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  خمیس ملیانة، الجامعي

  ملخص
اثیرت فیھا ، دة محطاتلقد عرفت المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر المستقلة ع

ولم ، والنقاط السلبیة لھا والتي یجب الغاؤھا او تعدیلھا، النقاط االیجابیة لھذه المنظومة والتي یجب تثمینھا
لمتفحص في النصوص القانونیة المنظمة لطریقة تنظیم فا، تشذ االتحادیة الریاضیة الوطنیة عن ھذه القاعدة

ان ھناك تغییرات سریعة ومتتابعة تقدر بثالث سنوات في ضح لھ یت وسیر االتحادیة الریاضیة الوطنیة
اي انھ یصدر كل ثالث سنوات مرسوم تنفیذي یبین طریقة تنظیم وسیر االتحادیة الریاضیة ، المعدل
  .رغم ان االستقرار في طریقة التنظیم یعتبر من اھم الركائز لتطویر االنشطة البدنیة والریاضیة، الوطنیة

المداخلة الى القاء الضوء على طریقة تنظیم وسیر االتحادیة الریاضیة الوطنیة خالل ونھدف في ھذه 
  .المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة 10ـ04الفترة ما قبل القانون رقم 

الى  1989االتحادیة الریاضیة الوطنیة ـ المسار التشریعي ـ طریقة التنظیم ـ المرحلة من : الكلمات الدالة
2003.  

Résumé 
La fédération sportive national a connus des modifications successive chaque 

03 ans au moyen ; alors que la stabilité c’est un facteur essenssiel pour le 
développement des administrations en général, et compris administration 
sportive.    
Mots clés: fédération sportive national – processus législative – mode 
d’organisation – période 1989 au 2003. 

   مقــدمــة
بما تتمتع بھ ، الریاضیین تحتل االتحادیة الریاضیة الوطنیة مكانة ھامة ضمن ھیاكل التنظیم والتنشیط 

ولذلك كانت محل اھتمام المشرع الریاضي الجزائري ، إلیھاعلى الھیاكل المنضمة  من امتیازات وسلطات
ریاضة والجمعیات الریاضیة رغم نص منظم لل بإصداروتجلى ھذا االھتمام ، منذ االستقالل مباشرة

ھذا النص قد عرف عدة تغییرات وتعدیالت حسب الظروف ، الظروف التي كانت تعیشھا الجزائر آنذاك
  .والثقافي في الجزائر تبعا للمناخ السیاسي واالقتصادي واالجتماعيو، والعوامل التي عرفتھا كل مرحلة

 ریاضیة بخصوص طریقة تنظیم وسیر تشریعیة  فما ھي الممیزات القانونیة التي عرفتھا كل محطة
  ؟في الجزائر المستقلة  التحادیة الریاضیة الوطنیةا

ھذا الموضوع الذي سوف یقدم على شكل حلقات متتالیة ھو محاولة للتقریب النظري لموضوع مسار 
، 2014الى  1962االتحادیة الریاضیة الوطنیة عبر المحطات التشریعیة التي عرفتھا الجزائر ابتداء من 

بحیث ستقسم ھذه الحلقات الى مرحلتین بارزتین ھما المسار التشریعي لالتحادیة الریاضیة الوطنیة قبل 
لما للتاریخین من اثر بارز على االتحادیة في ، 1990والمسار التشریعي لالتحادیة الریاضیة بعد  1990

  .والھیكلي الذي سیكون محور حلقات اخرىمع االشارة الى عدم التطرق الى المسار التنظیمي ، حد ذاتھا

  1990حادیة الریاضیة الوطنیة بعد مسار االطار التشریعي لالت
، 1409رجب  08المؤرخ في ، 03ـ89االتحادیات الریاضیة بموجب قانون رقم  1989تسیر منذ عام 

، یاضیة وتطویرھاالمتعلق بتنظیم المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والر، 1989فبرایر  14الموافق ل 
لمبدا اخضاع  03ـ 89من القانون رقم   18و 17حیث اسست المادتین ، ومبادئ احكام الحركة الجمعویة

ان االتحادیة الریاضیة تتألف عالوة على ) اي المادتین(واعلنتا ، االتحادیات الریاضیة الى النظام الجمعوي
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المجلس ، المجلس الوطني للریاضة(ت المتمثلة في من ممثلین منتخبین للھیئا، ممثلین منتخبین لالتحادیة
ومن ممثلین معینین من طرف الوزیر المكلف بالریاضة ، )المجلس البلدي للریاضة، الوالئي للریاضة

والذي اكد علیھ فیما بعد القانون ، وتكون االغلبیة في كل الحاالت للممثلین المنتخبین، الجل كفاءتھم الفنیة
منھ ـ التي سمحت  02حیث نصت المادة ، المتعلق بالجمعیات 04/12/1990المؤرخ في  31ـ90رقم 

تمثل الجمعیة اتفاقیة تخضع  "بادماج قطاع الریاضة ضمن نطاق سریان قانون الجمعیات ـ على ما یلي
للقوانین المعمول بھا ویجتمع في اطارھا اشخاص طبیعیون او معنویون على اساس تعاقدي ولغرض غیر 

  .مربح
ركون في تسخیر معارفھم ووسائلھم لمدة محددة او غیر محددة من اجل ترقیة االنشطة ذات كما یشت

  ."الطابع المھني واالجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي على وجھ الخصوص
ھذه النصوص القانونیة مكنت االتحادیة الریاضیة من التكفل بالنشاط الریاضي على اساس انھا ھیكل  

كما دعمت ھذه النصوص القانونیة االتحادیة الریاضیة من حیث شكل التمثیل ، مسؤول ومتمتع باالستقاللیة
وفي نفس الوقت فھي تھدف الى المزج بین استقاللیة االتحادیة الریاضیة بمفھومھا ، والتسییر الجمعوي

تخدمون الذین یعینھم الوزیر ویشارك المس، وحضور ممثلي السلطة العامة داخل االتحادیة، الجدید من جھة
الجلسات الوطنیة . (المكلف بالریاضة كاعضاء قانونیین في اشغال اجھزة االتحادیة الریاضیة وھیاكلھا

 1992/1993، نادي الصنوبر، تحت اشراف وزارة الشباب والریاضة، اللجنة الوطنیة االولمبیة، للریاضة
  ).48ص 

) ة الشباب والریاضة ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیةوزار(جسد القرار ما بین الوزارات ولقد 
وحددت مدة ، الول مرة انتخابات دیمقراطیة على مستوى االتحادیات الریاضیة 1989الصادر في جوان 

العھدة االولى استثناء بثالث سنوات الجل الدخول في العھدة االولمبیة المحددة باربع سنوات والتي تبدا من 
  . 1992تاریخ 
یحدد صالحیات االتحادیة  418ـ  91صدر اول مرسوم تنفیذي تحت رقم  02/11/1991بتاریخ و

وھذا لتوطید استقاللیة االتحادیة الریاضیة في تسییر الریاضة ، الریاضیة وتنظیمھا وتشكیلھا وعملھا
البدنیة والریاضیة  المتعلق بتنظیم المنظومة الوطنیة للتربیة 03ـ 89وھذا تطبیقا للقانون رقم ، المتعلقة بھا
 1992وتم بتاریخ ، )15-87الذي ألغى القانون رقم(المتعلق بالجمعیات  31-90والقانون رقم ، وتطویرھا

وفق المبادئ الدیمقراطیة وبحسب ، تجدید الھیئات القیادیة داخل االتحادیة الریاضیة وتحدید مدة عضویتھا
  . 418ـ  91الى المرسوم التنفیذي رقم  وھذا استنادا، اآلجال المحددة في القانون االساسي

  وسیر االتحادیة الریاضیة الوطنیةفي مجال طریقة تنظیم  03ـ89خصائص القانون رقم  ـ1
الموافق  1396شوال29في  81-76األمربخصائص انفرد بھا عن  03ـ89تمیز القانون رقم 

  : وھي، یتضمن قانون التربیة البدنیة والریاضیة 1976أكتوبر23لـ
فلقد ، دور المحدد للسلطات العمومیة في تمویل وترقیة المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیةـ ال

ضمن سیاق االزمة االقتصادیة في الجزائر ومكن للمرور من التسییر والتكفل  03ـ89صدر القانون رقم 
والشك أن عنصر التمویل ، وذلك بھدف تخفیض اعباء الدولة، المالي الموجھ الى تسییر ذي نموذج لیبرالي

ألنھ یجعلھا دائما في حركة وبحث ، یعتبر من أھم العناصر في المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة
-89ولھذا السبب ربما خصص القانون ، وتحقیق أھدافھا، ویستقطب إلیھا الكفاءات لتطویرھا، مستمرین

الذي لم یخصص ، 81-76علیھ الحال في األمر بخالف ما كان ، مادة كاملة لھذا العنصر) 14( 03
وھو ، ما یدل أن التمویل في العھد االشتراكي كان من مصدر ومنبع واحد، مواد) 04(للتمویل سوى 

  .فقد فتح مصادر تمویلیة جدیدة إضافة إلى میزانیة الدولة 03-89أما القانون، المیزانیة العامة للدولة
المشروع . (ارسات الریاضیة مخالفة للجمعیة تستند الى القانون التجاريـ اعتماد طریقة تنظیم وتسییر المم

  ).  03و02ص  10ـ04التمھیدي الذي یعرض اسباب اصدار القانون 

  ت نشاط مفید او ذات منفعة عمومیةذا الوطنیة ـ االتحادیة الریاضیة2
 31و 30ن خالل المادتین م، المتعلق بالجمعیات الى فكرة المنفعة العمومیة 31ـ90تطرق القانون رقم 

الذي  418ـ91وبالرجوع الى المرسوم التنفیذي رقم ، ولكنھ لم یتطرق الى تعریفھا وال ضبط شروطھا، منھ
بصفة  فانھ اعترف لالتحادیات الریاضیة، یحدد صالحیات االتحادیة الریاضیة وتنظیمھا وتشكیلھا وعملھا

  ).418ـ91من المرسوم  05المادة (شاملة بالمنفعة العامة 
وبھذه الصفة ـ اي االعتراف لالتحادیة الریاضیة بالمنفعة العامة ـ  تطالب كل االتحادیات الریاضیة 

وھذا ما یؤدي بالدولة الى ، من الدولة منحھا مساعدات مالیة للقیام بنشاطاتھا المعتبرة ذات المنفعة العامة
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آلیة جدیدة سماھا الصندوق الوطني  03-89ولذلك استحدث القانون رقم ، تعبئة مصاریف اضافیة ثقیلة
كما ، واعتبرھا مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري وصناعي، لترقیة مبادرات الشباب والممارسة الریاضیة

ودعم الھیئات الریاضیة ، استحدث صنادیق والئیة قصد تعزیز عمل الدولة في مجال الشباب والریاضة
فنص على موارد تمویل الصندوق الوطني في المادة ، رد مالیةوجعل لكل من اآللیتین موا، وتحفیز النتائج

أو كل عملیة تجاریة ، وذاتیة أي من األرباح المحققة من قبلھ مقابل خدماتھ، فكانت بین عامة وخاصة، 81
  .موارد تمویل الصنادیق الوالئیة 82ولم تحدد المادة، مرتبطة بموضوعھ

بین المرحلة ، تسییر االتحادیات الریاضیة الوطنیة یتضح مما سبق انھ توجد نقلة نوعیة في مجال
بان انتقلت االتحادیات الریاضیة من مجرد ھیاكل عدم تركیز الى ، االشتراكیة والمرحلة التي تلیھا مباشرة

، عن طریق االنتخاب أعضائھاجمعیة تنشا بموجب اتفاقیة بین اعضائھا لھا سلطة اختیار ممثلیھا من بین 
  .وبالتالي المسؤولیة، واإلداریةالمعنویة التي تترتب عنھا االستقاللیة المالیة وتتمتع بالشخصیة 

، لتاطیر ھذه العملیة بإجراءاتلم تتبع ، ولكن عملیة مرور االتحادیات الریاضیة الى عالم االستقاللیة
ستقاللیة في وھذا ما ادى بممثلي الحركة الریاضیة وسعیا منھم للحفاظ على اال، وتوضیح مفھوم االستقاللیة

نموذجي او  ھیكل غیاب في، بالدفاع عن ھذه االستقاللیة غیر المحددة النطاق تنظیمیا، مفھومھا الجدید
وامام عدم وجود ، ونتیجة لذلك، یربط بین االتحادیة واالدارة الریاضیة، )تقني، تنظیمي(اطار عام موجھ 

واعتماد الجمعیات ، یة حجة في مسالة تاسیسال یمكن للسلطة العمومیة التذرع با، شروط او قیود واضحة
وفي المقابل لم یقم المسیرون المكلفون بترقیة وتطویر النشاطات البدنیة ، الریاضیة المحلیة او الوطنیة

عملیة بعد انسحاب  بإجراءاتالمندمجون في موجة االستقاللیة و ،والریاضیة في االتحادیات الریاضیة
ما ، الذي شكل عجزا في میزانیة االتحادیات الریاضیة األمر، من التمویل  المؤسسات العمومیة االقتصادیة

اال ان ، الزم الدولة حفاظا على قطاع الریاضة من الزوال على االتكفل كلیا بالنشاطات البدنیة والریاضیة
یة للتربیة المتعلق بتنظیم المنظومة الوطن 03ـ89ھذه المجھودات المبذولة من الدولة لم یحمھا القانون رقم 

الذین لم یتطرقا الى المسائل ، المتعلق بالجمعیات 31-90ال القانون رقم و ،البدنیة والریاضیة وتطویرھا
الصندوق الوطني (المالیة والمحاسبیة فیما یخص تسییر المساعدات المالیة الھامة العمومیة وشبھ العمومیة 

التي توضع تحت تصرف االتحادیات ) ات الریاضیةاو الصنادیق الوالئیة لتنمیة مبادرات الشباب والنشاط
وكما یالحظ غیاب الرقابة وعملیات التفتیش من طرف الدولة مانحة المساعدات فیما یخص ، الریاضیة

. مما نتج عنھ سوء توزیع واستغالل االتحادیات لھذه االعانات، منح المساعدات المالیة واستعمالھا
نادي ، تحت اشراف وزارة الشباب والریاضة، الوطنیة االولمبیةاللجنة ، الجلسات الوطنیة للریاضة(

  : وھذا ما عجل بصدور، )49و25ص  1992/1993، الصنوبر

نیة المتعلق بتوجیھ المنظومة الوطنیة للتربیة البد، 25/02/1995المؤرخ في   09-95ـ األمر رقم 3
  والریاضیة وتنظیمھا وتطویرھا

رغم الظروف االمنیة االستثنائیة التي  09ـ  95االمر رقم  توجد معطیات كثیرة ساھمت في اصدار
  :وھذه الظروف ھي، صدر في اطارھا

  ، انسحاب المؤسسات العمومیة االقتصادیة من تمویل القطاع الریاضي أ ـ
  ، تسجیل عجز في میزانیة االتحادیات الریاضیة ب ـ
ع كلیا والتكفل بالنشاطات البدنیة تدخل الدولة حفاظا على قطاع الریاضة من الزوال باالضطال ت ـ

  ، من حیث التمویل، والریاضیة
  ، سوء استعمال االتحادیات الریاضیة  لھذه االعانات العمومیة ث ـ
  ، یربط بین االتحادیة واالدارة الریاضیة) تقني، تنظیمي(غیاب ھیكل نموذجي او اطار عام موجھ  ج ـ
لدولة مانحة المساعدات لالتحادیة الریاضیة فیما یخص غیاب الرقابة وعملیات التفتیش من طرف ا ح ـ

  .منح المساعدات المالیة واستعمالھا
المتعلق بتوجیھ المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة  09-95ھذه المعطیات ساھمت في إصدار األمر رقم 

  :لیتكفل بـ ، والریاضیة وتنظیمھا وتطویرھا
  .من تطویر التربیة البدنیة والریاضیةنص ھذا األمر على أن الدولة تضمن وتؤ أ ـ

اذ تعتبر ھیاكل التنظیم والتنشیط ومنھا التحادیات الریاضیة ، احترام حریة الجمعیات واستقاللیتھا ب ـ
 .جمعیات

وتجلت ھذه ، التسلسلیة والوظیفیة بین اإلدارة واالتحادیة الریاضیة، إعادة صیاغة العالقات الھیكلیة ت ـ
 :العالقة خصوصا في
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ضرورة وضع قواعد تأشیرة مسبقة من طرف اإلدارة المكلفة بالریاضة لكل اعتماد خاص بالجمعیات  ث ـ
 :وھذا بغرض، الریاضیة

  .حفظ الفضاء الریاضي من كل انحراف أو استعمال مغرض للحركة الریاضیة الوطنیة ج ـ
  . االستعمال العقالني لكل الموارد البشریة والمادیة ح ـ
  .وإرساء قواعد المراقبة، د شروط قبول التمویل من مصدر عمومي أو شبھ عموميضرورة تحدی خ ـ

جاء لیحدد مبادئ توجیھ وتنظیم ، أبواب) 08(موزعة عبر ثمانیة ، مادة) 132(یتكون ھذا األمر من 
فأضاف ، واألھداف األساسیة المنوطة بھا، ووسائل تطویر المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة

   .03-89الغائب في القانون رقم " توجیھ"طلح مص

  09ـ95ـ خصائص القانون  4
وھو تفویض السلطات من قبل الوزیر المكلف ، ـ ادخال مفھوم جدید في القانون الریاضي الجزائري

وذلك بھدف تقلیص عدد االتحادیات الریاضیة المعترف لھا ، بالریاضة لصالح االتحادیات الریاضیة
والذي كان في المرحلة السابقة اي االعتراف شامال لكل االتحادیات الریاضیة مما شكل ، یةبالمنفعة العموم

  ،عبئا ثقیال على المیزانیة العامة بالنظر الى الوضع المالي واالقتصادي للبالد
حددت قائمتھا بموجب قرار من (ـ االعتراف بالمنفعة العامة والصالح العام لبعض االتحادیات الریاضیة 

  ، )یر المكلف بالریاضةالوز
لتقویم السلوكات المنحرفة لبعض ، ـ ادخال تدابیر جدیدة مرتبطة بالمخالفات الجزائیة في الحیاة الریاضیة

  ،المسؤولین الریاضیین
في حالة ارتكاب أخطاء ، ـ منح الوزیر المكلف بالریاضة سلطة تقریر تدابیر تأدیبیة أو تحفظیة وجزائیة

وكذا ، ؤولیة ھیاكل تنظیم وتنشیط المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیةتترتب عنھا مس، جسیمة
 ،مسؤولیة مسیریھا

المشروع التمھیدي الذي یعرض اسباب اصدار القانون . (ـ ادخال تدابیر جدیدة مرتبطة بالعالقات الدولیة
  ) 04ص  10ـ04

  :والصالح العاماالعتراف لالتحادیة الریاضیة الوطنیة بالمنفعة العمومیة ـ 5
الفقرة  30المتعلق بالجمعیات الى فكرة المنفعة العمومیة من خالل المادة  31ـ90اشار القانون رقم 

یمكن الجمعیة التي ترى السلطة العمومیة نشاطھا مفیدا او ذا منفعة " االولى التي نصت على ما یلي
او مساعدات مادیة او على مساھمات عمومیة ان تحصل من الدولة او الوالیة او البلدیة على اعانات 

الذي یحدد صالحیات  418ـ91وبالرجوع الى المرسوم التنفیذي ، "اخرى مقیدة بشروط او غیر مقیدة
االتحادیة الریاضیة وتنظیمھا وتشكیلھا وعملھا فانھ اعترف لالتحادیات الریاضیة بصفة شاملة بالمنفعة 

  .418ـ91من المرسوم  05على سبیل الحصر المادة تتولى على الخصوص مھام عامة حددتھا و العامة
وبھذه الصفة تطالب كل االتحادیات الریاضیة من الدولة منحھا مساعدات مالیة للقیام بنشاطاتھا 

  .المعتبرة ذات المنفعة العامة
المتعلق بتوجیھ وتنظیم المنظومة الوطنیة لتربیة البدنیة والریاضیة  09ـ95وقد اختص القانون رقم  
وھو تفویض السلطات من قبل الوزیر ، بادخال مفھوم جدید في القانون الریاضي الجزائري، ویرھاوتط

: الفقرة االولى منھ على ما یلي 33اذ نصت المادة ، المكلف بالریاضة لصالح االتحادیات الریاضیة
الصالح تمارس االتحادیة الریاضیة بتفویض من الوزیر المكلف بالریاضة مھمة ذات منفعة عامة و"

  ".العام
نستنتج من ھذه المرحلة ان الفكرة الجدیدة والمتمثلة في النقلة النوعیة الى مجال الجمعیات بما توفره 

لم تغتنم من قبل الكثیر من المسیرین الریاضیین داخل ، من امتیازات تسییریة تمكن من بلوغ االھداف
  : منھا، نظرا لعوامل عدیدة، دیة الریاضیةاالتحا

ھي فكرة جدیدة على المسیرین الریاضیین  03ـ89رة االستقاللیة التي جاء بھا القانون رقم ـ ان فك
  .جاءت في اطار ظروف سیاسیة واقتصادیة معینة، الجزائرین

فالمسیرون الریاضیون یطالبون من جھة وبقوة بعدم تدخل االدارة ، ـ الفھم الخاطئ لمصطلح االستقاللیة
ومن جھة اخرى یعجزون عن ، ة باعتبارھا جمعیة تتمتع بالشخصیة المعنویةالمركزیة في تسییر االتحادی

  .توفیر الموارد المالیة لتسییر جمعیتھم
ـ اثبات جنایات وجنح واخطاء جسیمة ضد الكثیر من المسیرین الریاضیین فیما یخص استعمال الموارد 

  .ن قبل الدولةالمالیة العمومیة التي تمنح في شكل اعانات لالتحادیات الریاضیة م
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ـ ظھور مشاكل في االختصاصات والتموقعات بین الھیاكل االداریة المنتخبة والھیاكل التقنیة داخل 
  .وعدم معرفة كل طرف الختصاصاتھ وحدوده وعالقاتھ ومسؤولیاتھ، االتحادیة

ن قصیر وھذا ـ كثرة النصوص القانونیة المنظمة لطریقة تسییر وتنظیم االتحادیة الریاضیة الوطنیة في زم
  .یدل على عدم استقرار في تسییر االتحادیات الریاضیة

وما ، ـ غیاب لدى الكثیر من المسیرین الریاضیین مفاھیم المرفق العمومي والصالح العام والمنفعة العامة
تسلسلیة وظیفیة ، ترتبھ من آثار على الطبیعة القانونیة لالتحادیة الریاضیة وذلك بصیاغة عالقات ھیكلیة

  .مغایرة بین اإلدارة واالتحادیة الریاضیة المعترف لھا بالمنفعة العمومیة
ـ استقواء االتحادیات الریاضیة باعتبارھا جمعیات تتمتع بالشخصیة المعنویة على االدارة المكلفة بالریاضة 

احمر ال رجعة خطا ) االستقاللیة(باالتحادیات الدولیة التي تجعل من عدم تدخل الدولة في تسییر االتحادیة 
فیھ الى درجة ان  االتحادیة الدولیة لھا الحق ان تفرض عقوبات على الدولة بناء على طلب االتحادیة 

  . الوطنیة
 .العالمیة، الدولیة، اإلقلیمیة، ب ـ استقطاب االستثمار األجنبي وتحسین صورة البالد في المنتدیات الجھویة 

، االنتقالیة التي كرستھا األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني وبعد سنوات من المرحلة، وفي ھذا السیاق 
بعد ثماني سنوات من ، یتعلق بالتربیة البدنیة والریاضة، 14/08/2004بتاریخ  10-04صدر القانون رقم 
 .والذي یكون موضع الحلقة القادمة، 09ـ95صدور االمر رقم 

  الخاتمة  -5
ام آخر لیبرالي یتطلب توافر ظروف وعوامل سیاسیة االنتقال من نظام قانوني اشتراكي الى نظان 

وال یمكن بحال من االحوال ان ینجح ھذا االنتقال اذا ، واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة تمھد لھذا االنتقال
على الفكر االحادي واعتبار االتحادیة  1989فاعتماد الجزائر في المرحلة ما قبل ، تخلفت ھذه الظروف
ثم التخلي عن ھذه الطریقة في ، اكل عدم تركیز وتمویلھا من المیزانیة العامة للدولةالریاضیة الوطنیة ھی

تنظیم االتحادیات واعتماد طرائق اخرى تعتبر االتحادیة جمعیة مستقلة بما یترتب على آلیة الجمعیة من 
الدولة ممثلة في  ولذلك سارعت، قد ادى الى اخطار ھددت التربیة البدنیة باعتبارھا من الصالح العام، آثار

وقامت بالعدید من االجراءات التي ساھمت في الحفاظ على وزارة الشباب والریاضة في تدارك الوضع 
  وھل حققت نتائج؟ ، ولكن ھل كانت كافیة، یة والریاضیة من االندثاراالنشطة البدن
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