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 نشأة محكمة التحكيم الرياضية
 

 ر الخابورجد. سا
 الممخص 

وية المنازعدددات المتعمقدددة محكمدددة التحكددديم الريائدددية ىي دددة قئدددا ية دوليدددة را ددددة  ددد  مجدددال تسددد تعدددد  
م مددح حاجددات ءونلددك لتددت  ؛كثيددر مددن التعدددي تومنددن نشدد تيا طددرأ عمدد  ىيكميددا التنظيمدد  ، بالريائددة

 ين ىما أحد المبادئ األساسية    التحكيم.  نالريائة الدولية. وتحقق االستق لية والحياد والم
 السدمبيات أىدم ومدا ،بالريائدة خداص قدانون  نظدام لوجدود الموجبدة األسدباب بدايدة البحدث ىدنا عرض
 الوطنيددة قوانينيدا وتطبيدق لمددول الوطنيدة المحداكم عمد  الريائدية المنازعدات عدرض دون تحدول التد 
  ُحددددَ  ثدم؟ ثم ُعِرَئِت النش ة التاريخية لممحكمة وكيف كانت والدة ىنه اليي ة القئا ية المميدزة، عمييا

 األول المبحث يخص  يما ىنا. لمحكمةا الختصاص القانون  األساس
دد  التدد  التعدددي ت وأىددم ،لممحكمددة التنظيمدد  ييكددللم التدداريخ  التطددور  ُعددِرَض  الثددان  المبحددث  دد  اأم 

 .  عميو حدثت
 ظيدرت وكيدف ،3895 عدام لممحكمدة األساسد  النظام صدور مح ظيرت الت  التنظيمية بالبنية بتداءً ا

 والمجنددة المحكمددة بددين والماليددة التنظيميددة الندداحيتين مددن الفصددل عمميددة وتحقيددق تعديمددو إلدد  الحاجددة
نشداء ،بداريس اتفاقيدة إبدرام إلد  وصدوالً  قئدية،  د  الصدادر الحكدم بعدد  الدوليدة األولمبية  المجمدس وا 
 .الخاص التحكيم وقسم الريائ  لمتحكيم الدول 

 قا مة المختصرات:
 CASمحكمة التحكيم الريائية: 

 ICAS .المجمس الدول  لمتحكيم الريائ :

 IOCالمجنة األولمبية الدولية: 
  ASOIFرابطة االتحادات األولمبية الصيفية: 
 AIOWFرابطة االتحادات األولمبية الشتوية: 

  ANOCرابطة المجان األولمبية الوطنية:
 AHD قسم التحكيم الخاص:

 SFTالمحكمة الفدرالية السويسرية: 
 PILالقانون الدول  الخاص السويسري: 
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 المقدمة:
قيمددة، ورسددالة إنسددانية تتجدداوز الحدددود   تحمددل  دد  طياتيددا معددانتشددكل الريائددة نشدداطا إنسددانيًا سدداميًا 

 ىنه الرسالة أساسيا المنا سة العادلة والمعب النظيف.  النزعات العنصرية والتميزية،و 
وتجداوزت مفيدوم  ،خد ل القدرن العشدرين اً سريع تطّوراً شاطات اإلنسانية تطورت الريائة كغيرىا من النو  

مجددرد نشدداط ىد ددو  والعمددل المثمددر،  مددم تعددد الريائددةاليوايددة والتسددمية الممتعددة لتدددخل مجددال االحتددراف 
أمددوال المنا سددة والتسددمية، بددل انتقمددت إلدد  مرحمددة النشدداط االقتصددادي المددربر الددني تسددتثمر  يددو رؤوس 

ويعمددل  يددو عدددد ناحيددة االقتصددادية، مددن ال اً مجدددي اً اسددتثماري اً قطاعدد أصددبحت الريائددة تشددكل ِإنْ ئددخمة، 
داريين ....الخ.ين و  ني، و ريائيينكبير من األ راد   ا 

% مدن النداتا القدوم  3أكثدر مدن % من حجم التجدارة العالميدة، و 5 د عم عم  ما يزي الريائة تستحونو 
  د  دول االتحداد األوربد . مميدون  رصدة عمدل  2اإلجمال  لدول االتحاد األوربد ، وتدو ر الريائدة أكثدر  

وىدنا مدا يتجمد   د  المسدابقات والبطدوالت  ؛كما أصبحت الريائة اليوم نشاطًا دوليًا عابرًا لمحدود الوطنية
    وكنلك    حركة العمالة الريائية. ،الدولية والقارية

معمالدة الحركدة الدوليدة المسدتمرة ل  إنو ليس من المستغرب مح ىنا الحجدم اليا دل ل سدتثمارات و ومن َثم  
حجددم ىا ددل مددن المنازعددات  دد  مجددال الريائددة سددواًء تمددك الناشدد ة عددن اإلصددابات التدد  تمحددق أن ينشدد  

بالريائيين وتعطيميم عن العمل وقئدايا المنشدطات والمنازعدات نات الطدابح التجداري الناشد ة عدن عقدود 
   وغيرىا.حقوق البث التمفزيونالريائيين و 

نشداط عدن خصوصدية ال  لمنازعات الناش ة    إطدار النشداط الريائد  تتمتدح بطبيعدة خاصدة ناشد ةىنه ا
الريائدد  بحددد ناتددو، ىددنه الخصوصددية أنتجددت نظامددًا قانونيددًا خاصددًا بالريائددة قددادرًا عمدد  التعامددل مددح 

   (LEX SORTIVA)(1) اليددوم بالقددانون الريائدد  العددالم متطمبددات النشدداط الريائدد  الددني ُيعددرف 
 عدن طريقيدداوالتد   ،الدني ىدو مجموعدة مدن القواعددد والمبدادئ القانونيدة التد  نشد ت  دد  ميددان الريائدة

بالريائدة  خاصدة الريائية. وخصوصدية النشداط الريائد  لدم تتطمدب وجدود قواعدد قانونيدة النزاعات ل  حَ تُ 
نما تطمبت أيئًا وجود جياز قئا   مختص قادر عمد  التعامدل مدح المنازعدات  ،سبح  عمد   الريائديةوا 

وأن يددتم نلددك مددن قبددل قئدداة أو محكمددين  .وتطبيددق ىددنه القواعددد والمبددادئ بشددكل سددميم ،الصددعيد الدددول 
.  المحدداكم العاديدة غيدر قدادرة عمدد  تحقيدق ىدنه الغايددة عمد  عمدم ودرايدة كا يددة بقواعدد القدانون الريائد 

ال تنسددجم مددح متطمبددات  التقميديددة التدد   حميددا لممنازعددات عمدد  قواعددد القددانون الددوطن   ددكونيددا تعتمددد 
                                                           

 Ken Foster, Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court Ofمفيوم قواعد القانون الرياضي الدولي راجع:  عنلممزيد  1

Arbitration for Sport’s Jurisprudence, formerly University of Warwick ,Page 2. 2013 
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وجدود جيداز قئدا   مماثدل النشاط الريائ  العابر لمحدود.  الطبيعة الدولية لمنشاط الريائ  إنًا تتطمدب 
 تزايدليا من حيث الطبيعة الدولية، وىكدنا ظيدر جيداز قئدا   متميدز عمد  الصدعيد يحمدل العديدد مدن الم

ائدية بالشدكل األمثدل ليحصدل  يمدا بعدد عمد  اعتدراف اليي دات والخصا ص الت  مكنتو حل المنازعات الري
محكمددة تحكدديم دوليددة صدداحبة اختصدداص حصددري  دد  ميدددان الوطنيددة والدوليددة بددو بوصددفيا  الريائددية

 د   أُْنِشدَ تْ التد    (CAS) محكمدة التحكديم الريائدية بتمثدل المنازعات الريائية. ىنا الجياز القئدا   
الدني  المجندة األولمبيدة الدوليدةعم  يدد السديد خدوان أنطونيدو سداماراتش ر ديس ات القرن المائ  يثمانين

 .نشاء ىي ة قئا ية دولية مختصة بحل المنازعات الريائيةكان أول من طرح  كرة إ
وكدنلك   ،بيداأىم التطورات التاريخية التد  مدرت  اً نلنش ة التاريخية لينه المحكمة مبيّ وَعَرَض ىنا البحث ا

مجيبدين عمد  التسداؤل  ؟ا التنظيمية وآلية عمل ىدنه البنيدة، ومدا اختصداص ىدنه المحكمدةبحث    بنيتي
ة، أم أن أ كددار السدديد خددوان أنطونيددو يددىددل كددان إنشدداء محكمددة التحكدديم الريائددية ئددرورة حقيق :اآلتدد 

وأنو كان باإلمكان حدل المنازعدات المتعمقدة بالريائدة  د  إطدار النظدام  ،ساماراتش كانت مجرد ترف  كري
 القئا   ا

 مبحث تمييدي
 الحاجة لوجود نظام قانون  دول  خاص بالريائة

؟ أو خدداص بيددا  قددانوننظددام نفسددو دومددًا لمددانا تحتدداج الريائددة إلدد  منددن البدايددة كددان ىندداك سددؤال يطددرح 
لمانا ال يمكن حل المنازعات الناش ة    مجال الريائة    إطار النظدام القدانون  والقئدا    :خربمعن  آ
 الوطن  ؟

 دد  الواقددح ال يوجددد مددا يمنددح مددن الناحيددة القانونيددة مددن نظددر المنازعددات الريائددية أمددام المحدداكم الوطنيددة 
دييم االسددتعداد لمقيددام بددنلك. المؤسسددات( والريائدديين لددمددن اليي ددات الريائددية ) قمددي ً  اً عدددد لمدددول، لكددنّ 

 السددبب الر يسدد  السددتبعاد المنازعددات الريائددية مددن اختصدداص القئددا   الددوطن  ىددو خددوف الريائدديين 
تقدوم ىدنه المحداكم بمراعداة  أال  والمؤسسات الريائية إنا ما ُعرئت ىنه المنازعات عم  المحاكم الوطنية 

األمدر الدني سديؤدي إلد  انتيداك ىدنه المبدادئ مدن  وتطبيقيدا؛ بعض المبادئ والقواعدد الخاصدة بالريائدة
 قبل المحاكم الوطنية.

 ىدنه القواعدد قدد تتعدارض مدح أن  ا، ونلدك أثناء تطورىا قامت الريائدة بتطدوير القواعدد الخاصدة بيدو    
يولنديدة مثدال وائدر مح القواعد العادية المنطبقة خارج مجال األلعاب الريائية. و   تداريخ كدرة القددم ال

 دد  إدراك ئددرورة وجددود نظددام قددانون  وسددمطة قئددا ية  ميمددةل نقطددة تحددول الددني شددكّ ىددنا السددياق   دد 
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و د  أثنداء مبداراة  د  كدرة القددم قدام أحدد المددا عين  3823خاصة بالريائة.  ف  كانون الثان  مدن عدام 
غيدر اعتيدادي  اً من الفريق األول بد ح مياجم الفريق الثان     ظيدره ) وبدالطبح ال يشدكل ىدنا العمدل أمدر 

ولكن ىنا ما لم يدركو أحد رجال الشرطة الني كان يشاىد المبداراة، حيدث أسداء  يدم حالدة  ،   كرة القدم(
 قدام الشدرط   ،وىدو مخالفدة جنحيدة حسدب القدانون الجزا د  ،الد ح بين ال عبين عم  أنيا ُتشكل اعتداءً 

نظيم ئدبط شدرطة بحقدو. وبالت كيدد أوقدف بالدخول إل  أرض الممعب وسحب ال عب المدا ح من المعبة لت
 وُأْرِسدَمتْ  ،مت ىدنه الحادثدة ئدجة كبيدرة  د  األوسداط الريائدية واإلع ميدةوشدك   ،تصرف الشدرط  المبداراة

مددنكرة إلدد  وزيددر الداخميددة بيددنا الخصددوص. واألىددم  دد  ىددنا كمددو أظيددرت ىددنه الحادثددة أن أي تدددخل  دد   
 حدث الريائ  بشكل خاص وبالريائة بشكل عام.األحداث الريائية يؤدي إل  اإلئرار بال

 اتنشدددطثدددة تتددددخل  ددد  مختمدددف التفددداع ت والو ددد  ظدددل العولمدددة أصدددبحت الددددول والمجتمعدددات الحدي
       .إلددد  الجمعيدددات واالتحدددادات الدوليدددةوتحقدددق أىددددا يا مدددن خددد ل  االنئدددمام  ،االقتصدددادية واالجتماعيدددة

مدددول. ومددن بددين أىددم ىددنه تتجدداوز الحدددود الوطنيددة ل المجتمعددات الحديثددة أصددبحت تدددخل  دد  ع قددات 
أىميددة بالغددة،  الريائددة مددح  االريائددة التدد  أصددبحت تشددكل نشدداطًا اقتصدداديًا عددابرًا لمحدددود ونالع قددات 

 كما أن دورىا أصبر أكثر أىمية    العالم. ،الوقت أصبحت حائرة أكثرمرور 
العاممدة  د  المجدال الريائد  تجداوزت الريائدة حددود ومح التزايد المستمر    أعداد األ دراد والمؤسسدات 

يددا إن  الريائددة يجددب أن تحصددل عمدد  طابع :السددمطة الوطنيددة الئدديقة لمدددول. األمددر الددني يددد عنا لمقددول
سدديكون ىندداك العديددد مددن المنازعددات نات  ِإنْ الخدداص الدددول  مددن حيددث االختصدداص القئددا   والقددانون . 

يائددة التدد  بمجددرد حميددا ستشددكل سددوابق قئددا ية  وىددنا سيشددكل الطددابح الدددول  المعقددد  دد  مجددال الر 
مدددح الريائدددة لددددييا قواعددددىا القانونيدددة الخاصدددة بيدددا التددد  تتناسدددب .  (2)القدددانون الخددداص بالريائدددة

تظيدر الحاجدة  خصوصيتيا، ولكن عندما يكدون ىنداك قصدور  د  ىدنه القواعدد عدن تنظديم مسد لة محدددة
تحقيددق  طددوي ً  اً وقتددلعاديددة تنشدد  المشددكمة،  قددد كددان مددن المسددتحيل الوطنيددة التطبيددق القواعددد القانونيددة 

دون  و ددق القددانون العددادي خدر حددل المنازعددات الريائددةآبمعندد   ،معادلدة متوازنددة بددين القددانون والريائددة
 الريائة.  أو المبادئ السا دة   السا دة    القانون العادي  واحد أو أكثر من المبادئالقيام بانتياك 

 
                                                           

نظام انتقال العبي كرة القدم ووضع قواعد كما ىو الحال في قضية الالعب البمجيكي جان بوسمان الذي أدت قضيتو إلى تعديل - 2
 قضية بوسمان راجع: عنتأكيد حرية حركة الالعبين. لممزيد ، أىميا جديدة

Andrew L. Lee, The Bosman Case: Protecting Freedom of Movement in European Football, 

Fordham International Law Journal,  Volume 19, Issue 3 1995 Article 12 

  16، ص2003كذلك راجع: محمد سميمان األحمد، المواجيات العامة لمقانون الدولي الرياضي الخاص، منشورات الحمبي الحقوقية، 
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 األولالمبحث 
 نش ة محكمة التحكيم الريائية واختصاصاتيا

وكيدف ظيدرت  كدرة إنشداء جيداز قئدا   دولد  مخدتص  ،أواًل عدن نشد ة المحكمدة ناثتحد   ىنا المبحث 
 د  اآلليدة  ندا د  وئدح النظدام األساسد  لممحكمدة، ثدم بحث ِات ِبَعدتْ بفض المنازعات الريائية واآللية الت  

 الت  ينعقد  ييا اختصاص المحكمة.

 المطمب األول
 األساس القانون  الختصاصياو  (CAS) التحكيم الريائية محكمةنش ة 

 ،ات القرن المنصرم كانت ىناك حاجة إليجداد آليدة لتسدوية المنازعدات الريائدية الدوليدةي   أوا ل ثمانين 
 كانت القئايا المتعمقة بالريائة كثيفة جدًا. ِإنْ 

منخفئدة لممنازعدات الريائدية،  بتكمفدة و عداالً  اً سدريع من إنشاء ىي ة مستقمة تو ر ح ً  كان البد   ومن َثم  
قبدل دورة األلعداب األولمبيدة  د  رومدا  3892أول مرة    عدام حكمة التحكيم الريائية وقد تقرر إنشاء م

بنداًء عمد  طمدب ر يسديا السديد خدوان أنطونيدو  93من قبل المجندة األولمبيدة الدوليدة  د  دورة انعقادىدا ال
سدداماراتش الددني كددان أول مددن تصددور  كددرة إنشدداء محكمددة عميددا لمريائددة العالميددة، وقددد قبمددت المجنددة 

 .(3)تو ىنهاألولمبية الدولية رؤي
النظددام األساسدد  لممحكمددة مددن قبددل مجموعددة عمددل مددن ث ثددة أعئدداء مددن المجنددة األولمبيددة  ِصددي َ وقددد 

 .(4)ونلك بر اسة القائ  كيبا مباي الني كان قائيًا    محكمة العدل الدولية    نلك الوقت ؛الدولية
 

                                                           
السيد ساماراتش تقوم عمى إنشاء محكمة عميا لمنزاعات الرياضية عمى مستوى العالم، ومن وجية النظر ىذه تابع خوان  كانت فكرة 3

ن أنطونيو ساماراتش الطريق الذي كان قد بدأه السيد بيير دي كوبرتان والذي كان أول من الحظ أن المؤسسة الرياضية ينبغي أن تكو 
 لممزيد راجع: أواًل وقبل أي شيء منظمة قضائية

LORENZO CASINITHE, MAKING OF A LEX SPORTIVA The Court of Arbitration for Sport 
“The Provider” , Institute for International Law and Justice New York University School of 

), page 7.www.iilj.org( Law,2010, 
ىو فقيو رفيع المستوى في القانون الدولي من السنغال وعضو في المجنة األولمبية الدولية الذي كان : Kéba MBayeالسيد  4

وقد ترأس مجموعة العمل التي قامت بوضع النظام األساسي لمحكمة التحكيم الرياضية وكان أول   .قاضيًا في محكمة العدل الدولية
 رئيس لممحكمة.

http://www.iilj.org/
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وصددادقت عميددو  دد  دورتيددا المنعقدددة  دد   ،وقددد وا قددت المجددة األولمبيددة عمدد  النظددام األساسدد  لممحكمددة
 .(5)بر اسة السيد كيبا مب  والسيد جمبيرت  شاور ك مين عام 3890ودخل حيز النفان عام  ،نيودلي 
عددد مدن المدوا ر اإلجرا يدة التد  أكممدت النظدام األساسد  لممحكمدة، وأول إجدراءات تحكديم عقددتيا  وُوِئحَ 

3893ليا عام  واتخنت أول قرار 3893المحكمة كانت عام 
(6). 

، (7)ونددص النظددام األساسدد  األولدد  عمدد  أن تكدداليف تشددغيل المحكمددة تتحمميددا المجنددة األولمبيددة الدوليددة
 طدرافأل اً و يما يخص اختصداص المحكمدة  قدد ندص عمد  أن المجدوء إلد  المحكمدة يجدب أن يكدون متاحد

 .(8)وليست مفروئة عم  االتحادات أو الريائيين جميعاً 
ىي دة قئدا ية متخصصدة  جديددة عمدد  الصدعيد الددول ، تمدارس نشداطيا وعمميدا  د  مجددال َوِلدَدْت وىكدنا 

لقواعدد والمبدادئ الخاصدة المنازعات المتعمقة بالريائة بشكل مباشر أو غيدر مباشدر عدن طريدق تطبيدق ا
د والدنظم ودون أن تكون ىنه اليي ة تابعة ألي نظام قئا   وطند ، أو مئدطرة لمتقيدد بالقواعدبالريائة، 

   الت  تطبقيا المحاكم الوطنية.اإلجرا ية الداخمية ) الوطنية( التقميدية 

 المطمب الثان 

 الريائية األساس القانون  الختصاص محكمة التحكيم 
عمدد   ،كمددا ىددو الحددال  دد  أي تحكدديم ،يعتمددد األسدداس القددانون  الختصدداص محكمددة التحكدديم الريائددية

تمارس المحكمدة اختصاصديا باالسدتناد إلد  بعدض النصدوص التد  تئدمنيا لدوا ر االتحدادات  ِإنْ االتفاق، 
واليي دددات الريائدددية التددد  ُتعطددد  االختصددداص بشددد ن النظدددر بالمنازعدددات الخاصدددة بيدددا لمحكمدددة التحكددديم 

 ، أو بموجب اتفاقات التحكيم    المسابقات األخرى.9الريائية

                                                           
5 -Matthieu Reeb, The court of Arbitration for Sport (CAS) in Mathieu Reeb (ed),IbId 

6  - Richard H. McLaren, Twenty-Five Years of the Court of Arbitration for Sport. ibId 
عضوًا في محكمة العدل الدولية فإن النظام األساسي األول  كون القاضي كيبا مبايادفة فإنو نظرًا إلى وليس من قبيل الص -7

والسيما في نقطتين األولى تتعمق  ،لنظام محكمة العدل الدولية/إلى حد ما /لمحكمة التحكيم في نظامو اإلجرائي كان مشابيًا 
لقرار ممزم. والثانية فيما يخص  والخضوعباختصاص التحكيم في الحاالت الخالفية يستند إلى قبول أطراف النزاع بشرط التحكيم 

 المؤسسات الرياضية وكون رأي المحكمة غير ممزم. ىحدلممحكمة بناًء عمى طمب مقدم من إ االختصاص االستشاري
8 - Matthieu Reeb, The Court of Arbitration for Sport (CAS) in Mathieu Reeb(ed),Ibid 

9 - James A.R. Nafziger, International Sports Law, 2d ed. (New York: Transnational Publishers, Inc, 

2004) note 3 at 41 
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نص عم  اختصاص محكمة التحكيم الريائدية  قدط بقددر مدا ت المادة األول  من قانون المجنة األولمبية  
، أي (10)أو  د  حدال وجدود اتفاقدات محددودة ،تسمر بو النصوص    لدوا ر وأنظمدة االتحدادات الريائدية

ية، الريائدددد تبمعندددد  أن محكمددددة التحكدددديم الريائددددية مقيدددددة باختصاصدددديا بنصددددوص لددددوا ر االتحددددادا
   .ن المحكمة تختص بنظر النزاع أينص عم   وتتئمن شرطاً  ،وباالتفاقات الت  تبرم بين طر   النزاع

تتئمن لوا حيا نصوصًا تمنر لمحكمة التحكديم  االختصداص  جميعيا وحاليًا  إن ىي ات الحركة األولمبية
 القئا   لمنظر بالمنازعات.

ن ىي تدا ت، وقدد وا قد(11)قدرارات محكمدة التحكديم الريائدية وُتشكل ىدنه االتفاقدات األسداس القدانون  لنفدان
قريبددة عمدد  االعتددراف باختصدداص المحكمددة القئددا  ،  فدد  عددام  مدددةمددن معارئدد  المحكمددة سددابقًا منددن 

أبددرم االتحدداد الدددول  لكددرة القدددم  اتفاقددًا مددح المحكمددة وا قددت بموجبددو المحكمددة عمدد  تعددين قا مددة  2442
و دد  مقابددل نلددك اعتددرف  محكمددين خاصددة بمنازعددات كددرة القدددم، و قددًا لمددوا ر االتحدداد الدددول  لكددرة القدددم،

 .(12)القدم باختصاص محكمة التحكيم الريائية االتحاد الدول  لكرة
 جميعيدا قامت الرابطة الدولية أللعاب القدوى بتعدديل دسدتورىا ليدنص عمد  أن المنازعدات 2445و   عام 

الناشدد ة تحددت دسددتور االتحدداد الدددول  أللعدداب القددوى يجددب أن تخئددح ل سددت ناف أمددام محكمددة التحكدديم 
 الريائية.

تصاص المحكمة يتمثدل بشدرط التحكديم اإلجبداري المسدبق الدوارد  د  اتفداق وىناك وسيمة أخرى إلنشاء اخ
 ويجددب عمدد  الريائدديين ،األخددرىاالنئددمام إلدد  دورة األلعدداب األولمبيددة وغيرىددا  مددن المسددابقات الدوليددة 

 .تالتوقيح عم  ىنه االتفاقات لممشاركة    ىنه البطوال جميعيم
ومثل ىنه الشروط اإلجبارية لمتحكيم كاندت محدل انتقداد مدن بعدض المعارئدين الدني يدرون  ييدا انتياكدًا  

 دالتحكيم  .لفدض المنازعدات أو قبولدو    ر ض المجدوء إلد  محكمدة التحكديم الريائدية لحقوق الريائيين
عدن المجدوء إلد  ىو اتفاق طر   النزاع من أجل الوصول إل  حل نيا   بشكل سريح وغير مكمف عوئًا 

 .(13)إجراءات القانون العادية

                                                           
10-  Richard McLaren, “A New Order: Athletes’ Rights and the Court of Arbitration at the Olympic 

Games” ( 1998) 7 Olympika: The International Journal of Olympic Studies, 1. note 198 at 517 
الخاصة باالعتراف بأحكام المحكمين األجنبية  1958أحكام محكمة التحكيم الرياضية نافذة بموجب اتفاقية نيويورك لعام  تعد   -11

 .وتنفيذىا
12 - Online: www.fifa.com/documents/static/ regulations/TAS%20827%20EN.pdf 
13-Stephen A. Kaufman, “ Issues in International Sports Arbitration” . 
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شرط التحكيم اإللزام  يئدح الريائديين  د  الخيدار بدين التندازل عدن حقيدم بدالمجوء إلد  وسدا ل  كما أن 
ن ًا مدلدم يعدد خيدار التحكديم ىندا نابعد ومدن ثَدم   ،(14)وبين عددم المشداركة  د  المنا سدات ،أخرى لحل النزاع

 إنو يحق لممحاكم الوطنية أن تدر ض تنفيدن حكدم  3839الحرية التعاقدية، وبموجب اتفاقية نيويورك لعام 
 اإلكراه. ُ ِرَض اتفاق التحكيم تحت وط ةالتحكيم لمخالفتو مفاىيم األخ ق والعدالة، كما لو 

حكدديم إجبدداري لصددالر ومعظددم االتحددادات األولمبيددة إن لددم يكددن كميددا لدددييا  دد  لوا حيددا الداخميددة شددرط ت
تحدت الواليدة الناشد ة  جميعيدا ورة أن المنازعدات، ولكدن ىدنا ال يعند  بالئدر (15)محكمة التحكيم الريائدية

 أمام محكمة التحكيم الريائية. مراجعةالقئا ية ل تحادات الدولية تخئح لم
 فددد  األلعددداب األولمبيدددة مدددثً  تتمتدددح المحكمدددة باختصددداص عمددد  االتحدددادات الدوليدددة بحكدددم كدددون ىدددنه  

إنا  :انئدمت إلد  شدرط التحكديم  د  الميثداق األولمبد ، ولكدن قيدل ومن َثم   ،االتحادات تشارك    األلعاب
كمدا ىدو  ،(16)االتحداداتمديس لممحكمدة واليدة قئدا ية عمد  ىدنه  لم يكن ىناك انتيداك لمميثداق األولمبد  

الحددال  دد   ، وكددنلك(17)ئددد االتحدداد األلمددان  لمتددزلا  Schaatsefabriek Vikingقئدديةالحددال  دد  
(18) قئية

(Steele v. CIO).  
ُيشدير العقدد ىندا إلد  أن أي ندزاع ينشد   ِإنْ  ،ق التحكديم عمد  شدكل بندد  د  بعدض العقدوداكنلك قد يدرد اتفد
مددن خدد ل المجددوء إلدد  محكمددة التحكدديم. أو قددد يددتم الددنص عمدد  شددرط التحكدديم  دد  ُيَفددض  عددن ىددنا العقددد 
 .(19)بعد قيام النزاع تُْبَرمُ اتفاقية مستقمة  

                                                           
14 -راجع:   Graeme Mew and Mary Jane Richards. MORE THAN JUST A GAME: RESOLVING 

DISPUTES IN MODERN SPORT. Page36. Available: http://www.drugfreesport.org.za 
15  - Richard H. McLaren, Introducing the Court of Arbitration for Sport: The Ad Hoc Division at the 

Olympic Games, Ibid. page 524  

16 - Richard McLaren, “A New Order: Athletes’ Rights and the Court of Arbitration at the Olympic 

Games” . Ibid 
17-Arbitration CAS ad hoc Division (OG Nagano) 98/003 Viking Schaatsenfabriek B.V. v. German  

Speed Skating Association, award of 16 February 1998 
Arbitration CAS ad hoc Division (OG Nagano) 98/003 Viking Schaatsenfabriek B.V. v. German 
Speed Skating Association, award of 16 February 1998 
18 - Richard H. McLaren, Introducing the Court of Arbitration for Sport: The Ad Hoc Division at the 

Olympic Games, Ibid. page 524  
19  - LORENZO CASINITHE, MAKING OF A LEX SPORTIVA The Court of Arbitration for Sport 

“The Provider” , Ibid, page 9 
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وىكنا نرى أن األساس القانون  الختصاص محكمة التحكديم يتمثدل  د  نصدوص لدوا ر االتحدادات الدوليدة 
حكمدددة ال تتمتدددح خدددارج ىدددنه النصدددوص الريائدددية و ددد  االتفاقدددات الخاصدددة بدددين طر ددد  الندددزاع، وأن الم

 واالتفاقات ب ي اختصاص لنظر المنازعات.

 المبحث الثان 
 الييكمية التنظيمية لمحكمة التحكيم الريائية واإلص حات الت  طرأت عمييا

كانت والدة محكمة التحكيم الريائية تمبيًة لحاجات الريائة الدولية، وقد تطور تنظيم المحكمة وىيكمييا 
لم يعد كما كان عميو    عام  ((CASبما ينسجم مح ىنه الحاجات.  تنظيم محكمة التحكيم الريائية 

ئرورة و  ،حاجات الريائة الدولية بل طرأت عميو العديد من اإلص حات الت  كانت تقتئييا، 3890
ىي ة تحكيم دولية لئروريين لقياميا بممارسة دورىا بوصفيا تمتح المحكمة بالحياد واالستق لية ا

 متخصصة    المنازعات الريائية.
يمت من خ ل أحكاميا محكمة الفدرالية السويسرية الت  أساإلص حات اجتيادات ال من أسباب ىنهو 

ىنه األحكام   وآليتيا، و   الوقت ناتو أسيمتور والئعف    بنية عمل المحكمة    تبيان نقاط الع
محكمة مختصة و حصرية لمنظر    المنازعات ، بوصفيا محكمة التحكيم الريائية   تثبيت شرعية 

 .(20)الريائية
   ىنا المبحث التطور التاريخ  الني طرأ عم  الييكمية التنظيمية لممحكمة منن نش تيا حت   وُعِرَض 

  ن.اآل

 المطمب األول 
  3880 و 3890ىيكمية محكمة التحكيم الريائية بين عام  

 بالشددكل الددني يئددمن ممارسددتيا كدديم الريائدديةمحكمددة التحل الييكددل التنظيمدد  كددنلددم ي  دد  بدايددة نشدد تيا
ة المحكمدة وآليدة عمميدا يدىيكمكدان يعتدري  ِإنْ  ،األمثدلو  فعدالالشدكل ال   حل المنازعات الريائية بدورىا ل

 .  العيوبعة من المثالب و و مجم

                                                           
 ضد االتحاد الدولي لمفروسية: Elmar Gundel السويسرية في قضية الفارسراجع بيذا الخصوص حكم المحكمة الفدرالية  20

Court, Swiss Federal Tribunal (March 15, 1993). (Hereinafter “Gundel”). Elmar Gundel v. FEI/CAS, 

I Civil 
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كدان  ِإنْ مدن قبدل اليي دات الريائدية الدوليدة بشدكل مباشدر  ُتْختَدارُ قا مة محكمد  المحكمدة  كانت من جية 
المجنددة األولمبيددة الدوليددة واالتحددادات الدوليددة والمجددان األولمبيددة الوطنيددة ىدد  التدد  تقددوم بتعيددين  كددل مددن

 .(21)قا مة المحكمين
لُ المحكمدة  كاندتنلدك  قدد  ئً  عن   مدن قبدل المجندة األولمبيدة الدوليدة، كمدا أن المجمدس التنفيدني  ُتَمدو 
كاندت المحكمدة عمد   ومدن ثَدم  مجنة األولمبية الدولية يممك وحده سمطة تعديل النظام األساس  لممحكمدة، ل

 يمددا بعددد إلدد   أّدى ألمددر الددنيا ،صددمة وثيقددة بالمجنددة األولمبيددة الدوليددة مددن الندداحيتين الماليددة واإلداريددة
   .(22)تجاه المجنة األولمبية الدولية باستق لية محكمة التحكيم الريائية التشكيك

.  فدد  وىدد  إجددراءات التحكدديم العاديددة ؛والنظددام األساسدد  لممحكمددة كددان يددنص عمدد  نددوع واحددد ل جددراءات
مدن  البدد  ىدنه اإلجدراءات  إخفداقو د  حدال  ،من المجوء إلد  المصدالحة )الحدل الدودي لمندزاع( البداية ال بد  

 .  (23)المجوء إل  التحكيم العادي الني لم يكن يخئح لممراجعة أمام المحكمة ناتيا 
ِإْن  ،لألطدراف جميعداً نلك  إن المجدوء لمحصدول عمد  رأي استشداري مدن المحكمدة كدان مفتوحدًا   ئً  عن 

الدددرأي بطمدددب الحدددق وىدددنا  ؛المحكمدددة  تدددوى قانونيدددة بشددد ن أي مسددد لة قانونيدددة تتعمدددق بالريائدددة تعطددد 
 .  (24)ال يزال موجودًا عم  الرغم من إلغاء النص الخاص بنلك االستشاري
دليدل التحكديم مدن قبدل المحكمدة الدني تئدمن عددة شدروط نمونجيدة لمتحكديم ومدن  رَ ِشدنُ  3883و   عدام 

بينيا ىنا الشرط " أي ندزاع ينشد  عدن المدوا ر والقدوانين الحاليدة ل تحداد و د  حدال عددم إمكدان حمدو عدن 
بموجدب القدانون ولدوا ر محكمدة التحكديم الريائدية دون  تُْنَش ُ التفاىم يكون من اختصاص محكمة  طريق

أي استثناء يتعمق بالمجوء إلد  محكمدة عاديدة. ويتعيدد األطدراف باالمتثدال إلد  القدانون المدنكور والقبدول 
تبند  الشدرط السدابق مدن قبدل  جدرىوقدد 25دون العمدل عمد  إعاقدة تنفيدنىا ،بحسن نية بدالقرارات الصدادرة

                                                           
21  -Vasiliki Arachi, Court of Arbitration for Sport (CAS) and its case law significance in the 

advancement of Lex Sportiva,  A DISSERTATION Presented to the Faculty of International Hellenic 
University School of Economic and Business Administration, November, 2013. 
22 - Massimo Coccia, INTERNATIONAL SPORTS JUSTICE THE COURT OF ARBITRATION 

FOR SPORT, EUROPEAN SPORTS LAW AND POLICY BULLETIN 1/2013, page 24 
23 -Vasiliki Arachi, Court of Arbitration for Sport (CAS) and its case law significance in 
the advancement of Lex Sportiva, Ibid, page9. 
24 - Louise Reilly ,Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in 

International Sports Disputes, An Symposium, Journal of Dispute Resolution Published by University of 
Missouri School of Law Scholarship Repository, Volume 2012  | Issue 1 Article 5,page 64. 

 شروط التحكيم النموذجية متاحة عمى الرابط: راجع بخصوص -25
http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-235-1011-4-1-1/5-0-1011-3-0-0/ 
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 ،شدروط مماثمدة ل سدت ناف مدن قبدل االتحدادات الوطنيدة والدوليدة وِئَعتْ االتحاد الدول  لمفروسية، بعدىا 
 (26)نفسيا. الصيغةبولكن ليس 

 المطمب الثان 
الحاجة لفك االرتباط المال  والتنظيم  بين محكمة التحكيم  وظيور Gundelقئية 

  الريائية والمجنة األولمبية الدولية 
  د  قئدية  بعد حكدم المحكمدة الفدراليدة السويسدرية  3880ىيكمية محكمة التحكيم  الريائية عام  ُغيدَرتْ 

اسددتق ل محكمددة التحكدديم رس عمدد  ااعتددرض الفدد ِإنْ  ،ئددد االتحدداد الدددول  لمفروسددية Gundelالفددارس 
.  فد  ىددنه القئدية اسددت نف الفدارس قددرار االتحدداد (27)تجداه المجنددة األولمبيدة الدوليددة  ونزاىتيددا الريائدية

الدول  لمفروسية بخصوص تعاط  حصانو المنشدطات أمدام محكمدة التحكديم الريائدية،   صددرت محكمدة 
3882تشرين األول  33التحكيم قرارىا بتاريخ 

فارس لم يكن رائيًا عن قرار محكمدة التحكديم إال أن ال (28)
والقئددية التدد  كددان ُينددازع عمييددا  الريائددية  قددام باسددت ناف قرارىددا أمددام المحكمددة الفدراليددة السويسددرية.

الفارس تتعمق ب ن محكمة التحكديم ال تتمتدح بئدمانات الحيداد واالسدتق ل المنصدوص عمييدا  د  القدانون 
 السويسري.

أن محكمدة التحكديم الريائدية  3885   حكميا الصدادر  د  آنار  السويسرية  الفدراليةووجدت المحكمة 
 ناتدو  د  الوقدتو  .وأنيدا ليسدت جيدازًا مدن أجيزتدو ،مستقمة بما  يو الكفاية عن االتحاد الدول  لمفروسية

نحدو ُيمكدن  وجدت المحكمة الفدرالية أن محكمة التحكيم الريائية مرتبطة بالمجنة األولمبيدة الدوليدة عمد 
 الطعن باستق ليا وحيادىا عندما تكون المجنة األولمبية الدولية طر ًا    النزاع.

وأعتقد أن قدرار المحكمدة الفدراليدة السويسدرية كدان صدا بًا،  محكمدة التحكديم لدم تكدن تتمتدح باالسدتق لية 
أن المحكمدة كاندت تعتمدد  د  تمويميدا  :أوليدا ،ألسباب الحياد والنزاىة    قراراتياالكا ية الت  تئمن ليا 

عم  المجنة األولمبية الدولية األمر الني يجعل اسدتمرار عمدل المحكمدة رىيندًا بيدد المجندة األولمبيدة، التد  
                                                           

26  - Richard H. McLaren, Introducing the Court of Arbitration for Sport: The Ad Hoc Division at the 

Olympic Games, Ibid. page 527 
 Elmarالقضايا التأديبية الخاصة بالفروسية ضد الفارس  إحدىأصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكمًا في  1992في عام  -27

Gundel ،ادعى    ِإذ  ، فقام الفارس باستئناف قرار محكمة التحكيم الرياضية أمام المحكمة الفدرالية السويسريةGundel  أن حكم
كما ىو الحال في  ،حكمة التحكيم الرياضية ال توفر المتطمبات الكافية لضمان االستقالل والحيادم إلى أن  المحكمة غير صالح نظرًا 

 ىذه القضية راجع: عنمة لممزيد ِإذ  أعمنت فيو نتائج ميأصدرت المحكمة الفدرالية فييا  1993مؤسسات التحكيم، وفي عام 
Vasiliki Arachi, Court of Arbitration for Sport (CAS) and its case law significance in 

the advancement of Lex Sportiva, Ibid  page 11. 
28  - See arbitration TAS 92/63 G. v./ FEI p. 115 
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وىدنا  د  حدد ناتدو يمدس بمسد لة حيداد  ،تممك سمطة تعيين المحكمين  د  قا مدة المحكمدة ناتو    الوقت
 المحكمين.  

كاندت تعتمدد  د  التحكديم الريائدية محكمدة درالية السويسرية    حكميا إلد  أن وقد استندت المحكمة الف
يددا مرتبطددة بالمجنددة مددن الناحيددة الماليددة، ومددن الناحيدددة ن  ، أي إتمويميددا عمدد  المجنددة األولمبيددة الدوليددة

ن المجندة كمدا أ ،عدن طريدق المجندة األولمبيدة الدوليدة ُيَعدد لُ اإلدارية أيئدًا  دإن النظدام األساسد  لممحكمدة 
اسدتق ل المحكمدة   د ور يسيا يقومان بتعين المحكمين    قا مة المحكمة، عم  نحو ُيثير مجدااًل لمشدك 

مددن إنيدداء ارتبدداط المحكمددة  لددنلك كددان البددد   ؛تجدداه المجنددة األولمبيددة الدوليددة  دد  المنازعددات المسددتقبمية
 .(29)بالمجنة األولمبية الدولية

إلدد  إجددراء إصدد حات ىيكميددة  دد  بنيددة محكمددة  (Gundel)قئددية الفددارس  وقددد أدى الحكددم الصددادر  دد 
 أُْنِشد َ النظدام األساسد  لممحكمدة ولوا حيدا، ونتيجدًة لدنلك  ُعدددلَ .  فد  البدايدة وتنظيميا التحكيم الريائية

ليحدل مكدان المجندة األولمبيدة الدوليدة  يمدا يخدص اإلشدراف  ( ICAS)  المجمس الدول  لمتحكم الريائد 
 األول ىدو قسدم التحكديم العدادي ،ن لمتحكيم    المحكمدةعم  المحكمة. كنلك أُْنِشَ  قسما المال  واإلداري

(Ordinary Division)، والثان  ىو قسم االست ناف. 
(30)

(Appeal Division)  
المنازعدات نات الطدابح التجداري ) التمييز بين منازعات الدرجدة األولد ىنا التقسيم كان ئروريًا من أجل و 

وبددين المنازعددات الناشدد ة عددن  الناشدد ة عددن العقددود الريائدديين وحقددوق البددث التمفزيددون  وعقددود الرعايددة(
م مدح المتغيدرات عدد التحكديم لددى المحكمدة لكد  تدت ءقوا ُنقدَحدتْ اسدت ناف قدرارات اليي دات الريائدية، كمدا 

، التدد  تولددد عنيددا 3880تشددرين الثددان  عددام  22، وتددم المصددادقة عمدد  ىددنه اإلصدد حات  دد  (31)يدددةالجد
دخدل قدانون   Code Of Sports-Related Arbitrationإنشداء قدانون الريائدة المتعمدق بدالتحكيم

 جديد متعمق بالريائة حيز النفان.
بعدد التوقيدح عمد  مدا ُيعدرف باتفاقيدة كما تمخض عنيا إنشاء مجمس التحكيم الريائ  الدول  الني جداء 

 دد  بنيددة المحكمددة، وحددددت  جميعيددا الددني أكددد بنصددوص قانونيددة وائددحة التغيددرات 3880بدداريس عددام 
 .(32)المحكمة إجراءات التحكيم المتبعة من قبل

                                                           
29 - Vasiliki Arachi, Court of Arbitration for Sport (CAS) and its case law significance in the 

advancement of Lex Sportiva, Ibid 
30 MARK MANGAN, The Court of Arbitration for Sport: Current Practice, Emerging Trends and 
Future Hurdles, Arbitration International, Volume 25 Issue 4, 2009. 
31 -Richard H. McLaren, Twenty-Five Years of the Court of Arbitration for Sport: A Look in the Rear- 
View Mirror, Marquette Sports Law Review, Volume 20 Issue 2 Spring, Article 2, available at: 

http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1482&context=sportslaw 
32 - JAMES A. R. NAFZIGER, INTERNATIONAL SPORTS LAW 43 (2d. ed. 2004).Id 
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اليي ددات واالتحددادات الريائددية الدوليددة باختصدداص  غالبيددةوبعددد التوقيددح عمدد  اتفاقيددة بدداريس اعتر ددت 
وأدرجت نلك    قوانينيا األساسية، و د  مدؤتمر مكا حدة المنشدطات  د  إطدار  ،محكمة التحكيم الريائية
عمدد  قددانون مكا حددة  األولمبيددة والغالبيددة مددن الحكومدداتالحركددة  َوق َعددتِ  2445الريائددة الددني ُعقددد عددام 

أمددام محكمددة  يكددونمنددو عمدد  أن اسددت ناف قددرارات المنشددطات  35مددادة نصددت ال ِإنْ المنشددطات الدددول  
 .(33)التحكيم الريائية

 المطمب الثالث
 ىيكمية محكمة التحكيم الريائية بموجب اتفاقية باريس

جديدددة لمحكمدة التحكديم الريائددية، أو بداألحرى لمجيداز القئددا   أدت اتفاقيدة بداريس إلدد  إنشداء ىيكميدة 
المجمدس الددول  لمتحكدديم الريائد  كمددا ورد سدابقًا، كمددا  ِإْن ُأْحددِدثَ الددول  الخداص بالمنازعددات الريائدية، 

التعددي ت التد  طدرأت عمد  ىيكميدة المحكمدة   ئدً  عدن، قسم التحكيم الخداص باأللعداب األولمبيدةأُْنِشَ  
      ىنا المطمب ىنه الييكمية.  تْ وُعِرئَ 

 تنظيم محكمة التحكيم الريائية -أوالً 
ىي ددة  بوصددفياتمددارس محكمددة التحكدديم  وظا فيددا بشددكل مسددتقل عددن االتحددادات والمنظمددات الريائددية  

حسددب القا مددة المعتمدددة عددام  اً محكمدد 534الريائددة، وتتدد لف مددن قددة بتحكدديم  دد  المنازعددات نات الع 
2433
يعممددون مكتددب المحكمددة و  قبددل مددن مسددجمين  دد  القا مددة الخاصددة بددالمحكمين المعتمدددين ، (34)

ن لمتحكدديم وىمددا قسددم حات اتفاقيددة بدداريس أُْنِشددَ  قسددماوبموجددب إصدد  ،إشددراف األمددين العددام لممحكمددةي
التحكدديم العددادي وقسددم تحكدديم االسددت ناف بيدددف التمييددز بددين التحكدديم  دد  المنازعددات العاديددة كالخ  ددات 

ويتددرأس كددل  عددن الطعددن بقددرارات اليي ددات واالتحددادات الريائددية.ديددة وغيرىددا وبددين التحكدديم الناشدد  التعاق
وىو المسؤول عن اإلجراءات قبل تعيين المحكمين، كما أندو ُيصددر األحكدام المؤقتدة  ،( ر يسقسم )شعبة
 .(35)مب الطر ينطبناًء عم  

                                                                                                                                   
since been revised in 2003 (in force as of 2004) to incorporate certain long-established principles of 

CAS case law and practices. 
33 - Home/General Information/ History of the CAS/ The Paris Agreement available at: 

http://www.tascas. org/en/infogenerales.asp/4-3-237-1011-4-1-1/5-0-1011-3-0-0/ 

 http://www.tas-cas.orgالقائمة متوافرة عمى موقع المحكمة عمى الرابط:  -34
 http://www.tas-cas.orgمن قانون الرياضة المتعمق بالتحكيم عمى الرابط:  25و 48و 37راجع المواد  -35
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ويعتمددد التحكدديم أمددام المحكمددة عمدد  قددانون التحكدديم المتعمددق بالريائددة، الددني ينقسددم بدددوره إلدد  قسددمين 
القسدددم األول خددداص بالنظدددام األساسددد  لميي دددات العاممدددة  ددد  تسدددوية المنازعدددات نات الصدددمة بالريائدددة، 

 القواعد اإلجرا ية لمتحكيم.القسم الثان  خاص بو 
" النزاعدات التدد  ليددا ع قددة  3نصددت المددادة  ِإنْ   ،اتفدداق التحكديمويسدتند اختصدداص المحكمددة إلد  وجددود  

ال تكددون محددً  لمتحكدديم أمددام المحكمددة إال بحدددود مددا تددنص عميددو  بقددرارات اليي ددات والمؤسسددات الريائددية
 "(36)أو    اتفاق محدد يمنر مثل ىنا النص ،اليي ات الريائية األنظمة والموا ر المعمول بيا    

محكمددة التحكدديم الريائددية والمجمددس الدددول  لمتحكدديم ىددو مدينددة لددوزان بسويسددرا. وأطددراف ومقددر كددل مددن 
البدددث التمفزيدددون  ي ىي دددة نات ع قدددة بالريائدددة، وراعدددت التحكددديم أمدددام المحكمدددة يمكدددن أن يكوندددوا أ

 .(37)واإلناع 
 مدددن غالبيدددة دسددداتير اليي دددات الريائدددية خددداص أمدددام محكمدددة التحكددديم أصدددبر جدددزءاً وشدددرط التحكددديم ال

 وىو شرط أىمية لممشاركة    األلعاب األولمبية. (38)وأنظمتيا.
الدني نظدم عمميدة االختيدار قانون المحكمدة ل و قاً قابمة لمتجديد  مدة أربح سنواتويجري اختيار المحكمين 

 :الت  نصت عم  30من خ ل المادة 
عم  مجمس التحكديم الريائد  الددول  اختيدار الشخصديات التد   يجب CAS" عند وئح قا مة محكم   

لدددييا التدددريب القددانون  المناسددب، والكفدداءة المعتددرف بيددا  دد  قددانون الريائددة والتحكدديم الدددول  ومعر ددة 
والدنين  المعر دة بإحددى المغدات الرسدمية المسدتعممة أمدام المحكمدة،  ئدً  عدنجيدة بالريائة بشكل عام 

دوليددة والمجددان ى تيم إلدد  المجمددس مددن قبددل المجنددة األولمبيددة الدوليددة واالتحددادات الىم ومددؤ قُدددمت أسددماؤ 
ر المحكمين النين لييم خبرة خاصة لمتعامدل مدح بعدض أندواع ا، ومجمس التحكيم قد يختاألولمبية الوطنية

 .(39)"القئايا
والكشدف عدن أي معمومدات قدد تسدبب  ،عم  المحكمين التوقيح عم  إع ن االستق ل والموئوعية ويجب

 شكوكًا تتعمق بالحياد من أجل تجنب أي اعتراض    المستقبل.

                                                           
 The disputes to which a federation, association or other.…س من قانون المحكمة عمى )) 1تنص المادة  -36

sports-related body is a party are a matter for arbitration pursuant to this Code, only insofar as the 

statutes or regulations of the bodies or a specific agreement so provide)) 
 http://www.tas-cas.orgالنص متوافر عمى موقع المحكمة: 

 فقرة س من قانون المحكمة 1المادة  -37
 /http://www.olympic.orgliocleمن ميثاق المجنة األولمبية الدولية عمى الرابط:  74المادة  -38

39 - Art. S14 available at: http://www.tas-cas.org home / Arbitration / Code / Statutes / C. The Court of 
Arbitration for Sport (CAS) / 2. Arbitrators 
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كمدا ىدو وارد  د  المدادة  ،ويقدم المحكمون خددماتيم مدن خد ل ىي دات تحكديم عاديدة أو ىي دات اسدت ناف
وتتكددون اليي ددة مددن محكددم  ،مدددة أربددح سددنوات قابمددة لمتجديدددوتجددري تسددميتيم  ،مددن قددانون المحكمددة 39

ال يفشدون  ومدن ثَدم  الدنين يمتزمدون السدرية المنصدوص عمييدا  د  القدانون،  واحد أو من ث ثدة محكمدين،
 .أمام المحكمة يجريألي طرف ثالث أي معمومات تتعمق بالتحكيم الني 

 بوئدوحف تظيدر  إن ميزة انخفاض التكاليحكيم لدى محكمة التحكيم الريائ ، و يما يتعمق بإجراءات الت
لصددالر ىددنه المؤسسددة التحكيميددة المتخصصددة، نتيجددة التبرعددات مددن العا مددة الريائددية الدوليددة، كمددا أن 

 .(40)وكنلك أتعاب المحكمين ،تكاليف محكمة التحكيم معتدلة نسبياً 

 (ICAS)  المجمس الدول  لمتحكيم الريائ  -ثانياً 

 _ بنية المجمس:3
التحكيم الريائية، وقد حل مكان المجنة األولمبيدة الدوليدة  يمدا يتعمدق بدإدارة ىو الجياز األعم  لمحكمة  

فدداظ . والميمددة الر يسددية لممجمددس الح(41)وشددكل نقطددة عازلددة لدد دارة بددين المنظمتددين وتمويميددا، المحكمددة
 محكمة مستقمة لئمان حقوق طر   النزاع.عم  محكمة التحكيم الريائية  بوصفيا 

  الدنين لددييم معر دة عاليدة بالقدانون الريائد  والتحكديم نوي الخبدرةعئدوًا مدن  24ويتكون المجمس مدن 
 وتجددري ،(42)ونلددك مددن مختمددف الثقا ددات القانونيددة والقئددا ية ؛عمدد  سددبيل المثددال قئدداة المحدداكم العميددا()

التوقيدح عمد  إعد ن  جميعداً  ويجب عمد  األعئداء ،(43)عممية االختيار من قبل اليي ات الريائية الدولية
 ،مدددة أربددح سددنوات قابمددة لمتجديدددوُيْنَتَخُبددون  ،الحيدداد واالسددتق ل مددن أجددل الحفدداظ عمدد  حيدداد المنظمددة

 .تجديد الترشير    السنة األخيرة من كل والية ويجري
ال و  ،وال يمكددن الجمددح بددين عئددوية المجمددس الدددول  لمتحكدديم والتسددمية  دد  قا مددة المحكمددين المعتمدددين

 (44)يسمر ليم ب ن يكونوا محامين    المنازعات المعروئة عم  محكمة التحكيم
 

                                                           
40 - .Dr. Dirk-Reiner Martens THE RULE OF THE ARBITRATION IN CAS PROCEEDINGS.  
41  - Richard H. McLaren, Twenty-Five Years of the Court of Arbitration for Sport. Ibid 

ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة  ،حيان وىو أستاذ في القانون من الكويتمن بين أعضاء المجمس حاليًا الدكتور عبد اهلل  42
أعضاء مجمس التحكيم الدولي راجع موقع المحكمة. رابط:   عنالكويت الوطنية، وىو رئيس محكمة الكويت الرياضية لمتحكيم. لممزيد 

http://www.tas-cas.org 

(  وعضو واحد ASOIFأربعة أعضاء وثالثة من قبل رابطة اتحادات األلعاب الصيفية )تقوم المجنة األولمبية الدولية باختيار  ِإذ   43
اختيار  يجريثم ،  ANOCوأربعة من قبل رابطة المجان األولمبية الوطنية ،ALOWF)من قبل رابطة اتحادات األلعاب الشتوية )

 20اختيارىم ليصبح العدد  جرىأربعة أعضاء من قبل األعضاء الذين 
44 - Art 1 s4. Code : Statutes of ICAS and CAS 
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   _ وظا ف المجمس:2
 دالمجمس ىدو المسدؤول عدن  ،قانون الريائة المتعمق بالتحكيم عم  عدة وظا ف لمجمدس التحكديمينص 

ىددنه الوظيفددة تجعددل مددن المجمددس  أن ن حددظو  ،وتعديمددواعتمدداد قواعددد قددانون الريائددة المتعمددق بددالتحكيم 
لكددل مددن  ، كمددا يقددوم مجمددس التحكدديم الدددول  بانتخدداب ر دديسىي ددة شددارعة  دد  المجددال الريائدد  الدددول 

نوابيم، كما يقوم المجمس باختيدار قا مدة المحكمدين المعتمددة مدن قبدل المحكمدة وقا مدة و أقسام التحكيم 
عدددام ن الي، ويقدددوم المجمدددس بانتخددداب األمددد(45)ويممكدددون حدددق اسدددتبعاد أي اسدددم مدددنيم أيئددداً  ،الوسدددطاء
ومجمددس التحكدديم الدددول  ىددو المسددؤول عددن اإلدارة  .ويقيمددو بندداًء عمدد  اقتددراح ر دديس المجمددس ،لممحكمددة

 مدن قبدل ُيوَئدحُ وبناًء عميو  إنو باعتماد مشروع موازنة محكمة التحكيم الريائية الني  ،المالية لممحكمة
مدن مكتدب المحكمدة كمدا أن المجمدس ىدو الدني  ُتوَئدحُ نوية التد  ويعتمدد الحسدابات السد ،مكتب المحكمة

 .(46)يتمق  أموال المحكمة
س التحكدديم الدددول  عمومددًا سددمطة اتخددان أي إجددراء لحمايددة حقددوق أطددراف التحكدديم وتعزيددز مددويممددك مج

 عمقة بالريائة.تتسوية المنازعات الم

 قسم التحكيم الخاص -ثالثاً 
ليتدول  حدل المنازعدات  (47)(AHDالخداص )قام مجمس التحكديم الريائد  الددول  بإنشداء قسدم التحكديم  

أثندداء دورة األلعدداب األولمبيددة، والسددبب الر يسدد  إلنشدداء ىددنا القسددم ىددو ئددمان حقددوق   دد  التدد  تنشدد 
ل األلعددداب المنازعددات التدد  تنشددد  خدد   ُتَحدددل  بحيددث  ،الريائدديين الددنين يشددداركون  دد  األلعدداب األولمبيدددة

  دد وبشددكل يئددمن عدددم تدد ثير المنازعددات  ،وبالشددكل الددني يئددمن حقددوق الريائدديين ،األولمبيددة بسددرعة
مدن دسدتور األلعداب  30. والسمطة القئا ية لقسم التحكيم الخاص تستند إل  المادة المنا سات الريائية

 .  (48)األولمبية
 دد  اسددتمارة المشدداركة  دد  األلعدداب األولمبيددة  أُْدِرجَ وشددرط التحكدديم المسددبق لصددالر قسددم تحكدديم الخدداص 

أمددام القسددم  يجددريالتدد  يوقددح عمييددا كددل ريائدد  قبددل المشدداركة  دد  األولمبيدداد. ويخئددح التحكدديم الددني 
أثندداء األلعددداب  تجددري  دد وىدد  قواعدددد خاصددة بالمنازعددات التدد   ،الخدداص لقواعددد التحكدديم الخاصددة بددو

                                                           
45 - LORENZO CASINITHE, MAKING OF A LEX SPORTIVA The Court of Arbitration for Sport 

“The Provider”  ,Ibid 
-46 Art2. S6  
47 - Art S6.8 of the Code. 
48- International Olympic Committee art. 74 The Article states: "Any dispute arising on the occasion 

of, or in connection with, the Olympic Games, shall be submitted exclusively to the Court of 

Arbitration for Sport in accordance with the Code of Sports-Related Arbitration”. 
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ىي ددة تحكدديم مددن ث ثددة محكمددين مددن ئددمن قا مددة محكمدد  المحكمددة لمفصددل  دد   لُ ك  َشددتُ و ، 49األولمبيددة
 المنازعات األولمبية.

أثنداء دورة األلعداب األولمبيدة التد  تتطمدب البدت بيدا   د  لطبيعة الخاصة لممنازعات الت  تنش ونظرًا إل  ا
روا  خد ل األلعداب أن يحئد بالسرعة القصوى، لنلك  إنو يتعين عم  المحكمين المختارين لمقسم الخاص

 .(50)نصوص القانون العامة ئً  عن قواعد إجراءات التحكيم قبل كل دورة ألعاب  حُ ئَ وِ وتُ األولمبية. 
مدن القدانون الددول  الخداص السويسدري.  32نلك  إن اإلجدراءات تخئدح أيئدًا ألحكدام الفصدل   ئً  عن

مددن القددانون الدددول   3ولمبيددة والمددادة مددن قواعددد إجددراءات التحكدديم  دد  األلعدداب األ  33وبموجددب المددادة 
اختيار مدينة لوزان مقدرًا لقسدم األخير ينطبق عم  التحكيم نظرًا إل   إن ىنا القانون  ،سريالخاص السوي

 .التحكيم الخاص
بموجدب و نلدك  ئدً  عدن . غير قابمة ل سدت نافوقرارات قسم التحكيم الخاص باألولمبياد نيا ية وممزمة و 

قواعدد تحكديم القسدم الخداص  دإن قدرارات ىي دات التحكديم يجدب أن تصددر بموجدب الميثداق من  33المادة 
مدن  33، وبموجدب المدادة (51)األولمب ، والقواعد القابمة لمتطبيق والمبادئ العامة لمقانون وقواعد القانون

 ق التدد  قواعددد قسددم التحكدديم الخدداص باألولمبيدداد  ددإن ىي ددة التحكدديم تتمتددح بسددمطة مطمقددة لتحديددد الحقددا
 .   (52)سيعتمد عمييا التطبيق

 :الخاتمة
عم  الصعيد الدول   مستق ً  اً قئا ي اً جياز ووالدة محكمة التحكيم الريائية بوصفيا  نش ة  ِاْسُتْعِرَئتْ 
ميمة عم  و   ىنا المجال يمكن التوصل إل  نتا ا     مجال  ض المنازعات الريائية. اً ومتخصص

: ىل كان إنشاء محكمة التحكيم التساؤل الني طرحناه    مقدمة ىنا البحث عنمن خ ل اإلجابة  جداً 
وأنو كان  ،أم أن أ كار السيد خوان أنطونيو ساماراتش كانت مجرد ترف  كري ؟ممحةالريائية ئرورة 

ودون الحاجة إلنشاء  باإلمكان حل المنازعات المتعمقة بالريائة    إطار النظام القئا   الوطن  لمدول
 ؟مة التحكيم الريائيةمحك

                                                           
49 - Ad Hoc Arbitration Rules for the Olympic Games available at: http://www.tas-cas.org/adhoc-rules, 
50 -Richard H. McLaren, Introducing the Court of Arbitration for Sport: The Ad Hoc Division at the 
Olympic Games, 12 Marq. Sports L. Rev. 515 (2001) Available at: 

http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol12/iss1/20 
51  - Article 17 Applicable Law of the Arbitration Rules of the Olympic Games available at: 

http://www.tas-cas.org/adhoc-rules 
52 - Article 16 The panel’s power to review of the Arbitration Rules. Ibid 
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وىنه الئرورة ى  وليدة خصوصية  ،ئرورة حقيقة نشاء محكمة التحكيم الريائية ىو   الواقح إن إ
قئا   خاص و الريائة بحد ناتيا،  ينه الخصوصية لمنشاط الريائ  تتطمب وجود نظام قانون  

يتقيد بالمبادئ  وأال  المبادئ والقواعد األساسية الت  تقوم عمييا الريائة  بالحسباني خن  ،بالريائة
القانونية التقميدية المطبقة عم  الصعيد الوطن  أمام المحاكم الت  ى  وليدة حاجات المجتمح الوطن  

والت     األساس ى  عامة بطبيعتيا وال تراع  خصوصية بعض أوجو النشاط اإلنسان   ،لكل دولة
 كما ىو الحال    النشاط الريائ .  ،قد تتطمب وجود مبادئ خاصة بيا الت 

 ، محكمة التحكيم الريائية ى  وليدة الحاجة الماسة لوجود جياز قئا   دول  خاص بالريائة
وليست مجرد ترف  كري، والسيما مح تطور النشاط الريائ  وتجاوزه لحدود الدولة الواحدة واتسامو 

 رة لمحدود الوطنية.بالصفة الدولية العاب
وليد الحاجة لمنر دنا أن ىنا التطور كان ىو أيئًا و يما يخص تطور الييكل التنظيم  لممحكمة وج

المحكمة االستق ل والحياد ال زمين لقياميا بدورىا كيي ة تحكيمية دولية. ألن تبعية محكمة التحكيم 
بية الدولية كان يمس باستق ل المحكمة وحيادىا الريائية من الناحيتين التنظيمية والمالية لمجنة األولم
    المنازعات الت  تكون المجنة األولمبية طر ًا بيا.

تقنينيا باتفاقية باريس كانت ئرورية لجعل المحكمة مستقمة عن  جرىكما أن اإلص حات الت  
 ائية. المرجح القئا   الدول  لحل المنازعات الري عّدىاأحقية  جميعيم، ولت كيداألطراف 
، (53)بعض االنتقادات الت  ُوجيت لييكمية المحكمة وبنيتيا التنظيمية بعد اتفاقية باريس  محوبالفعل 

    2445الصادر عام نجد أن المحكمة الفدرالية السويسرية قد أكدت استق لية المحكمة    حكميا 
أن محكمة التحكيم الريائية ميا    حكن ئد المجنة األولمبية الدولية قئية المتزلَجْين الروسَييْ 

وأن قراراتيا ى  عين الحقيقة.  ،مستقمة ومحايدة تمامًا ومنفصمة ومتميزة عن المجنة األولمبية الدولية
قد أبطمت محكمة .  كنلك  إن ىنه االستق لية نممسيا أيئًا    قرارات محكمة التحكيم الريائية ناتيا

لمجنة األولمبية، كما وجيت ليا االنتقادات    العديد من قرارات ا ،و   العديد من أحكاميا ،التحكيم
.  عم  سبيل المثال انتقدت محكمة التحكيم الريائية االستبداد المطمق من جانب (54)المناسبات

. االتحادات الدولية والمجان األولمبية الوطنية إلساءتيا استعمال قواعد المعب النظيف    اولمبياد أثينا

                                                           
 ىذا الموضوع راجع فيلممزيد  - 53

 Graeme Mew and Mary Jane Richards, MORE THAN JUST A GAME: RESOLVING DISPUTES 

IN MODERN SPORT, 2012, page 39 available at:   http://www.drugfreesport.org.za/wp-

content/uploads/2012/06/ 
54 - McLaren, Supra, note 35 at 383 
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تنظيم المحكمة بشكمو الجديد بعد اتفاقية باريس قد ثبت المحكمة عم  قمة ىرم  إن   :وىنا يد عنا لمقول
 تسوية المنازعات الريائية.

الدولية خصوصًا  الحركة الريائية الدولية عمومًا والمجنة األولمبية إن   :يد عنا اليوم إل  القول كّمو ىنا
 ،مختصة بالمنازعات الريائية محكمةً بوصفيا  محكمة التحكيم الريائية وترعاىا استطاعت أن تُْنِش 

 وأن تمنحيا االستق لية ال زمة  يما بعد لتصبر ىي ة دولية مستقمة ومتخصصة    عالم 
 الريائة الحال .   

 :ي ت وبناًء عم  ما تقدم نوص  بما 
عم  نحو ساعد عم  اختيار المحكمين جميعيا دراسة كا ية ت_ دراسة أوئاع المحكمين من النواح  3

ونلك بسبب ئعف الخمفيات القانونية والريائية ألعئاء ىي ات التحكيم الموجودة حاليًا     ؛أ ئل
 قا مة محكم  المحكمة.  

أو  ،_ ئرورة وجود نص قانون  يمنح المحكمين    قا مة المحكمة من أن يكونوا محامين2
الني يمنح أعئاء مجمس التحكيم مستشارين    النزعات الت  ًتعرض عم  المحكمة عم  غرار النص 

 الدول  من أن يكونوا محامين أو مستشارين ألحد أطراف النزاع.
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