا  الاا نيغييييل ااي ل غيييي
افييي ل ييي ل ام لل اا يييرارلر يييىل ييي حل   ييي يلااي كيييغ لااال ريييىلت يييألاا ييي ايلط  ييي ل

 فاكيييييرلااي ييييي ليل ااي كيييييغ لااي كيييييغ ل   ييييي للاا   ييييييلااف  فييييييلإلايييييااءايل
 م ل ا  لاتل يل ي للااال رى،ل ع للن ة يلااي كغ لااك لع شلر ىلرال
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 يي بلاضطييااللاافي  لريييلعيييغحلا   يييلااي كييغ لاتعيي  لااييي ا  الاا نيغيييل ااي ل غيييل
سي  يلاإلشي م ل ا  ي ،ل فيىلح اييلري  ل اي  لاتلي يل ي ل،لفي ل ي لسي ايلاتعيي  ل

   يييالاا يييرارلااف  ييي للر   ييي لفيييىللأ ييي  لاافعي ييييلت يييألاايييي ا  الا ف كفييييل
 .1994ا  يلل27من لااف   لااي سليل بلن ة يلااي كغ ل

كفيي لتيف ييرل اييااءايلااي كييغ لااال رييىلرييبل اييااءايلااي كييغ لااليي   ل -3
،ل ييبلأةييال1994ا يي يلل27اايي ام  ،لاايييىلةييشلر   يي لفييىلنيي ة يلااي كييغ لمنيي ل
 ييي  م ل يييبل اكيييرلحكييي  لاايجييي للاااليييبل االييييلاالسيييي   للر يييىلافغييي لاض

 ر  لر يييىلأيلااي ييي ليل ااي كيييغ لااال ريييىلااف يييا ل الل  الاتلييييلأطيييااللااييي
.لفيىلحي بلأيلني ة يلااي كيغ لااف يا لي  يىل لي  ل يليعالحك لااي كغ لة   غ ل

ضحك  يال يأ لطال ييل يبلل ا اللااالبلر ىلأحكي  لااي كيغ لااييىلت ي ملط  ي ل
ةغيل اايج ملييل الل يبل ي  لل يلااف لاااايلااف   للر    لفىلن ة يلاافااف

  ر  ل ا يلحك لااي كغ 
ل   ييييل   ييي ل عييي ألحالييييلاإلما  لفيييظليكييياملااي كيييغ لاا -4 ال ريييظلالييي  ل  ييي   ه

 اا يياريلفييظلح يي لااف  لريي يلرييبلل،  عيي ألسيياليلأحكيي  لااي كييغ ل،ااي كييغ 
كفيي لعاسيللااي كييغ لااال رييظل ييبل ريي   ل عيي ألل،طالييلت   يي لاا نييال ااج يي ل

ل.اف ك غ  لاةرا يل ح
ل
ل
ل
ل
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ل: التوصيات :ا ثانيً 

 :يوصي الباحث

 يبلل66 لاا  الفيظلتلي ع لةيشلاافي   لأ  ظلاافاارلااف ايل  ر  ل.لل1
 يبلا ي ي لل ج يرل فغفي لال يال2017ا  يلل71ن ة يلااال ريلااج ع لمن لل

  ام لاا ج يلاض افعغيلااف اليل    املال  ييلاا  ي  لاضس سيظلافاكيرلااي ي ليل
ي،ل في ليعي ل  سيي   ل ح ي  ل   ي يلااي كيغ لااي  لييل ريظلااف يال ااي كغ لااال

 اا  اسي لاافايياكيل ي بل اكيرلااي ي ليل ااي كيغ لااال ريظلللطح ي لأيلاايا ا لل،اا
ااف ييا ل اا ج يييلاض افعغيييلااف يياليل ييبلشييأة  ل ثيي م لشييك كلا ييييلحيي  ل يي  ل

افعغييييلاسيييي   لاافاكيييرلالسيييغف لفيييىلاا ييي اليلااييييىلنييي لتكييي يلف  ييي لاا ج ييييلاض ل
  ي ل يي لل، ياليلطافي  لفيىلااي ر   لاافلا رييلر ييىلأ ل يبل   ي يلااي كيغ ااف
 .ا    ل  بلث ل ث م لاااك كلح  ل سي ملي  ل لت ألااف   ل    لال

 لربلتاك  ل ا يغ ملااف يا ملبل ااف كف بل  ل أيليك يلااف لىأ  .لل2
 يأيللكفي لع  يظل بل لام لاال  ل  اي   يل  ل لام لااال ريل اا ج ييلاال افعغيي،

  ييييلتيييي لت  عييي ل ايييااءايلااي  ريييىلفيييىلنييي ة يلااال رييييل اتيييا،ل ايييغرلفيييىلاا 
ل. حك  غ للال  لاري  مل األت    لل ااع  يل  افاكرلر ىلاا   لاا   ي،لت    ل

ا ج يييللكفيي لأ  ييظل ييأيلي ييي  ل اكييرلااي يي ليل ااي كييغ لااال رييىلرييب.ل3
اض افعغيييل  ييليالرلاا ج يييلح يي ل يلتيي اىلم ييغل–كفيي لسييعيلاا يي  لل-اض افعغيييل

  يي ل ييبلح يي  لاافاكيير،لم  سيييل ج ييرل  ام ل اكييرلااي يي ليل ااي كييغ لااال رييى،لي
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ل   الكييي يلأحييي لأطيييااللاا يييرارلاافايييا  لأ   يييال يييىلاا ج ييييلاض افعغييييلل      ييي 
 .  األ بلأا لأيليك يل   كلرف يلأكثالا    ل اسي   لاافاكرل،ةل   

اافغليي لفييظلاا   يي يلليعييشلأحكيي  اايي رظلفغفيي ل   ييا م لةاييالى  يي.لأ4
  ايييألضيلل،حيييياال حلاالي  م فييي لاافااييي لاا ح ييي لا ييي ااا ك  غييييل ااع  ييييل  ر

 . ل  لأفاا لاافجيف لالل ماييلاال ي ألاضحك  
كفي لأ  يظل  ن  ييل  مايلت ملعغييل ةي  ايل ا ي ءايلايلالي لااف كفيي بل.ل5

 يىل عيااءلريف  لر  اا  اة بلااال رغيلااكيليكاملااافيع   بل  اياالل يلل
 .مل ر  بل ا   بل  يع   بلفظل كالاافج  

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 الهوامش
 

 
i-ل.ل303ف ةظلااف اي،لااجرءلااع  ر،لل جف ريلاضرف  لااي  اليلا   ة يلاال

لل77 اظ ءلاضحك  لااع  يل  اال ريلااف   للر    ل  ا  ة يلمن لللل ر ف  ل أةالت لالح  للل-2
سيللاف   لاا   ةشلالل ف اعلل–اا  ول ااال ريلل يلااع  يل    اأيلاا  لل–لل1975ا  يلل
 .ل2017ا  يللل71 يلااال ريلمن ل بلن ة

من لللل-3 ر غ لا  يلللل54ا  يلللل28605،لل28120ااالبل لل53اافجف ريلللل7/2008/ل8يل
 جف ريلااف   ئلاا  ة ةغيلاايظلنامت  لااف كفيلاإل امليلاال غ لفىلمن لللل1556للل2ااجرءلل

ل.ل1813نايلل
ال ري،لاا  ة يللن ة يلاال اأيلل2017يللا  ل17 ل  نااملاا  ة يلمن ل   ل  لح ثل  اللل- 4

ل اأيلن ة يلت  غ لاا    يلااا   غي.لل2017ا  يلل218من ل
ل.لل2019أ ال للل23اا سي ملااف ايلفظلاايل ع يلاا سي مليلاايظلت ل    ا  لر ىلل-5
يلر غ ،لااجرءللل40يللا  لل4641ماا :لأحك  لااف كفيلاإل امليلاال غ لفظلااال يلأمن  لللل-6

لل50ا  يلللل584،ل أي   لااالبلمن لل1997/ل11/ل2يلل،لا  231للل43افجف ريلل  ،لااض
اافجف ريلل أحك  ل ا مل ا   ل فجف ريلللل354للل2/2004/ل12ا  يلللل49يل ر غ ل يل

ااث ا ،لل ااجرءل نايل من ل فظل اال غ ل اإل امليل ااف كفيل نامت  ل اايظل اا  ة ةغيل ااف   ئل
ل.ل1814ل

ل.ل7201  ع لل31(لفظلل(ل كامل)و21فغيلاال  ل)ااجال  لاااسل-7
ن للر فلل-8 أةال من لل  ل اا  ة يل ر ىلل2020ا  يلللل7  مل تل ع يل ر  ل للاا  ة يللل أ   ل

اافكك مل    لا   رلافغ ل ااكرلااا  ولاف    يلن ة ةغيل اح  ل ف لي فبلاةي   لرف   لل
اايظل ر اال  يل اإلسيااتغجغيل ااعايل فظل ط مل ت   ال بل    يل فظل   ل اا ك  يل لي  ل

لا  و. يلاا   للف
لاض افعغيلاا  اغيل اا ط غي.ليل ث لاا ج  ل-ل9

ل اأيل ج رلاا  اي.لل1972ا  يلل47(ل بلن ة يل10ااف   ل)ل-ل 10
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ااجرءلللل4/2003/ل5يلر غ لا  يلللل43ا  يلللل6958لل،6951لل،6489ااال يلأمن  لمن لل 11

لاا  ة ةغيلاايظلنامت  لاافلل،ل645لللل48 لل،لنايلللظلمن  كفيلاإل امليلاال غ لف جف ريلااف    ه
ل.ل2200لل،ااث ا لااجرء

لل،ل1999/لل13/2يلر غ لا  يلللل42ا  يلللل2883ااالبلمن لللل،ااف كفيلاإل امليلاال غ لل-12
ل.ل354،لل44ااجرءلل، جف ريلأحك  لااف كفيلاإل امليلاال غ 

أمن  لللل-13 ااال يل فظل اال غ ل اإل امليل ااف كفيل ااجلل40ا  يلللل4641أحك  ل ر غ ،ل رءليل
لل50ا  يلللل584   لااالبلمن لل،ل أي1997/ل11/ل2ا  يلللل231للل،ل43اض  ،لاافجف ريلل

لس  يلاإلش م ل ا   .ل354لللل2/2004/ل12ا  يلل49يلاافجف ريلل
من لللل-14 ا  يلللل50ا  يلللل14691ااالبل اافجف ريلل2008/ل14/6ي،ل ااجرءلل53،ل ،ل

ل.لل1382ااث ةظ،لل
اا  لل-15 اايج مليل االني   ييل ف كفيل اا ا ا ل من للن ال ااالبل فظل ا  يلللل،ل1458ا،ل
،ل اىلل2017ا  يلللل71 بلن ة يلااال ريلللل69 لل66 مليلااف  ت بلل ح ايل سين   غيل لل89

ااف كفيلاا سي مليلاال غ ،لا ل  لفغف لت ف  ال بلا ي  لل ج رل  ام لاا ج يلاض افعغيل
ااف  ااال رظل ااي  ليل ااي كغ ل اا    لاضس سظلافاكرل اي،ل ف للااف اليل    املال  يل

  كايلااف كفيلفظلحكف  ل اىلأيل   كلللل،ليلااغ لااي  ل    يلااي كح   لليع ل  سي   ل ل
اال ع ل بلااا ا طل  بل اكرلااي  ليل ااي كغ لااال رظلااف ا ل اا ج يلاض افعغيلااف اليلل
 بلشأة  ل ث م لشك كلا ييلح  ل   لاسي   لاافاكرلالسغف لفىلاا  اليلاايىلن لتك يل

ا ريلر ىلأ ل بل    يلااي كغ ،لر   لاافلاف  لفىلاا لاليلطلاا ج يلاض افعغيلااف للف   
ا    يلل اا ل ل االسي   ل ا فاكرل ااي  غفىل اا غك ل عيغحل أيل ا ي اء ل اافلياعل أةال بل   ل
اسي   ل ا ي  للن   ظ،ل ك ل األي ي اعل اال     ة  ل    يل ايل ااي  ليل ااي كغ ل

اض اف اا ج يل ربل ااف ي لاافاكرل ر ىل ااف اليل اعغيل حيىاي  غفىل اال بل ت ا  للللف اظ،ل
ر    ل بل   لل اافاا حيل ااي كغ ل فىل ر   ل ا فاكرل  ال  ل ااي  ليل ااي كغ ل     يل
تارغيلن   غيل ي اف يلفىل  ف ة  ل  لأحك  لاا سي م،ل ف لالل الأيلت ا  ل ي الال كال

ر شأة  ل فىل تي افال ت كغ ل اا    غيل    يل  ك لللل  بلل،اا    ل االسي   لليلف ةاايارغيل
م غااا ا  أيل ل م غرل ج رل  ام لطل ةل ال ااف اليل  ل اض افعغيل اا ج يل رل ج رل  ام ل

اافاكرل لفث الأ   لاا   ءل أ   لااظ ال أيل ج رل  ام لاا ج يلاال افعغيل  لااك لياالل
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ااف ااف اغيل اإل امليل ككاكياك  ل اا  احظل اافاكرل بلك فيل اكر،ل  ر لال  يلر ىلش  يل
تللاافاكر ااف ل ع   ،ل ا أ ل اا   لي،ليغ مل أ  ااا،ل اريف  ل  راة يال فغال ت  رل ااك ل الل

ل. اريف  لتل  بلاض  بلاال  ل اال    بل  افاكر
لجحك ل  ا مجلللللللللللاإلط رلر ىلاا ك لك    لل-

للللللل
https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9
%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-
%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AAلل 

ااف   ل بلم غرلة  يلاار  األر لالل-16 ا ك لاا   ملل  مل كالاا ك ل ف  س يلااالبل
 ااي كغ لااال رظلللرلااي  لي بل اكل2019ا  يليلل3ا  يلل15فظلاا ر  لااي كغفغيلمن ل
ااف اليلللل،28/10/2020ااف ايل ج  يال ي ملللل اض افعغيل اا ج يل ناامل  اا  رظل  اظ ءل

اريف  لللل2019/ل1/6اا   مل ي ملللللل2019ا  يلللل11من لل ر ىل ااف اف يل فغف لت ف ال بل
 . م بليثاضس سظلا    لاار  األاافل ايل   لعياتعلر ىل األال  يلاا    ل

 :للماا ل-17
C.E. sect. 22nov. 1974, fédération des indusdires françaises 
d’articles de sport, recueil du conseil d’Etat, p.576, concl.J.thry  

   ن لن ظل أي:
-ل La responsabilité d’une fédération sportive délégatoireج peut être ل-  
recherchée devant le juge administratife pour les préjudices 
engendrés par une décision illégale qu’elle a prise à ľégard ďun 
club et qui s’analyse en une décision administrativeج, CAA Paris, 8 
avr. 2003, D.2003 J.P. 2539, obs, J.F. lachaum.  

https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://egyptfans.club/2020/01/02/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA
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C.E., 20 janv. 1989 , fédération française de karaté requête No. 
73.762 

ل.ل2    لمن لل165 اا لس  يللل،اغال .لأس  يلأحف لش نظلااف غجظ أش مللل-
ااال رغيللل-18 ااف  لر يل ا   ل اج يل   يل ااف ياح يل ةا ءل ك يل بلرفبل ر ف  ل أةال

فىل ن غلل لاايج م لاا  اى،لمغ يلفىلاالسيل   ل بل ا  ل اكر فاكرلاا   ا لاإلن غفىلا ي كغ
اا ي كغ لل اضس سىللاايج م ل اا    ل ةشل كاأل    يل أمعل  ا،ل إر فيل ر ىل ا  اىل

لا ت   لااال رى،ل ل افيلر غالأر  ءلااجفاغيلاالف  غيل  الاال  يي.ل
غيلفظلر ءلأحك  للعااا لفىل األ .ل  ف لح فىلااا رالجااي كغ لفظلااف  لر يلااال ر

تل ع ت  ج،ل اا لس  ي،للي ل كييل ل ال  ييلاالل2017للا  يلل71ن ة يلااال ريلااف ايلمن لل
س  ي،ل64ل ااال ريج،ل اا ل فىل ج  ل ااف  لر يل جت  ليل ش نى،ل أحف ل أس  يل ،ل .ل
ل.   ل ل   ل189ل
  يللن   غيلاسي   للاا   ا لالل135ا  يلللل29اا ك لاا   ملفظل ر  لااي كغ لمن لللل- 19

ل.ل2019/ل17/4
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 راجع قائمة المصادر والم

   :ية العرباجع المر  أوًل:

جااي كييغ لفييظلااف  لريي يلااال رييغيلفييظلريي ءلل:  فيي لح فييظلااايي را ..ل1
ااي ل كيييييييللا ال  ييييييل2017ا ييييي يلل71ااف يييييايلمنييييي للأحكييييي  لنييييي ة يلااال ريييييي

ل،ي،لاا ييي  ا ،لااا لييييلاض ايييى تلييي ع ت  ج،لاافاكيييرلاا ييي  ظلاإل ييي امايلاا  ة ةغييي
2020 . 
 يييي اي كغ ج،للااال رييييغيلظلااف  لريييي يلل يييي لفييييجاال: .ح يييي بلا يييي ملالل .ل2

 . 2019  ا مايلاا  عظلاا   قغي،لااا ليلاض اىل
اف  لرع لااياحفبل  في لر يظ،لجاالاييرا ل  يف يلاا ي  يلفيظلاافجي  ل.لل3

ل–ك غييلاا  ي يلل–ييلااال رظج،ل   ل  ا مل فج يلاال   لاا  ة ةغييل االني ي  ل
 .2011 ا  لعل–ااعف  يلاثيل لا  ليلر بلشفر،لاال  لااث ةظ،لاا  يلااث 

اغيل  لج  ييييل: . ايييي ملريييي ة يل  كيييي  ي،لأ.  فيييي لافيييي  لع سيييي لةليييي  يل.ل4
اضة ييييييلااال رييييغيلرييييبلاإل يييي  ل  ايرا  ت يييي لاافيل  يييييل ل يييي  لاةي يييي  لاا رعيييي بل

يل اا يييي ة ي،لااليييي  لااث ايييي لااال ريييي  بج،ل  يييي ل  ايييي مل فج يييييلاال يييي  لاا غ سييييغ
السيييااتغجغيل  ماسيي يلاايي يف ااطظلاانييظلا،لاافاكييرلاال2020ع ا يي لل– االايا يل

ل.أاف ةغ ل– اا غ سغيل االني   يي،ل اا بل
 .أس  يلأحف لش نظلااف غجظ،لجت  ليلااف  لر يلفظل ج  لااال رييج،ل.لل5

 .2005 املاا   يلاالانغي،لاا   ا ،ل
الجر يي لاحيييااللالرييعلكييا لاا يي  ج،ل املاا   يييل .ماييعلكييال لرعيي لاايي .ل6

 .2008 ،لاالانغي،لاا   ال
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رثف يلاا ل ظ،لجر  لاحييااللالريعلكيا لاا ي  ل ل   يي،ل لاا ف  لل .رع.لل7
طعغلييييالاا  ة ةغيييي،لة   يييالاا ييي ة ةظلفيييظل  اييييلااك ليييال نليييالااييي   لاض يييا ،ل

 .1995ض اظ،لااا ليلال-اال  لاااا  لل-ج   ل   يل فج يلاا   يلااك ليغيل
غ لفييييييظلااي كييييييااف يايييييي ملاايييييي كي مل/لرع اا ف يييييي لةج شييييييظلاار  ييييييايلجل .8
ا ي يلل71 ماسيلفظلر ءلن ة يلااال رييلااف يايلمني للل، رغيلر يلااالااف  

ل،اا ييي يلاا   يييييل اا يييي يلل،االييي  لاااا ييي ل، ج ييييل   ييييلن ييي ي لاا  اييييل،2017
 .2017ل، ي فعا–كي نالأ

يلريبلن ي ءلااي كيغ لااال ريظج،لح ماءلررليرلااف سي ي،لجاف ييلتلالفغي .9
 . ءا  ليلكانيلااال رغيلايانغ   ل  ا مل فج يلكان ءلال   لا

   يييييغيلااي كيييييغ لر يييييىل ييييي حغيلثيييييال أ لسييييي  ل   يييييا لاا ييييي  لجل .10
ل.2019مس ايل كي ما لك غيلاا   يلا  ليلر بلشفرلل،جااف ك 
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Arbitration in sports disputes in Egyptian 

and French law 

"A comparative study" 

Mohamed Abdel Tawab Abdel Hassib 

Abstract: 

It was necessary to search for a legal mechanism to 

resolve judicial disputes in Egypt and France, in light of the 

global trend of resolving sports disputes by non-judicial 

methods such mediation, conciliation and arbitration.  

When can we guarantee that none of the athletes and the 

parties to sports disputes will resort to the courts, because 

sports disputes enjoy a special nature that makes it better 

not to confront the courts to separate them. In addition, the 

fact that sports arbitration may contribute significantly to 

resolving sports disputes that the courts are unable to 

resolve with the consolidation that involve applying set of 

legal rules that aim to settle it as a final and decisive 

settlement, which together constitute the legal system and 

that is called sports arbitration. 

Therefore, the Egyptian legislator issued the Sports Law 

71 for 2017. the establishment of centers for settlement and 

arbitration for Egyptian sports, the same is true of the 

French legislator, who promulgated the sports law No,596 

of 2006 which stipulated that the National Olympic and 

French Sports committee is required to adjudicate in 

Rabiad associations and approved consensual federations, 

with the exceptions of disputes involving associations. 


