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ملخص موجز لتغيريات القانون
المــادة ( – )1ميدان اللعب
• يمكن أن تصنع قوائم المرمى والعارضة من مزيج من األشكال األربعة األساسية
المــادة ( – )10طريقة تحديد نتيجة المباراة
• البطاقات الصفراء والتحذيرات ال يتم ترحيلها إلى الركالت من عالمة الجزاء
• راجع أيضا ً التغييرات فى المادة  14المتعلقة بالركالت من عالمة الجزاء
المــادة ( – )11التسلل
• اللمس المتعمد للكرة باليد عن طريق المدافع يعتبر " لعبا ً متعمدا ً " فيما يتعلق بالتسلل
المــادة ( – )12األخطاء وسوء السلوك
• لمس الكرة باليد:
• الحد الفاصل بين الكتف والذراع هو أسفل اإلبط (انظر الرسم التوضيحى في الصفحة )14
• لمس الكرة باليد " مصادفة " عن طريق العب مهاجم (أو أحد زمالئه فى الفريق ) ال يعاقب إال
إذا حدث ذلك "مباشرة " قبل تسجيل الهدف أو قبل فرصة واضحة لتسجيل هدف
• يمكن أن يتلقى حارس المرمى بطاقة صفراء أو يطرد "بطاقة حمراء" بسب لمس الكرة باليد
بطريقة غير شرعية مرة ثانية بعد استئناف اللعب ( على سبيل المثال :ركلة مرمى ،ركلة حرة..
إلخ ) حتى إذا لمسها بيده  /ذراعه
• أي مخالفة (ليس فقط خطأ) تتسبب فى " التداخل في أو إيقاف هجوم واعد" ؛ يجب أن تحصل على
بطاقة صفراء
• الالعب الذي يفشل في احترام مسافة األربعة أمتار المطلوبة عند تنفيذ اإلسقاط ؛ يجب أن يحصل
على بطاقة صفراء
• إذا طبق الحكم إتاحة فرصة أو سمح بلعب ركلة حرة بسرعة بسبب خطأ أرتكب للتداخل فى أو
إيقاف هجموم واعد؛ فال يجب إشهار البطاقة الصفراء
المــادة ( – )14ركلة الجزاء
• ال يعاقب حارس المرمى على خطأ ارتكبه إذا لم تدخل ركلة جزاء المرمى أو إذا ارتدت من
االقائمين أوالعارضة ( بدون أن تلمس حارس المرمى ) إال إذا أثر الخطأ بوضوح على منفذ الركلة
• يتم تحذير حارس المرمى فى الخطأ األول  ،ويتلقى بطاقة صفراء ألى خطأ (أخطاء) آخرى
• يعاقب منفذ الركلة إذا أخطأ هو وحارس المرمى تماما ً فى نفس الوقت
بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR
• يتطلب إظهار " إشارة التليفزيزن " مرة واحدة فقط لكل مراجعة من حكم الفيديو المساعد VAR
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قائمة املصطلحات
• إدراج تعريف لخطأ المسك
• مكان الالعب عند استئناف اللعب هو مكان األقدام أو أى جزء آخر من الجسم والذى يكون مالمس
لألرض ( ماعدا الموضح فى المادة  -11التسلل)

توضيحــــــات
عند تنفيذ ركلة مرمى او ركلة حرة  ،إذا قام حارس المرمى برفع الكرة بقدمه ثم قام زميله بإرجاع
الكرة له بالرأس أو بالصدر لكى يمسكها بيده  ،يعاد تنفيذ الركلة  ،وال حاجة ألى عقوبات إنضباطية
( إال إذا كان هناك إصرار على ذلك)

تغيريات الصياغة
تم إجراء بعض التغييرات القليلة فى الصياغة حتى يصبح النص أكثر منطقية  /إتساقاً ،تم وضع خط
أسفل هذه النصوص فى القانون :
نصوص تم إعادة تنظيمها
المادة  -12األخطاء وسوء السلوك
• تم إعادة ترتيب النقاط التى توضح خطأ لمسة الكرة باليد
المادة  -14ركلة الجزاء
• تم إدراج نقاط إضافية تتعلق بأخطاء حارس المرمى
• تم تحديث الجدول المختصر الخاص بأخطاء تنفيذ ركالت الرجزاء وأعيد تنظيمها
بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR
• تم إعادة ترتيب صياغة القسم الخاص " بالمراجعة " للتأكيد على أنه من المتوقع أن تكون معظم
مراجعات حكم الفيديو المساعد  VARستكون مراجعة داخل الميدان ()OFRs
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تفاصيل كل التغيريات
فيما يلى التغييرات فى قانون اللعبة التى صدرت بنسخة  .2021/20لكل تغيير تم إضافة النص الجديد /
المعدل  /المضاف  ،مع النص القديم إذا كان ذلك مناسبا ً – متبوعا ً بتفسير لهذه التغييرات.
النص الملغى يوضح كالتالى = كرة قدم
النص الجديد يوضح كالتالى = كرة قدم
المــادة - 1ميدان اللعب
 .10المرميــان
نــص إضافــى
()...
يتـم صنع قائمي المرمى والعارضة من مادة معتمدة ويجب أن يكونوا ذا شكل مربع ،مستطيل ،أو
دائري ،بيضاوي أو خليط بين هذه األشكال ،و يجب أن ال يشكلوا خطورة.
التفســير
قائمي المرمى والعارضة يمكن أن يكونوا خليط بين األشكال األربعة األساسية
المــادة – 2الكــرة
 .2تغــيير الكرة المعيبة
نــص إضافــى
إذا أصبحت الكرة معيبة:
• يتم إيقاف المباراة
• يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة البديلة بإسقاط الكرة في المكان الذي أصبحت فيه الكرة األصلية
معيبة
التفســير
تغيير النص ليتوافق مع المادة 8
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المــادة – 4معـدات الالعبيــن
 .4معدات أخرى  -نظم األداء والتتبع اإللكتروني () EPTS

نــص إضافــى
نظم األداء والتتبع اإللكتروني () EPTS
عندما يتم استخدام التكنولوجيا القابلة لإلرتداء (  ) WTكجزء من نظم األداء والتتبع اإللكتروني
(  (EPTSفي المباريات التي تلعب خالل المسابقات الرسمية التي تنظم برعاية  FIFAأو االتحادات
القارية أو االتحادات الوطنية لكرة القدم  ،يجب على منظم المسابقة أن يتأكد من أن هذه التكنولوجيا
المتصلة بمهمات الالعبين ليست خطيرة ويجب أن تحمل العالمة اآلتية :وأن تلبى أحد المعايير التالية
 ( IMSمعايير المباراة الدولية ) أو معايير جودة FIFA.
( سيتم حذف هذه العالمة )
هذه العالمة توضح أنه تم إختبارها رسميا ً وتتفق مع الحد األدنى لمتطلبات السالمة لمعايير
المباريات الدولية المقدمة من  FIFAوالموافق عليها من  ، IFABوتخضع المعاهد التي تجري هذه
اإلختبارات إلشراف .FIFA
عند استخدام ( )EPTSنظام األداء والتتبع اإللكتروني ( بشرط موافقة االتحاد الوطني لكرة القدم  /منظم
المسابقة ) التى يقدمها منظم المباراة أو المسابقة هى مسئولية منظم المباراة أو المسابقة للتأكد من أن
المعلومات والبيانات التي ترسل من (  ) EPTSإلى المنطقة الفنية خالل المباريات التي تلعب في
مسابقات رسمية تكون موثوقة دقيقة.
()...
ً
العالمة التالية توضح أن نظام/جهاز  EPTSالذى يتم إرتدائه أو البصرى قد تم اختباره رسميا ويُلبى
لمتطلبات شروط الثقة والدقة في البيانات الموضوعية فى كرة القدم:

التفســير
الصياغة الجديدة تعكس التحديثات التى أدخلها االتحاد الدولى لكرة القدم  FIAFعلى معايير نظم
األداء والتتبع اإللكتروني .EPTS
المــادة – 10تحديد نتيجة المباراة
 .3الركالت من عالمة الجزاء (ركالت الترجيح)
نــص معــدل
يتم اللجوء إلى الركالت من عالمة الجزاء بعد نهاية المباراة إذا لم يكن منصوص بالقانون على
خالف ذلك  ،مع تطبيق قوانين اللعبة ذات الصلة .ال يسمح لالعب الذى طرد خالل المباراة
بالمشاركة فى هذه الركالت ،التحذيرات واإلنذارات التى تم توجيهها خالل المباراة ال يتم ترحيلها إلى
الركالت.
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التفســير
اإلنذارات والتحذيرات التى يتم توجيهها خالل المباراة ( بما فى ذلك األشواط اإلضافية ) ى يتم
ترحيلها ألن الركالت من عالمة الجزاء ليست جزء من المباراة .الالعب الذى يتلقى إنذارا ً خالل كل
من المباراة و الركالت من عالمة الجزاء ال يتم طرده (خالل الركالت من عالمة الجزاء أو من أجل
إجراءات تأديبية).
 .3الركالت من عالمة الجزاء
نــص معــدل
خالل الركالت من عالمة الجزاء
()...
• إذا ارتكب حارس المرمى خطأ ونتيجة لذلك تم إعادة الركلة  ،يجب إنذار يتم تحذير حارس المرمى
فى المرة األولى وينذر ألى خطأ (أخطاء) الحقة
()...
• إذا ارتكب كالً من حارس المرمى ومنفذ الركلة خطأ فى نفس الوقت :
• إذا لم تسجل الركلة أو أُنقذت ؛ يعاد تنفيذ الركلة وينذر كال الالعبين
• إذا تم تسجيل الركلة ؛ يُلغى الهدف وتعتبر الركلة قد أهدرت ويُنذر الراكل
التفســير
• معظم حراس المرمى يتجاوزوا نتيجة التوقع الخاطئ عند ركل الكرة ،لذا يجب تحذير حارس
المرمى عند أول خطأ ولكن يجب إنذاره أأى خطأ (أخطاء) تالي عند إعادة تنفيذ الركلة و/أو عند
أى ركلة تالية.
• عندما يخطأ حارس المرمى ومنفذ الركلة (تماماً) فى نفس الوقت ؛ يجب أن يعاقب منذ الركلة ،كما
لو أن الخداع غير الشرعى هو الذى تسبب فى تجاوز حارس المرمى.
المــادة – 11التسلل
 .2خطأ التسلل
الالعب المتواجد في موقف التسلل إذا استلم الكرة من أحد المنافسين الذي يلعب الكرة عمدا ً (باستثناء
اإلنقاذ المتعمد من أي منافس) بما فى ذلك لمس الكرة المتعمد باليد ال يعتبر قد حصل على ميزة ،إال
إذا كانت إنقاذا ً متعمدا ً عن طريق أى منافس.
التفســير
توضيح أن لمس الكرة المتعمد باليد عن طريق المدافع يعتبر " لعبا ً متعمدا ً " ألغراض التسلل  .مثل
لعب متعمد " قانونى" (على سبيل المثال :ركل أو لعب بالرأس) يتسب فى أن يصبح العب فى موقف
تسلل غير متسلالً  ،واللعب غير القانونى أيضا َ يؤدى إلى نفس النتيجة.
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المــادة – 12األخطاء وسوءالسلوك
 .1الركلة الحرة المباشرة – لمس الكرة باليد
نـص ورسـم توضيحى جـديد
من أجل أغراض تحيد أخطاء لمسة اليد ،الحد العلوى للذراع هو نفس خط األبط السفلى
التفســير
ألغراض لمسة اليد ،يبدأ الذراع من نهاية/أسفل األبط ،كما هو موضح فى الرسم التوضيحى فى
صفحة 14
 .1الركلة الحرة المباشرة – لمس الكرة باليد
نـص معــدل
يعتبر خطأ عندما يقوم الالعب :
• يتعمد لعب الكرة باليد  /الذراع ،بما في ذلك تحريك اليد  /الذراع باتجاه الكرة
• يحرز هدف مباشرة فى مرمى المافسين عن طريق اليد/الذراع ،حتى لو بالمصادفة ،بما فى ذلك
حارس المرمى
• يكتسب حيازة  /سيطرة على بعد أن تلمس الكرة يده  /ذراعه أو يد/ذراع أحد زمالئه مباشرة ثم :
• يحرز هدف في مرمى المنافسين
• يُـنشئ فرصة لتسجيل هدف
عادة يعتبر خطأ عندما يقوم الالعب :
• يلمس الكرة بيده  /ذراعه عندما :
• ()...
باستثناء األخطاء التي وردت أعاله ؛ عادة ً ال يعتبر خطأ إذا لمست الكرة يد  /ذراع الالعب :
()...
التفســير
توضيح أن:
• إذا قام مهاجم بلمس الكرة مصادفةً بيده/بذراعه ثم
• ذهبت الكرة إلى العب مهاجم آخر وقام الفريق المهاجم فورا ً بإحراز هدف؛ فإن هذا يعتبر خطأ
لمس الكرة باليد.
• ال يعتبر خطأ لمس الكرة باليد ،إذا لمست الكرة اليد ثم قطعت الكرة بعدها مسافة ما (بالتمرير أو
بالمراوغة) و/أو كان هناك عدة تمريرات قبل تسجيل هدف أو قبل فرصة واضحة لتسجيل هدف.
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 .1الركلة الحرة المباشرة – لمس الكرة باليد
نـص معــدل
حارس المرمى عليه نفس القيود المفروضة على لمس الكرة باليد مثل أي العب خارج منطقة الجزاء .
إذا قام حارس المرمى بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزائه عندما ال يكون مسموحا ً له القيام بذلك ؛
تحتسب ركلة حرة غير مباشرة ولكن ال تكون هناك عقوبة انضباطية .
ومع ذلك؛ إذا كان الخطا هو لعب الكرة للمرة الثانية (باليد/بالذراع أو بغيرها بعد استئناف اللعب وقبل
أن تلمس العبا ً آخر؛ فيجب أن يعاقب حارس المرمى إذا كان الخطأ هو إيقاف هجوم واعد أو منع
المنافس أو الفريق المنافس من هدف أو من فرصة هدف – فرصة تسجيل.
التفســير
إذا قام حارس المرمى متعمدا ً بلعب الكرة للمرة الثانية عند استئناف اللعب (قبل أن تلمس العبا ً آخر)
وأوقف هجوما ً واعدا ً أو منع فرصة هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف؛ فيجب إنذار حارس
المرمى أو طرده ،وهذا يطبق إذا كانت اللمسة الثانية باليد/الذراع ،كما لو أن الخطأ كان ليس " لمسة
يد" بل لعب الكرة للمرة الثانية بطريقة "غير قانونية "
 .3اإلجراءات اإلنضباطية – تأخير استئناف اللعب إلشهار البطاقة
نـص معــدل
في حال إذا قرر الحكم إنذار أو طرد العب فيجب عدم استئناف اللعب حتى يتم تطبيق العقوبة  ،إال
إذا قام الفريق غير المخطئ بتنفيذ ركلة حرة بسرعة أدت إلى فرصة واضحة إلحراز هدف ولم يكن
الحكم قد بدأ إجراءات العقوبة االنضباطية ،تطبق العقوبة عند أول توقف؛ إذا كان الخطأ هو منع
المنافس من فرصة واضحة إلحراز هدف؛ يتم إنذار الالعب ،وإذا كان الخطا هو التداخل فى أو منع
هجوم واعد؛ فال يجب إنذار الالعب.
التفســير
إذا سمح الحكم بتنفيذ ركلة حرة "بسرعة " وكان الخطأ منع هجموم واضح إلحراز هدف  ،فإن
البطاقة الحمراء (المؤجلة) تصبح بطاقة صفراء ،ولذلك وبنفس السياق ،إذا سمح الحكم بتنفيذ ركلة
حرة "بسرعة " وكان الخطأ منع أو التداخل فى هجوم واعد؛ فإن البطاقة الصفراء (المؤجلة) يجب أال
تشهر.
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 .3اإلجراءات اإلنضباطية – إتاحة الفرصة
نـص معــدل
إذا أعطى الحكم الفرصـة الستمرار اللعب في حال إرتكاب خطا ً يستحق اإلنذار /الطرد فإنه يؤجل
إعالن هـذه العقوبة حتى أول توقف للعب ،ومع ذلك إذا كان الخطأ هو منع الفريق المنافس من فرصة
واضحة لتسجيل هدف إال إذا كان الخطأ ؛ ينذر هذا الالعب للسلوك غير الرياضي ،وإذا كان الخطأ هو
التداخل فى أو منع هجوم واعد؛ فإن هذا الالعب ال ينذر.
التفســير
إذا أعطى الحكم الفرصـة فى خطأ منع المنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف ،فإن البطاقة
الحمراء تصبح بطاقة صفراء ،ذلك وبنفس السياق إذا أعطى الحكم الفرصـة فى خطأ التداخل فى أو
منع هجوم واعد؛ فإن البطاقة الصفراء يجب أال تشهر.
 .3اإلجراءات اإلنضباطية – اإلخطاء التى تستوجب اإلنذار
نـص معــدل
ينذر الالعب إذا ارتكب ما يلي :
()...
• عدم احترام المسافة القانونية عند استئناف اللعب بإسقاط الكرة ،ركلة ركنية ،ركلة حرة أو رمية
تماس
التفســير
إدراج إسقاط الكرة فى األخطاء التى تستوجب اإلنذار بسبب عدم احترام المسافة القانونية.
 .3اإلجراءات اإلنضباطية – اإلنذار بسبب السلوك غير الرياضى
نـص معــدل
هناك حاالت مختلفة يجب إنذار الالعب عليها للسلوك غير الرياضي بما فى ذلك عندما يقوم الالعب:
()...
• يرتكب خطأ أى مخالفة أخرى للتداخل فى أو إيقاف هجمة واعدة إال إذا احتسب الحكم ركلة جزاء
بسبب خطأ ارتكب أثناء محاولة لعب الكرة
التفســير
يمكن إيقاف الهجوم الواعد أو التدخل فيه بارتكاب خطأ دون تنافس (على سبيل المثال  ،لعب الكرة
بشكل "غير قانوني" مرة أخرى بعد إستئناف اللعب)؛ لذا فإن الصياغة اآلن تشمل جميع هذه األخطاء
بخالف لمسة اليد  ،والتي تم تغطيتها في النقطة السابقة.
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المــادة – 14ركلة الجزاء
 .2األخطاء والعقوبات
نــص معــدل
()...
إذا حدث قبل أن تصبح الكرة في اللعب أي مما يلي :
()...
• أخطاء حارس المرمى
• إذا دخلت الكرة المرمى؛ يتم إحتساب الهدف
• إذا أخطات الكرة المررمى أو ارتدت من من العارضة أو قائمى المرمى؛ تعاد الركلة فقط فى
حال إذا أثر خطأ حارس المرمى على منفذ الركلة
• إذا منع حارس المرمى الكرة من دخول المرمى؛ يعاد تنفيذ الركلة
إذا تم إعادة الركلة بسبب اخطاء حارس المرمى؛ يتم تحذير حارس المرمى عند أو خطأ فى المباراة
وينذر ألى خطأ ( أخطاء) تالى فى المباراة.
• أخطاء حارس المرمى أو زمالء حارس المرمى:
• إذا دخلت الكرة المرمى؛ يحتسب الهدف
• إذا لم تدخل الكرة المرمى؛ يعاد تنفيذ الركلة وينذر حارس المرمى إذا كان مسئوالً عن الخطأ
• إذا أخالف قانون اللعبة العب من كال الفريقين ؛ يعاد تنفيذ الركلة إال إذا ارتكب العب خطأ ً أشد
( على سبيل المثال :الخداع غير القانوني )
• إذا ارتكب كالً من حارس مرمى والراكل خطأ ً في نفس الوقت:
• إذا تم إهدار أو إنقاذ الركلة ؛ يتم إعادة تنفيذ الركلة وينذر كال الالعبين
• إذا تم تسجيل الركلة ؛ يلغي الهدف وينذر الراكل ويُستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة للفريق
المدافع
التفســير
• لتأكيد ( ما تم توضيحه فى منشور  IFABفى -17أغسطس  )2019أنه إذا ارتكب حارس
المرمى خطأ عند تنفيذ ركلة جزاء ولم تدخل الكرة المرمى أو ارتدت من القائمين أو العارضة
(أي أن حارس المرمى لم "ينقذ" الركلة)؛ ال يعاقب حارس المرمى إال إذا كان لحركة (حركات)
الحارس تأثير واضح على منفذ الركلة.
• معظم أخطاء حارس المرمى تنجم عن التوقع الخاطئ عند ركل الكرة ،لذلك ال ينبغي إنذار
حارس المرمى عند الخطأ للمرة األولى ولكن يجب إنذاره ألي خطأ(أخطاء) تالى في تلك الركلة
و/أو أي ركلة الحقة.
• إذا قام منفذ الركلة وحارس المرمى بخطأ في نفس الوقت تماما ً (وهو حدث نادر)؛ فإن خطأ
حارس المرمى عادة ما يكون بسبب قيام منفذ الركلة بتحايل "غير قانوني" ؛ لذلك يتم معاقبة منفذ
الركلة.
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 .3جـدول موجـز
جـدول معــدل
نتيــجة تنفــيذ الركــلة
هـــــدف

ليست هـــــــدف

الخطأ من قبل
العب مهاجم

يعاد تنفيذ ركلة الجزاء

ركلة حرة غير مباشرة

الخطأ من قبل
العب مدافع

هــدف

يعاد تنفيذ ركلة الجزاء

الخطأ من قبل العب
مدافع والعب مهاجم

يعاد تنفيذ ركلة الجزاء

يعاد تنفيذ ركلة الجزاء

الخطأ من قبل
حارس مرمى

هــدف

خطأ حارس مرمى ومنذ
الركلة فى نفس الوقت

ركلة حرة غير مباشرة وينذر
منفذ الركلة

ركلة حرة غير مباشرة وينذر منفذ
الركلة

ركل الكرة للخلف

ركلة حرة غير مباشرة

ركلة حرة غير مباشرة

الخـداع غـير
القانوني

ركلة حرة غير مباشرة
وينذر منفذ الركلة

ركلة حرة غير مباشرة
وينذر منفذ الركلة

منفذ الركلة
غير المحدد
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ركلة حرة غير مباشرة
وينذر منفذ الركلة

لم تنقذ :ال يعاد تنفيذ الركلة ( ما لم
يتأثر منفذ الركلة)
أنقذت :يعاد تنفيذ الركلة ويتم تحذير
الحارس وينذر ألى خطأ تالى

ركلة حرة غير مباشرة
وينذر منفذ الركلة غير المحدد

تحديث كتيب بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR
 .4اإلجراءات  -الفحص
نــص معــدل
• إذا أظهر الفحص وجود مشكلة "خطأ واضح وظاهر" أو "حدث هام لم ينتبه إليه " يقوم حكم
الفيديو المساعد ( (VARبتوصيل تلك المعلومات ( ولكن ليس القرار الذي سيتخذ ) إلى الحكم
الذي سيقرر هل سيبدأ إجراء " المراجعة " أو ال.
التفســير
تم إزالة اإلشارة إلى القرار النهائي ،حيث يُسمح لـحكم الفيديوالمساعد ( (VARبإعطاء المشورة
للحكم حول القرار ولكن الحكم دائ ًما ما يتخذ القرار النهائي.
 .4اإلجراءات  -المراجعة
نــص معــدل
•
•
•
•

أو

•
•
•

إذا لم يكن اللعب قد توقف بالفعل ،يقوم الحكم بإيقاف اللعب عندما تكون الكرة الحقا ً فى مكان /
موقف طبيعي ( عادة عندما يقوم الفريق اآلخر بالتحرك للهجوم ) ويظهر "إشارة التليفزيزن"
في كلتا الحالتين  ،ال بد أن يقوم الحكم بتوضيح أنه سيقوم " بالمراجعة " عن طريق إشارة
التليفزيون الواضحة ( رسم إطار شاشة التليفزيون )
يصف حكم الفيديو المساعد ( (VARللحكم ما يمكن مشاهدته فى إعادة ( إعادات ) التليفزيون
ولكن ليس القرار الذي سيتخذ  ،ويقوم الحكم عندئذ:
ويظهر "إشارة التليفزيزن" ( إذا لم يكن بالفعل قد أشار بها ) و يذهب إلى منطقة مراجعة
الحكم لمشاهدة لقطات اإلعادة " -مراجعة داخل الميدان" ( – )OFRقبل اتخاذ القرار النهائي .
حكام المباراة اآلخرون ال يقوموا بمراجعة اللقطات إال في ظروف إستثنائية وبطلب من الحكم
أن يقوموا بذلك

• يتخذ القرار بناءا ً على تصوره الخاص ومن خالل المعلومات من حكم الفيديو المساعد((VAR
وعند الحاجة بمشاركة أى من حكام المباراة اآلخرين  -حكم الفيديو المساعد ( - (VARيقوم
بالمراجعة فقط
فى نهاية كال إجرائى المراجعة  ،ال بد أن يظهر الحكم " إشارة التليفزيون" مرة أخرى متبوعة
فورا ً بالقرار النهائي
للقرارات الذاتية  ،مثل :شدة خطأ المهاجمة  ،التداخل في التسلل  ،اعتبارات لمسة اليد  ،غالبا ً ما
يكون من المناسب "المراجعة داخل الميدان" ()OFR
للقرارات الفعلية مثل مكان الخطأ أو الالعب ( تسلل )  ،مكان التالمس ( لمسة يد  /خطأ ) ،
المكان ( داخل أو خارج منطقة الجزاء )  ،الكرة خارج اللعب  ..إلخ  ،تكون مراجعة حكم الفيديو
المساعد ( (VARعادة أنسب ولكن " المراجعة داخل الميدان" ( )OFRيمكن أن تستخدم للوصول
للقرار الفعلى إذا كان ذلك سيساعد فى إدارة الالعبين  /المباراة أو من أجل تسويق القرار ( على
سبيل المثال  :قرار حاسم في وقت متأخر من المباراة )

التفســير
• هناك حاجة إلى "إشارة التلفزيون" مرة واحدة فقط لـ "مراجعة حكم الفيديوالمساعد (( " (VARما
ضا بعد إيقاف اللعب).
لم تكن اإلشارة مطلوبة أي ً
• إعادة تنظيم النص يؤكد على أن المراجعة داخل الميدان" ( )OFRمتوقعة عندما يكون الحدث/
القرار غير ذاتى.
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تغييرات فى قاموس المصطلحات
نــص جـديــد
خطأ المسك
يحدث خطأ المسك فقط عندما يتصل الالعب بجسم المنافس أو معداته مما يعيق حركة المنافس
مكان االستئناف
يتم تحديد مكان الالعب عند إستئناف اللعب من خالل موضع أقدامه أو أي جزء من جسمه يلمس
األرض  ،باستثناء ما هو مبين في المادة  – 11التسلل
تغيييرات فى االرشادات العملية لحكام المباراة
ركلة الجزاء (صفحة )212
نــص معــدل
إذا تحرك حارس المرمى بشكل صارخ من على خط المرمى قبل أن يتم ركل الكرة ولم يتم تسجيل
هدف ومنع تسجيل هدف ،فيجب على الحكم المساعد أن يرفع رايته أن يوضح انتهاك حارس
المرمى طبقا ً لما تم االتفاق عليه فى محاضرة الحكم قبل المباراة.
 .5اإلصــابات (صفحة )222
عنوان فرعى ونص إضافى
إن سالمة الالعبين ذات أهمية قصوى ويجب على الحكم تسهيل عمل الطاقم الطبي ،خاصة في
حالة اإلصابة الخطيرة و /أو تقييم إصابة الرأس .وسيشمل ذلك احترام وتقديم المساعدة في
بروتوكوالت التقييم  /العالج المتفق عليها.
 .6 .5تقييـم وعـالج اإلصـابة بعـد اإلنـذار  /الطـرد
تم تعديل رقم العنوان والنص الفرعى
()...
وكمبدأ عام ( ، )...جاهز الستئناف اللعب ،فيما عدا حاالت اإلصابات العتيفة و/أو حاالت تقييم
إصابات الرأس
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رسم توضيحى للمسة اليد
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