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 :الممخص 
١ذ٠ٓ اٌذٌٟٚ ٚاٌٛؼٕٟ ح١ش رغجت رحظٟ ظب٘شح رؼبؼٟ إٌّؾؽبد اٌش٠بظ١خ ثب٘زّبَ وج١ش ػٍٟ اٌصؼ

 ِؾىٍخ  ٚلذ أظحذ اٌش٠بظ١خ ، األحذاس أظشاس خؽ١شح ٌٍش٠بظ١١ٓ ، ٚرؤصش ػٍٟ حغٓ ع١ش 

 أداح اٌش٠بظخ فٟ ٠شٜ اٌّجزّغ جّٙٛس أْ إر ٌٍش٠بظخ، االجزّبػ١خ اٌم١ُ رخذػ إٌّؾؽبد رؼبؼٟ

 اٌّزجبس٠خ اٌفشق ث١ٓ زىبفؤٚاٌ اٌش٠بظ١خ، ثبٌؼذاٌخ ٚاٌؾؼٛس ٚاٌجٙجخ، اٌّزؼخ فٟ حبجبرٗ إلؽجبع

 اٌؼذاٌخ ثزحم١ك االٔزٙبن إٌٝ ٠ؤدٞ إٌّؾؽبد رٕبٚي ٚأْ ، جّبػبد أٚ أفشادا وبٔٛا عٛاء ٚاٌّزٕبفغخ

 غ١ش االعزؼّبي اسرفبع إ١ٌٗ ٚصً ِب ٠خفٝ ٚال اٌش٠بظ١١ٓ ث١ٓ اٌفشؿ رىبفؤ ثّجذأ ٠ٚخً اٌش٠بظ١خ

 ٌّحبعجخ لبٟٔٛٔ رٕظ١ُ ٚجٛد رزؽٍت ٌزٟٚا ، خبصخ اٌش٠بظٟ اٌّجً ٚفٟ ػبِخ ٌٍّٕؾؽبد اٌّؾشٚع

 لشاساد ِٓ ثبٌؼذ٠ذ اٌّزّضً اٌذٌٟٚ اٌّغزٜٛ ػٍٝ  إٌّؾؽبد رؼبؼٟ جش٠ّخ ِشرىجٟ ِٚؼبلجخ

 ثبٌؼذ٠ذ أدٜ اٌزٞ األِش ، اٌذٌٟٚ اٌش٠بظٟ ثبٌٕؾبغ اٌخبصخ ٚاالرفبل١بد اٌّزحذح ٌألُِ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ

 أجً ِٓ اٌش٠بظٟ اٌّجبي فٟ إٌّؾؽبد رؼبؼٟ ِىبفحخ إٌٝ رٙذف لٛا١ٔٓ أصذسا إٌٝ اٌذٚي ِٓ

 خبصخ لٛا١ٔٓ ثئصذاس إِب إٌّؾؽبد، رؼبؼٟ ِخبؼش ِٓ ٚحّب٠زُٙ اٌش٠بظ١١ٓ صحخ ػٍٝ اٌحفبؾ

 ٠ٚأرٟ، اٌش٠بظ١خ االرحبداد لٛا١ٔٓ خالي ِٓ أٚ اٌش٠بظ١خ األٌؼبة فٟ إٌّؾؽبد اعزخذاَ رجشَ

 ٌزؼٙذارٙب رٕف١زا اٌش٠بظ١خ األٌؼبة فٟ بدإٌّؾؽ ثّىبفحخ ُرؼٕٝ خبصخ لٛا١ٔٓ اٌذٚي ثؼط إصذاس

 ثؼذ الع١ّب إٌّؾؽبد رؼبؼٟ ِىبفحخ ِجبي فٟ ٚرشر١جبد رؾش٠ؼبد إػذاد فٟ اٌّزّضٍخ اٌذ١ٌٚخ

 ِٕظّخ ِٓ اٌصبدسح اٌش٠بظخ ِجبي فٟ إٌّؾؽبد ٌّىبفحخ اٌذ١ٌٚخ االرفبل١خ ػٍٝ اٌذٚي ٘زٖ ِصبدلخ

 ٚاٌؼشث١ـخ اٌذ١ٌٚخ اٌزجبسة ثؼط ػٍٝ اٌعـٛء اٌجحش  ٠غٍػ عـٛف ٚ 5002 أوزٛثش فٟ ا١ٌٛٔغىٛ

 فبػٍـخ ٌحّب٠ـخ رحم١مب اٌش٠بظ١ـخ األٌؼبة فٟ ٌٍّٕؾؽبد اٌّؾشٚع غ١ش االعزخذاَ ِىبفحـخ ِجـبي فـٟ

  اٌذ١ٌٚـخ ٚاٌّٛاص١ك اٌزؾش٠ؼبد ج١ّغ رغـؼٝ ٚاٌزٟ ٌٍج١ّغ ٚظشٚسح حبجـخ ٌىٛٔٗ اٌش٠بظٟ، ٌٍٕؾبغ

 .حّب٠زٙب إٌـٝ ٚاٌٛؼ١ٕخ

 (.انصعيذ انذوني وانوطني ،مكافحة انمنشطات انرياضيةفزبح١خ: )اٌىٍّبد اٌّ
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Combat doping sports at the international and national levels 
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Sciences 
Abstracts: 
The phenomenon of sports doping receives great attention at the international 

and national levels, as it causes serious harm to athletes and affects the 

smooth running of sporting events. sports, and equality between competing 

and competing teams, whether individuals or groups, and that taking 

stimulants leads to a violation of achieving sports justice and violates the 

principle of equal opportunities between athletes. And punishing the 

perpetrators of the crime of doping at the international level, represented by 

several resolutions of the General Assembly of the United Nations and 

agreements on international sports activity, which led many countries to issue 

laws aimed at combating doping in the field of sports in order to preserve the 

health of athletes and protect them from the dangers of doping. , either by 

issuing special laws criminalizing the use of doping in sports, or through s 

And the groaning of sports federations, and the issuance of special laws by 

some countries concerned with combating doping in sports, in 

implementation of their international commitments represented in the 

preparation of legislation and arrangements in the field of combating doping, 

especially after the ratification of these countries of the International 

Convention on Anti-Doping in the Field of Sports issued by UNESCO in 

October 2005 and will The research sheds light on some international and 

Arab experiences in the field of combating the illegal use of doping in sports 

in order to achieve effective protection for sports activity, as it is a need and 

necessity for all, which all international and national legislation and 

covenants seek to protect .  
  Keywords: (anti-doping sports, the international and national level).                                     
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 :املقدمة
 األفرادلذلؾ يجب أف تكوف متاحة أماـ  ممارسة الرياضة حقا مف حقوؽ اإلنساف، تعتبر

ىـ ، في إطار الروح األولمبية التي تقوـ عمى التفاالتفضيؿ نوع مف  ، ومف دوف أي
الصحيحة المنافسة وتعد  ،والروح الرياضية أجواء مف الصداقة والتضامف المتبادؿ في

ني المعب دوف غش االلتزاـ بالعدالة واألمانة التي يعو لزاما لمحفاظ عمى المعب النزيو، 
العقاقير المحظورة، أو األساليب المساعدة عمى تحسيف األداء في مجاؿ  ستخداـا ودوف

واالمتياز ثانيا في األداء المبني عمى  محافظة عمى الصحة أوال،في سبيؿ الرياضة، 
ف المنافسة والولع المفرط ، و  تطوير الميارات الطبيعية دوف تأثير تعاطي المنشطات ا 

 ز، وىاجس كؿ رياضي بتحقيؽ األرقاـ القياسية في الرياضة عمى أعمىبالتميي
المستويات وتحسيف أدائو والتفوؽ عمى اآلخريف لكسب الشيرة والمزيد مف األمواؿ، 

ىذا الفعؿ المشيف يمثؿ عدوانا عمى ، و  الممنوعةالمواد  جعميـ يمجؤوف إلى تعاطي
وأف الرياضة،  لمحقائؽ في مجاؿ األخالؽ الرياضية، فيو سموؾ خداعي يخمؽ تزييفا

  مف العديد إصدار إلى أدى الرياضي المجاؿ في  المحضورة تناوؿ المنشطاتارتفاع 
 صحة عمى الحفاظ أجؿ مف التجاوزات نبذ ىذه  إلى تيدؼ  القوانيف الدولية والوطنية 

 . استخداميا وتحريـالمحضورة  المنشطات مخاطر تعاطي مف وحمايتيـ الرياضييف
 -االتفاقيػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة  -اسػػػػػػػتخداـ المنشػػػػػػػطات   -المنشػػػػػػػطات كممااااااالة ال الااااااا :  ال
  قانوف االتحادات الرياضية– الرياضيقانوف ال

  :بحثأهمية ال
 حظيتقد  المنشطات المحضورة  ألف تناوؿفي الموضوع  البحث تكمف أىمية       
ياضية، وجدير األخيرة باىتماـ كبير مف طرؼ الفاعميف في األوساط الر  اآلونةفي 

المنشطات ال تقتصر عمى الرياضييف فحسب، بؿ  بالذكر أف انعكاسات تعاطي
 يتعاطوف المنشطات أصبحت المشكمة تمس المجتمع كمو، ألف الرياضييف الذيف

ما ىـ إال جزء مف المجتمع وقياميـ بيذا الفعؿ المشيف ينعكس بالسمب  المحضورة 
منيا في الموائح واالتفاقيات الدولية ف تحذير عمى الرغـ مالمجتمع.  عمى كافة أفراد
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يرى في الرياضة أداة إلشباع حاجاتو في  إذ أف جميور المجتمع والقوانيف الوطنية ،
سة والمتناف المتعة والبيجة، والشعور بالعدالة الرياضية، والتكافؤ بيف الفرؽ المتبارية

لمحاسبة ومعاقبة قانوني  والتي تتطمب وجود تنظيـ،  سواء كانوا أفرادا أو جماعات
  .والوطني  مرتكبي جريمة تعاطي المنشطات  عمى المستوى الدولي

 :البحثمشكلة 
المنشطات ميمة الجميع، ويتابع أخبارىا كؿ فرد ميتـ  تعاطي باتت مشكمة     

أو إقميمية أو حتى وطنية، ذلؾ أف استعماؿ المنشطات  بالحركة الرياضية دولية كانت
ومشكمة البحث أيضا،  ية وأخالقية واقتصادية، بؿ ومضار قانونيةلو مضار صح

تعاطي المنشطات في   معاقبة ومحاسبةالحالية في  مدى كفاية النصوصتتناوؿ  
لسنة  42قانوف االتحادات الرياضية الوطنية العراقي  رقـ في المجاؿ الرياضي 

  2  4242نة لس القواعد العراقية لمكافحة المنشطات في الرياضةو  ، 4242
 البحث:منهجي  

اعتمػػػػػػػػػػدنا المػػػػػػػػػػني  الوصػػػػػػػػػػفي والػػػػػػػػػػذي يتثمػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػالرجوع إلػػػػػػػػػػى النصػػػػػػػػػػوص 
مقارنػػػػػة كمػػػػػػا اعتمػػػػػػدنا  المػػػػػوائح والمواثيػػػػػؽ الرياضػػػػػية  القانونيػػػػػة المقػػػػػررة فػػػػػي

النصػػػػػوص  مػػػػػع  النصػػػػػوص الوطنيػػػػػة التػػػػػي تخػػػػػص المنشػػػػػطات الرياضػػػػػية 
 .العراقيةالقوانيف  في

 خط  البحث :
نتناوؿ موضػػػػوع البحػػػػث مػػػػف خػػػػالؿ تقسػػػػيمو إلػػػػى مبحثػػػػيف، وفػػػػي ضػػػػوء مػػػػا تقػػػػدـ سػػػػ  

المبحػػػػػػػث األوؿ ماىيػػػػػػػة المنشػػػػػػػطات الرياضػػػػػػػية، قسػػػػػػػمناه إلػػػػػػػى مطمبػػػػػػػيف تطرقنػػػػػػػا فػػػػػػػي 
األوؿ إلػػػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػػػؼ المنشػػػػػػػػػػطات الرياضػػػػػػػػػػية ، وفػػػػػػػػػػي المطمػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػاني  التأصػػػػػػػػػػيؿ 
التػػػػػػاريخي السػػػػػػتخداـ المنشػػػػػػطات الرياضػػػػػػية. أمػػػػػػا المبحػػػػػػث الثػػػػػػاني فيتضػػػػػػمف مكافحػػػػػػة 

التشػػػػػػريعات الدوليػػػػػػة والوطنيػػػػػػة ، قسػػػػػػمناه ىػػػػػػو اآلخػػػػػػر إلػػػػػػى مطمبػػػػػػيف، المنشػػػػػػطات فػػػػػػي 
تطرقنػػػػػػا فػػػػػػػي المطمػػػػػػػب األوؿ مكافحػػػػػػػة المنشػػػػػػػطات فػػػػػػػي المػػػػػػػوائح والمواثيػػػػػػػؽ الرياضػػػػػػػية 

 الدولية  وفي المطمب الثاني مكافحة المنشطات في القوانيف الوطنية
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   وختامًا سوؼ نستعرض أىـ النتائ  والمقترحات التي توصمنا إلييا.
 ث االول :ملهي  المنشطلة الريلضي  المبح

مػػػػػف يتعاطاىػػػػػا وتعتبػػػػػر مػػػػػواد  عمػػػػػى  الرياضػػػػػة مفيػػػػػدة لمصػػػػػحة لكػػػػػف المنشػػػػػطات خطػػػػػر
سػػػػنتناوؿ مفيػػػػـو المنشػػػػطات فػػػػي مطمبػػػػيف سنوضػػػػح فػػػػي المطمػػػػب و  مضػػػػره بالصػػػػحة ،

االوؿ مفيػػػػػػػػػػـو المنشػػػػػػػػػػػطات وسػػػػػػػػػػػنبيف فػػػػػػػػػػػي المطمػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػػاني التأصػػػػػػػػػػػيؿ التػػػػػػػػػػػاريخي 
 لممنشطات الرياضية وكاالتي .

 املنشطات الرياضية  مفهىم طل  اواو  : امل
 .الريلضي  الفرع االول : تعريف المنشطلة 

اصػػػػػػؿ الكممػػػػػػة منشػػػػػػط ، والمنشػػػػػػط ىػػػػػػو كثيػػػػػػر النشػػػػػػاط ، يقػػػػػػاؿ تنشػػػػػػط اي صػػػػػػار  أف
  2(2)نشيطا واقبؿ عمى العمؿ وتييأ لو والطريؽ قطعو بسرعو ونشاط 

كونػػػػػػو عامػػػػػػا  األولػػػػػػى: : خاصػػػػػػتيفىػػػػػػو منبػػػػػػو بطبيعتػػػػػػو إال  أنػػػػػػو منبػػػػػػو ذو والمنشػػػػػػط : 
لمجسػػػػػـ كمػػػػػو ولػػػػػيس خاصػػػػػا بعضػػػػػو معػػػػػيف والثانيػػػػػة : كونػػػػػو منشػػػػػطا لمجانػػػػػب المعنػػػػػوي 
لمفػػػػػرد فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف األحيػػػػػاف كالػػػػػذاكرة والتفكيػػػػػر ولػػػػػو يتوسػػػػػط تنشػػػػػيط الػػػػػدماغ نفسػػػػػو 

(4). 
( وىػػػػػػػػو عبػػػػػػػػاره عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػادة أو دواء  stimulantويعنػػػػػػػػي المنشػػػػػػػػط ) بالفرنسػػػػػػػػية   

لغػػػػػػرض زيػػػػػػادة نشػػػػػػاط العضػػػػػػالت أو زيػػػػػػادة الكفػػػػػػاءة يناولػػػػػػو األنسػػػػػػاف ويػػػػػػدخؿ الجسػػػػػػـ 
(3)البدنية لمرياضي لمحصوؿ عمى إنجاز بطرؽ غير شرعية 

. 

 يمكف اعتبار المنشط بأنو كؿ مادة أو دواء يدخؿ الجسـ بكميات غير اعتيادية بغرضو 
 رياضي أعمى وبطرؽ غير مشروعة ويسبب إنجاززيادة الكفاءة البدنية لمحصوؿ عمى 

(2)صحية عند االستمرار في تعاطيو أضرار ومخاطر
.  

عرفت  4242 في الرياضة القواعد العراقية لمكافحة المنشطاتومف الجدير بالذكر أف 
بأنو انتياؾ لواحد أو أكثر مف أنظمة الرقابة عمى المنشطات والمنصوص " المنشطات 
منػو عمى كؿ رياضي وكواجػب شخصي  22-4المادة  إلى 2-4المادة  عمييا مف

جسمو، ويتحمؿ الرياضيوف مسؤولية  إلىمػحظػورة  اف عدـ دخوؿ أيػة عنػاصػرضم



 هـ4444-و  2023. نسنة األول  /انعذدخامس /انمجهذ ان خامسةمجهة انذراسات انمستذامة . انسنة ان

 

 

 

 3671 

وجود أية عناصر محظورة أو نواتجيا األيضية أو اآلثار الدالة عمييا في العينات التي 
المنشطات وعميو فميس مف الضروري إلثبات حدوث انتياؾ قواعد مكافحة  ،تؤخذ منيـ

عف طريؽ الخطأ أو  أوي لممنشطات متعمدًا ما إذا كاف سبب تعاطي الرياض معرفة
(5)...."اإلىماؿ

.  
المواد والوسائؿ الصناعية والطبيعية التي تعمؿ عمى ويمكف تعريؼ المنشطات بانيا )

كما يؤدي استعماليا  لمشخص  قبؿ أو بعد المسابقات  ةوالذىنياالرتقاء بالكفاءة البدنية 
لممسائمة فسة الرياضية وتعريض نفسو واإلخاؿ بعدالة المنا إلى اإلضرار بصحتو،

 .القانونية (
 الفرع الثلني : أنواع المنشطلة الريلضي  :

 ىناؾ أنواع عديدة المنشطات ومف أىميا :  
( مػػػػػػػػػػػف اكثػػػػػػػػػػػر المنشػػػػػػػػػػػػطات Amphetamine: يعػػػػػػػػػػػد االمفيتػػػػػػػػػػػػاميف )المنبهااااااااااالة *

اسػػػػػػػػػتخداما حيػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػزي العصػػػػػػػػػبي اذ يميػػػػػػػػػؿ الرياضػػػػػػػػػي 
طالػػػػػػة الػػػػػػزمف العممػػػػػػي  والسػػػػػػتخدام لمشػػػػػػعور بالنشػػػػػػاط والحيويػػػػػػة الجسػػػػػػمانية والعقميػػػػػػة وا 

ويسػػػػػتخدمو فضػػػػػال عػػػػػف الرياضػػػػػييف الطمبػػػػػة فػػػػػي االمتحانػػػػػات وسػػػػػائقي السػػػػػيارات فػػػػػي 
رحالتيػػػػػـ الطويمػػػػػة وكػػػػػذلؾ اسػػػػػتخدمتو الجيػػػػػوش ومػػػػػف امثمػػػػػو ذلػػػػػؾ الجػػػػػيش البريطػػػػػاني 

 2 (6)في الحرب العالمية الثانية 
( اذ يعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المنشػػػػػػػػػطات Cocaineالكوكػػػػػػػػػاييف )وكػػػػػػػػػذلؾ تشػػػػػػػػػمؿ المنبيػػػػػػػػػات      

الطبيعيػػػػػػػػػة ويسػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػف نبػػػػػػػػػات الكوكػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػث يمضػػػػػػػػػغو الرياضػػػػػػػػػي أو األفػػػػػػػػػراد 
أو يشػػػػػػربونو أو يضػػػػػػعونو مػػػػػػع الشػػػػػػاي لمتغمػػػػػػب عمػػػػػػى التعػػػػػػب والكوكػػػػػػاييف  فالطبيعيػػػػػػي

ىػػػػػو مسػػػػػحوؽ ابػػػػػيض ىايػػػػػدرو كمػػػػػور يستنشػػػػػؽ كمسػػػػػحوؽ أو يػػػػػذاب فػػػػػي المػػػػػاء لمحقػػػػػف 
دقػػػػائؽ وفػػػػي الوريػػػػد  5-3ثيره فػػػػي الػػػػدماغ إلػػػػى مػػػػدى فػػػػي الوريػػػػد أو يػػػػدخف ويصػػػػؿ تػػػػأ

 2 (7)ثانية  32-25مف 
( ومشػػػػػػػػػػتقاتو اشػػػػػػػػػػير عقػػػػػػػػػػاقير ىػػػػػػػػػػذه ALmorphineالميػػػػػػػػػػدئات : يعػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػورفيف )

المجموعػػػػة وىػػػػػي ذات تػػػػأثير فعػػػػػاؿ عمػػػػى الجيػػػػػاز العصػػػػبي ويسػػػػػتخدـ لغػػػػرض التقميػػػػػؿ 
يسػػػػبب  منيػػػػا )المالكمػػػػة ( حيػػػػث رياضػػػػة مػػػػف الشػػػػعور بػػػػاأللـ وتحممػػػػو ويسػػػػتخدـ فػػػػي 
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حالػػػػػػػػو مػػػػػػػػف اليػػػػػػػػدوء واالسػػػػػػػػترخاء وتقميػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػعور بػػػػػػػػالخوؼ والرىبػػػػػػػػة خػػػػػػػػػالؿ 
( وىػػػػػػػو عػػػػػػػالج Eruthropoietinومػػػػػػػف الميػػػػػػػدئات األخػػػػػػػرى االلثػػػػػػػروبيف ) المسػػػػػػػابقات

الػػػػذي يزيػػػػد مػػػػف كميػػػػة  األمػػػرخاليػػػػا الػػػػدـ الحمػػػػراء  إنتػػػاجىرمػػػوني يسػػػػتخدـ فػػػػي تحفيػػػػز 
لزيػػػػػادة القػػػػػدرة عمػػػػػى العضػػػػػالت لػػػػػذا يسػػػػػتخدـ كمنشػػػػػط  إلػػػػػىاألوكسػػػػػجيف التػػػػػي تصػػػػػؿ 

  2 (8) التحمؿ 
( : عبػػػػاره عػػػػف أوراؽ صػػػػغيره التػػػػي تقطػػػػؼ مػػػػف شػػػػجرة القػػػػات وتسػػػػػتيمؾ Khatالقػػػػات)

حيثمػػػػػا يػػػػػزع نبػػػػػات القػػػػػات فػػػػػي شػػػػػرؽ أفريقيػػػػػا وشػػػػػبو الجزيػػػػػرة العربيػػػػػة فيمضػػػػػ  لمتغمػػػػػب 
عمػػػػػػى التعػػػػػػب ويقتػػػػػػؿ الشػػػػػػػيية ، واإلدمػػػػػػاف عميػػػػػػو يسػػػػػػػبب اليموسػػػػػػة ، والقػػػػػػات يحتػػػػػػػوي 

وعنػػػػػػػدما  cathineوالكاثػػػػػػػائيف  cathinoneىميػػػػػػػا الكػػػػػػػاثينوف عمػػػػػػػى مػػػػػػػواد كيمياويػػػػػػػة أ
 2 (9)تعمر األوراؽ تتحوؿ مادة الكاثينوف إلى الكاثائيف ويقؿ تأثيرىا المنشط 

( مػػػػػػػػػػػػادة تسػػػػػػػػػػػػتخدـ كمنبػػػػػػػػػػػػو وتوسػػػػػػػػػػػػيع لمقصػػػػػػػػػػػػبات اليوائيػػػػػػػػػػػػة Ephedrinاالفػػػػػػػػػػػػدريف )
ة لعػػػػػاب القػػػػػوى لزيػػػػػادة التحمػػػػػؿ فػػػػػي المسػػػػػابقات الرياضػػػػػيأويسػػػػػتخدميا الرياضػػػػػيوف فػػػػػي 

(22)2   
 Anabolicالتستوسػػػػػتيروف : وىػػػػػػو ىرمػػػػػػوف مػػػػػف عائمػػػػػػة االسػػػػػػترويدات البنائيػػػػػة )

hormones  وىػػػػو ىرمػػػػوف بنػػػػائي ، أي أف الجسػػػػـ يقػػػػوـ بػػػػ فرازه لتحفيػػػػز عمميػػػػة )
 البناء ، ولمتستوستيروف في أجسامنا تأثيراف أساسياف :

 تحفيز عممية بناء العضالت  -االوؿ  
، مثػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػعر الوجػػػػػػػػو وخشػػػػػػػػونة الصػػػػػػػػوت ،  تطػػػػػػػػوير صػػػػػػػػفات الػػػػػػػػذكور  -والثػػػػػػػػاني  

وىنػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػناعية مػػػػػػػػػف اليرمونػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػميميا خصيصػػػػػػػػػا لتنشػػػػػػػػػيط 
  2(22)الرياضيف ويطبؽ عمية اسـ االسترويدات البنائية المصممة

يتضح مما تقدـ أف المنشطات الرياضية قد تسبب تحسننا في األداء عمى المستوى 
فتكوف إما بالحقف، أو عف المنشطات  أنواعتختمؼ طرؽ تعاطي القصير،       و 

أف والمالحظة التي يمكف إبداؤىا  أو غيرىا ، االستنشاؽبواسطة الفـ، أو  طريؽ البمع
المخدرات ىي نفسيا في تناوؿ التي تستخدـ مف طرؼ المدمنيف في مجاؿ  الطريقة 
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 المنشطة، فتبدأ ، فيحصؿ اإلدماف بسبب إساءة استخداـ جرعات األدويةالمنشطات
 .بجرعات صغيرة يطمب الجسـ المزيد، مما يقود إلى اإلدماف

 
 .المطمب الثلني : أضرار المنشطلة والتأصيل التلريخي

 :أضرار المنشطلة لالفرع األو       
 المنشػػػػػػطات تسػػػػػػبب أضػػػػػػرار صػػػػػػػحية مػػػػػػع االسػػػػػػتمرار عمػػػػػػػى تعاطيػػػػػػو وقػػػػػػد شػػػػػػػكمت   

تسػػػػػبب حيػػػػػث  تحػػػػػذيرات األطبػػػػػاء واالختصاصػػػػػيف مػػػػػف مخػػػػػاطر المنشػػػػػطات وأضػػػػػرارىا
 -:في

  الشعور بالغثياف والتقيؤ 
  زيادة التياب األوتار وتمزيقيا 
  مشاكؿ في الكبد 
  : وكذلؾ تسبب ارتفاع في ضغط الدـ والذي يودي الى 

 مشاكؿ في المزاج مثؿ االكتئاب والغضب  -
 مشاكؿ في النمو  -
 2 (24)زيادة في شعر الجسـ -

 ح١ش حبدصخ أٚي حذصذ 6881 ػبَ فٟ اٌّٛد إٌٝ أدد أظشاس ٕ٘بن اٌّمبثً ٚفٟ 

 ا١ٌٙش١٠ٚٓ خ١ٍػ ِٓ وج١شح و١ّخ رؼبؼ١ٗ ثغجت( ٌٕزْٛ) اإلٔج١ٍضٞ اٌالػت رٛفٟ

 ، ٚثبس٠ظ ثٛسدٚ ث١ٓ ِزش و١ٍٛ 100 ٌّغبفخ اٌذسجبد عجبلبد خالي ِٓ ٚاٌىٛوب١٠ٓ

 اٌذٚسح جبد اٌٙٛائ١خ )جٛٔغْٛ( فٌّٟزغبثك اٌذسحذس ٌحٛادس اٌّؾٙٛسح ِب اِٚٓ 

( ِٓ لجً أخشِٜٚشوجبد  االِف١زب١ِٓو١ّخ لبرٍخ ِٓ ) ثؼذ أْ رٕبٚي ثشِٚب خاألٌّٚج١

 أحذ دخٛي اٌّحعٛسح إٌّؾؽبد رٕبٚي أدد وزٌه عججًب فٟ ٚفبرٗ  ِذسثخ ٚوبٔذ

  ٔز١جخ ع٠ٛغشا -ِٛٔزشٚ فٟ  6521 ػبَاٌؼم١ٍخ  اٌّصحبد إحذٜ اٌذسجبد ِزغبثمٟ

(13) ٚفبرٗ فٟ عججًب ٚوبٔذ خِذسث لجً ِٓ( أخشٜ ِٚشوجبد االِف١زب١ِٓ) ِٓ لبرٍخ و١ّخ
. 
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 انفرع انثاني  :انتأصيم انتاريخي الستخذاو انمنشطات انرياضية  : 

إف تعاطي المنشطات قديـ قدـ البشرية وعرفتيا أقدـ الحضارات في العالـ فقد        
وجدت لوحة سومرية يعود تاريخيا إلى األلؼ الرابعة قبؿ الميالد تدؿ عمى تعاطي 

 االفيوف مادة مخدره نبات  و  فيوف وكانوا يطمقوف عميو نبات السعادةالسومرييف لأل
وعرؼ الينود والصينيوف " الحشيش " منذ األلؼ الثالث قبؿ الميالد ، كما وصفو 

عاـ ؽ.ـ  522في أمريكا الالتينية منذ  (الكوكائيف)وعرؼ ، )ىوميروس ( في األوديسا
الفراعنة عرؼ المنشطات  أفو ـ الدينية، وكاف الينود الحمر يمضغوف أوراقو في طقوسي

عرؼ األنساف منذ األؼ السنييف استعماؿ المنشطات  وكاف أىميا المنشطات المشتقة
 2 (22)في المجاؿ الرياضي 

اسػػػػػػػػتعمؿ العػػػػػػػػرب القػػػػػػػػدماء المنشػػػػػػػػطات وبرعػػػػػػػػوا فػػػػػػػػي وصػػػػػػػػؼ الكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف  وقػػػػػػػػد    
ربيػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية العقػػػػػػاقير المنبيػػػػػػة والميدئػػػػػػة واسػػػػػػتخداميا منػػػػػػذ ازدىػػػػػػار الحضػػػػػػارة الع

وفػػػػي المشػػػػرؽ اإلسػػػػالمي يػػػػرجح ابػػػػف كثيػػػػر أف الحسػػػػف بػػػػف الصػػػػباح فػػػػي أواخػػػػر القػػػػرف 
الخػػػػامس اليجػػػػري، وكػػػػاف يقػػػػدـ طعامػػػػًا ألتباعػػػػو يحػػػػرؼ بيػػػػو مػػػػزاجيـ ويفسػػػػد أدمغػػػػتيـ. 

  2(25) وىذا يعني أف نوعًا مف المنشطات عرفو العالـ اإلسالمي في تمؾ الحقبة
لمنشػػػػػػطات أيػػػػػػاـ الفراعنػػػػػػة حيػػػػػػث كػػػػػػاف الممػػػػػػوؾ اسػػػػػػتخدـ المصػػػػػػريوف ا وكػػػػػػذلؾ       

يقومػػػػػوف بتناوليػػػػػا لغػػػػػرض أداء المراسػػػػػيـ الرياضػػػػػية )الجػػػػػري والسػػػػػباحة ( والتػػػػػي كانػػػػػت 
، كمػػػػػا اسػػػػػتخدمت قبائػػػػػؿ شػػػػػرؽ أفريقيػػػػػا عػػػػػاـ عمػػػػػى تتػػػػػويجيـ 52تقػػػػػاـ احتفػػػػػاء بمػػػػػرور 

مػػػػػزي  مػػػػػػادتي الكػػػػػػوال المنشػػػػػطات والػػػػػػذي كػػػػػاف عبػػػػػػاره عػػػػػف شػػػػػػرابا محميػػػػػػا مكػػػػػوف مػػػػػػف 
 .(26)يالعصب لمجياز طمنش وواالفدريف وى

اسػػػػػػػػػػتعمؿ شػػػػػػػػػػعوب اوربػػػػػػػػػػا وامريكيػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػدماء المنشػػػػػػػػػػطات فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاؿ  كمػػػػػػػػػػا     
المسػػػػػابقات الرياضػػػػػية ففػػػػػي اليونػػػػػاف القديمػػػػػة اذ كانػػػػػت )االولمبيػػػػػاد ( تعػػػػػد بمثابػػػػػة حػػػػػ  
مقػػػػدس يسػػػػعى فييػػػػا الرياضػػػػيوف لتعػػػػاطي المنشػػػػطات مػػػػف اجػػػػؿ تحقيػػػػؽ الفػػػػوز ويشػػػػير 

ير المنشػػػػػػػطة فػػػػػػػي المباريػػػػػػػات الرياضػػػػػػػية بواسػػػػػػػطة ىػػػػػػػانيميف إلػػػػػػػى أف اسػػػػػػػتخداـ العقػػػػػػػاق
الالعبػػػػػػيف يعػػػػػػود إلػػػػػػى القػػػػػػرف الثالػػػػػػث قبػػػػػػؿ المػػػػػػيالد عنػػػػػػدما كػػػػػػاف اليونػػػػػػانيوف القػػػػػػدامى 

( اعتقػػػػػػػادا مػػػػػػػنيـ أف ذلػػػػػػػؾ سػػػػػػػيؤدي Mushroomيحقنػػػػػػػوف العبػػػػػػػييـ بمػػػػػػػادة الفطػػػػػػػر )
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إلػػػػى تحسػػػػيف األداء فػػػػي المباريػػػػات التنافسػػػػية ، فػػػػي حػػػػيف اسػػػػتخدـ الربػػػػاعيف الرومػػػػاف 
خمطػػػػػػات خاصػػػػػػة مػػػػػػف الحشػػػػػػيش لتحسػػػػػػيف األداء واإلنجػػػػػػاز الرياضػػػػػػي كمػػػػػػا  مػػػػػػزي  أو

اسػػػػتخدموا أنػػػػواع مختمفػػػػػة تػػػػدخؿ ضػػػػػمف المخػػػػدرات مػػػػػف اجػػػػؿ تحسػػػػػيف ليػػػػاقتيـ وتقػػػػػديـ 
عػػػػػػػػػػروض رياضػػػػػػػػػػية افضػػػػػػػػػػؿ ، واسػػػػػػػػػػتخدـ المبػػػػػػػػػػارزوف المنشػػػػػػػػػػطات خصوصػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػد 

وفػػػػػػػي أمريكػػػػػػػا  2(27)أصػػػػػػػابتيـ بجػػػػػػػروح حتػػػػػػػى يتمكنػػػػػػػوا مػػػػػػػف االسػػػػػػػتمرار فػػػػػػػي المبػػػػػػػارزة
والشػػػػػػػمالية القػػػػػػدماء تنػػػػػػػاولوا أنػػػػػػػواع مختمفػػػػػػة مػػػػػػػف المنشػػػػػػطات المنبيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ  الالتينيػػػػػػة

القيػػػػػػػػوة وحتػػػػػػػػى االسػػػػػػػػترلكيتيف والكوكػػػػػػػػاتيف لزيػػػػػػػػادة ليػػػػػػػػاقتيـ البدنيػػػػػػػػة وتػػػػػػػػأخير حػػػػػػػػدوث 
 .(28)اإلرىاؽ والجوع خالؿ المشي لمسافات طويمة 

وأصػػػػػبحت المنشػػػػػطات فػػػػػي رياضػػػػػة المحتػػػػػرفيف تعبيػػػػػرا عػػػػػف المجتمػػػػػع المعاصػػػػػر       
ود صػػػػػاالت لياقػػػػػة بدنيػػػػػة مميئػػػػػة بالشػػػػػباف الػػػػػذيف قػػػػػد يتنػػػػػاولوف أي مػػػػػواد وفػػػػػي ظػػػػػؿ وجػػػػػ

تضػػػػػػػمف ليػػػػػػػـ بنػػػػػػػاء عضػػػػػػػميا قويػػػػػػػا، وبالتػػػػػػػالي تضػػػػػػػمف ليػػػػػػػـ النجػػػػػػػاح عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتوى 
وفػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػوارؽ الكبيػػػػػػػػرة التػػػػػػػػي يصػػػػػػػػنعيا المجتمػػػػػػػػع بػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػائز ، االجتمػػػػػػػػاعي

والخاسػػػػػر صػػػػػار اليػػػػػدؼ لػػػػػدى كػػػػػؿ رياضػػػػػي تحقيػػػػػؽ الفػػػػػوز بػػػػػأي تكمفػػػػػة رغػػػػػـ شػػػػػعارات 
 .(29)ياضة التي تعبر دائما عمى المنافسة الشريفةالر 

ا الصػػػػػػراع بػػػػػػيف الجبيتػػػػػػيف أطػػػػػػوؿ سػػػػػػباؽ عمػػػػػػى مػػػػػػدار التػػػػػػاري ، فيػػػػػػو أضػػػػػػحى و       
عنػػػػػػدما  2886ظيػػػػػػرت أوؿ حالػػػػػػة موثقػػػػػػة لممنشػػػػػػطات فػػػػػػي عػػػػػػاـ ، سػػػػػػباؽ بػػػػػػال نيايػػػػػػة

تػػػػػػوفي دراج بريطػػػػػػاني فػػػػػػي سػػػػػػباؽ بػػػػػػاريس بػػػػػػوردو بسػػػػػػبب تعاطيػػػػػػو جرعػػػػػػة زائػػػػػػدة مػػػػػػف 
وفػػػػػػػػاة دراج بريطػػػػػػػػاني سخػػػػػػػػر ىػػػػػػػػو تػػػػػػػػومي سيمبسػػػػػػػػوف خػػػػػػػػالؿ وجػػػػػػػػاءت ،  المنشػػػػػػػػطات

مشػػػػاركتو فػػػػػي سػػػػػباؽ فرنسػػػػػا الػػػػػدولي )تػػػػػور دو فػػػػرانس( الػػػػػذي بثػػػػػو التمفزيػػػػػوف فػػػػػي عػػػػػاـ 
، ليػػػػػػػدفع المجنػػػػػػػة األولمبيػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة إلػػػػػػػى إدراؾ ضػػػػػػػرورة اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراءات إزاء 2967

 . (42)ىذه المشكمة
ألسػػػػػػػباب د تكػػػػػػوف قػػػػػػ الرغبػػػػػػة فػػػػػػي الفػػػػػػوز بػػػػػػالبطوالت الرياضػػػػػػية  وجػػػػػػدير بالػػػػػػذكر أف 

أدت إلػػػػػػػى االلتجػػػػػػػاء إلػػػػػػػى أسػػػػػػػاليب متعػػػػػػػددة لموصػػػػػػػوؿ والتػػػػػػػي  سياسػػػػػػػية أو اقتصػػػػػػػادية 
إلػػػػػى ىػػػػػذا اليػػػػػدؼ ، وىكػػػػػذا أصػػػػػبحت ظػػػػػاىرة المنشػػػػػطات بصػػػػػورة عامػػػػػو امػػػػػرأ مألوفػػػػػا 
فػػػػػي كػػػػػؿ بػػػػػالد العػػػػػالـ ولػػػػػـ تتػػػػػرؾ فئػػػػػة اجتماعيػػػػػة أال وتغمغمػػػػػت فييػػػػػا ، فيػػػػػي لػػػػػـ تعػػػػػد 
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ة فػػػػػالطالب ورجػػػػػاؿ األعمػػػػػاؿ ونجػػػػػـو حكػػػػػرا عمػػػػػى المتػػػػػردديف عمػػػػػى المالعػػػػػب الرياضػػػػػي
الفػػػػف والمسػػػػرح يمثمػػػػوف جانبػػػػا البػػػػأس بػػػػو مػػػػف مسػػػػتيمكي ىػػػػذه المػػػػواد ، لقػػػػد غػػػػدت ىػػػػذه 
الظػػػػػاىرة بمثابػػػػػة مػػػػػرض العصػػػػػر ، خاصػػػػػة اذ كانػػػػػت بعػػػػػض أنػػػػػواع المنشػػػػػطات تبػػػػػاع 
بػػػػػػال قيػػػػػػد واف بعػػػػػػض األطبػػػػػػاء يقعػػػػػػوف تحػػػػػػت ضػػػػػػغوط كبيػػػػػػرة لمموافقػػػػػػة عمػػػػػػى صػػػػػػرؼ 

أف بعػػػػػض الصػػػػػيادلة كثيػػػػػرا مػػػػػا يوافقػػػػػوف عمػػػػػى دواء يحػػػػػوي عمػػػػػى مػػػػػواد منشػػػػػطة كمػػػػػا 
   2مثؿ ىذه األدوية دوف وصفة طبية صرؼ 

 
مكافحثثثثة املنشثثثثطات ع الاشثثثثريعات الدوليثثثثة املبحثثثثث ال:ثثثثا ي: 

 : والىطنية
تناولػػػػت التشػػػػريعات الوسػػػػائؿ القانونيػػػػة لمحػػػػد مػػػػف تنػػػػاوؿ المنشػػػػطات مػػػػف خػػػػالؿ       

ذلػػػػػػػؾ ، وسػػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا  إصػػػػػػػدار المػػػػػػػوائح والمواثيػػػػػػػؽ والقػػػػػػػوانيف التػػػػػػػي تحػػػػػػػد مػػػػػػػف
 الرياضػػػػػػية والمواثيػػػػػػؽ المػػػػػػوائح فػػػػػػي المنشػػػػػػطات المطمػػػػػػب فػػػػػػي المبحػػػػػػث االوؿ مكافحػػػػػػة

المقارنػػػػػػػػػة  التشػػػػػػػػػريعات فػػػػػػػػػي المنشػػػػػػػػػطات الدوليػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػي المبحػػػػػػػػػث الثػػػػػػػػػاني مكافحػػػػػػػػػة
 وكاالتي:
 ال ولي  . والمواثيق الريلضي  الموائح في المنشطلة االول: مكلفح  المطمب
 كبيػػػػػر عػػػػػالمي اىتمػػػػػاـ ظيػػػػػر العشػػػػػريف، القػػػػػرف مػػػػػف الثػػػػػاني النصػػػػػؼ بدايػػػػػة فػػػػػي       
 معػػػػػػالـ لبيػػػػػػاف النػػػػػػدوات وعقػػػػػػدت البحػػػػػػوث أجريػػػػػػت تعػػػػػػاطي المنشػػػػػػطات، فقػػػػػػد بظػػػػػػاىرة
 تحػػػػػريـ ضػػػػػرورة أعمػػػػػف عػػػػػف ثػػػػػـ الرياضػػػػػة، مجػػػػػاؿ فػػػػػي المنشػػػػػطات اسػػػػػتعماؿ وخطػػػػػورة

 الجمعيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ بالرياضػػػػػػػة، الصػػػػػػػمة ذات الطبيػػػػػػػة األجيػػػػػػػزة قبػػػػػػػؿ مػػػػػػػف السػػػػػػػموؾ ىػػػػػػػذا
 والمجنػػػػػة ( FIMS ) والطػػػػػب لمرياضػػػػػة الػػػػػدولي واالتحػػػػػاد والطػػػػػب رياضػػػػػةالبريطانيػػػػػة لم

 (42)الدولية األولمبية لمجنة التابعة الطبية
 التنػػافس قواعػػد عمػػى ولمحفػػاظ المنشػػطات، تعػػاطي ظػػاىرة لخطػػورة ونضػػرا   

 اسػػتعماؿ تحظػػر قواعػػد بوضػػع لدوليػػةا الرياضػػية االتحػػاداتت قامػػ الشػػريؼ،
 عمػػى العقوبػػات بعػػض توقيػػع وتتضػػمف ضػػية،الريا المسػػابقات فػػي المنشػػطات
 ,المخالفيف
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 الرياضػػػػػي المجػػػػاؿ فػػػػػي المنشػػػػطات لمكافحػػػػة الػػػػػدولي األوليمبػػػػي الميثػػػػػاؽ وقػػػػد اصػػػػدر 
 المنشػػػػػػػطات اسػػػػػػػتخداـ لمقاومػػػػػػػة واألوؿ الػػػػػػػدائـ العػػػػػػػالمي المػػػػػػػؤتمر انعقػػػػػػػاد اثػػػػػػػر عمػػػػػػػى

 حضػػػػرتو والػػػػذى 2988 فػػػػي عػػػػاـ بكنػػػػدا إتػػػػاوة بمدينػػػػة عقػػػػد والػػػػذى رياضػػػػيا المحظػػػػورة
 الحركػػػػػػػػة فػػػػػػػي المشػػػػػػػػاركة الخمػػػػػػػس القػػػػػػػػارات تمثػػػػػػػؿ دولػػػػػػػػة 47 مػػػػػػػف رياضػػػػػػػػية يػػػػػػػاداتق

 الخاصػػػػػػة الدوليػػػػػػة الرياضػػػػػػية االتحػػػػػػادات مػػػػػػف لمعديػػػػػػد باإلضػػػػػػافة العالميػػػػػػة األوليمبيػػػػػػة
 والمجمػػػػػػس بأفريقيػػػػػػا لمرياضػػػػػػة األعمػػػػػػى والمجمػػػػػػس األوروبػػػػػػي الرياضػػػػػػي المجمػػػػػػس مثػػػػػػؿ

 المجنػػػػة مػػػػف الميثػػػػاؽ ذاىػػػػ اعتمػػػػاد تػػػػـ وقػػػػد التنظيمػػػػات مػػػػف وغيرىػػػػا األسػػػػيوي األوليمبػػػػي
 فػػػػػي عقػػػػػد الػػػػػذي والتسػػػػػعيف الرابػػػػػع اجتماعيػػػػػا فػػػػػي التنظيمػػػػػات مػػػػػف وغيرىػػػػػا األوليمبيػػػػػة

 .(44) ـ2988 عاـ سبتمبر في سيوؿ
ومػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػدير بالػػػػػػػػػذكر أف اتفاقيػػػػػػػػػة مكافحػػػػػػػػػة المنشػػػػػػػػػطات وبروتوكوليػػػػػػػػػا اإلضػػػػػػػػػافي، 

انبثقػػػػت  المعتمػػػػديف فػػػػي إطػػػػار مجمػػػػس أوروبػػػػا، ىمػػػػا أداتػػػػا القػػػػانوف الػػػػدولي العػػػػاـ المتػػػػاف
عنيمػػػػػػػا السياسػػػػػػػات الوطنيػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػة المنشػػػػػػػطات والمتػػػػػػػػاف يسػػػػػػػتند إلييمػػػػػػػا التعػػػػػػػػاوف 
الػػػػػدولي الحكػػػػػومي، ويػػػػػذكمر بالتوصػػػػػيات المتعمقػػػػػة بتعػػػػػاطي المنشػػػػػطات والمعتمػػػػػدة فػػػػػي 
المػػػػػػؤتمرات الدوليػػػػػػة الثػػػػػػاني والثالػػػػػػث والرابػػػػػػع لمػػػػػػوزراء وكبػػػػػػار المسػػػػػػؤوليف عػػػػػػف التربيػػػػػػة 

(، وبونتػػػػػػػا ديػػػػػػػؿ 2988يونسػػػػػػػكو فػػػػػػػي موسػػػػػػػكو )البدنيػػػػػػػة والرياضػػػػػػػة، التػػػػػػػي نظمتيػػػػػػػا ال
(43)(2999إيستي )

. 

 المجػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي المنشػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػة الػػػػػػػدولي األوليمبػػػػػػػي الميثػػػػػػػاؽ نػػػػػػػص وقػػػػػػػد        
،  الرياضػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي المنشػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػة األساسػػػػػػػية القواعػػػػػػػد عمػػػػػػػى الرياضػػػػػػي

 فػػػػػػي لمعقػػػػػػاقير الطبػػػػػػي وغيػػػػػػر السػػػػػػي  باالسػػػػػػتخداـ الخاصػػػػػػة المشػػػػػػاكؿ حػػػػػػؿ اجػػػػػػؿ مػػػػػػف
 لمحصػػػػػػػوؿ الصػػػػػػػدد ىػػػػػػػذا فػػػػػػػي الجيػػػػػػػود تتضػػػػػػػافر اف يجػػػػػػػبكػػػػػػػذلؾ  الرياضػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ
اىػػػػػػـ مػػػػػػا جػػػػػاء بػػػػػػو الميثػػػػػػاؽ  ومػػػػػف الخصػػػػػػوص ىػػػػػذا فػػػػػػي إيجابيػػػػػة نسػػػػػػير نتػػػػػػائ  عمػػػػػى

التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى الظػػػػػػػػاىرة  مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػتخداـ العقػػػػػػػػاقير  األولمبػػػػػػػي يػػػػػػػػتمخص فػػػػػػػي
حيػػػػػث أف اسػػػػػتخداـ الرياضػػػػػي  والمػػػػػواد التػػػػػي تزيػػػػػد مػػػػػف الكفػػػػػاءة فػػػػػي بعػػػػػض الرياضػػػػػات

 و المنشػػػػػطة المحظػػػػػورة يتعػػػػػارض مػػػػػع مبػػػػػدا الحفػػػػػاظ عمػػػػػى صػػػػػحتو وسػػػػػالمتو لموسػػػػػائؿ



 هـ4444-و  2023. نسنة األول  /انعذدخامس /انمجهذ ان خامسةمجهة انذراسات انمستذامة . انسنة ان

 

 

 

 3661 

يجػػػػػػب تخطػػػػػػيط وبرمجػػػػػػة الجيػػػػػػود الالزمػػػػػػة لمقضػػػػػػاء عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ المنشػػػػػػطات فػػػػػػي 
 2(42)المجاؿ الرياضي 
 حمايػػػػػػػة ىنػػػػػػػاؾ تكػػػػػػػوف أف يجػػػػػػػب بالرياضػػػػػػػي الخاصػػػػػػػة والقػػػػػػػيـ القواعػػػػػػػدفػػػػػػػي حػػػػػػػيف أف 

 لمكافحػػػػػػػة طوخطػػػػػػػ بػػػػػػػرام  مػػػػػػػف يوضػػػػػػػع مػػػػػػػا كافػػػػػػػة فػػػػػػػي الرياضػػػػػػػييف لحقػػػػػػػوؽ كاممػػػػػػػة
 الوصػػػػػوؿ التػػػػػي تتطمػػػػػب الرياضػػػػػية القػػػػػيـواحتػػػػػراـ  الرياضػػػػػي المجػػػػػاؿ فػػػػػي المنشػػػػػطات

 عنػػػػػدما يػػػػػأتي الرياضػػػػػي المجػػػػػاؿ فػػػػػي المنشػػػػػطات اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتبعاد فػػػػػي النجػػػػػاح إلػػػػػى
 فػػػػػػاف لػػػػػػذلؾ النظيفػػػػػػة الرياضػػػػػػية المنافسػػػػػػة عدالػػػػػػة مبػػػػػػدأ تأصػػػػػػيؿ فػػػػػػي الجميػػػػػػع يشػػػػػػارؾ
 كالػػػػػػدواء تعػػػػػػد الرياضػػػػػػية الممارسػػػػػػة فػػػػػػي اإليجابيػػػػػػة القػػػػػػيـ وتشػػػػػػجيع والتعمػػػػػػيـ اإلرشػػػػػػاد
 الممارسػػػػػة لتػػػػػوفير المنشػػػػػطات تمػػػػػؾ مسػػػػػتخدمي عمػػػػػى العقوبػػػػػات توقيػػػػػع ولتواكػػػػػب اليػػػػػاـ

  .(45)المنشطات مف النقية الرياضية
 والثقافػػػػػػػػػػػة، والعمػػػػػػػػػػػـ لمتربيػػػػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػػػػـ لمنظمػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػؤتمر واف      

 ،4225 أكتػػػػػػػوبر/ األوؿ تشػػػػػػريف 42 إلػػػػػػػى 3 مػػػػػػف بػػػػػػاريس فػػػػػػػي المنعقػػػػػػد ،"اليونسػػػػػػكو"
 السػػػػػػمـ صػػػػػػوف فػػػػػػي المسػػػػػػاىمة وييػػػػػػدؼ المػػػػػػؤتمر ىػػػػػػووالثالثػػػػػػيف،  الثالثػػػػػػة دورتػػػػػػو فػػػػػػي

 بػػػػػيف التعػػػػػاوف أوصػػػػػر توثيػػػػػؽو  والثقافػػػػػة، والعمػػػػػـ التربيػػػػػة طريػػػػػؽ عػػػػػف بالعمػػػػػؿ، واألمػػػػػف
ذ  اإلنسػػػػػاف ويضػػػػػػع بحقػػػػػوؽ المتعمػػػػػؽ القائمػػػػػة الدوليػػػػػػة الصػػػػػكوؾ إلػػػػػى يشػػػػػير األمػػػػػـ، وا 

 3 فػػػػػػي المتحػػػػػػدة لألمػػػػػػـ العامػػػػػػة الجمعيػػػػػػة مدتػػػػػػواعت الػػػػػػذي 5/ 58 القػػػػػػرار اعتبػػػػػػاره فػػػػػػي
 والصػػػػػػحة التعمػػػػػػيـ لتعزيػػػػػػز كوسػػػػػػيمة الرياضػػػػػػة بشػػػػػػأف 4223 نػػػػػػوفمبر/ الثػػػػػػاني تشػػػػػػريف
 2(46)القرار ىذا مف 7 الفقرة سيما وال والسالـ، والتنمية

 الرياضػػػػػة مجػػػػػاؿ فػػػػػي المنشػػػػػطات تعػػػػػاطي عمػػػػػى القضػػػػػاء وتأسػػػػػيا عمػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػاف    
 فػػػػػػػي المنشػػػػػػػطات مكافحػػػػػػػة وممارسػػػػػػػات لمعػػػػػػػايير التػػػػػػػدريجي بالتنسػػػػػػػيؽ جزئيػػػػػػػاً  يػػػػػػػرتيف
 فػػػػػػػػي والعػػػػػػػػالمي، ويضػػػػػػػػع الػػػػػػػػوطني الصػػػػػػػػعيديف عمػػػػػػػػى وبالتعػػػػػػػػاوف الرياضػػػػػػػػة، مجػػػػػػػػاؿ
 العالميػػػػػػػة الوكالػػػػػػػة اعتمػػػػػػػدتيا التػػػػػػػي المنشػػػػػػػطات، لمكافحػػػػػػػة العالميػػػػػػػة المدونػػػػػػػة اعتبػػػػػػػاره

 مجػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي المنشػػػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػالمي المػػػػػػػػػؤتمر فػػػػػػػػػي المنشػػػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػػػة
 بشػػػػػػػػأف كوبنيػػػػػػػػاغف إعػػػػػػػػالف"و ،4223 مػػػػػػػػارس/ سذار 5 فػػػػػػػػي بكوبنيػػػػػػػػاغف، الرياضػػػػػػػػة
  2 (47)الرياضة مجاؿ في المنشطات مكافحة
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 سػنة نػوفمبر مػف عشػر التاسػع فػيالدوليػة ف المواثيػؽ فػي المنشػطات أمػا مكافحػة 
 ىػذه أف ورغػـ، المنشػطات لمكافحػة األوربيػة االتفاقيػة عمػى التوقيػع تػـ ـ، 2989
 المجمػس خػارج مػف الػدوؿ بعػض أف الإ أوربػا، مجمػس إطػار فػي تمػت االتفاقيػة

 مقضػاءل األولػى المػادةوتحػدد  ،عمييػا بػالتوقيع وقامػت االتفاقيػة إعػداد فػي تشػارك
 التػدابير باتخػاذ تتعيػدو  البعيػد، المػدى عمػى الرياضػة مجػاؿ فػي المنشػطات عمػى

 األحكػاـ بػو تسػمح مػا حػدود فػي وذلػؾ االتفاقيػة، ىػذه أحكػاـ لتفعيػؿ الالزمػة
 .(48) رعيةالم الدستورية

 أبراـ تـ ـ، 4225 عاـ مف أكتوبر /األوؿ تشريف شير مف عشر التاسع اليـو وفي    
 االتفاقية ىذه مف المنشود الرياضة مجاؿ في المنشطات لمكافحة الدولية االتفاقية
 وتحددة البدني التربية مجاؿ في أنشطتيا وبرنام  اليونسكواستراتيجية  إطار تضميف
 بيدؼ الرياضة مجاؿ في  المنشطات تعاطي ومكافحة منع تعزيزو  والرياضة، المادة

 . 49عمية   القضاء
 السػموكيات ،االتفاقيػة مػف الثانيػة الفقػرة مكافحػة قواعػد انتيػاؾ بعبػارة يقصػدو     

  :التالية الحاالت تتضمف  المنشطات أف عمى بنصيا المحظورة،
 العينػة فػي عميػو دالػةال اآلثػار أو األيضػية عناصػره أو محظػور عقػار وجػود .أ

  .الالعب جسـ مف تؤخذ التي
  .محظورة وسيمة أو محظور عقار استخداـ محاولة أو استخداـ .ب
 بعػد قػاىر عػذر دوف عينػات أخػذ لعمميػة التقػدـ، عػدـ أو الخضػوع، رفػض .ج

 الواجبػػة المنشػػطات مكافحػػة قواعػػد بػػو تقضػػي لمػػا وفقػػاً  بػػذلؾ إخطػػار تمقػػي
 2أخرى طريقة بأي العينات أخذ ميةعم مف التيرب او التطبيؽ،

 لمخضػػوع الالعػػب باسػتعداد يتعمػػؽ فيمػػا التطبيػػؽ الواجبػة الشػػروط انتيػػاؾ .د
 تقػديـ عػف الالعػب امتنػاع ذلػؾ ويشػػمؿ المسػابقة، إطػػار خػارج اختبػارالجػراء 
 تسػتند أنيػا يعتبػر التػياالختبػارات  إلػى التقػدـ وعػدـ وجػوده مكػاف عػف معمومػات

 .(32)معقولة قواعد إلى
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 إطػار فػي المعتمػديف اإلضػافي، وبروتوكوليػا المنشػطات مكافحػة اتفاقيػةأف      
 السياسػات عنيمػا انبثقػت المتػاف العػاـ الػدولي القػانوف أداتػا ىمػا أوربػا، مجمػس
 كػػذلؾ، الػػدولي التعػػاوف إلييمػػا يسػػتند والمتػػاف المنشػػطات لمكافحػػة الوطنيػػة
 الرياضػػة مجػػاؿ فػػي طاتالمنشػػ لمكافحػػة الدوليػػة االتفاقيػػة ديباجػػة تضػػمنت

 والعمػػـ لمتربيػػة المتحػػدة األمػػـ لمنظمػػة العالميػػة المدونػػة اعتبػػاروالتأكيػػد عمػػى 
 لمكافحػة العالميػة الوكالػة اعتمػدتيا التػي المنشػطات، لمكافحػة اليونسػكو والثقافػة

 الرياضػػة مجػػاؿ فػػي المنشػػطات لمكافحػػة العػػالمي المػػؤتمر فػػي المنشػػطات
عػػالف ، 4223 مػػارس /سذار 5 فػػي بكوبنيػاجف،  مكافحػػة بشػػأف كوبنيػػاجف وا 

 بػػيف العالقػػة عػػف التسػػاؤؿيثػػار  ثػػـ، ومػػف، المنشػػطات مػػف الوثػػائؽ الميمػػة 
  2الرياضة مجاؿ في والمنشطات الذكر سنفة الدولية المواثيؽ
 الدوليػة االتفاقيػة مػف الرابعػة  المػادة أف يالحػظ التسػاؤؿ، ىػذا عػف اإلجابػة     

 االتفاقيػة بػيف العالقػة تحديػد عمػى تنطػوي الرياضػة مجػاؿ فػي المنشػطات لمكافحػة
 لتطبيػػؽ تنسػػيقاً  أنػػو عمػػى تػػنص حيػػث المنشػػطات، لمكافحػػة العالميػػة والمػػدوف
 الػػوطني المسػػتوييف عمػػى الرياضػػة، مجػػاؿ فػػي المنشػػطات مكافحػػة تػػدابير

 تسػػتند الػػذي األسػػاس باعتبارىػػا المدونػػة بمبػػادئاألطػراؼ  الػػدوؿ تمتػػـز والػدولي،
 بالعالقػة يتعمػؽ وفيمػا الػدولي القػانوف بموجػب، و  عمييػا المنصػوص يرالتػداب إليػو

 الصػػكوؾباعتبارىػػا مػػف   االتفاقيػػة مػػف ىػػذه يتجػػزأ  ال جػػزءاً  الممحقػػاف يشػػكؿ
  2الدولية

 مجاؿ في المنشطات لمكافحة الدولية االتفاقية مف السادسة المادة تنصو        
 المنشطات مكافحة لقواعد انتياؾ أي ة إفالفردي لمنتائ  التمقائي إللغاءعمى ا الرياضة

 إلغاء إلى تمقائياً  يؤدي المسابقة إطار داخؿ يجرى اختبار خالؿ مف حدوثو يتأكد
 مف اإللغاء ىذا عمى يترتب ما جميع مع المسابقة، ىذه في الالعب أحرزىا التي النتائ 
 حصؿ قد يكوف جوائز أو نقاط أو ميداليات أي مف الالعب تجريد ذلؾ في بما تبعات،
 جسمو، في محظورة منشطة مادة وجود مع ذىبية بميدالية العب يفوز فعندما .عمييا
 ىذه في المشاركيف اآلخريف لالعبيف بالنسبة ظمـ عمى ينطوي الوضع ىذا ف ف
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 بأي مذنب غير أو مذنباً  الذىبية بالميدالية الفائز كاف إذا عما النظر بغض المسابقة،
 النتائ  مف باالستفادة" النظيؼ" لالعب فقط يسمح أف غيوينب. األحواؿ مف حاؿ

 22 المادة فانظر الجماعية، األلعاب يخص ما في وأما .يحرزىا التي التنافسية
 .(32) (لمفرؽ بالنسبة التبعات)

 الػػػػػػذكر سنفػػػػػػة الدوليػػػػػػة االتفاقيػػػػػػات بػػػػػػيف العالقػػػػػػة كانػػػػػػت وأيػػػػػػاً  حػػػػػػاؿ، كػػػػػػؿ وعمػػػػػػى       
 قابمػػػػػػة غيػػػػػػر الػػػػػػذكر سنفػػػػػػة الدوليػػػػػػة واثيػػػػػػؽالم نصػػػػػػوص أف يالحػػػػػػظ الػػػػػػبعض، بعضػػػػػػيا
نمػػػػا بػػػػذاتيا، التطبيػػػػؽ  التخػػػػاذ االلتػػػػزاـ  بالتػػػػدخؿ الػػػػوطني المشػػػػرع عػػػػاتؽ عمػػػػى تمقػػػػي وا 
 لمعقػػػػػػػػاقير وحيػػػػػػػػازتيـ الالعبػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػتخداـ وتقييػػػػػػػػد لمنػػػػػػػػع المالئمػػػػػػػػة التػػػػػػػػدابير واعتمػػػػػػػػاد
 توقيػػػػػػػع إلػػػػػػػى اليادفػػػػػػػة التػػػػػػػدابير واعتمػػػػػػػاد الرياضػػػػػػػة، مجػػػػػػػاؿ المحظػػػػػػػورة فػػػػػػػي والوسػػػػػػػائؿ

 مكافحػػػػػػة قواعػػػػػػد مػػػػػػف قاعػػػػػػدة أي ممػػػػػػف ينتيكػػػػػػوف المعػػػػػػاوف الجيػػػػػػاز  عمػػػػػػى قوبػػػػػػاتالع
 . مجاؿ الرياضة في بالمنشطات صمة ذات مخالفة يرتكبوف أو المنشطات

األفػػػػػػراد والتػػػػػػػي مػػػػػػػف  عمػػػػػػػى العقوبػػػػػػات كػػػػػػذلؾ تضػػػػػػػمنت  المػػػػػػادة )عاشػػػػػػػرا( مػػػػػػػف       
 انتيػػػػػاؾ فيػػػػػو يرتكػػػػػب الػػػػػذي الرياضػػػػػي الحػػػػػدث أثنػػػػػاء المحػػػػػرزة النتػػػػػائ  إلغػػػػػاء ضػػػػػمنيا،
 أو النقػػػػػػػاط أو الميػػػػػػػداليات جميػػػػػػػع مػػػػػػػف الالعػػػػػػػب المنشػػػػػػػطات تجريػػػػػػػد مكافحػػػػػػػة لقواعػػػػػػػد

 أو خطػػػػػأ أي يرتكػػػػب لػػػػـ أنػػػػػو الالعػػػػب أثبػػػػت ،إذا عميػػػػو نصػػػػػت مػػػػا باسػػػػتثناء الجػػػػوائز،
 فػػػػػي أحرزىػػػػػا التػػػػػي الفرديػػػػػة النتػػػػػائ  إلغػػػػػاء يجػػػػػري ال ف نػػػػػو لالنتيػػػػػاؾ، بالنسػػػػػبة إىمػػػػػاؿ

 غيػػػػػػػر األخػػػػػػرى، المسػػػػػػػابقات فػػػػػػي عػػػػػػبالال نتػػػػػػػائ  تكػػػػػػف لػػػػػػـ مػػػػػػػا األخػػػػػػرى المسػػػػػػابقات
 عمػػػػػى تػػػػػأثرت قػػػػػدف المنشػػػػػطات، مكافحػػػػػة لقواعػػػػػد االنتيػػػػػاؾ فييػػػػػا وقػػػػػع التػػػػػي المسػػػػػابقات
 االسػػػػػػتبعاد عقوبػػػػػػة وفػػػػػػرض .المنشػػػػػػطات مكافحػػػػػػة لقواعػػػػػػد الالعػػػػػػب بانتيػػػػػػاؾ األرجػػػػػػح
 المنصػػػػػػػػوص العقػػػػػػػػاقير المحظػػػػػػػػورة باسػػػػػػػػتثناء الوسػػػػػػػػائؿ أو العقػػػػػػػػاقير تعػػػػػػػػاطي بسػػػػػػػػبب
 انتيػػػػػاؾ بسػػػػػبب االسػػػػػتبعاد عقوبػػػػػة فػػػػػرض مػػػػػدة فػػػػػ ف 22,3 المػػػػػادة فػػػػػي تحديػػػػػداً  عمييػػػػػا
( عميػػػػػػػػو دالػػػػػػػػة سثػػػػػػػػار أو األيضػػػػػػػػية عناصػػػػػػػػره أو محظػػػػػػػػور عقػػػػػػػػار وجػػػػػػػػود) 4,2 لممػػػػػػػػواد

 4,6و( محظػػػػػػػورة وسػػػػػػػيمة أو محظػػػػػػػور عقػػػػػػػار اسػػػػػػػتخداـ محاولػػػػػػػة أو اسػػػػػػػتخداـ) 4,4و
 :يمي كما تكوف( محظورة وسائؿ أو عقاقير حيازة)
 .فسنتي لمدة استبعاد: األوؿ االنتياؾ •
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 .الحياة مدى االستبعاد: الثاني االنتياؾ •
 فػػػػػرض وقبػػػػػؿ حالػػػػػة كػػػػػؿ فػػػػػي سخػػػػػر، لشػػػػػخص أو لالعػػػػػب تتػػػػػاح أف يجػػػػػب ذلػػػػػؾ، ومػػػػػع
 تخفيفيػػػػا أو العقوبػػػػة ىػػػػذه إلغػػػػاء إلػػػػى الداعيػػػػة الحجػػػػ  لتقػػػػديـ الفرصػػػػة االسػػػػتبعاد، فتػػػػرة
 (34) ............."22,5 المادة ألحكاـ وفقاً 

 مػػػػػػدعاة المنشػػػػػػطات مكافحػػػػػػة مجػػػػػػاالت مػػػػػػف داً واحػػػػػػ العقوبػػػػػػات توحيػػػػػػد كػػػػػػاف لقػػػػػػد      
 عمػػػػػى تقػػػػػوـ العقوبػػػػػات توحيػػػػػد لمطمػػػػػب المناىضػػػػػة الحجػػػػػ  وكانػػػػػت ،والجػػػػػدؿ لممناقشػػػػػة
 فػػػػػػي: المثػػػػػػاؿ سػػػػػبيؿ عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػي بمػػػػػػا الرياضػػػػػػية األلعػػػػػاب بػػػػػػيف اختالفػػػػػػات وجػػػػػود
 إيػػػػػػػػرادات عمػػػػػػػػى يحصػػػػػػػػموف محتػػػػػػػػرفيف الالعبػػػػػػػػوف يكػػػػػػػػوف الرياضػػػػػػػػية األلعػػػػػػػػاب بعػػػػػػػػض
 ،حقيقيػػػػيف ىػػػػواة الالعبػػػػوف يكػػػػوف أخػػػػرى رياضػػػػية ابألعػػػػ وفػػػػي الرياضػػػػة، مػػػػف ضػػػػخمة
 فػػػػي ببسػػػػاطة، يصػػػػح ال أنػػػػو فػػػػي تتمثػػػػؿ العقوبػػػػات توحيػػػػد لصػػػػالح أساسػػػػية حجػػػػة وثمػػػػة
 بالنسػػػػبة إيجابيػػػػة مراقبتيمػػػػا تحميػػػػؿ نتػػػػائ  كانػػػػت البمػػػػد نفػػػػس مػػػػف اثنػػػػيف العبػػػػيف حالػػػػة
 عقوبتػػػػػػػاف عمييمػػػػػػػا تفػػػػػػػرض أف الظػػػػػػػروؼ، نفػػػػػػػس ظػػػػػػػؿ وفػػػػػػػي المحظػػػػػػػور العقػػػػػػػار لنػػػػػػوع

 فػػػػػ ف ذلػػػػػؾ إلػػػػػى وباإلضػػػػػافة. مختمفتػػػػػيف لعبتػػػػػيف فػػػػػي يشػػػػػاركاف أنيمػػػػػا لمجػػػػػرد مختمفتػػػػػاف
 تتػػػػيح أنيػػػػا عمػػػػى األحيػػػػاف معظػػػػـ فػػػػي إلييػػػػا ينظػػػػر كػػػػاف العقوبػػػػات فػػػػرض فػػػػي المرونػػػػة
 مػػػػػع تسػػػػػاىالً  أكثػػػػػر تكػػػػػوف أف الرياضػػػػػية الييئػػػػػات لػػػػػبعض تسػػػػػمح مقبولػػػػػة غيػػػػػر فرصػػػػػة

 كثيػػػػػػػرة أحيػػػػػػػاف فػػػػػػػي يشػػػػػػػكؿ العقوبػػػػػػػات توحيػػػػػػػد انعػػػػػػػداـ وكػػػػػػػاف. المنشػػػػػػػطات متعػػػػػػػاطي
 والمنظمػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػة االتحػػػػػػػػػادات بػػػػػػػػػيف القانونيػػػػػػػػػة الواليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي لمنازعػػػػػػػػػات مصػػػػػػػػػدراً 
(33)المنشطات لمكافحة الوطنية

. 

 االتفاقيػػػػػػة أف العػػػػػػراؽ قػػػػػػد انظػػػػػػـ إلػػػػػػى  إلػػػػػػى اإلشػػػػػػارة تجػػػػػػدر الصػػػػػػدد، ىػػػػػػذا وفػػػػػػي      
والتػػػػػػػػي   4224( لسػػػػػػػػنة 27لمكافحػػػػػػػػة المنشػػػػػػػػطات بموجػػػػػػػػب القػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػـ ) الدوليػػػػػػػػة

( ، تػػػػػنظـ جميوريػػػػػة العػػػػػراؽ إلػػػػػى االتفاقيػػػػػة الدوليػػػػػة لمكافحػػػػػة 2)نػػػػػص بموجػػػػػب المػػػػػادة 
المنشػػػػػػػػطات فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ الرياضػػػػػػػػة المعتمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  المػػػػػػػػؤتمر العػػػػػػػػاـ لمنظمػػػػػػػػة األمػػػػػػػػـ 
المتحػػػػػػػدة لمتربيػػػػػػػػة والعمػػػػػػػػـو والثقافػػػػػػػػة ) اليونسػػػػػػػػكو ( والػػػػػػػذي دخػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػز التنفيػػػػػػػػذ فػػػػػػػػي 

2/4/4227 (32). 
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دولي فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى تشػػػػػػجيع وتنسػػػػػػيؽ التعػػػػػػاوف الػػػػػػيتضػػػػػػح ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ     
القضػػػػػاء عمػػػػػى تعػػػػػاطي المنشػػػػػطات فػػػػػي مجػػػػػاؿ الرياضػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػالؿ تنبيػػػػػو الالعبػػػػػيف  
عمػػػػى اسػػػػتخداـ المنشػػػػطات فػػػػي مجػػػػاؿ الرياضػػػػة وعواقػػػػب ذلػػػػؾ عمػػػػى صػػػػحتيـ، وعمػػػػى 
مبػػػػػػدأ الػػػػػػروح الرياضػػػػػػية، والقضػػػػػػاء عمػػػػػػى الغػػػػػػش، ومسػػػػػػتقبؿ الرياضػػػػػػة وتػػػػػػوجييـ  بػػػػػػأف 

ـ التربويػػػػػػػػة ، و أف السػػػػػػػػمطات تعػػػػػػػػاطي المنشػػػػػػػػطات ييػػػػػػػػدمد المبػػػػػػػػادئ األخالقيػػػػػػػػة والقػػػػػػػػي
العامػػػػػػة والمنظمػػػػػػات المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف الرياضػػػػػػة تتحمػػػػػػؿ مسػػػػػػؤوليات متكاممػػػػػػة عػػػػػػف درء 

 ومكافحة تعاطي المنشطات في مجاؿ الرياضة
 

 : انمقارنة انتشريعات في انمنشطات مكافحة: انثاني انمطهب

 التشػػريعات نصػػوص فػػاف  المنشػػطات، تعػػاطي بجريمػػة يتعمػػؽ فيمػػا       
 تعػػاطي ريـجػػت إلػػى تعمػػد أوالىػػا، طوائػػؼ ثػػالث بػػيف التمييػػز يمكػػف ة،المقارنػػ

 تخمػو بينمػا ريـ،جػالت سػػبيؿ عػف ثانيتيػا وعػػدلت خاصػة، بنصػوص المنشػطات
 يمػي فيمػا وسػنحاوؿ ،السػموؾ ىػذا بتجػريـ خاصػة نصػوص مػف الثالثػة الطائفػة
 .الذكر سنفة الثالث الطوائؼ عمى الضوء إلقاء

 تعػػاطي لتجػػريـ التػػدخؿ ضػػرورة الػػدوؿ بعػػض فػػي الجنػػائي المشػػرعأف        
 تجػريـ نصػوص وضػع إلػى لجػأ وبحيػث الرياضػية، المسػابقات فػي المنشػطات

 تكتػؼ فمػـ .الرياضػية المسػابقات فػي المنشػطات تعػاطي عمػػى لمعقػػاب خاصػة
 واالتحػادات الدوليػة األوليمبيػة المجنػة تقررىػا التػي بالعقوبػات اإلداريػة  الػدوؿ ىػذه

 مػػف كالحرمػػاف الرياضػػية، المسػػابقات فػػي المنشػػطة المػػواد ماؿالسػػتع الرياضػية
 .معينة لفترة المتسابؽ وقؼ أو نتيجتيا اعتماد عدـ أو المسابقة في االشتراؾ 

 إذ الفرنسػي القػانوف نػذكر الػني ، ىػذا تتبنػى التػي التشػريعات أوائػؿ ومػف      
 المػواد اسػتعماؿ عمػى خاصػة نصػوص بمقتضػى الفرنسػي الجنػائي المشػرع يعاقػب

 صػدر ، 2965 سػنة يونيػو مػف األوؿ ففػي ،الرياضػية المسػابقات فػي المنشػطة
  الشػباب وزيػر إلػى نسػبة HERZOG قػانوف باسػـ المعػروؼ الفرنسػي القػانوف

-234ـرقػ القػانوف محمػو وحػؿ بعػد، فيمػا القػانوف ىػذا ألغػي وقػد،سنذاؾ والرياضػة
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 مػارس مػف والعشػريف الثالػث وبتػاري  ،ـ 2989 سػنة يونيػو 48 فػي الصػادر 89
 المنشػػػطات تعػػػاطي مكافحػػػةب الخػػػاص 99-433ـرقػػػ القػػػانوف رصػػػد ، 2999
 يوليػػػػػػػو مػػػػػػػف الثالػػػػػػػث الرياضػػػػػػػييف وكػػػػػػػذلؾ صػػػػػػػدر قػػػػػػػانوف أخػػػػػػػر فػػػػػػػي صػػػػػػػحة وحمايػػػػػػػة

 المػػػػػػػواد تجػػػػػػػارة مكافحػػػػػػػة بشػػػػػػػأف 652 - 4228 رقػػػػػػػـ القػػػػػػػانوف وصػػػػػػػدر ، 4228سػػػػػػػنة
 2(35)المنشطة
 تعاطي لمكافحة خاصة عاتتشري إيطاليا مف كؿ أصدرت ، 2972 سنة وفي       

 شير ففي اإليطالية، بالجميورية يتعمؽ فيماو  .الرياضية المسابقات في المنشطات
 وفي .المنشطات تعاطي مكافحة بشأف 2992 رقـ القانوف صدر ، 2972 أكتوبر
 ويؤكد .الصحة بشأف 833 رقـ القانوف صدر ـ، 2978 ديسمبر مف والعشريف الثالث
عمى  بالتشدد تتسـ المنشطات تعاطي مكافحة بشأف اإليطالية اتالتشريع أف الفقو بعض
 مف المنشطات تعاطيو يثبت لمف السجف عقوبة تقرر وبحيث السموؾ،ىذا 

  .(36)الرياضييف
 قػػػػػػانوف فػػػػػػي النصػػػػػػوص بعػػػػػػض ب دخػػػػػػاؿ المشػػػػػػرع قػػػػػػاـ التشػػػػػػيؾ، جميوريػػػػػػة وفػػػػػػي      

 ثمانيػػػػػة مػػػػػف د أقػػػػػؿلألفػػػػػرا السػػػػػتيرويد مػػػػػادة إعطػػػػػاء عمػػػػػى  والعقػػػػػاب لتجػػػػػريـ العقوبػػػػػات،
 37 رقػػػػـ القػػػػانوف جميوريػػػػة التشػػػػيؾ أصػػػػدرت كػػػػذلؾ،. طبػػػػي مبػػػػرر سػػػػنة ودوف عشػػػػر
دمػػػػػػػاف والكحػػػػػػػوؿ الصػػػػػػػحة بشػػػػػػػأف ـ 2989 لسػػػػػػػنة  المنشػػػػػػػطات المخػػػػػػػدرات وتعػػػػػػػاطي وا 

 .المنشطة المواد وتوزيع بيع يحظر والذي الرياضة، في مجاؿ
 ديسػػػػػػػػػمبر 42 بتػػػػػػػػػاري  2252 - 2 رقػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػانوف ليتوانيػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػدرت كػػػػػػػػػذلؾ       
 نصوصػػػػػػػو بعػػػػػػػض فػػػػػػػي يتنػػػػػػػاوؿ والػػػػػػػذي البدنيػػػػػػػة والرياضػػػػػػػة، التربيػػػػػػػة بشػػػػػػػأف ـ 2995
  .(37)الرياضية المنافسات في المنشطات تعاطي وتجريـ مكافحة
قػػػانوف العقوبػػػات  فػػػي فػػػاف العػػػراؽ لػػػـ يتضػػػمف العربػػػي، لمسػػػتوىا وعمػػػى      

المعػػػػػػدؿ أي نصػػػػػػوص تعاقػػػػػػب تعػػػػػػاطي المنشػػػػػػطات  2969لسػػػػػػنة  222العراقػػػػػػي رقػػػػػػـ 
فػػػػػػػي  المنشػػػػػػػطات اصػػػػػػػدر العػػػػػػػراؽ القواعػػػػػػػد العراقيػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػة حيػػػػػػػث، (38)لرياضػػػػػػػية ا

نػػػػػػػػة مػػػػػػػػف بالكامػػػػػػػػؿ نصوصػػػػػػػػيا والمشػػػػػػػػتقمة الرياضػػػػػػػػة   المنشػػػػػػػػطات مكافحػػػػػػػػة لجنػػػػػػػػة مدوم
 وزاري بػػػػأمر شػػػػكمت الفنػػػػي بعمميػػػػا مسػػػػتقمة وطنيػػػػة لجنػػػػة وىػػػػي ،4242 لمعػػػػاـ الدوليػػػػة
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 ممػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف سػػػػػػػػؤولةم وىػػػػػػػػي,, العراقيػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػة األولمبيػػػػػػػػة المجنػػػػػػػػة مػػػػػػػػع وبالتعػػػػػػػػاوف
 المنشػػػػػطات مػػػػػف خاليػػػػػة عراقيػػػػػة رياضػػػػػة اجػػػػػؿ مػػػػػف الرياضػػػػػة فػػػػػي المنشػػػػػطات مكافحػػػػػة

 : مياميا ومف
دخػػػػػػػػاؿ الرصػػػػػػػػد, التنفيػػػػػػػػذ,  التنسػػػػػػػػيؽ,  التخطػػػػػػػػيط  فحػػػػػػػػص عمميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التحسػػػػػػػػينات وا 
 مػػػػع والتعػػػػاوف المنشػػػػطات لمكافحػػػػة العالميػػػػة الوكالػػػػة مػػػػع الكمػػػػي ،التعػػػػاوف المنشػػػػطات
 حػػػػػػوؿ الػػػػػػوعي بنشػػػػػػر المجنػػػػػػة تقػػػػػػوـ الصػػػػػػمة حيػػػػػػث ذات األخػػػػػػرى الوطنيػػػػػػة المنظمػػػػػػات

 عينػػػػػػات جمػػػػػػع)  الفحػػػػػػص بػػػػػػرام  بتطبيػػػػػػؽ تقػػػػػػوـ وكػػػػػػذلؾ لممنشػػػػػػطات السػػػػػػمبية اآلثػػػػػػار
 قبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف,  المنافسػػػػػػػػػات اطػػػػػػػػػار خػػػػػػػػػارج أو داخػػػػػػػػػؿ لمرياضػػػػػػػػػييف( اإلدرار أو/ و الػػػػػػػػػدـ
 الدوليػػػػػػة المختبػػػػػػرات إلػػػػػػى العينػػػػػػات أرسػػػػػػاؿ بعػػػػػػدىا ليػػػػػػتـ ومعتمػػػػػػده متخصصػػػػػػة طػػػػػػواقـ
 .الدولية المعايير وحسب اتالفحوص أجراء لغرض
 فػػػػػػػرض   الرياضػػػػػػػة فػػػػػػػي المنشػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة ت القواعػػػػػػػدنوقػػػػػػػد تضػػػػػػػم      

 انتيكػػػػػػت التػػػػػػي الرياضػػػػػػية المنافسػػػػػػة فػػػػػػي النتػػػػػػائ  عقوبػػػػػػات عمػػػػػػى األفػػػػػػراد منيػػػػػػا ألغػػػػػػاء
 حصػػػػؿ التػػػػي الفرديػػػػة النتػػػػائ  جميػػػػع وكػػػػذلؾ ألغػػػػاء،  المنشػػػػطات مكافحػػػػة قواعػػػػد فييػػػػا

 الرياضػػػػي تجريػػػػد ذلػػػػؾ فػػػػي بمػػػػا تبعاتيػػػػا كػػػػؿ المنافسػػػػة مػػػػعتمػػػػؾ  فػػػػي الرياضػػػػي عمييػػػػا
لغػػػػاء التػػػػي والجػػػػوائز والنقػػػػاط الميػػػػداليات جميػػػػع مػػػػف  الفرديػػػػة النتػػػػائ  حصػػػػؿ عمييػػػػا، وا 
تمػػػػػػؾ  فػػػػػػي الرياضػػػػػػي نتػػػػػػائ  تكػػػػػػف لػػػػػػـ المنافسػػػػػػات األخػػػػػػرى ،مػػػػػػا فػػػػػػي الرياضػػػػػػي ليػػػػػػذا

 إلغػػػػػػاء إلػػػػػػى باإلضػػػػػػافة  ، االنتيػػػػػػاؾ فييػػػػػػا حػػػػػػدث التػػػػػػي المنافسػػػػػػات غيػػػػػػر المنافسػػػػػػات
 9 لممػػػػػػادة وفقػػػػػػا اإليجابيػػػػػػة العينػػػػػػة فييػػػػػػا حػػػػػػدثت التػػػػػػي المنافسػػػػػػة فػػػػػػي تمقائيػػػػػػا النتػػػػػػائ 
 تطمػػػػػػػب إذا التػػػػػػػي حصػػػػػػػؿ عمييػػػػػػػا الرياضػػػػػػػي  والجػػػػػػػوائز والنقػػػػػػػاط الميػػػػػػػداليات ،سػػػػػػػحب
 الماليػػػػػة عنػػػػػػدما ، وكػػػػػػذلؾ تضػػػػػمنت المدونػػػػػة التبعػػػػػات (39)ذلػػػػػؾ غيػػػػػر العدالػػػػػة تطبيػػػػػؽ
 المنشػػػػػػطات، مكافحػػػػػػة اعػػػػػػدلقو  انتيػػػػػػاؾ بارتكػػػػػػاب اآلخػػػػػػر الشػػػػػػخص أو الرياضػػػػػػي يقػػػػػػوـ

  تختػػػػار أف التناسػػػػب، مبػػػػدأ عمػػػػى وبنػػػػاء تقػػػػديرىا حسػػػػب الوطنيػػػػة وعمػػػػى لمجنػػػػة فػػػػيمكف
 ومنيػػػػػػا  تغػػػػػػريـ الرياضػػػػػػي مػػػػػػف مكافحػػػػػػة المنشػػػػػػطات قواعػػػػػػد انتيػػػػػػاؾ تكػػػػػػاليؼ اسػػػػػػترداد

 أمريكػػػػػػػػػي دوالر 2222-522 بػػػػػػػػػيف يتػػػػػػػػػراوح بمبمػػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػخص أو الرياضػػػػػػػػػي
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 الرياضػػػػة فػػػػي المنشػػػػطات لمكافحػػػػة العراقيػػػػة حػػػػددتيا القواعػػػػد التػػػػي الحػػػػاالت فػػػػي فقػػػػط
(22). 

 حػػػػػػاؿ الفػػػػػػرؽ فػػػػػػي رياضػػػػػػات عمػػػػػػى مترتبػػػػػػة  وقػػػػػػد تضػػػػػػمنت القواعػػػػػػد عقوبػػػػػػات       
 مكافحػػػػة قواعػػػػد انتيكػػػػوا قػػػػد واحػػػػد رياضػػػػي فريػػػػؽ فػػػػي عضػػػػويف مػػػػف أكثػػػػر أف اتضػػػػح

 الرياضػػػػػػػي لمحػػػػػػػدث المنظمػػػػػػػة المجنػػػػػػػة سػػػػػػػتقوـ الرياضػػػػػػػي، أثنػػػػػػػاء الحػػػػػػػدث المنشػػػػػػػطات
 مػػػػف الفريػػػػؽ شػػػػطب أو نقػػػػاط المثػػػػاؿ ،خسػػػػارة سػػػػبيؿ عمػػػػى ئمػػػػةالمال العقوبػػػػات بفػػػػرض

 إلػػػػػػى أي عواقػػػػػػب باإلضػػػػػافة أخػػػػػػرى عقوبػػػػػة فػػػػػػرض أو الرياضػػػػػي الحػػػػػػدث أو المنافسػػػػػة
مػػػػػػع  .المنشػػػػػػطات مكافحػػػػػػة قواعػػػػػػد بانتيػػػػػػاؾ قػػػػػػاـ رياضػػػػػػي كػػػػػػؿ عمػػػػػػى أخػػػػػػرى مترتبػػػػػػة

 المجنػػػػػػة قبػػػػػػؿ مػػػػػػف الفػػػػػػرؽ رياضػػػػػػات عمػػػػػػى صػػػػػػرامة  أكثػػػػػػر عقوبػػػػػػات فػػػػػػرض إمكانيػػػػػػة
 تضػػػػػػع أف الرياضػػػػػػي لمحػػػػػػدث المنظمػػػػػػة لمجنػػػػػػة رياضػػػػػػي، ويجػػػػػػوزال لمحػػػػػػدث المنظمػػػػػػة
 الفػػػػػرؽ رياضػػػػػات عقوبػػػػػات عمػػػػػى فػػػػػرض إمكانيػػػػػة ليػػػػػا تتػػػػػيح لمحػػػػػدث قواعػػػػػد و أنظمػػػػػة
 .(22)الحدث الرياضي مع يتناسب بما صرامة اكثر
الرياضػػػػػػػية فقػػػػػػػد تضػػػػػػػمنت  الييئػػػػػػػات عمػػػػػػػى الغرامػػػػػػػات وتحديػػػػػػػد العقوبػػػػػػػات أمػػػػػػػا        

 ذات العامػػػػػػػة السػػػػػػػمطات مػػػػػػف تطمػػػػػػػب أف طاتالمنشػػػػػػػ لمكافحػػػػػػة العراقيػػػػػػػة حػػػػػػؽ لمجنػػػػػػػة 
 عػػػػػف جزئػػػػػي أو كمػػػػػي بشػػػػػكؿ ماليػػػػػة غيػػػػػر أو ماليػػػػػة مسػػػػػاعدات أي العالقػػػػػة أف توقػػػػػؼ

 المنشػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػة القواعػػػػػػػد بيػػػػػػػذه عػػػػػػػدـ التزاميػػػػػػػا حالػػػػػػػة فػػػػػػػي الوطنيػػػػػػػة االتحػػػػػػػادات
 قواعػػػػػد بانتياكػػػػػات المتعمقػػػػػة التكػػػػػاليؼ جميػػػػػع بتسػػػػػديد الوطنيػػػػػة االتحػػػػػادات تمتػػػػػـز ،واف

 لػػػػػػػذلؾ ينتمػػػػػػػي سخػػػػػػػر شػػػػػػػخص أي أو الرياضػػػػػػػي التػػػػػػػي يرتكبيػػػػػػػا طاتالمنشػػػػػػػ مكافحػػػػػػػة
 أجػػػػػػور: الحصػػػػػػر سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ ، بمػػػػػػا فػػػػػػي الوطنيػػػػػػة لممنظمػػػػػػة االتحػػػػػػاد
 العراقيػػػػة لمجنػػػػة السػػػػفر وكػػػػذلؾ  يحػػػػؽ وتكػػػػاليؼ االسػػػػتماع جمسػػػػات ونفقػػػػات المختبػػػػر،
 اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراءات الوطنيػػػػػػػة األولمبيػػػػػػػة المجنػػػػػػػة مػػػػػػػف تطمػػػػػػػب أف المنشػػػػػػػطات لمكافحػػػػػػػة

 وأىميػػػػة بػػػػاالعتراؼ، يتعمػػػػؽ فيمػػػػا الرياضػػػػية الوطنيػػػػة االتحػػػػادات ضػػػػد إضػػػػافية يبيػػػػةتأد
 2 (24)الدولية الرياضية باألحداث المشاركة في العامميف والرياضييف
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 لمكافحػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػة عمػػػػػػى صػػػػػػػادؽ معظميػػػػػػػا فػػػػػػ ف العربيػػػػػػػة أمػػػػػا الػػػػػػػدوؿ      
 لوائػػػػػػػح أصػػػػػػػدرت كمػػػػػػػا ، 4225 لعػػػػػػػاـ الرياضػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ المنشػػػػػػػطات فػػػػػػػي تعاطػػػػػػػي
  2اسػتخداـ المنشػطات لمكافحػة داخميػة
 تيػػػػػدؼ خاصػػػػػة قوانيػػػػػف إصػػػػػدار فػػػػي السػػػػػبماقة العربيػػػػػة الػػػػػدوؿ وتعػػػػد تػػػػونس مػػػػػف      

 عمػػػػػػى الحفػػػػػػاظ أجػػػػػػؿ مػػػػػػف الرياضػػػػػػي، المجػػػػػاؿ فػػػػػػي المنشػػػػػػطات تعاطػػػػػػي إلػػػػى مكافحػػػػػػة
 سػػػػػػػػػػمؾ ولقػػػػػػػػػػد المنشػػػػػػػػػػطات، طػػػػػػػػػػيتعا مخاطػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الرياضييػػػػػػػػػف وحمايتيػػػػػػػػػػـ صحػػػػػػػػػة
القانػػػػػػػوف  تعاطػػػػػػػػي المنشػػػػػػطات  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إصػػػػػػػدار تجريػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي التونسػػػػػػػػي القانػػػػػػػػوف

 فػػػػػػػػػػػي وحظرىػػػػػػػػػػػا المنشػػػػػػػػػػػطات تعاطػػػػػػػػػػػي بتجريػػػػػػػػػػػـ الخػػػػػػػػػػػاص 4227 لسػػػػػػػػػػػنة 52 رقػػػػػػػػػػػـ
 عميػػػػػػا يطمػػػػػػؽ ، كمػػػػػػا فصػػػػػػؿ أو مػػػػػػادة 33 مػػػػػػف القانػػػػػػوف الرياضػػػػػية ويتكػػػػػوف  األلعػػػػػاب
 المػػػػػػػػادة ،أمػػػػػػػػا والعقوبػػػػػػػات لممخالفػػػػػػػات الخامػػػػػػػس وتضػػػػػػمف  البػػػػػػػاب .التونسػػػػػػػي عالمشػػػػػػػر 

إحػػػػػػػػػدى  ارتػػػػػػػػػكاب ثبػػػػػػػػػوت عنػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػررة العقوبػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػددت فقػػػػػػػػػد القانػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػف 45
. التػػػػػػوبي . اإلنػػػػػػذار: وىػػػػػػػػي القانػػػػػػػػوف، ىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػف 42 بالفصػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػددة المخالفػػػػػػػػات

 والميداليػػػػػػػات الجوائػػػػػػػز كسػػػػػػػحب عمييػػػػػػػا، يترتػػػػػػػب مػػػػػػػا وكػػػػػػؿ يػػػػػػػةالرياض النتيجػػػػػػػة إلغػػػػػػػاء
 .(23)عمييػا والنقػاط المتحصػؿ

 4223 لعػػػػػػػػاـ 25 – 23 رقػػػػػػػػـ القانػػػػػػػػوف فقػػػػػػد إصػػػػػػػػدار الجزائػػػػػػري امػػػػػػا القػػػػػػانوف       
 – 25 رقػػػػػػػػـ والقانػػػػػػػػوف وتطويرىػػػػػػػػا، والرياضيػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة بتنظيػػػػػػػػػـ األنشػػػػػػػطة الخػػػػػػػػػاص

 المتعمقػػػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػػية القانونيػػػػػػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػػػػػػؽ األحكػػػػػػػػػػػاـ صالخػػػػػػػػػػػػا 4225 لعػػػػػػػػػػػػاـ 423
 4223 لعػػػػػػػػػػػاـ 25 – 23رقػػػػػػػػػػػـ العالػػػػػػػػػػػػي، والقػػػػػػػػػػػانوف والمسػػػػػػػػػػػػتوى النخبػػػػػػػػػػػػة برياضيػػػػػػػػػػػػي

 القانػػػػػػوف ىػػػػػػذا وتطويرىػػػػػا ،كػػػػػذلؾ صػػػػػػدر والرياضػػػػػية البدنيػػػػػة األنشػػػػػطة بتنظػػػػػيـ الخػػػػاص
 ػػػػػػػيمروالقواعػػػػػػد، وتس واألىػػػػػداؼ المبػػػػػػادئ بتحديػػػػػػد خػػػػػػاص وىػػػػػػو 4223 يوليػػػػػػو 43 فػػػػػػي

الرابػػػػػػػع  ويتكػػػػػػػػوف البػػػػػػػاب ترقيتيػػػػػػػػا، ووسػػػػػػػػائؿ وتطويرىػػػػػػػػا والرياضيػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة األنشػػػػػػطة
 عقوبػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػدد القانػػػػػػػػػوف أف إلػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػا اإلشػػػػػػػارة وتجػػػػػػػػػدر الجزائيػػػػػػػػػة، لألحكػػػػػػػاـ عشػػػػػػػػػر
 دينػػػػػػار 52222 مػػػػػػف تبػػػػػػدأ ماليػػػػػػة وغرامػػػػػػة سػػػػػػنتيف، إلػػػػػػى سػػػػػػػتة أشػػػػػػير مػػػػػػػف الحبػػػػػػػس
 يقػػػػػػػػػػوـ شػػػػػػػػػػخص كػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى جزائػػػػػػػػػػري دينػػػػػػػػػػار2222,222 إلػػػػػػػػػى وتصػػػػػػػػػؿ جزائػػػػػػػػػري
 مػػػػػػػف 445 المػػػػػػػادة كمػػػػػػػا نصػػػػػػػت القانػػػػػػػوف، مػػػػػػػف 294 المػػػػػػػادة فػػػػػػػي الػػػػػػػواردة باألفعػػػػػاؿ
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تظاىػػػػػػػػرة  أو منافسػػػػػػػػة منشػػػػػػطات فػػػػػػػػي  يتنػػػػػػػػاوؿ رياضػػػػػػػػي كػػػػػػؿ معاقبػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى القانػػػػػػػػوف
 لمػػػػػػػػػدة التوقيػػػػػػػػػؼ عقوبػػػػػػػػػات تخضػػػػػػػػػع أف ػػػػػػػػػىعم  بيػػػػػػػػػا مرخػػػػػػػػػص أو منظمػػػػػػػػػة رياضيػػػػػػػػػة

 نصػػػػػػت كمػػػػػػا بالرياضػػػػػػة، الوزيػػػػػػر ،المكمػػػػػػؼ لموافقػػػػػػة اإلقصػػػػاء أو أشػػػػػػير سػػػػػػتة تفػػػػػػوؽ
 العالػػػػػػػي النخبػػػػػػػة والمسػػػػػػػتوى رياضػػػػػػػي صفػػػػػػػة سػػػػػػػحب عمػػػػػػػى القانػػػػػػػوف مػػػػػػػف 28 المػػػػػػػادة
بعػػػػػػػػػض  أو الصػػػػػػػيدالنية لمنتجػػػػػػػػػاتا أو المػػػػػػػػػواد اسػػػػػػػػػتعماؿ إلػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػوء حالػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي

 المعمػػػػػػػػػوؿ والتنظيػػػػػػػػػـ التشػػػػػػػػػريع بمقتضػػػػػػػػػى محظػػػػػػػػػورة أخػػػػػػػػػرى أسػػػػػػػػػاليب أو المنشػػػػػػػػػطات
 2(22)ىػػذا المجاؿ  فػػي بػػو

لػػػػػػػػـ  4227لسػػػػػػػػنة  72وفػػػػػػػػي السػػػػػػػػياؽ ذاتػػػػػػػػو فػػػػػػػػاف قػػػػػػػػانوف الرياضػػػػػػػػة المصػػػػػػػػري رقػػػػػػػػـ 
نمػػػػػػػا تضػػػػػػػمف  يتضػػػػػػػمف عقوبػػػػػػػات جزائيػػػػػػػة عمػػػػػػػى تنػػػػػػػاوؿ المنشػػػػػػػطات فػػػػػػػي نصوصػػػػػػػو وا 
عقوبػػػػػػػػات جنائيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػرائـ الكراىيػػػػػػػػػة والتمييػػػػػػػػػز العنصػػػػػػػػػري وشػػػػػػػػػغب الجميػػػػػػػػػور 

(25)وأتالؼ الممتمكات العامة والخاصة وغيرىا مف الجرائـ الرياضية  يالرياض
. 

لسنة  42قانوف االتحادات الرياضية الوطنية العراقي  رقـ  ومف الجدير بالذكر أف 
 يالبارا لمبوالدستور  األولمبيبالميثاؽ االلتزاـ " /ثانيا منة  عمى 3نصت المادة  4242

الدولي والدستور العراقي والقوانيف  االتحاديضعيا  واألنظمة والموائح والتعميمات التي
المنشطات والمدونة الدولية لمخمؽ الرياضي لمجنة  لمكافحةالنافذة والمدونة الدولية 
"  الرشيد لمييئات الرياضيةكـ الحالبارالمبية الدولية ومبادئ  األولمبية الدولية والمجنة

(26)
. 

قانوف االتحادات الرياضية الوطنية العراقي  رقـ مف  خامساً / 3نصت المادة  وكذلؾ
المنشطات في مجاؿ الرياضة التي نص عمى  استعماؿحظر  "عمى  4242لسنة  42

الدولية لمكافحة المنشطات، بالتنسيؽ مع المنظمات المحمية  تحريميا في المدونة
 .27"وليةوالد

التشريعات العربية الرياضية تخمو مف تجريـ خاص لممنشطات   أفيتضح مما سبؽ 
القانػوف رقػػـ في القانػػوف التونسػػي فػػي تجريػػـ تعاطػػي المنشطات  الرياضية باستثناء 

 4223 لسنو 25 – 23رقـالجزائري لمرياضة  ، بينما ينفرد القانوف 4227لسػػنة  52
ات جزائية عمى مرتكبي جريمة تناوؿ المنشطات في المسابقات الذي يتضمف عقوب
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قانوف االتحادات الرياضية لية المشرع الجزائري في تضميف أالرياضية ونؤيد ما ذىب 
ى تناوؿ المنشطات في عقوبات جزائية عم  4242لسنة  42الوطنية العراقي  رقـ 
 المسابقات الرياضية .

 
 البحث اسانااجات : 
 , أىميا ومف االستنتاجات بعض إلى توصمنا الموضوع ليذا نادراست خالؿ مف
إف ظاىرة المنشطات ُتعد مف أخطر الظواىر العالمية نتيجًة لمتطور العممي بيف ت -2

وقد أثرت في فقداف حياة بعض الرياضيف جراء تناوؿ  في مجاؿ العقاقير الطبية،
 .المنشطات في المسابقات الرياضية 

يعػػػػػود  قديمػػػػة  فػػػػي الحيػػػػػاه وىػػػػي  تليػػػػا عػػػػػدة اسػػػػتخداما اضػػػػيةأف المنشػػػػطات الري -4
فػػػػػػي الكثيػػػػػػر مػػػػػػف المحافػػػػػػؿ الدوليػػػػػػة الرياضػػػػػػييف  وقػػػػػػد تناوليػػػػػػاتاريخيػػػػػػا قبػػػػػػؿ المػػػػػػيالد 

 2 والوطنية 
فػػػػي التنػػػػافس النزيػػػػػة   ,الرياضػػػػية الػػػػروح عػػػػف اسػػػػتخداـ المنشػػػػطات خروجػػػػاً  يعتبػػػػر -3

بقات واألنشػػػػػػػطة يتمتػػػػػػػع بيػػػػػػػا الرياضػػػػػػػي فػػػػػػػي المسػػػػػػػاال   أفيجػػػػػػػب وانحػػػػػػػدار أخالقػػػػػػػي 
   2الرياضية

المواثيػػػػػػػػػؽ الدوليػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػـر اسػػػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػػػرارات و  صػػػػػػػػػدور العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف  --2
الرياضػػػػية والتػػػػػي تؤكػػػػػد عمػػػػى المسػػػػػؤولية التقصػػػػػيرية عمػػػػػى  المنشػػػػطات فػػػػػي المسػػػػػابقات

داريػػػػػة عمػػػػػى الرياضػػػػػي والفػػػػػرؽ التػػػػػي ينتمػػػػػي  مسػػػػػتخدمييا وتتضػػػػػمف عقوبػػػػػات ماليػػػػػة وا 
  الييا .

 خاصػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػانوفنيف تجػػػػػػػػػريـ المنشػػػػػػػػػطات بنصػػػػػػػػػوص بعػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػوا تضػػػػػػػػػمنت -5
التونسػػػػػي بينمػػػػػا قػػػػػوانيف الرياضػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف العػػػػػراؽ ومصػػػػػر لػػػػػـ يتضػػػػػمف عقوبػػػػػات 
جزائيػػػػػة عمػػػػػى العكػػػػػس مػػػػػف قػػػػػانوف الرياضػػػػػة الجزائػػػػػري الػػػػػذي تضػػػػػمف عقوبػػػػػات جزائيػػػػػة 

 عمى مستخدمي المنشطات الرياضية .
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 :انبحث مقترحات

 ليػػػػػذا بحثنػػػػػا خػػػػػالؿ مػػػػػف قػػػػػانوني تنظػػػػػيـ بوضػػػػػع العراقػػػػػي المشػػػػػرمع تتػػػػػدخؿ نقتػػػػػرح  -2
 متنػػػػػػػػاولي عمػػػػػػػػى جزائيػػػػػػػػة عقوبػػػػػػػػات يحػػػػػػػػدد لػػػػػػػػـ العراقػػػػػػػػي المشػػػػػػػػرع أف نجػػػػػػػػد الموضػػػػػػػػوع
قػػػػػػػانوف االتحػػػػػػػادات الرياضػػػػػػػية الوطنيػػػػػػػة فػػػػػػػي  الرياضػػػػػػػية المسػػػػػػػابقات فػػػػػػػي المنشػػػػػػػطات

  والمشػػػػػػػػػػػػرع الفرنسػػػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػػػرع أوردة مثممػػػػػػػػػػػػا   4242لسػػػػػػػػػػػػنة  42العراقػػػػػػػػػػػػي  رقػػػػػػػػػػػػـ 
استعمػػػػػػػػاؿ  عػػػػػػف والمسػػػػػػاىميف لمرياضػػػػػػييف الجزائيػػػػػػة ةلممسػػػػػػؤولي إقػػػػػػراره عنػػػػػػد  الجزائػػػػػػري

  2لمنشطاتا
عمػػػػػؿ النػػػػػدوات   تسػػػػػميط الضػػػػػوء عمػػػػػى خطػػػػػورة اسػػػػػتعماؿ المنشػػػػػطات مػػػػػف خػػػػػالؿ -4

لبيػػػػػػاف خطورتيػػػػػػا وتأثيرىػػػػػػا  وورش العمػػػػػػؿ خاصػػػػػػة بالرياضػػػػػػييف واإلداريػػػػػػيف والمػػػػػػدربيف 
  والتي قد يترتب عمييا شطب النتائ   2الرياضيونتائ   عمى صحة 

عمػػػػػى تنبيػػػػػو الرياضػػػػػييف والكػػػػػادر الطبػػػػػي واإلداري عمػػػػػى األعػػػػػالـ الػػػػػوطني  جيػػػػػوتو  -3
مضػػػػػػار اسػػػػػػتخداـ المنشػػػػػػطات لمرياضػػػػػػييف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ األفػػػػػػالـ والفعاليػػػػػػات الرياضػػػػػػية 

 ،.التي تحذر مف تناوؿ المنشطات
تػػػػػوفير المختبػػػػػرات الالزمػػػػػة لفحػػػػػص الرياضػػػػػيف قبػػػػػؿ وبعػػػػػد المسػػػػػابقات الرياضػػػػػية  -2
يػػػػاـ ببحػػػػوث عمميػػػػة وطبيػػػػة تسػػػػاعد الرياضػػػػييف عمػػػػى الحػػػػد تشػػػػجيع البػػػػاحثيف عمػػػػى القو 

 . مف استخداـ المنشطات في األلعاب الرياضية
 الهوامش 

                                           

 .  429، ؿ11، ط1994 ػٍٟ ؽ١شٞ ، داس اٌفىش ،ث١شٚد ،- (1)

 .  223، ؿ  2،  ط2112، لُ ، 3ِحّذ ثبلش اٌصذس  ، ِب ٚساء اٌفمٗ ،اٌّحج١ٓ ٌٍؽجبػخ ٚإٌؾش ، غ-( 2)

 .5، ؿ 2115ػجبط حّضٖ اٌؽ٠ًٛ ، إٌّؾؽبد ٚأصبس٘ب اٌّذِشح ػٍٝ اٌش٠بظ١١ٓ ، ػّبْ ، داس اِجذ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، -(  3)

١ٍ١ٍخ ٌٛالغ اعزخذاَ إٌّؾؽبد فٟ ظً ٔظبَ اٌؼٌّٛخ ، ِجٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ، جبِؼخ ثغذاد اع١ش ٘بدٞ جبسٞ ، دساعخ رح -(  4)

 .26، ؿ 24، اٌّجٍذ 3، اٌؼذد 

 جّٙٛس٠خ اٌؼشاق ،ٚصاسٖ اٌش٠بظخ ٚاٌؾجبة  .2121( اٌمٛاػذ اٌؼشال١خ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ اٌش٠بظخ 1اٌّبدح ) -(  5)

https://moys.gov.iq/ar/ministry_  2/3/2121ربس٠خ اٌذخٛي 

 .55، ؿ 1991اٌذوزٛس أعبِخ س٠بض ، اٌؽت اٌش٠بظٟ ٚاٌحشوخ االٌّٚج١خ اٌٛؼ١ٕخ ، ِؤعغخ اٌّخزبس ٌٍؽجبػخ ، اٌش٠بض ،  -( 6)

  1 12ػجبط حّضٖ اٌؽ٠ًٛ ، ِصذس عبثك ،ؿ -( 2)

  1 22عبثك ، ؿ د.اعبِخ س٠بض ، ِصذس –( 9)

https://moys.gov.iq/ar/ministry_
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حّضح ، رذخً اسؽبد ٔفغٟ ػمالٟٔ أفؼبٌٟ ٌزؼذ٠ً ِؼزمذاد اٌؾجبة حٛي رؼبؼٟ إٌّؾؽبد اٌش٠بظ١خ ،  اٌججبس د. ػّبد ػجذ–( 9)

  1 332، ؿ319ِجٍخ ِشوض اٌجحٛس إٌفغ١خ ، اٌؼذد 

  1 91أع١ش ٘بدٞ جبسٞ ، ِصذس عبثك  ، ؿ -( 11)

  1 16ػجبط حّضح ، ِصذس عبثك  ، ؿ  -( 11)

  1 22، ؿ2112إِبَ ِحّذ إٌجّٟ، اٌؽت اٌش٠بظٟ ٚاٌؼالط اٌؽج١ؼٟ ، ِشوض اٌىزبة ٌٍٕؾش، اٌمب٘شح ،  -( 12)

 .29ػجبط حّضٖ اٌؽ٠ًٛ ،ِصذس عبثك، ؿ-(  13)

، ػبئؾخ ػجذ اٌٌّٛٝ ع١ذ ، االعظ اٌؼ١ٍّخ ٌزغز٠خ اٌش٠بظ١١ٓ ٚغ١ش اٌش٠بظ١١ٓ ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح  1د -(14)

   1 92-96، ؿ2111

 .3س٠بض ، ِصذس عبثك ، ؿ خد. أعبِ -( 15)

  1 129، ؿ  حّضٖػّبد ػجذ اٌججبس د . –( 16)

ٔعبي ٠بع١ٓ اٌحبط حّٛ اٌؼجبدٞ ، اعزؼّبي إٌّؾؽبد فٟ اٌّجبي اٌش٠بظٟ دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ ، اؼشٚحخ   -( 12)

 .33، ؿ  2112دوزٛساح ، جبِؼخ اٌّٛصً ، 

  1 6،ؿ  ِصذس عبثك، س٠بض  ِخأعب -( 19)

رصذس ػٓ ِجٍظ االػٍٝ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالدة ،  ، ا١ِٓ أٛس اٌخٌٟٛ ، اٌش٠بظخ ٚاٌّجزّغ ، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ 1د -( 19)

  1 11-11، ؿ1996اٌى٠ٛذ ، 

  .114-113، ؿ1994اٌّصشٞ ، اٌؽت اٌش٠بظٟ ، داس إٌعبي ٌٍؽجبػخ ٚإٌؾش ، ث١شٚد ،  إثشا١ُ٘ 1د -( 21)

د. ِحّٛد وج١ؼ، اٌّغئ١ٌٛخ اٌجٕبئ١خ ػٓ اعزؼّبي إٌّؾؽبد فٟ اٌّغبثمبد اٌش٠بظ١خ، اٌؽجؼخ االٌٚٝ ،داس اٌفىش اٌؼشثٟ  -( 21)

 .12،ؿ 1991،اٌمب٘شٖ،

-https://www.sport.ta4a.us/health-science/nutrition/1351-methods اٌّىزجخ اٌش٠بظ١خ اٌؾبٍِخ  ، -(22)

official3/2/2122اٌذخٛي  ربس٠خ. 

، ؿ 2113د. ِحّذ ع١ٍّبْ االحّذ ، ٔعبي ٠بع١ٓ حّٛ، إٌّؾؽبد اٌش٠بظ١خ ، ج١ٕٙخ ٌٍٕؾش ٚاإلػالْ ، ػّبْ، األسدْ ، (   23)

114-115. 

 .31-31ؿ , 2116اٌجشائُ اٌش٠بظ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّصشٞ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شٖ، د. أحّذ ػجذ اٌظب٘ش ،  -( 24)

 ، ِصذس عبثك. (اٌّىزجخ اٌش٠بظ١خ اٌؾبٍِخ  25)

( د حغٓ ػٛدح صػبي ، اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ػٓ اعزخذاَ إٌّؾؽبد فٟ اٌّجبي اٌش٠بظٟ ، دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ ، 26)

 .62،ؿ2111ٚفبء ٌٍؽجبػخ ٚإٌؾش ،اٌمب٘شٖ،اٌؽجؼخ االٌٚٝ ،داس 

 .21( د. ِحّٛد وج١ؼ، ، ِصذس عبثك ،ؿ 22)

 ِٕؾٛسٖ فٟ ِٛلغ االُِ اٌّزحذح ، 2115االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ ِجبي اٌش٠بظخ-( 29)

https://unesdoc.unesco.org/ark11/9/2122خٛي : ربس٠خ اٌذ. 

،اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ػٓ اعزخذاَ إٌّؾؽبد فٟ اٌّجبي اٌش٠بظٟ: دساعخ ِمبسٔخ ، ِجٍخ جبِؼخ اٌؾبسلخ ساؽذ حّذ اٌجٍٛؽٟ (   29)

 .319ؿ  ،2119، 1، اٌؼذد  14ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ، اٌّجٍذ 

 2115( ِٓ االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ ِجبي اٌش٠بظخ  2(  اٌّبدح )31)

ِٕؾٛس فٟ اٌّٛلغ  2113اٌّذٚٔخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد اٌٛوبٌخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد اٌٍؼت إٌض٠ٗ  -( ٍِحك 31)

 13/9/2122ربس٠خ اٌذخٛي  https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id اإلٌىزشٟٚٔ ،

 .2113(  ِٓ اٌّذٚٔخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد اٌٛوبٌخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد 11اٌّبدح ) -( 32)

https://www.sport.ta4a.us/health-science/nutrition/1351-methods-officialتاريخ
https://www.sport.ta4a.us/health-science/nutrition/1351-methods-officialتاريخ
https://unesdoc.unesco.org/ark
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id
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 .312ؿ  ِصذس عبثك،  ، اٌجٍٛؽٟساؽذ حّذ (   33)

 .  13/3/2114فٟ  4312ِٕؾٛس فٟ اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ  اٌؼذد    2112( ٌغٕخ 12( اٌمبْٔٛ سلُ )34)

لشِبػ ١٘ٚجخ، جش٠ّخ رؼبؼٟ إٌّؾؽبد ٚعجً سدػٙب ػّٝ اٌصؼ١ذ٠ٓ اٌٛؼٕٟ ٚاٌذٌٟٚ،  ثحش ِٕؾٛس فٟ ِجٍخ رفٛق فٟ  -( 35)

 .323، ؿ 2121، 2ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌؾبؼبد اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ ، اٌؼذد

 .211ِصذس عبثك ، ؿ د. أحّذ ػجذ اٌظب٘ش ، -(36)

اعزؼّبي إٌّؾؽبد فٟ اٌّغبثمبد اٌش٠بظ١خ، ِؽجٛػبد دائشح اٌمعبء أثٛ ظجٟ،  د. ِحّٛد وج١ؼ، اٌّغئ١ٌٛخ اٌجٕبئ١خ ػٓ -( 32)

 ،. 21، ؿ  2113 –اٌؽجؼخ األٌٚٝ، 

إِٔخ فٛصٞ اٌج١ٍّٟ ،)اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ ِجبي اٌش٠بظخ ٚدٚسٖ فٟ حّب٠خ حمٛق االٔغبْ اٌصح١خ  -( 39)

 .112،ؿ١2121بعخ ،ٚاٌزشث٠ٛخ( جبِؼخ د٠بٌٝ ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ

( ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼشال١خ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ  اٌش٠بظخ اػزّبدا ػٍٝ اٌالئحخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد / ٔغخخ 11اٌّبدح ) -(39)

 13/1/2122/ ، ربس٠خ اٌض٠بسٖ https://moys.gov.iqِٕؾٛسٖ فٟ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٚصاسٖ اٌش٠بظخ ٚاٌؾجبة اٌؼشال١خ 2115

( ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼشال١خ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ  اٌش٠بظخ اػزّبدا ػٍٝ اٌالئحخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد / ٔغخخ 11دح )اٌّب -( 41)

2115. 

/ صب١ٔب /صبٌضب ( ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼشال١خ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ  اٌش٠بظخ اػزّبدا ػٍٝ اٌالئحخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ 11اٌّبدح ) -( 41)

 5112إٌّؾؽبد / ٔغخخ 

( ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼشال١خ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ  اٌش٠بظخ اػزّبدا ػٍٝ اٌالئحخ اٌؼب١ٌّخ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد / ٔغخخ 12اٌّبدح ) -(42)

5112 

 .325لشِبػ ١٘ٚجخ، جش٠ّخ رؼبؼٟ إٌّؾؽبد ٚعجً سدػٙب ػّٝ اٌصؼ١ذ٠ٓ اٌٛؼٕٟ ٚاٌذٌٟٚ، ِصذس عبثك ،ؿ  -( 43)

 .319ؿ   ساؽذ حّذ اٌجٍٛؽٟ ،ِصذس عبثك، -( 44)

 2112عٕخ  21ٔؾش اٌمبْٔٛ فٟ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ اٌؼذد  2112ٌغٕخ  21لبْٔٛ اٌش٠بظخ اٌّصشٞ سلُ (  45)

ِٕؾٛس فٟ جش٠ذح اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ سلُ  2121ٌغٕخ  24/ صب١ٔب (  ِٓ  لبْٔٛ االرحبداد اٌش٠بظ١خ اٌٛؼ١ٕخ اٌؼشالٟ  سلُ 3اٌّبدح ) (46)

 .2121ٌغٕخ  4632

 2121ٌغٕخ  24خبِغب(  ِٓ  لبْٔٛ االرحبداد اٌش٠بظ١خ اٌٛؼ١ٕخ اٌؼشالٟ  سلُ / 3( اٌّبدح ) 42)
 

 المصل ر
 المعلجم أوال : 

 .2992عمي شيري ، معجـ الصواب المغوي، دار الفكر ،بيروت ، د. -2
  الكتب:  ثلنيل

 .2982إبراىيـ المصري ، الطب الرياضي ، دار النضاؿ لمطباعة والنشر ، بيروت ، د.  -2
أحمد عبد الظاىر ، الجرائـ الرياضية في القانوف المصري، دار الفكر العربي ، القاىره،   د.-4

4226. 
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الوطنية ، مؤسسة المختار لمطباعة ،  األولمبيةأسامة رياض ، الطب الرياضي والحركة د.  -3
 . 2982الرياض ، 

 2 4224نشر، القاىرة ، إماـ محمد النجمي، الطب الرياضي والعالج الطبيعي ، مركز الكتاب لم -2
حسف عودة زعاؿ ، المسؤولية الجنائية عف استخداـ المنشطات في المجاؿ الرياضي ، دراسة د.  -5

 .4222،دار وفاء لمطباعة والنشر ،القاىره، األولىمقارنة في القانوف الجنائي ، الطبعة 
الرياضييف ، الدار العربية العممية لتغذية الرياضييف وغير  األسسعائشة عبد المولى سيد ، د.  -6

 .4222لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
، دار امجد لمنشر ىا المدمرة عمى الرياضييف ، عمافعباس حمزه الطويؿ ، المنشطات وأثار  -7

 . 4225والتوزيع ،
 .4227، قـ، 3محمد باقر الصدر، ما وراء الفقو، المحبيف لمطباعة والنشر، ط -8
، نضاؿ ياسيف حمو، المنشطات الرياضية ، جيينة لمنشر واإلعالف ،  األحمدمحمد سميماف د. -9

 .4223عماف، األردف ، 
محمود كبيش، المسئولية الجنائية عف استعماؿ المنشطات في المسابقات الرياضية، الطبعة د.  -22

 .2992،دار الفكر العربي ،القاىره، األولى
 انمجالت وانذورياتثانثا :

دساعخ رح١ٍ١ٍخ ٌٛالغ اعزخذاَ إٌّؾؽبد فٟ ظً ٔظبَ اٌؼٌّٛخ ، ِجٍخ و١ٍخ ٘بدٞ جبسٞ ،  أع١ش -1
 .24، اٌّجٍذ 3اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ، جبِؼخ ثغذاد ، اٌؼذد 

إِٔخ فٛصٞ اٌج١ٍّٟ ،)اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌّىبفحخ إٌّؾؽبد فٟ ِجبي اٌش٠بظخ ٚدٚسٖ فٟ حّب٠خ  -2
 .١2121خ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ١بعخ ،اٌصح١خ ٚاٌزشث٠ٛخ( جبِؼخ د٠بٌٝ ، وٍ األٔغبْحمٛق 

ٌٍضمبفخ  األػٍٝرصذس ػٓ ِجٍظ ،اٌخٌٟٛ ، اٌش٠بظخ ٚاٌّجزّغ ، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ  أٔٛسا١ِٓ  -3
 1 1996، اٌى٠ٛذ ،  ٚاألدةٚاٌفْٕٛ 

ساؽذ حّذ اٌجٍٛؽٟ ،اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ػٓ اعزخذاَ إٌّؾؽبد فٟ اٌّجبي اٌش٠بظٟ: دساعخ  -4
 .2119، 1، اٌؼذد  ١ٔ14خ ، اٌّجٍذ ؾبسلخ ٌٍؼٍَٛ اٌمبِٔٛمبسٔخ ، ِجٍخ جبِؼخ اٌ

ٔفغٟ ػمالٟٔ أفؼبٌٟ ٌزؼذ٠ً ِؼزمذاد اٌؾجبة حٛي رؼبؼٟ  إسؽبدػّبد ػجذ حّضح ، رذخً  -5
 1 319إٌّؾؽبد اٌش٠بظ١خ ، ِجٍخ ِشوض اٌجحٛس إٌفغ١خ ، اٌؼذد 

 االطلريحرابعل: 
دراسة مقارنة في القانوف الجنائي ،  ،شطات في المجاؿ الرياضينضاؿ ياسيف الحاج حمو العبادي ، استعماؿ المن  -2

  4224اطروحة دكتوراة ، جامعة الموصؿ ، 
  والموائح الدولية االتفاقيات خامسا:  

 4225االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجاؿ الرياضة
 .4223 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

 4223المدونة العالمية لمكافحة المنشطات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المعب النزيو 
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 .4225الالئحة العالمية لمكافحة المنشطات / نسخة 

  القواع  القوانين و سل سل: 
  4227لسػػنة  52رقػػـ التونسي  الرياضيالقانػوف 
  4224( لسنة 27رقـ ) العراقي  القانوف
 4223 لسنة 25 – 23الجزائري رقػػـ الرياضي وف القان
  4227لسنة  72المصري رقـ  يقانوف الرياضال 

 4242لسنة  42قانوف االتحادات الرياضية الوطنية العراقي  رقـ 
  4242القواعد العراقية لمكافحة المنشطات في الرياضة 

 المواقع االلكتروني  سلبعل: 
https://www.sport.ta4a.us/health 

 

https://www.almeezan.qa/  
 
 
 
 
 
 
 


