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قانونية في التكوين الرياضيجوانب   

 زهيربونعامية

 أستاذ بكلية الحقوق بفاس.

 

لقد حظي التكوين في المجال الرياضي بأهمية بالغة سواء من خالل السياسة الحكومية التي 

تجسدها التشريعات التي توفر اإلطار القانوني المالئم،  أو من خالل نشاط األندية و مختلف 

المؤسساتيين في المجال الرياضي الذين يسعون من جانبهم إلى توفير البنية التحتية الفاعلين 

 الضرورية لتحقيق التكوين الرياضي.

يوليوز  30كما أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش بتاريخ    

ق ، عن طريتضمن إشارات واضحة إلى ما يتصل اتصاال وثيقا بالتكوين و التأهيل 2014

االهتمام بما يسمى الرأسمال البشري غير المادي أو الرأسمال البشري المعنوي، كأحدث 

المعايير المعتمدة في قياس القيمة اإلجمالية للدول. و يعتمد الرأسمال غير المادي على قياس 

الرصيد الثقافي و التاريخي ألي بلد إضافة لما يتميز به من رأسمال بشري و اجتماعي و 

إبداع ثقافي و فني،  و بالتالي يرتكز هذا المعيار على احتساب المؤهالت التي ال يتم أخذها 

  1بعين االعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية. 

 هللبلد التي تقاس باعتماد ما حقق و الشك أن اإلنجاز الرياضي فضال عن المكانة الرياضية

دي و الجماعي، يعتبران جزءا من المؤهالت الثقافية من ألقاب على الصعيد الفر الرياضيون

 و الفنية كمكون من مكونات الرأسمال البشري غير المادي.

من هنا تنبغ أهمية التكوين، وذلك من حيث إنه يوفر لألندية و للممارس الخامة الرياضية؛  

التي يمكن تنظيمها و توجيهها لكي تكون صالحة لتغذية نشاط رياضي قابل للعرض أمام 

الجمهور من جهة؛ و محفز للتنافس من جهة ثانية، و جاذب للتمويل و االستثمار من جهة 

 أخرى.

ى أعل إلىظ في واقع الرياضة هو أن عدد الرياضيين الذين يستطيعون التدرج ما يالح إن

جد مقلص، وهذا ما يدفع إلى التفكير في  أو الوصول إلى مستوى االحتراف يبقى  المستويات

اعتماد برامج التكوين في سن جد مبكرة. و "إذا كان غرض مراكز التكوين وغيرها هو 

ة، فإن الفشل ال يزال يشكل القاعدة و النجاح هو ضمان التكوين في الحرف الرياضي

  2.االستثناء"

شأنه شأن أي توظيف لألموال، هو نشاط تسعى من فاالستثمار في المجال الرياضي  أما

ة ألصول بغيإذ يقوم على تحريك و تشغيل اخالله المقاولة إلى زيادة رأسمالها أو تطويره، 
                                                                 

  1-  مقتطف من نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتربعه على العرش، بتاريخ 30 يوليوز 2014 .
2 - Karaquillo.JP, Statuts des sportifs , Rapport remis au Secrétaire d'état aux sports, 18 

Fevrier2015.p. 21 
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شآت و بنيات استقبال رياضية و تأجير قاعات و تضخيمها. و يتخذ عدة صور إما بإحداث من

،  ةيرياض جمعيةمحالت رياضية ، و إما بإنشاء شركات تجارية تشكل إطارا قانونيا لتنظيم 

 و إما إنشاء قنوات رياضية متخصصة. 

 مفهومين:فهو يحيل إلى التكوين الرياضي و بخصوص 

 التكوين:  -ب

شيء، أو هو الصيرورة التي يترتب عنها ظهور الطريقة التي من خاللها نعمل على تكوين 

 شيء لم يكن موجودا من قبل .

 و قد يفيد تطوير و تعديل نسق يجعل الفرد قادرا على ممارسة وظائف تساعده على اإلنتاج.

 رياضي: -ج

 بمعنى خاص برياضة أو أصناف من الرياضة: كقولنا نتائج رياضية  -

 : مثال سياقة رياضية.ذو طابع أو خواص رياضية أو تنافسية -

 و قد يشير إلى ممارسة رياضة ما. مثال مظهر رياضي. -

هو متناغم مع تصور رياضي معين؛ أو شخص يتصرف وفق تصور رياضي و  أو كل ما -

 مثاله الروح الرياضية.

من خالل ما سبق و مع إعمال حس انتقائي داخل هذه التحديدات المفاهيمية، يمكن أن نعرف 

إنشاء أو  تطوير أو تعديل نسق يجعل الفرد قادرا على ياضي بأنه العمل على التكوين الر

و تساعده على تقديم منتوج رياضي   ؛ممارسة وظائف رياضية، تؤهله لحمل صفة الرياضي

. 

و بالتالي فمكافأة االستثمار الرياضي، أو مردودية االستثمار في التكوين الرياضي تنبع إما 

ن الرياضي من الجهة التي تستفيد منه، أو من خالل عائدات من تلقي تعويض عن تكوي

 الفرجة التي ينشطها الرياضي بصفة فردية أو جماعية.

تخدم يات و آليات تسالذي يحيل إلى تقن و يتميز التكوين الرياضي عن التدريب الرياضي

 اإلنجاز.  تلتحسين و تبا

فالتدريب يروم إعداد الرياضي للوصول إلى أفضل مستوى من اإلنجاز، أي تهيئ الرياضي 

بدنيا و وظيفيا و نفسيا و عقليا و خططيا و مهاريا، و ذلك بواسطة تمارين رياضية تتصل 

بصنف الرياضة و بمستوى الرياضي. و بالتالي يعتبر التكوين الرياضي مصاحبا أو سابقا 

 ياضي. وممهدا للتدريب الر



3 
 

لى التركيز عيقتضي  ؛ الجوانب القانونية في التكوين الرياضيإن البحث في موضوع 

التنظيم القانوني للمتدخلين في هذا المجال من حيث تنظيم الشروط و االلتزامات و 

فضال عن الرقابة التي تمارسها الحكومة باعتبارها الجهاز القائم و المسؤول  ،االختصاص

كما يقتضي التعرض للعالقات القانونية التي تدور في فلك  .اة الرياضيةعن كل ما يهم الحي

القانوني الذي يضبط العالقة بين مقدم خدمة  اإلطارو ذلك من خالل تحديد  ؛ عملية التكوين

 .من جهة ثانية و المستفيد من الخدمة من جهة، أي النادي أو مركز التكوين التكوين

 . التكوين الرياضي لتدخل في عمليةالتنظيم القانوني ل  :مطلب أول

من  في المجال الرياضي خيارا تشاركيا لقد اعتمدت النصوص القانونية التي تناولت التكوين

خالل الدور الفاعل للقطاع الخاص، دون إغفال المجهود الذي يفترض أن تبذله الجهات 

 النهوض بالرياضة التزام دستوري للدولة.  أنالحكومية على اعتبار 

 أوال: دور الدولة.

و تيسير  3،دور الدولة في النهوض بالرياضة  إلىلقد تضمن الدستور إشارات واضحة 

  5مع اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق ذلك. 4،أسباب الممارسة الرياضية

  الرياضة يتعلق بالتربية البدنية و 09.30 ظ ش رقم   -أ

 30.09هاما في مختلف مواد القانون رقم احتل االستثمار في التكوين الرياضي حيزا لقد 

، بدءا من الديباجة التي نصت 2010غشت24المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة صادر في 

على مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية و إعداد المنتخبات قصد المنافسة 

 (.81الدولية.)راجع أيضا م 

مقتضيات  2تضمن في المادة  09.30رقم أن ظ ش  إلىوفي السياق نفسه تجدر اإلشارة 

حيث ألزم بتلقين مواد التربية البدنية و الرياضة في بالرياضة المدرسية و الجامعية، متعلقة 

و ِمؤسسات التكوين  ؛جميع مؤسسات التربية و التعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي

المهني العمومي أو الخصوصي و اإلصالحيات السجنية، و كذا في جميع المؤسسات 

جمعية  إحداث 3الجامعية و معاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي. كما أوجبت المادة 

                                                                 

بالوسائل المالئمة، تنمية اإلبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض :  تدعم السلطات العمومية 26الفصل  -3

 لتطوير تلك  المجاالت وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة .   بالرياضة كما تسعى

:   تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب 31الفصل  – 4

التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية  -استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : ... 

 والفنية؛ 

 العمومية اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق ما يلي:  : على السلطات33الفصل  -5 

مساعدة الشباب على  −توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛  −

و االجتماعي رسي أاالندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة ألولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المد

ير الظروف الترفيهية، مع توف واألنشطةتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم  و  والتكنولوجيا، والفن والرياضة  −أو المهني؛ 

يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل  . المواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واإلبداعية في كل هذه المجاالت

 .هدافتحقيق هذه األ
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م هذه حيث تنتظ ؛بكل مؤسسة للتربية و التعليم المدرسي العمومي أو الخصوصيرياضية 

 .7. أو الرياضة الجامعية م5المغربية للرياضة المدرسية م الجامعة الملكيةات في الجمعي

، أعاله هاإليفضال عن االلتزامات التي تعهدت بها الدولة بمقتضى نصوص الدستور المشار و

ين في تكومساهمة الدولة  إلى المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة 30.09ق  6 بيشير البا

و مشاركتها في المنافسات الدولية  ،المنتخبات الرياضية الوطنية إعدادالنخب الرياضية و 

بتنسيق مع اللجنة األولمبية المغربية و الجامعات المعنية . كما تم التنصيص على دور 

و التدريب  ،الرياضيين من مستوى عال في المجتمع إدماجالجماعات المحلية و الدولة في 

 6الشغل.ممارسة المهنة عن طريق التكوين و تكييف الكفاءات مع واقع سوق على 

تولى التي ت و، رااللجنة المتخصصة في تكوين الرياضيين الصغفنصت على  40أما المادة 

مع تشجيع الجمعيات و  ،تقديم اقتراحات ألجل إحداث الهياكل الضرورية لهذه الغاية

 2013ماي  21هذه الهياكل . و أخيرا تضمن مرسوم  إحداثالشركات الرياضية على 

إعداد برامج التكوين و  7المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الشباب و الرياضة في م

 الرياضي بمساهمة كافة الشركاء. التأطير

 الميثاق الوطني للتربية و التكوين: - ب

من هذا الميثاق أنه تحظى التربية البدنية و الرياضية بنفس القيمة و  131نصت المادة 

وتحدد حصص تدريسها بكامل العناية على   ،االهتمام الممنوحين للمواد الدراسية األخرى

 للبحث و التقويم و هيئات جهويةمع إحداث  ،أساس تخصيص جزء منها للدروس التطبيقية

و  ،لمدرسية و الجامعية و الرياضة البدنية بصفة عامةو الرياضة ا ةتطوير التربية البدني

تضم بجانب قطاع التربية و التكوين قطاعات حكومية معينة كالشبيبة و الرياضة و الصحة و 

 الشؤون االجتماعية و ممثلين عن الجمعيات. 

 7من الميثاق إلنعاش األنشطة الرياضية و التربية البدنية. 12كما خصصت الدعامة 

                                                                 

حثت على مواصلة العمل لتثمين التراث الثقافي ودعم األنشطة 2015المذكرة اإلطار لمشروع القانون المالي  رغم أن -6

الفنية واإلبداعية بكل أصنافها، موازاة مع توجيه اهتمام خاص لتأطير الشباب وضمان انخراطهم في المسيرة التنموية، من 

والمكتبات ودور الشباب ومراكز التكوين الرياضي والمراكز الرياضية للقرب، فإننا نجد  خالل تقوية شبكة المراكز الثقافية

نص  في باب االعتمادات المفتوحة  8699ص   25/12/2015ل  6320ج ر عدد  2015أن القانون التنظيمي للمالية لسنة 

باب و فميزانية االستثمار بالنسبة لوزارة الش .تفي بالغرض أنيمكن  أنهافيما يتعلق بنفقات االستثمار على مبالغ ال نظن 

في حين ال تتعدى مخصصات االستثمار بالنسبة لوزارة التربية و التكوين  ،درهم 1 000 000 000الرياضة ال تتعدى 

مع العلم أنه تعذر علينا الحصول على معلومات تخص  مناب االستثمار في التكوين   .درهم 2 467 500 000المهني 

 230 000 000و كذا بالنسبة لوزارة الثقافة ) ميزانية االستثمار  ،في ميزانيات االستثمار بالنسبة للوزارتين الرياضي

 درهم(.

 

 الدعامة الثانية عشرة: -7 

تعد التربية البدنية والرياضية واألنشطة المدرسية الموازية مجاال حيويا وإلزاميا في التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي.   - 131

 وتشتمل على دراسات وأنشطة تسهم في النمو الجسمي والنفسي والتفتح الثقافي والفكري للمتعلم. 

 من هذا الميثاق.  40مادة  تنظم األنشطة المدرسية الموازية وفق ما جاء في ال  
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يتعلق بالتربية البدنية و الرياضة  09.30أن ظ ش رقم  إلىتجدر اإلشارة  السياق نفسهفي و

اد حيث ألزم بتلقين مو ،بالرياضة المدرسية و الجامعيةمقتضيات متعلقة  2تضمن في المادة 

التربية البدنية و الرياضة في جميع مؤسسات التربية و التعليم المدرسي العمومي أو 

 ،السجنية اإلصالحياتالتكوين المهني العمومي أو الخصوصي و  اتو ِمؤسس ؛الخصوصي

و كذا في جميع المؤسسات الجامعية و معاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي. كما 

بكل مؤسسة للتربية و التعليم المدرسي العمومي أو جمعية رياضية  إحداث 3أوجبت المادة 

. 5م المغربية للرياضة المدرسية الجامعة الملكيةالخصوصي. حيث تنتظم هذه الجمعيات في 

 .7أو الرياضة الجامعية م

 

                                                                 

تتوخى الرياضة البدنية إكساب المتعلم مهارات بدنية مصحوبة بالمعارف المرتبطة بها، قصد تعويده على االهتمام بصحته, 

 كيف مع بيئات مختلفة طوال حياته.وبجودة الحياة, وجعله قادرا على الت

ك التربية والتكوين كافة, يعاد النظر في وضعية هذه المادة وفي وسعيا إلى تحقيق هذه الغايات بكيفية شاملة وممنهجة بأسال

 نشطتها وذلك على الشكل التالي : برامجها وطرق تدريسها ونوعية أ

تحظى التربية البدنية والرياضية بنفس القيمة واالهتمام الممنوحين للمواد الدراسية األخرى، وتحدد حصص تدريسها بكامل         -أ 

ساس تخصيص جزء منها للدروس النظرية التي تمكن التلميذ من اكتساب المفاهيم األساسية المرتبطة العناية على أ

 بالمجاالت المعرفية لهذا الميدان ؛

تحدد أهداف التربية البدنية والرياضية وتصاغ برامجها ومناهجها بكيفية تراعي التدرج المطابق لسن المتعلم، ولنموه   -ب 

لي، وتأخذ بعين االعتبار الخصوصية الجهوية والثقافية واالجتماعية والبيئية والمناخية. وتتمحور الجسمي والنفسي والعق

هذه األهداف حول اكتساب المهارات وتنمية القدرات اإلدراكية والحركية األساسية، والمعارف المتعلقة بمجاالت الصحة 

 خالقيات الرياضة، والتنافس الشريف، والقدرة على االستقالليةونوعية الحياة والبيئة، وكذا المواقف والسلوكات المرتبطة بأ

 وتحــمل المسؤولية ؛

يعتمد في طرق تدريس التربية البدنية وتحديد أنشطتها على األلعاب العتيقة وأنشطة التعبير الجسماني، وألعاب جماعية، وأنشطة  -ج 

 بالهواء الطلق ؛

البدنية والرياضة المدرسية عناية خاصة الكتشاف التالميذ ذوي المؤهالت  يولي المدرسون المكلفون بتأطير التربية -د 

 المتميزة وتوجيههم وتشجيعهم على الرقي في مدارج البطولة الرياضية.

 

امة. و تضم ع الجامعية، والرياضة الوطنية بصفةتحدث هيئات جهوية للبحث والتقويم وتطوير التربية البدنية، والرياضة المدرسية و

الهيئات إلى جانب قطاع التربية والتكوين, القطاعات الحكومية األخرى المعنية )الشبيبة والرياضة والصحة والشؤون هذه 

االجتماعية والشؤون الثقافية( وكذا ممثلين عن الجمعيات والجامعات الرياضية، والمؤسسات ذات الصلة بالرياضة 

 ة في :ـلى المستوى الوطني والجهوي. وتحدد مهام هذه المؤسســوالصحة, والشخصيات ذات الدور الرياضي البــارز عــ

  القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية, مهنية وتقنية، تهدف إلى معرفة المواصفات النفسية واالجتماعية والبيولوجية لألطفال

ة وتطوير برامج الدراسالمتمدرسين, وإنتاج مقاييس وأدوات لتقويم القدرات الرياضية لدى الناشئة, واكتشاف المواهب, 

 والتدريب في مختلف التخصصات الرياضية, وإنتاج معينات ديداكتيكية للمدرسين والمدربين الرياضيين ؛

  تقديم االستشارة الهادفة إلى حل المشاكل الناجمة عن ممارسة التربية البدنية والرياضة, لفائدة مؤسسات التربية والتكوين

 ؛ والجمعيات والجامعات الرياضية

 تقويم مكتسبات التعلم الرياضي والبرامج والمؤسسات, ووضع برامج واستراتيجيات بيداغوجية جديدة ؛ 

  ،السهر على إحداث مركبات للرياضة على الصعيد الجهوي تستعمل من لدن المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعة

تكون من ذوي الخبرة في ميدان التربية والرياضة وجمعيات الشباب, وتشرف على تدبيرها هيئة متعددة االختصاصات، ت

 والتدبير والعمل الجمعوي ؛

  اإلسهام في تكوين األطر الرياضية من مكونين ومدربين وحكام, والعمل على وضع وحدات الستكمال التكوين والخبرة

 لفائدة  األطر والمؤسسات التي تعبر عن رغبتها في ذلك.
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 ثانيا: دور القطاع الخاص

الجامعات للحديث عن  30.09من القانون رقم  33و  23و  22لقد خصصت المواد  

 م يات الرياضية و الشركات الرياضيةالتي تضم العصب الجهوية و الجمع    8  الرياضية

، من خالل تضمين نظامها األساسي  22، و دورها في اإلسهام في التكوين الرياضي م  23

عن  أو ؛بنودا تهم التكوين، أو من خالل إسهامها الفعلي في التكوين عن طريق أجهزتها

، و لقد 33طريق العصب الجهوية التي تتولى التنقيب عن المواهب و تكوين الحكام م

  9. 1958نونبر  15هير لظ 23أخضعتها المادة 

 البارالمبيةو اللجنة  ؛43م اللجنة الوطنية االولمبية  على دور من جهة أخرى نص المشرع

مادية تقدمها  إعاناتمن  األجهزةطير الرياضة و النهوض بها. و تستفيد هذه في تأ 45م

 لدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.ا

التي ورد فيها ما  83المادة الدولة بشروط تضمنتها  إعاناتو تستفيد الشركات الرياضية من 

"يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا ألحكام هذا القانون أن تستفيد من يلي: 

إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كلما استجابت لدفتر للتحمالت تعده 

 رة وكلما كانت اإلعانة المذكورة :اإلدا

مخصصة حصريا إلنجاز المهام التي تدخل في إطار الصالح العام والسيما     -

 الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربية واإلدماج ؛ تكوين الرياضيين

 خاضعة لنظام محاسبي يمكن من مراقبة تخصيصها."   -

ليم و تكوين الرياضيين، من خالل لموضوع تع 3فضال عن ذلك، خصص المشرع الباب 

التي تمارس مهامها بناء على تصريح  10؛المؤسسات الخاصة للرياضة و التربية البدنية

، مع إخضاعها لمراقبة مفتشين يتحققون من مطابقة التعليم 49مسبق مقدم إلى اإلدارة م 

 وما يليها. 8فضال عن الجمعيات الرياضية م .51للقواعد التقنية لألنشطة م

                                                                 

مارس 18بسن النظام النموذجي للجامعات الرياضية مؤرخ في  2647.12راجع قرار وزير الشبيبة و الرياضة رقم   -8 

مارس  3030.3ج ر عدد .  2014فبراير 28 638.14تعديل بقرار رقم  ،   2013ابريل     4 3100ج ر عدد  .2013

2014. 

  .(، كما وقع تغييره وتتميمه 1958نوفمبر  15)  1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376 رقمظ ش  - 9 

(  بأنها كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط 2010أغسطس  24)من ظ  األولىعرفتها المادة   - 10

 مارسته معا؛رياضي أو القيام بتعليمه وم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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التي تحدث بناء على اعتماد تسلمه  11 ؛مراكز التكوين الرياضي إلى 52كما تشير المادة 

 ،وازيامهنيا م أويوفر للصغار تعليما دراسيا  أنو يجب ، سنوات قابلة للتجديد 4اإلدارة لمدة 

 12تبرم معهم اتفاقية تكوين أو عقودا رياضية متى بلغوا سنا معينة. أنو 

و ما 15ق بالتربية للبدنية و الرياضة إلى الشركات الرياضية في المواد وأشار القانون المتعل

 يليها. 

شروط ممارسة التعليم و التدريب التكوين الرياضي و ربط  إلى 63و أشار المشرع في م 

يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو  ،على شهادة أو دبلوم الدولة ذلك بالحصول 

دبلوم معترف بمعادلته؛ أو شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو 

 13.االحترافية المعنية  عند االقتضاء، من العصبة

أنه  65و رغبة في االفادة من كفاءة األطر المؤهلة التي تشتغل في القطاع العام نصت المادة 

شعبان  4الصادر في   1.58.008 من الظهير الشريف رقم 15استثناء من أحكام الفصل 

( بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز الترخيص 1958فبراير  24) 1377

سلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو للمدرسين واألطر التابعين لل

بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 

أعاله، بالجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو مراكز التكوين الرياضي طبقا  63

 للشروط المحددة بنص تنظيمي.

نصت  ؛إدراكا ألهمية الممارسة اليومية التلقائية في إنشاء المواهب و تطوير المهاراتو 

المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة على ضرورة تخصيص مساحات و  09.30مواد القانون 

وقبل ذلك ألزم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية و   14.فضاءات لممارسة الرياضة

                                                                 

المادة األولى، بأنها كل مؤسسة تكوينية تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية أو شركة  09.30عرفها ظ ش رقم  -11 

سنة من الحصول على تكوين رياضي  12تمكن رياضيين ال يقل سنهم عن  ؛أو محدثة في شكل جمعية رياضية ،رياضية

 .أخرى و على تعليم مدرسي عام أو تكوين مهني من جهة ،من جهة

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب  : 53المادة  -  12 

المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي ال يصبح فيه التمدرس إجباريا 

 القوانين الجاري بها العمل.  حسب

أعاله باتفاقية  53يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة :  54المادة

 تكوين مطابقة التفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي.

ياضيين الذين من هذا القانون مع الر 14يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 

 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم واإلدالء بما يثبت استعدادهم الصحي. 18سنة و 15يتراوح عمرهم بين 

يحدد بنص تنظيمي البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز : 55المادة

 ظيم مراكز التكوين المذكورة وكيفية تسييرها من طرف اإلدارة المختصة.وكذا تن ،التكوين الرياضي

  13- بخصوص شروط الممارسة. م 17 من المرسوم عدد 2.10.628 ل 4 نونبر 2011 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة.

 

 25)  1379من ذي الحجة  30الصادر في  1.60.063من الظهير الشريف رقم  2تتميما ألحكام الفصل :   84 المادة -  14 

( بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، يجب أن تخصص في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية، 1960يونيو 

 المتعلق بالتعمير. 12.90مساحات أرضية لممارسة األنشطة البدنية والرياضية كما هو معمول به في القانون 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/61811.htm
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بتخصيص مساحات لممارسة األنشطة الرياضية،   15تقسيم العقاراتالمجموعات السكنية و 

 التكوين الرياضي في مختلف مناحي الحياة االجتماعية، كفكر و كممارسة.  إدماجوذلك بغية 

لغرض تنظيم شروط منح  2011نونبر  4بتاريخ  30.09 لقانونلو لقد صدر مرسوم تطبيقي 

 ،  و كذلك تنظيم مراكز التكوين و تسييرها.18م  االعتماد لمراكز التكوين و تجديده و سحبه

على النظام  2013 سمار 18و لقد نص قرار وزير الشبيبة و الرياضة الصادر في 

في المساهمة في  14فقرة  5األساسي النموذجي للجامعات الرياضية، و حدد مهامها في م 

 تحكيم .تنظيم التكوين في مجال ال 15و في فقرة  ؛تنظيم التكوين الرياضي

 .ضبط العالقات القانونية المتصلة بالتكوين الرياضي   مطلب ثاني:

 .نميز فيها بين ما أورده القانون الداخلي، و ما تضمنته األنظمة ذات البعد الدولي

 و المقارن القانون الداخلي إطارفي  – أوال

التي يمكن أن  رغم أن البعض قد يعتقد أن انخراط الرياضي في النادي هو أساس السلطة

الواقع يالحظ أن أية عالقة نه في خير بصرف النظر عن التعويضات، فإيمارسها هذا األ

                                                                 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية  25.90تجزئة عقارية خاضعة للقانون يجب أن تخصص في كل :  85ادةالم

 وتقسيم العقارات، مساحات معدة للنشاطات الرياضية تتناسب وأهمية التجزئات.

وتحدد كيفية تمويل وتجهيز المساحات المخصصة لألنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها 

 اقيات خاصة بين األطراف المعنية.بموجب اتف

المتعلق  25.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر في  1.92.7ظهير شريف رقم  - 15 

يوليو  15) 1413محرم  14بتاريخ  4159بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. الجريدة الرسمية عدد 

 .880(، ص 1992

يضع نظاما لألجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك األجزاء كالطرق  أنيجب على صاحب التجزئة :  45المادة 

  والمساحات الخضراء والمالعب ملكية خاصة.

 تحديد : إلىويهدف النظام المشار إليه أعاله على سبيل المثال 

 المشتركة في التجزئة ؛ األجزاء -

 التزامات الشركاء ؛ -

  شروط تعيين ممثل الشركاء. -

 ويجب أن يودع نظام األجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية او القروية قبل التسلم المؤقت ألشغال تجهيز التجزئة. 

القانون  ( لتطبيق1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  25الصـادر في  2.92.833من المرسوم رقم  2كما أوردت المادة 

 4بتاريخ  4225المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ الجريدة الرسمية عدد  25.90رقم 

 .2057(، ص 1993أكتوبر  20) 1414جمادى األولى 

 مايلي:

على أساس مقياس  25.90من القانون اآلنف الذكر رقم  1 - 4" يجب أن يحرر الرسم الطبوغرافي المشار إليه في المادة 

 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص: 25كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها تزيد على  إذا 1000/1أو  500/1

المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية واإلدارية والتجارية  -... 

  والخدماتية ؛
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و بالتالي تمت  16يها تعويض و عالقة تبعية توصف بأنها عالقة أجير بمؤاجر.يحضر ف

إزاحة هذه العالقة من الحيز النظامي إلى المجال التعاقدي الذي تتحدد فيه حقوق و التزامات 

 رف .كل ط

ومع ذلك فإن عالقة التبعية التي تربط الالعبين و الحكام باالتحادات الوطنية ليست شبيهة 

بل إن الالعبين و حتى في فترة استدعاءهم للنخبة الوطنية  ،بتلك التي تربط األجير بالمشغل

يظلون مرتبطين بنواديهم التي تضعهم رهن تصرف االتحاد ، بخالف الحكام فهم غير 

 17في أداء مهامهم.مستقلين 

رغم أن بعض الفقه تحرج في القبول بتصنيف نشاط الالعب ضمن إطار عقد الشغل، على 

و فيه ما هو متصل باللعب فضال عن  ؛اعتبار أن هذا النشاط فيه ما هو متصل بالشغل

 28محكمة النقض الفرنسية ، اعتبرت في قرار صدر عنها بتاريخ  فإنخصوصية التنظيم، 

األطراف، "أن وجود عالقة شغل ال يرتبط ال باإلرادة  المعبر عنها من قبل  201118أبريل 

بل بالشروط الواقعية  التي يتم في إطارها نشاط  ،التفاقألصقت باو ال بالتسمية التي 

 ".العمال

 وضعية المتدرب في القانون المغربي: -أ

 التي النموذجيةتحددها االتفاقية   09.30القانون رقم  إطارفي  إن وضعية الصغير المتدرب

 .نص تنظيمي ستكون موضوع

شق رياضي يتيح للمتدرب أن يلج عالم االحتراف ، و شق  :و ينطوي التكوين على شقين

 .ائهإنهو في حال أرياضي مدرسي تعليمي يمكنه من إعادة التوجيه في حال لم يكمل مساره ال

 مصلحتين:  مراعاةما يميز العقود المبرمة مع الرياضيين المتدربين أنها تعكس  و

أو  ؛ةمصلحة الرياضي في تغيير النادي أو مركز التكوين لالنفتاح على أجواء جديد -

 موارد مالية اكبر. تحصيل

المركز في االستفادة من خدمات الرياضي الذي قام بتكوينه و  أومصلحة النادي  -

على األقل في اقتضاء التعويض المناسب عما أنفقه في سبيل تكوين هذا أو  ،تأطيره

 الرياضي.

، حيث القانوني لوضعية المتدرب اإلطار توفير 09.30رقم القانون من أهم ما ورد في و

( . و أوجبت 101) العقوبات م 53وجوبا تعليما دراسيا و مهنيا م  الصغير يجب أن يتلقى

                                                                 
16 - Karquillo. JP, Conditions dans lesquelles un footballeur promotionnel est lié á un club  par 

contrat de travail, D.1991,P: 389. 
17  -Centre de droit et d'économie de sport , Droit du sport, D.2011,P: 716. 
18 Cass 28 avr2011, note Karaquillo, Le sportif amateur en situation de travailleur salarié, 

D2011, P:2325. 
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كما  19مع الصغار مطابقة التفاقية نموذجية يحددها نص تنظيمي .توقيع اتفاقية  54المادة 

رنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي و البرنامج البيداغوجي للتعليم سيحدد نص تنظيمي الب

وكذا تنظيم مراكز التكوين المذكورة و كيفية   ؛المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي

 55تسييرها من طرف اإلدارة المختصة. م 

يمكن للجمعيات الرياضية بناء على ترخيص أن تبرم عقودا رياضية مع الرياضيين الذين و

و اإلدالء بما  ؛سنة شريطة الحصول على إذن من أوليائهم 18و  15تتراوح أعمارهم بين 

   20يثبت استعدادهم الصحي.

و   ،السنو لقد اشترط المشرع إذن األولياء بخصوص العقد الرياضي الذي يبرم مع صغار 

سن  مع من هم فيعادة  التي قد تبرم  54لم يقتضي هذا اإلذن بخصوص اتفاقية التكوين م 

 .و هي تنطوي على عالقة قانونية و اجتماعية أكثر تعقيدا ،صغرأ

ص بخصو و إذا تركنا تمييز المشرع بين حالة العقد الرياضي و حالة اتفاقية التكوين 

 21،للمحترفينبالنسبة  و هو تمييز بغير مميز، فإننا نالحظ أنه ؛األمور  أولياءاشتراط إذن 

على العقود الرياضية التي يجب أن تبرمها الجمعية  09.30من ظ ش رقم  14نصت المادة 

آخذة بعين االعتبار خصائص  22،و فق عقود نموذجية تحددها اإلدارة .همالرياضية مع

و أن هذه العقود تخضع  ،و خصائص كل نشاط رياضي ،الرياضيين أو األطر الرياضية

أن يكون مع بعض االستثناءات أهمها  23المتعلق بمدونة الشغل. 65.99ألحكام القانون رقم 

المدة  أما .غاية انتهاء الموسم الرياضي إلىالدنيا للعقد و أن تمتد المدة  ؛العقد محدد المدة

 . سنوات 5فهي القصوى 

                                                                 

 هذا النص التنظيمي و لحد كتابة هذه األسطر لم ير النور بعد. - 19 

  20- تم التنصيص على نفس المقتضى في المادة 54 فقرة 2 من نفس القانون .
اإلطار الرياضي المحترف ، هو كل رياضي أو كل إطار رياضي يمارس أو يؤطر مقابل أجر بصفة ) الرياضي أو  -21 

من القانون المتعلق بالتربية  1رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا ألجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية. م 

 .57عنية م البدنية و الرياضة( و تمنح صفة رياضي محترف أو هاوي من قبل الجامعة الم

يحدد العقود الرياضية النموذجية ، و  12-2638ستشكل موضوع قرار صادر عن وزير الشبيبة و الرياضة تحت رقم  -22 

 هو الزال في طور التحضير.

  

الحظ أحد الباحثين أن نصوص قانون الشغل ال تهتم إال بالرياضة االحترافية كما لو أن االحتراف يستغرق مسالة  -23  

 الرياضية. العمالة 

Buy.F, Quel contrat pour le footballeur amateur, D.2014,P: 434. 
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 16على غرار المادة  24من مدونة الشغل الفرنسية،وما يليها  , L1241- 1كانت المادة و إذا 

فإن  كرست الطابع االستثنائي لعقود العمل محددة المدة،   25من مدونة الشغل المغربية،

                                                                 
24 - Article L1242-1  ''Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir 

ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de 

l'entreprise. 

 Article L1242-2  '' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée 

déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement 

dans les cas suivants : 

1° Remplacement d'un salarié en cas : 

a) D'absence ; 

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange 

écrit entre ce salarié et son employeur ; 

c) De suspension de son contrat de travail ; 

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité 

d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; 

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à 

le remplacer ; 

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret 

ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au 

contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par 

nature temporaire de ces emplois ; 

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne 

exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à 

titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une 

société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant 

une profession libérale ; 

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° 

de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé 

d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe 

effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation 

d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et 

qu'il définit : 

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse 

adaptée ; 

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient 

de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de 

réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de 

prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; 

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité 

d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.'' 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585208&dateTexte=&categorieLien=cid
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و أقرت العقود المحددة المدة في  ؛محكمة النقض بفرنسا خضعت لضغط اللوبيات هنالك

قبل أن تعدل عن موقفها  26، 1999أكتوبر  5جتماعية قرار الغرفة اال ،الممارسة الرياضية

ووجهت إلى قضاة الموضوع بضرورة   27 ،2003نونبر  26في قرار نفس الغرفة بتاريخ 

التأكد من أن نشاط المقاولة يندرج في إطار القطاعات التي أشار إليها النص، و أن العمل يقع 

 للعقود غير محددة المدة.في قائمة األعمال التي لم يجر العرف على إخضاعها 

 في القانون المقارن -ب

 يتكونهم أو الت لقد أثارت العقود التي يبرمها صغار السن أو المحترفون مع األندية التي

عقد محدد المدة  إبرام إمكانية األولىهمت بالدرجة  ؛تولت تكوينهم مجموعة من التساؤالت

 .مراعاة لطبيعة االشتغال بالرياضة الذي يحكمه هاجس االنجاز الرياضي و مخاطر المنافسة

قد ع إبرامفترة التكوين على  أنهىالرياضي الذي  إجبار إمكانيةكما هم جانب من التساؤالت 

 احترافي مع النادي الذي أشرف على تكوينه .

 المدة عقد شغل محدد المدة او غير محدد -1

الرياضة تشكل جزءا من القطاعات  أن استقراء للعرف الساري في فرنسا الحظ البعضلقد 

عقود  أنهابالتي تستبعد فيها العقود غير محددة المدة، و بالتالي يمكن وصف عقود الرياضيين 

  28ألجل محدد.

                                                                 

Article L1242-3 . ''Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée 

peut être conclu : 

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de 

personnes sans emploi ; 

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à 

assurer un complément de formation professionnelle au salarié.'' 

Article L1242-4  Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V) ''A l'issue d'un contrat 

d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés 

aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du 

service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.'' 

 "... يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحاالت التي ال يمكن أن تكون فيها عالقة الشغل غير محددة المدة. -25 

 وتنحصر حاالت إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي:

 في حالة توقف عقد شغل هذا األخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن اإلضراب؛ إحالل أجير محل أجير آخر -

 ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ -

 إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. -

يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحاالت االستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة 

 أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية." لمهنية للمشغلين والمنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيالالمنظمات ا
26 - Cass.soc 5 oct 1999,D.2000 jur 617. 
27 - Cass soc 26 nov 2003,Dr soc 2004.629 
28 Mouly.J, Le sportif salarié non professionnel ou des inconvénients d'une excessive 

autonomie de l'ordre juridique sportif, D. 1998,P: 366. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94290ED3AD8DE34AA695E834FFD9C940.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000006901196&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=94290ED3AD8DE34AA695E834FFD9C940.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000028493476&idArticle=LEGIARTI000031686283&dateTexte=20140122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid
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القاصر من جهة ثانية لوحظ أن الهشاشة المحتملة التي تجعل من العامل يحمل صفة 

كراهات التي تجعل لعقد الشغل محدد " هي ما يبرر اإل Le mineur socialاجتماعيا "

منح توتجعل قرينة عقد الشغل غير محدد المدة قاطعة و  ،في قانون الشغلالمدة موقعا ثانويا 

و الحال أن هذا ال يصدق دائما  ممارسة دعوى إعادة تكييف عقد الشغل.صالحية  لعاملل

حيث قد يشكل هذا األخير الطرف  ؛في عالقته بالناديعلى وضع الرياضي المحترف 

 29الضعيف في عالقته بنجوم الرياضة البارزين. 

إن الفاعلين الرياضيين بفرنسا من قبيل نقابات الالعبين و المدربين المحترفين و اتحادات 

و العصب االحترافية الوطنية و الجامعات الرياضية و اللجنة االحترافية المشغلة  األندية

عقود الشغل محددة المدة غير  إلىمجمعون على أن اللجوء  ؛االولمبية و الرياضية الفرنسية

و أن حماية الالعبين و المدربين تقتضي  ،متناسب مع تنظيم وممارسة الرياضة االحترافية

 و األندية استقرارضر بعدالة المنافسة و تمس بحيث ت ؛رد عقود الشغل غير محددة المدة

 .حسن تسييرها

 أو لسبب اقتصادي اإلقالة إتاحةالعقود غير محددة المدة و ما تنطوي عليه من  أنثم  

العالقات التعاقدية التي تربط الالعب و  إضعاف إلىتؤدي  اإلخطار،بعد توجيه  االستقالة

 30سواء كان العبا أو مدربا جد هشة.جعل وضعية األجير تو  ؛المدرب بالنادي

االشتغال بالرياضة بين  إطارالتمييز في   31جانب من الفقه الفرنسيحاول  و تلمسا لحل وسط

 ؛لعقود غير محددة المدة تخضع أنحيث يجب  ؛من جهة األندية بإدارةلمتصلة ا عمالاأل

التي  ،من جهة ثانية الرياضية الصرفة األعمالو  .البنية الدائمة للتنظيم إطارفي  تندرج ألنها

كما اقترح أحد الباحثين  32.تخضع لعقود محددة المدة أنمؤقتة يمكن الو بالنظر لخصوصيتها 

بعين االعتبار  ص بالرياضي أي الالعب و المدرب  آخذاإنشاء عقد محدد المدة خا

 33خصوصيات التنظيم و الممارسة الرياضية االحترافية.

الشغل محددة المدة الخاص بالرياضة على الرياضيين في طور التكوين سواء و يسري عقد 

بنودا خاصة تراعي  ، مع ضرورة تضمين العقدكانوا في طور التجربة أو من فئة األمل

                                                                 
29 - Barathélémy.J, Réflexions sur un contrat spécifique du sportif professionnel au vu de 
l'arrêt du2avril 2014, Droit social 2014,p. 819. 
30 - Karaquillo.JP, Statuts des sportifs, précité, p.60 
31 - karquillo .JP, Le contrat de travail du sportif et de l'éducateur sportif remunéré,D.2000, 

Chron313. 

، حيث اعتبرت  2013يونيو  19هذا المنطق اعتمدته محكمة االستئناف لمدينة "باستيا" في قرارها الصادر بتاريخ  -  -32 

مدرب و أن وظيفة ال ، هدفا رياضيا لصالح النادي األقلعلى  أوأن عقد التدريب  يقتضي من حيث طبيعته تحقيق نتائج 

غل تقلد مناصب رياضية داخل النادي و لم يش األجيرالمنافسة، و أن تتصل اتصاال وثيقا بالنتائج الرياضية و بضرورات 

 و التي تشكل العناصر الموضوعية التي توضح الطابع المؤقت لعمل ،مناصب التدبير أو التنظيم المتصلة بنشاط دائم للنادي

.   حول 2014دجنبر  17اريخ ... ولقد نقض هذا القرار بموجب قرار الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتالمدرب

 القرارين أنظر.

Cass soc, 17 Dec 2014, Petites affiches, 9 juin2015 n114.Note Rabu.G 

 
33 - Karaquillo.JP, Statuts des sportifs, p. 71.                            راجع بهذا الصدد للمزيد من التوسع 
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استبعاد مدراء مراكز التكوين الذين يشغلون مراكز إدارية. أما إذا  و ؛مصالح األندية المكونة

 34لموازاة مع ذلك فإنه يتعين مراعاة ذلك في صياغة العقود.يؤدون مهام تكوين با واكان

 قاعإلي فإن طبيعة النشاط الرياضي وشروط ممارسته التي تخضع ؛و من خالل هذا المنظور 

الذي نص  35يشكل السبب الموضوعي أنيمكن هو ما  ؛المنافسات و لتقلبات النتائج الرياضية

و حيث  1999،36بين دول االتحاد األوربي الموقع عليه في مارس  اإلطارعليه االتفاق 

 أنو  ؛العادي و العام لعقد الشغل نمطير محدد المدة يشكل الغأكد أن العقد حسب تصوره 

يكون التجديد محددا من حيث  أن أو " بسبب موضوعي"يكون مبررا  أنتجديد العقد يجب 

 .هعدد

أن السبب الموضوعي يحدد من خالل" ظروف  37لعدل األوربيةو لقد اعتبرت محكمة ا 

ع يخض أنو يجب  ،بعين االعتبار طبيعة النشاط و شروط ممارسته" تأخذمحددة و ملموسة 

مي لدولة تنظي أوينص عليه بمقتضى تشريعي  أنال"  ،هذا السبب الموضوعي لرقابة القضاء

 عضو." تضيف المحكمة.

العقد محدد المدة ال يعفي  إلىاللجوء االعتيادي  نأ ،المذكور األوربي االتفاق و لقد اعتبر 

العقد  ننه متى غاب السبب فإو أ ،قا للسبب"من إنشاء عقد مكتوب يتضمن تحديدا دقيالمشغل 

 نه عقد غير محدد المدة.المحدد المدة يكيف على أ

ضيات مقت إلىو استنادا  و يبدو أن محكمة النقض الفرنسية على مستوى الغرفة االجتماعية

 ، 1999قانون الشغل و بنود االتفاق اإلطار بين دول االتحاد األوربي الموقع عليه في مارس 

حيث  2014،39أبريل 2قرار  آخرهاكان  38قرارات ةفي عد  قفووطنت نفسها على هذا الم

خصوصية النشاط الرياضي من  إنكارعقود الشغل محددة المدة  مع  إلىمنعت اللجوء 

 بخصوص تجديد عقد الشغل محدد المدة 201440دجنبر  17 قرارومنظور قانون الشغل. 

                                                                 
34 - Karaquillo.JP, Statuts des sportifs, p.74 
35 par Mouly.J,  Le contrat du travail á durée déterminée dans le sport professionnel: vers de 

nouveau rebondissements, D.2010,P. 1694 
36 - Dir n 1999/70/Ce  du 28 Juin 1999 par Buy.F, Quel contrat pour le footballeur amateur, D 

2014,P. 434. 
37  -  CJUE ,4Juill 2006,aff.C212/04 par Mouly.J,  Le contrat du travail op.cit,,P. 1695. 
38 Cass soc  23 janv 2008, RTD 2008. P 170;  Cass soc. 12Janv 2010, D.2010. P. 1692. 

نشاط المعد البدني  و مدرب نقضت المحكمة قرار محكمة االستئناف ألنها "لم تبحث فيما إذا كان  2010يناير  12في قرار 

إطار  تقني، و بالنظر لمختلف المهام المتصلة بهذه الوظائف التي شغلها العامل بشكل متتابع، تشكل جزءا من األعمال التي 

جرت العادة المستمرة على عدم إخضاعها للعقد محددة المدة، و ما إذا كان اعتماد عقود محددة المدة بشكل متتال كان مبررا 

 د عناصر ملموسة و محددة  تقيم الدليل على الطابع المؤقت لهذه األعمال..."بوجو
39- Est illicite la clause de la convention collective du rugby consacrant le contrat á durée 

déterminée pour une ou plusieurs saisons consécutives comme seul instrument de 

contractation des relations du club et du joueur professionnel. 
40 - '' ... qu' en se déterminant comme elle la fait par des motifs inopérants tirés de l'aléa sportif 

et du résultats des compétitions  sans vérifier si, compte tenu des diverses taches occupées 

successivement par le salariée pendant 17ans (... ) l'utilisation de contrats á durée déterminée 

successifs  était justifiée par l'existence des éléments concrets et précis établissant le caractère 
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يجب أن تستند عمليات تجديد العقد المحدد  ب القرار،سوح حيث. يربط النادي بأحد المكونين

 تائجو ليس على مخاطر الرياضة و ن ،المدة لمرات متعددة على الطبيعة الموسمية للعمل

 المنافسات الرياضية.

من خالل قراراتها عن نية وضع حد للتصور محكمة النقض الفرنسية و لقد عبرت 

الستبعاد مقتضيات  l'aléa sportif " 41"  البريطوري الذي يتحجج بمخاطر الرياضة

محكمة النقض تعتبر  . آية ذلك أن عنيت قانون الشغل 42القانون المشكل للشريعة العامة

و إذا كان المؤاجر يواجه صعوبات اقتصادية  ،الرياضية كغيرها من المقاوالت المقاولة

نه يجب أن ينشد الحل في فإ ؛لمشاركة في المنافسات الرياضيةتتصل بنشاطه  أي ا

أو عقد محدد المدة وفق   ؛عقد غير محدد المدة بإبرام المقتضيات العامة  لقانون الشغل

  .عقود محددة المدة متتاليةو ليس بإبرام  تصور قانون الشغل،

ياضيا ر أطرافهان منحى  القضاء الفرنسي في استبعاد العقود المحددة المدة التي يكون أحد إ

 وأالتي تعتمد في النصوص القانونية  األوربيةيعاكس توجه معظم الدول رياضيا،  إطارا أو

العصب االحترافية عقودا محددة  إشرافتفاقيات الجماعية المبرمة تحت اال أوالتنظيمية 

و هذا ما يعرقل إرساء نوع   43.نكلوساكسونيةال اسبانيا و ايطاليا و الدول األو هذا ح ؛المدة

 La lex sportiva."44من القانون الرياضي الدولي" 

 .إيجاب بالتعاقد أو إلزام بالتعاقد -2

 16المنتمي لفئة األمل ، السن بين الالعب إلى أن  30246م   45الميثاق الفرنسي للتكوين أشار

قد عنادي لا ن يبرم مع، يصير ملزما بأبصفة عادية كوينهت والذي انقضت مدة  ؛سنة 22و 

زم فانه يل ؛فضل الالعب توقيع عقد مع ناد أجنبي إذاو  مدته الدنيا سنتان،العب محترف.
                                                                 

par nature temporaire  de cet emploi, La cour d appel a privé sa décision de base légale;'' Cass 

soc, 17 Dec 2014,précité. 

تقوم  نهاإذلك أن بنية الفرجة الرياضة متفردة من حيث  توضيحمخاطر الرياضة تنتج في الواقع مخاطر اقتصادية   إن  -41 

عدد  ألن  ،بل تتشكل وفق منظور و اكراهات المنافسة الرياضية ،ال على أساس عالقات كالسيكية بين العرض و الطلب

ل و هذا ما يجع ،اآلخرين إخفاق حساب يتغذى علىبعض الو نجاح  ،في مستوى واحد من المنافسة صار مقلصا بارينالمت

 و المؤاجر غير ثابتة. األجيرالعالقة بين 

Rabu.G, op.cit, P.14. 
42 - Rabu.G, op.cit, P. 10. 
43 - Karaquillo.JP, Statuts des sportifs, précité, p.68 

  8ال تعارض اللجوء إلى العقود غير محددة المدة ألن البند ،  1999اإلطار المؤرخ في مارس ثم إن مقتضيات االتفاق -44 

نشطة و  من االتفاق ا يبيح اللجوء إلى العقود المحددة المدة  حينما تشكل خصائص العمل في عدة قطاعات  أي األ
 .االهتمامات التي  تناسب العمال و المؤاجرين

45 -version 2014/2015  Disponible sur, www.Lfp.fr 
46 -ARTICLE 203: ENGAGEMENT AVEC UN CLUB PROFESSIONNEL 

Au terme de la préformation l'élève aura l'obligation de signer un contrat dans 

un club professionnel français conformément aux dispositions de l'article 207. 

Ce contrat pourra indifféremment selon son âge être un contrat d'aspirant ou 

d'apprenti, dans les formes et conditions prescrites par la CCNMF et le respect 

des dispositions du règlement administratif de la LFP. 

En toute hypothèse le contrat signé aura une durée minimum de deux années.  
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الذي لحق  ن الضررفضال ع ؛بدفع تعويض للنادي الذي تولى تكوينه  يغطي نفقات التكوين

 207.47النادي.م

تتناول تعويض األندية في حال ما ف ؛ الجديدة()الصيغة ميثاق  المن  2-261المادة  أما

 و آخرمع ناد فرنسي عقد عمل  بإبرامإذا قام الالعبون المتخرجون من مركز تكوينها 

 يعتمد التعويض عدة معايير منها: 

 التكوين.معيار جزافي يرابط بتصنيف مركز  -

ءات في لقا أو ،قيمة التكوين و ذلك بالنظر إلى مشاركة الالعب في النخب الوطنية -

 الدرجة األولى مع النادي الجديد.

   خر.ناد أ إلىعقد االحترافي مع النادي الجديد أو االنتقال التعويض في حال تمديد  -

 دارإلص، و شكل ذلك مناسبة محكمة ليونو لقد أثار تطبيق هذا النص صعوبات عرضت لها 

برم الذي أ  "Bernard olivier "بخصوص المدعو 48 2007فبراير 26بتاريخ  قرار شهير

المحكمة   اعتبرت .االنجليزي "نيوكاستل"احترافيا مع نادي  ابمجرد انتهاء فترة التكوين عقد

عقد  بإبراممن ميثاق الالعب المحترف تفرض على الالعب "التزاما 49  302 المادة أن

ي سواء كان الناد آخرناد  أيو منعته من االشتغال مع  ،لذي تولى تكوينهاحترافي مع النادي ا

." هذا المنع المطلق  يتعارض مع مبدأ .غيره. إلى أولدوري الوطني لكرة القدم ا إلىمنتميا 

 أنشأتمن المعاهدة التي  39و الذي تفرضه المادة ،األوربيحرية انتقال العمال داخل االتحاد 

لحرية  أساسيتعارض مع مبدأ لكن و قبل كل شيء ي ؛TFUE ) 45)حاليا م  األوربياالتحاد 

و  ،(1-1121من مدونة الشغل )حاليا المادة ل 2-120نشاط مهني و كذا المادة ل أيممارسة 

رنسية إلى توجيه استشارة إلى محكمة هذا القرار قاد الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض الف

 العدل لالتحاد األوربي.

 9و في معرض إصدارها قرارا تحت طلب محكمة النقض الفرنسية وجهته إليها بتاريخ 

في قرارها االستشاري الصادر بتاريخ  األوربيةمحكمة العدل  صرحت 50،  2008يوليوز 

 بما يلي: 2010مارس  16

                                                                 
47 - ARTICLE 207: REFUS D.’ENGAGEMENT- FRAIS DE FORMATION 

L'élève qui aura reçu des propositions officielles et qui refusera de signer dans 

un club professionnel français à l'issue du cycle de formation pour signer dans 

un club étranger, pourra être tenu de rembourser à la FFF les frais relatifs à la 

formation suivie et le préjudice subi par celle-ci du fait de l'occupation 

infructueuse d'une place dans l'établissement formateur. 
48 -  Buy.F, Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des 

travailleurs, D.2010. 

تنص هذه المادة على أن الالعببن عند انتهاء فترة التكوين ملزمون بإبرام أول عقد احترافي مع النادي الذي تولى  -49   

 سنوات. 3مع منعهم من إمضاء أي عقد احترافي مع أي ناد فرنسي منتمي للدرجة األولى خالل مدة ،عملية التكوين
50 Cour de Cass soc, 9 Juill 2008, D.2008. 
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قصد تحقيق غايته في  يال تعترض على أي  نظام  يسعى و  TFUF  51من  45أن المادة   -

شرف على ضمان تعويض النادي الذي أ عبراب، تشجيع إدماج و تكوين الالعبين الشب

التكوين في حالة ما إذا أقدم العب شاب في نهاية فترة تدريبه على توقيع عقد احترافي مع ناد 

و أن ال يتجاوز ما  ،يكون نظام التعويض هذا مؤهال لتحقيق الغاية أنشرط  ،من دولة عضو

 هو ضروري لذلك...

؛ و الذي من ليس ضروريا لضمان تحقيق هذه الغاية إرساء نظام كما هو حال هذا النظام -

برم في نهاية فترة تكوينه عقدا احترافيا مع ناد ينتمي إلى دولة أخرى خالله يجبر العب  أ

د األوربي  على دفع تعويضات ال يتناسب مبلغها مع المصاريف التي بذلت عضو في االتحا

  52فعال في تكوينه..."

بتعبير آخر ال يمكن أن يشكل التكوين بالنسبة للنادي وسيلة لالغتناء و تلقي مبالغ مرتفعة في 

ة يحال لم يقبل الالعب الذي خضع لعملية التكوين اإليجاب الذي وجهه إليه النادي،ألن الغا

هي تشجيع التكوين و مساعدة النادي على مواصلة نشاطه المتصل بتكوين الالعبين. أما 

إلزام المتدرب بإبرام عقد احترافي خالل فترة التكوين أو بعدها فدونه عراقيل قانونية تتصل 

 بالقانون الخاص و القانون العام عنيت الحرية الشخصية .

 15الصادر في   Bosmanر استمرارا لمنطق قرار ولقد رأى الفقه في هذا القرا 

عن محكمة العدل األوربية ،الذي أقر عدة مبادئ أولها أن ممارسة الرياضة   199553دجنبر

تخضع لقانون االتحاد األوربي على اعتبار أنها تشكل نشاطا اقتصاديا،  أن نشاط الرياضي 

                                                                 
51 - TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE Article 45 

(ex-article 39 TCE) le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 . 

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 

travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres 

conditions de travail. 

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, 

de sécurité publique et de santé publique: 

a) de répondre à des emplois effectivement offerts, 

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, 

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs 

nationaux, 

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la 

Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration 

publique. 

52 - La cour de justice de l'union européenne 16 Mars 2010, n C-235/08, D 2010, note  Buy F. 

محاصصة لالعبين  أووان كان أهم ما ينسب إلى قرار بوسمان انه اعتبر إنشاء مجموعة قوانين رياضية نظام كوطا  - 

غير مطابق للمبدأ المقرر في االتحاد األوربي وهو حرية االنتقال، و أن  ؛األجانب الذين يمكن أن يزاولوا في ناد محترف

 المبادئ االتحادية تسمو على أية تقنينات و أنظمة.
53 - CJCE 15Dec 1995.aff .415/93.Rec .1995,P:5040, par Simon.G, Les sources du droit du 

sport, Gaz Pal, nov 2007,n 312,P . 16 
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ثم إن هذه المادة في مقام  ،45ةالمحترف أو شبه المحترف يقع بكل بساطة ضمن مجال الماد

 من طبيعة أخرى قوانينبل تشمل أيضا  ،شتغال الهيئات العامةاثالث ال تنظم فقط مجال 

 تستهدف تنظيم العمل المأجور.

حق ملكية في ندية منح لألال تمن مدونة الرياضة الفرنسية،  5-211المادة لو إذا كانت  

ا في حقا تقديري إليهمسند فإنها بالمقابل ت ،تكوينهممواجهة الالعبين الذين يشرفون على 

 عب الذي يتعين مبدئيا أن يقبل. إلى الال يوجه تشكيل إيجاب بالتعاقد

ن الغاية من هذه المقتضيات هو منع الالعب في طور التكوين من حرية اختيار المشغل إ

ير عبين غتكوينه، و االحتماء من عمليات ترصد الالحماية للنادي الذي عمل على 

 54و عند االقتضاء اإلفادة من تعويض مالي. ؛المشروعة

الالعب  إعادةاستحالة  55في قرارين"  Le TAS"و مع ذلك أقرت محكمة التحكيم الرياضية 

و ذلك العتبارات رياضية  نبي إلى النادي الذي تولى تكوينهبرم عقد عمل مع ناد أجالذي أ

ادي الن إلىالعب بالعودة  إلزاموقانونية، فليس متصورا حسب المحكمة من الناحية العملية 

و شارك معه في عدة منافسات  أخرمارس خاللها مع ناد  أشهرالذي رحل عنه منذ مدة 

ط ارسة نشاو تحديدا حرية مم األساسيةرسمية، أما من الناحية القانونية فإن احترام الحقوق 

ضدا على إرادته بغية إكراهه  ،الالعب في النادي الذي قام بتكوينه إدماجمهني تتعارض مع 

 على إبرام وتنفيذ عقد العمل.

لاللتزام بالنسبة لالعب  56لعينيالتنفيذ اشكل من أشكال  أيفمحكمة التحكيم الرياضية تستبعد 

  57و الجزاء الوحيد المقبول هو صرف التعويضات . ،حيال النادي الذي سهر على تكوينه

 .فيفا( نموذجمن خالل أنظمة الهيئات الرياضية الدولية )  -المطلب الثاني

الشك أن الدور الذي تقوم به الهيئات الرياضية وطنيا و دوليا من نشاط تشريعي و تنظيمي؛ 

 لىإيثير أحيانا حفيظة المشرع الحامل للشرعية الدستورية، و كذا تحفظ القضاء الذي يسعى 

تصدرها هيئات خاصة وطنية أو  التي قوانينالضمان سمو القانون الوطني على غيره من 

ل الجامعة الدولية لكرة القدم و الجامعات الوطنية للعبة مثاال معبرا عن هذا دولية،  و تشك

 الواقع ما يبرر تقديمها كنموذج لهذا التداخل. 

 أوال: موقع الهيئات الرياضية الدولية في النسق القانوني الرياضي.

                                                                 
54 - Rizzo.F, Le contentieux relatif au refus du footballeur de s'engager avec son club 

formateur, Gaz.Pal, oct 2008, n295,P. 51. 
55 - TAS 27Aout2004 n 2003/O/530; TAS 28oct2005 n2004/A/791  

  56- الفصل 261 من ق ل ع.
57 - Rizzo.F, Le contentieux relatif au refus du footballeur de s'engager avec son club 

formateur, Gaz.Pal, oct2008 n295,P. 53 
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عتمد ت نشأتهاو مند  ...اولمبية من  جامعات و لجان إن الهيئات الرياضية الدولية وكذا الوطنية

 كل صنف رياضي إنقواعد وقوانين تضع إجراءات في سبيل إيجاد الحلول للنزاعات ، ثم 

من تنظيم لقواعد اللعبة و النتائج و االنجازات و  ،أو الفني يختص بقواعد تهم الجانب التقني

قواعد اللعب و كذا لللقواعد و األنظمة التقنية  ع جزاءات تأديبية على المخالفينيو توق التتويج 

 58.النظيف 

تمارس سلطة تأديبية أن الجامعات الرياضية  30.09من القانون رقم 24فلقد ورد في المادة 

على الرياضيين المجازين واألطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكالء الرياضيين 

الرياضية المنضمة إليها والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات 

 وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام األساسي للجامعة.

وتسهر على إلزام كافة األشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعاله باحترام 

أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها األساسية والقواعد التقنية واألخالقية 

 الرياضي الذي يمارسونه. للنشاط

ولهذه الغاية، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها األساسي على جهاز يعهد 

إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية 

 الدولية التي لها عضوية بها .

واعد القانونية فبجانب الق ،و مع ذلك يبقى النظام القانوني الرياضي تابعا للنظام القانوني للدولة 

 25و لهذه الغاية ألزمت المادة  59هناك نظام قانوني رياضي يكرس قواعد خاصة به. ،التقليدية

تحصل على تأهيل من اإلدارة ألجل ممارسة صالحيتها والتمتع الجامعات الرياضية بأن 

 بالمزايا المقررة لفائدتها.

و ال يمكن أن تؤهل إال الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون، والتي 

تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف اإلدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال 

كل نشاط  الرياضة، كما أن المشرع نص على أنه ال يمكن أن تؤهل إال جامعة واحدة عن

 رياضي.

الذي يعنى بما هو  ،" Le droit spontané" للرياضة أو الطوعي  إن القانون  التلقائي 

 المهجوس و قانون الدولة   ،و ميزة النشاط الرياضي و خواص ما يشكل هويةأي بكل  تقني 

 فقانون ،ال يعكسان دائما نفس التصور باعتبارات األمن و العدل و النوظمة و التنظيم،

 تسامح قانون الدولة.من يد فيستالرياضة يتميز بخصوصيات القاعدة الرياضية و 

قواعد الهيئات الرياضية تقوم بترتيب عالقات اقتصادية ناتجة عن الممارسة كما أن  

و تطور الفرجة  ،الرياضية ظهرت في الوقت الحاضر مع ظهور التمويل بشكل مؤثر

هذه المقتضيات تندرج في سياق استمرارية القواعد الصادرة عن الدولة  دون  .الرياضية

                                                                 
58 - Karquillo. JP Les normes des communautés sportives et le droit étatique, D. 1990,P: 83. 
59 - Mouly.J, Le sportif salarié non professionnel ou des inconvénients d'une excessive 

autonomie de l'ordre juridique sportif, D.1998,P.366. 
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خاصة  أوضاعمعالجة و حصر  إلىفباعتبارها تسعى  .ياضيةرتجاهل اكراهات الممارسة ال

 60تحديدا وتفصيال من قواعد الدولة. أكثر تبقى القاعدة الرياضية  ؛ملموسة

وضعت على المحك حقوقا  إذاالقانون الرسمي مواجهة قوانين الهيئات الرياضية و  أنبيد 

محاكم الن فإ  ،قواعد تتصل بالنظام العام صادرة عن النظام القانوني للدولة أو ؛أساسية  عامة

  ال يقبل التشكيك بالقانون الوطني باقتضاء تطبيقه الحرفي.بيان ذلك أنالوطنية تبدي  ارتباطا 

على  61يا و القيم األساسية أمر ال يقبل التحديد.حماية الشرعية و الغايات االجتماعية العل

أساس أن الرياضة مع ما تحتله من أهمية كبرى على الصعيد االقتصادي و االجتماعي ال 

تزال في فهم و مخيال العديدين ضربا من الترف الذي يمكن التضحية به في سبيل تحقيق 

لغاء نشاط رياضي بشكل كلي، غايات اشد إلحاحا. فليس أسهل على السلطات في بلد ما من إ

 أو منع ممارسته مكانيا أو زمانيا كما في حاالت الشغب أو العنف.

و األمر في الواقع متصل بالمعنى  ،القواعد الرياضية هو نتيجة الحركة الرياضية إنتاج إن

يحدد القواعد التي تنظم النشاط قانون الرياضة، فهو من جهة  إلىيسند  أنالذي يمكن 

عها  تمتي إلىو تلك التي تنظمه و التي يسعى البعض  ،أي تلك التي تؤسسه الرياضي

ؤطر تشرعن و تبخصوصية مستقلة ، بالمقابل قد يشير قانون الرياضة إلى القواعد التي 

فهي  ،في موضوع الرياضة ''  normative''   Le pouvoir  ممارسة السلطة التقعيدية

 La و تشكل ما يسمى الشرعية الرياضية. ، الرياضيةالقواعد  أسمى و خارجة عن قواعد

légalité sportive.'' 

 الحركة الرياضية في ن عنالمسؤولواالهتمام على ما يتمتع به يتركز  األولىففي الحالة 

 و في هذه الحالة تكون القاعدة الرياضية تعبيرا عن السلطة ؛لمنافساتو تنظيم ا إنشاء

ترجم الشرعية الرياضية إرادة إخضاع ومطابقة ممارسة ية تو في الحالة الثان ،الرياضية

  السلطة الرياضية لضرورة احترام مبادئ و قواعد تنظم المجتمع بأسره.

ن الحاجة إلى الرياضة بأبعادها االقتصادية و االجتماعية يقود إلى تبني و في الواقع إ

 62وضع نظام خاص.مقتضيات خاصة غايتها و موضوعها تمكين الجامعات الرياضية من 

 ثانيا: تنظيم فيفا للعالقات بين المتدرب و النادي.

كز المنظم لمراطار القانوني ر اختيار نموذج الفيفا لدراسة اإلتبري إلىال نظن أننا بحاجة 

ة ن هذه الهيأأل  و في اإلفادة من هذا التكوين أيضا، ؛األطراف الفاعلة في تكوين الرياضي

ة ما جعلها منظمة دولي ،في تدبير القطاع الرياضي الذي تهتم به عبرت عن كفاءة عالية جدا

ها فساد أجهزتإال فوق كفاءتها و ال ي ، كثير من الدول أوتفوق سلطتها سلطة بعض الدول 

                                                                 
60 - Karquillo. JP Les normes des communautés sportives et le droit étatique, D 1990,P: 84. 
61 - Karquillo. JP, Les normes des communautés sportives et le droit étatique, D 1990,P . 90. 
62 - Simon.G, Les sources du droit du sport, Gaz Pal, nov2007,n 312,P.13.14 
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و  ،استبدادها في اتخاذ القرارات و هيمنتها على الشأن الكروي في بعده الدولي و الوطني و

  .السياسية أيضا في مظاهره الفنية و االقتصادية و

الذي وضع نسقا  حسب اطالعنا و يبرر هذا االختيار أيضا أن نظام الفيفا يعتبر الوحيد

 63للتعويض المادي لألندية التي أشرفت على تكوين الالعب.

 لىإإن حماية المصالح المادية للنادي أو الهيأة التي وفرت التكوين، يرتبط بدفع الرياضي 

أول عقد احترافي، وإذا كان الرياضي يحظى بحرية اختيار النادي، فإن هذا األخير  إبرام

ما بذله في سبيل تكوين الرياضي كل مجبر على تعويض مركز التكوين أو النادي األول عن 

 مقتضيات القانونية التي تنظم عالقات الشغل. ال، هذا األمر يبدو منسجما مع 

تحت عنوان  ر على دراسة القواعد الصادرة عن الفيفانقتص سوف ،المقامو نظرا لضيق 

   2201.64قواعد وضعية و انتقال الالعب في صيغة 

عقد  حال توقيع لالعبين فيالمكونة  لألنديةتعويضات التكوين المستحقة  20تتناول المادة 

 .23انتقال الحق لالعب قبل بلوغه سن أو في حال  ،احترافي

و إعمال  ،لكرة القدم هدفه تطوير التكوين بالنسبة لجميع األنديةلقد و ضعت فيفا نظاما خاصا 

و لقد حدد  .آلية للتضامن غرضها تمكين النادي المكون من تلقي تعويض عن تكاليف التكوين

ال المكونة في ح لألنديةلهذه القواعد معايير تمكن من تقييم المبالغ الواجب دفعها  4الملحق 

 انتقال الالعبين المحترفين.

من عقد مكتوب  العب مستفيد" من القواعد الالعب المحترف بأنه كل  2لقد عرفت المادة 

سبيل  حملها فييتمع ناد يتلقى بموجبه تعويضات تفوق قيمتها مبالغ المصاريف الفعلية التي 

 يعتبر باقي الالعبين هواة." ،الكرويممارسة هذا النشاط 

التي  ال تناسب تماما المصاريفامتيازات  أوو بالتالي يعتبر الالعب الذي يتلقى مبالغ مالية 

 بذلها لممارسة نشاطه الكروي ) مصاريف النقل ، مصارف االستشفاء المترتبة عن إصابة

 ( العبا محترفا. ...بدالت رياضية أو حادث مرتبط بمزاولة الرياضة،

فالغرض منها التكوين الرياضي و المدرسي للرياضي ،  ،ناديأما العالقة بين المتدرب و ال

و تتأسس هذه العالقة على اتفاقية تكوين ال تتضمن تعويضات لالعب ، و بالتالي ال تكيف 

 بأنها عقد احترافي.

 على ما يلي: 20تنص المادة 

                                                                 
63 Rizzo.F, Le contentieux relatif au refus du footballeur de s'engager avec son club 

formateur, Gaz.Pal, oct 2008 n295,P. 58. 
64 -FIFA. Circulaire n 1299, Règlement du statut et du transfert des joueurs. Zurich Le 27 avril 

2012. 



22 
 

يام العب في حال ق ( 1) األندية القديمة : أوتستحق التعويضات عن التكوين للنادي القديم "

الموسم غاية  إلىالعب محترف  أليفي حال كل انتقال  ( 2) بتوقيع أول عقد بصفته محترفا

الرياضي الذي يبلغ فيه سن الثالثة و العشرين . و ينشأ االلتزام بدفع مبلغ التعويضات بمناسبة 

القواعد لهذه  4كل انتقال لالعب سواء خالل مدة العقد أو بعد انتهائه . و يحدد الملحق 

 تفاصيل التعويضات عن التكوين ".

 من خالل هذه المقتضيات يتعين التمييز بين عمليتين:

 ول عقد احترافي، ثم دفع تعويض فيبدفع تعويض بمناسبة توقيع أالتزام النادي المشغل 

 . 23عملية انتقال قبل بلوغ الرياضي سن  أيةإطار 

يفا أن مدة التكوين و التربية لالعب تتراوح من قواعد ف 4و تنص المادة األولى من الملحق 

و أن النادي الذي وقع أول عقد احتراف مع الالعب يتعين عليه صرف   ،21و  12بين سن 

و  12تعويض عن التكوين لجميع األندية التي شاركت في تكوين و تعليم الالعب بين سن 

مع ناد غير النادي الذي ي رافتأول عقد احتوقيع حال ما إذا اختار الالعب  ) هذا في.  21

 وفر له التكوين(

 ،من القواعد 6م  من جهةفئة تصنيف النادي الجديد  ،أما مبلغ التعويض فيرتبط ببعدين اثنين

 . من جهة أخرى و سن الالعب

تحت طائلة تطبيق عقوبات تأديبية مضمنة  -و بخصوص التصنيف  ألزم النظام كل جامعة 

بتصنيف األندية في فئات مختلفة بحسب ما  - 2011أبريل  7بتاريخ  1259في الدورية عدد 

يا، و و أن تقوم بتحيين التصنيف سنو ،ر الالعبيناتخصصه من نفقات لعملية التكوين لصغ

يها الجامعة أن تصنف فيتم التصنيف باعتماد جدول ملحق يبين الفئات التي يتعين على 

 كل فئة من الفئات التيو مبلغ التعويض المطبق بحسب  ،أألندية المنضوية تحت لوائها

 يصنف فيها ناد منتمي إلى جامعة معينة.

 خاتمة.

خالل عقد التسعينيات و العقود التي سبقته كان التكوين الرياضي بالمغرب يعتمد وسائل 

 اقعو ،لكنها كانت تنسجم مع الواقع االقتصادي و االجتماعي المغربي ،بدائية أو تقليدية

فكان الصغير  أشبه بالمتعلم في  و األبوية لهذا األخير، المعلم و السلطة األدبيةو الحرفة

إال   و ال يحظى بتكوين دراسي مواز ،ورشات الصناعة التقليدية حيث لم يكن يتلقى تعويضا

ل األندية التي كانت تتولى تكوينه اعتمادا على كفاءات قدماء على األقل من قب ؛فيما نذر

 .بعض األندية العريقة الالعبين أو أشخاص ظلت أسماؤهم لصيقة ب

ن اللذيو و لقد انعكس هذا الواقع سلبا على أوضاع الالعبين الذين انهوا مسارهم الرياضي 

إبرام عقد  استطاع أو ة، و شغل وظيفة معين مع استثناء من تمكن منهم من إكمال دراسته
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ض صعبة لم تنجح بع أوضاعايعيشون  ،احتراف مع ناد أجنبي بشروط مجزية بطبيعة الحال

 حل نهائي لها. إيجادالمبادرات الفردية و الجمعوية في 

فإن المالحظ هو أن العديد  ،أما حاليا و مع توافر الموارد المالية و البنيات التحتية المتطورة

وهو ما يعزز شيوع ظاهرة البحث عن  ؛ديكور مجرد أوستقبال تظل خرابا من فضاءات اال

 الالعب الجاهز .

محمد السادس لكرة القدم  أكاديميةنجد بعض النماذج المشرقة و المشرفة من قبيل  ،و مع ذلك

و هي تؤمن مسارا  .درهممليون 140و استدعت استثمارا ناهز ،2010سنة التي افتتحت 

و تتكون من قطبين أحدهما  ،سنة 18و 12كرويا لالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 رياضي و اآلخر مدرسي.

و رغم وجود مراكز تكوين متطورة كما هو حال مركز تكوين جمعية فريق الجيش الملكي 

 وين فريقو مركز تك ،الذي يعتبر من أكثر مراكز التكوين تطورا على الصعيد القاري

 اكزهذه المرأن  يفترض  فإن النتائج الرياضية ال تساير المجهود الذي ،الرجاء البيضاوي

 .تبذله

و في الواقع أنه إذا كان التكوين الرياضي يتضمن عدة جوانب منها ما يتصل ببنيات 

ومنه ما يرتبط بطبيعة الحال باإلطار  ،االستقبال سواء كانت رياضية أو صحية أو مدرسية

ن هو في فعالية التكوي األهمفإن الجانب  لقانوني و التنظيمي الذي عرضنا لبعض جوانبه ، ا

 كفاءة المكون و المسير.

في سبيل تطوير مدارك و  أن الرياضي تبذل مجهودا هاماو إذا كانت الهيئات القائمة على الش

 ،يميب أو التحككفاءة المكونين عن طريق ما تفرضه من دفاتر تحمالت سواء في مجال التدر

اه على اعتبار أن لغة المال و الج ،فإن التسيير يظل ربما الحلقة األضعف و األكثر استعصاء

ال تزال تهيمن على االعتبارات العلمية و المهنية و التي تقتضي إخضاع جميع الفاعلين في 

ن معنى كويمهما اختلفت أدوارهم و درجاتهم ، حينئد فقط سيكون للتمجال الرياضة للتكوين  

 أيضا.و جدوى و مردود فني و اقتصادي 

و مع ذلك يجب أن نعترف و نحن في معرض إنهاء هذه الورقة المتواضعة، أن قانون 

صدر لحد و هي لم ت ؛التربية البدنية و الرياضية مع القوانين التنظيمية التي بشر بإصدارها

 صريحة و كافية على انتظارات الفاعلين إجاباتو لم يقدم  ،كتابة هذه األسطر لم يشف غليلنا

و تبقى شيمة القائمين عليه التحفظ و المعالجة السطحية، فال واضعوا  ، في مجال الرياضة

القانون أفصحوا عن تصور صريح لما يجب أن يكون عليه النشاط الرياضي في مختلف 

ون يتفاعل مع هذا القانجوانبه القانونية التي يعتبر التكوين أحدها، وال الباحث استطاع أن 

قد و لم يتوسم فيه كشفا لماهية قانونية لنشاط نعت ؛ألنه بكل بساطة وجد فيه إقرارا لواقع معيش

 أنه تعدى بكثير  نطاق اللعب و الفرجة.
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