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قانون الرياضة
رفاهية أم ضرورة؟

طالب عدد مــن الرياضيين والقانونيين بوجود قانون للرياضة في اإلمارات، 

خصوصــاً وأن الدولة باتت محط األنظار الســتضافتها العديد من الفعاليات 

الرياضيــة الكبــرى، فضاًل عن اســتقطابها للعديد من النجوم والشــخصيات 

الرياضية البارزة في األنشطة الرياضية المختلفة كزائرين أو مدربين، ناهيك 

عــن أن الرياضــة قد أصبحــت حرفة واســتثماراً يجني العديــد من األرباح 

واألموال الطائلة.

إن العديد من المشكالت والقضايا التي تعصف بواقعنا الرياضي وعلى سبيل 

المثال ال الحصر األزمة األخيرة التحاد السباحة، والتي أفرزت الئحة انتخابية 

جديدة وسعي اتحادات أخرى على النهج نفسه، أضف إلى ذلك غياب لوائح 

مهمة كالتعامل مع المنشآت الرياضية والتفريغ الرياضي، كذلك التعامل مع 

األندية ومنشآتها التجارية تقتضي وجود هذا القانون.

إن وجــود قانــون الرياضة بات مطلباً ملحاً ينظــم عالقة الرياضي بمجتمعه 

ورواتــب وعقود الالعبين بداًل من اللجوء إلى قانون العمل المدني، وينظم 

شؤون األندية واستثماراتها التجارية بداًل من قانون الشركات، ويتناول كافة 

مناحي الحياة الرياضية بالدولة وينضوي تحته كل ما يخص الشــأن الرياضي 

حتى األندية الخاصة والمنتجعات الرياضية العالجية.

وفي هذا التحقيق نســتعرض آراء عدد من الرياضيين والقانونيين المعنيين 

بالشــأن الرياضي في سن قانون الرياضة، أسوة بالدوريات األوروبية، وبعض 

الدول العربية.

Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله
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خالد إسماعيل: احترافنا منقوص نتيجة غياب القانون 

قان��ون الرياض��ة مزيج م��ن القوانين التي تنطبق عل��ى الرياضيي��ن والرياضة التي 

يمارسونها. 

يتداخل القانون الرياضي إلى حد كبير مع أربعة قوانين بشكل أساسي هي: »قانون 

العمل، وقانون العقود، وقانون منع االحتكار وقانون المسؤولية التقصيرية«.

 قضايا مثل التشهير والخصوصية هي أيضاً جوانب أساسية في القوانين الرياضية.

 أنشئ هذا المجال من القانون ككيان مستقل ومهم قبل بضعة عقود.

04
تس��تقطب اإلمارات فعاليات رياضية كبرى وشخصيات رياضية بارزة، وتعتبر الرياضة 

مكوناً أساس��ياً بحيث تحظى بأهمية ودعم كبيرين، كما احتضنت اإلمارات العديد 

من البطوالت اإلقليمية والدولية، وعلى موعد لالستضافة األلعاب العالمية الصيفية 

ف��ي العام 2019 التي تس��تقطب 7000 العب والعبة كما ي��زور الدولة العديد من 

الش��خصيات الرياضية البارزة في شتى الرياضات، لذا فإن سن قانون جامع للرياضة 

بات أمراً ملحاً.

7.000

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

 أك��د المستش��ارالقانوني س��الم حدي��د العب 

المنتخب الوطني ونادي الش��ارقة السابق، عدم 

وجود قانون رياضة شامل في الدولة.مشيراً إلى 

غياب القانون الرياضي الموحد والمنظم لعالقة 

الرياضي بالمجتمع س��واء بتخصيص تأمينات أو 

معاش تقاعدي. وقال: س��احتنا الرياضية تفتقد  

لقانون ينظم عالقة الرياضي باألندية..!

 ال قانون ينظم إنش��اء األندية  واستثماراتها وال 

الشركات الرياضية..!! نعيش حالة فراغ كبرى!!

وقال:»م��ا لدينا حالياً مج��رد لوائح وقوانين 

خاصة بكل اتحاد، موضحاً أن كثيراً من الالعبين 

ال يجدون الضمان��ات االجتماعية فور اعتزالهم 

أو تعرضهم لإلصابة، والحاالت كثيرة منها ضارباً 

المثل بالالعب س��الم سعد- رحمه الله تعالى -، 

قائاًل: لقد أعطوا أس��رته راتب شهرين، ولم تكن 

له وظيفة، فكيف تعيش أسرته؟.

وأض��اف: عل��ى الجه��ات المعني��ة أن تفكر 

في إعداد وس��ن هذا القان��ون لتوفير ضمانات 

اجتماعي��ة قوي��ة لالعبين، وهناك فئة ليس��ت 

لديها وظائف حكومية وتعتمد اعتماداً كلياً على 

الدخل الذي تحصل عليه من كرة القدم، وإشراك 

الالعبين في صندوق المعاشات والتقاعد حفاظاً 

على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وتابع: يقولون بأن ش��ركات التأمين تتحمل، 

وه��و ما ال يتم تطبيقه والحاالت كثيرة، والهيئة 

االجتماعي��ة  والتأمين��ات  للمعاش��ات  العام��ة 

موجودة بالدولة، فلماذا ال يقوم القائمون على 

ش��ؤون اللعبة بهذا ال��دور، والتواصل مع هيئة 

المعاش��ات من أجل ضم الالعبين لها واقتطاع 

جزء من رواتبهم لصالح مستقبلهم.

واس��تطرد قائ��اًل: إن الهيئ��ة العام��ة لرعاية 

الشباب والرياضة عليها دور مهم في إعداد هذا 

القانون ورفعه كمش��روع قانون لتأخذ الموافقة 

علي��ه وي��رى النور، وال��ذي س��يعمل على حل 

مشكالت عدة.

واختتم حديد حديثه بالقول: قانون الرياضة 

مطبق في العديد من دول العالم وعلى س��بيل 

المث��ال في دولة مثل ألمانيا فإن قانون الرياضة 

يعتب��ر المظلة الجامعة ل��كل القوانين الرياضية 

وين��درج تحت كل م��ا يخص الش��أن الرياضي 

حتى المنتجعات الرياضية التي تس��تغل للعالج 

واألندي��ة الخاصة وغيره، فقد آن األوان لوجود 

مثل هذا القانون.

تبني القانون
وأكد الدكتور حس��ن س��هيل عضو مجلس إدارة 

ش��ركة النص��ر لكرة الق��دم، أن عل��ى الجهات 

المعني��ة تبن��ي مثل ه��ذا القانون ال��ذي بات 

مطلباً ملحاً لعالج األزمات التي تعصف بالشارع 

الرياضي والتي سبق وأن عانينا منها.

وق��ال: »هن��اك دول تمتلك وتطب��ق قانون 

الرياضة وعلى الجهات المس��ؤولة إعداد وس��ن 

مثل هذا القانون لخدمة الرياضة ووضع النقاط 

عل��ى الحروف ف��ي كافة مناحيه��ا، موضحاً أن 

تأخر االحتراف في دولتنا جزء أساسي منه يعود 

إل��ى غياب مث��ل هذه القواني��ن المنظمة التي 

تكفل عدم التصادم بين الجهات والمؤسس��ات 

الرياضي  المختلف��ة وتوضح عالق��ة  الرياضي��ة 

بمجتمعه«.

وأضاف: »مضى على احترافنا عش��ر سنوات 

ب��دون نتيجة تذك��ر وآن األوان التخاذ خطوات 

عملي��ة تكون ركيزة أساس��ية تبنى عليها الحياة 

الرياضي��ة بص��ورة س��ليمة بعيداً ع��ن التخبط 

والتنازع«.

وتابع: »إن وجود القوانين الشاملة المنظمة 

للحياة الرياضية تكف��ل لالعب اإلبداع والعطاء 

وزي��ادة اإلنتاجية في الملعب وهذا ما نراه في 

الدوري��ات األوروبي��ة التي ترب��ط راتب الالعب 

بم��دى انتاجيت��ه وعطائ��ه في الملع��ب ببنود 

رياضيون: قانون الرياضة ضروري في عصر االحتراف

تنقس��م التش��ريعات المعمول بها لدى الهيئة العامة لرعاية الش��باب والرياضة إلى 

ث��الث تش��ريعات هي: الالئح��ة التنفيذية لالتح��ادات الرياضية، ومرس��وم بقانون 

االتحادي رقم )7( لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات 

العاملة، وقرار مجلس الوزراء رقم )20( لس��نة 2007 بش��أن إجازات التفرغ الرياضي 

وما في حكمها.
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Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد خالد إس��ماعيل نج��م منتخبنا الوطني 

ونادي النصر الس��ابق أن احترافنا منقوص 

بغياب مثل ه��ذا القانون اله��ام والمنظم 

للحرك��ة الرياضية على كاف��ة الصعد، الفتاً 

إلى أن عصر االحتراف الذي نعيش��ه حالياً 

يقتضي وجود مثل هذا القانون.

االحترافية  المنظوم��ة  وقال: »لألس��ف 

لدينا تعاني من األس��اس وليس فقط على 

صعيد القوانين الرياضية واللوائح والتناقض 

والتضارب الذي نراه في الش��ارع الرياضي 

لك��ن كذلك أس��اس احت��راف الالعب من 

الصغر مفق��ود، ففي الدوري��ات األوروبية 

تج��د أن الالع��ب المحت��رف يمضي على 

جدول احترافي منضبط منذ الصغر، حيث 

يتعل��م كيف يت��درب وكي��ف يتعامل مع 

وس��ائل االعالم والجمهور، ولألس��ف هذه 

الثقافة غير موجودة لدى مجتمعنا وغائبة 

بصورة شبه تامة«.

مطلب 
وأض��اف: »إن وج��ود مثل ه��ذه القوانين 

التي تراعي الالع��ب وتوفر له حياة كريمة 

بع��د اعتزال��ه مطل��ب مه��م وإن كنت ما 

زل��ت أؤكد أن لالعب دورا مهما في تأمين 

مس��تقبله وأن يكون أكثر وعياً بالمستقبل 

وحرص��اً عليه قبل الدول��ة«. وتابع: »هناك 

أوجه من البذخ الجميع يتحدث عنها حالياً 

في الصرف على الالعبين وعقودهم بدون 

عائد أو طائل ونستغرب عدم وجود قوانين 

ملزمة تحد من هذه الظاهرة«.

واختت��م نجم منتخبنا الوطني الس��ابق 

حديثه بالقول: »إن االحتراف بش��كل عام 

يحتاج إلى وجود مثل هذه القوانين وعلى 

الهيئ��ة العامة للش��باب والرياضة دور مهم 

في إع��داد هذا القانون م��ن خالل لجانها 

ومستشاريها القانونيين حتى يرى النور في 

القريب العاجل«.
■ خالد إسماعيل



واضحة وصريحة في العقود الرس��مية لالعبين 

م��ا يدفع الباقين إلى اإلبداع والتميز لنيل عائد 

مادي مميز«.

وتساءل عضو شركة نادي النصر لكرة القدم 

قائاًل:»لم��اذا ال تبتعث الجهات المعنية س��واء 

الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أو اتحاد 

كرة الق��دم أو حتى المجال��س الرياضية طالباً 

وخريجي��ن إلى ال��دول التي لديه��ا مثل هذه 

القواني��ن لدراس��اتها ونقل تل��ك الخبرات إلى 

رياضتنا لتحقيق االستفادة منها؟«.

وتابع: »وجود قانون الرياضة سينعكس على 

عملي��ة الهدر المالي التي تعان��ي منها رياضتنا 

وته��در العديد من الميزانيات، ولجوء الرياضي 

إل��ى القضاء المدني بدالً م��ن القضاء الرياضي 

وخلط ه��ذا القانون بذاك، لذا فإن وجود مثل 

هذا القانون سيحل العديد من المشكالت التي 

نعاني منه��ا بل أكاد أجزم أننا تأخرنا كثيراً في 

سن قانون الرياضة«.

نظرة شاملة
وق��ال الخبير القانوني األس��تاذ الدكتور عدنان 

أحمد ولي العزاوي الخبير: لقد آن األوان لنظرة 

ش��املة للرياض��ة بكافة أصنافها كك��رة القدم، 

وك��رة الطائ��رة وكرة الس��لة وغيره��ا لتحديد 

المس��ميات ووضع النقاط عل��ى الحروف من 

خالل قانون الرياضة، موضحاً أن هناك فرقا بين 

مصطلح قانون الرياضة والقانون الرياضي حيث 

إن المسمى األولى قاصر على القانون المحلي، 

بينما المسمى الثاني يتعداه إلى العالمية.

وأض��اف: »لدينا تجارب عربي��ة ناجحة في 

س��ن قانون الرياضة مثل تون��س والجزائر وفي 

المغرب، وحالياً يتم تدارس قانون الرياضة في 

مصر، ولألس��ف ال وجود لمثل هذا القانون في 

أي من الدول الخليجية«.

وتاب��ع: »هناك العديد من التس��اؤالت التي 

تطرح في هذا الجانب، منها تحديد المسميات 

الرياضية لبعض األلعاب الرياضية، فعلى سبيل 

المثال نقول أحياناً رياضة الهجن وأحيانا أخرى 

س��باقات الهجن، ولو في معيار رياضي فسيتم 

تحدي��د كل هذه المس��ميات ويمنع التضارب 

بينها«.

تضارب واضح
وق��ال خلفان عبد الله ح��ارس مرمى الوصل 

ومنتخبن��ا الوطن��ي الس��ابق: إن عدم وجود 

قانون للرياضة ع��ام حتى اآلن يضر بالرياضة 

والرياضيي��ن بالدولة وهن��اك تضارب واضح 

ومؤث��ر بي��ن االتح��ادات الرياضي��ة وفتاوى 

قانوني��ة متضاربة س��ببها القواني��ن واللوائح 

التي تفتقد لالنس��جام، وال بد من وجود مثل 

هذا القانون.

وق��ال: الب��د وأن يخ��رج ه��ذا القانون من 

مجلس ال��وزراء حتى يحفظ حقوق الرياضيين، 

ويعم��م على جميع األندية ويثبت حقوق هذا 

الالعب بقوة القان��ون، ويحدد مهنته كرياضي 

س��واء أكان العب��اً أو مدرب��اً أو إداري��اً، وهذا 

القان��ون حتى يعمل به ويفعل ال بد وأن يصدر 

من قبل الجهات العليا.
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عبد الرحمن: يدفع الرياضيين 
نحو اإلبداع 

 الكمالي: الحذر مطلوب
في إعداد القانون

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أك��د ف��اروق عب��د الرحمن نج��م نادي 

الوص��ل ومنتخبن��ا الوطن��ي الس��ابق أن 

ص��دور مثل ه��ذا القانون من ش��أنه أن 

يمنح الالعبين االستقرار واإلبداع والتطور 

في ش��تى مناحي الحي��اة الرياضية وفي 

كافة األلعاب. فليست فوائد هذا القانون 

قاصرة عل��ى العب كرة القدم فحس��ب 

لكنها تنعكس على أي رياضي سواء أكان 

العباً أو إدارياً أو مدرباً فكل هذه العناصر 

تنص��ب تحت هذا القان��ون الذي نتمنى 

أن يرى النور.

وأض��اف عبد الرحمن: ل��ك أن تتخيل 

أن الالعب عندما يعتزل أو يصيبه مكروه 

-ال قدر الله - س��واء باإلصاب��ة أو الوفاة 

ويك��ون هناك نوع من المعاش التقاعدي 

لهذا الالعب أو بدالت في حاالت اإلصابة 

والعجز والوفاة، ناهيك عن تنظيم عالقة 

هذا الرياضي بمجتمعه وبالحياة المدنية 

من حوله، ب��دالً من اللجوء إلى القوانين 

العام��ة مثل قان��ون العم��ل أو القوانين 

الجنائي��ة في حاالت التقاض��ي، بل على 

الالع��ب محاكمه  العكس س��يكون لهذا 

وقوانين��ه الخاص��ة الت��ي ترع��ى ظروف 

كالعب قدم خدمات لبلده أو ساهم على 

األقل في خدمة الرياضة.

وق��ال: »ف��ي البداي��ة وقب��ل ص��دور 

ه��ذا القانون ال ب��د من االس��تفادة من 

خب��رات اآلخري��ن ممن س��نوا مثل هذه 

القوانين وطبقوها سواء بابتعاث الطالب 

أو الك��وادر الرياضية بحي��ث تطلع على 

خبرات تلك ال��دول وتنقل تلك الخبرات 

إلى بالدنا لنضمن التطبيق الس��ليم بعيداً 

عن أي مالبسات أو تضارب«.

واختت��م نجم نادي الوص��ل ومنتخبنا 

الس��ابق حديث��ه بالقول: »إن س��ن مثل 

هذا القانون سيكون بادرة طيبة لإلمارات 

على مستوى دول الخليج، وخطوة مهمة 

نحو إكمال منظومة االحتراف التي تعاني 

التخبط والتض��ارب حالياً، وقد آن األوان 

إليج��اد قانون رياضي جامع ش��امل لكل 

قضايانا ومشاكلنا الرياضية قاطبة«.

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد 

ألعاب القوى، عضو االتحاد الدولي، عضو 

اللجن��ة األولمبي��ة الوطني��ة، عضو لجنة 

إدارة وتنظيم شؤون النادي األهلي، على 

أهمية الحذر الش��ديد في تسمية »قانون 

الرياض��ة« موضح��اً أن��ه هذا المس��مى 

يصطدم مع االتحادات الدولية والمواثيق 

األولمبية.

وق��ال: »قد نك��ون بحاجة إل��ى تعديل 

بعض اللوائح أو األش��ياء الخاصة بالجهات 

الرياضي��ة م��ع المؤسس��ات المختلفة وال 

يص��ل األمر إلى درج��ة "قان��ون للرياضة" 

ألن هذا يشي بش��بهة تدخل حكومي في 

الش��أن الرياض��ي وه��ذا أمر يتع��ارض مع 

لوائح االتح��اد الدولي واللجن��ة األولمبية 

الدولية، لذا علينا الحذر في إعداد مثل هذا 

القانون، وإن وج��دت لوائح جديدة عليها 

أن تبتع��د عن تن��اول العملي��ة االنتخابية 

باالتح��ادات المختلف��ة حت��ى ال نصطدم 

بالتدخل الحكومي.

وأض��اف: من األم��ور التي تحت��اج إلى 

لوائ��ح، التعامل م��ع المنش��آت الرياضية 

والتفري��غ الرياض��ي، كذل��ك التعام��ل مع 

األندية ومنش��آتها التجاري��ة وغير ذلك من 

القضاي��ا وم��ن الجيد وج��ود الئحة تنظم 

هذه األمور.

وتابع: من الظلم القول أن لدينا فوضى 

قانونية أو تخبط في اللوائح وهناك مرسوم 

بقان��ون رق��م »7« للهيئ��ة العام��ة لرعاية 

الشباب والرياضة والالئحة التنفيذية للهيئة 

أعطت كافة االتح��ادات الصالحية لتعديل 

لوائحها بما ال يتعارض مع االتحاد الدولي، 

والهيئة لم تمانع في تطوير أي من اللوائح 

الخاصة بكل اتحاد.

ونف��ى الكمال��ي وج��ود أي تأخير في 

خروج مرك��ز التحكيم الرياض��ي اإلماراتي 

إلى النور، مش��يراً إلى أن مشاريع القوانين 

تحتاج المزيد من الوقت لدراستها وتنقيتها 

وتمر بعدة مراحل منها مناقش��ة المجلس 

الوطن��ي االتح��ادي وه��ذه ه��ي طبيعة 

مشاريع القوانين«.

صالح العبيدلي: ال بد من وجود منظومة رياضية متكاملة

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المستش��ار صالح العبيدل��ي، المحكم 

الرياض��ي لدى محكمة التحكي��م الرياضي 

»كاس« أن��ه ال وجود لقان��ون الرياضة في 

اإلم��ارات، موضحاً أن هناك قوانين رياضية 

خاص��ة بكل اتحاد وكل لعبة ولوائح خاصة 

باتح��اد كرة القدم تغطي معظم المس��ائل 

المتعلق��ة باللعبة وأطرافها وكذلك موجود 

مثل هذه اللوائح باالتحادات األخرى.

وق��ال: »إن لوائح كرة القدم تغطي جل 

المش��اكل وهيكلتها أوض��ح، وتحترم مبدأ 

التقاض��ي عل��ى درجتين المنص��وص عليه 

ف��ي الدس��تور، وهذا الهيكل بهذا الش��كل 

ال تجده في االتح��ادات الرياضية األخرى، 

ونجد أحياناً قصوراً في بعض اللوائح والتي 

تتم معالجتها باللجوء إلى القانون العام«.

اتحادي��ة  دول��ة  ف��ي  »نح��ن  وتاب��ع: 

والدس��تور نظم اختص��اص حكومة االتحاد 

ولدينا  المحلية،  الحكوم��ات  واختصاصات 

المجالس الرياضي��ة وتندرج تحت الجهات 

الحكومية المحلية بحس��ب القانون، ولكل 

مجلس اختصاصاته«.

دور أساسي
وق��ال: تواجهن��ا مش��كلة ف��ي االتح��ادات 

الرياضية وتتمثل ف��ي أن على مجلس إدارة 

االتحاد دور أساس��ي في التأك��د من وجود 

التش��ريعات المتكاملة وتغطية هذا النقص 

والع��وار القانوني، موضحاً أن غياب الكوادر 

الرياضي��ة القانوني��ة المؤهل��ة س��اهم في 

تفاقم المش��كلة؟. وأضاف: »ال بد من وجود 

منظوم��ة رياضية متكامل��ة وال بد كذلك أن 

نك��ون على أعلى درجة من الحذر ألنه ليس 

مطلوب��اً م��ن الحكومة التدخل في الش��أن 

الرياضي«. وأختتم المستشار صالح العبيدلي 

حديثه بالقول: »م��ن الجيد أن يكون هناك 

قانون عام يش��رف على القواني��ن واللوائح 

الحالية ويعالجها ويسد ثغرتها«.

العدي��د من الفرق العالمية اتخذت من اإلمارات مكاناً إلقامة معس��كراتها 

مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبرشلونة، ومنذ انطالق دوري المحترفين 

ف��ي 2008 واألندية حريصة على التعاقد مع األس��ماء الكبيرة س��واء على 

مس��توى األجه��زة الفني��ة أو الالعبي��ن مثل كاناف��ارو وجي��ان وغرافيتي، 

والمدربي��ن مث��ل مارادون��ا وبراغا وكيك��ي فلوريس، وكوزمي��ن وغيرهم، 

والتنظيم القانوني ألي عالقة أو نشاط أو فعالية يعد من الضروريات.

2008
أقر المجلس الوطني االتحادي في مايو 2016، مش��روع قانون اتحادي 

بش��أن إنش��اء مركز اإلمارات للتحكيم الرياضي يتعلق بجانب مهم من 

جوان��ب النش��اط الرياضي في الدول��ة، حيث يعم��ل المركز على حل 

المنازعات بعدالة وكفاءة، كما يسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة 

لإلمارات في المجاالت الرياضية على مس��توى العالم، لكنه لم ير النور 

حتى هذه اللحظة.
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رياضيون: قانون الرياضة ضروري في عصر االحتراف

■ صالح العبيدلي

أك��د خلفان عبد الله حارس الوصل 

الس��ابق أن قانون الرياضة س��يحل 

العديد من المش��كالت التي نعاني 

منه��ا حالي��اً، والب��د م��ن وج��ود 

للرياضة  واضحة  قانوني��ة  منظومة 

والرياضيين، موضح��اً أن مثل هذا 

القانون موجود ف��ي بريطانيا وفي 

معظم دول العالم.

منظومة

 يمنع التضارب بين اللوائح ويسد الثغرات

■ فاروق عبد الرحمن

■ أحمد الكمالي



األربعاء | 15 رجب 1438 هـ | 12 أبريل 2017م | العدد 13447 ملف 10

الحمادي: قانون الرياضة يرى النور خالل عامين
Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المستش��ار بدر عل��ي الحمادي مدير 

مكت��ب الش��ؤون القانوني��ة ف��ي الهيئة 

العام��ة لرعاي��ة الش��باب والرياض��ة أن 

الهيئ��ة تعكف حالياً على إع��داد قانون 

الرياض��ة، على أن يرى الن��ور خالل مدة 

لن تزيد على العامين، موضحاً أن اللجان 

المختص��ة تق��وم حالياً بإع��داد القانون 

وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية من أجل 

إنج��ازه في مدة ال تزي��د على عام واحد 

على أن يكون العام الثاني من أجل طرح 

القانون على الجهات والدوائر الحكومية 

لدراس��ته وب��ت الرأي في��ه حتى نضمن 

التطبيق الس��ليم للقان��ون وعدم تضاربه 

مع القوانين األخرى.

وق��ال: »إن لجن��ة مش��روع إع��داد 

قانون الرياضة ستعقد اجتماعها الدوري 

خالل األس��بوعين المقبلين، موضحاً أن 

اللجن��ة تتكون من 9 مستش��ارين تحت 

رئاسة األمين العام لرعاية الهيئة العامة 

للش��باب والرياضة إبراهي��م عبد الملك 

بهدف االنتهاء من القانون وإنجازه خالل 

عام«.

وأض��اف: لي��س لدينا قان��ون رياضة 

عام جامع وش��امل في اإلم��ارات ينظم 

كاف��ة مناح��ي الحي��اة الرياضي��ة، ل��ذا 

فنح��ن نعمل على إع��داد هذا القانون، 

موضح��اً أن القانون ال��ذي يتم إعداده 

سيكون ش��اماًل وس��يقضي على العديد 

من المش��كالت التي يعاني منها الشارع 

الرياض��ي حالي��اً، مبين��اً أن اللجنة التي 

تعد القانون ستس��تعين بخبرات الدول 

الت��ي تمتلك مث��ل ه��ذه القوانين مثل 

التجرب��ة الفرنس��ية وغيرها م��ن الدول 

وبع��ض الدول العربية الت��ي لديها مثل 

ه��ذا القان��ون، وذلك للخ��روج بقانون 

رياضة ش��امل يلبي متطلب��ات المرحلة 

الحالية والمقبلة«.

تصريح��ه  الحم��ادي  واختت��م 

للتحكي��م  اإلم��ارات  بالقول:»مرك��ز 

الرياضي« س��يكون ركيزة أساسية، والذي 

س��يرى النور قريباً حيث ت��م االنتهاء من 

النظام األساسي لمركز التحكيم ويبقى أن 

تدعو اللجن��ة األولمبية الوطنية لجمعية 

عمومية ألخذ الموافقة عليه".

النظام األساسي 
جاهز ورهين 

مصادقة الجمعية 
العمومية  

يوسف الشريف: إعداد القانون يحتاج إلى جهد كبير

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أك��د الخبي��ر القانون��ي المستش��ار الدكتور 

يوس��ف الش��ريف رئي��س هيئ��ة التحكيم 

السابق أن العالقة بين الرياضي وناديه على 

سبيل المثال تنظمها لوائح االتحادات ومنها 

لوائ��ح إتحاد ك��رة القدم الت��ي تنظم هذه 

العالقة وهناك بعض القضايا تتم االس��تعانة 

فيه��ا بقانون العمل ألن اللوائ��ح الحالية ال 

تكفي لعالج بعض القضايا القانونية وحلها، 

فيتم فيها اللجوء إلى قانون العمل، موضحاً 

أن جمي��ع القضايا الرياضية يتم عرضها على 

المحاك��م العامة لعدم وج��ود مركز تحكيم 

رياضي إماراتي، موضح��اً أن تطبيق اللوائح 

بالرياض��ة يكون أفضل  الخاصة  والقواني��ن 

بطبيعة الحال.

مخالفات 
وق��ال: ال يوجد لدينا قانون رياضي ش��امل 

ينظم كافة شؤون الرياضة وهناك العديد من 

الحاالت التي تحت��اج إلى مثل هذا القانون 

ب��دالً من الترجل الحالي، وما نش��اهده من 

مخالف��ات قانونية ف��ي العديد من الحاالت 

كجمع الرياضي بي��ن وظيفتين وغيرها خير 

دلي��ل على ذلك، وقان��ون الرياضة في حال 

وجوده س��ينظم مثل هذه الحاالت وبالتالي 

لن نحتاج إلى الترجل أو االستعانة بالقوانين 

المدنية.

وأض��اف: عل��ى س��بيل المثال األنش��طة 

االستثمارية لألندية وما يتبعها من مشروعات 

تجارية واستثمارية كبناء الموالت أو المحال 

التجاري��ة وغيره��ا، ففي ه��ذه الحالة يتم 

إخضاع األندية لقانون الشركات لعدم وجود 

قان��ون رياضي يضم هذا الجان��ب واللوائح 

الحالية لم تتطرق إليها، مبيناً أن لكل اتحاد 

لوائح��ه الخاصة وإعداد قانون رياضة موحد 

وش��امل س��يحد من هذه المشكالت إال أنه 

يحتاج إلى جهد كبير لكنه جهد مستحق.

واختتم الخبير القانوني المستشار الدكتور 

يوسف الشريف حديثه بالقول: أؤيد وجود 

قان��ون الرياض��ة ألن��ه س��يحل العديد من 

المش��كالت والتضارب الموجود بين معظم 

االتح��ادات الرياضي��ة والفوض��ى القانونية 

الموجودة حالياً.

جميع القضايا 
الرياضية يتم 

عرضها على 
المحاكم العامة

الواق��ع العمل��ي يؤك��د حاجتن��ا إلى 

تأهيل الك��وادر الوطني��ة والمحكمين 

األلع��اب  ف��ي جمي��ع  المتخصصي��ن 

القانونيي��ن  ع��دد  وزي��ادة  الرياضي��ة 

والعمل  الرياضي،  بالقان��ون  المهتمين 

عل��ى إلق��اء الض��وء على ه��ذا الباب 

م��ن القانون من خالل زيادة األقس��ام 

المختلف��ة  بالكلي��ات  الموج��ودة 

الرياضي  للقانون  واس��تحداث أقس��ام 

بالجامع��ات تعم��ل عل��ى إف��راز جيل 

م��ن المتخصصين في ه��ذا الفرع من 

القانون الذي س��نحتاج إليه في الفترة 

المقبل��ة بحيث يكون ه��ؤالء الطالب 

ركيزة أساسية وفي الصفوف األولى في 

فه��م القانون وتطبيقه والتصدي لكافة 

القضايا الرياضي��ة في حال وجود نزاع 

ت��م تصعي����ده إلى المحاك��م الدولية 

الرياضي��ة، ولألس��ف تعان��ي رياضتن��ا 

القانون  المتخصصي�ن ف��ي  ن��درة  من 

الرياضي.

أك��د خب��راء قانوني��ون أن العقدي��ن 

م��ن األنظمة  الماضيين ش��هدا تراكماً 

بميالد  الدولي��ة مصحوب��ة  القانوني��ة 

 ،»CAS«الدول��ي الرياض��ي  القض��اء 

بدورها اتجهت عامة اإلدارات الرياضية 

الوطني��ة إلى محاكاة م��ا ورد باللوائح 

الدولي��ة مترجم��ة إياه��ا إل��ى لغاتها 

نة نفس��ها بالحصول  المحلي��ة، ومحصِّ

المرجعي��ات  م��ن  الموافق��ات  عل��ى 

الرياضية المعنّية، وكانت النتيجة أن ما 

يرصد من عيوب على اللوائح الرياضية 

الدولية ينسحب على اللوائح الوطنية، 

وأّن إص��الح النظام القانوني يبدأ دولياً 

ثم يمتد محلياً أو وطنياً، مؤكدين على 

أن هن��اك العديد من الحاالت التي لم 

يتطرق إليها القانون الرياضي الدولي أو 

يجد لها حل��والً لكنه تركها دون تدخل 

أو وضع بنود تحدد مالمحها.
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Ⅶ تطور

Ⅶ مؤتمر

يعود الفضل في إنشاء اللجان القضائية 

الموج��ودة باتحاد ك��رة القدم تحديداً 

واألخالق  االنضب��اط  لوائ��ح  وإص��دار 

واالستئناف وغيرها إلى االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا« الذي أعطى لنفسه 

التابعة  ولالتحادات األهلي��ة واألعضاء 

ل��ه، مي��زة قانونية وهيب��ة قضائية لم 

نش��اهدها ف��ي أي اتح��اد لعبة دولي 

آخ��ر، بل كان أكث��ر عدالة حينما جعل 

لالس��تئناف  تخض��ع  قرارات��ه  أغلبي��ة 

أم��ام محكم��ة التحكي��م الرياضي في 

لوزان السويس��رية، إضافة إلى السماح 

لألط��راف الرياضي��ة س��واء ناديين أو 

الع��ب وناد بالذهاب فوراً إلى محكمة 

التحكي��م الرياضي دون استش��ارته أو 

أخذ موافقة منه، وترك للطرفين الحرية 

في ذلك سواًء بوضع شرط للتحكيم في 

العقد منذ توقيعه أو بوضع مش��ارطة 

تحكيم، وه��ي االتفاق بي��ن الطرفين 

وق��ت حدوث النزاع عل��ى اللجوء إلى 

محكمة التحكيم الرياضي.

 أصبح��ت الحاجة ملح��ة لعقد مؤتمر 

القانونيي��ن  كاف��ة  يش��مل  موس��ع 

الرياضي  بالشأن  والمهتمين  الرياضيين 

من العبي��ن وإداريين وك��وادر رياضية 

بارزة من أجل تناول الحاجة إلى وجود 

قانون الرياضة، بالشرع والتحليل حيث 

يعق��د هذا المؤتمر بوج��ود نخبة من 

القانونيين من أنحاء الدول العربية بل 

ومن الخبراء الدوليين لمناقشة القانون 

م��ن كافة جوانبه واالس��تعانة بخبرات 

الدول التي سبق لها وأن خاضت تجربة 

مش��ابهة، وذلك قبل البدء في إعداده 

حتى يس��توعب الجميع الفكرة تمهيداً 

لس��ن القان��ون وطرحه عل��ى الجهات 

التش��ريعية والتنفيذية قب��ل الموافقة 

عليه.

لق��د س��بق وأن عق��دت العدي��د من 

المؤتم��رات التي أقامتها بعض الجهات 

األكاديمية لمناقش��ة أهمي��ة القوانين 

إلى  الرياض��ي ونحت��اج  الحق��ل  ف��ي 

اس��تمرار مثل ه��ذه المؤتم��رات التي 

تعم��ل على زيادة الوعي لدى الش��ارع 

الرياضي بأهمية وجود قانون الرياضة.

Ⅶ  توصيات »                      الرياضي«

دعوة الهيئة 
العامة للشباب 

والرياضة إلى 
سرعة إنجاز 

قانون الرياضة

1
عقد مؤتمر 

موسع بحضور 
الخبراء إللقاء 

الضوء على 
القانون

2
 احترافنا 

منقوص بغياب 
القانون الشامل 

المنظم للحركة 
الرياضية

3
 سرعة إنشاء 
وتفعيل مركز 

التحكيم 
الرياضي 
اإلماراتي

4 
 ابتعاث 

الخريجين 
وتنمية الكوادر 

القانونية 
الرياضية

 قانون الرياضة 
سيقضي على 

مشكالت الهدر 
المالي في 

األندية
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■  الرياضة اإلماراتية بحاجة لقانون شامل |  البيان

■ القانون الرياضي يحد من األزمات  |  البيان 
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