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   )VAR(تقنية مساعدة الحكم بالفيديو 

 
 

 التعريف/الفلسفة

اعتمادها من طرف اإليفاب  التي تم ،هي تقنية من بين أخريات  (VAR)الحكم بالفيديو  مساعدةنظام 

من اعتمادها  . و الغايةو التجارب االختباراتاإلتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تفكير عميق، و سلسلة من و

جب أن توو ي ، و تأمين العدل  و اإلنصاف على مستوى المنافسات.ش الهفوات التحكيميةهو تقليص هام

 .مع مبادئ قوانين اللعب و فلسفتها يتوافق استعمال هذه التقنية،

م المسابقة لمتطلبات تنفيذ عندما يستوفي منظ (VAR)يسمح باستخدام نظام مساعدة الحكم بالفيديو 

 ل على ترخيص مكتوب، بهذا الخصوص، من طرف اإليفاب و الفيفا.هذا النظام، و الحصو بروتوكول

، لمجموعة من المبادئ يتوجب ، في مباريات كرة القدم(VAR)يخضع استخدام نظام المساعدة بالفيديو 

 تطبيقها في كل مباراة عند استخدامها لهذا النظام.

 )VAR(الحكم المساعد بالفيديو  و مساطر تدخل مجاالت

هو حكم للمباراة، بإمكانه الوصول، بطريقة مستقلة، للقطات   (VAR)الحكم المساعد بالفيديو  (1

المباراة، و يمكنه أن يساعد الحكم، فقط، في حالة وجود خطأ واضح و جلي، أو حادث جسيم لم 

 له عالقة بما يلي: ينتبه إليه الحكم،

 تسجيل هدف من عدمه 

 ركلة جزاء من عدمها 

  حمراء مباشرة )ليس اإلنذار الثاني(إشهار بطاقة 

 )خطأ في تحديد الهوية )عندما ينذر أو يطرد الحكم، عن طريق الخطأ العبا من الفريق المخالف 

إلى بإيقاف اللعب ليلتجئ  ، قبل اتخاذ قرار،يجب على الحكم أن يتخذ قرارا، أي أنه ال يسمح له (2

سماح بمواصلة اللعب بعد ارتكاب مخالفة . إن ال (VAR)ستخدام نظام مساعدة الحكم بالفيديو ا

 محتملة هو في حد ذاته قرار قابل للفحص بالفيديو.

 لن يتم تغيير القرار األصلي للحكم إال إذا أثبت الفحص بالفيديو أن القرار كان خطأ واضحا و جليا. (3

)و الحكام  (VAR)الحكم المساعد بالفيديو الفحص بالفيديو هو فقط من صالحية الحكم، طلب  (4

 اآلخرون للمباراة( يمكنهم فقط أن يقترحوا "فحص الفيديو" على الحكم.

الحكم هو، دائما، من يتخذ القرار النهائي، على أساس المعلومات التي يمده بها الحكم المساعد  (5

 ، أو بعد أن يقوم، بنفسه، بفحص اللقطات المعادة.بالفيديو

زمنية محددة، على اعتبار أن دقة و صحة القرار أهم  لفيديو ليست مرتبطة بمدةبا فحصالعملية  (6

 من السرعة في اتخاذ القرار.
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أال يحيطوا بالحكم أو يحاولوا التأثير عليه لطلب فحص يجب على الالعبين و مسؤولي الفريق  (7

 أو القرار النهائي. "فحص الفيديو"القرار، أو التأثير على عملية 

 ضمانا للشفافية. "فحص الفيديو''ل عملية يجب أن يظل الحكم مرئيا و ظاهرا خال (8

إذا استمر اللعب بعد وقوع حادث، تم فحصه بعد ذلك، ال يتم إلغاء العقوبة االنضباطية أو  (9

في حالة  المفروضة خالل الفترة التي أعقبت الحادث، حتى و لو تغير القرار األصلي)ما عدا

 .(سير فرصة واضحة للتسجيلتوجيه إنذار بسبب تكسير فرصة واعدة، أو الطرد بسبب تك

إذا تم استئناف اللعب بعد توقيفه، ال يمكن للحكم طلب "فحص الفيديو" باستثناء حالة  (10

أو  العض بسبب السلوك العنيف، البصق،الخطأ في تحديد الهوية أو مخالفة تستوجب الطرد 

 التفوه بكلمات نابية أو القيام بإيماءات مشينة/جارحة.

اللعب التي تسبق أو تلي الحادث الذي يمكن أن يفحص بالفيديو، تحدده قوانين اللعب  فترة (11

 .(VAR)نظام مساعدة الحكم بالفيديو  و بروتوكول

يتحقق تلقائيا من كل حالة أو قرار، فال يسمح  (VAR)الحكم المساعد بالفيديو  نظرا ألن (12

 طلب "فحص الفيديو".بللمدربين أو الالعبين 

 تزاماتلإلوا واجباتال

نظام المساعدة  لتشغيل الالزمة الكهرباء مصادر وتوفير تأمين المستقبل فريقال على يجب (1

 ".VAR" بالفيديو

اتخاذ كافة بمراقب المباراة، بتنسيق مع الفريق المستقبل و مسؤول األمن بالملعب،  يقوم (2

الفضاءات المخصصة لها اإلجراءات الضرورية لتأمين  و حماية  فريق تقنية المساعدة بالفيديو، 

 وتجهيزاتها.

يتوجب على جميع أعضاء الفريقين المتباريين )العبون، بدالء، مستبدلون و رسميو الفريق( عدم  (3

و الفضاءات  و التجهيزات المخصصة لنظام المساعدة بالفيديو. االقتراب أو الدخول إلى المناطق 

 انتهاك أو مخالفة، بهذا الخصوص، تعاقب طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.  و كل

 أثناء أو قبل سواء ،أو إصابته بعطل" VAR" في حالة عدم تشغيل نظام المساعدة بالفيديو (4

 تأثير أي الحادث لهذا يكون لن ؛ ذلك غير أو الكهربائي التيار انقطاع أو تقنية، ألسباب ، المباراة

 في تباريينم، للفريقين الحق أي يترتب عن ذلك وال ، نتيجتها على أو المباراة سير على سلبي

 الذي أو ،اللعب مواصلة يرفض الذي الفريق فإن ،عليهو . التحفظات أو التعرضات إلى اللجوء

 ،مدبر فعل عن نتج العطل تبين أن هذا إذا و .الالزمة للعقوبات يتعرض سوف اللعب، ميدان يغادر

  ن، عن ذلك،المفترضو ونالمسؤول سيكون و بعد تحديد المسؤوليات، ،ةلمحتم مؤامرة عن أو

 .المختصة والهيئات اللجان طرف من عقوباتو متابعات موضوع

 :التالية المخالفات من أيًا ارتكب إذا الفريق مسؤول أو المستبدل أو البديل أو الالعب إنذار يجب (5

 ."فحص الفيديو" منطقة دخول •

 .لمطالبة الحكم بمراجعة الحكم المساعد بالفيديو (التلفزيون شاشة) المبالغة في استخدام إشارة •

توضيب  غرفة إلى يدخل الذي الفريق مسؤول أو المستبدل أو البديل أو الالعب طرد يجب  (6

 .الفيديو


